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تقریر مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إلى السادة مجلس إدارة 
مصرف عجمان ش.م.ع. 

المقدمة 
  لقد راجعنا المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لمصرف عجمان ش.م.ع. ("المصرف") والتي تتألف من بيان المركز المالي المرحلي 

في    ، والبيانات المرحلية الموجزة ذات العالقة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين ٢٠٢١یونيو    ٣٠الموجز كما في  
المنتهية في ذل  الستة أشهر  لفترة  الملكية  حقوق  والتغيرات في  النقدیة  للتدفقات  العالقة  الموجزة ذات  المرحلية  والبيانات  التاریخ  ك التاریخ  ذلك 

  - عداد التقاریر المالية واإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعایير الدولية إل 
"). إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول  ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. 

مجال المراجعة 
الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة من قبل مدقق    ٢٤١٠قد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم  ل 

ر  و حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األم 
یتم وفقًا    المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي 

یمكن تحدیدها أثناء  لمعایير التدقيق الدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـوهریة التي  
القيام بالتدقيـق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق. 

االستنتاج 
جميع    استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، من

. ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم النواحي الجوهریة، وفقًا 

األمور األخرى 
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأیًا غير معدًال حول هذه    ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لقد تم تدقيق البيانـات الماليـة للبنك للسنة المنتهية في  

الماليـة المرحلية الموجزة للمصرف كما في وللفترة المنتهية  . عالوًة على ذلك، تمت مراجعة المعلومات ٢٠٢١فبرایر  ١٧البيانـات المالـية بتاریخ 
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى استنتاجًا غير متحفظ حول هذه المعلومات الماليـة المرحلية   ٢٠٢١مارس  ٣١و   ٢٠٢٠یونيو  ٣٠في 

، على التوالي. ٢٠٢١مایو    ٧و   ٢٠٢٠  یوليو   ٢٨بتاریخ  

عن ارنست ویونغ 

موقعة من قبل: 
أنتوني أوسوليفان 

شریك 
٦٨٧رقم التسجيل:  

٢٠٢١أغسطس    ٩
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 





ع.مصرف عجمان ش.م.
الموجز (غیر مدقق) بیان الدخل المرحلي 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من هذه البيـانات المالية المرحلية الموجزة.
 -٣ -

لفترة الستة أشهر المنتهية  یونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
یونيو ٣٠في

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاحات 

إیرادات تشغيلية   
التمویل االسالميإیرادات من 

١٦١٦٤٬٩٠٦٢١٥٬٩٧١٣٤٦٬٨٨٤٤٤٨٬٠٠٧جودات االستثماریة مو الو 
إیرادات من األوراق المالية االستثماریة 

بنود الدخل  بالقيمة العادلة من خالل 
الشامل األخرى 

٢٩٬٥٠٦١٨٬١٠٧٤٩٬٤٦٥٤٧٬٢٩٨

٣١٬٤٢٩٢٬٨٧٨٥٧٬٨١٤٤٠٬٢٩٩الرسوم والعموالت وإیـرادات أخرى 

٦٬٠٦٧)٢٬٤٣٧(٣٬٤٨٩-٩الزميلةائج الشركة الحصة من نت 

مجموع اإلیرادات التشغيلية قبل حصة  
المودعين من األرباح 

٢٢٥٬٨٤١٢٤٠٬٤٤٥٤٥١٬٧٢٦٥٤١٬٦٧١

) ٢٦٢٬٨٠٦()١١٩٬٨٧٤() ١٢١٬٨٢٧()٦٠٬٣٦١(حصة المودعين من األرباح  

١٦٥٬٤٨٠١١٨٬٦١٨٣٣١٬٨٥٢٢٧٨٬٨٦٥صافي اإلیرادات التشغيلية   

المصاریف    
) ٩٩٬٩٤٣()٩٣٬٤٤٨() ٤٤٬٢١٢()٤٤٬٩٥٨(تكاليف الموظفين   

) ٢٨٬٢٢٥()٣٦٬٨٢٣() ١٣٬٦٧٦()١٤٬٤٥٦(مصاریف عموميـة وإداریة  
) ١٣٬٣٦٨()١٢٬٤٤٥() ٦٬٤٦١()٦٬٥٢٠(استهالك الممتلكات والمعدات

انخفاض القيمة المحمل على 
) ٩٤٬٣٦٠()١٢٧٬٢٥٥() ١٥٬٩٠٩()٦٨٬٩٩٦(٢-٢٢الماليةالموجودات

) ٢٣٥٬٨٩٦()٢٦٩٬٩٧١() ٨٠٬٢٥٨()١٣٤٬٩٣٠(مجموع المصروفات     

٣٠٬٥٥٠٣٨٬٣٦٠٦١٬٨٨١٤٢٬٩٦٩الربح للفترة 

للسهمالربح األساسي والمخفف  
١٧٠.٠١٤٠.٠١٨٠.٠٢٩٠.٠٢٠(درهم)



.ش.م.عمصرف عجمان
(غیر مدقق) الموجز  بیان الدخل الشامل المرحلي 

٢٠٢١یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من هذه البيـانات المالية المرحلية الموجزة.
 -٤ -

أشهر المنتهية  لفترة الثالثة 
یونيو ٣٠في

٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في
یونيو 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٠٬٥٥٠٣٨٬٣٦٠٦١٬٨٨١٤٢٬٩٦٩الربح للفترة 

:الربح / (الخسارة) الشاملة األخرى 

األرباح  بنود لن ُیعاد تصنيفھا الحقًا إلى
أو الخسائر 

الحركة في احتياطي القيمة العادلة 
لالستثمارات ألدوات الملكية بالقيمة العادلة 

) ٣٢٬٩٤٠(٩٬١٨٠) ١٬٤٤٠(١٨٬٣٤٨بنود الدخل الشامل األخرى من خالل 
٣٢٬٩٤٠(٩٬١٨٠) ١٬٤٤٠(١٨٬٣٤٨ (

بنود قد ُیعاد تصنيفھا الحقًا إلى األرباح  
لخسائر أو ا

ربح / (خسارة) القيمة العادلة لألوارق  
المالية االستثماریة بالقيمة العادلة من  

أدوات  –بنود الدخل الشامل األخرى خالل 
صكوك

٢٧٬٦٤٥(٢٠٬١٠٣٩٤٬٥٢٩٢٬٩٧٦ (

تعدیالت إعادة التصنيف بشأن األوراق  
المالية االستثماریة بالقيمة العادلة من  

) ٤٬٠٠٤()٥٬٢٩٥(٧٦٠)٤٬٠٩٣(ل األخرى بنود الدخل الشامخالل 
٣١٬٦٤٩()٢٬٣١٩(١٦٬٠١٠٩٥٬٢٨٩ (

) ٦٤٬٥٨٩(٣٤٬٣٥٨٩٣٬٨٤٩٦٬٨٦١الدخل / (الخسارة) الشامل األخرى بنود 

الدخل / (الخسارة) الشامل  بنود مجموع 
) ٢١٬٦٢٠(٦٤٬٩٠٨١٣٢٬٢٠٩٦٨٬٧٤٢األخرى للفتـرة



.ش.م.عمصرف عجمان
ز الموج بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي 

٢٠٢١یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من هذه البيـانات المالية المرحلية الموجزة.
 -٥ -

رأس المال 
احتـياطي  

قانوني 
احتـياطي القيمة  

العادلة لالستثمارات 

احتياطي  
انخفاض القيمة  

العام 
غير  أرباح 
المجموع موزعة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١١١٬٥٨٣٥٤٬٨٢٤٢٬٥١٢٬٣١٩) ٧٬٢٥٦(٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٣٬١٦٨(مدقق) ٢٠٢٠ینایر ١كما في 
٤٢٬٩٦٩٤٢٬٩٦٩----الربح للفترة 

) ٦٤٬٥٨٩(--) ٦٤٬٥٨٩(--ینود الخسائر الشاملة األخرى 
) ٢١٬٦٢٠(٤٢٬٩٦٩-) ٦٤٬٥٨٩(--للفترة ةالشاملالخسائرإجمالي
في نخفاضاالاحتياطي منالمحول

-٢٦٬٩٤١) ٢٦٬٩٤١(---) ١٤القيمة (إیضاح 
) ١٬٢٥٠() ١٬٢٥٠(----) ١٣(إیضاح مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء 

٨٤٬٦٤٢١٢٣٬٤٨٤٢٬٤٨٩٬٤٤٩) ٧١٬٨٤٥(٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٣٬١٦٨(غير مدقق) ٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

٩٧٬٠٤٢١٠٧٬٣٩٦٢٬٥٠٢٬٥٩١) ٦٠٬٣٥٥(٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٨٬٥٠٨(مدقق) ٢٠٢١ینایر ١في 
٦١٬٨٨١٦١٬٨٨١----الربح للفترة 

٦٬٨٦١--٦٬٨٦١--األخرى الدخل الشامل ینود
٦١٬٨٨١٦٨٬٧٤٢-٦٬٨٦١--للفترة الشامل الدخلإجمالي

المحول من استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
-٢٬٦٠٥-) ٢٬٦٠٥(--األخرى الدخل الشامل  بنود العادلة من خالل 

في نخفاضاالاحتياطي المحول من
-٣٬٨٦٤) ٣٬٨٦٤(---) ١٤القيمة (إیضاح 

) ١٬٠٠٠() ١٬٠٠٠(----) ١٣مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
٤٬٩٧٣٤٬٩٧٣----) ١٥(إیضاح مطلوبات الزكاةعكس بند 

٩٣٬١٧٨١٧٩٬٧١٩٢٬٥٧٥٬٣٠٦) ٥٦٬٠٩٩( ٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٨٬٥٠٨(غير مدقق) ٢٠٢١یونيو ٣٠في 



.ش.م.عمصرف عجمان
(غیر مدقق) الموجز المرحلي التدفقات النقدیة بیان  
٢٠٢١یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من هذه البيـانات المالية المرحلية الموجزة.
 -٦ -

٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 
نيو یو 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية   
٦١٬٨٨١٤٢٬٩٦٩الربح للفترة 

تعدیالت لـ:   
١٢٬٤٤٥١٣٬٣٦٨استهالك ممتلكات و معدات 

١٢٧٬٢٥٥٩٤٬٣٦٠المالية أعباء انخفاض قيمة الموجودات 
) ٤١٬٣٢٧()٤٣٬٣٧٩(في أوراق مالية    اإلیـرادات من استثمارات 

--انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
) ٥٬٩٧١()٦٬٠٨٦(ربح محقق من استبعاد أوراق مالية استثماریة

) ٦٬٠٦٧(٢٬٤٣٧الحصة من نتائج شركة زميلة
-)١٧(أرباح من استبعاد الممتلكات والمعدات 

١٥٤٬٥٣٦٩٧٬٣٣٢يلية يـرات في الموجودات والمطلوبات التشغالتدفقات النقدیة التشغيلية قبل التغ 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
) ٥٣٦٬٨٠٧(٨٣٣٬٦٤٤االستثماریة النقص/(الزیادة) في التمویل االسالمي والموجودات 

٢٥١٬٨٨١٢٤٥٬١١٤النقص في المطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى   
٢١٣٬٣٤٩)٤٥٬٦٦٦((الزیادة)/ النقص في ودائع إلزامية لدى المصرف المركزي  

