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  المرحلية المالية البيانات
 للفترة الموحدة الموجزة

 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

  

  من للفترة المرحلية المالية والبيانات المراجعة تقرير
 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1
 
 
 
 

 الصفحات المحتويات
 
 

  1 لمرحليةا المالية البيانات مراجعة حول تقرير
 
 

 8 الموحد الموجز المالي المركز بيان
 
 

 1 الموحد الموجز الخسائر أو األرباح بيان
 
 

 4 الموحد الموجز اآلخر الشامل الدخل بيان
 
 

 5 الموحد الموجز الملكية حقوق في التغيرات بيان
 
 

 7 الموحد الموجز النقدية التدفقات بيان
 
 

 28 - 9 الموحدة الموجزة ليةالمرح المالية البيانات حول إيضاحات
 







 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (3)   الموحدة. الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً  تعتبر المرفقة اإليضاحات

 

  من للفترة الموحد الموجز الخسائر أو األرباح بيان
 مدقق( )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1
 

 إيضاحات 
 11 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 مارس

  8112  4511 
 درهم ألف  درهم ألف  
     

 1،100،394  1،887،782   الفوائد إيرادات
 12،010  111،951   إسالمية واستثمارية ةتمويلي المنتج من إيرادات

 التمويلية المنتجات من واإليرادات الفوائد إيرادات مجموع
 1،141،279  اإلسالمية واالستثمارية

 
1،445،450 

 (004،911)  (125،424)  فائدة مصاريف
 (00،540)  (47،152)  إسالمية منتجات –للمودعين توزيعات

     
 األدوات من اإليرادات وصافي دالفوائ إيرادات صافي

 919،117  الدائمة
 

104،451 

 103،501  718،591  والعموالت الرسوم إيرادات
 (035،510)  (152،121)  والعموالت الرسوم مصاريف

 010،910  152،511  والعموالت الرسوم إيرادات صافي

 00،519  11،111  االستثمار إيرادات صافي
 193،200  812،214  يبالصاف أخرى، إيرادات

 1،209،311  1،517،214  تشغيلية إيرادات
 (039،591)  (598،141) 11 وإدارية عمومية مصاريف
 (015،135)  (118،121)  بالصافي القيمة، في االنخفاض مخصص

 019،101  281،411  الضريبة قبل الربح
 (42،102)  (14،812)  الخارجية الدخل ضريبة مصروف

 000،310  219،174  رةالفت ربح

     

     إلى: العائد
ك  023،195  592،122   األم الشركة ُمالا

 9،290  11،112  المسيطرة غير الحصص

  219،174  000،310 

     
 0051  1317 11 )بالدرهم( السهم ربحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (4)   الموحدة. الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً  تعتبر المرفقة اإليضاحات

 
 )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من للفترة الموحد الموجز اآلخر الشامل الدخل بيان

 مدقق(
 

  
  أشهر الثالثة لفترة
 مارس 11 في المنتهية

  8112  8117 
 درهم ألف  درهم ألف  
     

 000،310  219،174   الفترة ربح
     

     األخرى الشاملة الدخل/)الخسارة(
     

     الخسارة: أو الربح في الحًقا تصنيفها ُيعاد لن بنود
 بالقيمة المقاسة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير

 من العادلة اآلخر)القيمة الشامل الدخل خالل من العادلة
 (923)  12،225  صافية اآلخر(, الشامل الدخل خالل
     

 في الحقاً  تصنيفها إعادة ُيحتمل بنود
     الخسارة: أو الربح
 910،9   (4،492)  التراكمية الترجمة تسوية

 خالل الناشئة العادلة القيمة خسارة - النقدي التدفق تحوطات
 (1،342)  -  الفترة

 (4،019)  18،127  للفترة اآلخر الشامل )الخسائر(/الدخل مجموع

 000،152  281،521  للفترة الشامل الدخل مجموع

     
     إلى: العائد
ك  020،209  211،799    األم الشركة ُمالا

 1،330  9،728  المسيطرة غير الحصص

  281،521  000،152 

 
 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (5)                             .الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزًءا تعتبر المرفقة اإليضاحات

 
  من للفترة الموحد الموجز الملكية حقوق في التغيرات بيان
 مدقق( )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1
 

 

 
  المال رأس

 الُمصدر
  والمدفوع

 
 
 االحتياطي
 التنظيمي
 واالحتياطي
  القانوني

 
 
 االحتياطي
  العام

 
 الترجمة تسوية

  التراكمية

 
 إعادة احتياطي

  االستثمارات تقييم

 
 التدفقات
 النقدية
 احتياطي
ط   التحوا

 األرباح
  المحتجزة

 العائدة الملكية حقوق
ك إلى   األم الشركة مالا

 
 غير الحصص

 المجموع  المسيطرة
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 
 19،210،320  141،559  11،101،303  13،015،191  1،342  (421،410)  (491،034)  014،555  199،001  1،110،051 8117 يناير 1 في الرصيد

 000،310  9،290  023،195  023،195  -  -  -  -  -  -  الفترة ربح
 (4،019)  (1،141)  (101)  -  (1،342)  114  0،991  -  -  - األخرى الشاملة )الخسارة( الدخل/
 الشاملة الدخل/)الخسارة( مجموع
 000،152  1،330  020،209  023،195  (1،342)  114  0،991  -  -  - للفترة

 )اإليضاح األرباح توزيعات دفعات
15) -  -  -  -  -  -  (115،140)  (115،140)    (115،140) 

 تقييم إعادة احتياطي من التحويل
 -  -  -  (25،400)  -  25،400  -  -  -  - المحتجزة األرباح إلى االستثمارات

 19،041،343  100،312  11،094،904  13،153،515  -  (451،123)  (494،011)  014،555  199،001  1،110،051 8117 مارس 11 في الرصيد
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 (6)                             .الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزًءا تعتبر المرفقة اإليضاحات

 

 من للفترة الموحد الموجز الملكية حقوق في التغيرات بيان
ة( مدقق( )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1  )تتما

 
  

  المال رأس
 الُمصدر
 والمدفوع

  
 
 االحتياطي

 التنظيمي 
 والقانوني

  
 
 

 العام االحتياطي

  
 

 الترجمة تسوية
 التراكمية

  
 

 تقييم إعادة احتياطي
 االستثمارات

  
 
 

 المحتجزة األرباح

  
 العائدة الملكية حقوق
ك إلى  األم الشركة مالا

  
 

 غير الحصص
 المسيطرة

  
 

 
 
 المجموع

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

 41،143،245  134،912  45،030،223  11،311،339  )112،919(  )09،130(  014،555  951،341  1،110،051 8112 يناير 1 في الرصيد
 للمعيار المبدئي التطبيق من التغيرات
 9 رقم ةالمالي للتقارير الدولي

-  -  -  -  -  )1،094،325(  )1،094،325(  )15،119(  )1،210،209( 

 في بيانه المعاد الرصيد
 19،304،931  314،100  11،915،153  13،443،549  )112،919(  )09،130(  014،555  951،341  1،110،051 8112 يناير 1 

 359،112  11،551  091،133  091،133  -  -  -  -  -  الفترة ربح
 14،011  )1،423(  10،300  -  10،002  )1،941(       اآلخر الشامل )الخسارة(/الدخل

  الشامل الدخل مجموع
 341،031  9،134  311،199  091،133  10،002  )1،941(  -  -  - للفترة
 )143،111(  )13،300(  )115،140(  )115،140(  -  -  -  -  - (15 )اإليضاح األرباح توزيعات دفعات

 تقييم إعادة احتياطي من التحويل
 -  -  -  )1،000(  1،000  -  -  -  - المحتجزة األرباح إلى االستثمارات

 19،021،122  310،434  11،114،214  13،114،109  )122،118(  )21،124(  014،555  951،341  1،110،051 8112 مارس 11 في الرصيد
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 (7)                  الموحدة. الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزًءا تعتبر المرفقة اإليضاحات

 

  من للفترة الموحد الموجز النقدية التدفقات بيان
 مدقق( )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1
 

 
 أشهر الثالثة لفترة

 مارس 11 في المنتهية 

 8112   4511 
 درهم ألف  درهم ألف 

    التشغيلية ألنشطةا من النقدية التدفقات
 019،101  281،411 للفترة ضريبة قبل الربح

    لـ: تعديالت
 03،122  17،211 ومعدات ممتلكات استهالك 
 015،135  118،121 بالصافي القيمة، في االنخفاض مخصص 
 (2،211)  919 ومعدات ممتلكات في التصرف من خسارة/)ربح( 

 من العادلة بالقيمة بها ُمحتفظ مالية تموجودا من محققة غير )ربح(/خسارة
 4،921 الخسارة أو الربح خالل

 
(12،202) 

 4،311  8،572 مشتقة مالية أدوات من ةالمحقق غير الخسارة 
 من العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات من المتأتي األرباح توزيعات دخل 

 (7،258) اآلخر الشامل الدخل خالل
 

(9،519) 
    

    التشغيلية والمطلوبات الموجودات في راتالتغي
 لدى الودائع وشهادة تنظيمية ألغراض المركزية البنوك لدى الودائع في النقص
 1،128،211 المركزية البنوك

 
029،101 

 1،199،909  1،419،819 أشهر ثالثة بعد البنوك من المستحقة واألرصدة الودائع في النقص
 من العادلة بالقيمة الُمقاسة األخرى المالية داتالموجو في )الزيادة(/النقص

 (125،412) الخسارة أو الربح خالل
 

421،991 
 (151،424)  (1،781،112) المطفأة بالتكلفة والسلفيات القروض في الزيادة

 بالتكلفة الُمقاسة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات في النقص/)الزيادة(
 58،581 المطفأة

 
(،14941) 

 (113،005)  (821،114) األخرى الموجودات في الزيادة
 (2،310،911)  (1،884،122) البنوك إلى المستحقة واألرصدة الودائع في النقص

 410،915  (414،281) العمالء ودائع في )النقص(/الزيادة
 (913،005)  279،492 للعمالء اإلسالمية الودائع في /)النقص( الزيادة
 115،919  187،224 الحياة على والتأمين التأمين مبالغ في الزيادة

 1،009،394  412،289 األخرى المطلوبات في )نقص(/زيادة
 1،100،410  (722،254) بالصافي - األجل متوسطة القروض في )نقص(/زيادة

 -  221،222 البنوك مع المبرمة الشراء إعادة اتفاقيات في الزيادة
 (42،102)  (14،812) ةالخارجي الدخل ضريبة

 (914،420)  (222،229) التشغيلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

    
    االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات
 (13،233)  (41،484) ومعدات ممتلكات شراء
 3،140  128  ومعدات ممتلكات مبيعات من عوائد
 (109،490)  884،549 التجارية رغي االستثمارات في /)النقص(الزيادة صافي
 العادلة بالقيمة مقاسة أخرى مالية موجودات من الُمستلم األرباح توزيعات دخل
 7،258 اآلخر الشامل الدخل خالل من

 
9،519 

 (109،911)  191،119 االستثمارية األنشطة في( من/)المستخدم الناتج النقد صافي



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (8)                  الموحدة. الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزًءا تعتبر المرفقة اإليضاحات

 

  من للفترة دالموح الموجز النقدية التدفقات بيان
 )تتماة(مدقق( )غير 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1

 

 
 أشهر الثالثة لفترة

 مارس 11 في المنتهية 

 4511   4511 
 درهم ألف  درهم ألف 

    التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 (115،140)  (782،772) مدفوعة أرباح توزيعات

    

 (1،124،410)  (1،414،112) حكمه في وما النقد في النقص صافي
 0،991  1،145 األجنبي الصرف فروق صافي
  الفترة بداية في حكمه في وما النقد

 81،155،217 (19 )إيضاح
 

45،010،201 

 11،211،120  19،102،112 (19 )إيضاح الفترة نهاية في حكمه في وما النقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (9) 

 

 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من للفترة الموحدة الموجزة المرحلية ةالمالي البيانات حول إيضاحات
8112 

 
 عامة معلومات .1
 
 البنك ويمارس دبي. حاكم عن صادر مرسوم بموجب 1931 عام دبي إمارة في )"البنك"( ع. م. ش. المشرق بنك تأسس 

 المتحدة والمملكة وقطر والهند ونغك وهونغ والكويت والبحرين المتحدة العربية اإلمارات في فروعه خالل من أعماله
   األمريكية. المتحدة والواليات

 

 المتحدة. العربية اإلمارات دبي، 1405 ص.ب. في للبنك المسجل المقر عنوان ويقع
 

  التالية: المباشرة التابعة والشركات البنك )"المجموعة"( ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة ضمت ،4511 مارس في
 

      التسجيل( )أو التأسيس بلد بعةالتا الشركة اسم
 النشاط ومزاولة

 األصوات نسبة الملكية نسبة
 المملوكة

 الرئيسي النشاط

  % %  

  ع( م. )ش. تمويل شركة - أصول
 

 المتحدة العربية اإلمارات

 

91055 

 

91055 

 

 التمويل

 للتأمين عمان شركة مجموعة
 ع(·م·)ش

 التأمين وإعادة التأمين 30092 30092 المتحدة العربية اإلمارات

 155055 155055 المتحدة العربية اإلمارات ذ.م.م. ش.م.ح. ميندسكيب
 خدمات مقدم

 البرمجيات/التطبيقات

 المالية الوساطة 99091 99091 المتحدة العربية اإلمارات م م ذ المالية لألوراق المشرق

 خدمات مقدم 155055 155055 المتحدة العربية اإلمارات م م ذ ح م للخدمات إنجاز

 للتمويل اإلسالمي المشرق شركة
 ع( م. )ش.

 إسالمي تمويل شركة 99015 99015 المتحدة العربية اإلمارات

 المالي دبي )مركز كابيتال المشرق
 المحدودة العالمي(

 155055 155055 المتحدة العربية اإلمارات
 الموجودات وإدارة الوساطة

  واألموال

 اديقللصن مكاسب شركة
 ش.م.ب االستثمارية

 استثمارية صناديق مدير 99095 99095 البحرين مملكة

 للصناديق مكاسب شركة
 4 ش.م.ب االستثمارية

 استثمارية صناديق مدير 99095 99095 البحرين مملكة

 خاص غرض ذات منشأة 155055 155055 الكايمان جزر ليمتد إنفيكتاس

 التوظيف خدمات 155055 155055 المتحدة العربية ماراتاإل ش.ذ.م.م التوظيف لخدمات التقنية

 التوظيف خدمات 155055 155055 المتحدة العربية اإلمارات م م ذ التوظيف لخدمات الكفاءات

 155055 155055 المتحدة العربية اإلمارات م.د.م.س السلع لتجارة شروق
 البترولية المنتجات تجارة

 والمعدنية

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (01) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية وماتالمعل حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11

 

 والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق 8
 

 المالية تالبيانا على جوهري تأثير لها ليس والتي المطبقة والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 831
  الموحدة الموجزة

  
 المفعول سارية أصبحت والتي التالية، والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير المالية البيانات هذه في اعُتِمدت 

 للتقارير الدولية المعايير هذه لتطبيق وليس المالية. البيانات هذه في ،4511 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات
 والسابقة. الحالية للسنة عنها المبلغ المبالغ على مادي أثر أي ذكره، ورد ما باستثناء المعدلة، المالية

 

 المعيار محل المعيار هذا يحل العمالء" مع العقود من "اإليرادات ،15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 ذات والتفسيرات "اإليرادات"، ،11 رقم الدولي المحاسبي اروالمعي البناء"، "عقود ،11 رقم الدولي المحاسبي
 توجيه على القدرة لديه تكون وبالتالي خدمة، أو سلعة على العميل يسيطر عندما اإليرادات تسجيل يتم الصلة.
 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار األساسي المبدأ يتمثل منها. فوائد على والحصول الخدمة أو السلعة استخدام

 بمقابل للعمالء عليها المتفق الخدمات تقديم أو السلع تحويل لبيان اإليرادات بتسجيل المنشأة تقوم أن في 10
 الدولي المعيار يشمل كما الخدمات. أو السلع تلك من عليها الحصول المنشأة تتوقع التي القيمة يعكس مالي

 تزويد إلى المنشأة تدفع أن شأنها من التي اإلفصاح اتمتطلب من محكمة مجموعة أيًضا 10 رقم المالية للتقارير
 اإليرادات بشأن التيقن عدم ومدى وتوقيت وكمية طبيعة عن شاملة بمعلومات المالية البيانات مستخدمي
 العمالء. مع المنشأة عقود عن الناشئة النقدية والتدفقات

 التعديالت تتألف - العمالء" مع العقود من ادات"اإلير ،15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديل 
 مقابل الموكل وتقييم الفكرية الملكية حقوق رخص عن والمحاسبة األداء التزامات تحديد حول التوضيحات من

 أيضا الدولية المحاسبة معايير مجلس أدرج كما لإليرادات(. الصافي العرض مقابل اإلجمالي )العرض الوكيل
 الجديد. اإليرادات معيار إلى باالنتقال تتعلق إضافية ليةوعم مناسبة حلواًل 

 

 توضح هذه التعديالت أنه يجب أن  - العقارية" "االستثمارات ،41 رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديل
 يكون هناك تغير في االستخدام من أجل التحويل إلى، أو من، االستثمارات العقارية. ومن أجل تقدير ما إذا كان
استخدام العقار قد تغير، يجب أن يكون هناك تقييم بشأن ما إذا كان العقار يلبي تعريف االستثمارات العقارية. 
ويجب دعم هذا التغير بدليل. وقد تم التأكيد على أن التغيير في النية، بمفرده، ال يكفي لدعم التحويل إلى أو من 

 االستثمارات العقارية.

