
 

 التقرير السنوي لمجلس إدارة مصرف عجمان ش.م.ع 

 2021عن السنة المالية 

 

 السادة المساهمين الكرام ،،،

 تحية طيبة وبعد ،،، 

،  دولة االمارات العربية المتحدةالتي وضعها صناع القرار في  باألطر ا  متمسكته و لقد استطاع مصرف عجمان متمثال بإدار

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان وولي عهده األمين سمو الشيخ عمار بن حميد وتوجيهات 

تجاوز الكثير من التحديات والعوائق التي طرأت ليودعمهم المستمر للمصرف ، بن راشد النعيمي رئيس مجلس اإلدارة أطال هللا عمرهم 

شي مع النجاحات والتطورات االتمذلك بو ا وتطورا ضنهوالمصرف   فقد شهد، زات كبيرة للمصرف وتحويلها إلى إنجا 2021في عام 

 .ة كوروناحبالرغم من الضغوط التي جاءت بها جائ، االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

سباقه ورائدة في  تكانو وا اقتصاديا ملحوظا نمدولة اإلمارات العربية المتحدة لقياسات فقد شهدت عاما استثنائيا بكل ا 2021كان عام 

فكرة اإلنجازات وتطبيقها عمليا في  تالتي تبن ةتخطي الصعوبات وتحويلها إلى إنجازات فلذلك كان مصرف عجمان من المصارف السباق

 .كانت من األهداف الرئيسية للمصرفوالتي ، التحول الرقمي والسرعة في اإلنجاز وخدمة المجتمع 

 المصرف وانجازاته:أداء 

على سبيل  –على كافة األصعدة المحلية و المجتمعية وكانت  الكثير  ءتضاأشمعة  2021العام في لقد كانت إنجازات المصرف و أدائه  

 : :كاالتي -المثال ال الحصر 

 :رات العربية المتحدة في دولة االمادة كأحد المصارف الرائالمصرف  ترسيخ العالمة التجارية للمصرف وأداء .1

 درهم في اجمالي الودائع 15,263,046,000في تحقيق قبل االفراد والشركات من  حيث ساهم االقبال الكبير والمتزايد

ارة درهم ، والتي تحققت من السبل واالطر الحديثة الد 116,160,000تم تحقيق صافي أرباح بمقدار ، كما اإلسالمية

بلغت حقوق المساهمين ، كما درهم 22,342,286,000اجمالي االصول  بلغ، وقد المصرفاالعمال االساسية في 

 درهم. 2,634,622,000

 المسؤولية المجتمعية : .2

 لقد كان مصرف عجمان من المصارف السباقة لعمل الخير وتحمل المسؤولية المجتمعية كعادته في مسيرته وتمثلت باآلتي :

ارة تحت إد وهو أول دار إيواء في عجمان (Sanctuaryالستئجار مقر دار )درهم  110,000بمبلغ  تبرع مصرف عجمان .أ

تم تطوير المنزل لتوفير المأوى للنساء واألطفال ألسباب إنسانية. وقد يشمل هؤالء ضحايا العنف ، مؤسسة حماية المرأة والطفل 

اإلنسانية. كما يوفر المأوى برامج تأهيلية ونفسية واجتماعية وحاالت الطوارئ ، لعقابية وأطفال نزالء المؤسسات اإلصالحية وا

 .لدعم الضحايا
 



 

من المبادرة ، تم منح  كجزءو عة عجمان في محاولة لدعم تطورهمقدم مصرف عجمان مساعدة مالية للطالب المؤهلين من جام .ب

 ايمانا بأن 2021درهم في مايو  60,000و  2019درهم في نوفمبر  14,200، و  2019درهم في مارس  50,000الطالب 

 .  التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان

 

درهم إماراتي في "صندوق الهبات" التابع لجامعة عجمان لتقديم منحة دراسية واحدة  300,000ساهم مصرف عجمان بمبلغ  .ت

"منحة مصرف عجمان  الوقف باسم يي الصيرفة والتمويل اإلسالمي. سملطالب مؤهل من جامعة عجمان لدراسة تخصصات ف

 في الصيرفة والتمويل اإلسالمي".

 

درهم لحملة الهالل األحمر  50,000بمبلغ  تعزيزا  لشراكته اإلنسانية مع جميع القطاعات المحلية الحيوية ، ساهم مصرف عجمان .ث

ة اإلمارات العربية اإلماراتي "الحملة الصحية" التي تهدف إلى تحسين صحة الفئات الضعيفة والمحتاجة والعائالت في دول

 المتحدة.

 

اية المصممة لحم Go Green Paperlessتماشيا  مع ممارسات األعمال األخالقية والمستدامة ، أطلق مصرف عجمان مبادرته  .ج

ا من جوانب التحول الرقمي للبنك ، حيث يتم  البيئة وتعزيز تجربة العمالء ا جانب ا مهم  كجزء من هذا البرنامج ، يعد هذا أيض 

جيع العمالء والموظفين على تقليل استخدام الورق إلى الحد األدنى ونصحهم بأداء معظم المهام بتنسيقات رقمية مثل كشوفات تش

ويهدف هذا إلى تقليل البصمة الكربونية والتأثير السلبي على استهالك الموارد ،  ترونية واإلشعارات اإللكترونيةالحساب اإللك

 والنفايات.الطبيعية والتلوث 

 

 سياسة التوطين .3

بيه بما يتماشى مع تعليمات مصرف االمارات العر٪ من كل عام 4توظيف مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بمعدل نمو ال يقل عن • 

 د الموظفين. % من اجمالي عد45في المصرف حوالي طنين ا، وقد بلغت نسبة المو .والتوطين  المتحده المركزي ووزارة الموارد البشريه

 ٪ من مواطني دولة اإلمارات الذين يفوق أداؤهم التوقعات.60االحتفاظ بما ال يقل عن • 

 .قياديهالمناصب الفي السنوية  حاللالتعيين المواطنين اإلماراتيين األكفاء والمؤهلين في الوظائف المحددة وفق ا ألهداف خطة ا• 

 .موظف ا من خالل التدريب عبر اإلنترنت بقيادة مدرب 587تم تدريب •  

ا تدريبي ا مختلف ا من خالل التعلم عبر اإلنترنت 245تم تنفيذ •   .برنامج 

 .2021ساعة تدريبية خالل عام  13187إجمالي • 

 

 المناخ االستثماري : .4

 شا  عاأن العالم شهد أنت اال،  كورونا حةوبالرغم من تحديات جائ والبنوك ،بالرغم من انخفاض معدل الفائدة على المستوى العالمي للمصارف 

،  رتفاع أسعار النفط ال ا  عائد باإلنجازات االقتصادية وذلكمليئا  ا  استثنائي ا  ماع مارات العربية المتحدةدولة اإلكما شهدت  ،اقتصاديا 

دارة في بذلت اال، وقد  اكسبو العالمي باالضافه الى افتتاح فعاليات 2020مقارنة مع عام  العالمية والمحليةأسواق المال  االنتعاش في و

طر االخذ باالعتبار قواعد المخا جواء والعمل على اقتناص الفرص معهذه االمن  على كافة االصعدة لالستفادهمصرف عجمان جهدا مقدرا 

 . 2021مصرف عجمان في العام ل ا  استثنائي، ونتج عن ذلك اداءا ستثمارية اال

 

  



 

 النظرة المستقبلية :  .5

نعمل في ادارة المصرف بكل جهد وتفاني بالتعاون مع كل اركان ومؤسسات الدولة النجاح مسيرة المصرف والنهوض به من عام ألخر 

ما يعزز ثقة المستثمر والعميل لدى المصرف ويدفع المصرف على الصعيد المحلي م ستثمار االمنواقتناص كل الفرص الممكنه من خالل اال

 من عام ألخر.والتطور بالنهوض واالنجاز المستمر والتقدم 

 

 : جاح مسيرة مصرف عجمان وعلى األخص توجه بخالص الشكر والعرفان واالمتنان لكل من ساهم في اننود أن ن الختام في و 

  يخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان وولي عهده األمين سمو الشيخ عمار بن صاحب السمو الشسيدي

 .حميد بن راشد النعيمي

  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  هيئة األوراق المالية والسلع. 

  سوق دبي المالي. 

   وزارة االقتصاد. 

  الكرام المساهمين وعمالء المصرف.  

  .اعضاء مجلس االدارة على الجهد والتفاني الذي قدموه للمصرف 

  فانيهم المستمر في خدمة وانجاح مسيرة تل من رؤساء االقسام والدوائر الى كافة الموظفين عجمان مصرفكافة فريق عمل

 .المصرف

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 



مصرف عجمان ش.م.ع. 

والبيانات املالية التقريـر

هية في  ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن



مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املالية واليـر التقر 

هية في  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

صفحات املحتويات

٦-١ين الحسابات املستقليمدقق يـر تقر 

٧بيان املركز املالي

٨بيان الدخل

٩بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

١٠بيان التغيـرات في حقوق امللكية  

١١بيان التدفقات النقدية  

٧٩-١٢بيانات املالية  إيضاحات حول ال



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٩٧١  ٤  ٧٠١  ٠١٠٠ھاتف:
٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٠ +

+ ٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٤فاكس:
dubai@ae.ey.com

ey.com

ارنست ویونغ الشرق األوسط (فرع دبي)
٩٢٦٧  .ص.ب

الطابق األرضي  – آي سي دي بروكفیلد بلیس 
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
مصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي 

دیســــــــــمبر  ٣١كما في    التي تتألف من بيان المركز الماليو ")  المصــــــــــرف(" مصــــــــــرف عجمان ش.م.ع.للقد دققنا البيانات المالية  
یضاحات  يرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاریخ واإللتدفقات النقدیة والتغلدخل والدخل الشامل واابيانات  ، و ٢٠٢١

ة.، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامحول البيانات المالية

ــــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز الماليفي رأینا إن البيانات المالية   ــــــرف  المرفقة تعبر بصــــ  ٣١ي  ا فكم للمصــ
داد التقاریر المالية.للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية إلعالنقدیة    قاتهوتدف  المالي ، وعن أدائه٢٠٢١دیسمبر 

أساس إبداء الرأي 

ــيحها في فقرة "مســــــــــــــ  ؤولية مدققي لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضــــــــــــ
ــتقلون عن  يانات الماليةالحســـــــابات عن تدقيق الب ســـــــلوك المهني للمحاســـــــبين  وفقًا لقواعد ال  المصـــــــرف" من هذا التقریر. نحن مســـــ

محاســــــبين إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصــــــلة بتدقيقنا القانونيين الصــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية لل
ــؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات  دولة اإلمارات العربي فية  للبيانات المالي ولقواعد  ة المتحدة، وقد اســــتوفينا جميع مســ

الدولية للمحاســبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي  الســلوك المهني للمحاســبين القانونيين الصــادرة عن مجلس المعایير األخالقية 
.رأینا حول البيانات المالية وفر لنا األساس إلبداءلتة حصلنا عليها كافية ومناسب

أمور التدقيق الهامة 

الحالية. وقد  للسـنةلتي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية  امة هي تلك األمور اإن أمور التدقيق اله
بشـــــكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي رأیًا منفصـــــًال حول ة  ليتم التعامل مع تلك األمور في ســـــياق تدقيقنا للبيانات الما 

مر موضــــــــح في هذا  وبخصــــــــوص كل أمر من األمور الموضــــــــحة أدناه، فإن وصــــــــفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األهذه األمور.  
السياق.

من تقریرنا، بما في ذلك ما بيانات المالية  لا قد قمنا بتنفيذ مســـــؤولياتنا الموضـــــحة في فقرة مســـــؤولية مدققي الحســـــابات عن تدقيقل
خطاء الجوهریة  ليه، فقد تضـــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصـــممة لالســـتجابة إلى تقييمنا لمخاطر األیتعلق بتلك األمور. وبناًء ع

األمور الموضـــحة  للتعامل مع  ة  فذاإلجراءات المن . وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلكفي البيانات المالية
المرفقة.قيق البيانات المالية  أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تد



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
(تتمة)مصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

(تتمة) تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

(تتمة) أمور التدقيق الهامة

ن خالل عملية التدقيق مكيف تمت معالجة األمرام له اأمر التدقيق

على   المتوقعة  االئتمان  االسالمي  خسائر  التمویل 
٧ُیرجى االطالع على اإلیضاح  .  والموجودات االستثماریة
. حول البيانات المالية

مخصصات   رصيد  والموجودات  یمثل  االسالمي  التمویل 
تقدیرااالستثماریة تاریخأفضل  في  اإلدارة،  لميزانية  ات 

خسائر   لنماذج  وفقًا  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  العمومية، 
المتو  المعيار  االئتمان  في  عليه  منصوص  هو  كما  قعة 

األدوات المالية. -) ٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (

ة في البدایة بتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان  ر اتقوم اإلد
إلى العمالء ودات االستثماریةالتمویل االسالمي والموج على  

بعد ذلك قد زادت بشكٍل جوهري منذ التثبيت األولي، ثم تقوم  
القيمة  في  لالنخفاض  مراحل  ثالث  من  نموذج  بتطبيق 

لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.

ة المصنفلتمویل االسالمي والموجودات االستثماریةلبالنسبة  
) المرحلة  جوهری١ضمن  زیادة  (بدون  خاطر مفية  ) 

) والمرحلة  مخاطر  ٢االئتمان)  في  جوهریة  زیادة  (بها   (
م مخصصات الخسائر باستخدام منهجية االئتمان)، یتم تقيي

وضع نماذج عوامل الخطر التي تتضمن العوامل األساسية، 
احتم  ذلك  في  التعثر  لا بما  بافتراض  والخسارة  التعثر  ية 

د  ا تصقاالومدخالت  دالت الخصموالتعرض عند التعثر ومع
. الكلي

ة المصنفلتمویل االسالمي والموجودات االستثماریةلبالنسبة  
) (متعثر ومنخفض القيمة االئتمانية)، یتم  ٣ضمن المرحلة (

تقييم مخصصات الخسائر من خالل تقدیر التدفقات النقدیة 
. القروضالمخصومة مستقبًال من 

یل  مو لتامةاض في قيييم اإلدارة لالنخف توصلنا إلى فهم لتق
االستثماریة والموجودات  مخصص ،  االسالمي  وسياسة 

تحدید  للمصرفاالنخفاض في القيمة االئتمانية   ومنهجية 
نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.

للعمل معاینات  بتنفيذ  لتحدید  قمنا  الية  على  إجراءات  رقابة 
خسائر المتوقعة.عملية  التصميم  االئتمان  باختبار  قمنا 

التشغعاوالف إلجر لية  فيما  يلية  التالية  الداخلية  الرقابة  اءات 
ئر االئتمان المتوقعة:یتعلق بقياس خسا 

تصنيف  - واعتماد  االسالمي  مراجعة  التمویل 
. والموجودات االستثماریة

ما یلي بصفة دوریة:م اإلدارة بمتابعة تقو -
المراح)١ االتحدید  وخسائر  ا ل  لمتوقعة ئتمان 

والموجودات على   االسالمي  التمویل 
. الستثماریةا

على  )٢ مؤشرات  بها  التي  القروض  تحدید 
االنخفاض في القيمة (بما في ذلك القروض 

٩٠التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 
). ٣یومًا) في المرحلة (

القتصاد الكلي متغيرات وتوقعات ا)٣
ةاالئتمان المتوقعأداء نماذج خسائر)٤

إعاد- حاالت  واعتماد  الخاصة  ة  مراجعة  التصنيف 
لية الحوكمة حول هذه التصنيفات. اإلدارة وعمب

للتحقق من صحة النموذج. وحدة -



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
(تتمة)مصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

ة) (تتمتقریر حول تدقيق البيانات المالية 

(تتمة) امةالهأمور التدقيق 

ل عملية التدقيق ة األمر من خال كيف تمت معالجأمر التدقيق الهام 
طبقت   عاٍل  اإلدارة  كما  الجوانب  مستوى  في  األحكام  من 

أعاله تحدید  المذكورة  كورونا  عند  فيروس  المستجد أثر 
على مخصصات خسائر االئتمان من خالل  )  ١٩-ديفكو (

: یليا مراعاة م

التطلعلا.١ بيةمعلومات  المتغيرات  ما  ،  ذلك  في 
س في  الكلي  االقتصا ناریوهاتيالمستخدمة  د 

؛ بها ة طبحات المرتوالترجي

المو .٢ القطاعات  الضغوط  مختلف  في  جودة 
؛ ووالصناعات

.أثر إجراءات الدعم الحكومي.٣

خسائر  بتحدید  المتوقعقمنا  االسالمي  لة  االئتمان  لتمویل 
ر التدقيق الهامة أمو على أنها أحد والموجودات االستثماریة

ا االئتمان  خسائر  تحدید  إن  إجراء  حيث  یتضمن  لمتوقعة 
جوه تصنيف  أحكام  مثل  اإلدارة  جانب  من  التمویل  ریة 

)  ٢) أو (١إلى المراحل (االسالمي والموجودات االستثماریة
) خسائر  )،٣أو  نموذج  في  المستخدمة  واالفتراضات 

ة لمستقبلية المتوقعة التدفقات النقدیل ا متوقعة مثاالئتمان ال
جانب إعادة التصنيف  ى  إل .  وعوامل االقتصاد الكلي، إلخ

. اإلضافية لتعكس العوامل الخارجية الحالية أو المستقبلية
الماليـة البيانـات  على  جوهري  تأثير  لها  األحكام  هذه  إن 

. للمصرف

ية: قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق الجوهریة التال
مدى مالءمة المنهجية مدى معقولية و عة قمنا بمراج -

اصر تحدید  ختلف عنتخدمة في مواالفتراضات المس
ئر االئتمان المتوقعة. وقد تضمن ذلك  سا نماذج خ 

على وجه التحدید التحقق من صحة االفتراضات / 
ة التي تتعلق بالزیادة الجوهریة في  األحكام الرئيسي

التعث وتعریف  االئتمان  المخاطر  واحتمالية  ر  تعثر 
بافترا االسترداد  والخسارة  ومعدالت  التعثر  ض 

الخصم. افي ومعدل والتع

قمنا بتنفيذ اإلجراءات  - المختارة،  للعينات  بالنسبة 
للتأكد من أن الزیادة الجوهریة في مخاطر االئتمان  

شكٍل صحيح. قد تم تحدیدها ب

قمنا  - المستقبلية،  القياس  إلجراءات  بالنسبة 
اإلدارةبمراجعة   االقتصادیة للاختيار  مؤشرات 

الترجيحات، وتطبيق  بتقوالسيناریوهات  ييم  وقمنا 
بالمؤشرات االقتصادیة وأجرینا  معقولية التنبؤمدى

تحليل الحساسية.

ر االئتمان المتوقعة جعة األثر على خسائا قمنا بمر -
المستلتفشي  جة  نتي كورونا  - كوفيد(جدفيروس 
حات ترجي تقييمدةعلى إعا ، مع تركيز خاص  )١٩

الاالقتصا  على  كليد  المالية  الضغوط  وأثر   ،
بارات الخاصة  عتاال ناعية و قطاعات الصمختلف ال 

. م الحكوميبإجراءات الدع

مدخالت - قمنا بفحص  بالنسبة للعينات المختارة، 
نماذج في  الرئيسية  االئتمان  البيانات  خسائر 

المتوقعة.

تنف- بإعادة  لحسابات  قمنا  الرئيسية  العناصر  يذ 
مدى دقة نتائج اال خسائر وتقييم  المتوقعة  ئتمان 

. أداء النموذج

اإلفصاحات الواردة في  مالءمة ى  قييم مدقمنا بت-
المالية   المتطلباتالبيانات  في  مذكو المقابل  رة 

. ریر الماليةالدولية إلعداد التقا ر  يالمعای



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
مة)(تتمصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

(تتمة) ات المالية تقریر حول تدقيق البيان

ت األخرى المعلوما 

وتقریر مدققي  ، بخالف البيانات المالية  ٢٠٢١لسنة  للمصرفتتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي  
التقریر السنوي للمصرف لسنة لنا  من المتوقع أن یتوفر  رى.اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخ الحسابات الخاص بنا. تتحمل

. هذاققي الحسابات المستقلينریر مدد تاریخ تقبع٢٠٢١

ننا ال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. ال یشمل المعلومات األخرى وإإن رأینا حول البيانات المالية 

والتحقق مما إذا كانت فرها عند تو المحددة أعالهلومات األخرى  ع، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة الموفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية
أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي یبدو أنهايانات المالية  ع البغير متسقة بشكل جوهري معلومات األخرى الم

تتضمن أخطاًء جوهریة. 

لية مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات الما 

ام المعنية من عداد التقاریر المالية واألحكلدولية إلاوفقًا للمعایير  لمالية  يانات ا إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للب
،  (وتعدیالته)في دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠١٥) لسنة ٢والقانون االتحادي رقم (مصرفللساسيعقد التأسيس والنظام األ

ًء كان ذلك نتيجًة الحتيال  اأخطاء جوهریة، سو خالية منمالية  ة التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات  وعن الرقابة الداخلي
أو خطأ. 

على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة واإلفصاح،  المصرفإلدارة مسؤولية تقييم قدرة  حمل ا، تتد إعداد البيانات الماليةعن
مبدأ االستمراریة كأساس  مستخداعلى أساس مبدأ االستمراریة واالمصرف مور ذات العالقة بمواصلة أعمال  كما هو مناسب، عن األ

أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك. یقاف أعمالهأو إالمصرفإذا كانت اإلدارة تنوي تصفية للمحاسبة إال 

. مصرفللإعداد التقاریر المالية یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية

ت المالية ا ؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانسم

، بشكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهریة،  يانات الماليةت البول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانإن أهدافنا هي الحص 
التأكيدات  ن. وإ أینا حول البيانات الماليةلحسابات الذي یتضمن ر سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي ا

التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية   بأنعاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضماناً عبارة عن مستوىالمعقولة هي  
تعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع  ال أو خطأ، و سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتي

. تخاذها بناًء على هذه البيانات الماليةیتم القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي  كل معقول على ار، منفردة أو مجتمعة، بشث أن تؤ 

إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملية  ة معفي إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهني
دقيق. تال



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ستقلين ات الم تقریر مدققي الحساب
(تتمة)مصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

(تتمة) تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

ة) (تتممسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

فيذ إجراءات  وتن م  كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصمي، سواًء ة في البيانات الماليةلجوهریتحدید وتقييم مخاطر األخطاء ا •
.  التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية

عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد  ال أعلى من المخاطر الناتجة  عن االحتي مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتجإن
ؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية.لتواطضمن ایت

إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المال • وليس  ية لتصميم 
. مصرفالرقابة الداخلية لللية نظام إبداء رأي حول فعابهدف

ياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها السالءمة تقييم مدى م•
اإلدارة. 

دقيق التي تم  ة وتقييم، بناًء على أدلة التالستمراریمبدأ ااإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لاالستنتاج حول مدى مالءمة استخدام•
م یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حول  ك عدن هناالحصول عليها، ما إذا كا 

ين  فإنه یتعإذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري،على أساس مبدأ االستمراریة.  على مواصلة أعمالهالمصرفقدرة  
أو تعدیل رأینا  ت الصلة في البيانات المالية احات ذااإلفصتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى علينا أن نلفت االنتباه في

حصلنا ع  حتى تاریخ إصدار تقریر  إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي  ليها 
لمبدأ  ن االستمرار وفقاً عالمصرفوف المستقبلية قد تتسبب في توقف   أن األحداث أو الظر بات الخاص بنا. إالمدققي الحسا 
االستمراریة.

تمثل المعامالت لمالية ، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات اتقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية•
. انات الماليةللبي المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل واألحداث

إلبداء  المصرفللمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل  قيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات الماليةلة تدالحصول على أد•
.  واإلشراف عليها لمصرفليانات المالية سؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق الب. ونحن نتحمل المرأٍي حول البيانات المالية

يانات المالية. ل البنا المسؤولية عن رأینا حو ونتحمل وحد

ن أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة،  نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بي
ة نحددها خالل عملية التدقيق. أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخليبما في ذلك 

ونبلغهم بكافة العالقات واألمور  متثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية،  قد اسؤولي الحوكمة یفيد بأننا م إقرارًا لمكما نقد
وجدت. إنتنا، والضوابط ذات الصلة، األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقاللي

رى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  لتي ن، یتم تحدید تلك األمور ا ؤولي الحوكمةبين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسومن
الحالية، وبذلك تعتبر أمور تدقيق هامة.نةللسالبيانات المالية 

أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر  لحسابات الخاص بنا إال إذا كان القانون  ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي ا 
حاالت  لل أو، في  من المتوقع  ى أنهنادرة للغایة، نر عامة  هذا األمر في تقریرنا حيث أنه  تتجاوز  یجب عدم اإلفصاح عن  أن 

عن هذا اإلفصاح. التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

بات المستقلين اتقریر مدققي الحس
ة)(تتممصرف عجمان ش.م.ع.إلى السادة مساهمي 

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

للسنة المنتهية  ، (وتعدیالته)في دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠١٥) لسنة ٢نون االتحادي رقم (كما نشير، وفقًا لمتطلبات القا 
إلى ما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

محاسبية منتظمة؛ بسجالتالمصرفحتفظ ی)١

قنا؛يدقالمعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض ت لقد حصلنا على جميع )٢

مصرف من عقد التأسيس والنظام األساسي لل، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية  تم إعداد البيانات المالية)٣
؛  (وتعدیالته)العربية المتحدةفي دولة اإلمارات٢٠١٥) لسنة ٢ي رقم (والقانون االتحاد

ال)٤ المعلومات  في  تتفق  الواردة  و مالية  االستراتيجي  مجلتقر التقریر  المؤسسيةیر  الحوكمة  وتقریر  اإلدارة  السجالت س  مع 
؛ لمصرفل المحاسبية 

؛خالل السنةمصرفاألسهم المشتراة بواسطة الول البيانات المالية ح ١٢اإلیضاح یبين )٥

والشروط التي اعتمدت عليها؛ الت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة مالمعا ٣٢یبين إیضاح )٦

سنة  ، خالل القد خالفالمصرفتي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن  المعلومات الإلىاستنادًا  )٧
في دولة  ٢٠١٥) لسنة  ٢ي رقم (دحكام المعنية من القانون االتحا من األ، أي  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالية المنتهية في  

النظام األساسي له على وجه قد یكون له قد التأسيس و ، عمصرفأو، فيما یتعلق بال(وتعدیالته)العربية المتحدةاإلمارات
تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي؛ و

المساهمات االجتماعية خالل السنة.٣٧یضاح یبين إ)٨

دكمفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، نفي٢٠١٨) لسنة  ١٤بالقانون االتحادي رقم (وة على ذلك، وفقًا لمتطلبات المرسومالع
لنا على كافة المعلومات واإلیضاحات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا. بأننا قد حص 

آخر أمر 
يق  ، والذي أبدى رأي تدقمدقق حسابات آخرقبل  من٢٠٢٠دیسمبر  ٣١هية في  ة للمصرف للسنة المنتات الماليدقيق البيانتم  لقد ت

. ٢٠٢١فبرایر ١٧البيانات المالية بتاریخ حول هذهغير معدل 

عن ارنست ویونغ

: منموقعة 
ن أنتوني اوسوليفا

شریك
٦٨٧م التسجيل: قر 

٢٠٢٢فبرایر٧
إلمارات العربية المتحدة ادبي، 





٨مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيان الدخل 

هية في  ٢٠٢١بـر ديسم٣١للسنة املن

٢٠٢١٢٠٢٠إيضاحات 

ألف درهمألف درهم 

اإليـرادات التشغيلية  

٢٤٧٠٦٬٣٦٨٨٧٩٬٠٨١اإليـرادات من املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية 

٢٥٩٦٬٠١٥١٠٩٬٠٤٥بالقيمة العادلةإسالميةاإليـرادات من أوراق مالية استثمارية

٢٦١٠٦٬٠٢٠٤٨٬٧٦٢والعموالت وإيـرادات أخرى الرسوم 

١٢٬٦٠٧) ٨٬٢٦٥(١٣الحصة من نتائج الشركة الزميلة 

٩٠٠٬١٣٨١٬٠٤٩٬٤٩٥مجموع اإليـرادات التشغيلية قبل حصة املودعين من األرباح 

)٤٣٤٬٨١٥() ٢٣٢٬٠٥٤(حصة املودعين من األرباح

٦٦٨٬٠٨٤٦١٤٬٦٨٠صافي اإليـرادات التشغيلية  

املصروفات  

)١٨٢٬٠٤٦() ١٩٦٬٨٠٠(٢٧تكاليف املوظفين  

)٥٣٬٠٩٢() ٦٢٬٦٩٠(٢٨املصاريف العمومية واإلدارية 

هالك ممتلكات ومعدات  )٢٦٬٠٨٠() ٢٥٬٠٥٢(١٥اس

)٢٩٧٬٢٦٠() ٢٦٧٬٣٨٢(٢٩انخفاض القيمة املحمل على املوجودات املالية 

)٢٬٧٩٩(-١٦انخفاض القيمة املحمل على املوجودات غير املالية 

) ٥٦١٬٢٧٧() ٥٥١٬٩٢٤(مجموع املصروفات 

١١٦٬١٦٠٥٣٬٤٠٣الربح للسنة

٣٠٠٫٠٥٥٠٫٠٢٥للسهم (بالدرھم)األساسية واملخففة األرباح 

 ال يتجزأ من هذه ال
ً
.بيانات املالية تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



٩مصرف عجمان ش.م.ع. 