) ١٢٠٬٠٠٠(٦٤٠٬٠٠٠النقص/ (الزیادة) في المرابحات الدولية مع المصرف المركزي 
٦٨٬٤٥٨)٧٥٬٩٩١((الزیادة)/ النقص في الموجودات األخرى   

) ١٤٧٬٨٠٥()٣٤٩٬٧٧٤(النقص في الودائع اإلسالمية للعمالء   
٣٢٩٬٥٦٧١٨٧٬٠٠٨الزیادة في المطلوب لمصارف ومؤسسات مالية أخرى 

) ٨٩٬٥٨٩()٢٣٧٬٧٣٥(النقص في المطلوبات األخرى  
) ١٬٢٥٠()١٬٠٠٠(اإلدارة سداد مكافآت أعضاء مجلس 

) ٨٤٬١٩٠(١٬٤٩٩٬٤٦٢صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التشغيلية 

لنقدیة من األنشطة االستثماریة   قات االتدف
) ٩٣٣٬٣٩٢()١٬٨٨٣٬٨٢٠(شراء استثمارات في أوراق مالية 

١٬٠٠٠٬٦٣٥٩٩٢٬٩٩٢المتحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 
٧٤٠٣٬٦٧٦توزیعات أرباح مستلمة من استثمار في شركة زميلة 

) ١٢٬٣٥٩()١١٬٨٩١(شراء ممتلكات ومعدات 
-١٧٢متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات لا

٤٣٬٧٠٢٤٢٬٥٣٢إیرادات أرباح من أوراق مالية استثماریة
) ٣٬٦٨٦()٣٤٧(العقاریة إضافات إلى االستثمارات 

١٢٤٬٨٩٧-المتحصالت من استبعاد استثمار في شركة تابعة
٢١٤٬٦٦٠)٨٥٠٬٨٠٩(ماریة   الناتج من األنشطة االستث(المستخدم في) /صافي النقد 

٦٤٨٬٦٥٣١٣٠٬٤٧٠صافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة   
٥٨٩٬٥٦٥٨٠٩٬٧١٥صافي النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة   

١٬٢٣٨٬٢١٨٩٤٠٬١٨٥) ٦النقدیة وشبه النقدیة في نھایة الفترة (إیضاح 
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الوضع القانوني واألنشطة -١

، عجمان، ٧٧٧٠") كشركة مساھمة عامة، ویقع عنوانه المسجل في ص.ب  ش.م.ع. ("المصرفف عجمان  تأسس مصر 
. تم تسجيل المصرف في ھيئة األوراق المالية ٢٠٠٨أبـریل  ١٧اإلمارات العربية المتحدة. تم تأسيس المصرف قانونًيا في  

المتحدة المركزي للعمل كمركز رئيسي العربية إلمارات  وحصل على تـرخيص من مصرف ا٢٠٠٨یوینـو  ١٢والسلع بتاریخ 
على تـرخيص الفروع من مصرف اإلمارات العربية ٢٠٠٨دیسمبـر  ١. كما حصل المصرف في  ٢٠٠٨یونيو  ١٤في  

.  ٢٠٠٨دیسمبـر ٢٢المتحدة المركزي وبدأ عملياته في 

لدفع في دولة اإلمارات العربية مكتبين لة فروع و باإلضافة إلى المركز الرئيسي في عجمان، یعمل المصرف من خالل تسع
المتحدة. تتضمن البيانات المالية أنشطة كل من المركز الرئيسي للمصرف وفروعه. 

تتمثل األنشطة الرئيسية للمصرف في األنشطة المصرفية والتمویلية واالستثماریة من خالل المنتجات التمویلية واالستثماریة  
مث والمضل المراب اإلسالمية المتعددة  وفقًا لمبادئ  حة  أنشطته  ینفذ المصرف  واإلجارة.  والصكوك  والوكالة  والمشاركة  اربة 

الشریعة اإلسالمية وطبقًا ألحكام عقد التأسيس وبنود النظام األساسي. إن تفاصيل استبعاد البنك للشركة التابعة مبين في 
في البيانات المالية المرحلية الموجزة. ٢٣إیضاح رقم 

ر الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعّدلة المعایيتطبيق-٢
المعـایير اـلدولـية إلعـداد التقـاریر المـالـية الجـدیـدة والمعـدـلة المطبقـة بـدون تـأثير جوهري على البيـانـات المـالـية  ١-٢

المرحلية الموجزة 
بحت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ  والتي أصلتالية،  تم تطبيق المعایير الدولية للتقاریر المالية الجدیدة والمعدلة ا

، في هذه البيانات المالية. لم یكن لتطبيق هذه المعایير الدولية للتقاریر المالية المعدلة أي تأثير  ٢٠٢١ینایر ١في أو بعد 
تيبات المستقبلية. أو التر لمعامالتجوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على المحاسبة ل

 عمليات اندماج األعمال المتعلق بتعریف العمل التجاري. ٣تعدیل على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
  السياسات ٨عرض البيانات المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١تعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

سبية واألخطاء المتعلقة بتعریف األهمية الجوهریة. في التقدیرات المحا المحاسبية والتغيرات
  األدوات ٣٩، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  األدوات المالية٩تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

والقياس االعتراف  التقاریالمالية:  إلعداد  الدولي  رقم  والمعيار  المالية  المتعلقة  دوااأل٧ر  اإلفصاحات  المالية  ت 
. باإلصالحات القياسية لمعدل الفائدة

 تعدیالت على إطار مفاهيم التقایر المالية

المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الساریة بعد ٢-٢

ـــــــــــدلم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعایير الدولية إلعداد ا ــــري لتقاریر المالية الجدیدة والمعدلة التالية التي تم إصــ ـــ ــ ــ ارها ولم یســ
العمل بها بعد:

ر المالية الجدیدة والمعّدلة المعایير الدولية إلعداد التقاری 
ساریة للفترات السنویة  

التي تبدأ في أو بعد 

٢٠٢٢ینایر ١األهمية الجوهریة.تعریف بشأن  عرض البيانات المالية ١تعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

٢٠٢٣ینایـر ١عقود التأمين١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  

، وعلى المعيار المحاسبي الدولي البيانات المالية الموحدة ١٠تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریـر المالية رقم  
)، وذلك بشأن معالجة بيع الموجودات أو المساهمة ٢٠١١( یع المشتـركة ات الزميلة والمشار االستثمار في الشرك٢٨رقم  

بها من المستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه المشتـرك.

ُأرجئ تاریخ السریان  
ألجل غيـر مسمى. وال  

یزال التطبيق مسموًحا به 

ــرة التطبيق األولي،  ت الجدیدة على البيانات  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعایير والتفسيرات والتعدیال ــــ ــ ــ المالية للمصرف في فتـــ
وأنه قد ال یســــفر تطبيق هذه المعایير والتفســــيرات والتعدیالت الجدیدة عن أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمصــــرف  

في فتـرة التطبيق األولي.
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(تتمة)دیدة والمعّدلةتطبيق المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الج-٢
(تتمة) المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الساریة بعد ٢-٢

ليس هناك معایير أخرى من المعایير الدولية للتقاریر المالية أو تعدیالت على المعایير المنشــورة أو التفســيرات الصــادرة عن  
تقاریر المالية والتي قد تم إصـــــــدارها ولكن لم یتم تطبيقها للمرة األولى على الســـــــنة  عایير الدولية إلعداد اللجنة تفســـــــيرات الم

وكان یتوقع أن یكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية للبنك.٢٠٢١ینایر  ١المالية للبنك التي بدأت في  

االنتقال٢المرحلة -أسعار الفائدة بين البنوك 

، والذي  ٢المرحلة  -مجلس المعایير المحاسـبية الدولية إعادة تشـكيل أسـعار الفائدة بين البنوك  ، أصـدر  ٢٠٢٠طس  أغسـ في  
- األدوات المـاليـة ٣٩األدوات المـالـية والمعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رقم ٩یعـدل المعـيار اـلدولي إلعـداد التـقاریر المـاليـة رقم  

اإلفصـــــــــــــــاحـات والمعيـار الـدولي إلعـداد  -األدوات المـاليـة  ٧يـة رقم  اد التقـاریر المـالالتثبيـت والقيـاس، المعيـار الـدولي إلعـد
عقود اإلیجار.-١٦عقود التأمين والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  -٤التقاریر المالية رقم 

ــعار الفائدة الســــــائدة بين البنوك، مثل ســــــعر الفائدة الســــــائد بين البنوك في   ــ ــواق  لندن تلعب أســ ــ (ليبور)، دورًا حيویًا في األســ
المالية العالمية نظرًا الســتخدامها كأســعار مرجعية رئيســية للمشــتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعایير في تقييم األدوات  

المالية.

ــنوات األخيرة دفع الجهات التنظي ـــــ ـــــــائدة بين البنوك في الســ ـــــــعار الفائدة الســ البنوك المركزیة مية و إن عدم اليقين في نزاهة أســ
والمشــــاركين في الســــوق إلى العمل على التحول إلى أســــعار مرجعية بدیلة خالية من المخاطر. هذا وقد اقترحت مجموعات  
ــعار مرجعية خالية من المخاطر ليتم تطبيقها   ــواق في الدول المعنية أســ العمل التي یتم قيادتها من قبل المســــاهمين في األســ

المحرز في التحول إلى هذه األسعار المرجعية الجدیدة أسفر عن درجة عالية من عدم اليقين في  لتقدمبصورة تدریجية. إن ا
.٢٠٢٢ینایر  ١مستقبل األسعار المرجعية للفائدة السائدة بين البنوك لما بعد 

دیســمبر ٣١خرى بعد  وك األإیقاف العمل بمعظم أســعار الفائدة الســائدة بين بنوك لندن وأســعار الفائدة الســائدة بين البنســيتم
واستبدالها ببعض األسعار المرجعية البدیلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمریكي  ،٢٠٢١

.٢٠٢٣یونيو ٣٠حيث قد یتم تأجيل الوقف حتى  

، ال تعتقد أن التأثير سيكون كبير. ٢٠٢١و نيیو ٣٠یقوم البنك بتقييم معدل استبدال منتجاته وخدماته، ومع ذلك اعتبارًا من 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

ــحدة ("هيئة األوراق المالية والسلع") رقم  عمًال بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـــــ
ــاح عن ، فقد تم ٢٠٠٨أكتوبر  ١٢والمؤرخ في  ٢٦٢٤/٢٠٠٨ ـــــ ـــات محاســـــــــ اإلفصــ ـــياســــــ بية محددة في البيانات المالية  ســــــ

المرحلية الموجزة.

أسس إعداد البيانات المالية ١-٣
تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة للمصرف وفقا لمبدأ التكلفة التاریخية، فيما عدا بعض األدوات المالية واالستثمارات 

بالقيمة قياسها  تم  التي  تالعقاریة  التكلفالعادلة.  مقابل  عتمد  المدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  على  عام  بشكل  التاریخية  ة 
الموجودات.