 األسهم" على المبنية "المدفوعات ،8 رقم المالية للتقارير ليالدو المعيار على التعديل - 
اة للمدفوعات القياس أساس التعديل يوضح  تغيار التي التعديالت عن والمحاسبة األسهم على والمبنية نقًدا الُمسوا
اة المنح اة إلى نقًدا المسوا  للتقارير الدولي المعيار في الواردة للمبادئ استثناءً  يقدم أنه كما الملكية. بحقوق الُمسوا
 يلتزم حيث بالكامل، مملوكة ملكية بحقوق تسويتها تتم أنها لو كما المنح معاملة سيتطلب والذي 4 رقم المالية
 إلى المبلغ هذا ودفع األسهم على المبني بالدفع المرتبط للموظف الضريبي لاللتزام مبلغ باحتجاز العمل صاحب
 الضرائب. مصلحة



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (00) 

 

 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من للفترة الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
ة( 8112  )تتما

 

ة( والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق 8  )تتما
 

 التأمين" "عقود ،4 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت 
 المالية"، "األدوات ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار السريان بتواريخ علقةالمت الشواغل التعديل يتناول -

 المعيار نم المؤقت ءعفااإل ن:لتأميا لشركات ننهجي التعديل دميقو التأمين. لعقود المرتقب الجديد والمعيار
 التراكب، نهج بموجب ".التراكب نهجو" معينة، تلباطبمت تفي لتيا منشآتلل 9 مقر لماليةا للتقارير ليدولا

 اآلخر الشامل الدخل إلى الخسارة أو الربح من - المالية الموجودات بعض تصنيف بإعادة التأمين لشركة ُيسمح
 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بموجب الخسارة أو الربح حساب في المدرج المبلغ بين الفرق -

 تختر ولم .09 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب الخسارة أو الربح في إدراجه سيتم كان الذي والمبلغ
 التراكب. نهج وال المؤقت اإلعفاء تطبيق المجموعة

 

 بعمالت تتم التي "المعامالت المالية، للتقارير الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر 88 رقم التفسير 
 مسبقا" المدفوع والمقابل أجنبية
 المحاسبة معيار المعامالت، تاريخ تطبيق على المعيار تطبيق عند المعاملة تاريخ تحديد كيفية في التفسير ينظر
 استخدامه يتم لكي األولي التسجيل عند سُيستخدم الذي الصرف سعر المعاملة تاريخ ويحدد .41 رقم الدولي
 بوقت تتعلق توجيهات فسيرالت هذا ويوفر الصلة. ذي الدخل أو النفقات أو للموجودات األولي التسجيل عند
 دفعات/إيرادات عدة تقديم فيها يتم التي بالحاالت وكذلك واحد، دفعة/إيراد تقديم
 

 للتقارير الدولي المعيار من الكاملة النسخة تحل المالية" "األدوات ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 الدولي المعيار يحتفظ .09 رقم الدولي المحاسبي المعيار في الواردة اإلرشادات معظم محل 9 رقم المالية

 لقياس رئيسية فئات ثالث ويحدد تبسيطه على يعمل لكن المختلط القياس بنموذج 9 رقم المالية للتقارير
 خالل من العادلة والقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة والقيمة المطفأة التكلفة وهي: المالية الموجودات

 التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص للمنشأة التجاري النموذج على التصنيف أساس يعتمد ارة.والخس الربح
 القيمة بطريقة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات قياس المعيار يقتضي كما المالية. بالموجودات المتعلقة
 الشامل الدخل ضمن العادلة القيمة في التغيرات بعرض نهائي خيار مع الخسارة أو الربح خالل من العادلة
 طريقة محل تحل والتي االئتمانية الخسائر الحتساب متوقعة جديدة طريقة توجد وحالياً  نشوئها. عند اآلخر

 بالمطلوبات يتعلق وفيما .09 رقم الدولي المحاسبي المعيار ضمن المستخدمة المتكبدة الخسائر قيمة انخفاض
 ضمن االئتمان مخاطر في التغيرات تسجيل عدا ما والقياس التصنيف قةطري على تغييرات أي تطرأ لم المالية،
 يخفاف كما الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة للمطلوبات بالنسبة وذلك اآلخر، الشامل الدخل
 عالقة وجود ويقتضي القياسية. التحوط فعالية اختبارات باستبدال التحوط فعالية متطلبات حدة من المعيار

 اإلدارة تستخدمه الذي كالمعدل فيظل التحوط" "معدل يخص وفيما التحوط، وأداة المتحوط البند بين اقتصادية
 الوثائق هذه تختلف ولكن مطلوًبا أمًرا المتزامنة بالوثائق االحتفاظ يزال وال المخاطر. إدارة أغراض في فعلياً 
 .09 رقم الدولي بيالمحاس المعيار بموجب إعدادها يجري التي تلك عن
 
 اإليضاح في للمجموعة الموحدة المالية البيانات على 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار أثر عن اإلفصاح تم

0015. 
 
 

 

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (02) 

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11

 
ة( والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق 8  )تتما
 

 بشكل   المطبقة وغير تاريخه حتى السارية غير لكن الصادرة والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 838
 مبكر

 
 التنفيذ حيز تدخل لم لكنها صدارهاإ تم التي التالية الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير مبكًرا المجموعة تطبق لم

 تاريخه: حتى
 

 والمعدلة الجديدة المالية للتقاريـر الدولية المعاييـر

  سارية
 التي السنوية للفترات

 بعد أو في تبدأ
  

 محل المعيار هذا يحل - اإليجار" "عقود ،12 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 كبيًرا تعدياًل  المعيار ويعد ،11 رقم الدولي اسبيالمح المعيار في الحالية التوجيهات

 عليهم يجب كان حيث الخصوص، وجه على المستأجرين قبل من المحاسبة عملية في
 التمويلي اإليجار عقود بين التمييز 11 رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب

 في المدرجة )غير التشغيلي اإليجار وعقود العمومية( الميزانية في )المدرجة
 للتقارير الدولي المعيار بموجب المستأجرين على فيجب اآلن أما العمومية(. الميزانية
 المستقبلية اإليجار مدفوعات يعكس بما اإليجار التزامات تسجيل 13 رقم المالية
 معايير مجلس أدرج كما تقريبا. اإليجار عقود لجميع األصل" استخدام و"حق

 اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود لبعض ًيااختيار إعفاءً  الدولية المحاسبة
 بواسطة إال تطبيقه يمكن ال اإلعفاء هذا أن إال القيمة؛ منخفضة الموجودات ذات

 المستأجرين.
  

 ذلك ومع .تغيير بدون هي كما المحاسبية المعالجة تبقى بالمؤجرين يتعلق وفيما
 عقد تعريف بشأن التوجيهات ثبتحدي الدولية المحاسبة معايير مجلس لقيام ونظًرا
 يتأثر فسوف العقود(، بين والفصل التجميع حول التوجيهات )وكذلك اإليجار

 نموذج يؤثر أن المتوقع فمن تقدير، أقل وعلى الجديد. بالمعيار أيضاً  المؤجرون
 وبموجب والمستأجرين. المؤجرين بين المفاوضات على للمستأجرين الجديد المحاسبة
 كان إذا إيجاًرا يتضمن، أو يعد، العقد فإن ،13 رقم المالية للتقارير يالدول المعيار
 تعويض مقابل الزمن من لفترة معين أصل استخدام على السيطرة في الحق ينقل العقد
 ما.

 4519 يناير 1

 يسمح - المالية" "األدوات ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديل 
 من السابق باإلصدار مقارنة المطفأة بالتكلفة الموجودات من مزيد بقياس التعديل
 الموجودات بعض الخصوص وجه وعلى ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
 المالية المطلوبات في تالتعديال أن على التعديل يؤكد كما مقدًما. المدفوعة المالية
 الخسائر. أو لألرباح الفوري التسجيل إلى سيؤدي

 4519 ريناي 1

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (03) 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
ة( 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من للفترة  )تتما

 
ة( والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق 8  )تتما
 

 المطبقة وغير تاريخه حتى اريةالس غير لكن الصادرة والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 838
ة( مبكر بشكل    )تتما

 

 والمعدلة الجديدة المالية للتقاريـر الدولية المعاييـر

  سارية
 التي السنوية للفترات

 بعد أو في تبدأ
 عدم المالية، للتقارير الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر 81 رقم التفسير" 

 للضريبة الخاضعة األرباح تحديد التفسير يعالج الدخل" ضريبة معامالت بشأن التيقن
 المستخدمة غير الضريبية واالئتمانات الضريبية واألسس الضريبية( )الخسائر
 الدخل ضريبة معامالت بشأن تيقن عدم هناك يكون عندما الضرائب، ومعدالت
 خاص بشكل يتناول فهو ،14 رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب

 جماعي بشكل الضريبية المعامالت في النظر ينبغي كان إذا ما 
 الضريبية بالسلطات الخاصة االفتراضات 
 الضريبية واألسس الضريبية( )الخسائر للضريبة الخاضعة األرباح تحديد 

 الضرائب ومعدالت المستخدمة غير الضريبية والخسائر
 والظروف الحقائق في التغييرات أثر

 4519 يناير 1

 أنهى ،4511 مايو 11 فيالتأمين" "عقود ،17 رقم المالية ريرللتقا الدولي المعيار 
 عقود حول محاسبي معيار لوضع الطويل مشروعه الدولية المحاسبة معايير مجلس
 المعيار يحل التأمين". "عقود 11 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار وأصدر التأمين
 والذي 2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار محل 11 رقم المالية للتقارير الدولي
 11 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار سيؤدي الممارسات. من بالعديد حالًيا يسمح
 وعقود تأمين عقود تصدر التي المنشآت جميع لدى المحاسبة في كبير تغيير إلى

 االختيارية. المشاركة ميزة تشمل استثمار
 

 ويسمح 4541 يناير 1 بعد أو في تبدأ تيال السنوية الفترات على المعيار ينطبق
 10 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق مع متزامناً  كان إذا المبكر بالتطبيق

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

 
 قياس يعاد حيث حالي قياس موذجن 11 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتطلب

 المرجحة النقدية التدفقات أسس على القياس ويعتمد تقرير. فترة كل في التقديرات
 غير العقد أرباح يمثل الذي التعاقدية الخدمات وهامش للمخاطر وتعديل المخصومة
ط تخصيص أسلوب وهناك المكتسبة.  مدار على لاللتزامات به ُيسمح لألقساط مبسا

 عن جوهرًيا مختلفة غير قياس طريقة األسلوب هذا أتاح إذا المتبقية تغطيةال فترة
 قياس يجب ذلك، ومع أقل. أو لسنة تمتد التغطية فترة كانت إذا أو العام النموذج

 بالمخاطر والمعدلة المرجحة النقدية التدفقات أسس على باالعتماد المتكبدة المطالبات
 والمخصومة.

 4541 يناير 1

 
 ،ادهعتماا ويتنو المستقبلية لماليةا البيانات علی والتعديالت والتفسيرات رلمعاييا هذه أثر بتقييم حاليا عةولمجما ومتق

 ول.لمفعا يةرسا تصبح مادعن االقتضاء، عند



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (04) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 تتمة() 8112 مارس 11

 

 الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1
 

 اإلعداد أساس 131
 

 األدوات ضبع ءباستثنا التاريخية التكلفة دألمب فقًاو عةوللمجم دةحولما وجزةلما حليةرلما لماليةا بياناتلا هذه دتعأُ 
 بالقيمة ستقا لتيوا داتحوبال رتبطةلما للسياسات واالحتياطيات العقارية واالستثمارات تلمشتقاا كلذ في بما ،لماليةا

  العادلة.
 

 الماليدددة "التقدددارير :02 رقدددم الددددولي المحاسدددبي للمعيدددار وفقددداً  الموحددددة المدددوجزة المرحليدددة الماليدددة البياندددات أعددددت
 اإلمدارات دولدة فدي النافدذة القوانين ألحكام وامتثااًل  الدولية المحاسبية معايير مجلس عن الصادر ”(SAI 02)“المرحلية"

 المتحدة. ةالعربي
 

 فدي المتبعدة السياسدات تلدك مدع تتوافدق الموحددة المدوجزة الماليدة البياندات هدذه إعدداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن
 .0015 ديسمبر 01 في المنتهية للسنة المدققة الموحدة المالية البيانات إعداد

 
 الموحدة المالية للبيانات الالزمة واإلفصاحات المعلومات كافة على الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات تحتوي ال

 ديسمبر 01 في المنتهية للسنة للمجموعة السنوية الموحدة المالية البيانات مع جنب إلى جنباً  ُتقرأ أن وينبغي السنوية
 ؤشًرام 4511 مارس 01 إلى 4511 يناير 1 من الفترة نتائج تكون أن الضروري من ذلك، إلى وباإلضافة .4511
 .4511 ديسمبر 01 في ستنتهي التي المالية للسنة متوقعة تكون قد التي النتائج على
 

 الصادر 4342/4551 رقم المتـحدة العربية اإلمارات بدولة والسلع المالية األوراق هيئة عن الصادر بالتعميم عمالً 
 حكمه في وما والنقد المالية وداتالموج بشأن المحاسبية السياسات عن اإلفصاح تم ،4551 أكتوبر 14 بتاريخ

 الموحدة. الموجزة المالية البيانات في العقارية واالستثمارات
 

 التوحيد أساس 138
 

 عليها. يسيطر التي والمنشآت بالبنك الخاصة المالية البيانات على الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه تحتوي
 من المتغيرة العائدات في الحقوق أو التعرض أو فيها المستثمر الشركة على السلطة للبنك يكون عندما السيطرة وتتحقق
 عوائد قيمة على للتأثير فيها المستثمر الشركة على سلطته استخدام على والقدرة فيها المستثمر الشركة مع مشاركته
 المستثِمر.

 

 عنها اإلفصاح تم كما التابعة والشركات للبنك المالية المعلومات على الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات تشتمل
 التابعة للشركات المالية البيانات إعداد ويتم الموحدة. الموجزة المرحلية المالية البيانات بهذه المرفقة 1 اإليضاح في

 متوافقة. محاسبية سياسات باستخدام بالبنك الخاصة المالية التقارير فترة لنفس
  



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (05) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية معلوماتال حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11

 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

 المالية الموجودات 131
 

 وتعتبر رة.المتاج تاريخ أساس على المالية للموجودات العادية المبيعات أو المشتريات تسجيل وإلغاء تسجيل يتم
 يحدده زمني إطار خالل الموجودات تسليم تتطلب التي المبيعات أو المشتريات هي العادية المبيعات أو المشتريات

 السوق. في السائد العرف أو القانون
 

 وجوداتالم تصنيف على بناءً  العادلة، بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة إما الحًقا المسجلة المالية الموجودات كافة قياس يتم
 المالية.

 
 التسجيل عند الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرجة غير المالية المطلوبات أو المالية للموجودات بالنسبة
 منها مخصوًما أو إليها مضاًفا العادلة بالقيمة المالية المطلوبات أو المالية الموجودات بقياس المجموعة تقوم المبدئي،
 مثل المالية، المطلوبات أو المالية الموجودات إصدار أو حيازة إلى مباشرة والمنسوبة اإلضافية التالمعام تكاليف
 خالل من العادلة بالقيمة المحملة المالية والمطلوبات المالية الموجودات معامالت تكاليف إدراج يتم والعموالت. الرسوم
 االئتمان خسائر مخصص تسجيل يتم مباشرًة، المبدئي سجيلالت وبعد الخسارة. أو الربح بيان في الخسارة أو الربح

 العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات في واالستثمار المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات بالنسبة (LCE) المتوقعة
 في تسجيلها يتم محاسبية خسارة عنه ينتج مما )هـ(،2 اإليضاح في موضح هو كما اآلخر، الشامل الدخل خالل من

  حديًثا. الموجودات إنشاء يتم عندما الخسارة أو الربح
 

 تقوم المنشأة فإن المبدئي، التسجيل عند المعاملة سعر عن المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تختلف عندما
  التالي: النحو على الفرق بتسجيل

 
 من مدخل )أي متطابقة مطلوبات أو لموجودات نشط سوق في مدرج بسعر العادلة القيمة إثبات يتم عندما (أ

 تسجيل يتم الملحوظة، األسواق من البيانات سوى يستخدم ال تقييم أسلوب إلى استناًدا أو (1 المستوى
  خسارة. أو ربًحا باعتباره الفرق

 في المؤجلة الخسائر أو األرباح تسجيل وقت تحديد ويتم الفرق تأجيل يتم األخرى، الحاالت جميع في (ب
 القيمة تحديد يمكن حتى تأجيلها يتم أو األداة عمر مدى على إطفاءها يتم أن وإما فردي. بشكل 1 اليوم

 التسوية. خالل من تحقيقها يتم أو الملحوظة السوق مدخالت باستخدام لألداة العادلة
 

 
 
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (06) 

 
 حتى 8112 يناير 1 نم تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية الموجودات 131  )تتما
 

ة( المالية الموجودات تصنيف  )تتما
 

 ق"حقو تعريف تستوفيو مشتقة غير نتكا إذا ملكية" قحقو "أداة األداة تعتبر ،لماليةا داتلموجوا تصنيف ألغراض
 ر.لمُصدِا بواسطة ملكية كحقوق تقديمها يتم لتيا للبيع القابلة لمشتقةا غير األدوات بعض ءباستثنا رللمُصدِ لملكية"ا

 التي األدوات تلك هي الدين وأدوات الدين". "أدوات ضمن المشتقة غير األخرى المالية الموجودات جميع وتندرج
 والشركات. الحكومة وسندات القروض مثل ، الُمصدر نظر وجهة من المالية المطلوبات تعريف تستوفي

 
 إذا المطفأة بالتكلفة اإلسالمية، واالستثمارية التمويلية والمنتجات والسلفيات القروض ذلك في بما الدين، أدوات وتقاس
 التاليين: الشرطين كال استوفت

 
 النقدية التدفقات لجمع داتبالموجو االحتفاظ منه الهدف يكون أعمال نموذج ضمن بالموجودات االحتفاظ يتم أن 1

 و التعاقدية؛
 المبالغ مدفوعات على تقتصر بحيث نقدية تدفقات وجود إلى محددة تواريخ في لألداة التعاقدية األحكام تؤدي أن 4

 القائم. األصلي المبلغ على المستحق والفائدة/الربح األصلية
 

  .العادلة بالقيمة األخرى الموجودات كافة قياس يتم ذلك، بعد
 

  التالية: الثالثة القياس فئات من واحدة إلى بها الخاصة الدين أدوات بتصنيف المجموعة تقوم العوامل، هذه إلى استناًدا
 

 هذه تمثل عندما التعاقدية النقدية التدفقات لجمع بها المحتفظ الموجودات المطفأة بالتكلفة ُيقاس المطفأة: التكلفة 
 الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم لم والتي واألرباح، ليةاألص الدفعات النقدية التدفقات

 تسجيلها يتم التي المتوقعة نيةئتمااال رخسائلل تمخصصا أيب وداتجولما ذهله يةرفتدلا لقيمةا ليدتع ميتو
 "إيرادات في ليةالما الموجودات هذه من الفوائد إيرادات وُيدرج )ب(.2 حيضااإل في ضحوم هو کما قياسهاو