اآلخر الدخل الشامل و األرباح أو الخسائر بيـان

هية في  ٢٠٢١ديسمبـر ٣١للسنة املن

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١١٦٬١٦٠٥٣٬٤٠٣الربح للسنة

األخر:(الخسارة) الشامل الدخل / 

 إلى األرباح أو الخسائر: لنالبنود التـي 
ً
يعاد تصنيفھا الحقا

الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات ألدوات امللكية بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل اآلخر
٦٢٬٥٨٥(٣١٬٦٧٤(

٦٢٬٥٨٥(٣١٬٦٧٤(

 إلى األرباح أو الخسائر: 
ً
البنود التـي قد يعاد تصنيفھا الحقا

القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل  ربح /)خسارة (

الدخل الشامل اآلخر 
)٣١٬٨٨١) ٩٬٠٩٧

بالقيمة العادلة من خالل  االستثماريةاألوراق املاليةتعديالت إعادة التصنيف بشأن 

الدخل الشامل اآلخر 
)٢٤٬٩٦٠() ١١٬٦٧٩(

)٦٬٩٢١) ٢٠٬٧٧٦

)٥٥٬٦٦٤(١٠٬٨٩٨للسنةالدخل / (الخسارة) الشامل األخر مجموع

)٢٬٢٦١(١٢٧٬٠٥٨للسنة الدخل / (الخسارة) الشامل مجموع

 ال يتجزأ من هذه الت
ً
.بيانات املاليةشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



١٠مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيان التغيـرات في حقوق امللكية  

هية في  ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

احتـياطي قانونيرأس املال 

احتـياطي القيمة  

العادلة لالستثمارات 

احتياطي انخفاض  

املجموع أرباح مستبقاةالعام القيمة  

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

١١١٬٥٨٣٥٤٬٨٢٤٢٬٥١٢٬٣١٩)٧٬٢٥٦(٢٠٢٠٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٣٬١٦٨يناير١كما في 

٥٣٬٤٠٣٥٣٬٤٠٣----الربح للسنة 

)٥٥٬٦٦٤(--)   ٥٥٬٦٦٤(--اآلخر الشاملالدخل

)٢٬٢٦١(٥٣٬٤٠٣-)٥٥٬٦٦٤(--للسنةة(الخسارة) الشاملالدخل / مجموع 

تحويل من استبعاد استثمارات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

-)٢٬٥٦٥(-٢٬٥٦٥--الشامل اآلخر

-)٥٬٣٤٠(--٥٬٣٤٠-تحويل إلى احتياطي قانوني

-١٤٬٥٤١)١٤٬٥٤١(---)٢٢انخفاض القيمة العام (إيضاح تحويل إلى احتياطي 

)٦٬٢١٧()٦٬٢١٧(----)٣٦(إيضاح الزكاة

)١٬٢٥٠()١٬٢٥٠(----)٢٣مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح 

٩٧٬٠٤٢١٠٧٬٣٩٦٢٬٥٠٢٬٥٩١) ٦٠٬٣٥٥(٢٠٢٠٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٥٨٬٥٠٨ديسمبر ٣١كما في 

١١٦٫١٦٠١١٦٫١٦٠----الربح للسنة 

١٠٫٨٩٨--١٠٫٨٩٨--الخسارة الشاملة األخرى 

١١٦٫١٦٠١٢٧٫٠٥٨-١٠٫٨٩٨--مجموع الدخل الشامل للسنة 

تحويل من استبعاد استثمارات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

-٢٫٤٧٣-)٢٫٤٧٣(--الشامل اآلخر

-)١١٫٦١٦(--١١٫٦١٦-تحويل إلى احتياطي قانوني

-)١٥٫٣٢٢(١٥٫٣٢٢---)٢٢تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة العام (إيضاح 

٤٫٩٧٣٤٫٩٧٣----)٣٦(إيضاح عكس مطلوبات الزكاة 

١١٢٫٣٦٤٢٠٤٫٠٦٤٢٫٦٣٤٫٦٢٢) ٥١٫٩٣٠(٢٠٢١٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٧٠٫١٢٤ديسمبر ٣١كما في 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية .
ً
تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



١١مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيان التدفقات النقدية 
هية في   ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

٢٠٢١٢٠٢٠إيضاح 

ألف درهم ألف درهم 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

١١٦٬١٦٠٥٣٬٤٠٣الربح للسنة
تعديالت لـ: 

هالك ممتلكات و معدات  ٢٥٬٠٥٢٢٦٬٠٨٠اس
٢٦٧٬٣٨٢٢٩٧٬٢٦٠أعباء انخفاض القيمة على املوجودات املالية 

٢٬٧٩٩-أعباء انخفاض القيمة على موجودات غير مالية أخرى 
)٨٣٬٣٦٧() ٨٢٬١٨٥(إسالمية اإليـرادات من أوراق مالية استثمارية

٢٤٬٣٩٤) ١٢٬٠٢٩(تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
)٢٥٬٦٧٨() ١٣٬٨٣٠(إسالمية من استبعاد أوراق مالية استثماريةالربح املحقق 

)١٢٬٦٠٧(٨٬٢٦٥حصة النتائج من شركة زميلة 
-) ١٧(ممتلكات و معدات ربح من استبعاد 

٣٠٨٬٧٩٨٢٨٢٬٢٨٤النقدية التشغيلية قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية التدفقات 
التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

١٬٧٧١٬٦٤٤٥٩٬٦٢٦في املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية النقص 
١٣٬٨٢٧٤٢٬٩٩٦النقص في مطلوب من مصارف و مؤسسات مالية أخرى 

٢٧٥٬٤٨٤) ٧٢٬١٨٨(في ودائع إلزامية لدى املصرف املركزي  (الزيادة) / النقص 
١٬٠٥٠٬٠٠٠٣٣٠٬٠٠٠املرابحات الدولية مع املصرف املركزي في النقص 

٤٨٬٩٠٦) ٩٥٩٬٩٣٨(في املوجودات األخرى  (الزيادة) / النقص 
)٦٩٦٬٥٩٧(١٬٠٣٦٬٨٨٣في الودائع اإلسالمية للعمالء (الزيادة) / النقص 

)١٬٣٩٤٬٨٩٥() ١٢٧٬٤٧٠(في املطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى النقص 
)٢٣٬٩٦٩() ٢٠١٬٠٤٣(في املطلوبات األخرى النقص 

)١٬٠٧٦٬١٦٥(٢٬٨٢٠٬٥١٣العملياتالناتج من/(املستخدم في)النقد
)١٬٢٥٠(-اإلدارة دفع مكافأة أعضاء مجلس 

)١٬٠٧٧٬٤١٥(٢٬٨٢٠٬٥١٣األنشطة التشغيلية الناتج من/(املستخدم في) النقد صافي 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

)٢٬٠٨٩٬٩١٩() ٣٬١٧٤٬١٢٧(إسالمية شراء أوراق مالية استثمارية
١٬٨٦٣٬٧٩٤٢٬٧٦٠٬٩١٠إسالمية املتحصل من بيع أوراق مالية استثمارية

-) ٨٬٧٦٢(إضافة في استثمار في شركة زميلة 
٧٤٠٧٬٣٣٣توزيعات أرباح مستلمة من االستثمار في شركة زميلة 

)٢١٬٠١١() ١٨٬١٢٣(شراء ممتلكات ومعدات 
-١٧٢ممتلكات و معدات عائدات من استبعاد 

٨٨٬٩٨١٨٠٬٨٨٢إسالمية استثماريةإيرادات أرباح أوراق مالية 
)٥٬٨٢٧() ٤٬٣١٧(إضافات إلى استثمارات عقارية 

١٢٤٬٨٩٧-عائدات من استبعاد استثمار في شركة زميلة 
٨٥٧٬٢٦٥)١٬٢٥١٬٦٤٢(األنشطة االستثمارية الناتج من /)املستخدم في(صافي النقد 

) ٢٢٠٬١٥٠(١٬٥٦٨٬٨٧١في النقد وما يعادلھ الزيادة / (النقص) صافي 

٥٨٩٬٥٦٥٨٠٩٬٧١٥النقد وما يعادلھ في بداية السنة

٢٬١٥٨٬٤٣٦٥٨٩٬٥٦٥) ٣١(إيضاح النقد وما يعادلھ في نھاية السنة

 ال يتجزأ من هذه ال
ً
.بيانات املالية تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا



١٢مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املالية  إيضاحات حول ال

هية في  ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

معلومات عامة .١
("املصرف"تأسس ش.م.ع.  عجمان  عامة)  مصرف  مساھمة  "كشركة  بـ  مًعا  التابعة  وشركاتھ  املصرف  إلى  ويشار  املسجل ".  املصرف.  العنوان  إن 

. تم تسجيل املصرف في ھيئة األوراق ٢٠٠٨يل  بـر أ ١٧في  ايً قانون، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة، تم تأسيس املصرف  ٧٧٧٠ص.ب  للمصرف هو
. كما ٢٠٠٨يونيو  ١٤خيص من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للعمل كمركز رئيسىي في  ـر توحصل على  ٢٠٠٨يونيو  ١٢املالية والسلع بتاريخ  

.  ٢٠٠٨بـرديسم٢٢خيص فرع من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وبدأ عملياتھ في ـر تعلى ٢٠٠٨بـرديسم١املصرف في حصل

بيانات للدفع في دولة اإلمارات العربية املتحدة. تتضمن الوثالثة مكاتبفروع تسعةباإلضافة إلى املركز الرئيسىي في عجمان، يعمل املصرف من خالل 
أنشطة كل من املركز الرئيسىي للمصرف وفروعھ.اليةامل

املتعددة مثل االستثمارية والتمويلية اإلسالميةاملنتجاتالتمويلية واالستثمارية من خالل األنشطة املصرفية  تتمثل األنشطة الرئيسية للمصرف في 
 ألحكام عقد التأسيس وبنود  ينفذاملرابحة واملضاربة واملشاركة والوكالة والصكوك واإلجارة.  

ً
 ملبادئ الشريعة اإلسالمية وطبقا

ً
املصرف أنشطتھ وفقا

.النظام األساسىي

تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة ٢
والتعديالت والتفسيراتاملعايير ١-٢

٢٠٢١يناير ١والتي تبدأ في مصرفاملعايير والتعديالت والتفسيرات التي يسري مفعولها للفترة املحاسبية لل 
٢املرحلة –اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك

املرحلة الثانية، والذي يقوم بتعديل –، قام مجلس املعايير املحاســبية الدولية بإصــدار إعادة تشــكيل أســعار الفائدة بين البنوك ٢٠٢٠في أغســطس 
لقيــاس واملعيــار الــدولي  األدوات املــاليــة : االعتراف وا ٣٩األدوات املــاليــة واملعيــار املحــاســـــــــــــبي الــدولي رقم  –٩املعيــار الــدولي إلعــداد للتقــارير املــاليــة رقم  

: عقود التأمين واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٤األدوات املالية: اإلفصـــــــــاحات، واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ٧إلعداد التقارير املالية رقم  
عقود اإليجار.١٦رقم  

ـــــة باملتوفر املرحلة الثانية من إعادة تشــــــــــكيل أســــــــــعار الفائدة بين البنوك إ  ـــــمح لعالقات التحوط الخاصـــــ باالســــــــــتمرار عند صــــــــــرفعفاءات مؤقتة تســـــ
ــــــــتبـدال معيـار  ــــــــرفالحـالي بنظـام الفـائـدة الخـاليـة من املخـاطر. تتطلـب اإلعفـاءات من املمعـدل الربحاســـــ تعـديـل تعيينـات التحوط ووثـائق التحوط. صـــــ

شــارة ويتضــمن ذلك إعادة تعريف املخاطر املحوطة ملرجعية الفائدة الخالية من املخاطر، وإعادة تعريف وصــف أداة التحوط و/ أو البند املحوط لإل 
التحوط. يجــب إجراء تحــديثــات على و  هــايــة فترة البيــانــات املــاليــة إلى الفــائــدة الخــاليــة من املخــاطر وتعــديــل طريقــة تقييم فعــاليــة  ثــائق التحوط بحلول 

ها االســــــتبدال. بالنســــــبة للتقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط، يجوز لل أن يختار التحوط على أســــــاس التحوط إلعادة تغيير القيمة مصــــــرفالتي يتم ف
 ومحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات تحديد سعر فائدة كمكون مخاطر غير محدد تمصرفالعادلة التراكمية إلى الصفر. يجوز لل

ً
عاقديا

 للتحديد بشـــــكل منفصـــــل. قام معدل الربحالنقدية للبند املحوط، بشـــــرط أن يكون عنصـــــر مخاطر 
ً
بتقييم تأثير املرحلة الثانية والذي  صـــــرفاملقابال

.مصرفلليعتبر ليس جوهرًيا على البيانات املالية 

ـــائــد ــــــ ــــــــعــار الفــائــدة الســـــ بين البنوك، مثــل تلعــب أســـــ  معــدل الربحة 
ً
ــــــــواق املــاليــة العــامليــة نظرا  في األســـــ

ً
 مهمــا

ً
ـــائــد بين البنوك في لنــدن (ليبور)، دورا ــــــ الســـــ

ـــتقات والقروض  ، وكمعايير في تقييم األدوات االســــــــتثمارية والتي تتضــــــــمن الصــــــــكوكواألوراق املالية(التمويلية) الســــــــتخدامها كأســــــــعار مرجعية للمشـــــ
املالية.

إلى اليقين في نزاهة أســـــعار الفائدة الســـــائدة بين البنوك في الســـــنوات األخيرة دفع الجهات التنظيمية والبنوك املركزية واملشـــــاركين في الســـــوق إن عدم 
ها من قبل املســــاهمين في ا  ســــواق أل العمل على التحول إلى أســــعار مرجعية بديلة خالية من املخاطر. هذا وقد اقترحت مجموعات العمل التي يتم قياد

ـــــورة تدريجية. إن التقدم املحرز في التحول إلى هذه األســــــــعار املرجعي ـــــــعار مرجعية خالية من املخاطر ليتم تطبيقها بصـــ ة الجديدة  في الدول املعنية أسـ
.٢٠٢٢يناير ١أسفر عن درجة عالية من عدم اليقين في مستقبل األسعار املرجعية للفائدة السائدة بين البنوك ملا بعد 

، واسـتبدالها  ٢٠٢١ديسـمبر ٣١إيقاف العمل بمعظم أسـعار الفائدة السـائدة بين بنوك لندن وأسـعار الفائدة السـائدة بين البنوك األخرى بعد  سـيتم 
ــــــتثناء بعض أســـــــــــعار الفائدة الســـــــــــائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمريكي حيث قد يتم تأجيل الوقف حتى  ٣٠ببعض األســـــــــــعار املرجعية البديلة، باســـــ

.صرفبامل. يغطي التحول من أسعار الفائدة السائدة بين البنوك ومعظم وحدات األعمال ووظائف الدعم ٢٠٢٣نيو يو 

 من  صـــرفيقوم امل
ً
باعتبار ، وال تعتقد اإلدارة أن التأثير ســـيكون كبير٢٠٢١ديســـمبر٣١بتقييم معدل اســـتبدال منتجاتھ وخدماتھ، ومع ذلك اعتبارا

هم محفظة غير جوه رية من العمالت األخرى بخالف الدرهم.أن لد



١٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(تتمة)تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة ٢
(تتمة)املعايير والتعديالت والتفسيرات١-٢

قابلة للتطبيق على املعايير املنشــــــــــورة، أو على لجنة تفســــــــــيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير جوهرية ال توجد أي معايير، أو تعديالت جديدة أخرى 
ها ليســـــت ســـــارية املفعول ألول مرة للســـــنة املالية  توقع أن يكون لها تأثير والتي من امل٢٠٢١يناير  ١التي تبدأ في مصـــــرفللاملالية التي تم إصـــــدارها ولك

.مصرفجوهري على البيانات املالية لل

تعريـفات .٣

ها املحددة:بيانات املاليةلقد تم استـخدام املصطلحات التالية في ال مع معان
املرابحة

 املصرفتبيع بموجبھ هي عقد 
ً

هاما ألحد  ("البـــــــــائع") أصال قيام البائع بشراء األصل وحيازتھ وقبضھ  ي") على أساس دفعات مؤجلة بعد شتر ("املعمال

يتكون ســـعر بيع املرابحة من تكلفة األصـــل بشـــراء األصـــل فور تملك البائع لذلك األصـــل بموجب شـــروط وأحكام مرابحة معينة.ي شـــتر بناًء على وعد امل

ــــــدد.  تحتسب. مسبًقاوهامش ربح متفق عليھ   ــــــر املســــــ  على أساس زمني على مدار فترة العقد بناًء على أصل مبلغ التمويل غيــــــ
ً
قيمة ربح املرابحة داخليا

ها في عقد املرابـحة.شتر يتم سـداد سعر بيع املرابحة من قبل امل ي للبائع على أقساط خالل املدةاملنصوص عل

الوكالة

الط أحد  يكون  طرفين،  بين  اتفاقية  هي  وكيل الوكالة  إلى  الوكالة")  مال  بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأس  يقوم  الذي  وهو  املمول ("املوكل")،  هو  رفين 

التـي الجدوى / خطة االستثمار   لدراسة 
ً
طبقا الشريعة اإلسالمية  الذي يقوم باستثمار رأس مال الوكالة بطريقة تتفق مع  يوفرها  ("الوكيل")، وهو 

 ("أجر الوكالة") كمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأس مال الوكالة، على أنھ قد ُيمنح الوكيل أي مبالغ  الوكيل للموكل. يستحق الوكيل أجر 
ً
 محددا

ً
ا

ها كحافز على حسن اآلداء. األصل أن  ها / توزيعها من قبل الوكيل.  يتم إضافية تـزيد على نسبة الربح أو العوائد املتفق عل توزيع ربح الوكالة عند إعال

 على أساس زمني خالل مدة الوكالة بوعلى الرغ
ً
 بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخليا

ً
ناًء  م من ذلك، وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديـره دائما

الوكالة، وإال السداد، أو اإلهمال أو املخالفة لشروط وأحكام اتفاقية  التعثر فيعلى رأس مال الوكالة غيـر املسـدد. ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة  

ال إلى قوى قاهرة، وأن  بسبب يـرجع  الخسارة قد وقعت  تلك  يفيد بأن   
ً
 مقنعا

ً
املوكل دليال شريطة تلقي  الخسارة،  وكيل لم فإن املوكل هو من يتحمل 

ها الضارة على الوكالة. تفادي يكن بوسعھ التنبأ بتلك القوى القاهرة أو  موكل أو وكيل، وفق ما يقتضىي األمر.تعمل بصفةأن للمصرفو تبعا

االستصناع

ــــــــرفتعهـد يهو عقـد بيع بين طرفي العقـد، بحيـث   ــــــــنوع") ألحـد متعـامليـھ املصـــــ ــــــــل أو عقـار محـدد ("املصـــــ ــــــــاء أصـــــ ــــــــانع" أو "البـائع") بموجبـھ بـإنشـــــ ("الصـــــ

ها بشـــكل مســـبق، على أن يتم التســـليم خالشـــتر ("املســـتصـــنع" أو "امل  ملواصـــفات متفق عل
ً
، على أن ي") وفقا

ً
ها مقابل ثمن محدد ســـلفا ل فترة متفق عل

أو يتضـــــمن ذلك الثمن تكلفة اإلنشـــــاء وهامش ربح. وال يقتصـــــر إنجاز العمل، املتعهد بھ، على الصـــــانع فحســـــب، بل من املمكن تنفيذ أعمال اإلنشـــــاء

ـــــــــر بالكامل، أو أي جزء منھ، عن طريق طرف ثالث تحت إشــراف ومســؤولية الصــانع. وبم وهاملصــرفكون فيھ يالذي وجب عقد االســتصــناع،  التطويــــــ

ـــــــــــــي تكبدها  . ويحتسـبالصـانع أو املسـتصـنع ــــــــصـناع التـ  املصـرفربح االسـتصـناع (الفارق بين ثمن بيع املصـنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة االسـتــــــ
ً
) داخليا

صل مبلغ التمويل غيـر املسـدد.أل وفًقأفترة العقد مدى على أساس زمني على 

املضاربة

ـــــــــاربـة") إلى الطرف  ـــــــــاربـة عقـد بين طرفين، يكون أحـدهمـا املمول ("رب املـال") وهو الطرف الـذي يقـدم مبـالغ مـاليـة معينـة ("رأس مـال املضـــــ اآلخر  املضـــــ

ى خبــــــــــرتھ مقابل حصة ("املضــــــــــارب")، وهو الطرف الذي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأس مال املضاربة في أحد املشاريع التجارية أو األنشطة بناًء عل

ـــــبًقا) من الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب املال في إدارة نشــــــــــاط املضــــــــــاربة. األصــــــــــل أن  ها مســـــ يتم توزيع ربح املضــــــــــاربة عند محددة (متفق عل

 بشكل موثوق، فيتم احت
ً
ها / توزيعها من قبل املضارب. ومع ذلك، وحيث إن ربح املضاربة يتم تقديـــره دائما  على أساس إعال

ً
ساب ربح املضاربة داخليا

الســـداد، أو اإلهمال أو املخالفة  التعثر فيويتحمل املضـــارب الخســـارة في حالة  زمني خالل مدة املضـــاربة بناًء على رأس مال املضـــاربة غيـــــــــــــــــر املســــــــــــــــــــدد.  

ــريطة تلقي رب املال لشــــروط وأحكام عقد املضــــاربة، و ــارة، شــ   إال فإن رب املال هو من يتحمل الخســ
ً
 مقنعا

ً
يفيد بأن تلك الخســــارة قد وقعت بســــبب دليال

ها  وبموجب عقد املضـــاربة، فقد على املضـــاربة.الســـلبيةيــــــــــــــــرجع إلى قوى قاهرة، وأن املضـــارب لم يكن بوســـعھ التنبأ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعا

 أو رب املال، بحسب األحوال. تكون املجوعة 
ً
مضاربا



١٤مصرف عجمان ش.م.ع. 
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هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(تتمة) تعريـفات.٣

املشاركة

، بحيث يسـاهم كال الطرفين في رأس مال املشـاركة ("رأس مال املشـاركة")، ويجوز أن تكون املسـاهمة بالنقد  متعامليھأو أحد املصـرفبين اتفاقيةهي 

ـــرام عقد املشــاركة. ويجوز أن يكون موضــوع عقد املشــاركة اســتثمار معين، قائم أو جديد، أو في ملكية ممتلكات ــــــ معينة أو بالعين وفق قيمتھ وقت إبــــــ

 كما هو منصــــــوص إما بصــــــفة دائمة أو متناقصــــــة ت
ً
ها ســــــلفا نتهي بحيازة املتعامل لكامل امللكية. يتم اقتســــــام األرباح وفق نســــــبة توزيع الربح املتفق عل

ها / توزيعها من قبل الشــــريك املديــــر. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إ  ن ربح املشاركة عليھ في عقد املشاركة. األصل أن يتم توزيع ربح املشاركة عند إعال

ــــــديتم تقدي ــــــر املســــــ  على أساس زمني خالل مدة املشاركة بناًء على رأس مال املشاركة غيــــــ
ً
 بشكل موثوق، يتم احتساب ربح املشاركة داخليا

ً
د. ــــــــــــره دائما

ــ  و ر أ ويتم تقاســـــم الخســـــارة، إن وجدت، بناًء على نســـــبة مســـــاهمة كل من الشـــــريكين في رأس املال، مع مراعاة أنھ في حالة عدم إهمال الشـــــريك املديــــــــــــــــ

 ه عن الســـــداد، يجب أن يقدم  تعثر مخالفتھ لبنود عقد املشـــــاركة أو 
ً

 يفيد بأن تلك الخســـــارة قد وقعت بســـــبب يــــــــــــــــــرجع إلى قوى للمصـــــرف دليال
ً
مقنعا

ها الضارة على املشاركة. قاهرة، وأن الشريك املديـر لم يكن بوسعھ التنبأ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعا

اإلجارة

ــــــرفؤجر يهي اتفاقية  ها أصـــــــــــل ما ألحد متعامليھاملصـــــ ــــــتأجر") (بعد شـــــــــــراء أو اقتناء األصـــــــــــل املعين، إما من بائع آخر أو من ("املؤجر") بموج ("املســـــ

 لطلب املتعامل وبناًء على وعده باالســــــــــتئجار)، مقابل دفعات أجرة محددة ملدة أو ملددإيجارية محددة، على أن يســــــــــتح
ً
ق الدفع  املتعامل نفســــــــــھ وفقا

على أساس أجرة ثابتة أو متغيـرة.

األجرة، كما يتعهد املســتأجر بموجب  األصــل املســتأجر وتنص على فترة اإلجارة وأســاس احتســاب األجرة ومواعيد ســداد دفعاتاتفاقية اإلجارة تحدد

ها على مدار تلك االتفاقية بتجديد الفترات اإليجارية وســـداد مبالغ دفعات األجرة ذات الصـــلة بما يتفق مع الجدول الزمني املحدد والصـــيغة املعمول 

فترةاإلجارة.

هاية مدة اإلجارة بعد أن يقوم املســـتأجر بالوفاء بكافة االلتــــــــــــــــزامات املتــــــــــــــــرتــــــــــــــــية  عليھ بموجب  ويحتفظ املؤجر بملكية األصـــل طيلة مدة اإلجارة، وفي 

 إلى تعهد بالبيع الذي قدمھ املؤجر.اإلجارة، يقوم املؤجراتفاقية
ً
ببيع األصل املؤجر للمستأجر بقيمة رمزية استنادا

ستحق
ُ
 تكلفت

ً
ــــــر املسددة (والتــــــــــــي تمثل غالبا بناًء على دفعات األجرة الثابتة غيــــــ ة األصل  دفعات األجرة فور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فترةاإلجارة 

املؤجـر).

الصكوك 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. موجودات هي شهادات ائتمان تمثل 

أهم السياسات املحاسبية .٤

بيان اإللتـزام(أ)

هاوفقا للمعاييـر الدولية للتقاريـر املالية ومتطلبات قوانين دولة اإلمابيانات املاليةلقد تم إعداد ال القانون  ، بما في ذلك رات العربية املتحدة املعمول 

.٢٠١٨لسنة ١٤واملرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠١٥) لسنة ٢العربية املتحدة رقم (االتحادي لدولة اإلمارات

بيانات املالية أساس إعـداد ال(ب)

تم قياســـــها بالقيمة  للمصـــــرفبيانات املاليةلقد تم إعداد ال وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، باســـــتثناء بعض األدوات املالية واالســـــتثمارات العقاريةالتي 

هاية كل فترة تقريـر، كما هو موضح في السياسات املحاسبية أدناه.  العادلة في 

وجودات أو البضائع أو الخـدمات.تستند التكلفة التـاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل املدفوع مقابل امل



١٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(تتمة)أهم السياسات املحاسبية .٤

(تتمة)بيانات املاليةأساس إعـداد ال(ب)

ــيتم قبضـــھ لبيع أي من املوجودات أو دفعھ لتحويل أي من املطلوبات ضـــمن معاملة منظمة بين املتشـــاركي عرف القيمة العادلة بالســـعر الذي سـ
ُ
ن في ت

ـــــــرة أو  ـــــــعر يمكن تحقيقھ بطريقة مباشـ  بفضــــــــل أســــــــلوب تقييم أخر. وعندما إذا كانالســــــــوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السـ
ً
مقدرا

ألي من املوجودات أواملطلوبــات،   ــــــــرفتقــدير القيمــة العــادلــة  ــــــــعر أي من املوجودات أو املطلوبــات مــا إذا ـكـان يتعين على يراعي املصـــــ عنــد تحــديــد ســـــ

ات بيانفي تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة بشـــــأن أغراض القياس و/أو اإلفصـــــاح في هذه الفي الحســـــبانأخذ تلك العوامل  متشـــــاركي الســـــوق 

لة وفق تلك األسس، وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابھ مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العاداملالية

.٣٦املعيار املحاسبي الدولي رقم بجسب 

ـــــــــر  بناًء على مدى وضــوح املدخالت بالنســبة ٣أو  ٢أو ١املالية، إلى املســتوى إضــافة إلى ذلك، ُتصــنف قياســات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقاريــــــ

لقياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

ـــــــــر املعّدلة) ملوجودات أو م١مدخالت املســتوى - ـــــــــي وهي املدخالت املســتنبطة من األســعار املدرجة (غيــــــ طلوبات مطابقة في أســواق نشــطة والتــــــ

ها في تاريخ القياس؛ يمكن للمنشأة الحصول عل

واملالحظة للموجودات أو ١وهي املدخالت املســـــــتنبطة من البيانات عدا عن األســـــــعار املدرجة املســـــــتخدمة في املســـــــتوى  ٢مدخالت املســـــــتوى  -

املطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و

وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.٣ستوى مدخالت امل-

عرض ال
ُ
ذلك.بالدرهم اإلماراتـي (الدرهم) وُتقرب كافة املبالغ األخرى إلى أقرب ألف درهم، باستثناء ما يتم تحديده غير بيانات املاليةت

إعداد البيانات املالية(ج) أساس 

املحاسبية الرئيسية موضحة أدناه:السياسات 

لمصرف:لتتحقق السيطرة عندما يكون واملنشآت الخاضعة لسيطرتھ. و البيانات املالية للمصرف تتضمن هذه البيانات املالية

  هاالسيطرة على ،الشركة املستثمر ف

ها، و ها مع الشركة املستثمر ف التعرض، أو لديھ حقوق، لعائدات متغيرة من مشارك

.ها للتأثير على مقدار عوائدها القدرة على استخدام سلطتھ على الشركة املستثمر ف

ها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشــــير إلى وجود تغييرات على واحد أو أكثر من  املشــــركة التقييم ما إذا كانت تســــيطر على  املصــــرفعيد ي ســــتثمر ف

الثالثة املذكورة أعاله.السيطرة عناصر 

ها عندما تكون حقوق املصــرفعندما يكون لدى  ها، يكون لها الســلطة على الشــركة املســتثمر ف أقل من أغلبية حقوق التصــويت للشــركة املســتثمر ف

ها من جانب واحد.  التص في االعتبار جميع الحقائق  يأخذ املصرفويت كافية ملنحها القدرة العملية لتوجيھ األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر ف

ها كافية أم ال ملنحها السلطة، بما في ذلك:املصرفوالظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت  في الشركة املستثمر ف

 أصحاب األصوات اآلخرين ؛نسب ملكية وتوزيعلحقوق التصويت بالنسبة لحجم املصرفمتالك  حجم ا

 ها يحقوق التصويت املحتملة التي وأصحاب األصوات األخرى واألطراف األخرى ؛املصرفحتفظ 

 من الترتيبات التعاقدية األخرى ؛ والناتجة  الحقوق

 لديھ، أو ليس لديھ، القدرة الحالية على توجيھ األنشطة ذات الصلة في وقت الحاجة إلى اتخاذ املصرفأي حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن

القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واجتماعات املساهمين السابقة.



١٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(تتمة)أهم السياسات املحاسبية .٤

(تتمة)إعداد البيانات املالية (ج) أساس 

الســيطرة على الشــركة التابعة. املصــرففقد  يعلى الســيطرة على الشــركة التابعة وتتوقف عندما  املصــرفحصــل  ييبدأ توحيد الشــركة التابعة عندما  

ها أو اســـــــــتبعادهاعلى وجھ التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصـــــــــروفات الشـــــــــركة التابعة التي تم و  من  خالل الفترة املالية في بيان الدخلاالســـــــــتحواذ عل

عن السيطرة على الشركة التابعة.املصرفحتى تاريخ توقف على السيطرة املصرفحصول تاريخ 

تســـجيل  وإلى الحصـــص غير املســـيطرة حتى لو أدى ذلك إلى  املصـــرفكل عنصـــر من عناصـــر الدخل الشـــامل اآلخر إلى مالكي وتنســـب أرباح أو خســـائر

الحصص غير املسيطرة.في رصيد عجز

ها املحاسبية مع السياسات املحاسبية فقلتتوا تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة تجرى عند الضرورة  .للمصرفسياسا

منشــــــــآتاملتعلقة باملعامالت بين املصــــــــرفوالتدفقات النقدية داخل واملصــــــــاريفيتم حذف جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات 

بالكامل عند التوحيد.املصرف

الســـــيطرة على الشـــــركات التابعة كمعامالت املصـــــرففي الشـــــركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد املصـــــرفيتم احتســـــاب التغييرات في حصـــــص ملكية  

إن  والحصـــة غير املســـيطرة لتعكس التغيرات في حصـــصـــها النســـبية في الشـــركات التابعة.  املصـــرفحقوق ملكية. يتم تعديل القيمة الدفترية لحصـــص  

العتراف  ق بين املبلغ الذي يتم من خاللھ تعديل الحقوق غير املسـيطرة والقيمة العادلة للمقابل املدفوع / املسـتحق أو املسـتلم / املسـتحق يتم ا أي فر 

بھ مباشرة في حقوق امللكية وينسب إلى مساهمي الشركة األم.

ها الفرق بين (رة في بيان الدخلالســـيطرة على شـــركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخســـااملصـــرففقد  يعندما   ) إجمالي القيمة العادلة ١وتحســـب على أ

) القيمة الدفترية الســـــابقة للموجودات (بما في ذلك الشـــــهرة)، والتزامات الشـــــركة التابعة ٢و ( مســـــتبقاة للمقابل املســـــتلم والقيمة العادلة ألي فائدة 

ـــــــركة  التابعة باملبالغ املعاد تقييمها أو القيم العادلة ويتم االعتراف باألرباح أو الخســــــــائر وأي حصــــــــص غير مســــــــيطرة. عندما يتم إدراج موجودات الشـ

ها ســـــابًقا في بيان الدخل الشـــــاملاملتراكمة ذات الصـــــلة في بيان الدخل الشـــــامل واملتراكمة في حقوق واملتراكمة في حقوق امللكية، فإن املبالغ املعترف 

ها كما لو أن  إلى شـــــركة األم قد اســـــتبعدتالامللكية يتم احتســـــا املوجودات ذات الصـــــلة (أي أعيد تصـــــنيفها إلى ربح أو خســـــارة أو تم تحويلها مباشـــــرة 

ها). أرباح محتجزة على النحو املحدد في املعايير الدولية للتقارير املالية املعمول 

النقد وما يعادلھ) د(

ـــــــر مقيدة مودعة لدى املصرف املركزي واملصارف األخرى واملوجودات املالية عالية ا  لسيولة يتضمن النقد وما يعادلھ النقد في الصندوق وأرصدة غيــــــ

القيمة والتي تســــتحق أصــــلًيا خالل فترة ثالثة أشــــهر أو أقل اعتباًرا من تاريخ االســــتحواذ والتـــــــــــــــــي هي عرضــــة ملخاطر غيـــــــــــــــــر هامة من حيث التغيـــــــــــــــــر في

ستخدم من قبل 
ُ
هاملصرفالعادلة، والتـي ت قصيـرة األجل. افي إدارة التـزاما

.يتم تسجيل النقد وما يعادلھ بالتكلفة املطفأة في بيان املركز املالي 

املطلوب من املصارف  )هـ(

القيمة، إن وجد.ُيدرج املطلوب من املصارف بالتكلفة بعد خصم أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض 

األدوات املاليـة)و(

 في ترتـيب تعاقدي خاص باألداة.املصرفيصبحاملوجودات واملطلوبات املالية عندما تقيد
ً
طرفا

ــــــــادلة  بالقيمة العــــــ
ً
ــــــــدار موجودات ومطلوبات  لمباشـرة  املنسـوبةتكاليف املعامالت . إنُتقاس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا ــــــــواذ أو إصـــــــ السـتحــــــ

حسب الضرورة، عند االعتـراف املبدئـي. ، القيمة العادلة للموجوات املالية أو املطلوبات املاليـةتضاف أو تخصم من مالية 



١٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(تتمة)املحاسبية أهم السياسات .٤

(تتمة)األدوات املاليـة)و(

األعمالتقييم نموذج 

ــــــــرفجري يُ  ا لغرض  املصـــــ ــــــــتوى املحفظــة بمــا يعكس الطريقــة املثلى إلدارة األعمــال تقييمــً نموذج العمــل الــذي يتم فيــھ االحتفــاظ بموجودات على مســـــ

وتوفير املعلومات إلى اإلدارة.