إعداد التقاریر المالية المرحلية :  ٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة بما یتفق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم  
بات الساریة للقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تزم بالمتطلكما أنها تلالصادر عن مجلس المعایير المحاسبية الدولي 
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(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة) أسس إعداد البيانات المالية١-٣

مجموعة عند تتفق السياسات المحاسبية المطبقة إلعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة مع السياسات التـي اتبعتها ال
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إعداد البيانات المالية السنویة الموحدة للسنة المنتـهية في 

حات المطلوبة بالكامل في البيانات المالية الموحدة  ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات واالفصا 
. إضافة إلى ذلك، فال ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  أن تُقرأ مقترنة بالبيانات المالية الموحدة للمصرف  وینبغي

المالية التـي  دالة على النتائج الممكن توقعها للسنة٢٠٢١و  یوني٣٠إلى  ٢٠٢١ینایر  ١یتعين أن تكون نتائج الفتـرة من  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ستنتهي في 

إدارة المخاطر المالية٢-٣

عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية مالية للمصرف مع تلك التي تم اإلفصاحتتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر ال
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

موسميـة النتائج٣-٣

ـــهر المنتهية في یقيدلم  ـــتة أشــــ ــائر الموجز لفترتي الســــ ــمية في بيان األرباح أو الخســـــ یونيو ٣٠أي دخل ذات طبيعة موســـــ
.٢٠٢١یونيو ٣٠و٢٠٢١

بية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة كام المحاساألح-٤

واالفتراضــــــــــــــات التي تؤثر على تطبيق  یتطـلب إعـداد البيـانـات المـاليـة المرحليـة الموجزة من اإلدارة اتخـاذ القرارات والتـقدیرات  
ات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  السـياسـات المحاسـبية والمبالغ المدرجة من الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصـروف

هذه التقدیرات.

ات المحاســـــــــــــبية  عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة، تماثلت األحكام الجوهریة لإلدارة في تطبيق الســـــــــــــياســـــــــــــ 
ــــنة المنتهية في   ــــية للتقدیرات غير المؤكدة مع تلك المطبقة بالبيانات المالية للســ ــــمبر ٣١للمصــــــرف والمصــــــادر الرئيســ دیســ

٢٠٢٠.
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تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية - ٥

یوضح الجدول أدناه تصنيف المصرف لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية.

المجموع التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة 
ألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدقق) ٢٠٢١یونيو ٣٠في 
الموجودات المالية 

١٬٧٧٩٬٤٩٠١٬٧٧٩٬٤٩٠-نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 
٣٥٨٬٥٧٧٣٥٨٬٥٧٧-مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

١٦٬٠٠١٬٠٣٠١٦٬٠٠١٬٠٣٠-االسالمي والموجودات االستثماریة التمویل صافي 
أوراق مالية إسالمية استثماریة بالقيمة العادلة من خالل  

٢٬٢١٤٬٧١٠-٢٬٢١٤٬٧١٠ى بنود الدخل الشامل األخر 
٤٩٠١٧١٬٧٧١١٧٢٬٢٦١موجودات إسالمية أخرى 

٢٬٢١٥٬٢٠٠١٨٬٣١٠٬٨٦٨٢٠٬٥٢٦٬٠٦٨المجموع 

المطلوبات المالية 
١٣٬٨٧٦٬٣٨٩١٣٬٨٧٦٬٣٨٩-الودائع اإلسالمية للعمالء

٤٬٦٦٨٬١٥٠٤٬٦٦٨٬١٥٠-أخرى مطلوب لمصارف ولمؤسسات مالية 
١٣٣٬٩٩٤١٣٣٬٩٩٤-أخرى مطلوبات
١٨٬٦٧٨٬٥٣٣١٨٬٦٧٨٬٥٣٣-المجموع 

(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الموجودات المالية: 

١٬٧٢٢٬١٢٢١٬٧٢٢٬١٢٢- وأرصدة لدى المصرف المركزي نقد 
٦١٣٬٢٧١٦١٣٬٢٧١- مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨١٦٬٩٦٠٬٨٥٨- ، صافي اریةالتمویل االسالمي والموجودات االستثمصافي 
أوراق مالية إسالمية استثماریة بالقيمة العادلة من خالل  

بنود الدخل الشامل األخرى 
١٬٣١٩٬٦٩١- ١٬٣١٩٬٦٩١

١٬٦١١١٣٨٬٥١١١٤٠٬١٢٢موجودات إسالمية أخرى 
١٬٣٢١٬٣٠٢١٩٬٤٣٤٬٧٦٢٢٠٬٧٥٦٬٠٦٤المجموع 

المطلوبات المالية: 
١٤٬٢٢٦٬١٦٣١٤٬٢٢٦٬١٦٣- الودائع اإلسالمية للعمالء

٤٬٣٣٨٬٥٨٣٤٬٣٣٨٬٥٨٣- أخرى مطلوب لمصارف ولمؤسسات مالية 
٣٦٥٬٥٠٢٣٦٥٬٥٠٢- مطلوبات أخرى 

١٨٬٩٣٠٬٢٤٨١٨٬٩٣٠٬٢٤٨-المجموع 



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١١ -

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي -٦

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو ٣٠
ألف درهمألف درهم

(مدقق)مدقق)(غير 

١٢٣٬٠٨٨٩٨٬٧٠٩النقد في الصندوق 
األرصدة لدى المصرف المركزي: 

١٤٤٬١٢٦٩١٬٨٠٣حسابات جاریة
٤٠٢٬٢٧٦٣٥٦٬٦١٠متطلبات احتياطي لدى المصرف المركزي 

١٬١١٠٬٠٠٠١٬١٧٥٬٠٠٠مرابحات دولية لدى المصرف المركزي 
١٬٧٧٩٬٤٩٠١٬٧٢٢٬١٢٢المجموع 

في بيان التدفقات النقدیة الموجز:ةالمتضمنالنقدیة وشبه النقدیةفيما یلي 

٢٠٢٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو ٣٠
ألف درهمألف درهم

مدقق) غير ((غير مدقق) 

١٬٧٧٩٬٤٩٠٢٬٦١٩٬٩٢٦نقد وأرصدة  لدى المصرف المركزي 
األخرى (بتاریخ استحقاق أصلي  لية مطلوب من البنوك والمؤسسات الما 

٢٧١٬٠٠٤٢٣٩٬٠٠٤أقل من ستة أشهر)
٢٬٠٥٠٬٤٩٤٢٬٨٥٨٬٩٣٠

) ٤١٨٬٧٤٥()٤٠٢٬٢٧٦(:  احتياطي قانوني لدى المصرف المركزي  ناقصاً 
:  احتياطي قانوني لدى المصرف المركزي (بتاریخ استحقاق ناقصاً 

أصلي أكثر من ستة أشهر)
)١٬٥٠٠٬٠٠٠()٤١٠٬٠٠٠ (

١٬٢٣٨٬٢١٨٩٤٠٬١٨٥النقدیة وشبه النقدیة 

إن متطلبات االحتياطي محتفظ بها لدى المصـرف المركزي وهو غير متوفر لالسـتخدام في عمليات البنك اليومية وال یمكن 
ــــــرف المركزي  ــكل دوري وفقًا  .ســــــــحبه بدون موافقة المصــ ــتوى االحتياطيات المطلوبة بشــــــ ــــ ــــــرف  یتغير مســ لتوجيهات المصــ

زي.المرك



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١٢ -

التمویل االسالمي والموجودات االستثماریةصافي -٧

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو ٣٠
ألف درهمألف درهم

(مدقق)(غير مدقق)
موجودات تمویلية إسالمية 

٥٥٬٧٨٣٦٥٬٧٥٩مرابحات سيارات
٧٬٠١٥٬٦٥٢٨٬٤٢٧٬٤٣٣مرابحات بضائع 

٧٬٠٧١٬٤٣٥٨٬٤٩٣٬١٩٢المرابحات مجموع 
٩٬٩٨٣٬١٠٣١٠٬٣٣٨٬٩٠١إجارات 

١٬٧٥٣٢٬٧٧١استصناع 
٢١٬٣٨٩٢٣٬٩٣٢بطاقة ائتمان إسالمية

١٧٬٠٧٧٬٦٨٠١٨٬٨٥٨٬٧٩٦
)١٬٠٦٢٬٦١٤()٧٩٨٬٨٩٦(إیـرادات مؤجلة

١٦٬٢٧٨٬٧٨٤١٧٬٧٩٦٬١٨٢مجموع الموجودات التمویلية اإلسالمية 

موجودات استثماریة إسالمية 
٦٬١٤٦٢٠٬٦٤٦مضاربات 
٦٢٨٬٠٤٠١١٧٬٨٥٥وكاالت

٦٣٤٬١٨٦١٣٨٬٥٠١مجموع الموجودات االستثماریة اإلسالمية 
١٦٬٩١٢٬٩٧٠١٧٬٩٣٤٬٦٨٣التمویل اإلسالمي والموجودات االستثماریة مجموع 

)٩٧٣٬٨٢٥()٩١١٬٩٤٠() ١-٢٢مخصص النخفاض القيمة (إیضاح 
١٦٬٠٠١٬٠٣٠١٦٬٩٦٠٬٨٥٨االستثماریة التمویل االسالمي والموجودات صافي مجموع 

ى بنود الدخل الشامل األخرى بنود من خالل استثمارات في أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة-٨

یونيو  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
(مدقق)(غير مدقق)

أوراق مالية استثماریة إسالمية
١٬٩٧٣٬٧٢٨١٬١١٨٬٠٦١أدوات صكوك
٢٤٠٬٩٨٢٢٠١٬٦٣٠أدوات ملكية

٢٬٢١٤٬٧١٠١٬٣١٩٬٦٩١



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١٣ -

استثمار في شركة زميلة -٩

فيما یلي معلومات عن الشركة الزميلة وطبيعة االستثمار بها: 

بلد التأسيس طبيعة االستثمار االسم 

النسبة  
المئویة  

المحتفظ بها 
طریقة 
القياس 

قاري  مكاسب لالستثمار الع
المحدودة 

االستثمارات  
العقاریة 

اإلمارات العربية 
أسهم ملكية ٪ ٤٨المتحدة 

لالستثمار العقاري  ٣مكاسب 
المحدودة 

االستثمارات  
العقاریة 

اإلمارات العربية 
أسهم ملكية ٪ ٤٤المتحدة 

االستثمار في الشركة الزميلة: فيما یلي الحركة في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١یونيو ٣٠
همدر ألف ألف درهم

(مدقق) (غير مدقق)

٧٤٬٢٨٢ ١٧٧٬٥٥٦ في بدایة الفترة / السنة
٩٨٬٠٠٠ - إضافات خالل الفترة / السنة
١٢٬٦٠٧ )٢٬٤٣٧( الحصة من النتائج خالل الفترة / السنة 

)٧٬٣٣٣ ( )٧٤٠( توزیعات مستلمة خالل الفترة / السنة
١٧٧٬٥٥٦ ١٧٤٬٣٧٩ ترة / السنةالرصيد في نهایة الف

موجودات إسالمية أخرى - ١٠

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١یونيو ٣٠
ألف درهم ألف درهم

(مدقق) (غير مدقق) 

١٠١٬٧٥٣ ١٢٣٬٩٩٠ والموجودات االستثماریة التمویل االسالمي إیـرادات مستحقة من 
١٧٬٧٤٨ - ) ١٣القبوالت (إیضاح 