  الفعلي. الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد"
 

 الموجودات اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة ُيقاس اآلخر: الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة 
 فقط موجوداتلل النقدية التدفقات تمثل عندما الموجودات، ولبيع التعاقدية النقدية التدفقات لجمع بها المحتفظ
 تحويل ويتم الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم لم والتي واألرباح، األصلية الدفعات
 االنخفاض خسائر أو أرباح تسجيل عند باستثناء اآلخر، الشامل الدخل خالل من الدفترية القيمة في الحركات

 تسجيلها يتم والتي لألدوات المطفأة التكلفة على األجنبي الصرف وخسائر وأرباح األرباح وإيرادات القيمة في
 المسجلة المتراكمة الخسائر أو األرباح فإن المالية، الموجودات استبعاد يتم وعندما والخسارة. الربح ضمن
 في تسجيلها ويتم الخسارة أو الربح إلى الملكية حقوق من تصنيفها ُيعاد اآلخر الشامل الدخل في سابًقا
 في المالية الموجودات هذه من الفوائد إيرادات وُيدرج الدين. أدوات في االستثمارات على ح/)الخسائر(األربا

  الفعلي. الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد" "إيرادات
 
 
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (07) 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 1281 مارس 11

 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية الموجودات 131  )تتما
 

ة( المالية الموجودات تصنيف  )تتما
 

 ال التي الموجودات الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يقاس الخسارة: أو الربح خالل من العادلة القيمة 
 األرباح تسجيل ويتم اآلخر. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو طفأةالم بالتكلفة تسجيلها معايير تستوفي

 ال والتي الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الحًقا تقاس التي الديون استثمارات عن الناتجة الخسائر أو
 "صافي ضمن الخسارة أو الربح بيان في وُتعرض الخسارة أو الربح ضمن التحوط عالقة من جزًءا تعد

 العادلة بالقيمة تصنيفها تم التي الدين أدوات من ناشئة تكن لم ما فيها، تنشأ التي الفترة في االستثمار" إيرادات
 إيرادات "صافي في منفصل بشكل عرضها يتم الحالة هذه ففي للمتاجرة، بها محتفظ غير تكون التي أو

 معدل طريقة باستخدام الفوائد" "إيرادات في المالية داتالموجو هذه من الفوائد إيرادات وُيدرج االستثمار".
  الفعلي. الفائدة

 
 كان إذا ما أي، النقدية. التدفقات توليد أجل من لألصول المجموعة إدارة كيفية األعمال نموذج يعكس األعمال: نموذج
 التعاقدية النقدية التدفقات جمع يف يتمثل أو الموجودات من التعاقدية النقدية التدفقات جمع على يقتصر المجموعة هدف

 االحتفاظ يتم ، المثال سبيل )على االتجاهين هذين من أي   ينطبق لم وإذا الموجودات. بيع عن الناشئة النقدية والتدفقات
 "اآلخر" األعمال نموذج من كجزء المالية الموجودات تصنيف يتم فعندئذ المتاجرة(، ألغراض المالية بالموجودات

 تحديد في االعتبار بعين المجموعة تأخذها التي العوامل بين ومن الخسارة. أو الربح خالل من العادلة القيمةب وُتقاس
 تقييم وكيفية الموجودات، لهذه النقدية التدفقات جمع كيفية بشأن السابقة الخبرة الموجودات من لمجموعة األعمال نموذج
   المديرين. تعويض وكيفية وإدارتها، المخاطر تقييم وكيفية ئيسيين،الر اإلدارة موظفي إلى وإبالغه الموجودات أداء
 

 النقدية التدفقات لجمع بالموجودات االحتفاظ هو األعمال نموذج من الهدف يكون عندما فقط: واألرباح األصلية الدفعات
 المالية لألدوات النقدية التدفقات انتك إذا ما بتقييم المجموعة تقوم والبيع، التعاقدية النقدية التدفقات لجمع أو التعاقدية

 تنظر التقييم، هذا إجراء إطار وفي فقط"(. واألرباح األصلية الدفعات )"اختبار فقط واألرباح األصلية الدفعات تمثل
 قابلم فقط تشمل الفائدة أن أي األساسية، اإلقراض ترتيبات مع متوافقة التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا فيما المجموعة

 ترتيبات مع يتماشى الذي الفائدة وسعر األخرى األساسية اإلقراض ومخاطر االئتمان ومخاطر للنقود الزمنية القيمة
 مع تتوافق ال التي التقلبات أو للمخاطر التعرض على تنطوي التعاقدية الشروط كانت وحيثما األساسية. اإلقراض
 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وقياسها الصلة ذات المالية تالموجودا تصنيف يتم األساسية، اإلقراض ترتيبات
  الخسارة.

 
 بها الخاصة النقدية التدفقات كانت إذا ما تحديد عند كامل بشكل الضمنية المشتقات ذات المالية الموجودات في النظر يتم
 فقط. وأرباح أصلية دفعات هي
 

 تلك إلدارة تتبناه الذي األعمال نموذج تغيير في تتمثل فقط واحدة حالة في الدين استثمارات تصنيف المجموعة ُتعيد
 هذه تكون أن المتوقع ومن التغيير. تلي التي األولى التقرير فترة بداية من التصنيف إعادة عملية وتتم الموجودات.
  الفترة. هذه خالل منها أي يحدث ولم للغاية نادرة التغييرات

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (08) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة اليةالم المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية الموجودات 131  )تتما
 

ة( المالية الموجودات تصنيف  )تتما
 

  الملكية: حقوق أدوات
 

 التزام على تحتوي ال أدوات أي الُمصِدر؛ نظر وجهة من الملكية حقوق تعريف تستوفي أدوات هي الملكية حقوق أدوات
 األسهم الملكية حقوق أدوات أمثلة ومن الُمصٍدر. لدى الموجودات صافي في متبقية فائدة وجود وتثبت بالدفع، تعاقدي
  األساسية. العادية

 
 في إال الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق استثمارات جميع بقياس ذلك بعد المجموعة تقوم

 أحد لإللغاء قابل غير نحوٍ  على تصناف أن المبدئي، التسجيل عند اختارت، قد المجموعة إدارة فيها تكون التي الحاالت
 تاستثمارا تصنيف في المجموعة سياسة وتتمثل اآلخر. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق استثمارات

 أخرى ألغراض االستثمارات بتلك االحتفاظ يتم عندما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق
 الشامل الدخل في العادلة القيمة وخسائر أرباح تسجيل يتم االختيار، هذا استخدام عند االستثمار. عوائد توليد بخالف
 خسائر عن اإلعالن يتم وال البيع. عند ذلك في بما ، الخسارة أو ربحال في ذلك بعد تصنيفها إعادة يتم وال اآلخر

 ويستمر العادلة. القيمة في األخرى التغيرات عن منفصل بشكل القيمة( انخفاض خسائر )وعكس القيمة في االنخفاض
 إثبات عند أخرى كإيرادات الخسارة أو الربح في االستثمارات، هذه على عائًدا تمثل عندما األرباح، توزيعات تسجيل
  الدفعات. استالم في المجموعة حق
 

 الفعلي الفائدة معدل وطريقة المطفأة التكلفة
 

 من المسدد منه مخصوًما المبدئي، التسجيل عند مالية مطلوبات أو موجودات أي ُتقاس به الذي المبلغ هي المطفأة التكلفة
 المبلغ بين فرق ألي الفعلي" الفائدة معدل "طريقة باستخدام متراكمال اإلطفاء منه مخصوًما أو إليه مضاًفا األصلي، المبلغ

  الخسائر. بمخصص المالية، للموجودات بالنسبة ومعداًل، االستحقاق، ومبلغ المسجل المبدئي
 

 توقعالم العمر خالل المقدرة المستقبلية اإليرادات أو النقدية المدفوعات بخصم يقوم الذي السعر هو الفعلي الفائدة معدل
 أي قبل المطفأة التكلفة )أي المالية للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من المالية المطلوبات أو المالية للموجودات
 الخسائر االعتبار في الحسابية العملية تأخذ وال المالية. للمطلوبات المطفأة التكلفة من أو القيمة( النخفاض مخصص
 ال جزًءا تعتبر والتي المستلمة أو المدفوعة والرسوم الخصومات أو واألقساط المعاملة تكاليف وتشمل المتوقعة االئتمانية

  اإلنشاء. رسوم مثل الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ
 

 أو المالية للموجودات الدفترية القيمة تعديل يتم المستقبلية، النقدية التدفقات تقديرات بمراجعة المجموعة تقوم عندما
 تسجيل ويتم األصلي. الفعلي الفائدة معدل باستخدام المخصومة الجديدة التقديرات تعكس بحيث المعنية ليةالما المطلوبات

  الخسارة. أو الربح في تغييرات أي
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (09) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة المحاسبية ياساتالس ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية الموجودات 131  )تتما
 

 المالية، للموجودات الدفترية القيمة إجمالي على الفعلي الفائدة معدل تطبيق خالل من الفوائد إيرادات احتساب ويتم
 احتساب فيها يتم والتي (،0 المرحلة )أو االئتمانية القيمة منخفضة بعد فيما أصبحت التي المالية الموجودات باستثناء
 االئتمان خسائر مخصص صافي )أي المطفأة التكلفة إلى الفعلي الفائدة معدل تطبيق طريق عن الفوائد إيرادات

  المتوقعة(.
 
  القيمة انخفاض 1
 
 لةدلعاا قيمةلوا ةفأطلما بالتکلفة جةدرلما الدين أدوات موجوداتب ةطتبرلما قعةولمتا االئتمان رخسائ بتقييم عةولمجما ومتق
 وتسجل لمالي.ا نلضماا ودعقو روضلقا التزامات عن الناشئ رضلتعبا والمرتبطة اآلخر الشامل الدخل خالل نم

 االئتمان خسائر قياس ويعكس التقرير. تواريخ من تاريخ كل في الخسائر بتلك يتعلق فيما الخسائر ُمخصص المجموعة
  المتوقعة:

 
 المحتملة؛ النتائج من مجموعة تقييم خالل من ديدهاتح يتم متحيزة وغير مرجحة قيمة 
 و لألموال؛ الزمنية القيمة 
 األحداث بشأن التقرير تاريخ في له داعي ال جهد أو تكلفة بدون متاحة تكون للدعم وقابلة معقولة معلومات 

  المستقبل. في االقتصادية بالظروف الخاصة والتوقعات الحالية والظروف الماضية
 

  المتوقعة. االئتمان خسائر مخصص قياس كيفية حول التفاصيل من مزيًدا )هـ(2 ضاحاإلي يوفر
 
 القروض تعديل 4
 

 بالقروض الخاصة التعاقدية النقدية التدفقات تعديل على ذلك بخالف العمل أو التفاوض بإعادة أحياًنا المجموعة تقوم
 عن جوهرًيا اختالًفا تختلف الجديدة الشروط كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم ذلك، حدث وعند للعمالء. المقدمة
  التالية: العوامل في ، أخرى أمور بين من النظر، خالل من بذلك المجموعة وتقوم األصلية. الشروط

 

 إلى التعاقدية النقدية التدفقات خفض على فقط يعمل التعديل كان إذا ما مالية، صعوبة يواجه المقترض كان إذا 
  سدادها. على قادًرا المقترض يكون أن وقعيت التي المبالغ

 والذي األرباح ملكية أسهم/حقوق على القائم العائد مثل جديدة، جوهرية شروط أي استحداث تم قد كان إذا ما 
  القرض. مخاطر ملف على جوهري بشكل يؤثر

 مالية. صعوبة يواجه ال المقترض أن حين في القرض لفترة الكبير التمديد  

 الفائدة معدل في وهريالج التغيير 

 القرض. بها المقوم العملة في التغيير  

 المرتبطة االئتمان مخاطر على كبير بشكل تؤثر لالئتمان تحسينات أو أخرى كفاالت أو ضمانات إدراج 
  بالقرض.

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (21) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية الموجودات 131  )تتما
 

ة( القروض تعديل 0  )تتما
 
 الموجودات وتسجيل األصلية المالية الموجودات تسجيل بإلغاء المجموعة تقوم جوهري، بشكل مختلفة الشروط كانت إذا

 هو التفاوض إعادة تاريخ يعتبر وبالتالي، للموجودات. جديد فعال فائدة معدل باحتسا وإعادة العادلة بالقيمة "الجديدة"
 كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما تحديد لغرض ذلك في بما القيمة، في االنخفاض احتساب ألغراض المبدئي التسجيل تاريخ

 المسجلة الجديدة المالية لموجوداتا كانت إذا ما بتقييم أيًضا المجموعة تقوم ذلك، ومع االئتمان. مخاطر في حدثت قد
 عدم مدفوعة فيها التفاوض إعادة كانت التي الظروف في سيما ال المبدئي، التسجيل عند االئتمانية القيمة منخفضة ُتعتبر
 الخسارة أو الربح في ُتسجل الدفترية القيمة في الفروق أن كما أصاًل. عليها المتفق الدفعات إجراء على المدين قدرة
  التسجيل. إلغاء على خسائر أو أرباح تبارهاباع
 
 دةبإعا عةولمجما ومقوت التسجيل، إلغاء إلى التعديل أو وضلتفاا دةعاإ تؤدي لنف كبيًرا، اختالًفا روطلشا فتختل مل إذا
 ليدلتعا رئخسا أو حباأر وتسجيل المالية للموجودات معدلةلا يةدلنقا تفقادلتا سساأ علی يةرفتدلا لقيمةا إجمالي بحتساا

 بمعدل المعدلة النقدية التدفقات خصم طريق عن الجديدة الدفترية القيمة إجمالي احتساب إعادة تتم رة.لخساا أو بحرلا في
  األصلي. الفعلي الفائدة

 
 التعديل على يكون ما بخالف التسجيل إلغاء 2
 
 النقدية التدفقات بتلقي تسمح التي التعاقدية قوقالح صالحية انتهاء عند منها جزء أو المالية الموجودات تسجيل إلغاء يتم
 (4) أو جوهري بشكل الملكية ومكافآت مخاطر جميع بتحويل المجموعة تقوم (1) أن وإما نقلها عند أو الموجودات، من
  بالسيطرة. المجموعة تحتفظ ولم الملكية ومكافآت مخاطر بجميع جوهري بشكل تحتفظ وال بالتحويل المجموعة تقوم ال
 

 تتحمل ولكنها الموجودات من النقدية التدفقات بتلقي الخاصة التعاقدية بالحقوق فيها تحتفظ معامالت في المجموعة تدخل
 يتم جوهري. بشكل والمكافآت المخاطر جميع بتحويل وتقوم أخرى منشآت إلى النقدية التدفقات تلك بدفع تعاقدًيا التزاًما
 المجموعة: كانت إذا تسجيلها إلغاء إلى يؤدي مما "بالتمرير" تحويل ياتعمل أنها على المعامالت هذه احتساب

 الموجودات؛ من معادلة مبالغ بجمع تقم لم ما المدفوعات بسداد ملزمة ليست 

 و الموجودات؛ رهن أو بيع عليها يحظر 

 مادي. تأخير دون الموجودات من تجمعها نقدية مبالغ أي بتحويل التزام لديها 
 
 القياسية الشراء إعادة اتفاقيات بموجب المجموعة قدمتها التي والسندات( )األسهم الضمانات تسجيل إلغاء يتم ال

 على والمكافآت المخاطر بجميع جوهري بشكل تحتفظ المجموعة ألن نظًرا المالية األوراق واقتراض إقراض ومعامالت
  مستوفاة. ليست التسجيل ءإلغا معايير فإن وبالتالي ، مسبًقا المحدد الشراء إعادة سعر أساس

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (20) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11

 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

 المالية المطلوبات 134
 

  الالحق والقياس التصنيف
 
 المطفأة، بالتكلفة الحًقا قياسها ويتم عادلة كقيمة مبدئًيا المالية المطلوبات تسجيل يتم والسابقة، الحالية الفترة من كلٍ  في

  باستثناء:
 

 والمطلوبات المشتقات على التصنيف هذا يطبق الخسارة: أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات 
 المحددة األخرى المالية والمطلوبات المتاجرة( قيد في فةالمكشو المراكز )مثل للمتاجرة بها المحتفظ المالية
 بالقيمة المصنفة المالية المطلوبات على الخسائر أو األرباح عرض ويتم المبدئي. التسجيل عند النحو هذا على

 العادلة القيمة في التغير )مبلغ اآلخر الشامل الدخل في جزئي بشكل الخسارة أو الربح خالل من العادلة
 المبلغ بأنه تحديده يتم والذي المطلوبات، لتلك االئتمان مخاطر في التغيرات إلى يعزى والذي المالية وباتللمطل
 الربح في جزئي وبشكل السوق( مخاطر نشوء إلى تؤدي التي السوق ظروف في التغيرات إلى يعزى ال الذي
 إلى العرض هذا مثل يؤدي لم ما وذلك ت(.للمطلوبا العادلة القيمة في التغيير من المتبقي )المبلغ الخسارة أو

 التغيرات إلى تعزى التي والخسائر األرباح عرض يتم الحالة هذه ففي محاسبية، مطابقة سوء توسيع أو خلق
 الخسارة؛ أو الربح في للمطلوبات االئتمانية المخاطر في

 يتم الحالة هذه وفي التسجيل اءإللغ المؤهلة غير المالية الموجودات تحويل عن الناتجة المالية المطلوبات 
 أي بتسجيل المجموعة تقوم الالحقة، الفترات في للتحويل. المستلم بالمقابل المالية المطلوبات تسجيل

 و المالية؛ المطلوبات في متكبدة مصروفات

 القروض. والتزامات المالية الضمانات عقود 

 
 التسجيل إلغاء

 
 انقضاء أو إلغاؤه أو العقد في المحدد االلتزام سداد يتم عندما )أي بها الوفاء ميت عندما المالية المطلوبات تسجيل يلغى

 أجله(.
 
 وكذلك جوهري، بشكل مختلفة بشروط الدين ألدوات تبادلٍ  من األصليين والمقرضين المجموعة بين يتم ما احتساب يتم

 مالية مطلوبات وتسجيل األصلية المالية اتللمطلوب كسداد القائمة، المالية المطلوبات شروط في الجوهرية التعديالت
 بما الجديدة، الشروط بموجب النقدية للتدفقات المخصومة الحالية القيمة كانت إذا جوهري بشكل الشروط وتختلف جديدة.