ها:تشمل املعلومات التي يتم النظر  ف

 الســــياســــات واألهداف املعلنة للحافظة وتشــــغيل تلك الســــياســــات في املمارســــة. على وجھ الخصــــوص، ما إذا كانت إســــتراتيجية اإلدارة تركز على

ــــــــول على اإليرادات التعاقدية، والحفاظ على معدل ربح محدد، ومطابقة فترة املوجودات املالية مع فترة املطلوبات املالية التي تمول  لك  تالحصـــــ

املوجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات.

 املصرفكيف يتم تقييم أداء املحفظة وتقديمها إلى إدارة.

ها في نموذج العمل هذا) وكيفية إدارة هذه املخاطر؛ املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واملوجودات املالية املحتفظ 

أو التدفقات -شـــــــاط التجاري  كيفية تعويض مديري الن ــــــتندا إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة  ــــــبيل املثال، ما إذا كان التعويض مسـ على سـ

املحصلة؛ و النقدية التعاقدية 

وتيرة وحجم وتوقيت املبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه املبيعات و

 ها بشـــــأن نشـــــاط املبيعات في املســـــتقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر في املعلومات املتعلقة بنشـــــاط املبيعات بشـــــكل منفصـــــل، ولكن كجزء من توقعا

إلدارة املوجودات املالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.للمصرفتقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف املعلن 

املوجودات املالية 

عندما يكون شــراء أو بيع أصــل مالي بموجب عقد تتطلب شــروطھ تســليم األصــل التداول يتم اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بكافة املوجودات املالية بتاريخ  

 بالقيمة العادلة باإلضـــافة إلى تكاليف املعاملة باســـتثناء
ً
تلك املوجودات  املالي ضـــمن اإلطار الزمني املحدد من قبل الســـوق املعني، ويتم قياســـھ مبدئيا

يتم اإلعتراف بتكاليف املعاملة املتعلقة مباشـــــرة بإســـــتحواذ املوجودات املالية املصـــــنفة  الخســـــارة.املالية املصـــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او 

.على الفور بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة في الربح أو الخسارة 

ها والتي تقع ضــــمن نطاق املعيار   بالتكلفة املطفأة أو القيمة ٩ير املالية رقم الدولي إلعداد التقار يتطلب قياس جميع املوجودات املالية املعترف 
ً
الحقا

لتحديد: العادلة على أساس نموذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجھ ا 

ــــــــيـل التـدفقـاالتمويـلأدوات  )١( هـدف إلى تحصـــــ هـا في نموذج األعمـال الـذي  ت النقـديـة التعـاقـديـة، والتي يكون لهـا تـدفقـات نقـديـة تعـاقـديـة املحتفظ 

تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة؛

 من تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون  التمويلأدوات  )٢(
ً
هدف إلى كال ها ضـــمن نموذج األعمال الذي  املحتفظ 

 بالقيمة العادلة م
ً
ــــــها الحقا ن  لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصـــــــــــل الدين والفائدة على املبلغ األصـــــــــــلي القائم، يتم قياســـــ

امل اآلخر؛خالل الدخل الش

ها للبيع) واإلســـــــــــــتثماراتالتمويليتم قياس جميع أدوات )٣( ــــــاس القيمة العادلة، أو محتفظ  ــ ــــ في حقوق األخرى (مثل أدوات الدين املدارة على أسـ

ــــــــارة.    بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو الخســـــ
ً
ــــــــرفومع ذلـك، يمكن  امللكيـة الحقـا اد تحـد/تختـارأن للمصـــــ هـائيـً عنـد االعتراف اختيـاًرا وتحـديـًدا 

.ة ل املالي على أساس كل أصل على حداملبدئي باألص

ــــــــرفيمكن  )٤( اللمصـــــ هـائيـً هـا بـإدراج التغييرات الالحقـة في الأن تختـار اختيـاًرا  ــــــــتثمـار في حقوق امللكيـة غير املحتفظ  أو للتـداول قيمـة العـادلـة لالســـــ

ها املعيار  االســــتبدال ، في الدخل ٣الدولي إلعداد التقارير املالية رقم املحتمل املعترف بھ من قبل املشــــتري ضــــمن إندماج األعمال التي ينطبق عل

الشامل اآلخر؛ و 

هائًياللمصـــــــرفيمكن  )٥( ــــــامل اآلخر  معايير  التي تســـــــتوفي  وات التمويل أدأن تختار اختياًرا  التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـ

ر كما تم قياســــــها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخســــــارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشــــــكل كبير عدم التطابق في املحاســــــبة (املشــــــا

ها بخ .يار القيمة العادلة)إل
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بيانات املاليةإيضاحات حول ال
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أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

(و) األدوات املاليـة (تتمة)

(تتمة)املوجودات املالية

املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية

يقاسهي موجودات مالية غير مشـتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سـوق نشـط. املوجودات االسـتثمارية والتمويلية اإلسـالمية  

املدينةالتمويل  ــــــــات املالية ما يعادلھ والذمم املدينة وذمم التمويل اإلســـــــــالمي املدينة (بما في ذلك النقد و والذمم  ــــتحق من املصـــــــــارف واملؤســـــــــسـ واملســـــ

القيمة.انخفاض) بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقًصا األخرى والذمم املدينة األخرى 

بتطبيق معدل الربح الفعلي، باستثناء الذمم املدينة قصيرة األجل عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.إيرادات األرباحقيديتم 

أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ١(

.دارة األصلإل املصرفخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال وفقاألصل املالي وتقيس املصرفصنف ي

ها وجود ينبغي أن رعادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخبالقيمة البالتكلفة املطفأة أو يصــــنف ويقاس  لألصــــل الذي إن الشــــروط التعاقدية   يترتب عل

.فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم تدفقات نقدية تمثل

ـــــل هو القيمة العادلة لألصــــــل املالي عند ا  العتراف األولي. قد يتغير لغرض اختبار مدفوعات أصــــــل الدين والفائدة على املبلغ األصــــــلي القائم، فإن األصـ

ــــىي على مدى عمر األصـــــــــل املالي (على ســـــــــبيل املثال، إذا كان هناك تســـــــــديد ألصـــــــــل الدين). تتكون الفائدة من البدل للقيمة ا  ــاســـــ ــ لزمنية  هذا املبلغ األســـــ

اض األســــــــــاســــــــــية األخرى، باإلضــــــــــافة إلى  للنقود، مخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ األصــــــــــلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقر 

ها األصل املالي. هامش الربح. يتم إجراء تقييم ملدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم بالعملة املقوم 

ــــــلي القائم والتي تتوافق مع تر  ــ ــــ ــــــل الدين والفائدة على املبلغ األصـ ــ ــــ ــــــــىي. إن التمويلتيب إن التدفقات النقدية التعاقدية التي هي مدفوعات أصـ ــاســـــ ــــــ األســـــ

للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير املرتبطة بترتيب  ــــــــروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض  ــــــــىي، مثـل  التمويلالشـــــ ــاســـــ ــــــ األســـــ

يعتبر تقييم الدين والفائدة.  التعرض للتغيرات في أســـــعار األســـــهم أو أســـــعار الســـــلع، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصـــــل 

نماذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املصرفحدد  ينماذج األعمال إلدارة املوجودات املالية أمًرا أساسًيا لتصنيف األصل املالي.  

.املوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين

ــــــــرفبـ ال يعتمـد نموذج األعمـال الخـاص و  هـاعلى نوايـا اإلدارة  املصـــــ ــــــــوص أداة بعي ــــــــتوى جمـاعي أعلى  بخصـــــ ، وبـالتـالي يتم تقييم نموذج األعمـال عنـد مســـــ

.على حدى وليس على أساس كل أداة 

أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتھ املالية التي تعكس كيفية إدارة املصــــرف ملوجوداتھ املالية من أجل توليد التدفقات النقدية. املصــــرفتبني ي

هما.تحدد نماذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  املوجودات املالية أو كل

هي جزء من نموذج أعمال قائم أو ما إذا كانت تعكس مؤخًرا املثبتةما إذا كانت املوجودات املالية املصــرفحدد يعند اإلعتراف املبدئي باألصــل املالي، 

تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة الســابقة. املصــرفعيد يبداية نموذج أعمال جديد.

ي نماذج أعمالها.أي تغيير فوحوداملصرفحدد يبالنسبة لفترة التقارير الحالية والسابقة، لم 
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األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

(تتمة) الشامل اآلخر أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ) ١(

بأداة الدين التي تم قياســــها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر، يتم إعادة تصــــنيف الربح/ الخســــارة املتراكمة  عندما يتم إلغاء اإلعتراف

ــارة.  في الدخل الشـــــامل اآلخر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخســـ
ً
ها ســـــابقا في املقابل، بالنســـــبة لالســـــتثمار في حقوق امللكية الذي تم قياســـــھ املعترف 

 في الدخل الشــــــــامل اآلخر ال يتم إعادة تبالق
ً
ها ســــــــابقا ـــــــارة املتراكمة املعترف  ـــــــامل اآلخر، فإن الربح / الخسـ صــــــــنيفها  يمة العادلة من خالل الدخل الشـ

 إلى الربح أو الخسارة بل يتم تحويلها ضمن حقوق امللكية.
ً
الحقا

 بالتكلفة املطفأة أو با
ً
لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلنخفاض القيمة.تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا

) املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٢(

إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:

والفائدة على املبلغ األصلي القائم؛ أو/ وموجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين )١(

ها للتحصيل والبيع؛ أو)٢( ها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو املحتفظ  ها ضمن نموذج األعمال غير تلك املحتفظ  موجودات محتفظ 

موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.)٣(

خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة./ياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بأية أرباح يتم ق

خيار القيمة العادلة

ــــــكل موثوق بالقيمة العادلة من  ــــــنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياســـــــــــها بشـــــ ــــــارة (خيار القيمة العادلة) عند خالليمكن تصـــــ الربح أو الخســـــ

ها  مة العادلة املالية أو تكبدها بشـــكل أســـاســـىي لغرض البيع أو إعادة الشـــراء. یمکن استخدام خیار القیاألدواتحتى إذا لم يتم اقتناء االعتراف األولي 

إذا کان یقضىي أو یقلل بشکل کبیر من   تطـــابقللموجودات المالیة  الذي کان سینشأ بخالف ذلك من قیاس الموجودات أو االعترافالقیاس أو  عـــدم 

التطابق املحاســبي"). يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات  ، أو االعتراف باألرباح والخســائر ذات الصلة علی أساس مختلف ("عدماملطلوبات

ــــــــبيعــدم  يؤدي إلى  االختيــار  إن كــان) ١املــاليــة في الحــاالت التــاليــة: ( دار على تمثــل املطلوبــات املــاليــة  إن كــانــت  )  ٢. (التطــابق املحــاســـــ جزًءا من محفظــة تــُ

األســاســىي العقد املالي أو غير املالي يتضــمنھهناك مشــتق إن كان ) ٣أو (؛خاطر أو االســتثمارأســاس القيمة العادلة، وفًقا الســتراتيجية موثقة إلدارة امل

ا وثيًقا بالعقد 
ً
ـــــاســــــــــىيوال يرتبط املشــــــــــتق ارتباط ــــ ـــــارة أثناء  األسـ . ال يمكن إعادة تصــــــــــنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــ

هـا أو إصــــــــــــــدارهـا. يتم   ـــــــــارة خاللوجودات املـاليـة املحـددة بـالقيمـة العـادلـة من املقيـداالحتفـاظ  أي أربـاح أو مع إدراج بـالقيمـة العـادلـةالربح أو الخســـــ

خسائر غير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار.

إعادة التصنيف)٣(

ــــــــرفإذا تغير نموذج األعمال الذي حتفظ بموجبھ   ــــــــنيف املوجودات املالية التي يعادبموجودات مالية،  املصـــــ ــــــــري متطلبات تعرضـــــــــــــت للتأثرتصـــــ . تســـــ

مال والذي ينتج  التصـــــــــنيف والقياس املتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مســـــــــتقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األع

ــ عنھ إعادة تصـــــنيف املوجودات املالية  . خالل الســـــنة املالية الحالية والفترة املحاســـــبية الســـــابقة، لم يكن هناك أي تغيير في نموذج األعمال رفللمصـــ

تم األخذ باإلعتبار التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية ضـــمن  بموجودات مالية، وبالتالي لم يتم إعادة تصـــنيفها.املصـــرفالذي تحتفظ بموجبھ 

بتعديل وإلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية املبينة أدناه.السياسة املحاسبية املتعلقة



٢٠مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

إنخفاض القيمة)٤(

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:غير املقاسةألدوات املالية التالية لمخصصات خسائر االئتمان املتوقعة املصرفتقيد 

ومؤسسات ماليةمصارفطلوب من امل

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرسالمية  اإل ستثمارية  اال الية املوراق األ

سالميةاإل ستثمارية اال تمويلية و الوجودات امل

 موجودات إسالمية أخرى

تعرضات خارج امليزانية العمومية خاضعة ملخاطر االئتمانال

.اإلسالميةلم يتم اإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق امللكية

ي تم أخذها باإلعتبار بشـــــــــكل منفصـــــــــل أدناه)، يجب قياس باســـــــــتثناء املوجودات املالية املشـــــــــتراة أو الناشـــــــــئة ذات القيمة اإلئتمانية املنخفضـــــــــة (والت

خسائر االئتمان املتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

 التي تنتج عن تلك األحداث االفتراضــــية على األدوات شــــهًرا، أي العمر الزمني للخســــائر االئتمانية املتوقعة ١٢الخســــائر االئتمانية املتوقعة ملدة

ها باملرحلة ،شهًرا بعد تاريخ اإلبالغ١٢املالية التي يمكن تحقيقها في غضون  أو؛)١(يشار إل

الناتجة عن جميع األحداث االفتراضــية املحتملة على شــهًرا، أي العمر الزمني للخســائر االئتمانية املتوقعة١٢دة الخســائر االئتمانية املتوقعة مل

ها في املرحلة  ).٣واملرحلة ٢مدى عمر األداة املالية (املشار إل

  ـــــــارة لقيمة يكون من املطلوب ـــــــص خســـــ ـــــــائر االئتمانية املتوقعةمخصـــــ إذا زادت  لكامل ألي من األدوات املاليةعلى مدى أعمارها الزمنية باالخســـــ

ــــــــكــل   ــبــة لجميع األدوات املــاليــة األخرى جوهري مخــاطر اإلئتمــان على تلــك األداة املــاليــة بشـــــ ــــــ األولي. بــالنســـــ ــــــــــائر  يتم قيــاس  ،منــذ االعتراف  ــــ الخسـ

شهًرا.١٢ملدة الخسائر االئتمانية املتوقعةبمبلغ يعادل االئتمانية املتوقعة

  ـــــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـةتعتبر هـا القيمـة الحـاليـة الخســـــ ـــــــــائر االئتمـان. يتم قيـاس هـذه القيمـة على أ  للقيمـة الحـاليـة لخســـــ
ً

ا محتمال تقـديًرا مرجحـً

املســـــــــــــتحقــة   ــــــــرفللفرق بين التــدفقــات النقــديــة  اللمصـــــ النقــديــة التي  تعــاقــديــً ــــــــرفتتوقع  والتــدفقــات  هــااملصـــــ ــأ من ترجيح عــدة  تلق ــ ــــــ والتي تنشـــــ

باألصل.الخاصةالربح املتوقعةبنسبة مخصومة ،سيناريوهات اقتصادية مستقبلية

ـــــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـةتمثـل ــــــــحوبـةاملـاليـة غير للمطلوبـاتالخســـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــ التعـاقـديــة  املســـــ للفرق بين التـدفقـات النقـديـة  الفرق بين القيمـة الحـاليـة 

ها املصرفتوقع تالتمويل والتدفقات النقدية التي امللتزمسحبإذا للمصرفاملستحقة  و؛سحب التمويلعندتلق

الفرق بين املدفوعات املتوقعة لتســــــــــديد حامل أداة التمويل املضــــــــــمونة  هي الخســــــــــائر االئتمانية املتوقعةفإن ،بالنســــــــــبة لعقود الضــــــــــمان املالي

لعميل أو أي طرف آخر.أو ا حامل األداة استالمها من املصرفتتوقع ناقًصا أي مبالغ 

املتوقعة على أســـاس فردي أو على أســـاس جماعي ملحافظ القروض التي تتقاســـم خصـــائص املخاطر االقتصـــادية الخســـائر اإلئتمانيةاملصـــرفتقيس

ــ  ل، املماثلة. يســـــتند قياس مخصـــــص الخســـــارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصـــــل باســـــتخدام معدل الفائدة الفعلي األصـــــلي لألصـــ

س فردي أو على أساس جماعي.بغض النظر عما إذا تم قياسها على أسا



٢١مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن
أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة) ٥(

املالي. يشـار  يعتبر األصـل املالي "ذات قيمة إئتمانية منخفضـة" عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثير ضـار على التدفقات النقدية املسـتقبلية املقدرة لألصـل

ــــــــمــل األدلــة على اإلنخفــاض في القيمــة االئتمــانيــ  ـــة كموجودات املرحلــة الثــالثــة. تشـــــ ــــــ ة بيــانــات يمكن إلى املوجودات املــاليــة ذات قيمــة إئتمــانيــة منخفضـــــ

ها حول األحداث التالية: مالحظ

 يواجهها املقترض أو املصدر؛كبيرة صعوبات مالية

  إخالل في العقد، على سبيل املثال العجز أو التأخير في التسديد؛

لم ي ـــاديــة أو يواجههــا املقترض، بمنح املقترض امتيــاز والتي  ــــــ ــــــــبــاب اقتصـــــ ــــــــعوبــات مــاليــة ألســـــ كن ليــأخــذهــا املقرض أن يقوم املقرض، نتيجــة لصـــــ

باإلعتبار، بخالف ذلك؛ أو

إختفاء سوق نشطة لهذا األصل املالي بسبب الصعوبات املالية؛ أو

.شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية املتكبدة

 من ذلك، قد يتســــبب تحديد حدث واحدتعذريقد
ً

في تحول املوجودات املالية إلى موجودات ذات قيمة إئتمانية التأثير املشــــترك لعدة أحداث، فبدال

ــــــها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل يقوم املصـــــــرفمنخفضـــــــة.  بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي تعتبر موجودات مالية التي تم قياسـ

ــــــامل اآلخر هي ذات قيمة إئتمانية منخفضـــــــة في تاريخ كل تقرير. لتقييم ما إذا كانت أدوات الدين الســـــــيادية والشـــــــركات منخفضـــــــة القيمة الدخل الشـ

عوامل مثل عائدات السندات والتصنيفات اإلئتمانية وقدرة املقترض على الحصول على التمويل.بعض التأخذ باإلعتبار املصرفاإلئتمانية، فإن 

ــــــــع املالي للمقترض،  قيمة  ويعتبر القرض ذ ــــــــبب تدهور الوضـــــ ــــــــة عند منح االمتياز للمقترض بســـــ دليل على أنھ نتيجة ملنح  عند غيابإئتمانية منخفضـــــ

ــــــــول على التـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة قـد إنخفض  ااالمتيـاز، فـإن خطر عـدم الحصـــــ ــــــــبـة  جوهريـً ــــــــرات أخرى إلنخفـاض القيمـة. بـالنســـــ وال توجـد مؤشـــــ

هــا إلى اإلمتيــازات ولكن ال يتم منحهــا،  للموجودات املــاليــة التي يتم   يكون هنــاك أدلــھ تعتبرالنظر ف ــــة القيمــة عنــدمــا  ــــــ املوجودات اإلئتمــانيــة منخفضـــــ

ـــــــمل تعريف التعثر فيملحوظة على إنخفاض قيمة االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف  ـــــــداد (انظر أدناه) عدم وضــــــــــــوح في التعثر فيالســــــــــــداد. يشـــــ الســـــ

ها الحاالت التي ال فيتم دعم وعلى الرغم من ذلك، يوًما أو أكثر.٩٠املبالغ مســــــتحقة إن بلغ اســــــتحقاق ســــــدادمؤشــــــرات التســــــديد  انخفاض يعترف ف

يوًما من االستحقاق بمعلومات معقولة.٩٠القيمة للموجودات بعد 

و الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضةاملوجودات املالية املشتراة أ) ٦(

ـــــــة بطريقة مختلفة نظًرا ألن  ـــــــئة ذات قيمة إئتمانية منخفضـــــ ـــــــتراة أو الناشـــــ بقيمة ائتمانية تكون األصــــــــــــل قيمة يتم التعامل مع املوجودات املالية املشـــــ

اإلئتمان املتوقعة على مدى الحياة منذ اإلعتراف  جميع التغيرات في خســــائر  املصــــرفتثبت منخفضــــة عند االعتراف األولي. بالنســــبة لهذه املوجودات،  

اإليجابي ملثل هذه املوجودات يؤدي إلى تحقيق مكاسب   انخفاض املبدئي كمخصص خسارة مع اإلعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. إن التغيير 

القيمة.

) تعريف التعثـر في السداد٧(

ـــــــداد أمرً يعد في تحديد خســــــــائر اإلئتمان املتوقعة. يســــــــتخدم تعريف التعثر في الســــــــداد في قياس مبلغ خســــــــائر االئتمان اجوهريً ا تعريف التعثر في السـ

 أو ١٢املتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصـــــص الخســـــارة يســـــتند إلى خســـــائر ائتمانية متوقعة ملدة 
ً
دى الحياة، ألن التعثر في الســـــداد هو أحد ملشـــــهرا

.اد الذي يؤثر على كٍل من قياس خسائر االئتمان املتوقعة وتحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمانمكونات احتمال التعثر في السد



٢٢مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن
أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

(تتمة)السدادالتعثر فيتعريف ) ٧(

:ما يلي بمثابة حدث للتعثر عن السداداملصرفتعتر 

 ؛ أواملصرفيوًما على أي التزام ائتماني مادي إلى ٩٠تجاوز املقترض إستحقاق السداد ألكثر من

 بالكاملللمصرفمن غير املحتمل أن يقوم املقترض بتسديد التزاماتھ االئتمانية.
التعثر تفنيديتم ،. وعالوة على ذلكاملوجوداتبشـــكل مناســـب لتعكس الخصـــائص املختلفة ألنواع مختلفة من الســـدادالتعثر فييتم تصـــميم تعريف 

.ى تقييم اإلدارة باالعتماد علمن االستحقاق يوًما٩٠السداد ألكثر من في

ـــــــــدادعنـد تقييم مـا إذا ـكان من غير املحتمـل   ــــــــرف،  اللتزامـاتـھ االئتمـانيـةالعميـل  ســـــ ــــــــرات النوعيـة والكميـة. تعتمــد  يـأخـذ املصـــــ في االعتبـار كـل من املؤشـــــ

ــــــر النوعي املســـــــتخدم هو "قائمة مراقبة"،  ــــــر املعلومات التي تم تقييمها على نوع األصـــــــل، على ســـــــبيل املثال في تمويل الشـــــــركات، يكون املؤشـ وهو املؤشـ

آخر للطرف املقابل، مدخالت رئيســـية في هذا  ســـداد التزاموعدم  ــــــــــــــــرحاالت التعث. تعد املؤشـــرات الكمية، مثل األفرادتمويل بشـــأن  الذي ال ُيســـتخدم

التعثر.لتقييم وذلك داخلًيا أو الحصول عليھ من مصادر خارجيةاملطورة مجموعة متنوعة من مصادر املعلومات املصرفالتحليل. تستخدم 

مخاطر االئتمان) الزيادة الجوهرية في ٨(

بمراقبة جميع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصــــــادرة وعقود الضــــــمان املالي التي تخضــــــع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما يقوم املصــــــرف

ــ ،  الزيـادة الجوهريـة في مخـاطر االئتمـانمنـذ االعتراف األولي. إذا ـكانـت هنـاك  الزيـادة الجوهريـة في مخـاطر االئتمـانإذا كـانـت هنـاك   ــــــ ــــــــرفســـــ يقوم املصـــــ

 من الخســــارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة  بقي
ً
 ١٢اس مخصــــص الخســــارة على أســــاس مدى الحياة بدال

ً
الســــياســــة املحاســــبية املصــــرفال تســــتخدم .شــــهرا

مخـاطر الزيـادة الجوهريـة في العمليـة حيـث أن املوجودات املـاليـة ذات املخـاطر االئتمـانيـة "املنخفضــــــــــــــة" بتـاريخ التقرير املـالي ال تعتبر أنـھ قـد حـدث لهـا 

 لذلك،  .االئتمان
ً
ـــــرفتراقب  نتيجة ـــــع إلنخفاض القيمة التجميع املوجودات املالية و املصـــــ ـــــادرة وعقود الضــــــــــمان املالي التي تخضـــــ زامات القروض الصـــــ

للزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان.

تصــــــنيفات املخاطر  بمقارنة يقوم املصــــــرفاالعتراف األولي،  منذارتفاًعا جوهرًياعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت  

ـــتحقاق املتبقي لألداة مع الداخلية   ــــ  إلى اإلسـ
ً
ـــتنادا ـــنيفات املخاطر الداخلية  على األداة املالية في تاريخ التقرير اســـــ عندما تم االعتراف باألداة املالية تصـــــ

باالعتبار املعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية  يأخذ املصــــــــرفألول مرة. عند إجراء هذا التقييم،  

ــــــــتقبليــة املتــاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبرر لــھ، بنــاًء على الخبرة التــاري ــــــــرفخيــة واملعلومــات املســـــ وتقييم الخبير اإلئتمــاني بمــا في ذلــك املعلومــات للمصـــــ

.املستقبلية

معدل النمو في و تتضمن املعلومات املستقبلية التوقعات املستقبلية ملؤشرات االقتصاد الكلي مثل أسعار النفط الخام،بالنسبة إلى تمويل الشركات

ها من اإلرشــادات التنظيمية،وغيرهاومؤشــر أســعار العقارات، الناتج املحلي اإلجمالي   واملحللين ،وتقارير الخبراء االقتصــاديين،والتي يتم الحصــول عل

باإلضـــــــافة إلى النظر في مختلف املصـــــــادر الداخلية والخارجية. من املعلومات االقتصـــــــادية ،والهيئات الحكومية وغيرها من املنظمات املماثلة،املاليين

تتضـمن معلومات التمويل املسـتقبلي نفس التوقعات االقتصـادية مثل تمويل الشـركات مع توقعات إضـافية ف،فرادأما بالنسـبة لأل الفعلية واملتوقعة.  

للمؤشرات االقتصادية املحلية.



٢٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن
السياسات املحاسبية (تتمة) أهم .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

(تتمة)مخاطر االئتمان) الزيادة الجوهرية في ٨(

ــلة بناًء على الجودة االئتمانية. درجة مخاطراملقابلة  اطرافهأل املصـــــرفتحدد   مخاطر االئتمان بالحســـــبانيأخذ املصـــــرفو االئتمان الداخلي ذات الصـــ

ــــــــتمر طوال فترة التقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة عند االعتبار األولي لألصـــــــــــــل وما إذا كانت هناك   ــــــــاس مســـــ في جوهريةزيادة كبيرة فيھ على أســـــ

ــــــــرفتجري ،االئتمانمخاطر  ــــــير في املوجودات كما في تاريخ التقرير مع مخاطر ملمقارنةاملصـــــ ــ ــــــــداد في تاريخ التعثر فيخاطر حدوث تقصـــــ االعترافالســـــ

:املبدئي. وتنظر في املعلومات املتاحة واملعقولة للتوجيھ. على وجھ الخصوص أدرجت املؤشرات التالية

؛درجة املخاطر الداخلية

(بقدر ما هو متاح) ؛التصنيف االئتماني الخارجي

  املالية أو االقتصـــــادية التي من املتوقع أن تؤدي إلى تغيير كبير في األعمال أو األحوال أوضـــــاعالفعلية أو املتوقعة في الجوهريةالتغيرات الســـــلبية

؛قدرة العميل على الوفاء بالتزاماتھ

؛التغييرات الهامة الفعلية أو املتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل

  ها،ألداء املتوقع وسلوك العميللتغييرات كبيرة و؛والتغيرات في النتائج التشغيلية للعميلاملصرفلعمالء في ا سدادالتغييرات في حالة وم

ــــــاد الكلي: معلومات مثل: متوســـــــط ،على مجموعة واســـــــعة من املعلومات املســـــــتقبلية كمدخالت اقتصـــــــاديةافي نماذجهاملصـــــــرفتعتمد االقتصـ

ــــــــعــار ــــــــخم ،وأبوظبيدبيفيوالعقــارات،الخــامالنفطأســـــ إلى جــانــب التحوالت املختلفــة. ،وغيرهــامعــدل النمو في النــاتج املحلي اإلجمــالي  و ،والتضـــــ

ا لــــذلــــك اتحتسبالقدملتوقعةا نالئتماا خسائربلحساملستخدمةا ذجلنمات وا ملدخال . إن  ت لبياناا يخر تافيق لسو ا خصائصجميعدائمــــً

.كم ائتماني ذو خبرة باستخدام حنوعية كتسويات مؤقتة ذلك، يتم إجراء تعديالتولبيان. ملاليةا 

.يوًما٣٠عن سداد الدفعات التعاقدية ألكثر من العميل تعثرإن وجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان فمن املفترض،التحليل أعاله وبخالف

السداد في الوقت املناسب. التعثر فيتنعكس في نماذج الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانإن العوامل النوعية التي تشير إلى  

النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطرتأخذ بالحســــباناملصــــرفتزال ذلك، ال  وعلى الرغم من  االئتمان قد زادت بشــــكل بشــــكل منفصــــل بعض العوامل 

اقبة عندما  هام. بالنســـبة إلقراض الشـــركات، هناك تركيز خاص على املوجودات املدرجة في "قائمة املراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم على قائمة املر 

يكون هناك قلق من تدهور الجدارة االئتمانية لطرف مقابل محدد. 

ــــــــرفتعتبر ،يوًما٣٠يتخطى االســـــــــــــتحقاقعندما  ف،األفرادوفيما يتعلق بتمويل ــــــــل في املرحلة املصـــــ حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ويكون األصـــــ

.للخسائر االئتمانية املتوقعةبالعمر الزمنيبمعنى أن مخصص الخسارة يقاس،الثانية من نموذج انخفاض القيمة

باملوجودات املاليةتعديل وإلغاء اإلعتراف) ٩(

ـــــــروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصــــــــــــل مالي أو يتم تعديلها بطريقة  علىالتعديل  يتم  األصــــــــــــل املالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشـــــ

ــــــتحقاق األصـــــــل املالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية الت  أو في تاريخ مســـــــتقبلي. أخرى بين االعتراف األولي واسـ
ً
عاقدية إما فورا

 حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو املعدلة على ا 
ً
لتدفقات باإلضــــــافة إلى ذلك، ســــــيشــــــكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديال

ــــــــت هــا قــد تؤثر على التــدفقــات النقــديــة بنــاًء على مــا إذا كــان التعهــد مســـــ ــــــــبيــل املثــال تغيير في الزيــادة في معــدل النقــديــة على الفور ولك  أم ال (على ســـــ
ً
وفيــا

الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات).

