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 املرحلية املوجزةمراجعة املعلومات املالية  حول تقرير 
 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 ش.م.ع.مصرف عجمان 

 عجمان

 العربية املتحدةاإلمارات 

 

 مقدمة

وبيان  املرحلي املوجز الدخل  بيانوكٍل من  2020 سبتمبر  30كما في  "(صرفامل)" ش.م.ع.صرف عجمان ملاملرفق  املرحلي املوجز قمنا بمراجعة بيان املركز املالي لقد 

املنتهية بذلك التاريخ.  تسعة أشهر ال لفتـرة املرحلي املوجز التدفقات النقدية بيان و  املرحلي املوجز ات في حقوق امللكية غيـر الت وبيان املرحلي املوجز  اآلخر  الشامل الدخل

 للم املرحلية املوجزة مسؤولة عن إعداد هذه املعلومات املالية اإلدارةإن 
ً
. إن مسؤوليتنا هي املرحلية ةالتقارير املالي إعداد 34رقم  عيار املحاسبي الدوليوعرضها وفقا

 إلى مراجعتنا.  املرحلية املوجزةإبداء استنتاج حول هذه املعلومات املالية 
ً
 استنادا

 

 املراجعـة نطاق أعمال

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم أجرينا لقد 
ً
".  مدقق الحسابات املستقل للمنشأة يؤديها التـي املرحليةمراجعة املعلومات املالية ، " 2410مراجعتنا وفقا

، بشكل رئيس ي من األشخاص املسؤولين عن األمور املالية واملحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية االستفساراتالقيام بإجراء  املرحليةتتضمن مراجعة املعلومات املالية 

 للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها 
ً
 من نطاق القيام بالتدقيق وفقا

ً
ال تمكننا من الحصول على تأكيد وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أـقل جوهريا

 يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. التـير الهامـة حول جميع األمو 

 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى 
ً
 للمعيار املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهري املرحلية املوجزةبأن املعلومات املاليـة  االعتقاداستنادا

ً
ة، وفقا

 .املرحليةإعداد التقارير املالية  34رقم  ياسبي الدولاملح
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 3    مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  )غير مدقق( املرحلي املوجز الدخل بيان 

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 

 

 30أشهر املنتهية في الثالثةلفترة 

 سبتمبر

 30املنتهية في تسعة أشهر لفترة ال

 سبتمبر

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف إيضاحات 

      تشغيلية   إيرادات

واالستثمارية  التمويليةاملوجودات إيرادات من 

 740,162 656,924 251,917 208,917 16 اإلسالمية  

بالقيمة  اإلسالمية ةاألوراق املالية االستثماري

 121,119 80,895 59,251 33,597  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 109,950 42,930 30,010 2,631    الرسوم والعموالت وإيـرادات أخرى 

 1,382 6,067 1,382 - 9 الحصة من نتائج الشركة الزميلة

        

املودعين  حصةقبل مجموع اإليرادات التشغيلية 

 972,613 786,816 342,560 245,145  من األرباح

 (484,709) (362,644) (166,119) (99,838)  حصة املودعين من األرباح  

 487,904 424,172  176,441 145,307  صافي اإليرادات التشغيلية  

        

         املصاريف

 (154,773) (143,055) (43,866) (43,112)  تكاليف املوظفين  

 (61,541) (45,761) (31,197) (17,536)    مصاريف عموميـة وإدارية

 (10,499) (19,796) (3,346) (6,428)  استهالك املمتلكات و املعدات

 (150,931) (159,702) (75,776) (65,342) 2-17 على املوجودات املالية ملانخفاض القيمة املح

 (377,744) (368,314) ( 154,185) (132,418)  مجموع املصروفات    

      

  110,160 55,858 22,256 12,889  الربح للفترة

  0.051  0.026    0.011  0.006 18 الربح للسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .املرحلية املوجزةاملالية  البياناتتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

  



 4    مصرف عجمان ش.م.ع.
 

 )غير مدقق( املرحلي املوجز اآلخر  الشامل الدخلبيـان 

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 30املنتهية في تسعة أشهر لفترة ال سبتمبر 30أشهر املنتهية في الثالثةلفترة  

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 110,160 55,858 22,256 12,889 الربح للفترة

     

     الربح / )الخسارة( الشاملة األخرى 

     

عاد  إلى األرباح أو الخسائر بنود لن يُ
ً

     تصنيفھا الحقا

الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات ألدوات امللكية بالقيمة 

 (5,220) (27,540) 1,440 5,400 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

عاد  إلى األرباح أو الخسائر بنود قد يُ
ً

     تصنيفھا الحقا

لألوارق املالية االستثمارية بالقيمة القيمة العادلة )خسارة( ربح / 

 104,111 (9,608) 28,390 18,037 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

تعديالت إعادة التصنيف بشأن األوراق املالية االستثمارية بالقيمة 

 (35,754) (14,724) (29,126) (10,720)   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 7,317 (736) (24,332) 68,357 

       

 63,137 (51,872) 704 12,717 ى األخر  ةالشاملالدخل / )الخسارة( 

       

 173,297 3,986 22,960 25,606 للفتـرة الدخل الشامل اآلخر مجموع 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه 
ً
 .املوجزةاملرحلية املالية  البياناتتشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

  



 5          مصرف عجمان ش.م.ع.

 

 املرحلي املوجزات في حقوق امللكية غيـر بيان الت

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 احتـياطي قانوني رأس املال 

احتـياطي القيمة 

 العادلة لالستثمارات

انخفاض احتياطي 

 القيمة العام

احتياطي انخفاض 

 املجموع أرباح مستبقاة الخاصالقيمة 

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

 2,446,848 166,445 - - (64,325) 244,728 2,100,000 )مدقق( 2019يناير  1كما في 

 110,160 110,160 - - - - - الربح للفترة

 63,137 - - -  63,137 - - الدخل الشامل اآلخر

 173,297 110,160 - - 63,137 - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 - (120,251) 30,401 89,850 - - - (15تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة )إيضاح 

 (73,500) (73,500) - - - -  (14أرباح )إيضاح  توزيعات

 (2,500) (2,500) - - - - - (14مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 2,544,145 80,354 30,401 89,850 (1,188) 244,728 2,100,000 )غير مدقق( 2019 سبتمبر  30كما في 
 

 

 

 

 

       

  2,512,319 54,824 - 111,583 (7,256) 253,168 2,100,000 )مدقق( 2020يناير  1كما في 

 55,858 55,858 - - - - - للفترةالربح 

 (51,872) - - - (51,872) - - الخسارة الشاملة األخرى 

 3,986 55,858   (51,872) - - )الخسارة( / الدخل الشامل للفترةمجموع 

 - 7,484 - (7,484) - - - (15تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة )إيضاح 

 (1,250) (1,250) - - - - - (14مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 2,515,055 116,916 - 104,099 (59,128) 253,168 2,100,000 )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30كما في 
 

 

 

 

 .املرحلية املوجزةاملالية  البياناتال يتجزأ من هذه  اجزءً تشكل اإليضاحات املرفقة 

  



 6        مصرف عجمان ش.م.ع.