٥٠٬١٣١ ٢٦٬٧٢٠ التمویل االسالمي والموجودات االستثماریةها لتسویة موجودات مستحوذ علي
١١٬٥٤٧ ١٦٬١٩٥ إیـرادات مستحقة على األوراق المالية االستثماریة اإلسالمية
٤٬٨٩٩ ١٤٬٣٥٠ مصاریف مدفوعة مقدًما

١٠٬٩٩٨ ١٠٬٤٥٠ سلف للموظفين 
١٬٦١١ ٤٩٠ العقود اآلجلة لسعر الصرف األجنبي 

٥٥٬٧٨٩ ١٣٨٬٢٧٢ أخرى 
٢٥٤٬٤٧٦ ٣٣٠٬٤٦٧

)١٥٬٣٨٠ ( )١٦٬٣٥٦( ) ١- ٢٢(إیضاح القيمة: مخصص خسارة انخفاض نافصاً 
٢٣٩٬٠٩٦ ٣١٤٬١١١
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اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١٤ -

الودائع اإلسالمية للعمالء - ١١

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

٢٠٢١یونيو ٣٠

ألف درهم ألف درهم
(مدقق) (غير مدقق) 

٢٬٩٨٦٬٤٩٨ ٣٬٢٦٧٬١٧٧ حسابات جاریة 
ودائع مضاربة:

٢٧٩٬٠٩٩ ٣٩٢٬١٠١ حسابات توفير   
٤٧٬٧٠٧ ٣٠٬٩٢٧ ودائع ألجل   

٣٬٣١٣٬٣٠٤ ٣٬٦٩٠٬٢٠٥
١٠٬٧٢٧٬٨٢٢ ٩٬٩٤٨٬١١٣ ودائع وكالة 

١٤٧٬٣٨٤ ١٩٣٬٩١٩ حسابات ضمان 
٣٧٬٦٥٣ ٤٤٬١٥٢ حسابات ھامشية 

١٤٬٢٢٦٬١٦٣ ١٣٬٨٧٦٬٣٨٩

مطلوبات أخرى - ١٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

٢٠٢١یونيو ٣٠

ألف درهم ألف درهم
(مدقق) (غير مدقق) 

١٢٢٬٥٥٤ ٨١٬٥٧١ أرباح مستحقة على ودائع العمالء االسالمية وإیداعات من البنوك 
٢١٬١٥٤ ٢٢٬٦٧١ مخصصات لرواتب ومنافع الموظفين 
٢٢٤٬٤٩٢ ٣٨٬١٨٥ شيكات المدراء
١٧٬٧٤٨ - ) ١١القبوالت (إیضاح 
٨٬٩٤٦ ٦٬٤٤٧ ر بند مطلوبات عقود االیجا
٦٬٢١٧ - زكاة مستحقة الدفع

١١٬٩٩٢ ١١٬٥٣٣ ) ١-٢٢مخصص خسارة انخفاض القمية (إیضاح 
٢٦٬٦٨٨ ٣٦٬٢١٧ أخرى 
٤٣٩٬٧٩١ ١٩٦٬٦٢٤

رأس المال - ١٣

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

٢٠٢١یونيو ٣٠

ألف درهم ألف درهم
(مدقق) (غير مدقق) 

المصدر والمدفوع بالكامل:   

٢٬١٠٠٬٠٠٠ ٢٬١٠٠٬٠٠٠
درهم  ١سهم) بقيمة ٢٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١سهم (٢٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

للسهم

ــــمبر  ٣١مليون درهم (١، تمت الموافقة على  ٢٠٢١یونيو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في   مليون درهم)  ١.٢٥-٢٠٢٠دیســ
.٢٠٢١أبریل  ٥المنعقدة في  كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمين في الجمعية العومية السنویة  
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اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١٥ -

احتياطي انخفاض القيمة العام - ١٤

وفًقا لمتطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، یتم تحویل الزیادة في مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية المحسوبة  
صصات انخفاض القيمة المتوقعة المحتسبة وفًقا للمرحلتين  وفًقا لمتطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة على مخ 

. وال  غير الموزعة إلى "احتياطي انخفاض القيمة العام" كمخصص من األرباح  ٩المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  بموجب  ٢و  ١
ُیعد هذا االحتياطي متاًحا لسداد توزیعات األرباح. 

الزكاة  .  ١٥

متحدة المركزي وهيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية (أیوفي) ومعایير  االمارات العربية ال تماشيا مع لوائح مصرف 
كمخصصات  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مليون درهم في البيانات المالية بتاریخ  ٦.٢الشریعة اإلسالمية، فقد تم تحدید الزكاة المستحقة بمبلغ  

بتاریخ  CBUAE/BSD/N/2021/956العربية المتحدة المركزي رقم مصرف االمارات . ووفقا إلخطار لموزعة غير ا من األرباح  
بشأن إلغاء القرار المتعلق بتحویل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تم ارجاع  ٢٠٢١فبرایر  ١٦

. ٢٠٢١یونيو ٣٠ة في  لفترة المنتهي ا خالل  غير الموزعة مبلغ الزكاة المستحقة الى األرباح  

التمویل االسالمي والموجودات االستثماریةإیرادات من -١٦

٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 
یونيو 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدقق) (غير مدقق) 

٢١٧٬٦٥٦٢٤٤٬٤٤١اإلیـرادات من االجارة 
١٢٥٬٧٢٩١٨٨٬٩٨٥اإلیـرادات من المرابحة 

١٧٣١٬٠٥٥اإلیـرادات من المضاربة 
٣٬٢٨٣١٣٬١٢٨اإلیـرادات من الوكالة 

٤٣٣٩٨اإلیـرادات من االستصناع 
٣٤٦٬٨٨٤٤٤٨٬٠٠٧
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٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -١٦ -

الربح األساسي والمخفف للسهم -١٧

خالل الفترة  المساهمين للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةتحتسب األرباح للسهم عن طریق تقسيم أرباح 
كما یلي: 

فترة الثالثة أشهر المنتهية  
في
یونيو ٣٠

فترة الستة أشهر المنتهية في
یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
(غير مدقق) (غير مدقق) (غير مدقق) (غير مدقق) 

األرباح األساسية للسهم 
٣٠٬٥٥٠٣٨٬٣٦٠٦١٬٨٨١٤٢٬٩٦٩الربح للفترة (ألف درهم) 

) ١٬٢٥٠()١٬٠٠٠() ١٬٢٥٠()١٬٠٠٠(مجلس اإلدارة (ألف درهم)أعضاءمكافأة
٢٩٬٥٥٠٣٧٬١١٠٦٠٬٨٨١٤١٬٧١٩

المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  
) باأللف(

٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠

٠.٠١٤٠.٠١٨٠.٠٢٩٠.٠٢٠للسهم (درهم) والمخففالربح األساسي

. ٢٠٢٠یونيو ٣٠و٢٠٢١یونيو ٣٠ك أیة أسهم قائمة محتملة االنخفاض كما في ن هنا لم یك

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٨

اإلدارة العليا والمساهمين الرئيسيين للمجموعة وشركات إن بعض "األطـراف ذات العالقة" (مثل أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد  
الء لدى المصرف ضمن نطاق النشـاط االعتيادي. لقد تم إبرام هذه المعامالت على نفس هم مالكوها الرئيسين) هم عم

. وفيما ةالشروط السائدة في نفس الوقت لمعامالت مماثلة، بما في ذلك أسعار الربح والضمانات، مع عمالء وأطراف خارجي
یلي توضيح لمعامالت األطراف ذات العالقة المذكورة.

عالقة:مع أطراف ذاتي المعامالت فيما یل

فترة الستة أشهر المنتهية في
(غير مدقق) ٢٠٢٠یونيو ٣٠(غيرمدقق) ٢٠٢١یونيو ٣٠

المساهمون  
الرئيسيون 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطراف 

أخرى ذات  
المجموع عالقة

المساهمون 
الرئيسيون 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطراف  

أخرى ذات  
المجموع عالقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهممألف دره
حصة المودعين من 

٤٦٬٣٨٨٣٩١٤٦٬٧٧٩٥٦٬٣٢٦٨١٧٥٧٬١٤٣األرباح 
التمویل  إیرادات من 

اإلسالمي والموجودات  
٢٧٬١٠١٣٬٥٧٣٣٠٬٦٧٤٣٥٬٢٢٦١١٬٧٤٦٤٦٬٩٧٢االستثماریة 
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(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٨

یبين التالي األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما في تاریخ التقریر:

(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(غيرمدقق) ٢٠٢١یونيو ٣٠

المساهمون  
الرئيسيون 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطراف 

أخرى ذات  
المجموع عالقة

المساهمون 
الرئيسيون 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وأطراف  

أخرى ذات  
المجموع عالقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمف أل
التمویل  

االسالمي 
والموجودات 
١٬٢٩٨٬٩٨٢٤٨١٬٨٢٣١٬٧٨٠٬٨٠٥٢٬٠١٨٬١١١٤٩٩٬٩٦١٢٬٥١٨٬٠٧٢االستثماریة 

الودائع اإلسالمية 
٣٬٩٠٩٬٧٣٣١٠٨٬٣١٤٤٬٠١٨٬٠٤٧٣٬٨٧٧٬٧١٢١١٨٬٠٥٨٣٬٩٩٥٬٧٧٠للعمالء

ــمان التمویل اإلســـالمي والموجودا ــتثماریة إلى األطراف ذات عالقة مقابل ضـــمان مبلغ تم ضـ مليون ٢٬٠٢٢ت االسـ
مليون درهم).٢٬٥٧٧-٢٠٢٠دیسمبر ٣١درهم (

تعویضات أفراد اإلدارة العليا

یبين ما یلي تعویضات أفراد اإلدارة العليا:

٣٠فترة الستة أشهر المنتهيـة في 
یونيو 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدقق) (غير مدقق) 
٤٬٦٥٩٤٬٨٧٤منافع قصيرة األجل للموظفين 

٢٠١٢٢٤منافع نهایة الخدمة
٤٬٨٦٠٥٬٠٩٨

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٩

التعهدات الرأسمالية

٦٧-٢٠٢٠دیسمبر ٣١مليون درھم (٤٥بمبلغ تعهدات رأسمالية قائمة٢٠٢١یونيو ٣٠كان لدى المصرف في 
مليون درھم)، ستمول خالل االثني عشر شهًرا القادمة.  