السداد. يتم تيسير شروط  التعثر فييواجهون صعوبات مالية لزيادة التحصيل وتقليل مخاطر ممنالتفاوض على القروض مع العمالء املصرفتيعد 

ــــــلية، وأن يكون خطر هام ــــــروط التعاقدية األصـ ها املقترض قد بذل كل الجهود املعقولة للدفع بموجب الشـ ــــــداد القرض في الحاالت التي يكون ف من  سـ

ــــــمل التعثر في ــــــروط املعدلة. تشـــــ ــــــير قد حدث بالفعل ومن املتوقع أن يتمكن املقترض من الوفاء بالشـــــ ــــــداد أو التقصـــــ ــــــروط املعدلة في معظم الســـــ الشـــــ

ية الحاالت تمديد فترة اســــتحقاق القرض، التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تســــديد األصــــل والفائدة)، تخفيض مبلغ التدفقات النقد

كات واألفراد.إقراض الشر السارية علىسياسة التيسير املصرفمن الفائدة) وتعديالت التعهدات. تنتهج واإلعفاءاملستحقة (األصل 



٢٤مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة)املوجودات املالية

(تتمة)تعديل وإلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية) ٩(

، فإن التعديل يؤدي  املصـــرفيؤدي إلى إلغاء اإلعتراف. وفًقا لســـياســـة ســـ ما إذا كان هذا التعديل  املصـــرفتقيم أي من املوجودات املالية، تعديل عند

في الشروط. جوهري اختالف يترتب عليھإن كانإلى إلغاء االعتراف  

ــــــافي القيمة في حالة إلغاء اإلعتراف باألصـــــــل املالي، يتم إعادة قياس مخصـــــــص الخســـــــارة لخســـــــ  ائر االئتمان املتوقعة في تاريخ إلغاء اإلعتراف لتحديد صـ

ديدة ســــــوف  املدرجة لألصــــــل في ذلك التاريخ. إن الفرق بين هذه القيمة املدرجة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية الجديدة مع الشــــــروط الج

شهًرا ١٢الي الجديد مخصص خسارة يتم قياسھ بناًء على خسائر ائتمانية متوقعة ملدة  يؤدي إلى ربح أو خسارة عند إلغاء اإلعتراف. سيكون لألصل امل

ها االعتراف با ها القرض الجديد قد نشــــــــأ بخســــــــارة إئتمان. ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم ف لقيمة العادلة باســــــــتثناء الحاالت النادرة التي يعتبر ف

تراقب عن الســداد ولم يتم تخفيضــھ نتيجة التعديل.  تعثرخطر كبير للحيث ال يزال هناكســمية املعدل ملبلغ القيمة اال كبيرللقرض الجديد بخصــم 

ــــــــرف ـــابقـة  تعثرمخــاطر االئتمــان للموجودات املــاليــة املعــدلــة من خالل تقييم املعلومــات النوعيــة والكميــة، مثــل مــا إذا كــان املقترض في حــالــة املصـــــ ــــــ ســـــ

بموجب الشروط الجديدة.

ربح / خســـــارة التعديل ملقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده (باســـــتثناء  املصـــــرفتحتســـــب ،  إلغاء االعترافعنالتعديل  يســـــفرعندما ال 

عدليقوم املصـــــرف. )مخصـــــص الخســـــائر االئتمانية املتوقعة
ُ
لنقدية درج التدفقات ا حيث تُ بعد ذلك بقياس الخســـــائر االئتمانية املتوقعة لألصـــــل امل

املتوقعة الناشئة من األصل املالي املعدل في حساب العجز النقدي املتوقع من األصل األصلي.

ــــــل املصـــــــرفتلغي  ــــــل، أو عندما تقوم بتحويل األصـ ــــــتالم التدفقات النقدية من األصـ هاء الحقوق التعاقدية املتعلقة باسـ اإلعتراف باألصـــــــل املالي عند إن

ــــــرف بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنااملالي وكافة املخاطر وعوائد   ــ ــــ ــــــــكل ملكية املوجودات إلى طرف آخر. أما في حالة عدم قيام املصـ فع امللكية بشـــــ

في األصل املحول واملطلوبات املتعلقة بھ في حدود املبالغ املستبقاة باإلعتراف بحصتھيقوم املصرفبالسيطرة على األصل املحول،  جوهري واستمراره 

اإلعتراف باألصـــــل  املصـــــرففتواصـــــل  املتوقع دفعها. أما في حالة إحتفاظ املصـــــرف بكافة مخاطر ومنافع امللكية لألصـــــل املالي املحول بشـــــكل جوهري،  

.عوائد املستلمةتتعلق بالإقتراضات مرهونة  وكذلك بأيةاملالي 

ــــــــتحق عنـد إلغـاء   ــــــــتلم واملســـــ ـــــــــل ومجموع كـٍل من املبلغ املســـــ ـــــــــل مـالي بـالكـامـل، يتم اإلعتراف بـالفرق بين القيمـة املـدرجـة لألصـــــ أو واألربـاحاإلعتراف بـأصـــــ

املحدد في الدخل الشـــامل اآلخر واملتراكمة في حقوق امللكية في الربح أو الخســـارة، مع اســـتثناء االســـتثمار في حقوق امللكيةواملقيدة الخســـائر املتراكمة  

ها ســـــابًقا  في الدخل الذي تم قياســـــھ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصـــــنيف الربح/ الخســـــارة املتراكمة املعترف 

.
ً
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة الحقا

شطب ) ال١٠(

. تقوم الشركة کةر لشا معفعدةطخفيراكباالشتللعمیا مقیادمعلمث،  ردادلالستلةو معقتقعاو تهناكون یکالمادعناملوجودات املاليةطبشمیت

ها بعد اســـــــتنفاد جميع طرق الدفع املمكنة. ولكن  تســـــــتمر ،دينةتم شـــــــطب التمويل أو الذمم املفي حالبتصـــــــنيف األموال أو املبالغ املســـــــتحقة لشـــــــط

ها في الربح أو الخسارة عند استردادها.الشركة في نشاط اإلنفاذ ملحاولة استرداد  الذمة املدينة املستحقة، والتي يتم إثبا



٢٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية

هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

السياسات املحاسبية (تتمة) أهم. ٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

(تتمة) ٩السياسات املحاسبية الهامة املقدمة عند اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
املطلوبات املالية

) التصنيف والقياس الالحق١(

ها ليتم تصنيف املطلوبات املالية   بالتكلفة املطفأة، باستثناء:مقاسةلفترة الحالية والفترات السابقة على أ
ً
الحقا

 ــــــــتقات واملطلوبات املالية خاللاملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من ــــــــنيف على املشـــــ ــــــــارة: يتم تطبيق التصـــــ عند األخرى املحددة الربح أو الخســـــ

مطلوبات املالية املصــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــارة بشــــكل جزئي في الدخل يتم عرض األرباح والخســــائر للو املبدئي. االعتراف

اآلخر ( التغيرات في مخـــاطر اإلئتمـــان لتلـــك مبلغالشـــــــــــــــامـــل  يرجع إلى  ، والتي يتم املطلوبـــاتالتغير في القيمـــة العـــادلـــة للمطلوبـــات املـــاليـــة والـــذي 

ها املبلغ الذي ال يعزى إلى ا  هالتغيرات في ظروف الســــــوق التي تحديدها على أ مخاطر الســــــوق) والربح أو الخســــــارة الجزئية (املبلغ املتبقي  تنشــــــأ ع

، وفي هذه الحالة يتم التطابق املحاسبي، عدم  زيادة ، أو إيجادما لم يكن مثل هذا العرض من شأنھ  وذلكمن التغير في القيمة العادلة لاللتزام). 

في الربح أو الخسارة.للمطلوبأو الخسائر املتعلقة بالتغيرات في املخاطر االئتمانية األرباحعرض  

ســــــــــتبعاد أو عند تطبيق نهج املشــــــــــاركة املســــــــــتمر. عندما ال يكون تحويل ال املطلوبات املالية الناشــــــــــئة عن تحويل املوجودات املالية غير املؤهلة ل

 إللغاء االعتراف، ي
ً
تم إثبات التزام مالي للمقابل املستلم للتحويل. واملوجودات املالية مؤهال

عقود الضمان املالي وااللتزامات املالية.

الربح الفعليطريقة 

ـــــــيص نفقات الربح على مدار الفترة املعنية. معدل الربح الفعلي هو الربح الفعليطريقة   ـــــــاب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتخصـــــ هي طريقة حســـــ

التي املعدل الذي يقوم بالضـــــــــبط بالخصـــــــــم من املدفوعات النقدية املســـــــــتقبلية املقدرة (بما في ذلك جميع الرســـــــــوم والنقاط املدفوعة أو املســـــــــتلمة و 

ــــــــكــل جزًءا ال األخرى أو املطلوبــات) خالل العمر املتوقع  تشـــــ ـــــــــاط  املــاليــة، أو (عنــد للمطلوبــات يتجزأ من معــدل الربح الفعلي وتكــاليف املعــاملــة واألقســـــ

عتراف املبدئي.ال فترة أقصر، لصافي القيمة الدفترية عند ا على مدار  قتضاء) الا 

إلغـاء االعتراف) ٢(

هاء صالحيتھ).يتم استبعاد املطلوبات املالية عند إطفاء ها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام املحدد في العقد أو إلغاؤه أو ان

لاملصـــــــــرفيتم احتســـــــــاب التبادل بين  ، باإلضـــــــــافة إلى تعديالت جوهرية في شـــــــــروط  هاوممِوّ
ً
 جوهريا

ً
األصـــــــــلي ألدوات التمويل بشـــــــــروط مختلفة اختالفا

ألصــــلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. تختلف الشــــروط بشــــكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية االلتزامات القائمة، كإطفاء للمطلوبات املالية ا 

للتدفقات النقدية بموجب الشـــروط الجديدة، بما في ذلك أي رســـوم مدفوعة بالصـــافي من أي رســـوم مســـتلمة وخصـــًما باســـتخدام معدل املخصـــومة

القيمة الحالية املخفضة للقيمة الحالية. التدفقات النقدية املتبقية من االلتزام املالي األصلي.٪ مختلفة عن ١٠الربح الفعلي األصلي، هي على األقل  

هـاعوامـل نوعيـة أخرى مثـل العملـة التي  فهنـاكإضــــــــــــــافـة إلى ذلـك،   ــــــــنف األداة  الربح، وميزات التحويـل الجـديـدة املرفقـة تصـــــ ، والتغيرات في نوع معـدل 

هاالتي يتم  التعهداتباألداة والتغييرات في  ا. في حالة احتســــاب تبادل ألدوات التمويل أو تعديل الشــــروط كســــداد، أي تكلفة أو رســــوم يتم مراعا أيضــــً

التبادل أو التعديل كإطفاء، فإن أي تكلفة أو رســـــــــــوم متكبدة تقوم يحتســـــــــــبإذا لم تكبدها على النحو املعترف بھ كجزء من ربح أو خســـــــــــارة اإلطفاء. 

بتعديل القيمة الدفترية لإللتزام ويتم إطفاءها على املدى املتبقي للمطلوب املعدل.



٢٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

السياسات املحاسبية (تتمة) أهم .٤

األدوات املاليـة (تتمة))و(

قود الضمان املاليع

من املصـــدر تســـديد دفعات محددة لتعويض حاملھ عن الخســـارة التي يتكبدها بســـبب إخفاق عميل الذي يقتضـــىيعقد بالعقد الضـــمان املالي ُيعرف 

محدد في سداد الدفعات عند استحقاقها وفًقا لشروط أداة التمويل.

 بقيمها العادلةاملصـــــرفأحد منشـــــآت يتم قياس عقود الضـــــمانات املالية الصـــــادرة من  
ً
لعادلة من خالل الربح وإذا لم يتم تحديدها بالقيمة ا ،مبدئيا

 ،والخسارة والتي ال تنشأ عن تحويل األصل املالي
ً
:بالقيمة األعلي ألي منيتم قياسها الحقا

  و؛٩مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

إثبات اإليرادات.بشأناملصرفالدخل املتراكم املعترف بھ وفًقا لسياسات قيمة،عند االقتضاء،املبلغ املعترف بھ مبدئًيا أقل

ــــــنفةتعرض عقود   ــــــمان املالي غير املصـــــ ــــــائربالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  الضـــــ القیاس في املركز املالي ويتم عرضفي بیان كمخصـــــــــــصـــــــــــاتالخســـــ

اإلیرادات األخرى.

.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أي عقود ضمان مالي املصرفتحدد لم 

األدوات املالية اإلسالمية املشتقة

االئتمان ومخاطر تستخدم األدوات املالية املشتقة اإلسالمية في املقام األول في األنشطة التجارية. وتستخدم هذه أيًضا إلدارة تعرضنا للربح والعملة و 

بالقيمة العادلة.املالية املشتقة في بيان املركز املالياألدواتجميع إثباتالسوق األخرى. يتم 

ــــــائر املحققة وغير املحققة من هذه األدوات املالية عندما تســـــــــــتخدم األدوات ا  ــــــطة التجارية، فإن األرباح والخســـــ ــــــتقة اإلســـــــــــالمية في األنشـــــ ملالية املشـــــ

اإلسالمیةاإلسالمیة المالیة  األدوات  یتم عرض  اإليرادات األخرى.  ـــا في  ـــ هـ االعتراف  يتم  کموجودات المشتقة  الموجبة  العادلة  القیمة  ذات  المشتقة 

کمطلوبات وفًقا لسياستنا الخاصة بموازنة املوجودات املالية واملطلوبات املالية، إدراجهاالمیة مالیة ذات قیمة عادلة سالبة یتم  وأدوات مشتقات إس

كأصـــــل أو التزام، حســـــب االقتضـــــاء. تدرج تســـــويات التقييم في اإلســـــالميةيتم تســـــجيل صـــــافي القيمة العادلة لبعض املوجودات واملوجودات املشـــــتقة

األقســــاط املدفوعة واألقســــاط املســــتلمة جزء من املوجودات  وتمثل .  اإلســــالميةواملطلوبات املشــــتقةاإلســــالميةلعادلة للموجودات املشــــتقةالقيمة ا 

ما ، على التوالي. عندما يتم اسـتخدام املشـتقات إلدارة التعرض الخاص بنا، فإننا نحدد لكل مشـتق اإلسـالميةطلوبات املشـتقةاملو اإلسـالمية املشـتقة

إذا كان من املمكن تطبيق محاسبة التحوط.

االستثمار في شركة زميلة (ز)

عرف 
ُ
الجوهرية والتي ال تعد شـــــــركة تابعة أو حصـــــــة في مشـــــــروع مشـــــــترك. تمثل الســـــــيطرة املصـــــــرفباملنشـــــــأة التي تخضـــــــع لســـــــيطرة الشـــــــركة الزميلة  ت

هاالجوهرية القدرة   ها ال تمثل الســــــيطرة أو الســــــيطرة  ولك، على املشــــــاركة في القرارات املتعلقة بالســــــياســــــات املالية والتشــــــغيلية للشــــــركة املســــــتثمر ف

على هذه السياسات. املشتركة

باســــتثناء عند ُيصــــنف االســــتثمار أو ومطلوبات الشــــركات الزميلة في هذه البيانات املالية باســــتخدام طريقة حقوق امللكيةيتم دمج نتائج وموجودات

ــــــابھ في تلك الحالة وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم   ــ ــــ بموجب طريقة حقوق امللكية، يتم . و ٥أي جزء منھ كمحتجز للبيع حيث يتم احتسـ

والدخل في الربح أو الخســــــــارة املصــــــــرفشــــــــركة زميلة مبدئًيا في بيان املركز املالي بالتكلفة وتعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصــــــــة أي ثمار في  إثبات االســــــــت

في تلك الشـــــركة الزميلة (والتي تشـــــمل أي املصـــــرففي خســـــائر الشـــــركة الزميلة حصـــــة  املصـــــرفللشـــــركة الزميلة. عندما تتجاوز حصـــــة  الشـــــامل اآلخر 

عن االعتراف بحصـتھ في املزيد املصـرفتوقف تفي الشـركة الزميلة)،صـرف، في جوهرها، جزًءا من صـافي اسـتثمار املوالتي تمثلويلة األجل  حصـص ط

ـــــدد مدفوعات نيابة عن  تبعيةالتزامات قانونية أو املصــــــرففيھ تيتم االعتراف بالخســــــائر اإلضــــــافية فقط إلى الحد الذي تكبد. و من الخســــــائر أو سـ

الشركة الزميلة.



٢٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املاليةإيضاحات حول ال
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أهم السياسات املحاسبية (تتمة) .٤

االستثمار في شركة زميلة (تتمة) (ز)

ها شـركة زميلة. عند حيازة تباسـتخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي  الشـركة الزميلةيتم حسـاب االسـتثمار في  صـبح فيھ الشـركة املسـتثمر ف

في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة املصرفاالستثمار في شركة زميلة، يتم االعتراف بأي فائض من تكلفة االستثمار على حصة 

ها   ها في القيمة الدفترية لالستثمارللشركة املستثمر ف في صافي القيمة العادلة للموجودات املصرفأي فائض من حصة  . إن كشهرة، والتي يتم تضمي

ها يتم إثباتھ  واملطلوبات املحددة على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم،  االستثمار.حيازة مباشرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم ف

٣٦رقم الدوليللمعيار املحاســـــبيالضـــــرورة، يتم اختبار القيمة الدفترية الكاملة لالســـــتثمار (بما في ذلك الشـــــهرة) لتحديد انخفاض القيمة وفًقا  عند  

ــــــــل واحـد من خالل مقـارنـة القيمـة القـابلـة لالســـــــــــــترداد ( ــــــــتخـدمـةكـأصـــــ هـا تكـاليف البيعالقيمـة املســـــ  م
ً
همـا أعلىوالقيمـة العـادلـة مطروحـا ع القيمـة ) م، أ

.الدفترية

ـــتثمار باالعتدادعدم عن اســــــــتخدام طريقة حقوق امللكية من تاريخ املصــــــــرفتتوقف   شــــــــركة زميلة أو عندما يتم تصــــــــنيف االســــــــتثمار على أنھ كاالســـــ

هابحصـــة في الشـــركة الزميلة الســـابقة وتكون الفائدة  يحتفظ املصـــرفللبيع. عندما  محتفظ بھ  مالًيا،  املحتفظ 
ً

بقياس الفوائد يقوم املصـــرفأصـــال

هــا هــابــالقيمــة العــادلــة في ذلــك التــاريخ  املحتفظ  ا الحيــث تعــد كقيم ــــــــبي الــدولي رقم عــادلــة عنــد االعتراف املبــدئي وفقــً . إن الفرق بين ٩للمعيــار املحــاســـــ

هاادلة ألي حصـــــــة  القيمة الدفترية للشـــــــركة الزميلة في تاريخ إيقاف طريقة حقوق امللكية، والقيمة الع وأي عائدات من بيع حصـــــــة جزئية في محتفظ 

ها في تحديد الربح أو الخسارة عند البيع. من   إن الربح أو الخسارة املعترف بھ سابًقا في الدخل الشامل من  الزميلة.  الشركة الشركة الزميلة يتم تضمي

.ة عند استبعاد الشركة الزميلةقبل تلك الشركة الزميلة قد يتم إعادة تصنيفھ إلى الربح أو الخسار 

بقدر الحصة في الشركة الزميلة. والشركة الزميلة املصرفيتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة الناتجة عن املعامالت بين 

املمتلكات واملعدات)ح(

االعتـراف والقياس  

هالك املتـراكم وخسائر انخفاض القيمة. وتشتمل التكلفة على املصروفات املنسوبة بصورة  بنود املمتلكات واملعداتيتم قياس  االس
ً
بالتكلفة ناقصا

أخ تكاليف  وأي  املباشرة  والعمالة  املواد  تكلفة   على 
ً
ذاتيا املنشأة  املوجودات  تكلفة  تشتمل  املعنية.  املوجودات  لالستحواذ على  منسوبة مباشرة  رى 

صال املوجودات إلى الحالة التشغيلية املناسبة لالستخدام املزمع لها، باإلضافة إلى تكاليف فك وإزالة بنود املمتلكات واملعدات بصورة مباشرة إلى إي

وإعادة املوقع إلى حالتھ األصلية. 

ات واملعدات. أعمار إنتاجية مختلفة كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من املمتلكتتضمنعندما تحتسب بنود املمتلكات واملعدات 

التكاليف الالحقة

املرجح أن تتدفق   إذا كان من  املصرف على  يتم االعتـراف بتكلفة استبدال جزء من أحد بنود املمتلكات واملعدات ضمن القيمة الدفتـرية لهذا البند 

اليومية الصيانة  بتكاليف  االعتـراف  ويتم  موثوقة.  بصورة  تكلفتھ  قياس  ويمكن  الجزء  هذا  في  املتمثلة  املستقبلية  االقتصادية  للممتلكات املنافع 

عند تكبدها. بيان الدخلواملعدات ضمن 

هالك  االس

هالك  يقيد   هالك  من بنود املمتلكات واملعدات.  بندعلى أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل  بيان الدخل فياالس وُيحتسب اس

هما أقصر. وجودات املستأجرة على مدى عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجيامل هالك على األراضىي.  و ة، أ ال يتم احتساب اس
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املمتلكات واملعدات (تتمة) )ح(

هالك (تتمة) االس
ة املقارنة:  تـر الحالية والفة تـر فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة للف

سنوات
٧تحسينات على العقارات املستأجرة

٧–٣الحاسوب امج بـر و ومعات أجهزة 
٥ومعداتوتركيباتأثاث 

٥سيارات
٥-٢موجودات حق االستخدام

٢٥مباني 

هالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في   األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات من يـرتاريخ كل تقر تتم إعادة تقييم طرق االس ويتم تحديد   .
.  بيان الدخلية. ويتم إدراج الفروق في تـر خالل مقارنة املتحصالت مع القيمة الدف

هاء من اإلنجاز، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قي د اإلنجاز إلى فئة املوجودات املناسبة  يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة. عند االن
 للسياسات املحاسبية 

ً
ها وفقا هالك عل .  للمصرفويتم احتساب االس

االستثمارات العقارية)ط(
ها. تشمل اإلستثمارات العقارية يــــــــــر يتم االحتفاظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إ  ات  يــــــــــر األولي، تطو تكلفة الشراء  ادات إيجار و/أو زيادة في قيم

ات الالحقة والتعديالت على القيمة العادلة. تدرج اإلستثمارات العقارية بناًء على تقييم على القيمة يــــــر ، تكلفة التطو يــــــرقيد التطو عقاراتمحولة من 
هاية ف ها الثمن الذي ســـيتم قبضـــھيــــــــــــــــرة التقر تــــــــــــــــر العادلة لتلك اإلســـتثمارات كما في  لبيع أحد املوجودات أو دفعھ أصـــل ما . تعرف القيمة العادلة بأ

 أو تقد
ً
 مباشــــــرا

ً
ــــــــر ضــــــمن معاملة منظمة بين أطراف متشــــــاركة بالســــــوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا الثمن يمكن رصــــــده رصــــــدا ــــــ ه يــــــ

القيمة العادلة بشــــــــكل دوري من قبل مقّيمين مهنيين مســــــــتقلين. يتم تســــــــجيل األرباح أو الخســــــــائر ُتحددباســــــــتخدام أي من تقنيات التقييم األخرى. 
ها التغيتـر في الفبيان الدخلات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في يـر الناتجة من التغي .يـرة التـي يحدث ف

ها تكبد تلك املصـــــاريف. وتقوم القيمة العادلة تــــــــــــــــــر خالل الفدخلبيان اليتم تحميل جميع تكاليف اإلصـــــالح والصـــــيانة األخرى على  ة املالية التي تم ف
لالستثمارات العقارية على طبيعة وموقع وحالة األصل املعني.

ها لتسوية )ي( موجودات تمويلية واستثمارية إسالميـةموجودات مستحوذ عل
ــــــــةمن حين ألخر على عقارات وضـــــــمانات أخرى لتســـــــوية املصـــــــرفتســـــــتحوذ   ــــــ ــــــتثمارية إســـــــالميــــــ العقاراتحيث يتم إدراج تلك ،موجودات تمويلية واسـ

ــــــــمــانــات األخرى  ــــــــالميــةاملوجودات بقيمــة  والضـــــ ــــــــتثمــاريــة والتمويليــة اإلســـــ القــابلــة للتحقيق والقيمــة العــادلــة املتــداولــة لتلــك املوجودات في تــاريخ االســـــ
هما .بيان الدخلستبعاد والخسائر غير املحققة من إعادة التقييم في ال األرباح أو الخسائر من ا تقيدأقل. االستحواذ، أ

ومؤسسات مالية أخرى واملطلوبات األخرى للمصرفاإلسالمية واملطلوب ودائع العمالء )ك(
 ومؤسسات مالية أخرى واملطلوبات األخرى للمصرفودائع العمالء اإلسالمية واملطلوب تقيد

ً
 بالتكلفة املطفأة. ، و بالقيمة العادلةمبدئيا

ً
الحقا

املخصصات واملطلوبات الطارئة)ل(
تســـديد صـــرفاملتطالبويكون من املحتمل أن حدث ســـابقام حالي (قانوني أو اســـتنتاجي) نتيجة تــــــــــــــــز الصـــرفعلى امليترتباملخصـــصـــات عندما  ُتقيد 

تكلفة هذه املخصصات بشكل يعتمد عليھ. يـرتقدمع إمكانيةام تـز هذا االل

حيث ام. تــــــــــز املخاطر والشكوك املحيطة بااللمراعاة مع يــــــــــرفي تاريخ التقر القائم ام تــــــــــز لتسوية االليــــــــــرف بھ كمخصص أفضل تقدتــــــــــر املبلغ املعيمثل 
ــــز تقاس املخصـــصـــات باســـتخدام التدفقات النقدية املقدرة لتســـوية هذا االل ــــــ ــــر ام، ومن ثم فإن القيمة الدفتــــــ ــــــ ية هي القيمة الحالية لهذه التدفقات تــــــ

.النقدية

ــــــــــرداد جميع أو بعض املنافع اإلقتصـــادية ــــ ــتــ لتســـوية أحد املخصـــصـــات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة كأصـــل إذا أصـــبح من عندما يتوقع إسـ الالزمة 
املؤكد بالفعل أنھ سيتم إستالم التعويض وإذا كان من املمكن قياس مبلغ الذمة املدينة بشكل موثوق.

ات محتملة ناتجة عن أحداث سابقة ووجودها إن املطلوبات الطارئة التــــــــــــي تتضمن بعض الضمانات وخطابات اإلعتماد املحفوظة كرهن هي إلتــــــــــــزام
ـــــــــر مؤكدة وهي ليســـــــت بالكامل تحت ســـــــيطرة  ــــــ . يتم املصـــــــرفســـــــيتم تأكيده فقط عند وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو عدة أحداث مســـــــتقبلية غيــــــ

ها في اإليضاحات  ية .البيانات املالبالواردة االعتـراف باملطلوبات الطارئة في البيانات املالية بل يتم بيا

\
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القبـوالت)ن(

امات املتعلقة بأوراق تـز مع حق تعاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك فإن اإللبيان املركز املاليالقبوالت كمطلوبات مالية في قيد يتم 

ها كموجودات مالية ومطلوبات مالية . القبول قد تم إحتسا

اداتيـر اف باإل تـر االع)س (

ال يتجزأ  جزًءا بـــــــــــر، بما في ذلك الرسوم التي تعتاإلسالميةاالستثماريةاألوراق املالية و االستثمارية والتمويلية اإلسالميةاملوجودات  ادات من يـــــــــــر إن اإل 

باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. بيان الدخلها ضمن عتـرافمن الربح الفعلي لألداة املالية، يتم اال 

ادات األخرى يـر واإل والعموالت الرسوم )ع(

تقديم هذه الخدمات.  على أساس االستحقاق عنداملصرفادات األخرى من الخدمات املصرفية املقدمة من يـر واإل والعموالتالرسومتقيد 

ادات توزيعات األرباحيـر إ)ف(

في الحصول على الدفعات.  املصرفادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق يـر اف بإتـر يتم االع

املوظفينمنافع)ص(

هاية الخدمة ملوظفيھ غبتكوينيقوم املصرف  مقابل مكافآت 
ً
ــــــرمخصصا الخدمة للموظفين  فترة هذه املكافآت ، حيث يستند استحقاق املواطنينيــــــ

الخدمة.فترة الخدمة. تستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى  فترة وإكمال الحد األدنى ل

ها باملصرفتسهم   بالقانون اإلتحادي رقم من مخصص التقاعد والتأمين الوطني ملوظف
ً

.٢٠٠٠لسنة ٢مواطني دولة اإلمارات عمال

املالية يـر انخفاض قيمة املوجودات غ)ق(

ــــــــــــــــرإن املوجودات التي لها أعمار إنتاجية غ ــــ ــــها النخفاض القيمة. وتتم مراجعة يــ ــــ  للتحقق من تعرضـ
ً
ــــع لإلطفاء ويتم اختبارها ســـــــــنويا محددة ال تخضـــــ

داد القيمة تـــــر ات في الظروف إلى احتمال عدم اسيـــــر أحداث أو تغيـــــراملوجودات التي تخضع لإلطفاء للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة حينما تش

ية.  تـر الدف

داد تـــــر داد. تتمثل القيمة القابلة لالستـــــر ية لألصل عن قيمتھ القابلة لالستـــــر يد بھ القيمة الدفتـــــز خسائر انخفاض القيمة بما يعادل املبلغ الذي  تقيد

هما   تكاليف البيع أو قيمتھ من االســــــــتخدام، أ
ً
دات في أدنى  . ألغراض تقييم انخفاض القيمة، يتم تجميع املوجو أعلىبالقيمة العادلة لألصــــــــل ناقصــــــــا

ها تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصـــورة منفصـــلة (وحدات منتجة للنقد). تتم بتاريخ كل تقر  ــــرمســـتويات يوجد ف ــــــ ــــرمراجعة املوجودات غيــــــ ــــــ املالية يــــــ

باستثناء الشهرة التي تعرضت لخسائر انخفاض القيمة لعكس انخفاض القيمة املحتمل.

بالعمالت األجنبيةاملعامالت)ر(

ـــــــــائـدة في تـاريخ املعـاملـة. ويتم تحويـل املوجودا  ــــــــرف الســـــ  ملعـدالت الصـــــ
ً
اإلمـاراتي وفقـا ت واملطلوبـات  يتم تحويـل املعـامالت بـالعمالت األجنبيـة إلى الـدرهم 

 ألسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ 
ً
اإلماراتي وفقا يـــــر . يتم تحويل املوجودات واملطلوبات غيـــــرالتقر املالية بالعمالت األجنبية إلى الدرهم 

ـــائدة في تاري ــــ  ألســــــــعار صــــــــرف العمالت األجنبية السـ
ً
اإلماراتي وفقا خ املعاملة. وتم بيان  املالية بالعمالت األجنبية، املبينة بالتكلفة التاريخية، إلى الدرهم 

. بيان الدخلاملحققة في يـرأرباح وخسائر الصرف املحققة وغ
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حول القطاعاتيـر التقار )ش (

ـــريتم إعداد التقار  ــــــ ـــــــــرحول القطاعات التشــغيلية بأســلوب يتوافق مع التقار يــــــ الداخلية املقدمة إلى الجهة املســؤولة عن اتخاذ القرارات التشــغيلية.  يــــــ

اعات  األشـــــــخاص الذين يقومون بتخصـــــــيص املوارد وتقييم أداء القطمصـــــــرفتتمثل الجهة املســـــــؤولة عن اتخاذ القرارات التشـــــــغيلية بالشـــــــخص أو 

كافة املعامالت تجرى أن تكون اللجنة التنفيذية للمصــرف هي الجهة املســؤولة عن اتخاذ القرارات التشــغيلية.  صــرفاملالتشــغيلية للمنشــأة. وقد قرر 

ــــر اإل ة، وتحذف الســـوق االعتياديوفق شـــروطبين قطاعات األعمال  ــــــ ــــر ادات والتكاليف الداخلية لكل قطاع في املركز الرئيســـىي. ويتم إدراج اإل يــــــ ــــــ ادات يــــــ

.قطاع األعمالة مباشرة بكل قطاع عند تحديد أداء واملصروفات املرتبطة بصور 

األنشطة االئتمانية) ت(

ــــربصــفة أمين/ مداملصــرفتعمل  ــــــ ها حفظ أو وضــع موجودات بصــفة أمين بالنيابة عن األمانة ومؤســســات أخرى. إن هذه يــــــ أو بصــفات أخرى ينتج ع

ها ال يتم ضمها في الوالدخل الناتجاملوجودات  ها ال تخص للمصرفبيانات املاليةع .املصرفلكو

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية)خ(

ها للمقاصـــــةفقط عند وجود حق قانوني ملزم  بيان املركز املاليتتم مقاصـــــة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصـــــافي في  بين املبالغ املعترف 

على أساس الصافي، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.للتسويةنية صرفاملوعندما يكون لدى أو 

مبادئ قياس القيمة العادلة)ذ(

ام ما في معاملة منتظمة بين املشاركين في السوق في تــــــــــز تتمثل "القيمة العادلة"في املبلغ الذي يمكن قبضھ مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعھ لتحويل ال

 
ً
ام مخاطر تـز ريخ. تعكس القيمة العادلة لاللفي ذلك التاللمصرفتاريخ القياس في السوق الرئيسىي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

ام.تـز عدم الوفاء باالل

 ،
ً
السوق أنھ نشط في بـــــربقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتيقوم املصرفعندما يكون ذلك متاحا

بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.بشكل كاٍف حال تكرار حدوث املعامالت املتعلقة باملوجودات أو املطلوبات 

أسـاليب التقييم بحيث تسـتفيد من املدخالت امللحوظة ذات الصـلة بأقصـىى قدر املصـرفعندما ال يكون هناك سـعر مدرج في سـوق نشـط، تسـتخدم 

امللحوظة. يتضــــــمن أســــــلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضــــــعها باالعتبار األطراف  يــــــــــــــــــــرممكن وتحد من اســــــتخدام املدخالت غ

املعاملة.يـراملشاركة في السوق عند تسع

 هو أفضــــــــــــل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االع
ً
ــــــــر يكون ســــــــــــعر املعاملة عادة ــــــ ــــــ أو املقبوض.  املدفوعأي القيمة العادلة للمبلغ-اف املبدئيتــــــ

اف املبدئي تختلف عن ســـعر املعاملة، ال يتم االســـتدالل على القيمة العادلة بواســـطة األســـعار تــــــــــــــــر أن القيمة العادلة عند االعاملصـــرفتحددعندما

وفي هذه الحالة يتم املدرجة في سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق امللحوظة،

 قيـاس األدوات املـاليـة بـالقيمـة العـادلـة، ويتم تعـديلهـاملراعـاة الفرق بين القيمـة العـادلـة عنـد االع
ً
ــــــــر مبـدئيـا ــــــ ــــــ ، يتم تــــــ

ً
ــــــــعر املعـاملـة. الحقـا اف املبـدئي وســـــ

 بصورة كبعلى أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون ا بيان الدخلاف بالفرق ضمن  تـــر االع
ً
ة ببيانات  يـــر لتقييم مدعوما

هاء املعاملة. السوق امللحوظة أو يتم إ

بقياس املوجودات واملراكز طويلة األجل يقوم املصـــرففي حال كان ألحد املوجودات أو املطلوبات املقاســـة بالقيمة العادلة ســـعر عرض وســـعر طلب،  

بسعر العرض في حين يتم قياس املطلوبات بسعر الطلب.