 )غير مدقق( املرحلي املوجز التدفقات النقدية بيان 
 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

 

 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال  
  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  
       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

 110,160 55,858  للفترةالربح 
       لـ:   تعديالت

 10,499 19,796     استهالك ممتلكات و معدات
 150,931 159,702  االستثمارية والتمويلية والذمم املدينة األخرى املوجودات  قيمةأعباء انخفاض 

 (84,053) (63,740)        استثمارات في أوراق ماليةاإليـرادات من 
 28 -  ممتلكات ومعداتانخفاض قيمة 

 (37,066) (17,155)  من استبعاد أوراق مالية استثماريةربح محقق 

 (1,382) (6,067)  الحصة من نتائج شركة زميلة

 149,117 148,394  التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات
    

    واملطلوبات التشغيليةالتغيرات في املوجودات 

 (1,337,911) (72,323)  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية املوجوداتفي  الزيادة
 94,912 44,669     املطلوب من مصارف و مؤسسات مالية أخرى في  النقص

 (47,303) 216,955  ودائع إلزامية لدى املصرف املركزي في الزيادة )النقص( / 
 (1,380,000) 540,000  )الزيادة( في املرابحات الدولية مع املصرف املركزي النقص / 

 57,241 49,684  في املوجودات األخرى  النقص 
 (2,366,050) (445,935)  لعمالء  ل الودائع اإلسالميةفي  النقص

 3,583,507 (378,456)  ومؤسسات مالية أخرى  املطلوب ملصارففي الزيادة )النقص( / 
 320,491 (192,397)  في املطلوبات األخرى  الزيادة )النقص( / 

 (2,500) (1,250)  سداد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (928,496) (90,659)  األنشطة التشغيليةالنقد املستخدم في صافي 
 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (3,001,117) (1,642,796)  استثمارات في أوراق ماليةشراء 
 2,498,811 1,728,965  استثمارات في أوراق ماليةاملتحصالت من بيع 

 (72,932) -  إضافة في استثمار في شركة زميلة
 - 5,794  توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في شركة زميلة

 (12,362) (16,282)  شراء ممتلكات ومعدات
 81,479 63,048  مالية استثماريةإيرادات أرباح من أوراق 

 (27,754) (3,678)  إضافات إلى االستثمارات العقارية
 327,000 -  استبعاد استثمارات عقاريةاملتحصالت من 

 - 124,897  استبعاد استثمار في شركة تابعةاملتحصالت من 

 (206,875) 259,948  األنشطة االستثمارية   النقد الناتج من / )املستخدم في(صافي 
    

    النشاط التمويلي التدفقات النقدية من

 (73,500) -  توزيعات أرباح مدفوعة

 (73,500) -  النقد املستخدم في النشاط التمويليصافي 
    

 ( 1,208,871) 169,289  في النقد وما يعادله  )النقص(  /الزيادة صافي 

 2,248,127 809,715     الفترةالنقد وما يعادله في بداية 

 1,039,256 979,004  (6الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نھاية 
 

  .املرحلية املوجزةاملالية  البياناتال يتجزأ من هذه  اجزءً تشكل اإليضاحات املرفقة 



 7        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 األنشطة و الشكل القانوني -1

اإلمارات العربية املتحدة  ،عجمان ،7770العنوان املسجل للبنك هو ص. ب إن تأسس مصرف عجمان ش.م.ع )"املصرف"( كشركة مساهمة عامة. 

وتم تسجيله لدى هيئة األوراق املالية والسلع )"هيئة األوراق املالية  2008أبريل  17)"اإلمارات العربية املتحدة"(. تأسس البنك بشكل قانوني في 

ديسمبر  1بتاريخ و . 2008بتمبر س 14للعمل كمركز رئيس ي في  مصرف اإلمارات املركزي وحصل على ترخيص من ، 2008سبتمبر  12والسلع "( في 

 .2008ديسمبر  22حصل البنك على ترخيص فرع مصرفي من مصرف اإلمارات املركزي وبدأ عملياته في  ،2008
 

. تتضمن البيانات للدفع في دولة اإلمارات العربية املتحدة ومكتبين فروع تسعةباإلضافة إلى املركز الرئيس ي في عجمان، يعمل املصرف من خالل 

 أنشطة كل من املركز الرئيس ي للمصرف وفروعه. اليةامل
 

التمويلية واالستثمارية اإلسالمية املتعددة  املنتجات التمويلية واالستثمارية من خالل و املصرفية  األنشطةاألنشطة الرئيسية للمصرف في  تتمثل

 ألحكام عقد  أنشطتهينفذ املصرف مثل املرابحة واملضاربة واملشاركة والوكالة والصكوك واإلجارة. 
ً
 ملبادئ الشريعة اإلسالمية وطبقا

ً
التأسيس وفقا

 املوجزة. املرحلية في البيانات املالية 23 رقم في إيضاح مبينلشركة التابعة لصرف استبعاد املإن تفاصيل  .وبنود النظام األساس ي
 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة -2

  املرحلية املوجزةاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية  2-1

يناير  1، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ملالية الجديدة واملعدلة التاليةتم تطبيق املعايير الدولية للتقارير ا

للسنوات الحالية املدرجة على املبالغ جوهري أي تأثير  املعدلةفي هذه البيانات املالية. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية  ،2020

 والسابقة ولكن قد تؤثر على املحاسبة للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.
 

  العمل التجاري األعمال املتعلق بتعريف عمليات اندماج  3 التقارير املالية رقمإلعداد الدولي تعديل على املعيار. 

 السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات  8 رقم الدولي يعيار املحاسباملعرض البيانات املالية و  1 رقم تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي

 .جوهريةاألهمية الاملحاسبية واألخطاء املتعلقة بتعريف 

  األدوات املالية: االعتراف والقياس 39 واملعيار املحاسبي الدولي رقم، األدوات املالية 9 إلعداد التقارير املالية رقمالدولي تعديالت على املعيار 

 .الفائدةاألدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة باإلصالحات القياسية ملعدل  7 إلعداد التقارير املالية رقمواملعيار الدولي 

 تعديالت على إطار مفاهيم التقاير املالية 
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد    2-2

 بعد بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يسري العمل بها بعد: يقم املصرفلم 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة

سارية للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
 

 

 

 

 2020يناير  1 الجوهرية. بشأن تعريف األهمية عرض البيانات املالية 1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

 

 

 2023ينايـر 1 عقود التأمين 17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

 28، وعلى املعيار املحاسبي الدولي رقم املالية املوحدةالبيانات  10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارـير املالية رقم 

(، وذلك بشأن معالجة بيع املوجودات أو املساهمة بها من 2011) االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة

 املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املشتـرك.

 

رجئ تاريخ السريان ألجل 
ُ
أ

غيـر مسمى. وال يزال 

 التطبيق مسموًحا به
 

أنه قد ال يسفر تطبيق التطبيق األولي، و في فتـرة  للمصرف تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على البيانات املالية

 التطبيق األولي. في فتـرة للمصرف هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة عن أي تأثير جوهري على البيانات املالية
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  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة -2

 )تتمة(املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد    2-2

 التحول لإليبـور 

الدولي األدوات املالية ومعيار املحاسبة  9 إلعداد التقارير املالية رقمتعديالت على املعيار الدولي  بإدخالصرف قام امل ،2020يناير  1اعتباًرا من 

املتعلقة بإصالحات مؤشر أسعار اإلفصاحات  :األدوات املالية 7 إلعداد التقارير املالية رقماألدوات املالية: االعتراف والقياس واملعيار الدولي  39 رقم

قبل سعر العرض بين  ( متطلبات محاسبة التحوط الناشئةاإليبـور الفائدة. تتناول التعديالت )املشار إليها باسم املرحلة األولى من مشروع معامالت 

 "( واقترحت تخفيًفا للتحوط ملثل هذه التحوطات السابقة لالستبدال.اإليبـور البنوك )"
 

خالل فترة عدم  املستقبليللتحوط بموجب التعديالت مثل التخفيف من التحليل  اتخاذ أي تخفيف في الوقت الراهن ليس بحاجةصرف إن امل

 بأي تدفقات نقدية أو أدوات تحوط للقيمة العادلة.صرف حيث ال يحتفظ امل 2021اليقين بعد عام 
 

يظل تأثير استبدال السعر على منتجات وخدمات و تتعلق املرحلة الثانية من املشروع باستبدال املعدالت املعيارية بمعدالت بديلة خالية من املخاطر. 

بتقييم ودعم تأثير التحول إذا كان لديها أي أدوات تحوط في واملساهمين ستقوم اإلدارة  ،وبناًء عليه ،أحد مجاالت التركيز الرئيسيةصرف امل

 املستقبل القريب.