التعهدات وااللتزامات الطارئة المتعلقة باالئتمان   

تشتمل االلتزامات المتعلقة باالئتمان على التزامات بتقدیم تسھيالت ائتمانية محددة لتلبية احتياجات عمالء المصرف.   
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(تتمة) وااللتزاماتالمطلوبات الطارئة  -١٩

كان لدى المصرف التعهدات وااللتزامات الطارئة التالية المتعلقة باالئتمان: 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١یونيو ٣٠
ألف درهم ألف درهم

(مدقق) (غير مدقق) 

١٣٨٬٤٤٠ ٣٥٣٬٩٦٤ تعهدات بتقدیم ائتمان  
٣٬١٦٢ ٤٬٩١٥ مستندیة   اعتمادات 

٢٢٩٬٨٢٢ ٢٨٣٬٢٥٩ خطابات ضمان  
٣٧١٬٤٢٤ ٦٤٢٬١٣٨

تحليل القطاعات-٢٠

القرارات   اتخاذ  عن  المسؤولة  الجهة   ) التنفيذیة  اللجنة  إلى  المقدمة  الداخلية  للتقاریـر  وفقًا  التشغيلية  القطاعات  بيان  یتم 
علنة وتقييم أدائها. القطاعات المالتشغيلية) وهي المسؤولة عن توزیع الموارد على  

وبالنسبة لألغراض التشغيلية، ینتظم المصرف ضمن قطاعات األعمال التالية:
تتضمن الحسابات الجاریة الخاصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودائع وبطاقات –األعمال المصرفية لألفراد  )١(

یل العقاري؛  االئتمان وبطاقات الخصم والتمویل الشخصي والتمو 

المصرفية للشركات  )٢( والهيئات العامة  –األعمال  الجهات الحكومية  بما في ذلك  المؤسسات  مع  المعامالت  تتضمن 
والودائع ومعامالت التمویل التجاري؛ التمویل االسالمي والموجودات االستثماریة وتتألف من 

االستثماریة  )٣( البنكية  األعمال  – األعمال  وحلو تتضمن  األولویة  ذات  المصرفية  المصرفية  والخدمات  االستثمار  ل 
االستثماریة البدیلة، وتأجير العقارات التجاریة والسكنية؛ و

مع  –أعمال الخزینة  )٤( ومعامالت صرف العمالت األجنبية  وأسواق المال ذات الصلة  تتضمن أنشطة غرفة التداول 
كزي.مارات العربية المتحدة المر مصارف ومؤسسات مالية أخرى بما في ذلك مصرف اإل

بناًء   الذي  األساس  القطاعات  هذه  بين  وتمثل  المعامالت  إنجاز  ویتم  القطاعات.  معلومات  بإعداد  المصرف  یقوم  عليه 
القطاعات بنسب تحددها اإلدارة، آخذة في اعتبارها تكاليف الصنادیق وتوزیع المصاریف توزیًعا عادًال. 
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\\\

القطاعات (تتمة) تحليل-٢٠
نتائج عمليات القطاع

حول القطاعات المعلنة:فيما یلي المعلومات المقدمة إلى المجلس 

األعمال  
المصرفية لألفراد 

األعمال  
المصرفية  
المجموع أخـــــــرى استثمارات الخــــزینة للشركات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
ير مدقق) (غ ٢٠٢١یونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 

٢٢٧٬٠١٠-١٣٬٣٦٧)١٢٬٦٢٥(٦٨٬٥١٧١٥٧٬٧٥١والموجودات االستثماریة  اإلسالميالتمویل صافي اإلیـرادات من 
إیـرادات من االستثمارات في األوراق المالية اإلسالمية بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
--٤٩٬٤٦٥-٣٩٬٣٢١١٠٬١٤٤

)٢٬٤٣٧(-)٢٬٤٣٧(---الحصة من نتائج شركة زميلة
)١٢٧٬٢٥٥(-٥١)٧٬٥٣٨()١٢٢٬٢٨٩(٢٬٥٢١مصاریف انخفاض قيمة الموجودات المالية  

١١٬٦٩٢١٠٬٦٠٨٧٬٤٣٣٢٦٬٧٥٢١٬٢٣٩٥٧٬٨١٤الرسوم والعموالت واإلیـرادات األخرى 
)٩٣٬٤٤٨()٦٠٬٠٨٨()٢٬٤٥٩()١٬٩٨٦()٥٬٠٦٥()٢٣٬٨٥٠(تكلفة الموظفين 

)٣٦٬٨٢٣()١٧٬٩٣٢()٨٤٩()٣٥٢()٤٬٢٦٥()١٣٬٤٢٥(مصاریف عمومية وإداریة 
)١٢٬٤٤٥()١٢٬٤٤٥(----استهالك ممتلكات ومعدات 

٦١٬٨٨١)٨٩٬١٣٦(٤٥٬٤٥٥٣٦٬٧٤٠٢٤٬٢٥٣٤٤٬٥٦٩/ (الخسائر) التشغيلية (غير مدقق) األرباح

األعمال  
المصرفية لألفراد 

األعمال  
المصرفية 
المجموع أخـــــــرى استثمارات الخــــزینةللشركات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
(غير مدقق) ٢٠٢٠یونيو ٣٠ر المنتهية في فترة الستة أشه

١٨٥٬٢٠١-١٠٬٤٠٣) ١٧٬٨١٧(٣٠٬٧٦٧١٦١٬٨٤٨والموجودات االستثماریة  اإلسالميالتمویل صافي اإلیـرادات من 
إیـرادات من االستثمارات في األوراق المالية اإلسالمية بالقيمة العادلة

٤٢٬٤٨٦--امل األخرى الدخل الشبالقيمة العادلة من خالل بنود 
٤٬٨١٢

-٤٧٬٢٩٨
٦٬٠٦٧-٦٬٠٦٧---الحصة من نتائج شركة زميلة

) ٩٤٬٣٦٠(-) ٦٬٤٦٣() ٢٬١٦٤() ٧٣٬٦١٥() ١٢٬١١٨(مصاریف انخفاض قيمة الموجودات المالية  
٤٠٬٢٩٩) ٢٣٩(١٣٬١٤٥) ٤٦٤(٩٬١١٧١٨٬٧٤٠الرسوم والعموالت واإلیـرادات األخرى 

) ٩٩٬٩٤٣() ٥٩٬٥٢٤() ٤٬٣١٩() ١٬٩٠٧() ٧٬٦٠٣() ٢٦٬٥٩٠(ظفين تكلفة المو 
) ٢٨٬٢٢٥() ٩٬٤٧٥() ٥٥٢() ٤٦٤() ٢٬٩١٣() ١٤٬٨٢١(مصاریف عمومية وإداریة 

) ١٣٬٣٦٨() ١٣٬٣٦٨(----استهالك ممتلكات ومعدات 
٤٢٬٩٦٩) ٨٢٬٦٠٦(٩٦٬٤٥٧١٩٬٦٧٠٢٣٬٠٩٣) ١٣٬٦٤٥(األرباح / (الخسائر) التشغيلية (غير مدقق) 



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٠ -

تحليالت القطاعات (تتمة) -٢٠

األعمال المصرفية  
لألفراد

األعمال المصرفية  
المجموع أخـــــــرى استثمارات الخــــزینة للشركات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠٢١یونيو ٣٠كما في 

٣٬٣٨٧٬١٠٤١١٬٥٦٤٬٧٩٢٣٬٤٦٤٬٠٧٣١٬٧٣٤٬٠٥١١٬١٦٦٬٤٤٩٢١٬٣١٦٬٤٦٩موجودات القطاع (غير مدقق) 

٣٬٦٨٥٬٤٧٨٩٬٠٣٤٬٥٠٢٤٬٢٩٨٬٩٧٩١٬٢٨٥٬٩٧٢٤٣٦٬٢٣٢١٨٬٧٤١٬١٦٣مطلوبات القطاع (غير مدقق) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

٣٬٣٠٦٬٩٥٣١٢٬٧٧٩٬٧١٧٢٬٥٤٣٬٣١١١٬٩١٥٬٢٤٥٩٦١٬٩٠٢٢١٬٥٠٧٬١٢٨موجودات القطاع (مدقق) 

٣٬٣٨٧٬٩٤٧١٠٬٦٩٤٬٩٩٢٣٬٤٧٧٬٤١٩٩٦٨٬٢٨٤٤٧٥٬٨٩٥١٩٬٠٠٤٬٥٣٧(مدقق) مطلوبات القطاع 
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إدارة رأس المال-٢١

ــــي  ــا فــ ــع األهــــــداف والسياســــــات المفصــــــح عنهــــ ــ تتفــــــق أهــــــداف وسياســــــات إدارة رأس المــــــال الخاصــــــة بالمصــــــرف مــ
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنة المنتهية في  البيانات المالية المدققة كما في ولل

رأس المال التنظيمي

القاعدة  ٣یتعين على المصرف اإلعالن عن المصادر الرأسمالية والموجودات المرجحة بالمخاطر ضمن إطار اتفاقية بازل 
األولى على النحو المبين في الجدول التالي:  

یونيو ٣٠
٢٠٢١

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم
(مدقق)(غير مدقق) 

من رأس المال ١الشق 
٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠المال رأس 

٣٨٣٬٨١٧٣٠٥٬٥٤٩االحتياطيات
٢٬٤٨٣٬٨١٧٢٬٤٠٥٬٥٤٩

من رأس المال ٢الشق 
١٩١٬٦٥٧١٨٨٬٢٧٢المخصص العام واحتياطي القيمة العادلة 

٢٬٦٧٥٬٤٧٤٢٬٥٩٣٬٨٢١إجمالي رأس المال التنظيمي  

موجودات المرجحة بالمخاطر  ال
١٥٬٣٣٢٬٥٧٤١٥٬٠٦١٬٧٢٠مخاطر االئتمان 
١٠٤٬٩٢٦٤٦٣مخاطر السوق 

١٬١٢٥٬٣٦٨١٬١٢٥٬٣٦٨المخاطر التشغيلية
١٦٬٥٦٢٬٨٦٨١٦٬١٨٧٬٥٥١إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر 

متطلبات الحد 
األدنى

معدالت رأس المال  
٢٠٢١یونيو ٣٠

س  معدالت رأ
المال 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
(مدقق)(غير مدقق) 

عنصر رأس المال 
٪ ١٤.٨٦٪ ١٥.٠٠٪٧نسبة األسهم العادیة من الشق األول 

٪ ١٤.٨٦٪ ١٥.٠٠٪٨.٥نسبة رأس المال من الشق األول 
٪ ١٦.٠٢٪ ١٦.١٥٪١٠.٥نسبة كفایة رأس المال 

األسهم العادیة من الشق األول المتاح لمتطلبات  
رأس المال مصد 

٥.٥٢٪٥.٦٥٪٢.٥ ٪
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إدارة المخاطر - ٢٢
ـــــة لالنخفاض في القيمة) مبينة في   ــ المعلومات الموجزة لتعرض البنك لمخاطر االئتمان لكل فئة من بند الموجودات المالية (المعرضــ

الجدول التالي: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو ٣٠

الدفتریةالقيمة 
اإلجمالية 

مخصص خسائر  
القيمة الدفتریة تمان المتوقعة االئ

الدفتریةالقيمة 
اإلجمالية 

مخصص 
خسائر االئتمان  

القيمة الدفتریةالمتوقعة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدقق) (غير مدقق) (غير مدقق) (غير مدقق) (غير مدقق) مدقق) (غير 
األرصدة لدى  

مصرف المركزي 
١٬٦٢٣٬٤١٣-١٬٦٥٦٬٤٠٢١٬٦٢٣٬٤١٣-١١٬٦٥٦٬٤٠٢المرحلة 

من  مبالغ مستحقة
البنوك والمؤسسات 

األخرى المالية
٢٧٤٬٠٥٦-٣٥٨٬٥٧٧٢٧٤٬٠٥٦) ١٢٩(١٣٥٨٬٧٠٦المرحلة 
٣٣٩٬٢١٥) ٣٦٥(٣٣٩٬٥٨٠---٢المرحلة 