إما املصــــرفتديرهامحافظ املوجودات املالية واملطلوبات املالية املعرضــــة ملخاطر الســــوق ومخاطر االئتمان، التي تقاس على أســــاس صــــافي التعرض 

ملخاطر الســوق أو مخاطر االئتمان، على أســاس املبلغ الذي ســوف يتم قبضــھ لبيع صــافي مركز طويل األجل للتعرض ملخاطر محددة. ويتم تخصــيص 

. املحفظةات بصورة فردية على أساس تسوية الخطر النسبي لكل أداة فردية في املوجودات واملطلوبمحفظة على مستوى  التعديالتك تل

 من التـاريخ املبـدئي  لـ ال تقـل القيمـة العـادلـة لوديعـة مـا تحـت الط
ً
ــــــــتخـدام القيمـة الحـاليـة اعتبـارا ــــــــتحق الـدفع عنـد الطلـب، وذلـك بـاســـــ ب عن املبلغ مســـــ

 للدفع.الذي  
ً
يكون فيھ املبلغ مطلوبا

هاية فيعترف املصرف .يـرالتي حدث خاللها التغييـرة التقر تـر بعمليات التحويل بين مستويات النظام املتدرج للقيمة العادلة كما في 
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ات املحاسبية وأحكام اإلدارة التي تقتضىي الضرورة وضعها أثناء يـــــــــــر اضات والتقدتـــــــــــر ونتائجها املالية بالسياسات واالفللمصرفبيانات املاليةتتأثر ال

. بيانات املالية إعداد ال

ــــر بوضــع التقديقوم املصــرف ــــــ ــــر واالفات  يــــــ ــــــ ــــر اضــات التي تؤثر على املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات في الســنة املالية التالية. إن كافة التقدتــــــ ــــــ ات يــــــ

ها معايتـــــــــر واالف  للمعاييـــــــــر املالية الدولية هي أفضل تقديـــــــــرالتقار يـــــــــراضات التي تقتض
ً
ات واألحكام يـــــــــر املطبقة. يتم تقييم التقديـــــــــرات موضوعة وفقا

السياسات املحاسبية وأحكام اإلدارة بـرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك التوقعات املتعلقة باألحداث املستقبلية. تعتبـر لخلوفًقاتمرة  بصورة مس

 بالنسبة لنتائج يـرالخاصة ببعض البنود ذات تأث
ً
ها.املصرفهام خاصة  ألهمي

ً
ووضعها املالي نظرا

للمصرفاألحكام الجوهرية عند تطبيق السياسات املحاسبية 

ها اإلدارة في سياق تطبيق السياسات املحا للمصرف سبية  فيما يلي األحكام الهامة، وهي التي تختلف عن تلك األحكام التي تتضمن تقديرات، والتي اتخذ

ها في ال .بيانات املاليةوالتي لها تأثير جوهري على املبالغ املعترف 

ها األعمالالبيئة االقتصادية  تطورها كما ال تزال ١٩-جائحة كوفيد  وتواصل تأثير ، والتي يمكن أن تستمر في العرضة للتقلبات املستمرة التي نمارس ف

املالية نتائجنا  على  تظل،  سلًبا  كوفيدإذ  جائحة  الحكومات وامل١٩-مدة  ها ال تزال  التي اتخذ لوباء صارفوفعالية الخطوات  استجابة  املركزية في 

نراقب عن كثب الظروف املتغيرة  وإننافي مناطق معينة. خصيًصاوتقديرات معقدة ا أحكاًم اتخاذ تتطلب البيئة الحالية و . أمور غير مؤكدة ٢١-كوفيد

ها . وتداعي

بلية واالحتماالت املرجحةمعقولية املعلومات املستق

-لكوفيدمن خالل دمج التأثير العام ٩املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تقدير ملخصصعلى الرغم من العديد من التحديات املرتبطة بإجراء 

جميع تعرضتتوقعات االقتصاد الكلي. لقد  باستخدام أحدث  ٩. قام املصرف بتحديث نموذج توفير املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ١٩

.املتاحةآخر املعلومات لدمج النماذج متغيرات االقتصاد الكلي املستخدمة في 

نموذج   املصرف  التعثراستخدم  بافتراض  بناًء على  الخسارة  باملصرف  الخاصة  البيانات  بشكل كامل على  الذي يعتمد  الخاصة التجريبي  اعتباراتھ 

وإعادة الهيكلة والتعافي ودعم الضمانات.

تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد

من   املستفيدين  للعمالء  املستحقة  واألرصدة  املؤجل  للمبلغ   
ً
تحليال أدناه  الجدول  اليتضمن  االئتمان  تأجيل  وخسارة  املرحلة  إلى  باإلضافة  سداد 

. املتوقعة

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
القيمة املؤجلة

٣٦٬٦٥٠-٢٬٠٠٩٣٤٬٦٤١التمويل اإلسالمي 
التعرضات

١٩٠٬٧٩٣-٣٢٬٧٦٤١٥٨٬٠٢٩التمويل اإلسالمي 
خسارة االئتمان املتوقعة 

٢٬٢٦٩-٢٢٬٢٦٧التمويل اإلسالمي 
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تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد (تتمة)

.تأجيل السدادعلى تحليل لألرصدة القائمة والخسائر االئتمانية املتوقعة للعمالء املستفيدين من التاليالجدول يتضمن

 .

خسائر ائتمانية  

شهر١٢متوقعة ملدة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني وغير  

منخفضة القيمة  

االئتمانية 

خسائر ائتمانية متوقعة على  

مدى العمر الزمني  

املجموع يمة االئتمانيةومنخفضة الق

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

الخدمات املصرفية للشركات 

١املجموعة 

١٠٦٬٦٥٧-٣٢٬٧٦٤٧٣٬٨٩٣موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

)٣٤١(-)٣٣٩()٢(يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة 

١٠٦٬٣١٦-٣٢٬٧٦٢٧٣٬٥٥٤

٢املجموعة 

٨٤٬١٣٦-٨٤٬١٣٦-موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

)١٬٩٢٨(-)١٬٩٢٨(-يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة 

-٨٢٬٢٠٨-٨٢٬٢٠٨

٢٠٢٠منذ ديسمبر التعرضات عند التعثـر إجمالي التغييرات في 

:السدادعلى العمالء املستفيدين من تأجيل ٢٠٢٠ديسمبر ٣١منذ التعرضات عند التعثـرفيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في 

ألف درهم 

٢٠٢١٦٬١٣٣٬٤٦٤يناير ١التعرض عند التعثر كما في 

٣٦٬٤٢٤إضافات خالل السنة

ها خالل  )٥٫٩٧٩٫٠٩٥(السنة مبالغ معاد سدادها/ ملغى االعتراف 

٢٠٢١١٩٠٫٧٩٣سبتمبر ٣٠التعرض عند التعثر كما في 
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(تتمة)األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة .٥

السداد.املستفيدين من تأجيل من الشركات بشأن العمالء ٢٠٢٠ديسمبر ٣١منذ التغير في خسارة االئتمان املتوقعة فيما يلي تحليل 

ألف درھم 

٢٠٢١٤١٬١٦٨ینایر ١مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
)٣٬٨٧٧(التصنیع -١
)٩٬١٩٠(المقاوالت والعقارات -٢
)٢٥٤(التعلیم-٣
)١٦٬٣٥٢(التجارة -٤
)٦٬٥٢٨(المستشفیات -٥
)٤٥٣(المواصالت -٦
)٢٬٢٤٥(أخرى-٧

٢٠٢١٢٬٢٦٩دیسمبر ٣١مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كما في 

تقييم نموذج األعمال
تحدد عمال.  يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية علی نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار نموذج األ 

م الحكم  نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. ويتضمن هذا التقيياملصرف
ها، واملخاطر التي تؤثر على أداء املوجودات وكي ها  الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدا فية إدار

اآلخر املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالتراقب املصرفوكيف يتم تعويض مدراء املوجودات.   ل الدخل الشامل 
ها. وتعتبر املراق بة جزًءا من والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال املحتفظ 

املتبقية مناسًبا، وإذا كان من غير املناسب التقييم املتواصل للمصرف حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبھ االحتفاظ باملوجودات املالية  
ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييًرا مستقبلًيا لتصنيف تلك املوجودات. 

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 ملوجودات املرحلة ١٢ة يتم قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية املتوقعة ملد

ً
، أو الخسارة االئتمانية على  ١شهرا

املرحلة   االعتراف ٣أو املرحلة  ٢مدى العمر الزمني للموجودات من  االئتمان بشكل كبير منذ  األصل إلى املرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر  . ينتقل 
عند تقييم ما إذا على الرغم من ذلك، فما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. و ٩املبدئي. ال يحدد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

كبير،   بشكل  ارتفعت  قد  املوجودات  من  ألي  االئتمان  مخاطر  املصرف كانت  والنوعية  يأخذ  الكمية  املعلومات  االعتبار  املعقولة  املستبقبلية  في 
واملدعومة. 

ئص مخاطر ائتمانية مماثلةإنشاء مجموعات من املوجودات ذات خصا
داة، عندما يتم قياس خســــائر االئتمان املتوقعة على أســــاس جماعي، يتم تجميع األدوات املالية على أســــاس خصــــائص املخاطر املشــــتركة (مثل نوع األ 

تراقب املوقع الجغرافي للمقترض، الخ). درجة مخاطر االئتمان، نوع الضـــــمانات، تاريخ االعتراف األولي، الفترة املتبقية لتاريخ اإلســـــتحقاق، الصـــــناعة، 
مدى مالءمة خصــــائص مخاطر االئتمان بشــــكل مســــتمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضــــمان أنھ في حالة تغيير املصــــرف

فظ جديدة أو نقل موجودات إلى خصـــــائص مخاطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقســـــيم للموجودات بشـــــكل مناســـــب. وقد ينتج عن ذلك إنشـــــاء محا
ملوجودات.محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماثلة لتلك املصرف من ا 

والحركات بين املحافظاملحافظإعادة تقسيم 
االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة) زيادة كبيرة في مخاطرحدوثوالحركات بين املحافظ أكثر شـــيوًعا عندما  املحافظإعادة تقســـيم  يعد

ها بين  الخســائر االئتمانية املتوقعةوبالتالي تنتقل املوجودات من   ا ضــمن املحافظ ١٢التي تتراوح مد ها قد تحدث أيضــً شــهًرا إلى آخر، أو العكس، ولك
ـــــاس من  الخســــــــــائر االئتمانية شــــــــــهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات ١٢ملدة الخســــــــــائر االئتمانية املتوقعةالتي يســــــــــتمر قياســــــــــها على نفس األســـــ

مخاطر االئتمان من املحافظ.نظًرا الختالفاملتوقعة
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للمصرف (تتمة)األحكام الجوهرية عند تطبيق السياسات املحاسبية 

النماذج واالفتراضات املستخدمة

نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك في تقييم خسارة االئتمان املتوقعة. يتم تطبيق الحكم  بتستعين املصرف 

أفضل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفتراضات املستخدمة في تلك النماذج، والتي تتضمن افتراضات تتعلق عند تحديد  

بالدوافع الرئيسية ملخاطر االئتمان.

تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية أ) 

عند االعتراف املبدئي إما كأصل مالي أو إلتزام مالي أو كأدة ملكية وفًقا لجوهر اتفاقيات  األدوات املالية أو مكونات املوجودات املالية  تصنف املصرف

التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة املالية في البيانات املالية  ملوضوعها وليس لشكلها القانوني. 

التصنيف عند االعتراف املبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسًبا، في تاريخ كل بيان مركز مالي.تحدد املصرف

ومطلوبات   موجودات  من  بعض  قياس  ُيعاد  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  قياس  املالية. املصرفوعند  التقاريـر  إعداد  ألغراض  العادلة  بالقيمة 

عند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات بيانات السوق القابلة للمالحظة املتاحة. وفي حال عدم وجود مدخالت  املصرفوتستخدم

املصرفالتقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنًيا.  تجري املصرف  ،  ١املستوى   الخارجيوتعمل  ن بتعاون وثيق مع املقيميين املؤهلين 

لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة.

قياس القيمة العادلةب)

املدرجة في بيان املركز املالي، يت واملطلوبات املالية  القيم العادلة للموجودات املالية  األسواق النشطة على  حال تعذر الحصول من  تلك  في  م تحديد 

لك النماذج من القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حسابية. ويتم التحصل على البيانات املدخلة لت

اعتبار  األحكام  تلك  وتتضمن  أحكام.  اتخاذ  طريق  عن  العادلة  القيم  تحديد  فيتم  السوقية،  البيانات  تلك  غياب  وفي  أمكن.  إن  السوق،  ات بيانات 

ال الخصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات املسبقة ونسب التعثر في  سداد بشأن  السيولة والبيانات املدخلة للنماذج مثل تقلب املشتقات ونسب 

لة لألدوات املالية. األوراق املالية املدعمة باملوجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم املستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العاد

املشتقةاإلسالميةاألدوات املاليةج)

القيم العادلة لألدوات املالية   املدرجة ونماذج  اإلسالميةيتم الحصول بشكل عام على  املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق 

ها إن كان مناسًبا. وفي حال عدم وجود األسعار، ُتحدد القيم العادلة باستخدام ت قنيات تقييم  التدفقات النقدية املخصومة ونماذج التسعير املعترف 

التقنيات إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة وتحليل  تعكس بيانات السوق القابلة للمالحظة. وتتضمن تلك  

 من متشاركي السوق. إن العوامل الرئيسية التي تأ
ً
خذها تدفقات نقدية مخصومة ونماذج خيار التسعير وتقنيات التقييم األخرى املستخدمة عموما

اإلدارة باالعتبار عند تطبيق النموذج هي:

توقيت املتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية املستقبلية على األداة، حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكل عام إلى بنود  ال)١(

ها قدرة الطرف املقابل لتسديد األداة بما يتفق شروط األداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون مطلوًبا في الحاالت التي تكون ف

لتعاقدية محل شك؛ و مع الشروط ا 

نسبة خصم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك النسبة بناًء على تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعلى من النسبة التي ال تحمل مخاطر. )٢(

معھ   يتم  الذي  النظام  أساس  على  األداة  تصنيف  ودرجة  استحقاق وهيكل  اإلدارة  تراعي  مقارنة،  أدوات  إلى  باإلشارة  األداة  تقييم  وعند 

األدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للمكونات الرئيسية، تضع اإلدارة في اعتبارها  مقارنة امل ركز القائم. وعند تقييم 

التأكد   كذلك ضرورة إجراء تعديالت لحساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة االئتمان وتكاليف خدمات املحافظ وعدم 

النموذج. بشأن

هاء في اتفاقية عقد اإليجارممارسةكان من املؤكد على نحو معقول تحديد ما إذا خيار التمديد أو اإل

هاء في عدد من عقود اإليجار   تبرمها املصرفيتم تضمين خيارات التمديد واإل إدارة التي  الشروط لزيادة املرونة التشغيلية من حيث  . تستخدم هذه 

هااإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذو العقود.  حافًزا اقتصادًيا ملمارسة خيار التمديد، أو يترتب عل

هاء. تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث أو تغيير  في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم. جوهري عدم ممارسة خيار اإل
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املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة

ها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات املحاسبية   التأثير األكثر أهمية على املبالغ تضمنتوالتي  للمصرففيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدم

ها في البيانات املالية :  املعترف 

  السوق املنتجات /  أنواع  من  لكل نوع  املستقبلية  للسيناريوهات  النسبي  والوزن  العدد  بكل  تحديد  الصلة  ذات  املستقبلية  املعلومات  وتحديد 

املتوقعة،   االئتمانية  الخسارة  قياس  وعند  بسيناريو.  املصرف  الحركة تستعين  افتراضات  إلى  تستند  ومدعومة  معقولة  مستقبلية  معلومات 

املستقبلية ملختلف املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات على بعضها البعض. 

رئيسًيا في قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقدیًرا الحتمالية التعثر عاحتمالية التعث 
ً

ن  ر: تشكل احتمالية التعثر مدخال

السداد على مدى فتره زمنية معينة، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.

 عن التعثر في السداد. وهو يســـتند إلى الفرق بين التدفقات الناتجةبافتراض التعثر: تعتبر الخســـارة بافتراض التعثر هي تقدير للخســـارة  الخســـارة

تحصـــــيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضـــــمانات اإلضـــــافية والتعديالت  املمول النقدية التعاقدية املســـــتحقة وتلك التي يتوقع 

ئتمانية املتكاملة.اال 

:تحديد املعدل املناسب لخصم مدفوعات اإليجار

إدارة املخاطر املالية .٦

مجموعة مناملخاطر املالية وتنطوي على تحليل وتقييم وقبول وإدارة بعض مســــــــــتويات املخاطر أو  ملجموعة متعددة مناملصــــــــــرفتتعرض أنشــــــــــطة  

ـــســــــــات الخدمات املالية كما أن املخاطر التشــــــــغيلية هي نتيجة حتمية ملزاولة األعمال. وبذلك ـــمة رئيســــــــية ملؤســـــ فإن املخاطر. إن قبول املخاطر هي ســـــ

.للمصرفاملخاطر والعائد باإلضافة إلى الحد من التأثيـرات املحتملة املعاكسة على األداء املالي هو تحقيق التوازن املناسب بيناملصرفهدف 

ها، تتضــــمن بعض املخاطر بطبيعة الحالاملصــــرفأنشــــطة على الرغم من أن ها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مســــتمرة، كما إال أ تتم إدار

ها تخضع لحدود املخاطر وغيـرها من الضوابط. أ

ـــ  ــــــ زام يتم وضــع ســياســات املصــرف إلدارة املخاطر لتحديد وتحليل هذه املخاطر، ووضــع الحدود والضــوابط املناســبة للمخاطر، ورقابة املخاطر وااللتــــــ

ــــورة منتظمة بمراجعة ســـــــــياســـــــــات وأنظمة إدارة املخاطر بالحدود املوضـــــــــوعة من خال ل أنظمة معلومات حديثة وقابلة للتطبيق. يقوم املصـــــــــرف بصـــــ

لتعكس التغيـرات في األسواق واملوجودات وأفضل املمارسات الناشئة. 

إطار عمل إدارة املخاطر

ــــؤولية إدارة املخاطر، ويتم ذلك في إطار الســـــــــيا ســـــــــات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. كما يقع على عاتق قســـــــــم إدارة  يتولى قســـــــــم إدارة املخاطر مســـــ

في مخاطر االئتمان وتـــــركزات  املصرفاملخاطر مسؤولية املراجعة املستقلة إلدارة املخاطر والبيئة الرقابية. تتمثل أهم أنواع املخاطر التي تتعرض لها 

الســوق على مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األســعار. مخاطر االئتمان ومخاطر الســوق ومخاطر الســيولة. تشــتمل مخاطر

العملية املســـــــــــتقلة إلدارة املخاطر ال تتولى مســـــــــــؤولية رقابة مخاطر  ، إال أن للمخاطر التشـــــــــــغيليةوعلى الرغم من تعرض املصـــــــــــرف  إضـــــــــــافة إلى ذلك،  

.باملصرفتتم مراقبة هذه املخاطر من خالل عملية التخطيط االستـراتيجي إذ، األعمال مثل التغيـرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال



٣٦مصرف عجمان ش.م.ع. 
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(تتمة)إدارة املخاطر املالية .٦

هيكل إدارة املخاطر ١-٦
هائية  ـــاء جميع  باملصــــــرفإدارة املخاطر بشــــــأن يتحمل مجلس اإلدارة املســــــؤولية ال من خالل ســــــياســــــة إدارة املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة. ومع ذلك يتم إنشـــ

املصرف.ومراقبة مخاطر الهيئات املستقلة املنفصلة مسؤولة عن إدارةإن الهياكل التنظيمية الالزمة لتسهيل فعالية وظيفة إدارة املخاطر املناسبة. 

مجلس اإلدارة

ــــــــتراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطراملســـــــــؤولية مجلس اإلدارة يتحمل  ــــــــمن مجلس اإلدارة وجود إطار  ، حيث عن النهج الشـــــــــامل إلدارة املخاطر واملوافقة على اسـ يضـ

وإعداد التقارير.أنظمة الرقابة الداخلية واالمتثال إضافة إلى ضمان كفاءة عملمناسب إلدارة املخاطر

اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة التنفيذية كإدارة تنفيذية عليا للمجلس لضمان وفاء املجلس بأهدافھ التشغيلية واالستـراتيجية. 

لجنة التدقيق

:عن طريقمجلس اإلدارة في انجاز مسؤوليتھ الرقابية،  معاونةويتمثل هدفها في إدارة مستقلين،لجنة التدقيق من أعضاء مجلس تتشكل

 واالحتفاظ بسياسات محاسبية ومراجعة واعتماد املعلومات املالية؛للمصرفمراقبة عمليات إصدار التقاريـر املالية

مراجعة التقاريـر وأنظمة الرقابة الداخلية؛

 ؛للمصرفإدارة العالقة مع مدققي الحسابات الخارجيين

للمصرفعة تقاريـر التدقيق الداخلية ومتابعة األمور الرقابية ذات األهمية  ومراج.

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

 ألحكام الشــــــــــريعة من خالل مراجعة واعتماد املوجودات والوثائق ومدى توافقها مع لجنة الرقابة الشــــــــــرعية الداخليةتتولى 
ً
مســــــــــؤولية الحوكمة وفقا

ــــزام بالشـــريعة اإلســـالمية بشـــكل عام ــــــ صــادر عن مصــرف اإلمارات العربية  ال-الحوكمة الشــرعية بمعيار  وفق ما ورد  أحكام الشـــريعة اإلســـالمية ومدى االلتــــــ

.٢٠٢٠/٢١٢٣ / CBUAE / BSD / Nرقم عميمالتاملتحدة املركزي بموجب 

سلجنة املخاطر باملجل

املصـــرف بإطار تقبل املخاطر املعمول بھ ضـــمان التــــــــــــــــزام أنشـــطة لاملجلس مســـؤولية مســـاعدة مجلس اإلدارة النجاز مســـؤولياتھ  بتتولى لجنة املخاطر  

.باملصرفباللوائح والتشريعات القانونية وكذلك نظام الرقابة الداخلية على التقاريـر املالية باإلضافة إلى االلتـزام بمعاييـر السلوك وكذلك

باملجلساالمتثاللجنة 

على باملثلاإلشـرافت املركزي، و مصـرف اإلمارا للقوانين واللوائح الصـادرة عن املصـرف  مجلس اإلدارة في اإلشـراف على امتثالبتسـاعد لجنة االمتثال  

هاملصرفسياسات  .والتعاميم التي يصدرها مصرف اإلمارات املركزي الفحصوالتدريب املتعلق باالمتثال وتقييم تقارير اوإجراءا

لجنة االئتمان

ــــــــرف عن طريق تقوم لجنـة االئتمـان بـإدارة مخـاطر االئتمـان  ــــــــتمرة للحـدود  بـاملصـــــ ـــــــــات واإلجراءات وكـذلـك اعتمـاد املراجعـة املســـــ ــيـاســـــ ــــــ االئتمـانيـة والســـــ

ها. التعرضات املحددة وحالة العمل وإعادة التقييم املستمر ملحفظة التمويل ومدى كفاية املخصصات الخاصة 

لجنة املوجودات واملطلوبات

 بذلك في ضـــــوء مللمصـــــرفيتمثل هدف لجنة املوجودات واملطلوبات في وضـــــع أكثر االســـــتــــــــــــــــــراتيجيات مالءمة  
ً
زيج من املوجودات واملطلوبات، مقدمة

ها للمســــــــــتقبل والنتائج املحتملة للتحركات في معدل الربح والقيود املتعلقة بالســــــــــيولة والتعرض ملخاطر صــــــــــرف العمالت األجنبية وكفا ية رأس توقعا

على تحمل املخاطر املصـــــرفســـــتــــــــــــــــــراتيجيات مع قدرة املال. باإلضـــــافة إلى ذلك، فإن لجنة املوجودات واملطلوبات مســـــؤولة عن ضـــــمان توافق كافة اال 

 ملا هو محدد من قبل مجلس اإلدارة.
ً
ومستويات التعرض للمخاطر وفقا



٣٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)هيكل إدارة املخاطر ١-٦

املكافآتلجنة 

إلى موظفين من وقت آلخر.املصرفإدارة املوارد واألداء وحاجة املكافآتلجنة تتولى

قسم إدارة املخاطر

القســم مخاطر  ويراقبعملية مراقبة مســتقلة. تحقيق  باملخاطر لضــمان  ات املتعلقةتنفيذ والحفاظ على اإلجراءيتولى قســم إدارة املخاطر مســؤولية

١.للمصرفإطار تقبل املخاطر املحددومخاطر السوق والسيولة، واملخاطر التشغيلية مقابل االئتمان للمحفظة، 

التدقيق الداخلي

ـــــــزام  باملصرف دورًياتتم مراجعة عمليات إدارة املخاطر   هذه املصرفمن قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بمراجعة مدى كفاءة اإلجراءات والتــ

ــــــــر بشأن نتائج وتوصيات هذه ا  ملناقشات اإلجراءات. كذلك يقوم قسم التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج التقييم مع اإلدارة، ثم يتم مباشرة رفع تقاريــــــ

إلى لجنة التدقيق.

طر وأنظمة التقاريـرقياس املخا١-١-٦
نماذج  باالســـتعانة، حيث يتم ٩إلعداد التقارير املالية رقم  الدولي  اإلرشـــادات التنظيمية الحالية للمعيارمخاطر االئتمان باســـتخدام  تقيس املصـــرف

ــــاد الكلي   باســـــــــتخدام املعايير املطبقة حالًيا وفًقا  ، بينما العتراف املبكر بانخفاض القيمةلاالقتصـــــ يتم قياس مخاطر الســـــــــوق والســـــــــيولة والتشـــــــــغيل 

ــــــــادات التنظيمية. عالوة على ذلك،   ــــــــرفلإلرشـــــ ــــــــتخدم املصـــــ ــــــــاليب تســـــ تقدير مخاطر األعمال ومراجعة اســـــــــــــتراتيجيات املتعلقة بالتحليل الكمي واألســـــ

در  ّق تســــاليب الخســــارة املتوقعة التي من املحتمل أن تنشــــأ في ســــياق العمل العادي، حيث . تعكس هذه التحليالت واأل تقبل املخاطراملخاطر بناًء على 

هااملصــــــــرف ـــــائية املرتبطة  ـــــــبب األحداث غير املتوقعة بناًء على التقنيات واالحتماالت اإلحصـــ ـــــــائر غير املتوقعة التي قد تحدث بسـ ا الخسـ دير  ، وتأيضــــــــً

ا ســيناريوهات  املصــرف هاناًدا إلى أحداث االقتصــاد الكلي التي من املحتمل اســتالجهد املتعددة أيضــً الخاصــة التي املخاطر، باإلضــافة إلى عوامل  حدو

ها تخص  .باملصرفإنشاء إطار للمخاطر وبالتالي الداخلي ملتطلبات رأس املال افي إجراء تقييمهاملصرف، ما من شأنھ مساعد

ها بصـــــورة أســـــاســـــية فوتجرى   تعكس هذه الحدود اســـــتــــــــــــــــــراتيجية األعمال املصـــــرف؛ إذ ي إطار الحدود املوضـــــوعة من قبل مراقبة املخاطر والتحكم ف

.املحددة ، مع تـركيـز إضافي على القطاعات لتقبلھاستعداد املصرفوكذلك مستوى املخاطر الذي يكون لدى باملصرفوظروف السوق الخاصة 

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر٢-١-٦

ها املخاطر املتعلقة بإخفاق العمالء أو األطراف املقابلة تعرف مخاطر هم أو عجزهم عن للمصرفاالئتمان بأ الفوائد أو املبالغ تسديدفي أداء التزاما

هم التعاقدية  بالوفاءاألصلية أو  لية. خسارة مااملصرفاتفاقيات القروض أو التسهيالت االئتمانية األخرى مما يؤدي إلى تكّبد وفق التزاما

هيحتفظ املصـــرفتنشـــأ مخاطر االئتمان كذلك من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف املقابلة التي  يؤدي إلى انخفاض قيمة ممااالئتمانية، م بأدوا

ــ أناملوجودات. وحيث   ـــــيص موارد وخبرات وضــــــــــوابط هامة إلدارة هذه املخاطر ضــــــــ ـــــرف تعد مخاطر جوهرية، فيتم تخصـــــ من  مخاطر االئتمان للمصـــــ

.للمصرفاألقسام الرئيسية  

قياس مخاطر االئتمان
باســـــتخدام أدوات التصـــــنيف الداخلية املصـــــممة ملختلف فئات تعثر ســـــداد بعض األطراف املقابلةاحتمال باملصـــــرفيقّيم إطار عمل إدارة املخاطر  

يتم التحقق من صــحة النماذج بشــكل و مســؤول االئتمان. وتقييم يجمع بين التحليل اإلحصــائي بحيثاألطراف املقابلة. تم تطوير إطار العمل داخلًيا 

دوري.

ــــــب كل طرف من األطراف املقابلةاملصـــــــرفاتتعرضـــــــ تقاس   ــــــمات مجموعةعلى حدى، وكذلك في ملخاطر االئتمان حسـ من األطراف املقابلة ذات السـ

ـــــــــركز املخاطر، تم وضــــــــع حدود ائتمانية، وتخضــــــــع هذه الحدود للرقابة   ــــــ ـــــــــرات املتعلقة بظروف الطرف املقابل وفقاملماثلة. لغرض الحد من تــــــ ــــــ التغيــــــ

والسوق.