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة  -3

ــــحدة )"هيئة األوراق املالية والسلع"( رقم  ــ ــ ــ  بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتـ
ً

رخ واملؤ  2624/2008عمال

 .املرحلية املوجزة، فقد تم اإلفصاح عن سياسات محاسبية محددة في البيانات املالية 2008أكتوبر  12في 

 

 أسس إعداد البيانات املالية 3-1

واالستثمارات العقارية التي تم  املالية األدواتوفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض  للمصرف املرحلية املوجزةتم إعداد البيانات املالية 

 .التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل املدفوع مقابل املوجودات قياسها بالقيمة العادلة. تعتمد
 

الصادر عن مجلس املعايير  ليةإعداد التقارير املالية املرح: 34بما يتفق مع املعيار املحاسبي الدولي رقم  املرحلية املوجزةتم إعداد البيانات املالية 

 املحاسبية الدولي كما أنها تلتزم باملتطلبات السارية للقوانين بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 

لية مع السياسات التـي اتبعتها املجموعة عند إعداد البيانات املا املرحلية املوجزة ةإلعداد هذه البيانات املاليتتفق السياسات املحاسبية املطبقة 

 .2019ديسمبر  31السنوية املوحدة للسنة املنـتهية في 
 

قرأ مقترنة  و  املوحدة املطلوبة بالكامل في البيانات املاليةو االفصاحات كافة املعلومات  املرحلية املوجزةال تتضمن البيانات املالية 
ُ
ينبغي أن ت

 30إلى  2020يناير  1من  الفتـرةنتائج فال يتعين أن تكون  . إضافة إلى ذلك،2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في  للمصرفبالبيانات املالية املوحدة 

 .2020ديسمبر  31 التـي ستنتهي فيدالة على النتائج املمكن توقعها للسنة املالية  2020  سبتمبر 
 

 إدارة املخاطر املالية 3-2

 .2019ديسمبر  31مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات املالية للسنة املنتهية في  للمصرفتتفق أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية 
 

 موسميـة النتائج 3-3

 .2019 سبتمبر  30و  2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر أي دخل ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسائر املوجز لفترتي ال يقيدلم 
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  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( ملخص السياسات املحاسبية الهامة  -3

 استثمارات عقارية 3-4

ــــتثمارات العقاريةب يتم االحتفاظ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن  االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتثمارات العقاريةلتحقيق إيرادات إيجارية أو/و لزيادة رأس املال. ويتضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراء املبدئي  االسـ ــ ــ ــ ــ ــ تكاليف الشـ

ــــافة إلى تكاليف التطوير ال ــ ــ ــ درجالحقة وتعديالت القيمة العادلة. والتطويرات املحولة من العقار قيد التطوير، إضــ
ُ
ــــتثمارات العقارية ت ــ ــ ــ ــــب  االســ ــ ــ ــ حسـ

الذي قد يتم قبضه لبيع أحد املوجودات أو الذي قد يتم دفعه لتحويل بالثمن القيمة العادلة تقييم القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. وتعرف 

ــــعًرا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــعر هو سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوق في تاريخ القياس، وذلك بغض النظر ما إذا كان ذلك السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاركون في عمليات السـ ــ ــ ــ ــ ــ أي من املطلوبات في معاملة منظمة بين املشـ

حـ
ُ
ــــتخـدام أي من طرق التقييم األخرى. وت ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة أو مقـدر بـاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ا بطريقـة مبـاشـ

ً
ــــاس مرحلي من قبـل مقيمين مهنيين ملحوظـ ــ ــ ــ ــ ــ دد القيمـة العـادلـة على أسـ

 فيها الربح أو الخسارة. ينشأفي الفتـرة التي  الدخل املوجز في بيان  االستثمارات العقاريةمستقلين. وتتضمن تعديالت القيمة العادلة على 
 

املالية التي يتم تكبدها فيها. تستند القيمة العادلة لالستثمارات  يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى على بيان الدخل خالل الفترة

 العقارية على طبيعة األصل املحدد وموقعه وحالته.

 

 األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   -4

ــــبية  املرحلية املوجزةيتطلب إعداد البيانات املالية  ــ ــ ــــات املحاسـ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــــات التي تؤثر على تطبيق السـ ــ ــ من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضـ

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.. و واإليرادات واملصروفات املدرجة من املوجودات واملطلوباتواملبالغ 
 

واملصـــادر الرئيســـية  للمصـــرفإلدارة في تطبيق الســـياســـات املحاســـبية الجوهرية لحكام األ  تماثلت ،املرحلية املوجزةعند إعداد هذه البيانات املالية 

 .19-التقديرات واألحكام املتأثرة بكوفيد، باستثناء 2019ديسمبر  31لسنة املنتهية في البيانات املالية لللتقديرات غير املؤكدة مع تلك املطبقة ب
 

 االئتمانية املتوقعة  والخسائر  19فيروس كوفيد 

املسار الصحيح  إال أن االقتصاد قد شهد عودة تدريجية إلى ،اإلمارات العربية املتحدةدولة تأثير بعيد املدى على اقتصاد  19-كوفيدكان لوباء لقد 

ــــرف اإلمارت املركزي لفترة مؤقتة باتخاذ  . وقد قامت الحكومةورفع قيود اإلغالق ــ ــ ــ ــ ــــاعدة العدًدا من اإلجراءات ومصـ ــ ــ ــ ــ األعمال التجارية تحفيزية ملسـ

 الدعم الشاملة املوجّهة.والتي كان من بينها خطة وتقليل تأثير الوباء 
 

باســتخدام أحدت توقعات  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم بتحديث نموذج  املصــرفقام  ،عدم اليقين ومن أجل األخذ بالحســبان حالة

ــاد الكلي جنًبا إلى جنب مع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد العاملي". وبالنظر إلى  املقدمة من 19-كوفيدتوقعات ما بعد  مراعاةاالقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة "أفاق االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــ البيانات أن مؤسـ

 
ً

نفســـه يتضـــمن تأثيًرا   9م مخصـــص املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقنموذج ، فإن 19-مســـتمدة من ما بعد صـــدمة كوفيد املتوقعة مســـتقبال

ــــات امل وذلك من خالل 19-جوهرًيا يتعلق بكوفيد ــ ــ ــــرفتعرضــ ــ ــ ــــافة إلى تطبيق و . صــ ــ ــ ــار إليهاباإلضــ ــ ــ ــ ــــاد العاملي" املشــ ــ ــ ــــة "أفاق االقتصــ ــ ــ ــــســ ــ ــ  ،توقعات مؤســ

ــتراتيجية ب صــــرفامل اســــتعان ــائر االئتمانية املتوقعة إضــــافيةمصــــاريف توافق آراء اإلدارة لتخصــــيص ب معدلةاســ ــيناريو  اســــتبعادعن طريق  للخســ ســ

خطة املركزي في إطار الشــاملة املقدمة من مصــرف اإلمارات ســيناريو االنكماش. مع األخذ في االعتبار التدابير واملبادئ التوجيهية  مع ترجيحاالرتفاع 

اإلرشادات الصادرة  راعى املصرفكما ، في مخاطر االئتمان الجوهريةبتجميع العمالء على أساس الزيادة . لقد قام املصرف الدعم الشاملة املوجّهة

ــبـة الـدوليـة ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادرة في توجيهـات و  2020مـارس  27في ن مجلس معـايير املحـاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأن ت 2020أبريـل  4لجنـة بـازل الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائر االئتمـانيةحـديـد بشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخســ

 املتوقعة.
 