 ، األصلي الفعلي الفائدة معدل باستخدام ومخصومة مستلمة رسوم أي خصم بعد بالصافي مدفوعة رسوم أي ذلك في
  األصلية. المالية المطلوبات من المتبقية النقدية للتدفقات المخصومة الحالية القيمة عن %15 عن تقل ال بةبنس تختلف



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (22) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المالية المطلوبات 134  )تتما
 

 نوع في والتغيرات األداة، تقويم في المستخدمة العملة مثل أخرى، نوعية عوامل االعتبار في ُتؤخذ ذلك، إلى باإلضافة
 أو الدين أدوات تبادل احتساب تم وإذا االلتزامين. في تغيير وأي باألداة الملحقة الجديدة التحويل وميزات الفائدة، معدل
 لم وإذا السداد. على الخسارة أو الربح من كجزء متكبدة رسوم أو تكاليف أي تسجيل يتم سداًدا، باعتباره الشروط تعديل
 الدفترية القيمة تعديل على تعمل متكبدة رسوم أو تكاليف أي فإن سداًدا، باعتباره التعديل أو التبادل احتساب يتم

 المعدلة. المطلوبات من يالمتبق المدى على إطفاءها ويتم للمطلوبات
 

 القروض والتزامات المالية الضمانات عقود 135
 

 أي عن العقد صاحب لتعويض محددة دفعات بإجراء المصدر الطرف ُتلزم عقود عن عبارة هي المالية الضمانات عقود
 أداة ألحكام وفقاً  ذلكو استحقاقها، عند عليه المستحقة الدفعات إجراء في المدينين أحد إخفاق نتيجة به تلحق خسارة
سات للبنوك المالية الضمانات هذه مثل وُتمنح الدين.  كضمان العمالء عن بالنيابة األخرى والجهات المالية والمؤسا

  المصرفية. التسهيالت من وغيرها المكشوف على والسحوبات للقروض
 

 يلي: مما األعلى القيمةب الحًقا وُتقاس العادلة بالقيمة مبدئًيا المالية الضمانات عقود ُتقاس
 

 و الخسائر؛ ُمخصص مبلغ 

 المالية للتقارير الدولي المعيار لمبادئ وفًقا المسجل الدخل منه مخصوًما المبدئي التسجيل عند المستلم القسط 
 .10 رقم

 في موضح هو كما )المحتسب الخسائر مخصص مبلغ باعتبارها المجموعة قبل من المقدمة القروض التزامات ُتقاس
 يتهاوتس نيمک التي أو وق،لسا نم لقأ دةفائ معدلب روضلقا ميدقبت تمازالتا يأ عةولمجما دمتق ملو )ب(.2 اإليضاح

  رى.خأ مالية أداة دارصإ أو مبتسلي أو ًدانق
 

 تشتمل التي للعقود بالنسبة ذلك، ومع ا.مخصصً باعتبارها لخسائرا مخصص تسجيل يتم وض،لقرا تماااللتز بالنسبة
 االلتزام عنصر على المتوقعة االئتمان خسائر تحديد للمجموعة يمكن وال المسحوب غير وااللتزام القرض من كل على
 االلتزام على المتوقعة االئتمان خسائر تسجيل يتم القرض، عنصر على الخسائر عن منفصل بشكل المسحوب غير

 المتوقعة االئتمان خسائر فيه تتجاوز الذي الحد وإلى بالقرض. الخاص الخسائر مخصص مع كافٍ  غير بشكل المسحوب
  كمخصٍص. المتوقعة االئتمان خسائر تسجيل يتم للقرض، الدفترية القيمة إجمالي مجتمعةً 

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 (23) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

ة( الهامة محاسبيةال السياسات ملخص 1  )تتما
 

 األجنبي الصرف وخسائر أرباح 132
 

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

 

 في األجنبي الصرف عنصر ُيسجل الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية للموجودات بالنسبة 
  و الموحد؛ الموجز المرحلي الخسارة أو الربح بيان

 

 في األجنبي الصرف عنصر سجليُ  اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية للموجودات بالنسبة 
   الموحد. الموجز اآلخر الشامل الدخل بيان

 

 وخسائر أرباح تحديد يتم تقرير، فترة كل نهاية في المطفأة بالتكلفة المقاسة األجنبية بالعملة المقومة الدين ألدوات بالنسبة
 الموحد. الموجز الخسارة أو الربح نبيا ضمن وتسجل المالية للموجودات المطفأة التكلفة أساس على األجنبي الصرف

 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(24) 

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11

 

ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

 اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات 137
 

 الموافقة وتتم فائدة تحمل ال معينة مصرفية منتجات لعمالئها المجموعة تقدم التقليدية، المصرفية تجاتالمن إلى باإلضافة
 الشرعية. الرقابة هيئة قبل من عليها
 
 أدناه. المبينة المحاسبية للسياسات وفقاً  اإلسالمية البنكية المنتجات جميع عن المحاسبة تتم
 
  المحاسبية السياسة (1)
  

 مبالغ أي منها مخصوًما الفعلي، الربح طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية جاتالمنت تقاس
 المكتسبة. غير واإليرادات تحصيلها في المشكوك الحسابات ومخصص مشطوبة

 
 أو للموجودات المتوقع العمر مدى على المقدرة المستقبلية النقدية الدفعات بدقة يخصم الذي السعر هو الفعلي الربح سعر

 أقصر. فترة مدى على االقتضاء، عند أو المالية، المطلوبات
 
 لإليضاح وفًقا قياسها ويتم اإلسالمية واالستثمارية التمويلية للمنتجات بالنسبة القيمة في لالنخفاض مخصص تكوين يتم

 الممكنة العمل إجراءات جميع اتخاذ في اإلخفاق عند الإ اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات شطب يتم وال (.1)000
 االسترداد. لتحقيق

 
 اإليرادات تسجيل سياسة (4)
 
 باستخدام الموحد الموجز الخسارة أو الربح بيان في اإلسالمية واالستثمارية التمويلية الموجودات من اإليرادات تسجيل يتم

  الفعلي. الربح طريقة
 

 التي العالوات أو والخصومات المعاملة وتكاليف المقبوضة أو المدفوعة الرسوم جميع على لفعليا الربح معدل حساب يشتمل
 االستحواذ إلى مباشرةً  المنسوبة اإلضافية التكاليف هي المعاملة تكاليف وُتعتبر الفعلي. الربح معدل من يتجزأ ال جزًءا تشكل
 بيعها. أو إصدارها أو مالية موجودات على
 
 المودعين على والتوزيعات للعمالء اإلسالمية الودائع (0)

 

 بها المتعلقة المعاملة تكاليف خصم بعد المستلم المقابل عادة تمثل التي العادلة بالقيمة مبدئًيا للعمالء اإلسالمية الودائع تقاس
 الفعلي. الربح طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحًقا وتقاس مباشرة،

 

 الرقابة هيئة من وُتعتمد المجموعة لدى القياسية لإلجراءات وفًقا اإلسالمية( )المنتجات لمودعينا على التوزيعات تحتسب
 للمجموعة. الشرعية

 
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(25)  

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11

 
ة( مةالها المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

 العقارية االستثمارات 132
 

 في )بما المال رأس قيمة في الزيادة و/أو اإليجارات على للحصول بها االحتفاظ يتم عقارات هي العقارية االستثمارات  
 وبعد ة.المعامل تكاليف في بما بالتكلفة مبدئًيا العقارية االستثمارات قياس يتم األغراض(. لهذه اإلنشاء قيد العقارات ذلك

 في التغيرات عن الناشئة الخسائر أو األرباح إدراج يتم العادلة. بالقيمة العقارية االستثمارات قياس يتم المبدئي، التسجيل
 فيها. تنشأ التي الفترة في الموحد الموجز الخسارة أو الربح بيان في العقارية لالستثمارات العادلة القيمة

 
 المتوقع غير من يكون وعندما االستخدام من نهائًيا سحبه يتم عندما أو استبعاده عند اريالعق االستثمار تسجيل إلغاء يتم

 )المحتسبة العقار تسجيل إلغاء عن تنشأ التي الخسائر أو األرباح تسجيل ويتم استبعاده. من مستقبلية اقتصادية فوائد تحقيق
 في الموحد الموجز الخسارة أو الربح بيان في للموجودات( الدفترية والقيمة االستبعاد متحصالت صافي بين الفرق أنها على
 العقار. تسجيل إلغاء فيها يتم التي الفترة

 

 المالية المخاطر إدارة 139
 

 البيانات في عنها اإلفصاح تم التي والسياسات األهداف تلك مع للمجموعة المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف تتوافق
 .4511 ديسمبر 01 في لمنتهيةا للسنة الموحدة المالية

 
 المحاسبية السياسات في التغيرات      1311

 
 عن الصادر النحو على 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في الواردة القيمة انخفاض متطلبات المجموعة اعتمدت لقد

 السياسات في تغييرات إلى ذلك أدى قدو ،4511 يناير 1 في انتقال بتاريخ 4512 يوليو في الدولية المحاسبة معايير مجلس
  الموحدة. المالية البيانات في سابًقا المسجلة بالمبالغ يتعلق فيما والتسويات المحاسبية

 
 إعادة عدم المجموعة اختارت فقد ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في االنتقالية األحكام في به المسموح النحو على
 في االنتقال تاريخ في المالية والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم على تعديالت أي تسجيل وتم نة.المقار   األرقام بيان

  الحالية. للفترة األخرى واالحتياطيات المحتجزة األرباح من لكل االفتتاحي الرصيد
 

 رقم المالية للتقارير الدولي عيارالم إفصاحات على الالحقة التعديالت تطبيق أيضا تم ،اإليضاح إلفصاحات بالنسبة تالي،وبال
 السابقة. الفترة في تمت التي اإلفصاحات تلك المقارنة للفترة اإليضاحات إفصاحات وتعكس فقط. الحالية الفترة على 1
 

 كما المالية. الموجودات قيمة النخفاض المحاسبية سياساتنا في تغييرات إلى 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق أدى
 مثل جوهري بشكل المالية األدوات مع تتعامل التي األخرى المعايير بتعديل 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يقوم

 اإلفصاحات". المالية: "األدوات 1 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
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 حتى 8112 يناير 1 من أتبد التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11
 
ة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص 1  )تتما
 

ة( المحاسبية السياسة في التغير      1311  )تتما
 
 رقم الدولي المحاسبي المعيار / 19 رقم الدولي المحاسبي المعيار من القيمة في االنخفاض مخصص رصيد تسوية أ()

 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار مع 17
 

 المتكبدة الخسارة لنموذج وفقا قياسه تم والذي السابقة للفترة الختامي القيمة في االنخفاض مخصص تسوية التالي الجدول يبين
 الجديد القيمة في االنخفاض مخصص مع 01 رقم الدولي المحاسبي المعيار ومخصص 09 رقم الدولي المحاسبي بالمعيار

  :4511 يناير 1 في 9 رقم المالية للتقارير الدولي بالمعيار المتوقعة الخسارة لنموذج وفقا قياسه تم الذي
 
 خسائر مخصص 

 للمعيار وفقا القروض
 الدولي المحاسبي

 المخصص / 19 رقم
 للمعيار وفقا
 الدولي المحاسبي

  17 رقم

   
 
 إعادة عمليات

 القياس

  
 
 االئتمان خسائر

 المتوقعة
 المعيار بموجب

 للتقارير دوليال
 9 رقم المالية

 مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف   درهم ألف 

       العمومية الميزانية ضمن
 -  -   - المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد

 البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع
- 

   
11،101 

 
11،101 

 بالقيمة قياسها تم أخرى مالية موجودات
 - العادلة

   
- 

 
- 

 المطفأة بالتكلفة وسلفيات ضقرو
0،539،453 

   
951،101 

 
0،913،901 

 اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات
 المطفأة بالتكلفة الُمقاسة

111،141 

   
 
41،111 

 

109،552 
 بالتكلفة مقاسة أخرى مالية موجودات
 - المطفأة

   
45،402 

 
45،402 

 011،242  424،111   101،310 أخرى* موجودات
 0،042،923   1،411،201  2،093،011 
       

       العمومية الميزانية خارج
 التزامات القروض، )التزامات المخصص
 - القروض( وضمانات

  
454،541 

 
454،541 

       
 2،191،250  1،210،209   0،042،923 المجموع

 
 المتوقعة. ماناالئت خسائر قياس حول المعلومات من مزيد 2 اإليضاح يوفر
 

 إماراتي درهم مليون 11 تبلغ مسيطرة غير ملكية حصة ذلك *يشمل
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 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11
 
 االئتمان مخاطر  4
 

 تجاه التعاقدية بالتزاماته الوفاء في المجموعة عمالء من أي خفاقإ حال في مالية خسارة تكبد مخاطر هي االئتمان مخاطر
 اإلقراض أنشطة عن الناشئة القروض والتزامات والسلفيات القروض من باألساس االئتمان مخاطر تنشأ المجموعة.
 التظهير اتوعملي االعتماد وخطابات المالية الضمانات من أيًضا تنشأ أن يمكن ولكنها والخزينة التجاري والتمويل

 والمشتقات الدين أدوات في االستثمارات من تنشأ أخرى ائتمانية لمخاطر كذلك المجموعة تتعرض القبول. واعتمادات
 السوق. في النظراء مع التسوية أرصدة إلى باإلضافة

 
 االئتمان لمخاطر ضهاتعر تدير اإلدارة فإن ولذلك المجموعة، تواجه التي الفردية المخاطر أكبر من االئتمان مخاطر تعتبر
 بطريقة المخاطر إدارة لجنة إلى تقاريره يرفع بها خاص قسم عليها والرقابة االئتمان مخاطر إدارة يتولى حيث وحذر. بعناية

  منتظمة.
 
 درهم مليون 10و إماراتي، درهم مليون 01 بمبلغ متوقعة ائتمان خسائر بتسجيل المجموعة قامت ،4511 مارس 01 في

 البنوك، من المستحقة واألرصدة بالودائع يتعلق فيما إماراتي درهم مليون 105و إماراتي، درهم مليون 090و إماراتي،
 ببنود يتعلق فيما االئتمان لمخاطر والتعرض األخرى، والموجودات المطفأة، بالتكلفة المقاسة األخرى المالية والموجودات

 والسلفيات القروض على المسجلة المتوقعة االئتمان خسائر عن فصاحاإل تم وقد التوالي. على العمومية الميزانية خارج
 على 1و 1 اإليضاحين في المطفأة بالتكلفة المقاسة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية والمنتجات المطفأة بالتكلفة المقاسة
 التوالي.
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 8112 يناير 1 من اعتباًرا بدأت التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى

 
 )تتمة( االئتمان مخاطر  4
 

 الشطب سياسة
 

 وتخُلص العملية، االسترداد جهود جميع تستنفد عندما جزئًيا، أو كلًيا المالية، الموجودات شطب على المجموعة تعمل
 ما لالسترداد معقولة توقعات وجود عدم علي تدل لتيا المؤشرات وتشمل االسترداد. بشأن معقول توقع وجود عدم إلى
 قيمة وكانت الضمان حجز تقتضي المجموعة تطبقها التي االسترداد طريقة كانت إذا (4و) اإلنفاذ نشاط وقف (1) يلي

 بالكامل. االسترداد بشأن معقول توقع ثمة ليس بأنه تقتضي الضمان
 

 السترداد تسعى المجموعة زالت وما اإلنفاذ. لنشاط خاضعة تزال ال التي المالية الموجودات شطب للمجموعة يجوز
 الستردادها. معقولة توقعات وجود لعدم كلًيا أو جزئًيا شطبها تم والتي كامل، بشكلٍ  قانوًنا تمتلكها التي المبالغ

 
 مالية موجودات تعديل

 

 القروض أو التجارية التفاوض إعادة ملياتع بسبب للعمالء المقدمة القروض شروط تعديل على أحياًنا المجموعة تعمل
 سداد وتأجيل الدفع بمهلة المتعلقة الترتيبات هذه الهيكلة أعاده أنشطة وتشمل االسترداد. تعظيم بهدف وذلك المتعثرة
 ه،أن إلى تشير معايير أو مؤشرات إلى الهيكلة بإعادة الخاصة والممارسات السياسات وتستند الدفع. من واإلعفاء الدفعات

  المستمرة. المراجعة قيد السياسات هذه وتظل الدفعات. هذه تستمر أن المرجح من اإلدارة، حكم في

 بموجب بالمخاطر ومقارنتها التقرير تاريخ في التعديل بعد الموجودات بهذه المتعلقة السداد عن العجز مخاطر تقييم يتم
 األصلية الموجودات استبعاد عنه ينتج ال وبالتالي جوهرًيا عديلالت يكون ال عندما المبدئي، التسجيل عند األصلية الشروط
 أن المجموعة تحدد أن ويمكن الموجودات. لتعديل الالحق األداء بمراقبة المجموعة وتقوم . أعاله( 000 اإليضاح )راجع
 4 المرحلة أو 0 المرحلة من الموجودات نقل يتم بحيث الهيكلة، إعادة بعد كبير بشكلٍ  تحسنت قد االئتمان مخاطر

 هي وهذه شهًرا(. 14 مدى على المتوقعة االئتمانية )الخسارة 1 المرحلة إلى الحياة( مدى المتوقعة االئتمانية )الخسارة
 األقل. على متتالًيا شهًرا 14 لمدة الجديدة للشروط وفًقا تعمل كانت التي للموجودات بالنسبة الحالة

 استخدام خالل من الموجودات بتلك يتعلق فيما االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة ةثم كان إذا ما مراقبة المجموعة تواصل
 المعدلة. للموجودات محددة نماذج

 
 االئتمان مخاطر قياس 1-4-0 (أ
 

 القروض( وضمانات التزامات ذلك في )بما والسلفيات القروض
 
 التعرض لتفاوت نظًرا وذلك النماذج استخدام ويتطلب معقًدا أمًرا المخاطر إدارة ألغراض االئتماني التعرض تقدير يعد
 محفظة ألي االئتمان مخاطر تقييم وينطوي الوقت. ومرور المتوقعة النقدية والتدفقات السوق ظروف في التغيرات مع

 بها المرتبطة الخسارة ونسب السداد عن العجز حدوث احتماليةب يتعلق فيما التقديرات من مزيدٍ  علي موجودات
 العجز احتمالية باستخدام االئتمان مخاطر قياس على المجموعة وتعمل المقابلة. األطراف بين االفتراضية واالرتباطات

 ويعد (.EGP) السداد عدم حالة في الخسارة ونسبة (LAP) السداد عن العجز وقت التعرض وحجم (DP) السداد عن
 الدولية المعايير من 9 المعيار بموجب (LCE) المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس ألغراض المستخدم للنهج مماثالً  هذا

  المالية. للتقارير
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 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 
 )تتمة( االئتمان رمخاط  4
 

 االئتمان مخاطر تصنيف
 

 عن الفردية المقابلة األطراف عجز الحتمالية تقييمها تعكس التي الداخلية االئتمان مخاطر تصنيفات المجموعة تستخدم
 يةتغذ يتم المقابلة. األطراف من المختلفة الفئات لتناسب خصيًصا مصممة داخلية تقييم نماذج المجموعة تستخدم السداد.