٦١٣٬٢٧١) ٣٦٥(٣٥٨٬٥٧٧٦١٣٬٦٣٦)١٢٩(٣٥٨٬٧٠٦
التمویل اإلسالمي 

موجودات الو 
یة االستثمار 
١٠٬٠١٨٬٤٢١) ٣٢٬٢٩٢(١٠٬٦٥٢٬٨٩٣١٠٬٠٥٠٬٧١٣) ٣٦٬٨٧٢(١١٠٬٦٨٩٬٧٦٥المرحلة 
٥٬٦٨٩٬٧٢٢) ٩١٬٨٠٥(٣٬٣٠٦٬٥٧٨٥٬٧٨١٬٥٢٧) ٩٥٬٠٨٤(٢٣٬٤٠١٬٦٦٢المرحلة 
١٬٢٥٢٬٧١٥) ٨٤٩٬٧٢٨(٢٬٠٤١٬٥٥٩٢٬١٠٢٬٤٤٣) ٧٧٩٬٩٨٤(٣٢٬٨٢١٬٥٤٣المرحلة 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨) ٩٧٣٬٨٢٥(١٦٬٠٠١٬٠٣٠١٧٬٩٣٤٬٦٨٣)٩١١٬٩٤٠(١٦٬٩١٢٬٩٧٠
األوراق المالية  

االستثماریة
بالقيمة  اإلسالمية 

العادلة من خالل   
بنود الدخل 

الشامل األخرى 
١٬١١٣٬٦٣٣) ٢٬٢٤٧(١٬٩٦٩٬٣٠٠١٬١١٥٬٨٨٠) ٣٬٠٣٧(١١٬٩٧٢٬٣٣٧المرحلة 
٤٬٤٢٨) ٥٠٬٠٧٨(٤٬٤٢٨٥٤٬٥٠٦) ٥٠٬٠٧٨(٣٥٤٬٥٠٦المرحلة 

١٬١١٨٬٠٦١) ٥٢٬٣٢٥(١٬٩٧٣٬٧٢٨١٬١٧٠٬٣٨٦)٥٣٬١١٥(٢٬٠٢٦٬٨٤٣
موجودات مالية  

إسالمية أخرى 
١٢١٬٤٨٠-١٤٩٬٦٧٢١٢١٬٤٨٠)٧٧(١١٤٩٬٧٤٩المرحلة 
٣٣٥)١(٤٬٧٢٩٣٣٦)١(٢٤٬٧٣٠المرحلة 
١٦٬٦٩٦) ١٥٬٣٧٩(١٧٬٣٧٠٣٢٬٠٧٥) ١٦٬٢٧٨(٣٣٣٬٦٤٨المرحلة 

١٣٨٬٥١١) ١٥٬٣٨٠(١٧١٬٧٧١١٥٣٬٨٩١)١٦٬٣٥٦(١٨٨٬١٢٧
االلتزامات المالية  
والضمانات المالية 

٣٥٦٬٤٨٢) ٢٬١٧٤(٦٢١٬١٧١٣٥٨٬٦٥٦) ١٬٦١٠(١٦٢٢٬٧٨١المرحلة 
٢٬٩٥٠) ٩٬٨١٨(٩٬٤٣٤١٢٬٧٦٨) ٩٬٩٢٣(٣١٩٬٣٥٧المرحلة 

٣٥٩٬٤٣٢) ١١٬٩٩٢(٦٣٠٬٦٠٥٣٧١٬٤٢٤)١١٬٥٣٣(٦٤٢٬١٣٨
٢٠٬٨١٣٬٥٤٦) ١٬٠٥٣٬٨٨٧(٢٠٬٧٩٢٬١١٣٢١٬٨٦٧٬٤٣٣)٩٩٣٬٠٧٣(٢١٬٧٨٥٬١٨٦
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(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢

تحلل الجداول أدناه حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة لكل فئة من الموجودات المالية: ٢-٢٢

المالية المبالغة المستحقة من البنوك والمؤسسات 
٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

خسائر ائتمان  
لفترة  متوقعة 

شهر١٢

خسائر  
ائتمان  

متوقعة لمدى
الحياة 

خسائر ائتمان  
لمدى  متوقعة 

المجموع الحياة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٦٥-٣٦٥-(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
في مخصص الخسارة التغيرات

----١المرحلة -
--) ٣٦٥(٢٣٦٥المرحلة -
----٣المرحلة -

) ٢٦٦(--) ٢٦٦(مخاطر االئتمان التغير في 
٣٠--٣٠موجودات مالية جدیدة مثبتة
(غير  ٢٠٢١یونيو ٣٠مخصص الخسارة كما في 

مدققة)
١٢٩--١٢٩

ماریة التمویل المالي والموجودات االستث

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

خسائر ائتمان  
لفترة  متوقعة 

شهر١٢

خسائر  
ائتمان  

متوقعة لمدى
الحياة 

خسائر ائتمان  
متوقعة لمدى  

المجموع الحياة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٢٬٢٩٢٩١٬٨٠٥٨٤٩٬٧٢٨٩٧٣٬٨٢٥(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
التغيرات في مخصص الخسارة 

--) ٣٬٤٧٩(١٣٬٤٧٩المرحلة -
-) ٦٬٥٨٠(٦٬٨٨٦) ٣٠٦(٢المرحلة -
-١٠٬٤٧٨) ٦٬٥٠٩() ٣٬٩٦٩(٣المرحلة -

٧٬٦٦٦٧٬١٤٠١١٥٬٠٨٨١٢٩٬٨٩٤التغير في مخاطر االئتمان 
١٬٢٦٩--١٬٢٦٩موجودات مالية جدیدة مثبتة
) ٤٬٩٧٩() ٦٦١() ٧٥٩() ٣٬٥٥٩(عن تثبيتهاموجودات مالية تم التوقف

) ١٨٨٬٠٦٩() ١٨٨٬٠٦٩(--المشطوبات
(غير  ٢٠٢١یونيو ٣٠مخصص الخسارة كما في 

مدققة)
٣٦٬٨٧٢٩٥٬٠٨٤٧٧٩٬٩٨٤٩١١٬٩٤٠
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(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢
ى الدخل الشامل األخرى بنود اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل بنود األوراق المالية االستثماریة

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

خسائر ائتمان  
لفترة  متوقعة 

شهر١٢

خسائر  
ائتمان  

متوقعة لمدى
الحياة 

خسائر ائتمان  
متوقعة لمدى  

المجموع الحياة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٠٬٠٧٨٥٢٬٣٢٥-٢٬٢٤٧(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
١٬٣١٩--١٬٣١٩التغير في مخاطر االئتمان 
١٣١--١٣١موجودات مالية جدیدة مثبتة

) ٦٦٠(--) ٦٦٠(موجودات مالية تم التوقف عن تثبيتها
(غير  ٢٠٢١یونيو ٣٠مخصص الخسارة كما في 

مدققة)
٥٠٬٠٧٨٥٣٬١١٥-٣٬٠٣٧

موجودات مالية إسالمية أخرى 

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

خسائر ائتمان  
لفترة  متوقعة 

شهر١٢

خسائر  
ائتمان  

متوقعة لمدى
الحياة 

خسائر ائتمان  
متوقعة لمدى  

المجموع الحياة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١١٥٬٣٧٩١٥٬٣٨٠-(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
٨٩٩٩٧٦-٧٧مان التغير في مخاطر االئت

(غير  ٢٠٢١یونيو ٣٠مخصص الخسارة كما في 
مدققة)

٧٧١١٦٬٢٧٨١٦٬٣٥٦

االلتزامات المالية والضمانات المالية 
٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

خسائر ائتمان  
لفترة  متوقعة 

شهر١٢

خسائر  
ائتمان  

متوقعة لمدى
الحياة 

خسائر ائتمان  
متوقعة لمدى  

جموع المالحياة 
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

٩٬٨١٨١١٬٩٩٢-٢٬١٧٤(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
) ٥١٤(١٠٥) ٦١٩(التغير في مخاطر االئتمان 
٥٦--٥٦موجودات مالية جدیدة مثبتة

)١(--)١(موجودات مالية تم التوقف عن تثبيتها
(غير  ٢٠٢١یونيو ٣٠ما في مخصص الخسارة ك

مدققة)
٩٬٩٢٣١١٬٥٣٣-١٬٦١٠
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 -٢٥ -

(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢

الرصيد  
االفتتاحي 

صافي  
م خالل الرسو 
الفترة

بعد  المشطوبات، 
الرصيد الختامي تنزیل المستردات 

صافي الرسوم  
خالل الفترة  
٣٠المنتهية في 

٢٠٢٠یونيو
ألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

مبالغ مستحقة من البنوك  
١٢٩٨٠٦-)٢٣٦(٣٦٥والمؤسسات المالية األخرى 

التمویل االسالمي والموجودات  
٩١١٬٩٤٠٨٢٬٩٨٢)١٨٨٬٠٦٩(٩٧٣٬٨٢٥١٢٦٬١٨٤) ٧(إیضاح االستثماریة 

األوراق المالية االستثماریة  
اإلسالمية بالقيمة العادلة من  

دخل الشامل  بنود الخالل بنود 
٥٣٬١١٥١٬٩٦٧-٥٢٬٣٢٥٧٩٠ى األخرى 

موجودات مالية إسالمية أخرى 
١٦٬٣٥٦٧٬٠٠١-١٥٬٣٨٠٩٧٦) ١١(إیضاح  

االلتزامات المالية والضمانات 
١١٬٥٣٣١٬٦٠٤-)٤٥٩(١١٬٩٩٢) ١٣(إیضاح  المالية

٩٩٣٬٠٧٣٩٤٬٣٦٠)١٨٨٬٠٦٩(١٬٠٥٣٬٨٨٧١٢٧٬٢٥٥االجمالي 

خفاض القيمة االئتمانية المحسوبة وفقًا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تزید عن كانت مخصصات ان 
. ٤كما هو مبين في اإلیضاح ٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

االئتمان المتوقعة  خسائرعلى قياس ١٩فيروس كوفيد تأثير 

إال أن االقتصـــــــاد قد شـــــــهد عودة اإلمارات العربية المتحدة،  دولة تأثير بعيد المدى على اقتصـــــــاد  ١٩-كوفيدكان لوباء لقد 
عدًدا المركزي لفترة مؤقتة باتخاذ  تاإلماراومصــرف . وقد قامت الحكومةالمســار الصــحيح ورفع قيود اإلغالقتدریجية إلى

والتي كان من بينها خطة الدعم الشاملة الموجّهة.ال التجاریة وتقليل تأثير الوباء  األعمالتحفيزیة لمساعدة من اإلجراءات  

ـــــــبان حالة ـــــــرفام  عدم اليقين، قومن أجل األخذ بالحســ ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم بتحدیث نموذج المصــ
ـــتخدام أحدث توقعات االقتصــــاد الكلي جنًبا إلى جنب مع   مؤســــســــة "أفاق  المقدمة من١٩-كوفيدما بعد توقعات مراعاةباسـ

مخصــص  نموذج ، فإن  ١٩-وفيدمســتمدة مما بعد صــدمة كالبيانات المتوقعة مســتقبًال أن االقتصــاد العالمي". وبالنظر إلى  
ــــــمن تأثيًرا  ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ــه یتضــ ــ ــ ــــــات  وذلك من خالل١٩-جوهرًیا یتعلق بكوفيدنفســ تعرضــ