، لف تعريف العميلمل وفًقاء تجميع العماليتم  ،وفي ظل اإلرشـادات التي ينصـب بها مصـرف اإلمارات املركزي في ضـوء خطة الدعم الشـامل املوجهة

ــــتفيدين من خطة الدعميتم االحتفاظ بالعمالء بحيث  ــ ــ ــ ــيرة ا املسـ ــ ــ ــ ــ ــــيولة قصـ ــ ــ ــ ــــكالت سـ ــ ــ ــ مع عدم وجود زيادة جوهرية في املخاطر ألجل ويواجهون مشـ

ــأنهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بموجب بينمـا يتعين، . 2إلى املجموعـة  االئتمـانيـةالعمالء ذات الزيـادة الجوهريـة في مخـاطرهم بينمـا يتم نقـل  ،1في املجموعـة االئتمـانيـة بشــ

ــــالميةنقل  ،9 رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ــ ــ ــ ــ ــــتثمارية اإلســ ــ ــ ــ ــ ــــعةإذا  2إلى املرحلة  1من املرحلة  املوجودات التمويلية واالســ ــ ــ ــ ــ  ما كانت خاضــ

 .ن البدايةفي مخاطر االئتمان م جوهريةلزيادة 
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  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   -4

 )تتمة(االئتمانية املتوقعة  والخسائر  19فيروس كوفيد 

 املستقبلية واالحتماالت املرجحةمعقولية املعلومات 

-لكوفيدمن خالل دمج التأثير العام  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  تقدير ملخصصعلى الرغم من العديد من التحديات املرتبطة بإجراء 

باستخدام أحدت توقعات االقتصاد الكلي إلى جانب الصدمة  9بتحديث نموذج توفير املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم صرف . قام امل19

جميع متغيرات االقتصاد الكلي املستخدمة  تعرضت. لقد "آفاق االقتصاد العامليمؤسسة "اإلضافية لتوقعات االقتصاد الكلي املقدمة من تقرير 

 التوقعات مع التوقعات األخيرة التي نشرتها املؤسسات املعروفة. إضافة إلى تماش ي 19-كوفيدتم تطبيقها لدمج تأثير في النموذج و 
 

 اعتباراته الخاصةبناًء على صرف التجريبي الذي يعتمد بشكل كامل على البيانات الخاصة بامل الخسارة بافتراض التعثر نموذج صرف استخدم امل

أنشأ  ، فقد9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم في نموذج  19-كوفيدافي ودعم الضمانات. باإلضافة إلى دمج صدمة وإعادة الهيكلة والتع

 أدناه.الواردة  إضافًيا ملحفظة الشركات واألفراد باستخدام مجموعة اآلليات تعديال صرف امل
 

أوزان  عالوة على تغيير  الدعم الشاملة املوجّهةخطة من  املستفيدينميع العمالء بتجصرف قام امل ،املتعاملين من الشركاتمحفظة وفميا يتعلق ب

تم إجراء مستوى من  ،املتعاملين من األفرادبالنسبة ملحفظة أما إضافي.  تعديلإنشاء السيناريوهات املحتملة في نفس الوقت وذلك من أجل 

 لتجميع )بالنظر إلى ضمان االستقرار املالي املقدم لهم(ا على أساسالتقسيم حيث تم إبعاد التعرض املحلي في اإلمارات العربية املتحدة 
 

 اإلضافي ملحفظة الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة على النحو التالي: تعديليتم تقدير ال

  ويواجهون مشكالت سيولة قصيرة األجل دون زيادة جوهرية في  ،الدعم الشاملة املوجّهةخطة من  املستفيدين: العمالء 1املجموعة

 1شهًرا لهؤالء العمالء مع االحتفاظ بها في املرحلة  12مخاطر االئتمان. يتم تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 

  يتم تقدير الخسائر و  في مخاطر االئتمان ويواجهون زيادة جوهرية ،ملة املوجّهةالدعم الشاخطة من  املستفيدين: العمالء 2املجموعة

 .2االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة لهؤالء العمالء بعد تصنيفها في املرحلة 

  سيناريو  ،٪18.75: الهبوطسيناريو  ،٪62.5: السيناريو األساس ي) السيناريوهات القائمةمن  السيناريوهات املحتملةتم تغيير أوزان

االعتبار  في التصاعد٪(. يتم أخذ سيناريو 0: التصاعدسيناريو  ،٪25: الهبوطسيناريو  ،٪75: السيناريو األساس ي٪( إلى )18.75: التصاعد

 عدم اليقين. تستمر حالةحتى 
 

 اإلضافي ملحفظة البيع بالتجزئة على النحو التالي: تعديليتم تقدير ال

  ملحفظة التجزئة على بيانات مستوى املجمع. تم تصميم نماذج منفصلة لقطاعات مصرف االئتمانية املتوقعة لل تم بناء نموذج الخسائر

 والتمويل الشخص ي(. ،وتمويل السيارات ،مختلفة من محفظة البيع بالتجزئة )مثل التمويل العقاري 

  سيناريو  ،٪18.75: الهبوطسيناريو  ،٪62.5: و األساس يالسيناري) السيناريوهات القائمةمن  السيناريوهات املحتملةتم تغيير أوزان

االعتبار  في التصاعد٪(. يتم أخذ سيناريو 0: التصاعدسيناريو  ،٪25: الهبوطسيناريو  ،٪75: السيناريو األساس ي٪( إلى )18.75: التصاعد

 عدم اليقين. تستمر حالةحتى 

 في االعتبار  الدعم الشاملة املوجّهةخطة من  املستفيدينإلمارات العربية املتحدة ال يتم اعتبار جميع مخاطر التجزئة للعمالء املحليين في ا

 حيث ال ُيتوقع حدوت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بسبب الضمان املالي املقدم لهم.

  لقد أثبتت. املوجّهةالدعم الشاملة خطة من  املستفيدين األفراداملغتربين تعرضات من خالل إجراء تقييم على مستوى أوسع لجميع 

)التمويل  ات غير املضمونةأكثر مرونة من التعرض أنها التعرضات املضمونة املدعومة بضمانات )مثل التمويل العقاري وتمويل السيارات(

 الشخص ي(.

  



 11        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   -4

 )تتمة(االئتمانية املتوقعة  والخسائر  19فيروس كوفيد 

 )تتمة( معقولية املعلومات املستقبلية واالحتماالت املرجحة

  زيادة جوهرية  ستشهد٪ من التعرضات املضمونة 5فإن  ،اإلجمالية للمغتربين األفراد الدعم الشاملة املوجّهةخطة بالنظر إلى محفظة

٪ من التعرضات غير املضمونة في هذا القطاع ستنتقل إلى 15( في حين أن 2)أي املرحلة  2في مخاطر االئتمان وستنتقل إلى املجموعة 

 .2املجموعة 
 

الدخل. بالنظر إلى مستوى أعلى بكثير  بيانيمة العادلة في مدرجة بالقكويتم تصنيفها  ،يتكون قطاع الخزينة من املحفظة في الغالب من الصكوك

أوزان على صرف السعر. وقد أبقى امل علىفإن أي مخاطر مرتبطة باألوراق املالية تنعكس على الفور  ،من العناية الواجبة لألوراق املالية املدرجة

 املحفظة. ضمنكما هي لهذه الشريحة  السيناريوهات املحتملة
 

بشكل تدريجي جمع جميع املعلومات املتعلقة بحالة كل عميل تقدم بطلب للحصول على إعفاء في شكل تأجيل صرف إدارة االئتمان باملستواصل 

سيقوم القسم بتصنيف هؤالء العمالء  ،خالل الفترة الحالية. بمجرد توفر معلومات كافية للتأكد من الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمانمن السداد 

 العميل إلى املرحلة املناسبة. تحديد مرحلة. وسيتم تقديم نفس الش يء إلى لجنة االئتمان للموافقة على 2جموعة في امل

 

 تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد

 للمبلغ املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء 
ً
 .تأجيل السداداملستفيدين من  املواطنينيتضمن الجدول أدناه تحليال

 

 املجموع من األفرادصرف عمالء امل من الشركاتصرف عمالء امل  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     )مدقق( 2020 سبتمبر  30في 

 549,457 137,513 411,944  القيمة املؤجلة

 549,457 137,513 411,944  التمويل اإلسالمي
     

     التعرضات

 5,513,953 2,415,114 3,098,839  التمويل اإلسالمي

  3,098,839 2,415,114 5,513,953 

 

 2019منذ ديسمبر  التعرضات عند التعثـر إجمالي التغييرات في 

 :السدادعلى العمالء املستفيدين من تأجيل  2019ديسمبر  31منذ  التعرضات عند التعثـر فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في 

 ألف درهم  

 5,383,117  2020يناير  1التعثر كما في التعرض عند 

 333,532  إضافات خالل الفترة

 (202,696)  مبالغ معاد سدادها/ ملغى االعتراف بها خالل الفترة

 5,513,953  2020سبتمبر  30التعرض عند التعثر كما في 

 

  



 12        مصرف عجمان ش.م.ع.