 الضمان ومستوى المتاح الدخل )مثل التطبيق وقت في جمعها يتم التي والقرض بالمقترض الخاصة المعلومات
 ويتم هذا. التقييم نموذج في والمؤسسات( الشركات لتعرضات الصناعة ونوع الدوران ومعدل األفراد؛ لتعرضات
  النموذج. في الخارجية البيانات بإدخال ذلك استكمال

 
 من أعلى تصنيف كل عند مضاعف بشكلٍ  السداد عن العجز مخاطر تزداد بحيث االئتمانية التصنيفات ةمعاير يتم

 أقل 1و 3 التقييم درجتي بين السداد عن العجز احتمالية في الفرق أن المثال، سبيل على هذا، ويعني المخاطر. تصنيفات
  .45و 11 التقييم درجتي بين السداد عن العجز احتمالية في الفرق من
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 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11
 
 )تتمة( االئتمان مخاطر  4
 
 المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس (ب
 

 على بناءً  القيمة في االنخفاض لتحديد "مراحل "ثالث من نموذًجا المالية للتقارير الدولية المعايير من 9 المعيار يحدد
  أدناه: الموجز النحو على المبدئي التسجيل منذ االئتمان جودة في التغيرات

 
 األولى" "المرحلة ضمن المبدئي التسجيل عند االئتمان منخفضة غير تعتبر التي المالية األدوات تصنيف يتم 

 عة.ولمجما ِقبل نم رمستم لٍ بشک بها لخاصةا نالئتماا طرمخا قبةرام ميتو
 االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة تحديد حالة في (ISCS) إلى المالية األداة نقل يتم المبدئي، التسجيل منذ 

  االئتمان. منخفضة اآلن حتى اعتبارها يتم ال ولكن الثانية" "المرحلة
 اإليضاح إلى الرجوع ُيرجى الثالثة". "المرحلة إلى نقلها يتم االئتمانية، القيمة منخفضة المالية األداة كانت إذا 

 والعجز االئتمان انخفاض حاالت تحديد في المجموعة تتبعها التي الكيفية حول وصف على للحصول )ج(2
  السداد. عن

 ُيعادل بمبلغ األولى المرحلة في المدرجة المالية بالموجودات الخاصة المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس يتم 
 على حدوثها المحتمل الوفاء عن العجز حاالت عن الناجمة الحياة مدى على المتوقعة ئتمانيةاال الخسائر نسبة
 الثانية المرحلتين في المدرجة باألدوات الخاصة المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس ويتم التالية. شهًرا 14 مدى

 للحصول )هـ(2 اإليضاح إلى الرجوع ُيرجى الحياة. مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى استناًدا والثالثة
  المتوقعة. االئتمان خسائر قياس في المستخدمة التقدير وأساليب واالفتراضات المعطيات بشأن وصف على

 أنه المالية للتقارير المالية المعايير من 9 للمعيار وفًقا المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس عند السائدة المفاهيم من 
 في المجموعة اتبعتها التي للطريقة شرًحا )هـ(2 اإليضاح يتضمن المستقبلية. المعلومات في رالنظ ينبغي
  بها. الخاصة المتوقعة االئتماني خسائر نماذج في ذلك إدراج

 
  المالية: للتقارير الدولية المعايير من 9 المعيار بموجب االنخفاض متطلبات التالي المخطط يلخص

 
 المبدئي التسجيل منذ تماناالئ جودة في التغيير

 
 الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى المرحلة
 منذ االئتمان مخاطر في كبير )ارتفاع المبدئي التسجيل

 االئتمان( منخفضة المالية )الموجودات المبدئي( التسجيل
 على المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص

 شهًرا 14 مدى
 المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص

 الحياة مدى على
 االئتمانية الخسائر مخصص
 الحياة مدى على المتوقعة

 
 االئتمان. مخاطر في الكبيرة الزيادة معايير تحديد

 
 من أكثر أو معيار استيفاء عند االئتمان مخاطر في كبيرة لزيادة تعرضت قد المالية الموجودات أن المجموعة تعتبر

  التالية: الفنية المساندة وأ النوعية أو الكمية المعايير
 

 الكمية المعايير
 

 شركات قروض
 أن يمكن والتي السداد عن العجز احتمالية في كبيرة زيادة يواجه المقترض كان إذا الشركات، لقروض بالنسبة -

 األخيرة؛ شهًرا عشر االثني خالل هيكلتها المعاد القروض تسهيالت -التالية: العوامل عن تنجم
 يوًما؛ 95 من أقل ولكن أكثر أو يوًما 05 لمدة استحقاقها تأخر التي القرض تسهيالت -
 الداخلية التقييمات و/أو الخارجية التقييمات في المتوقع أو الفعلي التغيير -
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 )تتمة( المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس (أ
 

 األفراد
 

  التالية: المعايير من أكثر أو معياًرا يستوفون المقترضون كان إذا األفراد، لمحفظة بالنسبة
 االئتمان؛ مكتب بيانات حسب لحساب/مقترض العكسية النتائج -
 (؛PDP) يوًما 05 لمدة السداد تأخر قبل القرض جدولة إعادة -
 يوًما. 95 إلى 05 من مدتها فترة بين المتأخرة الحسابات -

 
 الخزينة
 األساسية؛ الخزينة ألداة السداد عن العجز احتمالية في كبيرة زيادة -
 إلى الدفع ونسبة السداد وتأجيل الضمانات )قيمة المقترض وسلوك لالستثمار المتوقع األداء في كبير تغيير -

 .ذلك( إلى وما الدخل
 

  النوعية المعايير
 

 شركات قروض
 السلبي التغيير مثل العوامل من مجموعة جانب )إلى المبكر اإلنذار بإشارة الخاص البنك إطار من التعقيبات -

 االقتصادية( أو المالية أو التجارية الظروف في
 

 اإلدارية: المساندة
 
 رضلمقتا تأخر إذا نالئتماا طرمخا في كبيرة زيادة هدتش قد لماليةا وداتجولما أن ويعتبر الفنية المساندة قبيطت ميت

  يوًما. 05 عن تزيد لمدة التعاقدية مدفوعاته سداد عن
 
 االئتمان ومنخفضة المتعثرة الموجودات تعريف (ب
 

 األدوات تعريف مع بالكامل يتماشى ما وهو عندما، السداد، عن عجز حالة في بأنها المالية األدوات المجموعة تحدد
  التالية: المعايير من أكثر أو معياًرا تستوفي االئتمان، ضعيفة

 
 المستخدم السداد عن العجز تعريف يتوافق والشركات، األفراد لمحفظة بالنسبة يوًما، 95 لمدة السداد تأخر إلى إضافة

 يتعلق فيما حدث قد دالسدا عن العجز أن ُيعتبر الثانية، بازل اتفاقية في الوارد للتعريف وفًقا بازل. اتفاقية إطار مع
 أحدها: أو التالية األحداث وقوع عند معينين بمدينين

 البنك يلجأ أن دون بالكامل المجموعة إلى االئتماني التزامه المدين يسدد أن المحتمل غير من أنه البنك يري 
 به(. ُيحتفظ كان )إذا الضمان إنجاز مثل محددة إجراءات اتخاذ إلى

 مستحقة. غير حالة على اناالئتم التزام البنك يضع 

 أن دبع نالئتماا ودةج في وظملح ضنخفاا عن ناتج بالحسابات خاص مخصص أو شطبٍ  بإجراء البنك يقوم 
 التعرضات. البنك يتحمل

 باالئتمان. متعلقة مادية اقتصادية بخسارة االئتماني االلتزام بيع على البنك يعمل 

 االلتزام تناقص إلى ذلك يؤدي أن المرجح من حيث االئتماني تزاملالل المتعثرة الهيكلة إعادة على البنك يوافق 
 سدادها. تأجيل أو األخرى والرسوم والفائدة األصلي المبلغ من المادي اإلعفاء عن الناجم المالي



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (32) 

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 )تتمة( 8112 مارس 11
 
 )تتمة( االئتمان مخاطر  4

 
 )تتمة( االئتمان ومنخفضة المتعثرة الموجودات تعريف (ج

 

 االئتماني بااللتزام يتعلق فيما مماثل أمر على الحصول أو المدين بإفالس فيها ُيطالب دعوى برفع البنك قام 
 من والتي مماثلة لحماية إخضاعه أو اإلفالس قيد وضعه تم أو الملتزم والتمس البنكية. المجموعة تجاه للمدين
 البنكية. المجموعة إلى االئتماني االلتزام سداد تأخير أو تجنب شأنها

 البنكية. المجموعة تجاه مادي ائتماني التزام بأي يتعلق فيما يوًما 95 لمدة السداد عن متأخًرا المدين يعتبر 
 يتم أو محدًدا حًدا العميل ينتهك أن بمجرد المكشوف على السحوبات استحقاق تاريخ مضى أنه اعتبار وسيتم

 الحالي. الحد من أقل بحدود إخطاره

 التقدير وأساليب واالفتراضات المدخالت شرح - المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس (د
 
 ما یعل ًداعتماا وذلك الحياة مدى على وإما شهًرا 14 مدة إما سساأ علی (LCE) قعةولمتا االئتمانية الخسارة سقيا ميت
 يعتبر الموجودات دحأ كانت إذا ما أو ئيدلمبا التسجيل ذمن تثدح دق نالئتماا مخاطر في الكبيرة الزيادة كانت إذا

 التعرض وحجم (DP) السداد عن العجز الحتمالية المخصوم الناتج هي المتوقعة االئتمانية والخسائر االئتمان. منخفض
  التالي: النحو علي تحديدها يتم والتي (،EGP) السداد عدم حالة في الخسارة ونسبة (،LAP) السداد عن العجز وقت
 

 العجز "تعريف )حسب المالي التزامه سداد عن المقترض عجز احتمالية مدى السداد عن العجز احتمالية تمثل 
 لسدادا عن العجز )احتمالية المقبلة 14 األشهر مدى على إما أعاله(، االئتمانية" القيمة وانخفاض السداد عن
 لاللتزام. الحياة( مدى على الوفاء عن العجز )احتمالية المتبقي العمر مدى على وإما شهًرا( 14 مدى على

 

 عن العجز وقت استحقاقها المجموعة تعتقد التي المبالغ إلى السداد عن العجز وقت التعرض حجم يستند 
 شهًرا( 14 مدى على السداد عن لعجزا وقت التعرض )حجم المقبلة 14 األشهر مدى على إما وذلك السداد،
 المثال، سبيل فعلي الحياة(. مدى على السداد عن العجز وقت التعرض )حجم المتبقي العمر مدى على وإما

 ُيتوقع آخر مبلغ أي إلى إضافة المسحوب الحالي الرصيد إدراج على المجموعة تعمل المتجدد، لاللتزام بالنسبة
  حدوثه. حالة في السداد، عن العجز وقت بحلول الحالي التعاقدي الحد في سحبه

 

 السداد عدم حالة في الخسارة تمثل (EGP) وتختلف المتعثر. التعرض عن الخسارة لمدى المجموعة توقع 
 معد أي أو تلضماناا رفواتو تالباطلما ميةدقوأ ونوع للمقابا طرفلا وعن بحس السداد عدم حالة في الخسارة

 في التعرض من وحدة لكل الخسارة من مئوية كنسبة السداد عدم حالة في الخسارة عن وُيعبَّر ر.خآ ئتمانيا
 مدى أو شهًرا 14 أساس على السداد عدم حالة في الخسارة حساب ويتم (.LAP) السداد عن العجز وقت

 قعالمتو للخسارة المئوية النسبة هي شهًرا 14 مدى على السداد عدم حالة في الخسارة تكون حيث الحياة،
 على السداد عدم حالة في الخسارة وتكون المقبلة 14 األشهر خالل السداد عن العجز حدوث حالة في تكبدها
 العمر مدى على السداد عن العجز حدوث حالة في تكبدها المتوقع للخسارة المئوية النسبة هي الحياة مدى

  للقرض. المتبقي المتوقع
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (33) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة زةالموج المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر  4
 

 التقدير وأساليب واالفتراضات المعطيات شرح - المتوقعة االئتمان خسائر قياس  )هـ(
 

 السداد عن العجز حاالت جميع عن الناجمة عةالمتوق االئتمانية الخسارة في الحياة مدى المتوقعة االئتمانية الخسائر تتمثل
 الخسائر لقيمة المرجح المتوسط المتوقعة االئتمانية الخسائر وُتمثل المالية. لألداة المتوقع العمر مدى على المحتملة
 الحياة. طوال (DP) السداد عن العجز احتمالية هو الترجيح عامل يكون بينما االئتمانية

 
 مصفوفة على كلي اقتصاد تعديل إجراء خالل من الحياة مدى على السداد عن العجز الحتمالية يالزمن الهيكل تطوير يتم

 سنة مدتها انتقال لمصفوفات مستقبلية توقعات ببناء النهج هذا ويسمح (.TTCT) الدورة خالل من االئتمان انتقال
 بيانات توقعات أساس على لمتوقعا االئتمان مؤشر على TTCT لمصفوفة الكلي االقتصاد تعديل ويعتمد  واحدة.

 للتقارير الدولية المعايير من 9 المعيار مع المتوافقة الكلي لالقتصاد المختلفة السيناريوهات إطار في الكلي االقتصاد
 الملحوظ التاريخي االئتمان مؤشر تراجع نتائج إلى الكلي االقتصاد وعوامل االئتمان مؤشر بين الربط ويستند المالية.
  التاريخية. الكلي االقتصاد اتوبيان
 
 المتوقع، السداد نمط أساس على الحياة ومدى شهًرا 14 مدى على السداد عن العجز وقت التعرض حجم تحديد يتم

  المنتج. نوع حسب يتباين والذي
 

 اقديةالتع السداد مدفوعات على هذا يعتمد واحدة، دفعة على المستحقة السداد وقروض المنتجات إلطفاء بالنسبة 
 أي مع ليتناسب أيًضا هذا تعديل وسيتم الحياة. مدى على أو شهًرا 14 فترة خالل المقترض على المستحقة
 المبكر التمويل/السداد إعادة افتراضات إدراج أيًضا ويتم المقترض. جانب من تقديمها متوقع زائدة مدفوعات

  الحساب. في
 

 وبلمسحا دصيرلا ذخأ قيطر نع السداد عن العجز وقت في رضلتعا قعويُت المتجددة، تللمنتجا بالنسبة 
 تقو ولبحل المتبقية بها زململتا دودللح قعولمتا ببالسح يسمح ذيلا االئتمان" تحويل ل"عام ضافةوإ لحاليا

 السداد. عن العجز
 
 على تؤثر التي العوامل إلى استناًدا الحياة ومدى شهًرا 14 مدى على السداد عدم حالة في الخسائر تحديد يتم

  المنتج. نوع حسب هذه وتختلف السداد. عن العجز بعد ُتجرى التي االستردادات
 

 قعةولمتا تلضماناا مقيو الضمان وعن لیإ ولألا ملمقاا في كلذ ديستن ،نةولمضما تللمنتجا بالنسبة 
 تکلفةو الملكية الستعادة الالزم تقوالو يةرلقسا تلمبيعاا ببسب رفاتدلالسوق/ا ملقي يخيةرلتاا تماولخصوا

  الملحوظة. االسترداد
 

 ببسب لمنتجا وىمست علی السداد عدم حالة في الخسائر وضع دةعا ميت المضمونة، رغي تللمنتجا بالنسبة 
 هذه السداد عدم حالة في الخسائر وتتأثر ن.ضيرلمقتا فمختل رعب لمحققةا االستردادات في دودلمحا الفرق
  رها.سعاوأ عليها لمتعاقدا نلديوا تمبيعا لكذ في بما ،لتحصيلا تتيجيااباستر

 
 عن العجز وقت التعرض وحجم السداد عن العجز احتمالية تحديد في التطلعية االقتصادية المعلومات تضمين أيًضا يتم

 نوع حسب االفتراضات هذه وتختلف الحياة. ومدى شهًرا 14 فترة مدى على السداد عدم حالة في الخسارة ونسبة السداد
  لمنتج.ا
 
 يتغير التي الكيفية مثل - المتوقعة االئتمان خسائر حساب إليه يستند الذي األساس ُتشكل التي االفتراضات هذه رصد يتم
   سنوية. ربع بصورة ومراجعتها - الضمان وقيم السداد عن العجز الحتمالية االستحقاق نمط بها



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (34) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة لمرحليةا الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 4
 

ة(التقدير وأساليب واالفتراضات المعطيات شرح - المتوقعة االئتمان خسائر قياس  )هـ(  )تتما
 

 المتوقعة االئتمانية الخسائر نماذج في المدرجة التطلعية المعلومات
 

 من مجموعة إدراج على المتوقعة االئتمانية الخسائر وحساب االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة تقييم من كل يعمل
 على تؤثر التي الرئيسية االقتصادية المتغيرات وتحديد تاريخي تحليل بإجراء المجموعة وقامت التطلعية. المعلومات
 االئتمان. مخاطر

 
 االئتمان وقياس تقييم
 
 العمالء تمويالت )باستثناء التمويلية المجموعة لمحفظة االئتمان مخاطر لتحديد األساس يعتبر المخاطر تقييم نظام إن

 وأساس واالحتياطيات التمويل خسائر مخصصات وتحديد المحفظة وإدارة التمويالت أسعار تحديد وبالتالي األفراد(،
 إلى يستند االئتمان مخاطر لتصنيف قمًيار نموذجًيا نظاًما المجموعة وتستخدم  االئتمان. اعتماد صالحيات تفويض
 العوامل من مجموعة مقابل العمالء محفظة تقييم إلى إضافة السداد عن العجز احتمالية حول للمجموعة الداخلي التقدير
  أخرى. وعوامل السابقة وتجربته المقابل للطرف المالي المركز االعتبار بعين األخذ ذلك ويشمل والنوعية، الكمية