اســتراتيجية  بالمصــرف  اســتعان، توقعات مؤســســة "أفاق االقتصــاد العالمي" المشــار إليها باإلضــافة إلى تطبيق و صــرف.  الم
ــافيةمصـــاریف  إلدارة لتخصـــيص  توافق آراء ابمعدلة ــتبعادعن طریق للخســـائر االئتمانية المتوقعةإضـ ســـيناریو االرتفاع  اسـ

ــيناریو االنكماش. مع األخذ في االعتبا مع ترجيح ــ الشــــــاملة المقدمة من مصــــــرف اإلمارات  ر التدابير والمبادئ التوجيهية  ســ
في مخاطر  الجوهریةبتجميع العمالء على أساس الزیادة  خطة الدعم الشاملة الموجّهة. لقد قام المصرف  المركزي في إطار  

ــادرة عن مجلس معایير المحاســـبة الدولية في  راعى المصـــرفكما ،  االئتمان ــادات الصـ توجيهات و ٢٠٢١رس ما ٢٧اإلرشـ
متوقعة.الخسائر االئتمانحدید  بشأن ت٢٠٢١أبریل  ٤لجنة بازل الصادرة في  

، یتم تجميع العمالء وفي ظل اإلرشـادات التي ینصـح بها مصـرف اإلمارات المركزي في ضـوء خطة الدعم الشـامل الموجهة
ــتفيدین میتم االحتفاظ بالعمالء ، بحيث  ملف تعریف العميللوفًقا  ــيرة  ن خطة الدعمالمســــ ــيولة قصــــ ــ ویواجهون مشــــــكالت ســ

ـــأنهم مع عـدم وجود زـیادة جوهرـیة في المخـا األجـل   ـــــــــ العمالء ذات الزیـادة  ، بينمـا یتم نقـل  ١في المجموعـة  طر االئتمـانـية بشــ
،٩مرقبموجـب المعيـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المـاليـةبينمـا یتعين،  .  ٢إلى المجموعـة  الجوهریـة في مخـاطرهم االئتمـانيـة

ــــتثماریة نقل   ــ ــالمي والموجودات االســ ــ ــ ــعةإذا٢إلى المرحلة ١من المرحلة التمویل االســ في  جوهریةلزیادة  ما كانت خاضــــــ
.ن البدایةمخاطر االئتمان م



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٦ -

(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢

(تتمة) االئتمان المتوقعة  خسائرعلى قياس ١٩فيروس كوفيد تأثير 

لية واالحتماالت المرجحةمعقولية المعلومات المستقب

من ٩المعـيار اـلدولي إلعـداد التـقاریر المـالـية رقم  تقـدیر لمخصــــــــــــــصعلى الرغم من العـدـید من التحـدیـات المرتبطـة بـإجراء  
٩. قـام المصــــــــــــــرف بتحـدـیث نموذج توفير المعيـار اـلدولي إلعـداد التقـاریر المـاليـة رقم  ١٩-لكوفيـدخالل دمج التـأثير العـام 

مؤسـسـة  توقعات االقتصـاد الكلي إلى جانب الصـدمة اإلضـافية لتوقعات االقتصـاد الكلي المقدمة من تقریر  باسـتخدام أحدث 
في النموذج وتم تطبيقها لدمج تأثير  جميع متغيرات االقتصــــــاد الكلي المســــــتخدمةتعرضــــــت. لقد  "آفاق االقتصــــــاد العالمي"

تي نشرتها المؤسسات المعروفة.التوقعات مع التوقعات األخيرة الإضافة إلى تماشي١٩-كوفيد

التجریبي الذي یعتمد بشـكل كامل على البيانات الخاصـة بالمصـرف بناًء  الخسـارة بافتراض التعثراسـتخدم المصـرف نموذج 
المعيار  في نموذج ١٩-كوفيدالهيكلة والتعافي ودعم الضـمانات. باإلضـافة إلى دمج صـدمة  وإعادة  اعتباراته الخاصـةعلى  

ــافًيا لمحفظة الشــــــركات واألفراد باســــــتخدام مجموعة ، فقد٩اد التقاریر المالية رقم الدولي إلعد ــأ المصــــــرف تعدیال إضــــ ــ أنشــ
أدناه.الواردة  اآلليات  

خطة الدعم الشــاملة الموجّهةام المصــرف بتجميع العمالء المســتفيدین من ، قالمتعاملين من الشــركاتمحفظة وفميا یتعلق ب
ــيناریوهات المحتملة في نفس الوقت وذلك من أجل  أوزان  عالوة على تغييرعفاء من الدفع،باإلوالذین یتمتعون حاليًا   الســــــــــــ

ــافي.   ــاء تعدیل إضـــ ــبة لمحفظة أما إنشـــ ـــيم حيث تم إبعاد التعرض  المتعاملين من األفرادبالنســـ ــتوى من التقســ ، تم إجراء مســـ
.ضمان االستقرار المالي المقدم لهم)لتجميع (بالنظر إلى  اعلى أساسالمحلي في اإلمارات العربية المتحدة  

یتم تقدیر التعدیل اإلضافي لمحفظة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي: 
 ویواجهون  والذین یتمتعون باإلعفاء من الدفعالدعم الشاملة الموجّهةخطة لمستفيدین من العمالء ا: ١المجموعة ،

زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان. یتم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة لمدة مشكالت سيولة قصيرة األجل دون  
١شهًرا لهؤالء العمالء مع االحتفاظ بها في المرحلة ١٢

 ویواجهون  والذین یتمتعون باإلعفاء من الدفعالدعم الشاملة الموجّهةخطة : العمالء المستفيدین من ٢المجموعة ،
مخاطر االئتم جوهریة في  االئتمانزیادة  خسائر  تقدیر  ویتم  بعد  ان  العمالء  لهؤالء  مدى الحياة  المتوقعة على 

.٢تصنيفها في المرحلة 
سيناریو الهبوط:  ٦٢.٥(السيناریو األساسي:  السابقةمحتملة من السيناریوهات  تم تغيير أوزان السيناریوهات ال ،٪

التصاعد:  ١٨.٧٥ سيناریو  األساسي:  ١٨.٧٥٪،  (السيناریو  إلى  الهبوط:  ٧٥٪)  سيناریو  سيناریو ٢٥٪،   ،٪
٪). یتم أخذ سيناریو التصاعد في االعتبار حتى تستمر حالة عدم اليقين. ٠التصاعد: 

عدیل اإلضافي لمحفظة البيع بالتجزئة على النحو التالي:یتم تقدیر الت
مجمع. تم تصميم نماذج تم بناء نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للمصرف لمحفظة التجزئة على بيانات مستوى ال

منفصلة لقطاعات مختلفة من محفظة البيع بالتجزئة (مثل التمویل العقاري، وتمویل السيارات، والتمویل الشخصي). 
  سيناریو الهبوط:  ٦٢.٥(السيناریو األساسي:  السابقةتم تغيير أوزان السيناریوهات المحتملة من السيناریوهات ،٪

التصاعد:  ١٨.٧٥ سيناریو  األساسي:  ١٨.٧٥٪،  (السيناریو  إلى  الهبوط:  ٧٥٪)  سيناریو  سيناریو ٢٥٪،   ،٪
الة عدم اليقين. ٪). یتم أخذ سيناریو التصاعد في االعتبار حتى تستمر ح ٠التصاعد: 

  الدعم  خطة  ال یتم اعتبار جميع مخاطر التجزئة للعمالء المحليين في اإلمارات العربية المتحدة المستفيدین من
في االعتبار حيث ال ُیتوقع حدوث زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان بسبب الضمان المالي ةالشاملة الموجهّ 

المقدم لهم.
  الدعم الشاملة  خطة  من خالل إجراء تقييم على مستوى أوسع لجميع تعرضات المغتربين األفراد المستفيدین من

ویل العقاري وتمویل السيارات) أنها أكثر  تم. لقد أثبتت التعرضات المضمونة المدعومة بضمانات (مثل الالموجّهة
مرونة من التعرضات غير المضمونة (التمویل الشخصي). 

  من التعرضات المضمونة  ٥اإلجمالية للمغتربين األفراد، فإن  الدعم الشاملة الموجّهةخطة  بالنظر إلى محفظة ٪
٪ من ١٥) في حين أن  ٢(أي المرحلة  ٢زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان وستنتقل إلى المجموعة  تم اعتبارها 

، تم اعتبار أن لدیه زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان وسوف ینتقل إلى  التعرضات غير المضمونة في هذا القطاع
المراحل ط، لذلك یتم تطبيق معایير . ومع ذلك، سيتم تطبيق هذا فقط حتى یبدأ العميل في دفع األقسا ٢المجموعة  
. ٩رقملي إلعداد التقاریر الماليةللمعيار الدو المنتظمة
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٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٧ -

(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢

(تتمة) االئتمان المتوقعة  خسائرعلى قياس ١٩فيروس كوفيد تأثير 

(تتمة)معقولية المعلومات المستقبلية واالحتماالت المرجحة
القيمة العادلة في بيان الدخل. بالنظر  الخزینة من المحفظة في الغالب من الصكوك، ویتم تصنيفها كمدرجة بیتكون قطاع  

إلى مستوى أعلى بكثير من العنایة الواجبة لألوراق المالية المدرجة، فإن أي مخاطر مرتبطة باألوراق المالية تنعكس على  
يناریوهات المحتملة كما هي لهذه الشریحة ضمن المحفظة.الفور على السعر. وقد أبقى المصرف على أوزان الس

عفاء في شكل اإلتحتارة االئتمان بالمصرف بشكل تدریجي جمع جميع المعلومات المتعلقة بحالة كل عميل  تواصل إد
تمان، سيقوم تأجيل من السداد خالل الفترة الحالية. بمجرد توفر معلومات كافية للتأكد من الزیادة الكبيرة في مخاطر االئ

قدیم نفس الشيء إلى لجنة االئتمان للموافقة على تحدید مرحلة  . وسيتم ت٢القسم بتصنيف هؤالء العمالء في المجموعة  
العميل إلى المرحلة المناسبة.