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   -4

 )تتمة( والخسارة االئتمانية املتوقعة 19فيروس كوفيد 

 2019حسب املحفظة منذ ديسمبر  كتعرضات عند التعثر ة عمليات الترحيل املرحلي املقدر 

 :السدادبشأن العمالء املستفيدين من تأجيل  2019ديسمبر  31منذ  التنقالت املرحليةفيما يلي تحليل لعمليات 
 

  

خسائر ائتمانية 

 شهر 12متوقعة ملدة 

خسائر ائتمانية متوقعة 

على مدى العمر الزمني وغير 

 منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة على 

مدى العمر الزمني 

 املجموع نخفضة القيمة االئتمانيةوم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      الخدمات املصرفية للشركات

 2,920,563 1,114 1,014,739 1,904,710  2020يناير  1في  التعرض عند التعثر 

 - 19,600 277,204 (296,804)  شهًرا 12ملدة  محول من خسائر ائتمانية متوقعة

ائتمانية متوقعة على مدى العمر الزمني خسائر 

 - 16,758 (33,439) 16,681  وغير منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر الزمني 

 - (1,114) 1,114 -  منخفضة القيمة االئتمانيةو 

 92,800 189 (14,806) 107,417  تغير في التعرضال

 85,476 - - 85,476  خالل الفترة ناشئة

 - - - -  االعتراف بها خالل الفترة ملغى

 3,098,839 36,547 1,244,812 1,817,480  2020 سبتمبر  30حتى  التعرض عند التعثر 

      

      لألفرادالخدمات املصرفية 

 2,462,554 20,813 141,290 2,300,451  2020يناير  1في  التعرض عند التعثر 

 - 26,098 71,546 (97,644)  شهًرا 12ملدة  ائتمانية متوقعةمحول من خسائر 

خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر الزمني 

 - 24,366 (61,868) 37,502  وغير منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر الزمني 

 - - - -  منخفضة القيمة االئتمانيةو 

 (46,700) (4,985) (19,170) (22,545)  تغير في التعرضال

 39,184 281 229 38,674  خالل الفترة ناشئة

 (39,924) - (6,690) (33,234)  االعتراف بها خالل الفترة ملغى

 2,415,114 66,573 125,337 2,223,204  2020 سبتمبر  30حتى  التعرض عند التعثر 

 
 

  



 13        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية املرحلية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة   -4

 )تتمة( والخسارة االئتمانية املتوقعة 19فيروس كوفيد 

 )تتمة( 2019حسب املحفظة منذ ديسمبر  كتعرضات عند التعثر ة عمليات الترحيل املرحلي املقدر 

 .السدادعلى العمالء من الشركات املستفيدين من تأجيل  2019ديسمبر  31منذ  الخسائر االئتمانية املتوقعةفيما يلي تحليل للتغيير في 
 

 ألف درهم  

   

 28,625  2020يناير  1حتى  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 (176)  التصنيع - 01

 (3,380)  البناء والعقارات - 02

 (57)  التعليم - 03

 1,701  التجارة - 04

 (4,388)  املستشفيات - 05

 (865)  النقل - 06

 815  أخرى  - 07

 22,275  2020 سبتمبر  30حتى  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
 

تسعة الربح / رأس املال املستحق ملدة شهر إلى سداد تأجيل عن طريق  املتأثرينفاء من السداد لعمالئه برنامج إع 2020 خالل سنة صرف بدأ امل

املقدمة للعمالء  اإلعفاءات تؤديللعمالء. قد  أمور التدفقات النقديةبمثابة سيولة قصيرة األجل ملعالجة السداد املذكورة . تعتبر إعفاءات أشهر

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان أو إلى ال يؤدي تلقائًيا إلى اإلعفاء من السداد أن تمديد يرى  صرفامل، إال أن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمانإلى 

على  19-وباء كوفيدحيث يتم توفيرها ملساعدة املقترضين املتضررين من تفش ي  ،ألغراض حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة ترحيل مرحلي

 .املنتظمةعمليات السداد استئناف 
 

 رقم وتمت معالجته وفًقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 19-كوفيدتم تقييم األثر املحاسبي لتمديد التسهيالت االئتمانية ملرة واحدة بسبب 

 تعديل شروط الترتيب.بشأن  9

  



 14        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

 

 وات املاليةوفئات األد تصنيفات -5

 لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية. املصرفيوضب الجدول أدناه تصنيف 

 املجموع التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30في 

     املوجودات املالية

 2,172,103 2,172,103 -  لدى املصرف املركزي نقد وأرصدة 

 399,724 399,724 -  ات مالية أخرى سمطلوب من مصارف ومؤس

 17,230,863 17,230,863 -  املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالميةصافي 

أوراق مالية إسالمية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,896,276 - 1,896,276  الدخل الشامل اآلخر

 137,779 137,004 775  أخرى  إسالمية موجودات

 21,836,745 19,939,694 1,897,051  املجموع

  
   

     املطلوبات املالية

 14,476,825 14,476,825 -  سالمية للعمالءاإل ودائع ال

 5,355,022 5,355,022 -  أخرى ؤسسات مالية ملمطلوب ملصارف و 

 180,203 180,203 -  مطلوبات أخرى 

 20,012,050 20,012,050 -  املجموع

 

 )مدقق( 2019ديسمبر  31

     املوجودات املالية:

 2,546,097 2,546,097 -  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

 658,044 658,044 -  ات مالية أخرى سمطلوب من مصارف ومؤس

 17,110,570 17,110,570 -  صافي، املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالميةصافي 

أوراق مالية إسالمية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر

2,018,901 - 2,018,901 

 137,719 134,569 3,150  أخرى  إسالمية موجودات

 22,471,331 20,449,280 2,022,051  املجموع
     

     املطلوبات املالية:

 14,922,760 14,922,760 -  سالمية للعمالءاإل ودائع ال

 5,733,478 5,733,478 -  أخرى ؤسسات مالية ملمطلوب ملصارف و 

 328,610 328,610 -  مطلوبات أخرى 

 20,984,848 20,984,848 -  املجموع

  



 15        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 صرف املركزي امللدى  نقد وأرصدة     -6
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 89,928 84,771 النقد في الصندوق 

   :املصرف املركزي األرصدة لدى 

 4,075 92,193 حسابات جارية  

 632,094 415,139 متطلبات احتياطي لدى املصرف املركزي   

 1,820,000 1,580,000 مرابحات دولية لدى املصرف املركزي   

 2,546,097  2,172,103 املجموع
 

 :املوجزالنقد وما يعادله املتضمن في بيان التدفقات النقدية  فيما يلي

 2019 سبتمبر  30 2020  سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 2,797,288 2,172,103 أرصدة  لدى املصرف املركزي نقد و 

 278,503 62,040 (تسعة أشهرمطلوب من البنوك واملؤسسات املالية األخرى )بتاريخ استحقاق أصلي أقل من 

 2,234,143 3,075,791 

 (656,535) (415,139) يطرح:  احتياطي قانوني لدى املصرف املركزي 

 (1,380,000) (840,000) تسعة أشهر(من  أكثر بتاريخ استحقاق أصلي )يطرح:  احتياطي قانوني لدى املصرف املركزي 

 1,039,256 979,004 النقد وما يعادله
 

الصادر  4310/2008اليومية، وذلك على الرغم من أن التعميم رقم  املصرفلتمويل عمليات  متاحإن االحتياطي القانوني لدى املصرف املركزي غير 

 من حد االحتياطي القانوني املودع بالدرهم والدوالر. %100عن املصرف املركزي أتاح للمصارف االقتراض حتى نسبة 
 
 

  



 16        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 اإلسالمية التمويلية واالستثمارية  املوجوداتصافي  -7

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   موجودات تمويلية إسالمية

 95,548 73,216 مرابحات سيارات

 8,140,391 8,488,188 مرابحات بضائع

 8,235,939 8,561,404 مجموع املرابحات

   

 9,570,549 9,885,579 إجارات 

 25,178 2,841 استصناع

 27,489 23,390 بطاقة ائتمان إسالمية

 
  

 

18,473,214 17,859,155 

 (879,669) (1,092,074) إيـرادات مؤجلة

 16,979,486 17,381,140 مجموع املوجودات التمويلية اإلسالمية

   

   موجودات استثمارية إسالمية

 133,513 20,646 مضاربات

 867,957 664,569 وكاالت

 1,001,470 685,215 مجموع املوجودات االستثمارية اإلسالمية
 

 17,980,956 18,066,355 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةمجموع 

 (870,386) (835,492) (17مخصص النخفاض القيمة )إيضاح 

 17,110,570 17,230,863 التمويلية واالستثمارية اإلسالميةاملوجودات مجموع صافي 

 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة استثمارات في أوراق مالية إسالمية -8

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   إسالميةأوراق مالية استثمارية 

 1,783,110 1,659,621 أدوات صكوك    

 235,791 236,655 أدوات ملكية    

 1,896,276 2,018,901 
 

 
  



 17        مصرف عجمان ش.م.ع.