 
 معينة باحتمالية درجة كل ترتبط حيث 40 إلى 1 من الدرجات يشمل بمقياس السداد في المنتظمين العمالء تقييم يتم

 دون الفئات مع يتوافق بما 99و 15و 15و 35و 05 الدرجات في المتعثرين العمالء تقييم يتم بينما السداد. عن للعجز
 التصنيفات دليل بحسب (RAAS) الهيكلة إعادة إطار في جةالمنت غير للموجودات والخسائر فيها والمشكوك المستوى

 وضع تم ولقد المركزي. المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادر ،41/4514 رقم التعميم بشأن واإلرشادات
 لأج من الخارجية الوكاالت قبل من المستخدمة التقييم درجات يماثل بما للمجموعة الداخلية االئتماني التقييم درجات
 أفضل. مقارنة على الحصول

  
 االئتمان على الموافقة

 

 للمحفظة القصوى والحدود االكتتاب ومعايير المجموعة تطبقها التي االئتمان لسياسات االئتمان طلبات جميع تخضع
 آلخر. وقتٍ  من المطبق النحو على التنظيمية، والمتطلبات وجدت( )إن الصناعية

 
 التحليل إلى استناًدا عميل لكل االئتمانية للجدارة التفصيلي التقييم ذلك في بما العوامل، من موعةمج على بناءً  الحدود تحديد يتم

 وأنواع )المدة التسهيالت وتحليل المخاطر وتقييم متوقًعا( أو تاريخًيا كان )سواءً  والمالي واإلداري والصناعي لألداء المثبت
 والدعم(. والضمانات والتسعير التسهيالت

 
 
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (35) 

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول يضاحاتإ

 )تتمة( 8112 مارس 11
 
 )تتمة( االئتمان مخاطر 4

 
ة(التقدير وأساليب واالفتراضات المعطيات شرح - المتوقعة االئتمان خسائر قياس  )هـ(  )تتما

 

 االئتمان مراقبة
 

   المخاطر. إدارة نتائج على تؤثر قد التي الخارجية واالتجاهات االئتمانية التعرضات منتظم شكلٍ ب المجموعة تراقب
 اإلدارة، لمجلس التابعة المخاطر ولجنة للمخاطر الرئيسي المسؤول إلى المخاطر إدارة عن داخلية تقارير رفع ويتم

 التمويالت. قيمة في االنخفاض ومدى المحفظة يف والتعثر الرئيسية المتغيرات حول معلومات التقارير هذه وتتضمن
 
 أو سنة كل رسمًيا مراجعتها مع السداد انتظام من للتأكد للمخاطر المعرضة الشركات حسابات كافة متابعة بعناية تتم

 أي مواجهة يضمن بما عليها والرقابة العمالء حسابات من للتحقق فاعلة سياسات المجموعة لدى أقصر. فترة خالل
 قائمة ضمن بوضعه االئتماني التعرض تصنيف يتم المناسب. الوقت وفي بكفاءة العمالء حسابات بجودة تتعلق تمشكال

 المتحدة. العربية اإلمارات لدولة المركزي المصرف لتوجيهات وفًقا السداد في التعثر أو المراقبة
 

 ذلك عن مباشرة تقارير ترفع التي المجموعة لدى الديون جدولة وحدة قبل من كثب عن المتعثرة الحسابات كافة ُتراقب
 وتشمل ومراقبتها. لها تصحيحية إجراءاتٍ  على واالتفاق الحسابات تلك تقييم ُيعاد للمخاطر. الرئيسي المسؤول إلى

 الحساب، من والخروج الضمان وزيادة التعرض حدة تخفيض الحصر، ال المثال سبيل على التصحيحية، اإلجراءات
 وغيرها.



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (36) 

 
 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول احاتإيض
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 4
 

ة(التقدير وأساليب واالفتراضات المعطيات شرح - المتوقعة االئتمان خسائر قياس  )هـ(  )تتما
 

 )تتمة( االئتمان مراقبة
 

 السداد متأخرة حسابات إلى بتصنيفها كثب عن الموجودات جودة أفراد تتم المجموعة، لدى األفراد بمحفظة يتعلق وفيما
 لدى األفراد منتجات من أفراد لكل متواصل بشكلٍ  السداد عن العجز اتجاهات مراقبة مع يوًما 05/35/95 لمدة

 إدارة قسم قبل من مستقل بشكلٍ  إدارتها تتم حيث التحصيل، لعملية سدادها تأخر التي الحسابات وتخضع المجموعة.
 .المخاطر

 
 االئتمان خفض

 
 يتم  األدوات. من مجموعة باستخدام محددة محفظة أو عميل أو حساب من المحتملة االئتمان خسائر من الحد يتم

 على عتماداال لمدى دقيقة تقييم عملية وُتجرى االقتضاء. حسب وكفاالت ضمانات شكل في إضافي دعم على الحصول
 ومخاطر السوقية والقيمة الحلول هذه قانونية مثل األمور من عدد ضوء في المذكورة االئتمان مخاطر من الحد حلول

 والصناعية والتجارية السكنية والعقارات النقد المخاطر: لخفض المؤهلة الضمانات أنواع تتضمن للكفيل. المقابل الطرف
 والسلع المال أسواق في المدرجة المالية واألوراق واآلالت والمنشآت الطائراتو المركبات مثل الثابتة والموجودات
 الضمانات. أنواع على الموافقة في المخاطر خفض سياسات تتحكم وغيرها. االعتماد وخطابات المصرفية والكفاالت

 

  المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية األحكام 5
 

 تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من يقتضي الموحدة الموجزة المالية ياناتالب إعداد إن
 هذه عن الفعلية النتائج تختلف وقد والمصاريف. واإليرادات والمطلوبات للموجودات المدرجة والمبالغ المحاسبية السياسات
 التقديرات.

 
 المحاسبية السياسات تطبيق في اإلدارة أبدتها التي الهامة األحكام فإن الموحدة، زةالموج المالية البيانات هذه إعداد سبيل وفي

 الموحدة المالية البيانات في المطبقة والمصادر األحكام نفس هي كانت المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر للمجموعة
 .4511 ديسمبر 01 في المنتهية للسنة

 
 المتوقعة االئتمانية الخسارة مخصص قياس (أ
 

 خالل من العادلة وبالقيمة المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات المتوقعة االئتمانية الخسارة مخصص قياس يتطلب
 الئتمانيا وكلسلوا لمستقبليةا االقتصادية الظروف ولح هامة وافتراضات معقدة نماذج استخدام اآلخر الشامل الدخل
 واالفتراضات المعطيات تفاصيل شرح يتم لناتجة(.ا رلخسائوا السداد عن ءلعمالا زعج حتماليةا للمثاا لسبي )علی

 )هـ(.2 اإليضاح في المتوقعة االئتمان خسائر قياس في المستخدمة التقدير وأساليب



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (37) 

 

 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11
 

 )تتمة( المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية األحكام  5
 
 المتوقعة االئتمانية الخسارة مخصص قياس (أ
 

 متل: المتوقعة االئتمانية الخسارة لقياس المحاسبية المتطلبات تطبيق عند الهامة األحكام من عدد استخدام يجب
 

   جوهرية. بصورة ئتماناال مخاطر زيادة معايير تحديد 

   التعثر. وتعريف معايير تحديد 

   المتوقعة. االئتمانية الخسارة لقياس المناسبة واالفتراضات النماذج اختيار 

   من بها يرتبط وما األسواق / المنتجات من نوع لكل المستقبلية للسيناريوهات النسبي والوزن العدد تحديد 
 متوقعة. ائتمانية خسارة

 المتوقعة. االئتمانية الخسارة قياس ألغراض المماثلة المالية الموجودات من عاتمجمو إنشاء  
 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

  (38) 

 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

  أخرى مالية موجودات  2
 
 التالي: النحو على هو للمجموعة األخرى المالية الموجودات تحليل (أ
 

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 11

8117 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 

    العادلة بالقيمة قياسها تم أخرى مالية موجودات
    
 خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية الموجودات (1)

    الخسارة( أو لربحا خالل من العادلة )القيمة الخسارة أو الربح
 201،141  774،524 دين سندات
 0،115  881  ملكية حقوق

 014،151  519،249 وغيرها المتبادلة الصناديق

 1،114،252  902،452 
    
 خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية الموجودات(8)

    اآلخر( لالشام الدخل خالل من العادلة )القيمة اآلخر الشامل الدخل      
    

  -  121،112 دين سندات     
 310،249  212،142 ملكية حقوق     

 15،914  11،755 وغيرها المتبادلة الصناديق

 211،981  343،021 

 1،015،020  8،182،577 )أ( العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األخرى المالية الموجودات مجموع
    

    المطفأة بالتكلفة مقاسة أخرى مالية موجودات(1)
 14،010،252  18،172،112 دين سندات
 -  (78،797) القيمة في االنخفاض مخصص ناقًصا:

 14،010،252  18،115،881 )ب( المطفأة بالتكلفة مقاسة أخرى مالية موجودات

 12،130،929  14،811،792 ب([-األخرى])أ المالية الموجودات مجموع

 
 أخرى: مالية موجودات أعمار تحليل ليالتا الجدول يظهر (ب

 
 مارس 11 

8112 
 4511 ديسمبر 01 

 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 0،013،019   1،111،125  اإلمارات دولة داخل األرصدة
 15،121،205   11،191،511  اإلمارات دولة خارج األرصدة

 14،114،595  12،130،929 
 -  (78،797) القيمة في االنخفاض صمخص :ناقًصا

    

 14،811،792  12،130،929 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

(39) 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

 )تتمة(أخرى مالية موجودات  2

 
 الموجودات من المستلمة األرباح توزيعات تسجيل تم ،4511 مارس 01 حتى 4511 يناير 1 من الفترة خالل (ج

 المنتهية )الفترة إماراتي درهم مليون 1 تبلغ والتي اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية
 دالموح الخسائر أو األرباح بيان في صافية استثمار إيرادات باعتبارها درهم( مليون 9 :4511 مارس 01 في

 الموجز.
 
 مليون 11 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األخرى المالية الموجودات تتضمن (د

 مكاسب صندوق في استثمارات يمثل ما وهو إماراتي( درهم مليون 11 :4511 ديسمبر 01) إماراتي درهم
 وتستند محددة قسيمة نسبة أو ثابت استحقاق تاريخ له وليس المجموعة قبل من الصندوق إدارة ويتم للدخل.
 المدرج. السوق سعر إلى للصندوق العادلة القيمة

 
 درهم مليون 113 والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األخرى المالية الموجودات تتضمن (ه

 مكاسب صندوق في تاستثمارا يمثل ما وهو إماراتي( درهم مليون 112 :4511 ديسمبر 01) إماراتي
 بواسطة الصناديق هذه إدارة ويتم للدخل. اإلسالمي المشرق وصندوق للدخل مكاسب وصندوق العربية النمور

 السوق سعر إلى لها العادلة القيمة وتستند محددة قسيمة نسبة أو ثابت استحقاق تاريخ لها وليس المجموعة
 المدرج.

 
 قيمة بإجمالي دين سندات المطفأة بالتكلفة المقاسة ماليةال الموجودات بعض شملت ،4511 مارس 01 في (و

 القيمة :4511 ديسمبر 01] إماراتي( درهم مليون 10425 العادلة )القيمة إماراتي درهم مليون 1،400 اسمية
 ذلك في مضمونة كانت والتي إماراتي([ درهم مليون 091 العادلة )القيمة إماراتي درهم مليون 012 االسمية
 01) إماراتي درهم مليون 1،411 بمبلغ الشراء"( إعادة )"اتفاقيات البنوك مع الشراء إعادة باتفاقيات التاريخ
 إماراتي(. درهم مليون 001 :4511 ديسمبر

 

 المطفأة بالتكلفة مقاسة وسلفيات قروض  7
 
 التالي: النحو على هو المطفأة بالتكلفة المقاسة المجموعة وسلفيات قروض تحليل (أ
 

 مارس 11 
8112 

 ديسمبر 01 
4511 

 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 29،114،010  58،294،182 قروض
 0،313،044  1،227،452 المكشوف على سحوبات
 4،051،132  8،419،811 ائتمان بطاقات
 200،299  528،785 معامالت

 59،711،511  03،230،015 
 (0،539،450)  (1،721،911) القيمة في االنخفاض صمخص ناقًصا:

 55،978،211  00،092،130 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

(41) 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

 )تتمة( المطفأة بالتكلفة مقاسة وسلفيات قروض  7

 
 التالي: النحو على هو العمل قطاع حسب المطفأة بالتكلفة المقاسة السلفياتو القروض تحليل (ب
 

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 01

4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 2،530،235   5،829،775        التصنيع
 1،551،010   2،214،824 إنشاءات
 1،519،014   11،451،528 التجارة

 0،311،140   4،172،195 واتصاالت نقل
 1،050،195   5،414،958 الخدمات
سات  1،405،341   1،288،114 مالية مؤسا

 10،903،201   15،287،484 أفراد
 9،155،012   2،115،194    الصلة ذات والمؤسسات الحكومة

 59،711،511  03،230،015 
 (0،539،450)  (1،721،911) القيمة في االنخفاض مخصص ناقًصا:

 55،978،211  00،092،130 

 
 الفترة خالل بها المتعلقة المعلقة والفوائد والسلفيات القروض قيمة في االنخفاض مخصص على الحركة كانت (ج

 يلي؛ كما السنة /
 

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 01

4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف 
    

 0،445،000  1،129،815 السنة / الفترة بداية في الرصيد
 -  917،711 )أ((0015 )اإليضاح 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق

 194،913  118،284 السنة / الفترة خالل القيمة في االنخفاض مخصص
 133،220  25،972 معلقة فوائد
 11،041  4،295 األخرى والتعديالت الصرف سعر

 (1،141،511)  (419،711) السنة / الفترة خالل المحذوف
 0،539،450  1،721،911 السنة / الفترة نهاية في الرصيد

 
 0 المرحلة لقروض إماراتي درهم مليار 1021 بقيمة خاًصا مخصًصا القيمة في االنخفاض مخصص يتضمن)د(

  للمجموعة.



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

(40) 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

 المطفأة بالتكلفة المقاسة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات 2
 
 التالي: النحو على هو المطفأة بالتكلفة المقاسة للمجموعة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات تحليل (أ
 
 يسمبرد 01  مارس 11 
 8112  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 

    التمويلية
 0،399،115  5،585،211 المرابحة
 0،955،149  4،185،241 إجارة

 9،551،272  9،099،499 

    استثمارات
 11،133  12،114 مضاربة
 05،411  81،298 الوكالة

 19،712  21،122 
    

 9،321،220  1289،591، المجموع
 (195،129)  (128،582) المكتسب غير الدخل ناقًصا:

 (111،141)  (122،259) القيمة في االنخفاض مخصص          

 9،819،997  9،009،231 

 
 النحو على هو القطاع حسب المطفأة بالتكلفة المقاسة للمجموعة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات تحليل (ب

 ي:التال
 
 مارس 11 

8112 
 ديسمبر 01 

4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 311،304   574،155 التصنيع

 4،511،111   8،815،151 إنشاءات

 104،091   1،891،811 التجارة

 403،415   811،151 واتصاالت نقل

 4،955،100   8،158،991 الخدمات

سات  232،413   519،211 مالية مؤسا

 4،142،424   8،121،125 أفراد

 200،134   412،555 الصلة ذات والمؤسسات الحكومة

 9،321،220  9،591،128 المجموع
 (195،129)  (128،582) المكتسب غير الدخل  ناقًصا:
 (111،141)  (122،259) القيمة في االنخفاض مخصص      

 9،819،997  9،009،231 

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

(42) 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية لمعلوماتا حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

 )تتمة( المطفأة بالتكلفة المقاسة اإلسالمية واالستثمارية التمويلية المنتجات 2

 بالتكلفة المقاسة إلسالميةا واالستثمارية التمويلية المنتجات قيمة في االنخفاض مخصص على الحركة كانت (ج
 يلي؛ كما السابقة والسنة الحالية الفترة خالل المطفأة

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 01

4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف 
    

 00،420  117،187 السنة / الفترة بداية في الرصيد
 )اإليضاح 9 مرق المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق
 -  81،277 )أ((0015

 01،045  51،717 السنة / الفترة خالل القيمة في االنخفاض مخصص

 0،901  (1،228) المعلق( الربح المعلق/)رد الربح

 (1،090)  - السنة / الفترة خالل المحذوف

 111،141  122،259 السنة / الفترة نهاية في الرصيد

 التمويلية المنتجات لتعرض إماراتي درهم مليون 111 بقيمة خاًصا مخصًصا ةالقيم في اإلنخفاض مخصص يشمل (د
 للمجموعة. 0 المرحلة خالل اإلسالمية واالستثمارية

 

 عقارية استثمارات  9
 ديسمبر 01  مارس 11 

 8112  4511 

 )مدققة(  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف 

    العادلة بالقيمة

 045،132  517،291 السنة / رةالفت بداية في الرصيد

 (4،255)  - استبعادات

 (110)  - السنة / الفترة خالل العادلة القيمة في تغير

 011،391  517،291 السنة / الفترة نهاية في الرصيد

 المتحدة. العربية اإلمارات دولة في وتقع الملكية خالصة ممتلكات للمجموعة العقارية االستثمارات جميع تعتبر
 المنجزة التقييم أعمال إلى استناًدا 4511 ديسمبر 01 في كما المجموعة لدى العقارية لالستثمارات العادلة للقيمة التوصل مت

 دولة في العقارات سوق في حديثة وخبرات مناسبة مؤهالت ولديهم المجموعة عن مستقلين خبراء قبل من التقييم مواعيد في
  المتحدة. العربية اإلمارات

 
 .0 المستوى أي بالمالحظة، الجديرة غير السوق مدخالت إلى للمجموعة العقارية لالستثمارات العادلة القيمة دتستن

 

  ومعدات ممتلكات 11

 )الفترة إماراتي درهم مليون 21 بقيمة والمعدات الممتلكات من مختلفة أنواع بشراء المجموعة قامت الفترة، خالل
 صافية دفترية بقيمة والمعدات الممتلكات من مجموعة من والتخلص درهم( يونمل 13 :4511 مارس 01 في المنتهية
 درهم(. مليون 4 :4511 مارس 01 في المنتهية )الفترة إماراتي درهم مليون قدرها