تحليل للعمالء المستفيدین من تأجيل السداد
المواطنين المستفيدین من تأجيل السداد.یتضمن الجدول أدناه تحليًال للمبلغ المؤجل واألرصدة المستحقة للعمالء

من   المصرف  عمالء 
ركات الش

من   المصرف  عمالء 
األفراد 

المجموع 

ألف درهمألف درهمألف درهم
مدقق) غير (٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٣٧٬١٦٥٧٥٬٢٥٩٣١٢٬٤٢٤القيمة المؤجلة 
٢٣٧٬١٦٥٧٥٬٢٥٩٣١٢٬٤٢٤التمویل اإلسالمي

التعرضات 
٢٬٣٨٢٬٠١٠١٬٤١٨٬٦٧٢٣٬٨٠٠٬٦٨٢التمویل اإلسالمي

٢٬٣٨٢٬٠١٠١٬٤١٨٬٦٧٢٣٬٨٠٠٬٦٨٢

.تأجيل السدادعلى تحليل لألرصدة القائمة وخسائر االئتمان المتوقعة للعمالء المستفيدین من التاليالجدول یتضمن

خسائر ائتمان  
١٢متوقعة لمدة 

شهر

خسائر ائتمان متوقعة  
على مدى العمر  

الزمني وغير منخفضة  
القيمة االئتمانية 

خسائر ائتمان  
توقعة على مدى  م

العمر الزمني  
ومنخفضة القيمة  

المجموع االئتمانية 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الخدمات المصرفية للشركات 
١المجموعة 

التمویل االسالمي والموجودات  
١٬٦٨٩٬٦٤٢-٨٠٧٬٩٤٢٨٨١٬٧٠٠االستثماریة 

: خسائر االئتمان  نافصاً 
) ١١٬٢٥٦(-) ٧٬٨٨٩() ٣٬٣٦٧(المتوقعة

١٬٦٧٨٬٣٨٦-٨٠٤٬٥٧٥٨٧٣٬٨١١

٢المجموعة 
التمویل االسالمي والموجودات  

االستثماریة 
-٦٨٧٬٩٣٢٤٬٤٣٦٦٩٢٬٣٦٨

: خسائر االئتمان  نافصاً 
) ١٬٥٣١() ٨٠٥() ٧٢٦(-المتوقعة

-٦٨٧٬٢٠٦٣٬٦٣١٦٩٠٬٨٣٧
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٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٨ -

(تتمة)إدارة المخاطر - ٢٢

(تتمة) االئتمان المتوقعة  خسائرعلى قياس ١٩يروس كوفيد فتأثير 

خسائر ائتمان  
١٢متوقعة لمدة 

شهر

خسائر ائتمان متوقعة  
على مدى العمر  

الزمني وغير منخفضة  
القيمة االئتمانية 

خسائر ائتمان  
متوقعة على مدى  

العمر الزمني  
ومنخفضة القيمة  

المجموع االئتمانية 
ألف درهمف درهمألألف درهمألف درهم

لألفرادالخدمات المصرفية 
١المجموعة 

التمویل االسالمي 
١٬٣٧٦٬٣٩٥-١٬٢٣٥٬٩٩٥١٤٠٬٤٠٠والموجودات االستثماریة 

: خسائر االئتمان  نافصاً 
) ٢٤٬٥٧١(-) ١٩٬١٥٣() ٥٬٤١٨(المتوقعة

١٬٣٥١٬٨٢٤-١٬٢٣٠٬٥٧٧١٢١٬٢٤٧

٢المجموعة 
االسالمي التمویل

٣٠٥٤١٬٩٧٢٤٢٬٢٧٧-والموجودات االستثماریة 
: خسائر االئتمان  نافصاً 

) ٨٬٥٣٠() ٨٬٣٩٠() ١٤٠(-المتوقعة
-١٦٥٣٣٬٥٨٢٣٣٬٧٤٧

برنامج إعفاء من السداد لعمالئه المتأثرین عن طریق تأجيل سداد الربح / رأس المال  ٢٠٢٠اعتمد المصرف خالل سنة  
تسعة أشهر. تعتبر إعفاءات السداد المذكورة بمثابة سيولة قصيرة األجل لمعالجة أمور التدفقات  إلى  المستحق لمدة شهر  

النقدیة للعمالء. قد تؤدي اإلعفاءات المقدمة للعمالء إلى زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان، إال أن المصرف یرى أن تمدید 
مخاطر االئتمان أو إلى ترحيل مرحلي ألغراض حساب خسائر  ة فياإلعفاء من السداد ال یؤدي تلقائًيا إلى زیادة جوهری

كوفيد لمساعدة المقترضين المتضررین من تفشي وباء  توفيرها  على استئناف عمليات ١٩- االئتمان المتوقعة، حيث یتم 
السداد المنتظمة.

وتمت معالجته وفًقا لمتطلبات المعيار  ١٩-كوفيدتم تقييم األثر المحاسبي لتمدید التسهيالت االئتمانية لمرة واحدة بسبب  
بشأن تعدیل شروط الترتيب.٩الدولي للتقاریر المالية رقم 

قياس القيمة العادلة - ٢٣

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة 
وعلى هذا النحو، یمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفتریة وتقدیرات القيمة اریخ القياس.السوق بتبين المشاركين في

یتضمن تعریف القيمة العادلة افتراض أن البنك یعمل وفق مبدأ االستمراریة دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم  العادلة.
عملياته بصورة كبيرة أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.
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٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٢٩ -

(تتمة) القيمة العادلة قياس - ٢٣

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 

یتم تحدید القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما یلي. 

  ذات االسالمية  المالية  والمطلوبات  االسالمية  المالية  للموجودات  العادلة  القيم  الق إن  واألحكام  ياسية الشروط 
السندات  (بما في ذلك  بالرجوع إلى أسعار السوق المتداولة  تحدیدها  النشطة یتم  السيولة  أسواق  والمتداولة في 

المدرجة القابلة لالسترداد والكمبياالت وسندات الدین والسندات الدائمة). 

  خرى (باستثناء األدوات المشتقة والمطلوبات المالية االسالمية األإن القيم العادلة للموجودات المالية االسالمية
االسالمية) یتم تحدیدها وفقًا لنماذج األسعار المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفق النقدي المخصوم باستخدام  

أسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة وأسعار التجار لألدوات المماثلة.

  في حال عدم توفر األسعار، یتم  مية باستخدام أسعار متداولة.احتساب القيم العادلة لألدوات المشتقة االسالیتم
إجراء تحليل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام منحنى العائد المطبق لفترة األدوات المشتقة غير االختياریة،  

ار الصرف عقود الوعد بالعمالت األجنبية باستخدام أسعیتم قياسونماذج تسعير الخيارات للمشتقات االختياریة.
یتم قياس اآلجلة المتداولة ومنحنيات العائد المشتقة من معدالت الربح المتداولة التي تطابق استحقاقات العقود.

العائد  مقایضات معدالت الربح بالقيمة الحالية للتدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة والمخصومة على أساس منحنيات  
متداولة.المطبقة والمشتقة من معدالت الربح ال

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر 

مقسمة إلى المستویات من  یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة،  
ذي تكون فيه القيمة العادلة ملحوظة. استنادًا إلى الحد ال٣إلى ١

  إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة ١المستوى
لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

  ١ى  تلك المشتقة من مدخالت غير األسعار المدرجة في المستو إن قياسات القيمة العادلة هي  -٢المستوى
أو غير مباشر (أي   والتي تكون ملحوظة لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مباشر (أي األسعار) 

المشتقة من األسعار).
  خالت لبند الموجودات إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مد-٣المستوى

إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة). أو بند المطلوبات والتي ال تستند

یحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بتاریخ التقریر المالي، حسب المستوى في تسلسل القيمة العادلة 
. تستند المبالغ إلى القيم المثبتة في بيان المركز الماليالذي یصنف فيه قياس القيمة العادلة.

المجموع ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدقق) غير (٢٠٢١یونيو٣٠في 
الموجودات المالية 

اإلسالمية األوراق المالية االستثماریة
بنود بالقيمة العادلة من خالل بنود 

ى الدخل الشامل األخرى
٣٤٬٤٢٨١٬٩٧٣٬٧٢٨-١٬٩٣٩٬٣٠٠أدوات صكوك

١٤٨٬٤٤٦٢٤٠٬٩٨٢-٩٢٬٥٣٦أدوات حقوق ملكية 
لألدوات الموجبةالقيمة العادلة 

٤٩٠--٤٩٠المالية المشتقة االسالمية 
١٨٢٬٨٧٤٢٬٢١٥٬٢٠٠- ٢٬٠٣٢٬٣٢٦



.ش.م.عمصرف عجمان
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

 -٣٠ -

(تتمة) قياس القيمة العادلة - ٢٣

المجموع ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمف درهمأل

(مدقق) ٢٠٢٠دیسمبر٣١في 
الموجودات المالية 

اإلسالمية األوراق المالية االستثماریة
بنود بالقيمة العادلة من خالل بنود 

ى الدخل الشامل األخرى
٣٤٬٤٢٨١٬١١٨٬٠٦١-١٬٠٨٣٬٦٣٣أدوات صكوك

١٥٢٬١٣٠٢٠١٬٦٣٠-٤٩٬٥٠٠أدوات حقوق ملكية 
لألدوات  الموجبةالقيمة العادلة 

١٬٦١١--١٬٦١١المالية المشتقة االسالمية
١٨٦٬٥٥٨١٬٣٢١٬٣٠٢-١٬١٣٤٬٧٤٤

لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة. 
: للموجودات المالية كما یلي ٣تسویة قياس القيمة العادلة في المستوى  

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١یونيو ٣٠
ألف درهم ألف درهم

(مدقق) (غير مدقق) 

١٩٩٬٦٥٩ ١٨٦٬٥٥٨ السنة/بدایة الفترةفي 
٢٩٬٣٨٠ ٧٬٣٥٦ السنة/الفترةالمشتریات خالل 

)٣٨٬٩٦٠ ( )١١٬٠٤٠( في بنود بنود الدخل الشامل األخرىى خسارة التقييم بالقيمة العادلة
)٣٬٥٢١ ( - السنة/الفترةستبعادات خالل اال

١٨٦٬٥٥٨ ١٨٢٬٨٧٤ السنة /الفترةالرصيد في نهایة 

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاســــــــــــة بالتكلفة المطفأة، والتي هي ذات طبيعة قصــــــــــــيرة األجل  فيما یتعلق بتلك
(حتى سنة واحدة)، ترى اإلدارة أن قيمتها الدفتریة تساوي قيمتها العادلة. 

 فره لتقييم القيمة العادلة أو  فيما یتعلق باالستثمارات اإلسالمية في األوراق المالية، استخدمت اإلدارة السعر المتداول عند تو
استخدمت احتساب القيمة الحالية تستند إلى مدخالت ملحوظة في السوق. 

  ـــتثماریة  یتم تقييم ــــالمي والموجودات االســ ــاب القيمة الحالية الذي یأخذ في  بالقيمة العادلة على التمویل االسـ أســـــاس احتســـ
ــــتخدام هذه الميزات  اریف المدفوعة مقدمًا المتوقعة. االعتبار تصــــــنيف االئتمان األســــــاســــــي للتمویل النقدي والمصــــــ  یتم اســ

ية  ومع ذلك، فإن هذه التقن لتقدیر القيمة الحالية للتدفقات النقدیة المتوقعة واســــــــتخدام األســــــــعار المعدلة حســــــــب المخاطر. 
والمدخالت المختلفة  تخضـــع لقيود متأصـــلة، مثل تقدیر الســـعر المناســـب المعدل حســـب المخاطر، وســـتؤدي االفتراضـــات  

إلى نتائج مختلفة. 

  یتم تقدیر القيم العادلة للودائع من البنوك والعمالء باســتخدام منهجية احتســاب القيمة الحالية، مع تطبيق االســعار المطبقة
ــــتحقة الدفع عند  ت فترات االســــــتحقاق والشــــــروط المماثلة. والمقدمة للودائع ذا  الطلب هي  تعتبر القيمة العادلة للودائع المســ

المبلغ المستحق الدفع بتاریخ التقریر المالي. 

اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة - ٢٤

.٢٠٢١طسأغس٩اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية المرحلية الموجزة وصرح بإصدارها في 