 
  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة( بالقيمة العادلة استثمارات في أوراق مالية إسالمية -8

 تسلسل القيمة العادلة
 فيما يلي األوراق املالية االستثمارية اإلسالمية بالقيمة العادلة:

 

    1املستوى   2املستوى   3املستوى  املجموع

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

 )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30    

 الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل     

 أدوات صكوك 1,625,193 - 34,428 1,659,621

 أدوات ملكية 43,020 - 193,635 236,655

 املجموع 1,668,213 - 228,063 1,896,276
 

 )مدقق( 2019ديسمبر  31    

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 أدوات صكوك 1,748,682 - 34,428 1,783,110

 أدوات ملكية 70,560 - 165,231 235,791

 املجموع 1,819,242 - 199,659 2,018,901
 

 خالل الفترة/السنة الحالية أو السابقة. 3و 2و 1لم تتم أية تحويالت بين األدوات املالية املصنفة ضمن مستويات تسلسل القيمة العادلة 

 

 استثمار في شركة زميلة -9

 على أسهم رأس املال في مكاسب لالستثمار العقاري املحدودة.خالل الفترة  صرفاستحوذ امل
 

 :بهامعلومات عن الشركة الزميلة وطبيعة االستثمار فيما يلي 
 

 بلد التأسيس طبيعة االستثمار االسم

النسبة املئوية 

 طريقة القياس املحتفظ بها

 أسهم ملكية %48 اإلمارات العربية املتحدة االستثمارات العقارية مكاسب لالستثمار العقاري املحدودة

 أسهم ملكية %44 اإلمارات العربية املتحدة االستثمارات العقارية لالستثمار العقاري املحدودة 3مكاسب 
 

 فيما يلي الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة:

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  درهمألف  ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 في بداية الفترة / السنة 74,282 -
 إضافات خالل الفترة / السنة 98,000 73,500
 الحصة من النتائج خالل الفترة / السنة 6,067 2,462

 توزيعات مستلمة خالل الفترة / السنة (5,794) -
 السنةالرصيد في نهاية الفترة /  172,555 74,282

  



 18        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 استثمارات عقارية -10

 كانت الحركة في االستثمارات العقارية كما يلي:

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 السنة/لفترةفي بداية ا 783,362 658,131
 إضافات خالل الفترة / السنة 3,678 455,425

 (23استثمارات ملغى االعتراف بها  بسبب استبعاد استثمارات في شركة تابعة )إيضاح  (421,402) -
 استبعادات خالل الفترة / السنة * - (327,000)
 في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة النقص - (3,194)

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 365,638 783,362
 

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات  في مناطق تملك حر موجودة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة. للمصرفاالستثمارات العقارية تقع جميع 

مليون درهم(،وتستند القيمة العادلة باألساس  783: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 366مبلغ  2020 سبتمبر  30العقارية للمجموعة كما في 

 (. 3على مدخالت السوق غير قابلة للرصد )أي مستوى 
 

 .مليون درهم 327لطرف ذو عالقة مقابل قيمة قدرها ببيع استثمارات عقارية  2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في  صرفقام امل* 

 

 خرى إسالمية أ موجودات -11

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية منإيـرادات مستحقة  92,518 92,501

 (13قبوالت )إيضاح ال 21,313 67,599

 موجودات تمويلية واستثمارية إسالميةموجودات مستحوذ عليها لتسوية  52,930 47,066

 االستثمارية اإلسالمية إيـرادات مستحقة على األوراق املالية 19,016 25,218

 مصاريف مدفوعة مقدًما 9,269 6,307

 سلف للموظفين 11,156 14,382

 العقود اآلجلة لسعر الصرف األجنبي 775 3,150

 أخرى  49,520 70,942

327,165 256,497  

 (17)إيضاح  يطرح: مخصص خسارة انخفاض القمية (15,089) (28,841)

298,324 241,408  

 

  



 19        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 الودائع اإلسالمية للعمالء -12

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 حسابات جارية  2,726,342 2,605,119

 :ودائع مضاربة  
 حسابات توفير   261,357 212,607

 ودائع ألجل   54,341 64,434

2,882,160 3,042,040  

 ودائع وكالة  11,271,986 11,859,899

 ضمانحسابات  128,668 143,365

 حسابات ھامشية  34,131 37,336

14,922,760  14,476,825  
 

 مطلوبات أخرى  -13

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 أرباح مستحقة على ودائع العمالء االسالمية وإيداعات من البنوك 139,473 286,818

 لرواتب ومنافع املوظفينمخصصات  20,507 21,113

 شيكات املدراء 25,007 27,068

 (11قبوالت )إيضاح ال 21,313 67,599

 التزامات إيجارية 10,684 12,312

 (17)إيضاح  القميةمخصص خسارة انخفاض  11,207 11,682

 أخرى  36,170 30,641

457,233 264,361  
 

 رأس املال   -14

  2020 سبتمبر  30 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(

 املصدر واملدفوع بالكامل:    

 درهم للسهم 1بقيمة (  سهم 2.100.000.000: 2019ديسمبر  31) سهم 2.100.000.000 2.100.000 2.100.000
 

عضاء مجلس أل مليون درهم( كمكافأة  2.5: 2019 ديسمبر  31مليون درهم ) 1.25، تمت املوافقة على 2020 سبتمبر  30الفترة املنتهية في  خالل

 .2020أبريل  20في  الجمعية العومية السنوية املنعقدةاإلدارة من قبل املساهمين في 
 

 للسنة املنتهية 2019ديسمبر  31في  السنة املنتهيةمليون درهم خالل  73.5٪ من رأس املال والبالغ 3.5إعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة تم كذلك 

 .2018ديسمبر  31في 

  



 20        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

 

 احتياطي انخفاض القيمة العام -15

يتم تحويل الزيادة في مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية املحسوبة وفًقا  ،املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة املصرفوفًقا ملتطلبات 

بموجب  2و  1للمرحلتين  وفًقا املحتسبة انخفاض القيمة املتوقعةاملركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة على مخصصات  املصرفملتطلبات 

لسداد  متاًحاهذا االحتياطي وال ُيعد يمة العام" كمخصص من األرباح املحتجزة. إلى "احتياطي انخفاض الق 9رقم املعيار الدولي للتقارير املالية 

 رباح.األ  توزيعات

 

 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية املوجوداتمن  إيرادات   -16

 سبتمبر 30 املنتهية في التسعة أشهر فترة  سبتمبر 30 املنتهية في الثالثة أشهر فترة  

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

 386,040 372,599 136,388 128,158 االجارةيـرادات من اإل 

 314,983 265,384 113,915 76,399 املرابحةيـرادات من اإل 

 17,111 1,248 2,871 193 املضاربةيـرادات من اإل 

 20,745 17,278 (1,567) 4,150 الوكالةيـرادات من اإل 

 1,283 415 310 17 اإليـرادات من االستصناع

 208,917 251,917  656,924 740,162  

 

 املحمل على املوجودات املالية انخفاض القيمة .   17

 :2019ديسمبر  31و  2020 سبتمبر  30فيما يلي توزيع مخصص انخفاض القيمة كما في   17-1

 املجموع 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30

 226 - 226 - مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

 835,492 713,892 91,547 30,053 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 54,038 50,078 - 3,960 من خالل الدخل الشامل األخراستثمارات في أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة 

 15,089 15,088 1 - موجودات مالية إسالمية أخرى 

 11,207 8,152 - 3,055 تعهدات مالية وضمانات مالية

 916,052 787,210 91,774 37,068 املجموع
 

     )مدقق( 2019ديسمبر  31

 247 - 158 89 مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

 870,386 739,607 81,158 49,621 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 51,607 50,078 - 1,529 استثمارات في أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 28,841 28,734 1 106 موجودات مالية إسالمية أخرى 

 11,682 9,447 - 2,235 تعهدات مالية وضمانات مالية

 962,763 827,866 81,317 53,580 املجموع
 

  



 21        مصرف عجمان ش.م.ع.