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

(43) 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 2811 مارس 11 حتى 8112

 

 البنوك إلى مستحقة وأرصدة ودائع 11
 

 التالي: النحو على هو للبنوك المستحقة واألرصدة الودائع تحليل
 
 ديسمبر 11  مارس 11 
 8112  8117 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 3،591،150  5،188،181 الزمني اإلطار
 1،110،000  1،484،251 الطلب
 1،251،112  1،148،822 الواحدة الليلة لمعد

 2،129،848  9،010،205 

 

  العمالء ودائع 18
 

 العمالء: ودائع تحليل يلي فيما
 
 ديسمبر 01  مارس 11 

 8112  4511 

 )مدققة(  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف 

    

 11421،114،  19،125،711 أخرى وحسابات جارية حسابات

 0،011،101  1،119،192 توفير حسابات

 42،190،319  82،471،857 ألجل ودائع

 22،925،122  39،015،451 

 

  للعمالء اإلسالمية الودائع 11
 
 يلي: كما بيانه للعمالء اإلسالمية الودائع تحليل إن
 
 ديسمبر 01  مارس 11 
 8112  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 0،014،319  1،872،145 أخرى وحسابات جارية حسابات
 121،139  144،981 توفير حسابات
 0،103،013  4،119،412 ألجل ودائع

 7،521،174  3،315،112 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

(44) 

 األجل متوسطة قروض 14
 

 ديسمبر 01  مارس 11 
 8112  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    
 3،443،504  5،419،172  األجل متوسطة تسندا

 5،419،172  3،443،504 

 
 البرنامج: إطار في الصادرة (NTR) األجل متوسطة السندات استحقاق تواريخ يلي فيما

 

 
 مارس 11

 4511 ديسمبر 01  4511
 )مدققة(  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف 
    السنة
4511 8،892،197  0،511،933 
4519 1،255،472  429،005 
4545 471،271  203،915 
4541 857،111  110،305 
4544 117،912  001،913 
4540 812،717  - 

 5،419،172  3،443،504 

 
 11001) دوالر مليارات 0 بقيمة (LNTR) باليورو المقومة األجل متوسطة للسندات برنامج بإنشاء المجموعة قامت
  .4515 مارس 10 مؤرخة ةاتفاقي بموجب درهم( مليار

 
 إماراتي درهم مليار 109 بقيمة جديدة األجل متوسطة سندات إصدار تم ،4511 مارس 01 في المنتهية الفترة خالل

درهم. مليار 401 بقيمة أخرى واسترداد



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

(45) 

  والمدفوع المصدر المال رأس  15
 
 :4511 ديسمبر 01) الواحد للسهم إماراتي مدره 15 بقيمة عادًيا سهًما 111،005،140 إصدار تم ،4511 مارس 01 في

 بالكامل. ودفعها الواحد( للسهم إماراتي درهم 15 بقيمة عادي سهم 111،005،140
 
 أرباح توزيع على المساهمون وافق ،4511 فبراير 41 في ُعقد الذي للمساهمين السنوي العمومية الجمعية اجتماع في

 المال رأس من (٪25 بنسبة نقدية أرباح :4513 ديسمبر 01) 4511 يسمبرد 01 في المنتهية للسنة ٪25 بنسبة نقدية
 إماراتي(. درهم مليون 115 :4513 ديسمبر 01) إماراتي درهم مليون 115 إلى قيمته تصل الذي والمدفوع المصدر

 

  المسيطرة غير الحصص 12
 

 مارس 11 
8112 

 ديسمبر 01 
4511 

 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم فأل  درهم ألف 
    

 141،559  728،974 السنة / الفترة بداية في الرصيد
 )اإليضاح 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق

 )أ((1311
(21،219)  - 

 01،415  11،112 السنة / الفترة ربح
 10،490  (1،842) السنة للفترة/ اآلخر الشامل الدخل / )الخسارة(
 (11،025)  (12،255) مدفوعة حأربا توزيعات

 134،912  275،828 السنة الفترة/ نهاية في الرصيد

 

 وإدارية عمومية مصاريف 17
 

 01 في المنتهية الفترة عن إماراتي درهم مليون 01 قيمتها البالغ العليا اإلدارة أجور واإلدارية العمومية المصاريف تشمل
 درهم(. مليون 00 :4511 مارس 01 في المنتهية )الفترة 4511 مارس

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة
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 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

(46) 

  السهم ربحية 12

ك إلى العائدة األرباح صافي بقسمة السهم على األساسي العائد ُيحتسب ح المتوسط على األم الشركة ُمالا  األسهم لعدد المرجا
 الفترة. خالل المصدرة العادية

 

 
  أشهر الثالثة لفترة

 في المنتهية

 
 مارس 11
 8112  

 مارس 11
 8117 

 مدققة( )غير  دققة(م )غير 
 درهم( )ألف الفترة ربح

ك إلى العائد  023،195  592،122 األم الشركة ُمالا

  المصدرة األسهم لعدد المرجح المتوسط
177،511،28
1  111،005،140 

 0051  1317 )بالدرهم( للسهم األساسية الربحية
 

 4511و 1145 مارس 01 في كما محتمل مخفض تأثير لها أسهم أي هناك تكن لم

 
  حكمه في وما النقد 19

 

 واألرصدة المركزية البنوك لدى األخرى واألرصدة الجارية والحسابات الصندوق في النقد من حكمه في وما النقد يتألف 
 على وذلك الطرح أو اإليداع تاريخ من أشهر ثالثة غضون في ُتستحق والتي المال أسواق في الطرح وعمليات البنوك لدى
 تالي:ال النحو

 

 مارس 01  ديسمبر 01  مارس 11 
 4511  4511  4511 
 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 
      
 931،055  1،105،330  212،571 الصندوق في نقد

  لدى أخرى وأرصدة جارية حسابات
 1،984،721  مركزية بنوك    

 
3،901،921 

 
2،503،459 

 -  -  8،211،111 أشهر ثالثة بعد تستحق ألجل ودائع في حركةال
 ثالثة غضون في البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع
 18،191،581 أشهر

 
10،523،443 

 
10،219،203 

 19،754،274  41،100،101  11،211،120 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة
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(47) 

  طارئة مطلوبات 81
 

 التالي: النحو على التحليل يكون

 
 مارس 11

5114  
 ديسمبر 01

4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 21،013،295  48،157،721 الضمانات
 0،012،114  5،188،949     اعتماد خطابات

 47،221،711  23،931،454 

 

 مشتقة مالية أدوات 81

 
 4511 مارس 01

 الموجبة 
 العادلة بالقيمة 

 السالبة 
 العادلة بالقيمة 

 االسمية 
 القيمة 

 مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 

      للمتاجرة: بها محتفظ
 55،522،911  145،712  844،927 آجلة أجنبي صرف عقود

 8،147،991  2،179  - أجنبي)مشتراة( صرف خيارات
 1،254،492  -  2،158 أجنبي)مباعة( صرف خيارات

 81،219،212  115،512  115،212 الفائدة أسعار مقايضات
 12،125  212  - االئتمان مخاطر مقايضات

 128،541  1،477  - )العميل( المشتراة اآلجلة العقود
 112،978  -  148 )العميل( المباعة اآلجلة العقود
 928،478  -  5،241 )البنك( المباعة اآلجلة العقود
 112،978  148  245 )المشتراة( المشتراة اآلجلة العقود

 571،725  421،252  24،512،119 
      العادلة: للقيمة كتحوطات بها محتفظ

 121،821  8،781  - عمالت ومقايضات

 010،110  232،011  12،319،319 

 
 4511 مارس 01
  المجموع  الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى 
 مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  مدره ألف 

         أخرى موجودات
  للمشتقات الموجبة العادلة القيمة

- 
  

571،725 
  

- 
  

571،725 

        
         أخرى مطلوبات

  للمشتقات السلبية العادلة القيمة
- 

  
232،011 

  
- 

  
424،121 

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة
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(48) 

 مشتقة مالية أدوات 81
 

 8117 ديسمبر 11
 

 عادلةال القيمة 
 اإليجابية

 العادلة القيمة 
 السلبية

 االسمية القيمة 

 )مدققة( 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 

      المتاجرة: لغرض بها محتفظ
 21،041،115  121،291  113،459 آجلة أجنبي صرف عقود

 015،342  1،435  - أجنبي)مشتراة( صرف خيارات
 001،021  -  1،432 أجنبي)مباعة( صرف خيارات

 42،113،303  413،111  493،540 الفائدة أسعار مقايضات
 03،105  1،215  - االئتمان مخاطر مقايضات

 451،393  -  32 )العميل( المشتراة اآلجلة العقود
 015،333  1،311  - )العميل( المباعة اآلجلة العقود
 915،511  32  1،151 )البنك( المباعة اآلجلة العقود
 252،139  -  1،915 )المشتراة( المشتراة اآلجلة دالعقو

 294،015  201،512  10،520،311 
      العادلة: للقيمة كتحوطات بها محتفظ

 110،415  4،110  - عمالت ومقايضات

 294،015  225،149  10،441،931 

 
 4511 ديسمبر 01
 
  المجموع  الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى 
 )مدققة( 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 

        أخرى موجودات
 294،015  -  294،015  - للمشتقات الموجبة العادلة القيمة

        
        أخرى مطلوبات

 225،149  -  225،149  - للمشتقات السلبية العادلة القيمة

 
جتُ  األخرى تباولطلما دصيور األخرى وداتجولما دصير في السلبية لةدلعاا لقيمةوا جبةولما لةدلعاا لقيمةا ذات تلمشتقاا در 

 التوالي. على
 
 السنة. / الفترة خالل الثاني والمستوى األول المستوى بين تحويالت أي هناك تكن لم
 

 الموسمية النتائج  88
 
 مارس 01 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة الموحدة الموجزة المالية البيانات في موسمية طبيعة ذات إيرادات أي ُتسجل لم

 .4511 مارس 01و 4511



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة
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(29) 

  عالقة ذات أطراف مع المعامالت  81
 
 نميهلمساوا نئيسييرلا دارةإلا ءعضاوأ اإلدارة مجلس أعضاء ل)مث المعينين العالقة" ذات "األطراف بعض إن )أ(

 العادي السياق في عةوللمجم ءعمال يعتبرون ن(ئيسييالر ُمالكها يمثلون لتيا تکارلشوا عةولمجما في نئيسييرلا
 أسعار ذلك في بما كبير، بشكلٍ  ذاتها الشروط وفق العالقة ذات األطراف هذه مع المعامالت إجراء يتم لألعمال.

 ءوالعمال األطراف مع ُتجرى التي المماثلة للمعامالت بالنسبة الوقت نفس في السائدة تلك مثل والضمانات، الفائدة
   أدناه. العالقة ذات األطراف مع المعامالت هذه عن اإلفصاح يتم  الخارجيين.

 
 (٪11099 :4511 ديسمبر 01) ٪11099 يملكون الذين الغرير عائلة أفراد بواسطة المجموعة على السيطرة يتم )ب(

  واسع. قنطا على أخرى ألطراف مملوكة فهي المتبقية األسهم أما والمدفوع. المصدر المال رأس من
 

  الموحد: الموجز المالي المركز بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف ألرصدة توضيح يلي فيما يرد )ج(
 

 ديسمبر 01  مارس 11 
 4511  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 0،015،090  1،791،549 المطفأة بالتكلفة وسلفيات قروض

 1،010،111  1،572،922 العمالء ودائع

 1،000،591  1،125،955 وأخرى اعتماد خطابات

 
 التالي: النحو على العالقة ذات األطراف مع المعامالت الفترة أرباح تتضمن )د(
 
 مارس 01  مارس 11 
 4511  4511 
 مدققة( )غير  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 42،443  81،227 الفوائد إيرادات

 1،131  1،447 فائدة مصاريف

 40،141  5،827 بالصافي أخرى، إيرادات

 

  القطاعات معلومات 84
 
 التقارير أساس على التشغيلية القطاعات تحديد 1 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يقتضي – التشغيلية القطاعات –

 المسؤول تعتبر التي التنفيذية" "اإلدارة قبل من منتظم لٍ بشك التقارير هذه مراجعة وتتم المجموعة؛ مكونات حول الداخلية
 أدائه. وتقييم قطاع لكل الالزمة الموارد تخصيص بهدف التشغيلية العمليات بشأن القرارات اتخاذ عن الرئيسي

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة
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(05) 

 )تتمة( القطاعات معلومات 84

 
  عنها التقرير المطلوب القطاعات

 
 منتظم بشكلٍ  التقارير هذه مراجعة وتتم المجموعة؛ مكونات حول الداخلية لتقاريرا أساس على التشغيلية القطاعات تحديد يتم

 تخصيص بهدف المجموعة( لدى التشغيلية العمليات بشأن القرارات اتخاذ عن الرئيسي )المسؤول التنفيذي الرئيس بواسطة
 الموارد تخصيص بغرض للمجموعة التنفيذي الرئيس إلى المقدمة المعلومات وتستند أدائه. وتقييم قطاع لكل الالزمة الموارد
 األسواق. لمختلف والخدمات المنتجات تقدم التي التالية االستراتيجية األعمال وحدات إلى األداء وتقييم

 
 النحو على 1 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب المجموعة لدى عنها التقرير المطلوب القطاعات تكون وعليه،
 التالي:

 
 العربية اإلمارات دولة في والتجارية المؤسسية البنكية الخدمات عمالء من المحلية الشركات قطاع كونيت .1

 االستثمارية المصرفية والخدمات المشاريع وتمويل المقاوالت وتمويل التجاري التمويل ويمثل المتحدة.
 القطاع. هذا ُتشكل لتيا الرئيسية األعمال خطوط و/أو المنتجات النقد وإدارة الشركات واستشارات

 
 اإلمارات داخل الصغيرة الشركات أو لألفراد المقدمة والخدمات المنتجات المحليين األفراد قطاع يشمل .4

 والودائع التوفير وحسابات الجارية الحسابات للعمالء المقدمة المنتجات عروض وتشمل المتحدة. العربية
 وقروض السيارات وقروض الشخصية والقروض المشرق" ر"مليوني وودائع االستثمارية والمنتجات الثابتة
 على والسحب البنكية والضمانات الفريدة الوالء برامج مع االئتمان وبطاقات األعمال وقروض العقاري الرهن

 وخدمات لخاصةا بنكيةلا والخدمات لمتوسطةوا ةلصغيرا والشركات األولوية ذات البنكية تلخدماوا المكشوف
 الثروات. إدارة

 
 أعمال تشمل الخاصة. التجارية واألعمال العمالء تدفق أعمال من المال رأس وأسواق الخزينة قطاع يتكون .0

 والتحوط اآلجلة والعقود الفوركس وهامش المالية والمشتقات األجنبية العمالت صرف عمليات العمالء تدفق
 تتضمن العمالء. عن نيابة تتم التي الموجودات وإدارة )السمسرة( المحلية واألسهم االستثمارية والمنتجات
  المجموعة. عن نيابةً  تنفيذها يتم التي واالستثمارية التجارية األنشطة الخاصة التجارية األعمال

 
 الخارجية المصرفية الفروع في والشركات لألفراد التجارية األعمال من الدولية البنكية الخدمات قطاع يتكون .2

 الفروع في للمجموعة المراسلة البنكية واألعمال والكويت والبحرين ومصر قطر في والكائنة للمجموعة
 فواتير وجمع السداد وتمويل بالسداد والتعهد والتعويضات التجارية الخدمات تشمل التي األخرى الخارجية
  اإلقراض. في المشاركات و التصدير

 
 وهذه .اإلسالمية البنكية الخدمات طاعق ضمن للعمالء المقدمة اإلسالمية البنكية المنتجات جميع تضمين يتم .0

 وتمويل المشاركة وتمويل للمضاربة التوفير وحساب المضاربة ووديعة السكني التمويل إجارة هي المنتجات
 اعتماد وخطابات المشاركة اعتماد وخطابات االكتتاب وصكوك لإلجارة المعدات وتمويل المرابحة سلع

 والصكوك العكسية المرابحة وودائع الوكالة وودائع والكفالة حةالمراب في األمانة وإيصاالت المرابحة
 االستشارية.
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(01) 

 
 

 )تتمة( القطاعات معلومات 84

 
 عروض وتشمل )ش.م.ع(. للتأمين عمان شركة بالتأمين، المعنية الفرعية الشركة من التأمين قطاع يتألف .3

 السفينة وجسم البحري والشحن والحركة ةوالصح الحياة على تأمينية تغطية توفير للعمالء المقدمة المنتجات
 الشخصي. والتأمين المسؤولية على والتأمين والهندسة العامة والحوادث والحريق والطيران

 
 أهميتها بسبب مركزًيا بها االحتفاظ يتم التي والموجودات االستثمارات بعض من الرئيسي المركز يتألف .1

 للمجموعة. االستراتيجية
 
  للمجموعة. المحاسبية السياسات نفس هي عنها التقرير المطلوب للقطاعات بيةالمحاس السياسات إن
 

 واإلدارية العمومية المصاريف تخصيص دون قطاع كل حققها التي األرباح القطاعي الربح يمثل
 الخارج. في الدخل ضريبة ومصروفات القيمة انخفاض ومخصصات 



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(04) 

 

 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112 يناير 1 من تبدأ التي للفترة المرحلية دةالموح الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 

 )تتمة( القطاعات معلومات 84
 

ة( التشغيلية القطاعات  )تتما
 

 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1 من الفترة 

   المحلية الشركات 

  محلي
  األفراد

 وأسواق الخزينة
  المال رأس

 البنكية الخدمات
  الدولية

 سالمياإل
  الرئيسي المركز  تأمين   البنكية الخدمات

 
 المجموع

 مدققة( )غير 

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

 واألرباح الفوائد إيرادات صافي
 919،117  79،811  18،111  22،251  121،714  24،782  851،591  811،811 اإلسالمية العمليات من المتأتية

 212،277  9،742  111،541  18،115  114،242  111،295  142،155  92،152 بالصافي أخرى، إيرادات

 1،517،214  22،942  185،571  111،722  895،121  172،281  411،945  182،521 العمليات إيرادات مجموع

                

 (598،141)               وإدارية عمومية مصاريف

 (118،121)               القيمة انخفاض مخصصات

 281،411                    الضريبة قبل الربح

 (14،812)               الخارجية الدخل ضريبة مصروف

 219،174               الفترة ربح

                