٣٨مصرف عجمان ش.م.ع. 
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(تتمة)مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر ٢-١-٦

إدارة مخاطر االئتمان

على ما يلي:املصرفيشتمل اإلطار العام إلدارة مخاطر االئتمان لدى 

 وضع هيكل التفويض والحدود فيما يتعلق باعتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية؛

 ــــــــع تجــديــد ومراجعــة ــــــــالحيــات والحــدود املعتمــدة قبــل تقــديمهــا للعمالء. ويخضـــــ  لهيــاكــل الصـــــ
ً
ـــــــــات ملخــاطر االئتمــان وفقــا مراجعــة وتقييم التعرضـــــ

التسهيالت لنفس عملية املراجعة؛

 التمويلية واالستثمارية؛تنويع األنشطة

الحد من تـركزات املخاطر املتعلقة بقطاعات العمل واملواقع الجغرافية واألطراف املقابلة؛ و

ها واملتعلقة باألطراف املقابلة والقطاعات ومخاطر البلدان ومراجعة هذه الحدود وفق ــــــــــزام بحدود التعرض املتفق عل ــــ ــ ــــ   مراجعة مســــــــتمرة لاللتــ
ً
ا

وتوجهات السوق.املصرفة املخاطر لدى الستـراتيجية إدار 

في مخاطر االئتمانالزيادة الجوهرية٣-١-٦

ــــــــرف ــــــــعـة ملتطلبـات انخفـاض القيمـة  بمراقبـة يقوم املصـــــ الجوهرية في مخـاطر  وذلك جميع املوجودات املاليـة الخـاضـــــ لتقييم ما إذا كانت هنـاك الزيادة 

ـــــــاس ســــــــوف  دة الجوهرية في مخاطر االئتمان، االئتمان منذ االعتراف املبدئي. وفي حال وجود الزيا يقوم املصــــــــرف بقياس مخصــــــــص الخســــــــارة على أسـ

 من الخسارة االئتمانية املتوقعة مدى الحياة 
ً

شهًرا.١٢ملدة بدال

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية

لالقتراض عاملًيا ملعدل املخاطر الداخلية املســـتحســـنعلى نظام تحليل املخاطر ت املصـــرف  ، حصـــلعلى نحو صـــحيحمخاطر االئتمانقياسمن أجل 

ــــــــع نظـام قوي لتقييم املخـاطر وكـذلـك يـدعم واالئتمـان ــــــــهـل تحليـل املقترحـات االئتمـانيـة عن طريق وضـــــ ــــــــرف. ويســـــ من النـاحيـة الهيكليـة في تقـدير املصـــــ

. ويتم ١٠إلى ١درجة من مخاطر االلتزام في عشــــرة مســــتويات من ٢٢من ة مودي الخاص بوكالمختلف عناصــــر املخاطر. يتألف نظام تحليل املخاطر  

ــــــــنيف درجـات مخـاطر االئتمـان التعثرتحـديـد درجـات مخـاطر االئتمـان بـاســـــــــــــتخـدام عوامـل كميـة ونوعيـة تـدل على  ا لتصـــــ ــــــــمـً . يقـدم الجـدول أدنـاه رســـــ

إلى التصنيفات الخارجية.للمصرفالداخلية  

التفصيل الوكالة الدرجة حسب تصنيف باملصرف اصة فئات مخاطر االئتمان الخ

١AAA ائتمانية منخفظة جًدا مخاطر

٢AA+ to AA- ائتمانية منخفظة جًدا مخاطر

٣A+ to A- ائتمانية منخفظةمخاطر

٤BBB+ to BBB- معتدلة ائتمانيةمخاطر

٥BB+ to BB- جوهريةائتمانيةمخاطر

٦B+ to B- عالية ائتمانيةمخاطر

٧CCC+ to C عالية جًداائتمانيةمخاطر

٨DDD متدنية

٩DDمشكوك في تحصيلها

١٠Dمنخفضة القيمة

حيث تزيد مخاطر االئتمان من االختالف مخاطر االئتمان،  تصميم وتحديد درجات مخاطر االئتمان بما يعكس مخاطر التعثر في السداد مع تدهور  يتم 

 إلی المعلومات المت
ً
احة حول  في مخاطر التعثر في السداد بين الدرجات. يتم تخصیص کل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي، استنادا

املعلومات   لتعكس  االئتمان  درجة مخاطر  تحديث  ويتم  التعرضات  جميع  تتم مراقبة  المقابل.  هي  الطرف  املطبقة  املتابعة  إجراءات  تعتبر  الحالية. 

إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. 



٣٩مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان٣-١-٦

(تتمة)االئتمان الداخليةتصنيفات مخاطر

 ملراقبة حاالت تعرض 
ً
ستخدم البيانات التالية عادة

ُ
: املصرفت

 سجل املدفوعات، بما في ذلك نسب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛

 مدى استخدام الحد املمنوح؛

املوازنات (سواء املطلوبة أو املمنوحة)؛

 واالقتصادية؛ التغيرات في األعمال واألوضاع املالية

معلومات التصنيف االئتماني املقدمة من وكاالت التصنيف الخارجية؛

ها عن طريق املراجعة الدورية مللفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات املالية املدققة وبيانات ال سوق مثل  املعلومات التي يتم الحصول عل

عند توفرها، والتغيرات في القطاع املالي الذي يعمل فيھ العميل وما إلى ذلك.أسعار مقايضات مخاطر االئتمان أو السندات املدرجة 

وكذلك بتقدير العمر الزمني املتبقي الحتمالية التعثر للتعرضــــات إضــــافة جميع البيانات التي يتم جمعها باســــتخدام نماذج إحصــــائيةيحلل املصــــرف

أســــــــــعار العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات االقتصــــــــــادية الكلية مثل بمرور الوقت. وتشــــــــــمل  إلى كيفية احتمالية تعرضــــــــــها للتغير 

ية والتضـــــــخم واملنتجات النفطية وأســـــــعار املنازل بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومؤشـــــــرات قطاع الســـــــياحة. طومؤشـــــــرات املنتجات غير النفطالنف

املسـتقبلي للمتغيرات االقتصـادية ذات الصـلة باإلضـافة إلى نطاق تمثيلي من سـيناريوهات للتوجھبإنشـاء سـيناريو "الحالة األسـاسـية"ويقوم املصـرف

ــــــــرفيالتنبؤ املحتملــة األخرى. ثم   ــــــــتخــدم املصـــــ إن االحتمــاالت .حتمــاالت التعثرهــذه التنبؤات، التي تعتبر مرجحــة لالحتمــاليــة، لتعــديــل تقــديراتــھ ال ســـــ

في جميع املحافظ.الكساد٪ الحتمالية ١٥و النمو٪ الحتمالية ٢٠اسية و ٪ للحالة األس٦٥املرجحة املستخدمة هي 

ــــــــرفي ــــــــتخــدم املصـــــ ــــــــكــل ملحوظ لكــل محفظــة ســـــ . املعــايير من محــافظ املوجوداتمعــايير مختلفــة لتحــديــد مــا إذا كــانــت مخــاطر االئتمــان قــد زادت بشـــــ

.في احتماالت التعثرونوعيةاملستخدمة هي تغييرات كمية

الخسائر االئتمانية املتوقعةقياس ٤-١-٦
:في املدخالت الرئيسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعةتتمثل

التعثر احتمالية

 بافتراض التعثر؛ والخسارة

عند التعثر اتالتعرض

داخلًيا وبيانات تاريخية  العناصرهذه  إن مطورة  اإلمارات املركزي مستمدة بشكل عام من نماذج إحصائية  خاصة بنا وبيانات مقدمة من مصرف 

، ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسب االحتماالت. العربية املتحدة 

٢٠٢١من  للسنوات٢٠٢١ديسمبر  ٣١يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املدرجة في السيناريوهات االقتصادية املستخدمة في  

ها مصرف عجمان، وبالتالي فهي الدولة التي لها تأثير جوهري ٢٠٢٤إلى   على الخسائر  ، بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي الدولة التي يعمل ف

االئتمانية املتوقعة. 

المجموعة التعریفقائمة المتغیرات الكلیة المستخدمة 
أمریكيردوال٦٢و أمریكيردوال٦١بین سعر البرمیلسعر النفط برنت بالدوالر 

٪٥٪ و ٠بین نسبة التغیر المئویة أسعار بیع العقارات في دبي
٪٥٪ و ٠بین نسبة التغیر المئویة أسعار بیع العقارات في أبوظبي 

٪٤٪ و ٣٫٣بین نسبة التغیر المئویة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
٣٫١٥٤و ٢٫٧١٤بین المؤشر مؤشر أسعار أسھم دبي 

٦٫٧٤١و ٥٫٨٠٠بین المؤشر مؤشر أسعار أسھم أبوظبي 
تأثير   يكن هناك  األساسية لم  الحالة  حسب  أعاله)  (املحددة  الكلي  االقتصاد  إذا تغيرت متغيرات  املتوقعة  االئتمان  خسائر  على  جوهري  حساسية 

.الصعود والهبوطهاتوسيناريو 



٤٠مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

س الخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)قيا٤-١-٦

وقت معين يستمد في  تقديًرا  التعثر  احتمالية  إلى  تمثل  االقتصاد  السابقةالتعثرمعدالت  انخفاضنموذج  نتائجاستناًدا  مقابل متغيرات  امللحوظة 

حالًيا، ويتم تقييمها باستخدام أدوات التصنيف املصممة وفًقا  ستخدمها املصرفيالتي  احتمالية التعثرخالل دورة  النتائجتتم معايرة هذه  و الكلي.  

والتعرضات املقابلة  األطراف  فئات  وهو ما  ملختلف  تجنب  املصرفيساعد  ،  االقتصاديةعلى  الدورات  في  تقلب  واإلفراط  التقدير  من  التقليل  أي   ،

هدد العوامل التقدير إذا كان هناك واحد من البيانات الخارجية. تعتمد هذه النماذج اإل  حصائية على بيانات السوق، وكذلك البيانات الداخلية التي 

مع مراعاة االستحقاقات التعاقدية ي وذلك باستخدام احتمال البقاء التراكمالتعثرمن خالل بناء هيكل مدة احتمالية التعثرالكمية والنوعية. ُتقّدر 

. للتعرضات

للخسا الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير  بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك  إن  ئر الناتجة عن التعثر في السداد، وتستند إلى الفرق 

، مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من أي ضمانات. إن نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات املضمونة تأخذ في املمول التي يتوقعها  

ات املستقبلية مع مراعاة خصومات البيع، والوقت الالزم لتحقيق الضمانات، والضمانات املتبادلة، وأسبقية املطالبة، االعتبار توقعات تقييم الضمان

املض حالة عدم األداء). تعتمد نماذج الخسارة بافتراض التعثر للموجودات غير  الخروج من  الضمانات ومعدالت االسترداد (أي  تحقيق  مونة  وتكلفة 

ومعدالت االسترداد وأسبقية املطالبات. يتم اإلحتساب بناًء على أساس تدفق نقدي مخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية على وقت االسترداد  

. للتمويلمن معدل الفائدة الفعلي األصلي 

ات الحالية إلى الطرف املقابل من التعرضالتعرض عند التعثرستمد املصرفيالتعرض املتوقع في حالة التعثر في السداد. ويمثل التعرض عند التعثر

هي إجمالي بيان املركز املالي  للبنود املدرجة في  التعرض عند التعثروالتغييرات املحتملة للمبلغ الحالي املسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن  

خ العمومية مثل  امليزانية  خارج  للبنود  بالنسبة  أنھ  حين  في  ها  الخاصة  الدفترية  االعتماد،  القيمة  غير تقدرطابات  والضمانات  املالية  الضمانات 

ها. املسحوبة غير القابلة لإللغاء من خالل تطبيق عوامل تحويل االئتمان على التعرضات امللتزم 

أساس فردي  مخصصيقاس أساس جماعي ملحفظة البيع بالتجزئة (، بينما يقاس  الشركاتملحفظةالخسارة على  أساس  إذ يعد  على  القياس على 

جوهريةزيادة  وجودجماعي أكثر عملية بالنسبة ملحفظة البيع بالتجزئة حيث تتقاسم مكونات املحفظة سمات محفظة مماثلة). فيما يتعلق بتقييم  

.في مخاطر االئتمان، قد يكون من الضروري إجراء التقييم على أساس جماعي كما هو موضح أدناه 

ائص املخاطر املشتركة القائمة على خصالتصنيفات

األدوات املالية بناًء على خصائص املخاطر املشتركة، مثل:تصنيفالخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس جماعي، يتم تقاسعندما 

نوع األداة؛

و درجة مخاطر االئتمان؛

 نوع الضمانات

تعرضات املتماثلة. تتم مراجعة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من ال

م عملية تحديد الضمانات املستحقة بما في ذلك وسائل الحماية االئتمانية التي يتم أخذها باالعتبار لتخفيف عمل املصرف وفقي
ّ
سياسات مطبقة تنظ

مان. إن غالبية الضمانات  مخاطر االئتمان وتشمل الحد األدنى للمتطلبات التشغيلية الضرورية لكل ضمان ُيستخدم كوسيلة لتخفيف مخاطر االئت

.والودائع املرهونةوالسياراتتشمل رهن العقارات واالستثمارات املصرفلدى 

السي توفر  يضمن  بما  العقارات  لتقييم  إطار  وضع  يتم  املرهونة،  بالعقارات   
ً
تحديدا يتعلق  وفيما  الضمان.  لنوع   

ً
تبعا الضمانات  تقييم  اسات يتم 

عمل إجراء  تكفل  التي  وإدارة عملية  واإلجراءات  بتوضيح ومتابعة  املتعلقة  الصلة  ذات  األخرى  واألنشطة  املرهونة  للعقارات  وسليمة  تقييم فعالة  ية 

. تقييم العقارات املرهونة



٤١مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

الخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)قياس ٤-١-٦
لإن امللخصة  عجمان املعلومات  مصرف  االئتمان  تعرض  األقصىى  ملخاطر  املالية  بالحد  ها لكل فئة من فئات املوجودات  الضمانات املحتفظ  قبل 

في الجدول التالي: هي (املعرضة النخفاض القيمة) 

٢٠٢٠ديسمبر٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١
القيمة إجمالي 

الدفترية
مخصص 

خسارة االئتمان 
املتوقعة 

إجمالي القيمة  القيمة الدفترية 
الدفترية 

مخصص 
خسارة االئتمان 

املتوقعة 

القيمة الدفترية 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم 

األرصدة لدى املصرف املركزي 
١٬٦٢٣٬٤١٣-٢٬٠٤٧٬٩٨٤١٬٦٢٣٬٤١٣-١٢٬٠٤٧٬٩٨٤املرحلة 

مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
٢٧٤٬٠٥٦-٤٨٩٬٦٠١٢٧٤٬٠٥٦)٢٧٥(١٤٨٩٬٨٧٦املرحلة 
٣٣٩٬٢١٥)٣٦٥(٢٣٧٬٣٨٥٣٣٩٬٥٨٠-٢٢٣٧٬٣٨٥املرحلة 

٦١٣٬٢٧١)٣٦٥(٧٢٦٬٩٨٦٦١٣٬٦٣٦) ٢٧٥(٧٢٧٬٢٦١

وموجودات استثماريةتمويل إسالمي 
١٠٬٠١٨٬٤٢١)٣٢٬٢٩٢(١٠٬٧٦٧٬٠٩١١٠٬٠٥٠٬٧١٣)٣٣٬٣٩٤(١١٠٬٨٠٠٬٤٨٥املرحلة 
٥٬٦٨٩٬٧٢٢)٩١٬٨٠٥(٣٬١٥٢٬٥٨٥٥٬٧٨١٬٥٢٧)٨٨٬٦٨١(٢٣٬٢٤١٬٢٦٦املرحلة 
١٬٢٥٢٬٧١٥)٨٤٩٬٧٢٨(١٬٠٠٤٬٥٦٨٢٬١٠٢٬٤٤٣)٧٧٨٬٦٦٨(٣١٬٧٨٣٬٢٣٦املرحلة 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨)٩٧٣٬٨٢٥(١٤٬٩٢٤٬٢٤٤١٧٬٩٣٤٬٦٨٣) ٩٠٠٬٧٤٣(١٥٬٨٢٤٬٩٨٧

أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
١٬١١٣٬٦٣٣)٢٬٢٤٧(٢٬٣٥٩٬٤٣٨١٬١١٥٬٨٨٠)٣٬٥٤٥(١٢٬٣٦٢٬٩٨٣املرحلة 
٤٬٤٢٨)٥٠٬٠٧٨(٤٬٤٢٨٥٤٬٥٠٦)٥٠٬٠٧٨(٣٥٤٬٥٠٦املرحلة 

١٬١١٨٬٠٦١)٥٢٬٣٢٥(٢٬٣٦٣٬٨٦٦١٬١٧٠٬٣٨٦) ٥٣٬٦٢٣(٢٬٤١٧٬٤٨٩

موجودات مالية إسالمية أخرى 
١٢١٬٤٨٠-١١٥٬٦٣٧١٢١٬٤٨٠)١(١١١٥٬٦٣٨املرحلة 
٣٣٥)١(٩٤٠٣٣٦)٢(٢٩٤٢املرحلة 
١٦٬٦٩٦)١٥٬٣٧٩(١٦٬٩٤٤٣٢٬٠٧٥)١٦٬٨٤٩(٣٣٣٬٧٩٣املرحلة 

١٣٨٬٥١١)١٥٬٣٨٠(١٣٣٬٥٢١١٥٣٬٨٩١) ١٦٬٨٥٢(١٥٠٬٣٧٣

انية العمومية)  التزامات مالية وضمانات مالية (التعرضات خارج امليز
٣٥٦٬٤٨٢)٢٬١٧٤(٤٦٢٬٥٠١٣٥٨٬٦٥٦)١٬٢٠٩(١٤٦٣٬٧١٠املرحلة 
---٦٣٬٠٣٨)٧٢٤(٢٦٣٬٧٦٢املرحلة 
٢٬٩٥٠)٩٬٨١٨(٩٬٥٦٨١٢٬٧٦٨)٩٬٧٨٩(٣١٩٬٣٥٧املرحلة 

٣٥٩٬٤٣٢)١١٬٩٩٢(٥٣٥٬١٠٧٣٧١٬٤٢٤) ١١٬٧٢٢(٥٤٦٬٨٢٩

٢٠٬٨١٣٬٥٤٦)١٬٠٥٣٬٨٨٧(٢٠٬٧٣١٬٧٠٨٢١٬٨٦٧٬٤٣٣) ٩٨٣٬٢١٥(٢١٬٧١٤٬٩٢٣

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر". * ُيقيد بمخصص انخفاض القيمة ضمن "مخصص إعادة التقييم لالستثمارات املحددة بالقيمة 



٤٢مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)٤-١-٦

املخاطر املتعلقة بااللتزامات املرتبطة باالئتمان 

التي تتطلب أن يقوم املصرف بتسديد الدفعات في حالة إخفاق العميل في الوفاء ببعض االلتزامات  وفر املصرف لعمالءه ضمانات وخطابات ائتمان ي

ها عن طريق عمليات وسيال التمويلية وا للموجوداتإلى مخاطر مماثلة  املصرفاألدواتتجاه األطراف األخرى. تعرض هذه  اسات  ستثمارية ويتم مراقب

الرقابة نفسها.

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر ٢-٦

تـركز مخاطر االئتمان

ـــــــــركزات  نفس الســمات االقتصــادية ممن لهم  عدد من األطراف املقابلة في أعمال أو أنشــطة مماثلة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عند اشــتراكتنشــأ التــــــ

هم على الوفاء بااللتـزامات التعاقدية  تؤثر علىالتي قد  شيـر لمماثل على نحوقدر
ُ
لتغيـرات في الظروف االقتصادية والسياسية وغيـرها من الظروف. ت

تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أو موقع جغرافي معين.املصرفإلى الحساسية النسبية ألداء التـركزات 

للمخاطر،  هدف الزائدة  التـركزات  وإجراءات  تتضمنتجنب  للتـركيـز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة.  املصرفسياسات  هات محددة  راقب  يتوج

عمال واملوقع الجغرافي، وعليھ، تتم مراقبة وإدارة التـركزات املحددة ملخاطر االئتمان. تـركزات مخاطر االئتمان حسب قطاعات األ املصرف

حسب املوقع الجغرافي

 إلى موطن األطراف املقابلة، التعرض الرئيسىي،يبين الجدول التالي
ً
املوقع الجغرافي:مصنفة بملخاطر االئتمان بقيمها الدفتـريةللمصرفاستنادا

امليـزانية العموميةبنود داخل 

دولة اإلمارات  

العربية املتحدة 

دول مــــــــجلس

اإلجمالي دول أخرى التعاون الخليجي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠٢١

٢٬٠٤٧٬٩٨٤--٢٬٠٤٧٬٩٨٤نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٦١٩٬٠٠٦٩٧٠١٠٧٬٢٨٥٧٢٧٬٢٦١مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية: 

 ٣٬٤٣٨٬١٥٦--٣٬٤٣٨٬١٥٦األفراد

١١٬٠١١٬٧٥٦٤٠٬٧٦٦٦٦٠٬٥٢٤١١٬٧١٣٬٠٤٦الشركات

 ٦٨٥--٦٨٥الخزينة

 ٦٧٣٬١٠٠--٦٧٣٬١٠٠االستثمارات

اإلسالمية بالقيمة العادلة  األوراق املالية االستثمارية

من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٠٢١٬٢٦٢١٬٢٦٨٬٨٢٦٧٣٬٧٧٨٢٬٣٦٣٬٨٦٦

١٥٠٬٣٧٣--١٥٠٬٣٧٣موجودات أخرى 

١٨٬٩٦٢٬٣٢٢١٬٣١٠٬٥٦٢٨٤١٬٥٨٧٢١٬١١٤٬٤٧١اإلجمالي 



٤٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر ٢-٦

(تتمة)تـركز مخاطر االئتمان

(تتمة)حسب املوقع الجغرافي

بنود داخل امليـزانية العمومية 

دولة اإلمارات  

العربية املتحدة

ـــــجلس  دول مـــ

اإلجمالي دول أخرى التعاون الخليجي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠٢٠

١٬٦٢٣٬٤١٣--١٬٦٢٣٬٤١٣نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٥٣٦٬٤١٦٥٦٬٠٥٧٢١٬١٦٣٦١٣٬٦٣٦مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية: 

 ٣٬٤٥٨٬١٤٦--٣٬٤٥٨٬١٤٦األفراد

١٣٬٠٠٠٬١٤٦٤٤٬٠٣٣٥٦٣٬٦٧٦١٣٬٦٠٧٬٨٥٥الشركات

 ٧٠٢--٧٠٢الخزينة

 ٨٦٧٬٩٨٠--٨٦٧٬٩٨٠االستثمارات

اإلسالمية بالقيمة العادلة  األوراق املالية االستثمارية

٥٥٠٬٠٨٠٥٦٣٬٥٥٣٤٬٤٢٨١٬١١٨٬٠٦١من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٥٣٬٨٩١--١٥٣٬٨٩١موجودات أخرى 

٢٠٬١٩٠٬٧٧٤٦٦٣٬٦٤٣٥٨٩٬٢٦٧٢١٬٤٤٣٬٦٨٤اإلجمالي 

بنود خارج امليـزانية العمومية 

اإلجمالي دول أخرى دول مجلس التعاون الخليجي دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠٢١

٩٩٬٣١٧--٩٩٬٣١٧االلتـزامات 

٣٠١٬٩٧٥١٨٬٣٦٣١٢٧٬١٧٤٤٤٧٬٥١٢االعتمادات املستندية والضمانات

٤٠١٬٢٩٢١٨٬٣٦٣١٢٧٬١٧٤٥٤٦٬٨٢٩اإلجمالي 

اإلجمالي دول أخرى دول مجلس التعاون الخليجيدولة اإلمارات العربية املتحدة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠٢٠

١٣٨٬٤٤٠--١٣٨٬٤٤٠االلتـزامات 

٢٣٢٬٩٨٤--٢٣٢٬٩٨٤االعتمادات املستندية والضمانات

٣٧١٬٤٢٤--٣٧١٬٤٢٤اإلجمالي 

التصنيف الداخلي واملرحلة و التعرض ملخاطر االئتمان لكل فئة من املوجودات املالية

ملدى تعرض    
ً
الجدول التالي تحليال القميةاملالية (املوجوداتملخاطر االئتمان لكل فئة من فئات  املصرفيعرض  ) والتصنيف الخاضعة النخفاض 

الدفترية اإلجمالية. بالنسبة  القيم آثار أي ضمانات أو أي تحسينات ائتمانية أخرى. تمثل املبالغ في الجدول األخذ بعين االعتبارالداخلي واملرحلة دون 

ها أو املضمونة، فان املاليلاللتزامات املالية وعقود الضم على التوالي. ،تمثل املبالغ في الجدول املبالغ امللتزم 



٤٤مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر ٢-٦
(تتمة) التصنيف الداخلي واملرحلةو االئتمان لكل فئة من املوجودات املاليةالتعرض ملخاطر 

 املطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى

٢٠٢١٢٠٢٠

٣املرحلة  ٢املرحلة ١املرحلة 

مشتراة أو ممنوحة  

منخفضة القيمة 

خسائر ائتمانية  

متوقعة ملدة  

شهًرا١٢

خسائر ائتمانية  

على مدى متوقعة 

العمر الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى 

العمر الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى 

املجموع املجموع العمر الزمني 

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

٧٢٧٬٢٦١٦١٣٬٦٣٦--٤٨٩٬٨٧٦٢٣٧٬٣٨٥عادية

-----مراقبة 

-----القياس دون 

ها  -----مشكوك ف

------خسارة 

٧٢٧٬٢٦١٦١٣٬٦٣٦--٤٨٩٬٨٧٦٢٣٧٬٣٨٥إجمالي القيمة الدفترية 

٢٧٥٣٦٥---٢٧٥مخصص انخفاض القيمة 

٧٢٦٬٩٨٦٦١٣٬٢٧١--٤٨٩٬٦٠١٢٣٧٬٣٨٥القيمة الدفترية 

  اإلسالمية املوجودات االستثمارية والتمويلية

٢٠٢١٢٠٢٠

٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مشتراة أو ممنوحة  

منخفضة القيمة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

شهًرا ١٢ملدة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

املجموع املجموع الزمني على مدى العمر  

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

١٣٬٥٩٢٬٧٧٠١٥٬٦١٧٬٥٤٩--١٠٬٨٠٠٬٤٨٥٢٬٧٩٢٬٢٨٥عادية

٤٤٨٬٩٨١٢١٤٬٦٩١--٤٤٨٬٩٨١-مراقبة 

٢٤٧٬٠٣٢٥٨٩٬٦٣٤-٢٤٧٬٠٣٢--دون القياس

ها  ١٩٧٬٥٩٢٤٩٤٬٣٠١-١٩٧٬٥٩٢--مشكوك ف

١٬٣٣٨٬٦١٢١٬٠١٨٬٥٠٨-١٬٣٣٨٬٦١٢--خسارة 

١٥٬٨٢٤٬٩٨٧١٧٬٩٣٤٬٦٨٣-١٠٬٨٠٠٬٤٨٥٣٬٢٤١٬٢٦٦١٬٧٨٣٬٢٣٦إجمالي القيمة الدفترية 

٩٠٠٬٧٤٣٩٧٣٬٨٢٥-٣٣٬٣٩٤٨٨٬٦٨١٧٧٨٬٦٦٨مخصص انخفاض القيمة 

١٤٬٩٢٤٬٢٤٤١٦٬٩٦٠٬٨٥٨-١٠٬٧٦٧٬٠٩١٣٬١٥٢٬٥٨٥١٬٠٠٤٬٥٦٨القيمة الدفترية 



٤٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر ٢-٦
(تتمة) واملرحلةالتصنيف الداخلي و التعرض ملخاطر االئتمان لكل فئة من املوجودات املالية

 األوراق املالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠٢١٢٠٢٠

٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مشتراة أو ممنوحة  

منخفضة القيمة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

شهًرا ١٢ملدة 

خسائر ائتمانية 

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

ائتمانية متوقعة  خسائر 

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

املجموع املجموع على مدى العمر الزمني 

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

٢٬٣٦٢٬٩٨٣١٬١١٥٬٨٨٠---٢٬٣٦٢٬٩٨٣عادية

------مراقبة 

------دون القياس

ها  ------مشكوك ف

٥٤٬٥٠٦٥٤٬٥٠٦-٥٤٬٥٠٦--خسارة 

٢٬٤١٧٬٤٨٩١٬١٧٠٬٣٨٦-٥٤٬٥٠٦-٢٬٣٦٢٬٩٨٣إجمالي القيمة الدفترية 

٥٣٬٦٢٣٥٢٬٣٢٥-٥٠٬٠٧٨-٣٬٥٤٥مخصص انخفاض القيمة 

٢٬٣٦٣٬٨٦٦١٬١١٨٬٠٦١-٤٬٤٢٨-٢٬٣٥٩٬٤٣٨القيمة الدفترية 

 املوجودات املالية األخرى

٢٠٢١٢٠٢٠

٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مشتراة أو ممنوحة  

منخفضة القيمة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

شهًرا ١٢ملدة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

املجموع املجموع على مدى العمر الزمني 

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

١١٥٬٦٣٨١٢١٬٤٨٠---١١٥٬٦٣٨عادية

٩٤٢٣٣٦--٩٤٢-مراقبة 

١٤٬٨١٢١٤٬٨٦١-١٤٬٨١٢--دون القياس

ها  ١٠٢١١٨-١٠٢--مشكوك ف

١٨٬٨٧٩١٧٬٠٩٦-١٨٬٨٧٩--خسارة 

١٥٠٬٣٧٣١٥٣٬٨٩١-١١٥٬٦٣٨٩٤٢٣٣٬٧٩٣إجمالي القيمة الدفترية 

١٦٬٨٥٢١٥٬٣٨٠-١٢١٦٬٨٤٩مخصص انخفاض القيمة 

١٣٣٬٥٢١١٣٨٬٥١١-١١٥٬٦٣٧٩٤٠١٦٬٩٤٤القيمة الدفترية 



٤٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)مخاطر ٢-٦

تـركز مخاطر االئتمان (تتمة)
التعهدات املالية والضمانات املالية

٢٠٢١٢٠٢٠

٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مشتراة أو ممنوحة  

منخفضة القيمة 

خسائر ائتمانية 

شهًرا ١٢متوقعة ملدة 

خسائر ائتمانية متوقعة  

الزمني على مدى العمر  

خسائر ائتمانية متوقعة  

على مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمانية متوقعة  

املجموع املجموع على مدى العمر الزمني 

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

٤٩٤٬٨٠٨٣٥٧٬٦٦٩--٤٦٣٬٧١٠٣١٬٠٩٨عادية

٣٢٬٦٦٤٩٨٧--٣٢٬٦٦٤-مراقبة 

١٬٥٠٣٧٥٢-١٬٥٠٣--دون القياس

ها  ٢٥٦١٢٨-٢٥٦--مشكوك ف

١٧٬٥٩٨١١٬٨٨٨-١٧٬٥٩٨--خسارة 

٥٤٦٬٨٢٩٣٧١٬٤٢٤-٤٦٣٬٧١٠٦٣٬٧٦٢١٩٬٣٥٧إجمالي القيمة الدفترية 

١١٬٧٢٢١١٬٩٩٢-١٬٢٠٩٧٢٤٩٬٧٨٩مخصص انخفاض القيمة 

٥٣٥٬١٠٧٣٥٩٬٤٣٢-٤٦٢٬٥٠١٦٣٬٠٣٨٩٬٥٦٨القيمة الدفترية 

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 
املالية خالل الفترة التي ســاهمت في التغيرات في للموجوداتمزيد من املعلومات حول التغيرات الجوهرية في إجمالي القيمة الدفترية  في الجدول أدناه، 

مخصص الخسارة:

األرصدى لدى املصرف املركزي 

١املرحلة

ألف درهم 

٢املرحلة

ألف درهم 

٣املرحلة

ألف درهم 

املجموع 

ألف درهم 

١٬٦٢٣٬٤١٣--٢٠٢٠١٬٦٢٣٬٤١٣ديسمبر ٣١كما في 

٤٢٤٬٥٧١--٤٢٤٬٥٧١التغير عند التعرض 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
٢٬٠٤٧٬٩٨٤--٢٠٢١٢٬٠٤٧٬٩٨٤ديسمبر ٣١كما في 

 ========= ========= ========= =========

املبالغ املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

١المرحلة
ألف درھم 

٢المرحلة
ألف درھم 

٣المرحلة
ألف درھم 

المجموع 
ألف درھم 

٦١٣٬٦٣٦-٢٠٢٠٢٧٤٬٠٥٦٣٣٩٬٥٨٠دیسمبر ٣١كما في 
--) ١١٬٢٩٩(١١١٬٢٩٩محول إلى المرحلة -
----٢محول إلى المرحلة -
----٣محول إلى المرحلة -

٣٨٬٣٠٦-) ٩٬٢٠١(٤٧٬٥٠٧التغیر في التعرض 
٤٠٩٬١٨٨--٤٠٩٬١٨٨الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا

) ٣٣٣٬٨٦٩(-) ٨١٬٦٩٥() ٢٥٢٬١٧٤(توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

٧٢٧٬٢٦١-٢٠٢١٤٨٩٬٨٧٦٢٣٧٬٣٨٥دیسمبر ٣١كما في  
 ========= ========= ========= =========



٤٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)٢-٦

التمويل اإلسالمي واملوجودات االستثمارية

١المرحلة
ألف درھم 

٢المرحلة
ألف درھم 

٣المرحلة
ألف درھم 

المجموع 
ألف درھم 

٢٠٢٠١٠٬٠٥٠٬٧١٣٥٬٧٨١٬٥٢٧٢٬١٠٢٬٤٤٣١٧٬٩٣٤٬٦٨٣دیسمبر ٣١كما في 
--)١٬٦٩١٬٣٥٥(١١٬٦٩١٬٣٥٥محول إلى المرحلة -
-) ٢٠٧٬٩٥٥(٩٤٦٬٩٦٠) ٧٣٩٬٠٠٥(٢محول إلى المرحلة -
-٦٣١٬٤٥٨) ٦٠٤٬٢١١() ٢٧٬٢٤٧(٣محول إلى المرحلة -

)١٬٤٤٩٬٥٥٣() ٣٣٦٬٧٠٨() ٩٧٧٬٥٦٧() ١٣٥٬٢٧٨(التعرض التغیر في  
١٬٢٤٨٬٨٢٤٦٬٥٨٣٢٥٣١٬٢٥٥٬٦٦٠الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا

)١٬٥٧٧٬٧٥١() ٦٨٬٢٠٣() ٢٢٠٬٦٧١()١٬٢٨٨٬٨٧٧(توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  
) ٣٣٨٬٠٥٢() ٣٣٨٬٠٥٢(--المشطوبات 

 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
٢٠٢١١٠٬٨٠٠٬٤٨٥٣٬٢٤١٬٢٦٦١٬٧٨٣٬٢٣٦١٥٬٨٢٤٬٩٨٧دیسمبر ٣١كما في  

 ========== ========== ========== ==========

الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل استثمارية إسالمية أوراق مالية 

١المرحلة
ألف درھم 

٢المرحلة
ألف درھم 

٣المرحلة
ألف درھم 

المجموع 
ألف درھم 

٥٤٬٥٠٦١٬١٧٠٬٣٨٦-٢٠٢٠١٬١١٥٬٨٨٠دیسمبر ٣١كما في 
٤٢٢٬٢٩٢--٤٢٢٬٢٩٢التغیر في التعرض 

١٬٠٩٥٬٨٦٠--١٬٠٩٥٬٨٦٠الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا
) ٢٧١٬٠٤٩(--) ٢٧١٬٠٤٩(توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  

 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
٥٤٬٥٠٦٢٬٤١٧٬٤٨٩-٢٠٢١٢٬٣٦٢٬٩٨٣دیسمبر ٣١كما في  

 ========== ========== ========== ==========

املوجودات املالية اإلسالمية األخرى 

١المرحلة
ألف درھم 

٢المرحلة
ألف درھم 

٣المرحلة
ألف درھم 

المجموع 
ألف درھم 

٢٠٢٠١٢١٬٤٨٠٣٣٦٣٢٬٠٧٥١٥٣٬٨٩١دیسمبر ٣١كما في 
) ٣٬٥١٦(٦٠٦١٬٧٢٠) ٥٬٨٤٢(التغیر في التعرض 

(٢) ) ٢(--المشطوبات 
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

٢٠٢١١١٥٬٦٣٨٩٤٢٣٣٬٧٩٣١٥٠٬٣٧٣دیسمبر ٣١كما في  
 ========= ========= ========= =========



٤٨مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)٢-٦

االتزامات املالية والضمانات املالية 

١المرحلة
ألف درھم 

٢المرحلة
ألف درھم 

٣المرحلة
ألف درھم 

المجموع 
ألف درھم 

١٢٬٧٦٨٣٧١٬٤٢٤-٢٠٢٠٣٥٨٬٦٥٦دیسمبر ٣١كما في 
----١محول إلى المرحلة -
--٢٨٬٧٦٢) ٢٨٬٧٦٢(٢محول إلى المرحلة -
----٣محول إلى المرحلة -

٨٠٬٨٤٢٣٥٬٠٠٠٦٬٥٨٩١٢٢٬٤٣١التغیر في التعرض 
االلتزامات المالیة الجدیدة والضمانات المالیةتثبیت

١٥٢٬٥٩٢--١٥٢٬٥٩٢
المالیة   المالیةااللتزامات  عن  والضمانات  الوقف  تم  التي 

) ٩٩٬٦١٨(--) ٩٩٬٦١٨(تثبیتھا
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

٢٠٢١٤٦٣٬٧١٠٦٣٬٧٦٢١٩٬٣٥٧٥٤٦٬٨٢٩دیسمبر ٣١كما في  
 ========== ========== ========== ==========

تحلل الجداول التالية الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة حسب فئة املوجودات املالية.

مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

٣املرحلة ٢املرحلة  ١املرحلة  

خسائر ائتمانية  

١٢متوقعة ملدة 

شهًرا

خسائر ائتمانية  

متوقعة على  

العمر مدى 

الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

املجموع العمر الزمني 

٣٦٥-٣٦٥-٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
التغیرات في مخصص الخسارة 

--(٣٦٥) ١٣٦٥محول إلى المرحلة -
----٢محول إلى المرحلة -
----٣محول إلى المرحلة -

(٣١٤) --(٣١٤) التغیر في مخاطر االئتمان 
٢٢٤--٢٢٤الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
٢٧٥--٢٠٢١٢٧٥دیسمبر٣١مخصص الخسارة كما في 

 ========= ========= ========= =========



٤٩مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)٢-٦
التمويل اإلسالمي وموجودات االستثمار

٣املرحلة ٢املرحلة  ١املرحلة  

ائتمانية  خسائر 

١٢متوقعة ملدة 

شهًرا

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

املجموع 

٢٠٢٠٣٢٬٢٩٢٩١٬٨٠٥٨٤٩٬٧٢٨٩٧٣٬٨٢٥دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
التغیرات في مخصص الخسارة 

--(٢٬٨١٧) ١٢٬٨١٧محول إلى المرحلة -
-(٣٬٥٨٠) ٦٬١٤٣(٢٬٥٦٣) ٢محول إلى المرحلة -
-١٠٬٤٧٣(١٠٬٤٧٣) -٣محول إلى المرحلة -

٥٬٠٣٩٢٧٠٬١٤٥٢٧٥٬٠١٩(١٦٥) التغیر في مخاطر االئتمان 
٨٬٩٦٥١٬٥٨٧١٩١٠٬٥٧١الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا

(٢٠٬٦٢٠) (١٠٬٠٦٥) (٢٬٦٠٣) (٧٬٩٥٢) توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  
(٣٣٨٬٠٥٢) (٣٣٨٬٠٥٢) --المشطوبات 

 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
٢٠٢١٣٣٬٣٩٤٨٨٬٦٨١٧٧٨٬٦٦٨٩٠٠٬٧٤٣دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 

 ========== ========== ========== ==========

أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣املرحلة ٢املرحلة  ١املرحلة  

خسائر ائتمانية  

١٢متوقعة ملدة 

شهًرا

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

الزمني العمر 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

املجموع 

٥٠٬٠٧٨٥٢٬٣٢٥-٢٠٢٠٢٬٢٤٧دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
١٬٣٣١--١٬٣٣١التغیر في مخاطر االئتمان 

٦٢٧--٦٢٧الموجودات المالیة الجدیدة التي تم تثبیتھا
(٦٦٠) --(٦٦٠) توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  

 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
٥٠٬٠٧٨٥٣٬٦٢٣-٢٠٢١٣٬٥٤٥دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 

 ========== ========== ========== ==========



٥٠مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)٢-٦

املوجودات املالية اإلسالمية األخرى 

٣املرحلة ٢املرحلة  ١املرحلة  

خسائر ائتمانية  

١٢متوقعة ملدة 

شهًرا

خسائر ائتمانية  

متوقعة على  

مدى العمر 

الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

املجموع 

١١٥٬٣٧٩١٥٬٣٨٠-٢٠٢٠دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
) ١٬٩٣٢() ١٬٩٣٤(١١التغیر في مخاطر االئتمان 

٦٬٤٨٠٦٬٤٨٠--تم تثبیتھاالموجودات المالیة الجدیدة التي 
) ٣٬٠٧٤() ٣٬٠٧٤(--توقف عن تثبیتھاالالموجودات المالیة التي تم  

(٢) ) ٢(--المشطوبات 
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

٢٠٢١١٢١٦٬٨٤٩١٦٬٨٥٢دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
 ========= ========= ========= =========

االلتزامات املالية والضمانات املالية

٣املرحلة ٢املرحلة  ١املرحلة  

خسائر ائتمانية  

١٢متوقعة ملدة 

شهًرا

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

خسائر ائتمانية  

متوقعة على مدى  

العمر الزمني 

املجموع 

٩٬٨١٨١١٬٩٩٢-٢٠٢٠٢٬١٧٤دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
التغیرات في مخصص الخسارة 

----١محول إلى المرحلة -
--٢٦٢(٢٦٢) ٢محول إلى المرحلة -
----٣محول إلى المرحلة -

(٢١٦) (٢٩) ٤٦٢(٦٤٩) التغیر في مخاطر االئتمان 
٢٢١--٢٢١الجدیدة التي تم تثبیتھا والضمانات المالیة االلتزامات المالیة  

(٢٧٥) --(٢٧٥) التي تم توقف عن تثبیتھا االلتزامات المالیة والضمانات المالیة 
 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

٢٠٢١١٬٢٠٩٧٢٤٩٬٧٨٩١١٬٧٢٢دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 
 ========== ========== ========== ==========

فقرة   في  الزيادة الجوهرية  أعاله في  تم مناقشتھ  االئتمانكما  الجوهرية في مخاطر  الخاصة  الزيادة  يتم تحديد  باملصرف، في إطار إجراءات الرقابة   ،

املوجودات  بشكل أساسىيإن هذا األمر  يوًما.  ٣٠كثر من  يزيد التعثر ألالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعثر في األداء، وبحد أقصىى عندما  

لوجود معلومات محددة متاحة عن اإلسالمية للعمالء وتحديًدا فيما يتعلق بالتعرض لعمليات اإلقراض للعمالء األفراد نظًرا التمويلية واالستثمارية

يقدم  املقترض فيما يتعلق بإقراض الشركات والتعرضات األخرى، حيث يتم استخدام تلك املعلومات لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.  

 للمبالغ املدرجة اإلجمالية 
ً
ء حسب حاالت تجاوز إستحقاق السداد.اإلسالمية للعماللموجودات التمويلية واالستثماريةلالجدول أدناه تحليال



٥١مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر االئتمان وتـركزات املخاطر (تتمة)٢-٦

٢٠٢١٢٠٢٠

إجمالي القيمة 

الدفترية

الخسارة االئتمانية  

املتوقعة 

إجمالي القيمة  

الدفترية 

الخسارة االئتمانية  

املتوقعة 

١٣٬٢٦١٬١١٧١٦٨٬٦٣٨١٥٬٥٧٦٬٦٥١١٧٧٬٦٨٦يوًما ٣٠عادية أو تجاوزت االستحقاق حتى 
٣١٠٬٥٦٧٣٣٬٦٥١١٤٥٬٩٠٧٥٬٦٦٤يوًما٦٠–٣١تجاوزت االستحقاق من 
٥٢٦٬٩٤٨٤٦٬٠٣٧٢٩٩٬٣٧٣١٣٬٤٠٠يوًما٩٠–٦١تجاوزت االستحقاق من 
١٣١٬٧٣٣١٦٬٢٥٣٤٥٥٬٠٧٧٤١٬٤٠٠يوًما١٨٠–٩١تجاوزت االستحقاق من 

١٬٥٩٤٬٦٢٢٦٣٦٬١٦٤١٬٤٥٧٬٦٧٥٧٣٥٬٦٧٥يوًما١٨٠تجاوزت االستحقاق ألكثر من 
١٥٬٨٢٤٬٩٨٧٩٠٠٬٧٤٣١٧٬٩٣٤٬٦٨٣٩٧٣٬٨٢٥

املالية املعدلةاملوجودات

ــــطة  املالية املعدلة حيث ال يؤدي  املوجودات  املالية. تشـــــــــير الجداول التالية إلى  املوجودات، فقد يتم تعديل صـــــــــرفالخاصـــــــــة باملالتحملنتيجة ألنشـــــ

.التوقف عن التثبيتالتعديل إلى  

. خسارة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة) معدلة خالل الفترة الاملالية (مع مخصص إن املوجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

١٧٣٬٤١٩٣٩٦٬٨٤٩إجمالي القیمة الدفتریة قبل التعدیل 
) ١٨٬٤٣٥() ٢٤٬٤٥٢(قبل التعدیل مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

 ---------------------- ----------------------
١٤٨٬٩٦٧٣٧٨٬٤١٤صافي التكلفة المطفأة قبل التعدیل 

 ---------------------- ----------------------
١٤٨٬٩٦٧٣٧٨٬٤١٤صافي التكلفة المطفأة بعد التعدیل

 =========== ===========

ها كضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى  الضمانات املحتفظ 

املصرف بأدوات مالية يحتفظ  و بضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات املالية. املصرفيحتفظ  

مليار درهم).٣٫٩: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١(٢٠٢١ديسمبر ٣١مليار درهم والتي لم يتم االعتراف بمخصص خسارة بسبب الضمانات في ٣٫٤مالية بقيمة 

العقاري الرهن تمويل 

كضمان  املصرفمتلكي وتجارية  سكنية  التي  لتمويلعقارات  العقاري  هتالرهن  لعمال تعرضاتھ  يو .  امنحها  املصرف  العقاري راقب  الرهن  لتمويل 

ها على أساس نسبة املبلغ اإلجمالي  ،بالتجزئة باستخدام نسبة صافي القيمة الحقيقية املرصود اللتزامات القروض،  ، أو املبلغ  للتمويلوالتي يتم احتسا

للحصول على وبيع الضمانات. في   أي تعديالت  الضمان ال يشمل  تقييم  القيمة الدفترية لقروض  ت  ، بلغ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلى قيمة الضمانات. إن 

مليون درهم). ٢١٣: ٢٠٢٠مليون درهم (٢٠٦بلغت قيمة الضمانات املقابلة ، كمامليون درهم)١٢٥: ٢٠٢٠مليون درهم (١٠٥الرهن العقاري 

شخصىيتمويل 

وبطاقات ائتمان.غير مضمون تمويل من للمصرفمحفظة التمويل الشخصىي تتكون 



٥٢مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

املخاطر (تتمة)مخاطر االئتمان وتـركزات٢-٦

الشركات تمويل 

املصرف ي ها  طلب  ها املالي وسيول أدا االئتمانية لعمالء الشركات هو تحليل  األكثر مالءمة للجدارة  إن املؤشر  ضمانات وضمانات لتمويل الشركات. 

ها  هاوفعالي يل.بخاصة حال تدهور أداء التمو عن كثبوتتم مراقبة الضماناإلدارية ونسب النمو. وكفاء

القيمة  للتمويلبالنسبة الضمانات  تحصل،  االئتمانيةذات  تقييم  لإلطالععلى  مخاطر  اإلضافية  إدارة  إجراءات  في  االئتمانعلى  بھ.  ٣١الخاصة 

الشركات  ٢٠٢١ديسمبر   العمالء من  االستثمارية والتمويلية اإلسالمية إلى  ١٫٩٠٤:  ٢٠٢٠درهم (مليون ١٫٦٠٤، بلغ صافي القيمة الدفترية للقروض 

مليون درهم). ١٫٨٤٥: ٢٠٢٠مليون درهم (٩٤٨مليون درهم) وبلغت قيمة الضمانات املعنية 

ميةإسال أوراق مالية استثمارية

األوراق املالية االستثمارية اإلسالمية 

.اإلسالمية استثمارات في صكوك وأسهم امللكيةتشمل األوراق املالية االستثمارية 

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في الخارجيةيعرض الجدول أدناه تحليل أدوات الدين بحسب تقييم وكالة التصنيف االئتماني

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهم ألف 

AA to AA-٢٣٦٬٢٩٧-

A+ to A-٦١٠٬٦٠٧٤٩٢٬٣٥٣

BBB+ to BBB-٦٢٨٬٦٢٨٩٩٬٠٢٨

BB+ to BB٢١٦٬٠٢٤١٢٦٬٥٨٠

B+ to B-٢٥٥٬٥١٤٦٦٬٩٢٦

CCC--

٦٩٩٬٥٨٨٥٣٤٬٨٠٤غير مصّنفة 

٢٬٦٤٦٬٦٥٨١٬٣١٩٬٦٩١

ها عن  طريق حيـازة ضماناتموجودات متحصل عل

املصرف  التمويل  حصل  مقابل موجودات  ها كضمان  ضمانات محتفظ  حيازة  السنة عن طريق  خالل  التالية  املالية  وغير  املالية  املوجودات  على 

هاية  ها في  ٣١نخفاض في القيمة كما في بإعادة تقييم هذه العقارات وليس هناك ما يشير إلى أي ا صرف . قام املالسنةواالستثمار اإلسالمي واملحتفظ 

ضمانات غير نقدية لعملياتھ.ستخدم املصرفيفي تحقيق الضمانات في الوقت املناسب. ال املصرف تتمثل سياسة .٢٠٢١ديسمبر 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٩٢٠٫٣٨٣٥٠٫١٣١العقارات 

ها عن طريق حيازة  ٩٢٠٫٣٨٣٥٠٫١٣١ضماناتمجموع املوجودات املتحصل عل



٥٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

مخاطر السوق ٣-٦

السوق وأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح. تم تصميم إدارة مخاطر تنشأ مخاطر السوق من التغيـرات في معدالت السوق مثل أسعار 

ت األجنبية السوق لغرض الحد من الخسائر املحتملة من املراكز املفتوحة التي قد تنشأ نتيجة لتغيـرات غيـر متوقعة في معدالت الربح وأسعار العمال 

نماذج مالئمة، تستند إلى ممارسات السوق القياسية، لتقييم مراكزها وتلقي معلومات سوقية منتظمة لغرض املصرفستخدم  يكات األسعار.  وتحر 

تنظيم مخاطر السوق. 

يشتمل إطار مخاطر السوق التجارية على العناصر التالية: 

 املخاطر ومعاييـر التـركز املوضوعة من قبل اإلدارة العليا. حدود لضمان أن الجهات املتقبلة للمخاطر ال تتجاوز إجمالي

.يتم بالتزامن إجراء عمليات تقييم مستقلة من سوق إلى آخر وتسوية للمراكز ومتابعة إجراءات إيقاف الخسائر للمراكز التجارية

. تتم بصورة دورية مراجعة  املصرفتم وضع السياسات واإلجراءات والحدود التجارية لضمان التطبيق الفعال لسياسات إدارة مخاطر السوق لدى  

ها متوافقة مع السياسات العامة إلدارة مخاطر السوق لدى  . املصرفهذه السياسات لضمان بقا

مخاطر معدل الربح

احت الربح من  إن  تنشأ مخاطر معدل  القيمة العادلة لألدوات املالية.  الربح على الربحية املستقبلية أو  في معدالت  املصرف مالية أن تؤثر التغيـرات 

و تتم  ملخاطر معدالت الربح نتيجة عدم التوافق أو الفجوات في قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج امليـزانية العمومية، والتي تستحق أ معرضة

رها في فتـرة معينة. إعادة تسعيـ

١٤٫٩٢٤التي تبلغ املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةلتأثيرات التقلبات في املستويات السائدة ملعدالت الربح التي تنشأ من املصرفيتعرض 

درهم ( األوراق املالية بمبلغ  ١٦٫٩٦١:  ٢٠٢٠مليون  درهم)، واستثمارات  درهم)، مرابحة دولية مع ١٫١١٨:  ٢٠٢٠مليون درهم (٢٫٣٦٠مليون  مليون 

مليون  ٥٨٩: ٢٠٢٠مليون درهم (٦٩٣أرصدة لدى املصارف واملؤسسات املالية و مليون درهم)، ١٬١٧٥: ٢٠٢٠مليون درهم (١٬٤٠٥املصرف املركزي 

املطلوب مليون درهم) من  ٣٬٦٦٤:  ٢٠٢٠مليون درهم (٤٫١٧٧مليون درهم) و  ١١٬٠٥٥:  ٢٠٢٠مليون درهم (١١٬٣٠٦ودائع العمالء بمبلغ  و درهم)،  

صارف ومؤسسات مالية أخرى.مل

تحليل الحساسية

افتـر  أساس  الخسائر على  أو  األرباح  العكسىي على  االتجاه  ولكن في  بقيم مساوية  تعكس تأثيـر محتمل  أدناه  الجدول  في  املبينة  املبالغ  تحرك  إن  اض 

الربح، مع بقاء كافة املتغيـرات األخرى ثابتة.نقطة أساس في معدالت ٥٠إيجابي أو سلبي بواقع 

٢٠٢١٢٠٢٠

اإلجمالي 

التأثيـر على األرباح/  

اإلجمالي (الخسائر)

التأثيـر على األرباح/  

(الخسائر)

ألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم 

١٩٬٣٨٢٬٩٧٥٤٩٬٨٠٤١٩٬٨٤٣٬١٣٧٥٣٬٩٣٠محملة بأرباحموجودات 

١٥٬٤٨٣٬٦٤٥٤٠٬٩٧٢١٤٬٧١٩٬٠١١٣٧٬٧٩٥محملة بأرباح مطلوبات 



٥٤مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

(تتمة)مخاطر السوق ٣-٦

مخاطر العمالت  

تعرضات جوهرية ملخاطر التحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن موجودات ومطلوبات املصرف تتم بشكل أساسىي  لتعرض املصرفيال  

بعملة الدرهم اإلماراتي وعمالت مجلس التعاون الخليجي أو الدوالر األمريكي. 

مخاطر األسعار

مما   االستثمارات  أسعار  في  التقلب  األسعار باحتمالية  ها من  تتمثل مخاطر  التي تشتق قيم يؤثر على القيمة العادلة لالستثمارات واألدوات األخرى 

استثمار معين أو مؤشر األسعار.

يقوم املصرف بإدارة مخاطر األسعار من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة من حيث التوزيع الجغرافي وتوزيع قطاعات األعمال.

ثيـر محتمل بقيم مساوية ولكن في االتجاه العكسىي على األرباح قبل الضريبة واالستثمار على أساس افتـراض إن املبالغ املبينة في الجدول أدناه تعكس تأ

٪ في األسعار، مع بقاء كافة املتغيـرات األخرى ثابتة.٥ارتفاع أو انخفاض بواقع 

التأثيـر على حقوق امللكية 

٢٠٢١٢٠٢٠املعدل القياسىي 

درهمألف ألف درهم 

١٣٢٬٣٣٣٦٥٬٩٨٥٪ ٥± اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألوراق املالية االستثمارية

إدارة مخاطر السيولة  ٤-٦

ها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية  املصرف  تتمثل مخاطر السيولة بتلك املخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة   على الوفاء بسداد التـزاما

ها، كما تقوم بإدارة املوجودات السائلة  وفرتوالحرجة. للحد من هذه املخاطر،   اإلدارة مصادر تمويل مختلفة عالوة على قاعدة اإليداع املركزية لد

 للتدفقات النقدية املتوقعة ومدى  بصورة مناسبة باإلضافة إلى مراقبة التدفقات النقدية
ً
املستقبلية والسيولة بصورة يومية. ويتضمن ذلك تقييما

. حسب االقتضاءضمان أي تمويل إضافي، تستخدم كقد موجودات عالية السيولةتوفر 

يتم مراقبتھ على   الذي  األداة األساسية ملراقبة السيولة بتحليل عدم التطابق لفتـرات االستحقاق  مدى الفتـرات الزمنية املتتالية ومن خالل  تتمثل 

هات اإلرشادية الخاصة بالتدفق النقدي السلبي املتـراكم على مدى الفتـرات الزمنية املتتالية.  العمالت الرسمية. يتم وضع التوج



٥٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦
إدارة مخاطر السيولة (تتمة) ٤-٦

جداول االستحقاق 

هاية فتـرة التقريـر وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي: ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيما يلي جدول استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في  بناًء على الفتـرة املتبقية من 

املجموع غيـر مؤرخةسنوات ٥أكثر من سنوات٥–١أكثر من شهًرا١٢–٦أكثر من أشهر٦–٣أكثر من أشهر ٣خالل 

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

املوجودات 

٢٬١٨٥٬٧٢٩-----٢٬١٨٥٬٧٢٩نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٧٢٦٬٩٨٦--٢٩٠٬٧٣٩١٦٬٤٠٣٥٢٬٢٥٢٣٦٧٬٥٩٢مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

١٤٬٩٢٤٬٢٤٤-٢٬٠٩٦٬٠٨٩١٬٠٨٩٬٦٣٠١٬٥٦٤٬٩٩٢٥٬٥٨٤٬٩٣٣٤٬٥٨٨٬٦٠٠املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالمية، بالصافي 

١٨٬٣٦٦١٬٣٨٢٬٠٤٩٩٦٣٬٤٥١٢٨٢٬٧٩٢٢٬٦٤٦٬٦٥٨--الشامل اآلخر أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

١٧٧٬٣١٣١٧٧٬٣١٣-----استثمار في شركة زميلة 

٣٥٩٬٧٣٩٣٥٩٬٧٣٩-----استثمارات عقارية 

١٢٤٬٠٥٧١٢٤٬٠٥٧-----ممتلكات ومعدات 

٩٤٨٬٩٤٠١٬١٩٧٬٥٦٠---٢٠٠٬٧٥٥٤٧٬٨٦٥أخرى إسالمية موجودات 

٤٬٧٧٣٬٣١٢١٬١٥٣٬٨٩٨١٬٦٣٥٬٦١٠٧٬٣٣٤٬٥٧٤٥٬٥٥٢٬٠٥١١٬٨٩٢٬٨٤١٢٢٬٣٤٢٬٢٨٦مجموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية 

١٥٬٢٦٣٬٠٤٦-٣٬٨٣٧٬٤٦٤٢٬٥٣٩٬٣٦٣٣٬٢٤٦٬١٧٦٤٬٣٥٧٬٠٥٥١٬٢٨٢٬٩٨٨ودائع إسالمية للعمالء 

٤٬٢١١٬١١٣--٢٬٧٢٨٬٦٧٧٣٦٠٬٣٢٧١٬٠٧٢٬١٠٩٥٠٬٠٠٠مالية أخرى مطلوب ملصارف ومؤسسات 

٥٦٬١١٠٢٣٣٬٥٠٥---١٤٨٬٤٠١٢٨٬٩٩٤مطلوبات أخرى 

٢٬٦٣٤٬٦٢٢٢٬٦٣٤٬٦٢٢-----حقوق امللكية 

٦٬٧١٤٬٥٤٢٢٬٩٢٨٬٦٨٤٤٬٣١٨٬٢٨٥٤٬٤٠٧٬٠٥٥١٬٢٨٢٬٩٨٨٢٬٦٩٠٬٧٣٢٢٢٬٣٤٢٬٢٨٦مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 



٥٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

إدارة مخاطر السيولة (تتمة)٤-٦

(تتمة)جداول االستحقاق

هاية فتـرة التقريـر وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي: بناًء على ٢٠٢٠ديسمبـر٣١فيما يلي جدول استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في  الفتـرة املتبقية من 

املجموع غيـر مؤرخةسنوات ٥أكثر من سنوات٥–١أكثر من شهًرا١٢–٦أكثر من أشهر٦–٣أكثر من أشهر ٣خالل 

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

املوجودات 

١٬٧٢٢٬١٢٢---٤١٠٬٠٠٠-١٬٣١٢٬١٢٢نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٦١٣٬٢٧١---٣١٢٬٧٧٠٢١٨٬٨٠٦٨١٬٦٩٥مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨-٢٬٠٠٩٬١٩٤١٬٧١٦٬٨٢١٢٬١٩٩٬٠٦٦٥٬٣٦١٬٤٦٨٥٬٦٧٤٬٣٠٩املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالمية، بالصافي 

١٬٣١٩٬٦٩١-٥٥٥٬٢٣٠٦١٧٬٠٩٤-٥٩٬٥٥٨٨٧٬٨٠٩أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٧٧٬٥٥٦١٧٧٬٥٥٦-----استثمار في شركة زميلة 

٣٤٣٬٣٩٣٣٤٣٬٣٩٣-----استثمارات عقارية 

١٣١٬١٤١١٣١٬١٤١-----ممتلكات ومعدات 

٢٣٩٬٠٩٦----١٨٥٬٢٣٤٥٣٬٨٦٢أخرى إسالمية موجودات 

٣٬٨٧٨٬٨٧٨٢٬٠٧٧٬٢٩٨٢٬٦٩٠٬٧٦١٥٬٩١٦٬٦٩٨٦٬٢٩١٬٤٠٣٦٥٢٬٠٩٠٢١٬٥٠٧٬١٢٨مجموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية 

١٤٬٢٢٦٬١٦٣-٣٬٤٩٨٬٨٠٥٢٬٧٢٧٬٤٤٨٣٬٨٤٠٬٢١١٤٬٠٠٢٬٢٣٦١٥٧٬٤٦٣ودائع إسالمية للعمالء 

٤٬٣٣٨٬٥٨٣--٢٬٦٣٥٬٠٨١٤٩٤٬١٠٢١٬١١٦٬٩٨١٩٢٬٤١٩مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى 

٤٣٩٬٧٩١----٤٠٩٬٢١٠٣٠٬٥٨١مطلوبات أخرى 

٢٬٥٠٢٬٥٩١٢٬٥٠٢٬٥٩١-----حقوق امللكية 

٦٬٥٤٣٬٠٩٦٣٬٢٥٢٬١٣١٤٬٩٥٧٬١٩٢٤٬٠٩٤٬٦٥٥١٥٧٬٤٦٣٢٬٥٠٢٬٥٩١٢١٬٥٠٧٬١٢٨مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 



٥٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

السيولة (تتمة)إدارة مخاطر ٤-٦

فقط مراعاة . ولهذا الغرض، يتم  في املعدل الذي يحدده املصرف املركزي إلدارة مخاطر السيولة  ستخدمها املصرف يتتمثل أداة القياس األساسية التي  

والتي تحمل معدل مخاطرة سندات الدين (الصكوك)  واملرابحة مع املصرف املركزي و النقد وما يعادلھ  والتي تتضمن  املوجودات السائلة عالية الجودة 

سائل،  لدى  ٪٠بنسبة   صرامة يتكون سوق  املقررة أكثر  املخصصات من إجمالي املطلوبات. كانت هذه النسبة  باستثناء  املطلوبات  املقام من إجمالي 

:ي. كانت نسبة السيولة في تواريخ التقارير كما يلللمصرفوشمولية في إدارة مراكز السيولة 

٢٠٢١٢٠٢٠

٪٩٪١٥ديسمبـر٣١في 

املخاطر التشغيلية  ٥-٦

واملوظفين والتكنولوجيا املصرفتتمثل املخاطر التشغيلية في مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غيـر مباشرة نتيجة عدة أسباب مختلفة تـرتبط بعمليات  

عن  تنتج  التي  املخاطر  تلك  مثل  السيولة  ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  خالف  أخرى  خارجية  عوامل  إلى  باإلضافة  التحتية،  والبنية 

ها بصورة عامة. تنشأ املخاطر التشغيلية   ، ويتم  املصرفمن كافة عمليات  املتطلبات القانونية والتنظيمية ومعاييـر االنضباط املؤسسىي املتعارف عل

التعرض لها من قبل كافة شركات األعمال. 

، مع تفعيل التكلفة بشكل  املصرفبإدارة املخاطر التشغيلية لتحقيق التوازن من حيث تجنب الخسائر املالية، واإلضرار بسمعة  املصرف يتمثل هدف  

املبادرة واإلبداع. عام، وتجنب إجراءات النظم الرقابية التي تحد من 

ها. تقوم لجنة املخاطر وااللتـزام بتحديد قام املصرف بوضع إطار عام للسياسات واإلجراءات بغرض تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر واإلبالغ ع

.وإدارة املخاطر التشغيلية بغرض التقليل من احتمالية تكبد أية خسائر تشغيلية. يتم الحد من املخاطر عن طر 
ً
يق التكافل، حيثما يكون مناسبا

دعم االلتـزام بالسياسات واإلجراءات املوضوعة من خالل أعمال املراجعة دورية التي   هايتم  أعمال يجر قسم التدقيق الداخلي. تتم مناقشة نتائج 

هذا الشأن إلى لجنة التدقيق ترفعاملراجعة مع إدارة الوحدة املعنية التابعة لها، كما  .للمصرفواإلدارة العليا ملخصات 

إدارة رأس املال  ٦-٦
عن طريق التعميمين املطورة " ونشر قواعد متطلبات رأس املال التنظيمية  ٣العربية املتحدة "بازل  مصرف اإلمارات املركزي ، اعتمد  ٢٠١٧في فبراير  

الحد األدنى لرأس املال٦٠/٢٠١٧و  ٥٢رقمي تقلبات املضادة لوالهوامش)  CCBمصدات حماية رأس املال (٣يقدم بازل  ،. باإلضافة إلى متطلبات 

القانوني. الحد األدنى زيادة عنرأس املال ب لالحتفاظاملؤسسات املصرفية لحث) CCYBلدورات االقتصادية (ا 

، ُيحتسب راس املال النظامي ضمن الفئات التالية:٣وبعد اعتماد بازل 

الذي يتألف من: الشق األول من رأس املال و )١(

األسهم العادية  -أ  األخرى –حقوق حملة  املحتجزة واحتياطيات الدخل الشامل  وتتضمن رأس املال واالحتياطيات القانونية واألرباح 

واملتراكمة، 

ها حقوق حملة األسهم العادية. –األموال الخاصة اإلضافية -ب وتتضمن أي أداة لم تتضم

يتأ)٢( والذي  املال،  رأس  من  الثاني  رقم  الشق  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  تطبيق  (بعد  العامة  االحتياطيات  من  والخسائر ٩لف 

). ٢و ١االئتمانية املتوقعة املصنفة ضمن املرحلتين 

هدف تشجيع جميع املصارف لال  هامش االحتفاظ بالحد األدنى لرأس املال  حتفاظ برأس  وإضافة إلى ما سبق، يقضىى على جميع املصارف االحتفاظ 

مال يزيد عن متطلبات الحد األدنى.