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( املحمل على املوجودات املالية انخفاض القيمة .   17

 :2020 سبتمبر  30فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة حسب فئة املوجودات املالية خالل الفترة املنتهية في  17-2

 

الرصيد االفتتاحي 

 معاد عرضه

صافي املصاريف 

 خالل الفترة

الشطب، صافي من 

 الرصيد الختامي االستردادات

صافي املصاريف 

خالل الفترة املنتهية 

 2019 سبتمبر  30في 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (29) 226 - (21) 247 مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

 153,659 835,492 (185,429) 150,535 870,386 (7موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية )إيضاح 

استثمارات في أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من 

 1,312 54,038 - 2,431 51,607 األخرخالل الدخل الشامل 

 667 15,089 (20,984) 7,232 28,841 (11)إيضاح  موجودات مالية إسالمية أخرى 

 (4,678) 11,207 - (475) 11,682 (13تعهدات مالية وضمانات مالية )إيضاح 

 150,931 916,052 206,413 159,702 962,763 املجموع
 

نية إن مخصص انخفاض القيمة املحتسب وفًقا ملتطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كان زائًدا عن مخصص الخسارة االئتما

 .4 كما هو مشروح في اإليضاح رقم 9املتوقعة املحتسب وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 الربح للسهم   -18

 خالل الفترة كما يلي: القائمةرباح للسهم عن طريق تقسيم أرباح املساهمين للسنة على املتوسط املرجب لعدد األسهم تحتسب األ 
 

 املنتهية في الثالثة أشهر فترة  
 سبتمبر 30

 املنتهية في تسعة أشهر الفترة 
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     األرباح األساسية للسهم
 110,160 55,858 22,256 12,889 الربح للفترة )ألف درهم(

 (1,250) (1,250) - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )ألف درهم(

 12,889 22,256 54,608 107,660 

 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 املعدل املرجب لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باألالف(

 0.051 0.026 0.011 0.006 الربح األساس ي للسهم )درهم(
 

 .2019 سبتمبر  30و  2020 سبتمبر  30كما في االنخفاض لم يكن هناك أية أسهم قائمة محتملة 

 

 

  



 22        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

 

 األطراف ذات العالقةمعامالت    -19

( هم مالكوها الرئيسينوشركاتواملساهمين الرئيسيين للمجموعة  وأفراد اإلدارة العليا )مثل أعضاء مجلس اإلدارة "األطـراف ذات العالقة"إن بعض 

في نفس الوقت ملعامالت مماثلة،  السائدة الشروطهذه املعامالت على نفس  لقد تم إبرامضمن نطاق النشـاط االعتيادي.  املصرفهم عمالء لدى 

 . وفيما يلي توضيح ملعامالت األطراف ذات العالقة املذكورة.، مع عمالء وأطراف خارجيةبما في ذلك أسعار الربح والضمانات
 

 املعامالت

 املعامالت مع أطراف ذات عالقة:ي فيما يل

  املنتهية في تسعة أشهر فترة ال  

  )غير مدقق( 2019 سبتمبر  30 )غيرمدقق( 2020 سبتمبر  30  

  

املساهمون 

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطراف 

 املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمون 

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطراف 

 املجموع أخرى ذات عالقة

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 71,227 1,039 70,188 84,333 1,207 83,126  حصة املودعين من األرباح

التمويلية  املوجوداتإيرادات من 

 48,410 6,788 41,622 68,456 16,095 52,361  واالستثمارية اإلسالمية
 

 األرصدة

 يبين التالي األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما في تاريخ التقرير:

 )مدقق( 2019ديسمبر  31 )غيرمدقق( 2020 سبتمبر  30  

  

املساهمون 

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطراف 

 املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمون 

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطراف 

 املجموع أخرى ذات عالقة

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

التمويلية  املوجودات

 2,247,319 282,085 1,965,234 2,567,855 497,382 2,070,473  اإلسالمية   واالستثمارية

 3,370,463 103,721 3,266,742 3,879,322 108,274 3,771,048  الودائع اإلسالمية للعمالء
 

 تعويضات أفراد اإلدارة العليا

 يبين ما يلي تعويضات أفراد اإلدارة العليا:

 سبتمبر 30املنتهيـة في  تسعة أشهر الفترة   
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 6,939 6,929  منافع قصيرة األجل للموظفين

 341 316  منافع نهاية الخدمة

  7,245 7,280 
 

  



 23        مصرف عجمان ش.م.ع.
 

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

 

 االلتزامات الطارئة والتعهدات -20

   الرأسمالية التعهدات

خالل  ستمول مليون درھم(،  18: 2019ديسمبر  31مليون درھم ) 48رأسمالية قائمة بمبلغ  تعهدات 2020 سبتمبر  30في  املصرفكان لدى 

   .االثني عشر شهًرا القادمة
1 

 وااللتزامات الطارئة املتعلقة باالئتمان   التعهدات

 .  املصرفلتلبية احتياجات عمالء  محددةبتقديم تسھيالت ائتمانية  ماتالتز املتعلقة باالئتمان على ا االلتزاماتتشتمل 
 

 وااللتزامات الطارئة التالية املتعلقة باالئتمان:   تعهداتال املصرفكان لدى 

  2020  سبتمبر  30 2019ديسمبر  31
  ألف درهم ألف درهم

  )غير مدقق( )مدقق(
 بتقديم ائتمان  تعهدات 382,112 661,180
 اعتمادات مستندية    2,346 21,119

 خطابات ضمان  307,863 357,244
1,039,543 692,321  

 

 تحليالت القطاعات -21

 للتقاريـر الداخلية املقدمة إلى
ً
اللجنة التنفيذية ) الجهة املسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية( وهي املسؤولة  يتم بيان القطاعات التشغيلية وفقا

 .القطاعات املعلنة وتقييم أدائها عن توزيع املوارد على

 

 :قطاعات األعمال التاليةضمن  ينتظم املصرفوبالنسبة لألغراض التشغيلية، 

تتضمن الحسابات الجارية الخاصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودائع وبطاقات االئتمان وبطاقات  – عمالء املصرف من األفراد (1)

 الخصم والتمويل الشخص ي والتمويل العقاري؛ 

دات تتضمن املعامالت مع املؤسسات بما في ذلك الجهات الحكومية والهيئات العامة وتتألف من املوجو  – عمالء املصرف من الشركات (2)

 االستثمارية والتمويلية اإلسالمية والودائع ومعامالت التمويل التجاري؛

جير وتأ ،ت املصرفية االستثمارية البديلةوحلول االستثمار والخدما األعمال املصرفية ذات األولوية تتضمن –ية االستثمارية صرفاألعمال امل (3)

 و ؛العقارات التجارية والسكنية

تتضمن أنشطة غرفة التداول وأسواق املال ذات الصلة ومعامالت صرف العمالت األجنبية مع مصارف ومؤسسات مالية  –أعمال الخزينة  (4)

 .املركزي أخرى بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية املتحدة 

 

إنجاز املعامالت بين القطاعات بنسب تحددها  بإعداد معلومات القطاعات. ويتم يقوم املصرفاألساس الذي بناًء عليه  وتمثل هذه القطاعات

. توزيًعااملصاريف  وتوزيعاإلدارة، آخذة في اعتبارها تكاليف الصناديق 
ً

 عادال

 

  



 24             مصرف عجمان ش.م.ع.