                إلى: العائد

ك  592،122               ألما الشركة ُمالا

 11،112               المسيطرة غير الحصص

               219،174 

 8112 مارس 11 

 181،419،189  15،287،111  4،257،419  9،942،145  89،144،591  12،781،222  11،455،172  11،724،517 القطاع موجودات

 111،271،825  7،222،929  8،797،525  2،212،529  19،189،424  2،595،525  82،122،922  11،594،185 القطاع مطلوبات



  ع. .م ش. المشرق بنك مجموعة

(00) 

 

 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112 يناير 1
 

 )تتمة( القطاعات معلومات 84
 

ة( التشغيلية القطاعات  )تتما
 

 8117 مارس 11 إلى يرينا 1 من الفترة 

 
 الشركات
  المحلية

  محلي 
 األفراد

 وأسواق الخزينة 
 المال رأس

 البنكية الخدمات 
 الدولية

 اإلسالمي 
  البنكية الخدمات

 
 تأمين

  المركز 
 الرئيسي

 
 المجموع

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

 ة(مدقق )غير
 المتأتية واألرباح الفوائد إيرادات صافي
 811،152 اإلسالمية العمليات من

 
859،171 

 
2،121 

 
175،192 

 
29،912 

 
11،999 

 
112،119 

 
287،558 

 218،112  284  111،112  89،545  128،481  111،887  111،915  91،249 بالصافي أخرى، إيرادات

                
 1،459،222  112،221  111،115  99،451  117،512  117،412  171،112  894،117 لياتالعم إيرادات مجموع

                

 (529،191)               وإدارية عمومية مصاريف
 (111،721)               القيمة انخفاض مخصصات

 579،217                    الضريبة قبل الربح
 (84،154)               رجيةالخا الدخل ضريبة مصروف

 555،221               الفترة ربح

                
                إلى: العائد
ك  542،191               األم الشركة ُمالا

 9،491               المسيطرة غير الحصص

               555،221 

 

 4511 ديسمبر 01 

 )مدققة( 

 185،122،812  15،191،528  4،241،811  11،148،771  11،141،854  17،524،541  11،427،194  18،797،724 القطاع موجودات

 114،121،212  7،512،219  8،417،497  7،418،871  19،411،127  9،851،482  85،491،841  18،587،129 القطاع مطلوبات



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 8112 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى

(02) 

   

ة( القطاعات معلومات 84  )تتما

 
 ةالجغرافي المعلومات

 
 الشرق في أخرى وبلدان اإلقامة( )بلد المتحدة العربية اإلمارات - رئيسية جغرافية مناطق أربعة في أعمالها المجموعة تمارس
 والمملكة األمريكية المتحدة )الواليات االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة وقطر( ومصر والبحرين )الكويت األوسط
 كونغ(. وهونغ )الهند أخرى وبلدان المتحدة(

 
 المتداولة غير بموجوداتها المتعلقة والمعلومات الخارجيين العمالء من المستمرة العمليات من المجموعة إليرادات تفصيل   يلي فيما

 الجغرافي: الموقع حسب
 

 
  تشغيلية إيرادات   
 ** متداولة غير موجودات * خارجيين عمالء  

   في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 
11  
  مارس

11  
 مارس

01  
 ديسمبر 01  مارس

 8112  8117 4511  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير مدققة( )غير  مدققة( )غير 

 درهم ألف  درهم ألف درهم ألف  درهم ألف 
       

 1،140،134  1،285،277 1،110،429  1،821،195 المتحدة العربية اإلمارات
 41،500  82،917 453،001  175،872 خرىاأل األوسط الشرق بلدان
 الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 1،134  2،248 00،124  42،527 االقتصادي
 13،542  12،112 12،035  15،272 أخرى دول

 1،517،214  1،209،311 1،277،578  078757180 

 
 للمجموعة. التشغيلية المراكز على الخارجيين العمالء من التشغيلي الدخل يعتمد  *
 
 عن الناشئة والموجودات وجدت( )إن المؤجلة الضريبة وموجودات المالية األدوات المتداولة غير الموجودات تستثني  **

 التأمين. عقود
 

 المالية لألدوات العادلة القيمة 85
 
 نبي مةظمنت معاملة في المطلوبات أحد ليولتح فعةد أو الموجودات دحأ لبيع ستالمها مسيت ذيلا رلسعا يه لةدلعاا لقيمةا
 دامباستخ رهيدتق أو رةً مباش تهظمالح نيمک رلسعا هذا نکا إذا عما ظرلنا ضبغ س،لقياا يخرتا في وقلسا في نکيرلمشاا

 أو جوداتالمو خصائص االعتبار في المجموعة تأخذ المطلوبات، أو للموجودات العادلة القيمة تقدير وعند ر.خآ متقيي أسلوب
 في المطلوبات أو الموجودات تسعير عند الحسبان في الخصائص هذه سيضعون السوق في المشاركون كان إذا المطلوبات

 القياس. تاريخ
 

 أو الثاني أو األول المستوى في العادلة القيمة قياسات تصنيف يتم المالية، التقارير إعداد وألغراض ذلك، إلى وباإلضافة
 قياس في المعطيات هذه أهمية ومدى بالمالحظة جديرة العادلة القيمة قياس معطيات فيها تكون درجة أي إلى استناًدا الثالث
 يلي: كما مجملها، في العادلة القيمة



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 8112 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى

(00) 

 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما

 

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

 

 األول، المستوى ضمن المدرجة المعلنة األسعار بخالف األخرى، المعطيات هي الثاني المستوى معطيات 
  و مباشرة؛ غير أو مباشرة كانت سواءً  المطلوبات، أو للموجودات بالنسبة بالمالحظة الجديرة

 

 المطلوبات. أو للموجودات بالمالحظة الجديرة غير المعطيات هي الثالث المستوى ياتمعط 
 

 العادلة القيمة قياس ألغراض المطبقة واالفتراضات التقييم أساليب
 
 المستخدمة تلك تماثل التي واالفتراضات التقييم أساليب باستخدام المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تحديد يتم
  .4511 ديسمبر 01 في المنتهية للسنة المدققة السنوية المالية البيانات في
 

 متكرر أساس على العادلة بالقيمة المقاسة للمجموعة المالية للموجودات العادلة القيمة
 

 كيفية حول معلومات التالي الجدول يقدم التقرير. فترة نهاية في العادلة بالقيمة للمجموعة المالية الموجودات بعض ُتقاس
 المالية: الموجودات لهذه العادلة القيمة تحديد

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(56) 

 

  من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112 يناير 1

 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما

 
ة( متكرر أساس على العادلة بالقيمة المقاسة للمجموعة ليةالما والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة  )تتما

 
     في كما العادلة القيمة مالية موجودات

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 01

4511 

 التسلسل
 للقيمة الهرمي
 العادلة

  التقييم
 الهامة والمعطيات األساليب

 غير الهامة المعطيات
 بالمالحظة الجديرة

 غير المعطيات عالقة
 بالمالحظة جديرةال

 العادلة بالقيمة

     )مدققة(  مدققة( )غير 
     درهم ألف  درهم ألف 

 خالل من العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات
        الخسارة أو الربح

        

 األول المستوى 119،591  827،419 متداولة ديون استثمارات
 في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة سوق

 ينطبق ال ديوج ال

 األول المستوى 0،021  - متداولة أسهم استثمارات
 في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة سوق

 ينطبق ال يوجد ال

 األول المستوى 191،001  194،117 وغيرها المتبادلة الصناديق
 في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة سوق

 ينطبق ال يوجد ال

 الثاني المستوى 401،190  482،411 متداولة غير دين للبيع متاحة
 حديثة معاملة إلى استناًدا
 السوق في مماثلة

 ينطبق ال يوجد ال

 09،103  52،745 متداولة غير دين للبيع متاحة
 المستوى
 الثالث

 التدفق نموذج إلى استناًدا
 المخصوم النقدي

 الفائدة معدل
 في التغييرات ستؤثر
 قيمة على الفائدة معدل
 السند.



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(57) 

 

  من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112 يناير 1

 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما

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

 
     في كما العادلة القيمة ليةما موجودات

 
 مارس 11

8112  
 ديسمبر 01

4511 
 الهرمي التسلسل
 الهامة والمعطيات التقييم أساليب العادلة للقيمة

 الهامة المعطيات
 الجديرة غير

 بالمالحظة

 غير المعطيات عالقة
 بالمالحظة الجديرة
 العادلة بالقيمة

     )مدققة(  مدققة( )غير 
     درهم ألف  درهم ألف 

 من العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات
        الخسارة أو الربح خالل

 األموال موجودات قيم صافي الثاني المستوى 010،029  145،218 وغيرها المتبادلة الصناديق
 الموجودات صافي
 القيمة

 قيمة صافي ارتفع كلما
 للشركات الموجودات
 ارتفعت فيها، المستثمر

 ادلةالع القيمة
        
        

 نتيجةً  األصول صافي تقييم طريقة الثالث المستوى 444  881 مدرجة غير أسهم استثمارات
 السوقية المالية المعلومات توافر لعدم

 قيم صافي تحديد تم والمقارنة.
 أحدث على بناءً  الموجودات
 المدققة/التاريخية المالية المعلومات
 المتاحة.

 الموجودات صافي
 لقيمةا

 
 

 قيمة صافي ارتفع كلما
 للشركات الموجودات
 ارتفعت فيها، المستثمر

 العادلة القيمة

 1،114،252  902،452     

 



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

(58) 

 

 من تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
ة( 8112 مارس 11 إلى 8112 يناير 1  )تتما
 

ة( اليةالم لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما
 
ة( متكرر أساس على العادلة بالقيمة المقاسة للمجموعة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة   )تتما

 

 في كما العادلة القيمة مالية موجودات

 التسلسل
 للقيمة الهرمي

 العادلة
 والمعطيات التقييم أساليب
 الهامة

 الهامة المعطيات
 الجديرة غير

 بالمالحظة

 غير المعطيات ةعالق
 بالمالحظة الجديرة
   العادلة بالقيمة

 مارس 11
8112 

 ديسمبر 01 
4511 

 )مدققة(  مدققة( )غير
 درهم ألف  درهم ألف

 العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات
   اآلخر الشامل الدخل خالل من

 
          

 000،020  124،517  متداولة أسهم استثمارات
 المستوى
 األول

 سوق في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة

 ينطبق ال يوجد ال

 -  121،112 متداولة ديون استثمارات
 المستوى
 األول

 سوق في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة

 ينطبق ال يوجد ال

 المستوى 409،113  851،211  مدرجة غير أسهم استثمارات
 الثالث

 نتيجةً  األصول صافي تقييم طريقة
 المالية المعلومات توافر ملعد

 تحديد تم والمقارنة. السوقية
 على بناءً  الموجودات قيم صافي
 المالية المعلومات أحدث

 المتاحة. المدققة/التاريخية

 قيمة صافي
 الموجودات

 صافي ارتفع كلما
 الموجودات قيمة

 المستثمر للشركات
 القيمة ارتفعت فيها،

 العادلة

 15،914  11،755 وغيرها المتبادلة الصناديق
 المستوى
 األول

 سوق في المدرجة الشراء أسعار
 نشطة

 ينطبق ال يوجد ال

 211،981  343،021     

  8،182،577  1،015،020         

 السنة. / الفترة خالل الثاني والمستوى األول المستوى بين تحويالت أي هناك تكن لم



 ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 8112 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 ىحت

 

(59) 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما

 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة الثالث المستوى بحسب المالية للموجودات العادلة القيمة قياسات مطابقة

 

 

 أشهر الثالثة لفترة
 في المنتهية

  مارس 11 
  في المنتهية السنة

 ديسمبر 11
 8112  8117 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 40،431  21،152 السنة / الفترة يةبدا في الرصيد
 149،311  - مشتريات

 (102،501)  - استبعادات/استحقاقات
 21،411  (1،191)  العادلة القيمة في التغيار

 35،501  52،922 السنة الفترة/ نهاية في الرصيد

 
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسها تم الثالث المستوى بحسب المالية للموجودات العادلة القيمة قياسات مطابقة
 اآلخر الشامل

 
 ديسمبر 11  مارس 11 
 8112  8117 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 
    

 021،492  859،222 السنة / الفترة بداية في الرصيد
 -  - مشتريات
 (100،310)  (4،878) استبعادات

 30،431  (8،111)  العادلة القيمة في التغيار

 409،113  851،211 السنة / الفترة نهاية في الرصيد

 
 استناًدا استثمار. لكل المتوفرة المعلومات أساس على الثالث المستوى فئة ضمن المصنفة لالستثمارات العادلة القيمة تقييم تم
  المحفظة. مديري قبل من مالمقد التقييم أو الموجودات قيمة صافي على التقييم إجراء تم المتوفرة، المعلومات إلى
 

 أدوات في المدرجة غيـر باالستثمارات الموحد الموجز اآلخر الشامل الدخل بيان ضمن والخسائر األرباح جميـع تتعلق
 االستثمارات". تقييم إعادة "احتياطي في كتغيـرات والمدرجة السنة نهاية في بها المحتفظ الملكية حقوق

 
 المطفأة بالتكلفة المقاسة ليةالما لألدوات العادلة القيمة

 
 البيانات في المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم أن اإلدارة ترى أدناه، مبين هو ما باستثناء
 العادلة. قيمها تقارب الموحدة الموجزة المالية



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات

 

(61) 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما

 
ة( المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية لألدوات ةالعادل القيمة  )تتما

 
 العادلة القيمة  القيمة 

 المجموع  الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى  الدفترية 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف مدققة( )غير 8112 مارس 11

          المالية: الموجودات

2،881،97  18،115،881  المطفأة بالتكلفة مقاسة أخرى مالية موجودات
9 

 1،222،922  8،122،582  11،997،47
1           

          )مدققة( 8117 ديسمبر 11

          المالية: الموجودات

14،019،90  4،545،033  1،204،335  9،143،151  14،010،252  المطفأة بالتكلفة مقاسة أخرى مالية موجودات
0  

 العادلة القيمة  القيمة 

 المستوى  الدفترية 
 األول

 المجموع  الثالث المستوى  الثاني المستوى 

 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف مدققة( )غير 8112 مارس 11
          

          مالية مطلوبات
4،171،82  5،419،172 األجل متوسطة سندات

9 
 -  1،171،512  5،444،77

5           
          )مدققة( 8117 ديسمبر 11
          

          مالية مطلوبات
 3،411،102  1،012،155  -  2،952،502  3،443،504 األجل متوسطة سندات



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

(60) 

ة( المالية لألدوات العادلة القيمة 85  )تتما
 

  العادلة القيمة حساسية تحليل
 

 :4511و 4511 مارس 01 في كما %15 بنسبة نقص أو بزيادة العادلة القيم تأثر مدى اليالت الجدول يوضح
 

 الموحد الخسائر أو األرباح بيان  الموحد الموجز المرحلي الشامل الدخل بيان 
 المالئم غير التغيير  المالئم التغيير  المالئم غير التغيير  المالئم التغيير 
 مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف  درهم لفأ  درهم ألف 
         8112 مارس 11

 أخرى مالية موجودات
 بالقيمة قياسها تم

 (21،198)  21،198  (111،425)  111،425 العادلة
        
         4511 مارس 01

 أخرى مالية موجودات
 بالقيمة قياسها تم

 (31،299)  31،299  (121،393)  121،393 العادلة
 

 في اتتغيرال حدوث نتيجة تللمشتقا لةدلعاا لقيمةا في تغير أي نفإ ،بالتاليو ،بالتعاقب لمشتقةا لماليةا األدوات عظمم ُتدرج
 لموحد.ا الموجز لشاملا لدخلا نبيا أو لموحدا الموجز ةلخسارا أو حبالر نبيا على ضئيل تأثير له نيكوس رألسعاا عطياتم
 

  المال رأس كفاية معدل 82
 

 تبلغ 4511 مارس 01 في كما المال رأس متطلبات فإن الثالثة، بازل باتفاقية الخاصة المركزية البنوك ئحةلال وفًقا
  المال. رأس على للحفاظ اإلضافي االحتياطي ذلك في بما 140010%

  
 التالية: المتطلبات من األدنى للحد االمتثال البنك على يجب

  
 بالمخاطر؛ الُمرجحة الموجودات من %1 عن األولى يحةالشر من العادي المال رأس يقل ال أن يجب 1
 و بالمخاطر؛ الُمرجحة الموجودات من %100 عن المال رأس من األولي الشريحة تقل ال أن يجب 4
 رأس من الثاني والشق المال رأس من األولى الشريحة كمجموع الُمحتسب المال، رأس إجمالي يقل أال يجب 0

 بالمخاطر. المرجحة الموجودات من %1500 عن المال،
 

  الثالثة. بازل اتفاقية حسب اإلماراتي المركزي البنك عن الصادرة التعميمات على بناءً  المال رأس كفاية نسبة حساب يتم



  ع. م. ش. المشرق بنك مجموعة

 

 يناير 1 من اعتباًرا تبدأ التي للفترة المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
 )تتمة( 8112 مارس 11 حتى 8112

 

(62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تتماة( المال رأس كفاية نسبة 82
 

 ديسمبر 01  مارس 01 
 4511  4511 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 درهم ألف  درهم ألف 

    المال رأس ةقاعد
 19،155،109  19،115،279 المال* رأس من األولى الشريحة
 1،191،124  1،148،188 المال رأس من الثانية الشريحة
 45،994،351  81،147،211               )أ(             المال رأس قاعدة مجموع

    
حة الموجودات     بالمخاطر المرجا

 115،101،041  114،217،919 االئتمان مخاطر
 1،122،050  8،521،455 السوق مخاطر
 15،241،104  11،482،718 العمليات مخاطر
حة الموجودات مجموع  144،011،032  117،211،112                  )ب(   بالمخاطر المرجا

    
 (%11013)  (%11731)                                   [111 × )ب( ])أ(/ المال رأس كفاية نسبة
 
 عند درهم( مليون 115 :4511 ديسمبر 01) إماراتي درهم شيء ال تبلغ التي المقترحة األرباح توزيعات تعديل يتم *

 المال. رأس من األولى الشريحة حساب
 

 الموحدة الموجزة المالية البيانات اعتماد 87
 
 40 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من 34 إلى 4 من الصفحات على لمدرجةا الموحدة الموجزة المالية البيانات البيانات اعتماد تم

 .4511 أبريل
 
 