 

  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر تسعة لفترة ال
 

 )تتمة( تحليالت القطاعات -21

 نتائج عمليات القطاع

 فيما يلي املعلومات املقدمة إلى املجلس حول القطاعات املعلنة:
 

 

عمالء املصرف من 

 األفراد

عمالء املصرف من 

ــرى  استثمارات الخــــزينة  الشركات  املجموع أخـــــ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 

       )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ا

 294,280 - 20,254 (25,808) 244,292 55,542 اإلسالميةملوجودات التمويلية واالستثمارية صافي اإليـرادات من ا

 80,895 - 6,987 73,908 - - اإلسالمية بالقيمة العادلة إيـرادات من االستثمارات في األوراق املالية

 6,067 - 6,067 - - - الحصة من نتائج شركة زميلة

 (159,702) - (7,260) (2,427) (127,146) (22,869)  املاليةانخفاض قيمة املوجودات مصاريف 

 42,930 (1,405) 8,951 3,932 17,705 13,747 واإليـرادات األخرى والعموالت الرسوم 

 (143,055) (84,852) (5,866) (2,907) (10,324) (39,106) تكلفة املوظفين

 (45,761) (14,834) (1,420) 305 (4,751) (25,061) مصاريف عمومية وإدارية

 (19,796) (19,796) - - - - استهالك ممتلكات ومعدات

 55,858 (120,887) 27,713 47,003 119,776 (17,747) )غير مدقق( األرباح / )الخسائر( التشغيلية
 

       )غير مدقق( 2019 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر الفترة 

 255,453 - 7,574 (1,317) 183,060 66,136 صافي اإليـرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 121,119 - 11,696 109,423 - - اإلسالمية بالقيمة العادلةإيـرادات من االستثمارات في األوراق املالية 

 1,382 - 1,382 - - - حصة األرباح من شركة زميلة

 (150,931) - (209) (633) (159,084) 8,995 انخفاض قيمة املوجودات املالية  (مصاريفعكس / )

 109,950 950 22,898 10,108 59,636 16,358 واإليـرادات األخرى صافي الرسوم 

 (154,773) (92,351) (5,591) (3,145) (10,522) (42,267) تكلفة املوظفين

 (61,541) (16,662) (1,602) (897) (21,869) (21,408) مصاريف عمومية وإدارية

 (10,499) (10,499) - - - - استهالك ممتلكات ومعدات

 110,160 (118,562) 36,148 113,539 51,221 27,814 األرباح / )الخسائر( التشغيلية )غير مدقق(
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  املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( تحليالت القطاعات -21
 

 

عمالء املصرف من 

 األفراد

عمالء املصرف من 

ــرى  استثمارات الخــــزينة  الشركات  املجموع أخـــــ

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

       2020 سبتمبر  30كما في 
       

 22,611,263 120,935 1,896,433 3,240,325 13,736,392 3,617,178 )غير مدقق( موجودات القطاع

 20,096,208 590,086 1,067,030 3,360,672 11,184,959 3,893,461 )غير مدقق( مطلوبات القطاع

       

       2019 ديسمبر  31كما في 

       

 23,625,790 613,150 1,990,660 3,383,815 13,848,112 3,790,053 )مدقق( موجودات القطاع

 21,113,471 648,081 1,440,053 2,179,223 13,046,535 3,799,579 )مدقق( مطلوبات القطاع
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 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

 رأس املال إدارة -22

ــــة  ــ ــ ــــال الخاصـ ــ ــ ــــات إدارة رأس املـ ــ ــ ــــداف وسياسـ ــ ــ ــــق أهـ ــ ــــرفتتفــ ــ ــ ــــع  باملصـ ــ ــ ــــبمـ ــ ــ ــــات املفصـ ــ ــ ــــداف والسياسـ ــ ــــة  األهــ ــ ــ ــــة املدققـ ــ ــ ــــات املاليـ ــ ــ ــــي البيانـ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ عنهـ

 .2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في و كما في 

 

 التنظيمي رأس املال

على النحو املبين في  األولىالقاعدة  3يتعين على املصرف اإلعالن عن املصادر الرأسمالية واملوجودات املرجحة باملخاطر ضمن إطار اتفاقية بازل 

 الجدول التالي: 
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   من رأس املال 1الشق 

 2,100,000 2,100,000 رأس املال

 300,736 309,800 االحتياطيات

 2,409,800 2,400,736 

   من رأس املال 2الشق 

 205,399 194,118 واحتياطي القيمة العادلة املخصص العام

 2,606,135 2,603,918  التنظيميإجمالي رأس املال 

   

   املوجودات املرجحة باملخاطر 

 16,431,951 15,529,475 مخاطر االئتمان

 587 345 مخاطر السوق 

 1,092,872 1,092,872 املخاطر التشغيلية

 17,525,410 16,622,692 إجمالي املوجودات املرجحة للمخاطر
   

 

 
 

 

 الحد األدنىمتطلبات  

 30 معدالت رأس املال

 2020 سبتمبر 

 معدالت رأس املال

 2019ديسمبر  31

 )مدقق( )غير مدقق(  

    رأس املال عنصر 

 %13.70 %14.50 %7 نسبة األسهم العادية من الشق األول 

 %13.70 %14.50 %8.5 نسبة رأس املال من الشق األول 

 %14.87 %15.66 %10.5 نسبة كفاية رأس املال

 %4.37 %5.16 %2.5 األسهم العادية من الشق األول املتاح ملتطلبات مصد رأس املال
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 .   املنشآت ذات األغراض الخاصة 23

وهي  ،لالستثمارات العقارية املحدودة 2مكاسب وهي  ،٪ في شركة ذات أغراض خاصة100على أسهم بنسبة  2019ديسمبر  5في  املصرفاستحوذ 

٪ 100على  املصرف استبعد ،2020 سبتمبر  30خالل الفترة املنتهية في االستثمارات العقارية. و شركة تأسست في اإلمارات العربية املتحدة وتعمل في 

تحمل املصرف جميع  .لالستثمارات العقارية املحدودة 3مكاسب وهي  ،ات العقارية املحدودة لشركة زميلةلالستثمار  2من أسهم شركة مكاسب 

 التكاليف املتكبدة خالل الفترة.
 

 لالستثمار العقاري املحدودة وتم احتسابها كاستثمار في شركة زميلة. 3٪ من أسهم شركة مكاسب 44خالل الفترة على صرف استحوذ امل
 

 املعلومات املقارنة.   24

 مع عرض الفترة الحالية. لتتماش ىالبيانات املالية املرحلية املوجزة  اإليضاحات حول تم تعديل بعض املبالغ املقارنة في 

 

 .   معامالت غير نقدية25
 

 2019 سبتمبر  20 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 - (98,000) في شركة زميلةاالستحواذ على استثمار 

 - 296,505 بيع عقارات استثمارية لطرف ذو عالقة

 - (198,505) التمويل اإلسالمي للشركات الزميلة

 

 التحول لإليبـور )اإلصالحات املعيارية لسعر الفائدة( -26

الدولي األدوات املالية ومعيار املحاسبة  9 التقارير املالية رقمإلعداد تعديالت على املعيار الدولي  بإدخالصرف قام امل ،2020يناير  1اعتباًرا من 

املتعلقة بإصالحات مؤشر أسعار اإلفصاحات  :األدوات املالية 7 إلعداد التقارير املالية رقماألدوات املالية: االعتراف والقياس واملعيار الدولي  39 رقم

( متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل سعر العرض بين اإليبـور ة األولى من مشروع معامالت الفائدة. تتناول التعديالت )املشار إليها باسم املرحل

 "( واقترحت تخفيًفا للتحوط ملثل هذه التحوطات السابقة لالستبدال.اإليبـور البنوك )"
 

خالل فترة عدم  املستقبليتحليل للتحوط بموجب التعديالت مثل التخفيف من ال اتخاذ أي تخفيف إن املصرف في الوقت الراهن ليس بحاجة

 بأي تدفقات نقدية أو أدوات تحوط للقيمة العادلة.صرف حيث ال يحتفظ امل 2021اليقين بعد عام 
 

يظل تأثير استبدال السعر على منتجات وخدمات و تتعلق املرحلة الثانية من املشروع باستبدال املعدالت املعيارية بمعدالت بديلة خالية من املخاطر. 

بتقييم ودعم تأثير التحول إذا كان لديها أي أدوات تحوط في واملساهمين ستقوم اإلدارة  ،وبناًء عليه ،أحد مجاالت التركيز الرئيسيةصرف امل

 املستقبل القريب.

 

 املرحلية املوجزةالبيانات املالية  اعتماد -27

 .2020 نوفمبر  4وصرح بإصدارها في  املرحلية املوجزةمجلس اإلدارة البيانات املالية  اعتمد