املال ( املصارف الحفاظ على مصدات حماية رأس  على االحتفاظ برأس املال فوق  املصارف ) لتشجيع  CCBباإلضافة إلى ما سبق، يتعين على جميع 

الحد األدنى.متطلبات 



٥٨مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية  

هية في  (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

إدارة رأس املال (تتمة) ٦-٦

الحفاظ على الحد األدنى من مستويات رأس املال على النحو التالي:املصارف، يتعين على ملصرف اإلمارات املركزي وفًقا للمتطلبات الحالية  

٢٠٢١٢٠٢٠

عنصر رأس املال

٪٧٪٧الحد األدنى لحقوق حملة األسهم العادية 

٪ ٨٫٥٪ ٨٫٥الحد األدنى ملعدل الشق األول من رأس املال 

٪١٠٫٥٪١٠٫٥الحد األدنى ملعدل كفاية رأس املال 

٪ ٢٫٥٪ ٢٫٥االحتفاظ برأس املالهامش 

بحد أقصىى ملصدات حماية رأس املال ، ُيسمح للمصارف باالستفادة من املخزن املؤقت ٢٠٢١يونيو  ٣٠حتى  ٢٠٢٠مارس  ١٥ومع ذلك، اعتباًرا من  

اإلمارات  ٦٠ أزمة  املركزي ٪ كجزء من اإلجراءات التي اعتمدها مصرف  املصارف على التعامل مع  أصدر ١٩-وباء كوفيدملساعدة  ذلك،  . عالوة على 

ومتطلبات رأس املال   بشأن األحكام املحاسبية  تنظيمية  املركزي الئحة  بتاريخ  - املصرف  االنتقالية  سمح عامل التصفية  . ي٢٠٢٠أبريل  ٢٢الترتيبات 

١، املرحلة رقم لمعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةلمخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة وفًقا االحترازي للمصارف بإضافة زيادات في مخصصات 

سنوات. ٥أكثر من والسماح بمرحلة انتقاليةإلى رأس املال التنظيمي ٢٠١٩ديسمبر ٣١، اعتباًرا من ٢و 

ها. تتضمن املخاطر االئتمانيةاملصرفموجودات  تقّيم   واملخاطر املرجحة باملخاطر بالقياس إلى املخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية الخاصة 

عرف مخاطر االئتمان بمخاطر التعثر في سداد دين وهو األمر الذي قد ينشأ
ُ
 من املخاطر داخل وخارج امليزانية العمومية. وت

ً
من إخفاق السوقية كال

تتمثل  ع تكاليف التحصيل. و العميل في سداد الدفعات املطلوبة. ويتضمن هذا الخطر فقدان املبالغ األصلية واألرباح وتوزيع التدفقات النقدية وارتفا

وتتضمن مخاطر  السوق  الحركة على أسعار  املركز املالي والناشئة عن  املدرجة وغيـر املدرجة في بيان  السوق في الخسائر من املراكز  أسعار  مخاطر 

وتعّرف   الخيارات.  ومخاطر  السلع  ومخاطر  امللكية  حقوق  في  االستثمارات  ومخاطر  الصرف  أسعار  ومخاطر  مخاطر الفائدة  التشغيلية  املخاطر 

الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غيـر الكافية أو غيـر الناجحة أو عن العناصر البشرية أو األنظمة أو عن األحداث الخارجية. 

املركزي   املصرف  ملتطلبات  وفقا  التقديـر  املجوعةألغراض  ومختتبع  والسوق  االئتمان  ملخاطر  املعيارية  القياس    طريقة 
ً
وفقا العمليات،  اطر 

.  ٢للقاعدةاألولى من نظام بازل 

املصرف  باالحتفاظعلى  املصرفتعتمد سياسة   التطويـر املستقبلي لألعمال. يقوم  السوق وتعزيـز  قاعدة رأس مال قوية وذلك للمحافظة على ثقة 

املساهمين كما   بين العوائد املرتفعة املمكنة املصرف ضرورة الحفاظ على توازن درك  يباألخذ بعين اإلعتبار رأس مال املصرف ومقارنتھ بالعائد على 

، قام املصرف بإتباع
ً
ها ومدى األمان املوفر من خالل قاعدة رأس مال قوية. تاريخيا سياسة توزيع  من خالل زيادة نسبة املديونية واملنافع الناتجة ع

النمو املستقبلي. أرباح حذرة لزيادة رأس املال من املصادر الداخلية ملقابلة حجم 

ها املنظمة فردًيا متطلبات رأس املال الخارجية املفروضة خالل السنة.  املصرفىاستوف وعمليا
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إدارة املخاطر املالية (تتمة).٦

إدارة رأس املال (تتمة) ٦-٦

على   بازل  املصرفيتعين  اتفاقية  إطار  ضمن  املرجحة باملخاطر  واملوجودات  الرأسمالية  املصادر  املبين في األولىالقاعدة  ٣اإلعالن عن  النحو  على 

الجدول التالي:  

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

من رأس املال١الشق 

٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠رأس املال 

٤٢٢٫٢٥٧٣٠٥٬٥٤٩االحتياطيات 

٢٬٥٢٢٬٢٥٧٢٬٤٠٥٬٥٤٩

من رأس املال٢الشق 

١٩٨٬٥٥٢١٨٨٬٢٧٢املخصص العام واحتياطي القيمة العادلة

٢٬٧٢٠٬٨٠٩٢٬٥٩٣٬٨٢١إجمالي رأس املال النظامي 

املوجودات املرجحة باملخاطر  

١٥٬٨٨٤٬١٥١١٥٬٠٦١٬٧٢٠مخاطر االئتمان

١١٦٫٩٠٨٤٦٣مخاطر السوق 

١٬١٥٤٬٤٩٨١٬١٢٥٬٣٦٨املخاطر التشغيلية 

١٧٬١٥٥٬٥٥٧١٦٬١٨٧٬٥٥١إجمالي املوجودات املرجحة للمخاطر 

٪١٦٫٠٢٪١٥٫٨٦نسبة كفاية رأس املال لرأس املال النظامي  

٪١٤٫٨٦٪١٤٫٧٠من رأس املال  ١نسبة كفاية رأس املال للشق 

توزيع رأس املال 

إ  املال بين العمليات واألنشطة إلى حد كبيـر على االستخدام األمثل للعائدات املتحققة على رأس املال املوزع.  ن حجم رأس  تعتمد عملية توزيع رأس 

هذا النشاط. تقوم عملية توزيع رأس املال على تحديد العمليات وا  ألنشطة امللزمة املال املوزع على كل عملية أو نشاط يعتمد على املخاطر الكامنة 

بشكل مستقل ومنفصل عن الجهات املسؤولة على هذه العمليات واألنشطة حيث تتم من خالل قسم التمويل وإدارة املخاطر في املصرف، وتخضع  

بشكل مالئم.للمصرفللمراجعة عن طريق لجنة املوجودات واملطلوبات  

للعمليات واألنشطة،  املصرف ساس رئيسىي في تحديد كيفية توزيع رأس املال من خالل  وبالرغم من أن التوسيع من رأس املال املعدل للمخاطرة هو أ 

األخ واألنشطة  العمليات  التعاون مع  من  االستفادة   
ً
أيضا االعتبار  بعين  األخذ  تم  القرار.  صنع  املستخدم في  الوحيد  األساس  ليس  أنھ  رى وتوفر  إال 

املتعلقة بإدارة رأس املال  املصرفعلى املدى البعيد. تتم مراجعة سياسات املصرف استـراتيجية اإلدارة واملصادر األخرى، وتوافق النشاط مع أهداف

.بشكل دوري من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
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تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية.٧
ديسمبـر.٣١لكل فئة من فئات املوجودات واملطلوبات املالية وقيمها الدفتـرية كما في املصرف الجدول التالي تصنيف يفصل(أ)

املجموعالتكلفة املطفأةموجودات متاحة للبيع 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢١

املوجودات املالية:

٢٬١٨٥٬٧٢٩٢٬١٨٥٬٧٢٩-نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٧٢٦٬٩٨٦٧٢٦٬٩٨٦-مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

١٤٬٩٢٤٬٢٤٤١٤٬٩٢٤٬٢٤٤-، بالصافي املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالمية

٢٬٦٤٦٬٦٥٨-٢٬٦٤٦٬٦٥٨أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣٣٠١٣٣٬٥٢١١٣٣٬٨٥١أخرى إسالميةموجودات

٢٬٦٤٦٬٩٨٨١٧٬٩٧٠٬٤٨٠٢٠٬٦١٧٬٤٦٨املجموع

املطلوبات املالية:

١٥٬٢٦٣٬٠٤٦١٥٬٢٦٣٬٠٤٦-ودائع إسالمية للعمالء

٤٬٢١١٬١١٣٤٬٢١١٬١١٣-أخرى مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

٩١٦١٦٤٬٨٩٨١٦٥٬٨١٤أخرى إسالمية مطلوبات 

٩١٦١٩٬٦٣٩٬٠٥٧١٩٬٦٣٩٬٩٧٣املجموع

٢٠٢٠

املوجودات املالية:

١٬٧٢٢٬١٢٢١٬٧٢٢٬١٢٢-نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

٦١٣٬٢٧١٦١٣٬٢٧١-مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨١٦٬٩٦٠٬٨٥٨-، بالصافي املوجودات التمويلية واالستثماريةاإلسالمية

١٬٣١٩٬٦٩١-١٬٣١٩٬٦٩١أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٦١١١٣٨٬٥١١١٤٠٬١٢٢أخرى إسالميةموجودات

١٬٣٢١٬٣٠٢١٩٬٤٣٤٬٧٦٢٢٠٬٧٥٦٬٠٦٤املجموع

املطلوبات املالية:

١٤٬٢٢٦٬١٦٣١٤٬٢٢٦٬١٦٣-ودائع إسالمية للعمالء

٤٬٣٣٨٬٥٨٣٤٬٣٣٨٬٥٨٣-أخرى مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

٣٦٥٬٥٠٢٣٦٥٬٥٠٢-مطلوبات أخرى 

١٨٬٩٣٠٬٢٤٨١٨٬٩٣٠٬٢٤٨-املجموع

قياس القيمة العادلة .٨

لقياس. وبذلك،  القيمة العادلة هي املبلغ الذي يمكن استالمھ من بيع املوجودات أو دفعھ لتمويل املطلوبات بين طرفين راغبين بالشراء والبيع بتاريخ ا 

ها مستمرة من دون أي تفتـرض املصرفيمكن أن تنشأ فروقات بين القيمة الدفتـرية والقيمة العادلة املقدرة. وبناًء على مفهوم القيمة العادلة، فإن  أ

نية أو طلب للحد من نطاق عملها أو إجراء أي صفقة بشروط صعبة وسلبية.

آليات التقييم واالفتـراضات املطبقة لقياس القيمة العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:  

في أسواق مالية نشطة  وتداولهاالخاضعة لشروط وبنود ثابتة  اإلسالميةواملطلوبات املاليةميةاإلسال تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية

أسعار السوق املدرجة (وتتضمن السندات املدرجة القابلة لالستـرداد، وصكوك املقايضة، وصكوك الدين، والسندات الدائمة).  ب
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(تتمة)قياس القيمة العادلة .٨

(تتمة)آليات التقييم واالفتـراضات املطبقة لقياس القيمة العادلة

املالية للموجودات  العادلة  القيمة  املاليةاإلسالميةتحدد  واملطلوبات  األدوات  اإلسالميةاألخرى  (باستثناء   اإلسالميةاألخرى 
ً
وفقا املشتقة) 

النقدية   التدفقات  تحليل  على  بناًء   
ً
عموما املقبولة  األسعار  من املخصومةلنماذج  األسعار  وعروض  السوق  في  السائدة  األسعار  باستخدام 

هة.  املتاجرين ألدوات مشا

  لألدوات العادلة  القيمة  تحليل  اإلسالمية  تحتسب  إجراء  يتم  األسعار،  هذه  مثل  توفر  عدم  حال  وفي  املدرجة.  األسعار  باستخدام  املشتقة 

باستخدام منحنى الناتج السائد على مدى فتـرة األداة لعقود املشتقات غيـر االختيارية، ونماذج التسعيـر االختيارية املخصومةالتدفقات املالية 

تقاس   االختيارية.  املشتقات  الناتج املبنية الوعدعقود  لعقود  املدرجة ومنحنيات  املحددة  اآلجلة  الصرف  بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار 

العقود.   استحقاقات  تواريخ  تطابق  محددة  فائدة  أسعار  املستقبلية تقاس على  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  على  الربح  أسعار  مبادلة 

واملأخوذة من نسب الربح املدرج.باستخدام منحنيات الربح املطبقواملطلوبات

بالقيمة العادلة على أساس متكرر للمصرفالقيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية 

 لألدوات املالية التي تم قياسها بعد االعتـــــــــراف املبدئي بالقيمة العادلة، ومقسمة إلى مستويات من 
ً
على أساس مدى ٣إلى  ١يبين الجدول التالي تحليال

وضوح القيم العادلة. 

 ـــــر املعّدلة) ملوجو –١قياس القيمة العادلة من املســــــــــتوى ــــــ ــــــ دات أو مطلوبات مطابقة في وهي القيم املســــــــــتنبطة من األســــــــــعار املدرجة (غيــــــ

أسواق نشطة.

 ــــــــتوى األول  –٢قياس القيمة العادلة من املســـــــــــــتوى ــــــــتخدمة في املســـــ ــــــــعار املحددة املســـــ ــــــــتنبطة من البيانات عدا عن األســـــ وهي القيم املســـــ

واملالحظة للموجودات أو املطلوبات، سواء بطريقة مباشرة (كأسعار) أو غيـر مباشر (مستنبطة من األسعار). 

وهي القيم املسـتنبطة باالعتماد على أسـاليب التقييم وتتضـمن مدخالت للموجودات أو املطلوبات  –٣س القيمة العادلة من املسـتوى قيا

ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة (مدخالت غيـر امللحوظة).

ـــــر، حســــب املســــتوى املتضــــمن في النظام املتدرج للقيمة العادلة يوضــــح الجدول التالي تحليل األدوات املالية املقاســــة بالقيمة العادلة في تاريخ التقر  ــــــ يــــــ

في بيان املركز املالي .املثبتةالذي يتم من خاللھ تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند هذه املبالغ إلى القيم  
اإلجمالي٣املستوى ٢املستوى ١املستوى 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١ديسمبر ٣١

املوجودات املالية

١٨٥٬٧٣٢٢٬٦٤٦٬٦٥٨-٢٬٤٦٠٬٩٢٦اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألوراق املالية االستثمارية  

٣٣٠--٣٣٠القيمة العادلة املوجبة لألدوات املالية اإلسالمية املشتقة* 

١٨٥٬٧٣٢٢٬٦٤٦٬٩٨٨-٢٬٤٦١٬٢٥٦

املاليةاملطلوبات

٩١٦--٩١٦القيمة العادلة السالبة لألدوات املالية اإلسالمية املشتقة* 

٩١٦--٩١٦

٢٠٢٠ديسمبر ٣١

املوجودات املالية

١٨٦٬٥٥٨١٬٣١٩٬٦٩١-١٬١٣٣٬١٣٣اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألوراق املالية االستثمارية  

١٬٦١١--١٬٦١١القيمة العادلة املوجبة لألدوات املالية اإلسالمية املشتقة 

١٨٦٬٥٥٨١٬٣٢١٬٣٠٢-١٬١٣٤٬٧٤٤

مليار درهم.٢٫٣٨املبلغ االسمي للمشتقات املالية اإلسالمية هو* إن  
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خالل السنة.٢و ١بين املستوى تحويالتلم تكن هناك 

للموجودات املالية:٣العادلة للمستوى لقياسات القيمة العادلةفيما يلي تسوية 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١٨٦٬٥٥٨١٩٩٬٦٥٩يناير ١الرصيد في 

٢٥٬٧٠٧٢٩٬٣٨٠مشتريات خالل السنة

)٣٨٬٩٦٠() ١٢٬٨٤٠(خسارة القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 

)٣٬٥٢١()١٣٬٦٩٣(استبعادات خالل السنة 

١٨٥٬٧٣٢١٨٦٬٥٥٨املجموع

القيمة العادلةتأثيـر املدخالت غيـر امللحوظة على قياس 

ها املتعلقة أن  املصـــرفأن اعتقادعلى الرغم من   ــــر مناســـبة، فإن اســـتخدام افتــــــــــــــــراضـــات أو طرق مختلفة قد يؤدي إلى تقديرا ــــــ بالقيمة العادلة تعتبــــــ

±ـــــراضات املستخدمة بنسبة ، إن تغييـــــر واحدة أو أكثر من االفت٣قياسات مختلفة للقيمة العادلة. فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في املستوى  

لالفتـراضات البديلة املحتملة بصورة معقولة سيكون لھ التأثيـر التالي:٪١٠

التأثيـر على الدخل الشامل األخر

سلبيإيجابي

ألف درهمألف درهم

) ١٨٬٥٧٣(٢٠٢١١٨٬٥٧٣ديسمبر ٣١

)١٨٬٦٥٦(٢٠٢٠١٨٬٦٥٦ديسمبـر ٣١

ـرى اإلدارة أن فيما يتعلق باملوجودات املالية واملطلوبات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، ولها طبيعة قصيـرة األجل (حتى سنة واحدة)، ت

ها العادلة.  القيمة الدفتـرية مساوية لقيم

استخدمت اإلدارة السعر املدرج، في حال توفره، لتحديد القيمة العادلة أو استخدام طريقة اإلسالميةفيما يتعلق باألوراق املالية االستثمارية ،

احتساب القيمة الحالية املرتكزة على مدخالت السوق امللحوظة.  

إلى احتساب القيمة الحالية التي تأخ 
ً
ذ في االعتبار التصنيف يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية استنادا

. يتم استخدام هذه الخصائص لتقديـر القيمة الحالية للتدفقات النقدية
ً
املتوقعة  االئتماني لتمويل املبلغ النقدي واملبالغ املتوقع دفعها مقدما

املعدل   تقديـر  مثل  القيود،  لبعض  يخضع  األسلوب  هذا  أن  إال  املخاطر.  ضوء  في  يتم تعديلها  معدالت  املخاطر،  واستخدام  املناسب في ضوء 

ها نتائج مختلفة.  وافتـراضات ومدخالت مختلفة قد يتـرتب عل

  األسعار تطبيق  مع  الحالة  القيمة  احتساب  طريقة  باستخدام  والعمالء  املصارف  من  للودائع  العادلة  القيم  املقدمةتقدر  للودائع املطبقة 

ة العادلة للودائع مستحقة الدفع عند الطلب هي املبلغ مستحق الدفع في تاريخ التقريـر. املتضمنة فتـرات استحقاق وشروط مماثلة. تعتبـر القيم



٦٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

النقد واألرصدة لدى املصرف املركزي .٩

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١لدى املصرف املركزي كما في النقد واألرصدة الخاصة باملصرف(أ) فيما يلي تحليل 

٢٠٢٠ ٢٠٢١

ألف درهم ألف درهم 

٩٨٬٧٠٩ ١٣٧٬٧٤٥ نقد في الصندوق 

أرصدة لدى املصرف املركزي:

٩١٬٨٠٣ ٢١٤٬١٨٦ حسابات جارية 

٣٥٦٬٦١٠ ٤٢٨٬٧٩٨ (ب))٩متطلبات االحتياطي لدى املصرف املركزي (إيضاح 

١٬١٧٥٬٠٠٠ ١٬٤٠٥٬٠٠٠ مرابحات دولية لدى املصرف املركزي 

١٬٧٢٢٬١٢٢ ٢٬١٨٥٬٧٢٩

ها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١النقد واألرصدة لدى املصرف املركزي كما في إن  محتفظ 

ها  إن  (ب) ها لدى املصرف املركزي غير متاحة لالستخدام في العمليات اليومية للمصرف، وال يمكن سح متطلبات االحتياطي التي يتم االحتفاظ 

هات املصرف املركزي. املصرفدون موافقة  املركزي. يتغير مستوى االحتياطي املطلوب بشكل دوري وفًقا لتوج

خرى مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أ.١٠

: ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبـر ٣١من مصارف ومؤسسات مالية أخرى كما في للمصرفاملطلوب فيما يلي تحليل (أ)

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٣٣٬٨٥١٢٤٬٠٥٣حسابات جارية 

٦٩٣٬٤١٠٥٨٩٬٥٨٣ودائع إسالمية لدى مصارف ومؤسسات مالية

٧٢٧٬٢٦١٦١٣٬٦٣٦

)٣٦٥() ٢٧٥()٢٩انخفاض القيمة (إيضاح يطرح: مخصص خسارة 

٧٢٦٬٩٨٦٦١٣٬٢٧١املجموع

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبـر ٣١فيما يلي التحليل الجغرافي للمطلوب من مصارف ومؤسسات مالية كما في (ب)

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٦١٨٬٩٤٣٥٣٦٬٤١٣داخل اإلمارات العربية املتحدة

١٠٨٬٠٤٣٧٦٬٨٥٨اإلمارات العربية املتحدةخارج 

٧٢٦٬٩٨٦٦١٣٬٢٧١املجموع



٦٤مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

، بالصافي املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية.١١

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في للمصرفاملوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية صافي فيما يلي تحليل (أ)

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

موجودات تمويلية إسالمية

٤٦٬٠٠١٦٥٬٧٥٩مرابحات سيارات

٦٫٤٥٩٫٢٩٦٨٬٤٢٧٬٤٣٣مرابحات بضائع

٦٫٥٠٥٫٢٩٧٨٬٤٩٣٬١٩٢مجموع املرابحات 

٩٫٢٣٢٫٠٦٧١٠٬٣٣٨٬٩٠١إجارات 

٢٫١٣٠٢٬٧٧١استصناع

٢٣٫٣٦١٢٣٬٩٣٢بطاقة ائتمان إسالمية

١٥٫٧٦٢٫٨٥٥١٨٬٨٥٨٬٧٩٦

)١٬٠٦٢٬٦١٤() ٨١١٫٥٧٢(إيـرادات مؤجلة

١٤٫٩٥١٫٢٨٣١٧٬٧٩٦٬١٨٢مجموع املوجودات التمويلية اإلسالمية

موجودات استثمارية إسالمية

٦٫١٤٦٢٠٬٦٤٦مضاربة 

٨٦٧٫٥٥٨١١٧٬٨٥٥وكاالت 

٨٧٣٫٧٠٤١٣٨٬٥٠١مجموع املوجودات االستثمارية اإلسالمية 

١٥٫٨٢٤٫٩٨٧١٧٬٩٣٤٬٦٨٣املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية مجموع 

)٩٧٣٬٨٢٥() ٩٠٠٫٧٤٣()٢٩يطرح: مخصص خسارة انخفاض القيمة (إيضاح 

١٤٫٩٢٤٫٢٤٤١٦٬٩٦٠٬٨٥٨، الصافي املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالميةمجموع 

التمويليحتفظ املصرف بشكل اعتيادي عند  )ب( بضمانات كتأمين في محاولة لتخفيف مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات التمويلية واتقديم 

واألسهم.  االستثمارية  والودائع  املدخرات  الحجز على  وحق  واملباني  األراضىي  عقاري على  رهن  الضمانات  تلك  تتضمن  اإلسالمية.  الستثمارية 

باألساس تموي بخالف موجودات التجزئة والتي هي  االستثمارية والتمويلية اإلسالمية  املوجودات  للضمانات بشأن  املقدرة  القيمة  ل  وفيما يلي 

م على املوجودات:قائ

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٨٬٩٦٣٬٢١٧١٠٬٥٤٩٬٥٣٨ممتلكات ورهونات عقارية 

٣٬١٩١٬٧٥٤٣٬٩٤٠٬٤٩٨ودائع وأسهم ملكية



٦٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

والتمويلية اإلسالمية، بالصافي (تتمة) املوجودات االستثمارية .١١

.٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيما يلي تحليل املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية بالصافي حسب القطاع الصناعي والجغرافي كما في )ج(

داخل اإلمارات العربية  

املتـحدة

خارج اإلمارات العربية  

املجموعاملتحدة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢١

االقتصاديالقطاع 

٩٤٬٩٦٣٦٦٠٬٥٢٤٧٥٥٬٤٨٧الحكومة 
٤٬٢٠٢٬٥٦٢٤٠٬٧٦٦٤٬٢٤٣٬٣٢٨الصناعة والخدمات 

٦٩٨٬٩٩٤-٦٩٨٬٩٩٤التجارة

٧٬١٥٩٬٣٩٠-٧٬١٥٩٬٣٩٠العقارات 

١٬٣٨٨٬١١٥-١٬٣٨٨٬١١٥التمويل السكني

هالكي  ١٬٥٧٩٬٦٧٣-١٬٥٧٩٬٦٧٣التمويل االس

١٥٬١٢٣٬٦٩٧٧٠١٬٢٩٠١٥٬٨٢٤٬٩٨٧

) ٩٠٠٬٧٤٣())أ (١١مخصص النخفاض القيمة (إيضاح 

١٤٫٩٢٤٫٢٤٤املجموع

٢٠٢٠

القطاع االقتصادي

١٬٨٢٩٬٥٧٢٢٧٥٬٤٨٨٢٬١٠٥٬٠٦٠الحكومة 

٤٬٦٢٣٬٣٣٢٤٤٬٠٣٣٤٬٦٦٧٬٣٦٥الصناعة والخدمات 

٩١٤٬١١٢-٩١٤٬١١٢التجارة

٦٬٩٥٨٬١٥٦٢٨٨٬١٨٨٧٬٢٤٦٬٣٤٤العقارات 

١٬٤٧٩٬٧٢٢-١٬٤٧٩٬٧٢٢التمويل السكني

هالكي  ١٬٥٢٢٬٠٨٠-١٬٥٢٢٬٠٨٠التمويل االس

١٧٬٣٢٦٬٩٧٤٦٠٧٬٧٠٩١٧٬٩٣٤٬٦٨٣

)٩٧٣٬٨٢٥())أ (١١مخصص النخفاض القيمة (إيضاح 

١٦٬٩٦٠٬٨٥٨املجموع

إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية استثماريةأوراق .١٢

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٢٫٣٦٣٫٨٦٦١٬١١٨٬٠٦١أدوات صكوك –أوراق مالية استثمارية إسالمية تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أدوات أسهم –أوراق مالية استثمارية إسالمية تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٢٨٢٫٧٩٢٢٠١٬٦٣٠ملكية

٢٫٦٤٦٫٦٥٨١٬٣١٩٬٦٩١



٦٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

إسالمية بالقيمة العادلة (تتمة) أوراق مالية استثمارية. ١٢

: ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيما يلي التحليل الجغرافي لالستثمارات في استثمارات متاحة للبيع كما في (أ) 

املجموع  باقي دول العالم 

دول مجلس التعاون  

الخليجي األخرى 

داخل اإلمارات  

العربية املتحدة 

ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف 

٢٠٢١

أدوات صكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٬٣٣١٬٢٣٨ ٦٩٬٣٥٠ ١٬٢٦٨٬٨٢٦ ٩٩٣٬٠٦٢ مدرجة 

٣٢٬٦٢٨ ٤٬٤٢٨ - ٢٨٬٢٠٠ غير مدرجة 

٢٬٣٦٣٬٨٦٦ ٧٣٬٧٧٨ ١٬٢٦٨٬٨٢٦ ١٬٠٢١٬٢٦٢

أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٢٩٬٦٨٨ - - ١٢٩٬٦٨٨ مدرجة 

١٥٣٬١٠٤ ٥٥٬٠٨٨ ٢٦٬٧٦٦ ٧١٬٢٥٠ غير مدرجة 

٢٨٢٬٧٩٢ ٥٥٬٠٨٨ ٢٦٬٧٦٦ ٢٠٠٬٩٣٨

٢٬٦٤٦٬٦٥٨ ١٢٨٬٨٦٦ ١٬٢٩٥٬٥٩٢ ١٬٢٢٢٬٢٠٠ املجموع 

٢٠٢٠

أدوات صكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٬٠٨٣٬٦٣٣ - ٤٨٦٬٣٧٢ ٥٩٧٬٢٦١ مدرجة 

٣٤٬٤٢٨ ٤٬٤٢٨ - ٣٠٬٠٠٠ غير مدرجة 

١٬١١٨٬٠٦١ ٤٬٤٢٨ ٤٨٦٬٣٧٢ ٦٢٧٬٢٦١

أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٩٬٥٠٠ - - ٤٩٬٥٠٠ مدرجة 

١٥٢٬١٣٠ ٢٩٬٣٨٠ ٣٦٬٧١٠ ٨٦٬٠٤٠ غير مدرجة 

٢٠١٬٦٣٠ ٢٩٬٣٨٠ ٣٦٬٧١٠ ١٣٥٬٥٤٠

١٬٣١٩٬٦٩١ ٣٣٬٨٠٨ ٥٢٣٬٠٨٢ ٧٦٢٬٨٠١ املجموع 



٦٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

إسالمية بالقيمة العادلة (تتمة) أوراق مالية استثمارية.١٢

: ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١حسب القطاع الصناعي كما في لألوراق املالية االستثمارية اإلسالميةفيما يلي تحليل ) ب(

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١٬٤٥٣٬٩٥٤٤٠١٬٠٢٢الحكومة 

١٨١٬٢٨٠١٩٣٬٨٩٠الصناعة والخدمات 

١٤٤٬٩٩٩٢٥٠٬٨٧٥العقارات 

٨٦٦٬٤٢٥٤٧٣٬٩٠٤مؤسسات مالية

٢٫٦٤٦٫٦٥٨١٬٣١٩٬٦٩١املجموع

٤٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١ال شىيء (قيمة قدرهااألوراق املالية االستثمارية اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن )ج(

مرهونة بموجب مرابحة مرهونة لدى مؤسسة مالية.مليون درهم) 

االستثمار في شركة زميلة .١٣

:هامار معلومات عن الشركة الزميلة وطبيعة االستثفيما يلي 

بلد التأسيسطبيعة االستثمار االسم

النسبة املئوية 

ها طريقة القياساملحتفظ 

أسهم ملكية ٪ ٥٤اإلمارات العربية املتحدةاالستثمارات العقاريةمكاسب لالستثمار العقاري املحدودة 

أسهم ملكية ٪ ٤٤اإلمارات العربية املتحدةاالستثمارات العقاريةلالستثمار العقاري املحدودة ٣مكاسب 

فيما يلي الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة: 

٢٠٢٠ ٢٠٢١

ألف درهم ألف درهم 

٧٤٬٢٨٢ ١٧٧٬٥٥٦ في بداية السنة 

٩٨٬٠٠٠ ٨٬٧٦٢ إضافات خالل السنة

١٢٬٦٠٧ )٨٫٢٦٥( الحصة من النتائج خالل السنة 

)٧٬٣٣٣( )٧٤٠( توزيعات مستلمة خالل السنة

١٧٧٬٥٥٦ ١٧٧٬٣١٣ هاية السنة  الرصيد في 



٦٨مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

استثمارات عقارية.١٤

هيتين في (أ)  :٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيما يلي الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنتين املن

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٣٤٣٬٣٩٣٧٨٣٬٣٦٢في بداية السنة 
٤٬٣١٧٥٬٨٢٧إضافات خالل السنة

) ٤٢١٬٤٠٢(-) ٣٦استثمار في شركة تابعة (إيضاح بيعنتيجة مستبعدة 
) ٢٤٬٣٩٤(١٢٬٠٢٩)٢٦في القيمة العادلة خالل السنة (إيضاح التغير

٣٥٩٬٧٣٩٣٤٣٬٣٩٣

ديسمبر،  ٣١و ٢٠٢١ديسمبر، ٣١ومعلومات عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما فيللمصرف االستثمارات العقاريةتفاصيل عن فيما يلي (ب) 

٢٠٢٠ :

القيمة العادلة ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٣٥٩٬٧٣٩٣٥٩٫٧٣٩--٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٤٣٫٣٩٣٣٤٣٫٣٩٣--٢٠٢٠ديسمبر ٣١

امللكية الدائمة وتقع في دولة اإلمارات العربية املتحدة. االستثمارات العقارية للمصرف ضمنيتم االحتفاظ بجميع 

هم خبرة حديثة في باملصرف و غير مرتبطين مؤهلينالتقييمات من قبل مثمنين تم إجراء(ج)  ها وذات صلة، ولد هم مؤهالت مهنية معترف  ممن لد

موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يجري تقييمها.



٦٩مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

ممتلكات ومعدات. ١٥

تحسينات على العقارات 

أجهزة وبـرامج كمبيوتـرسياراتأثاث مكتبي ومعداتاملستأجرة 

موجودات حق  

االستخدام 

رأسمالية قيد  أعمال 

املجموع أراضىي ومباني التنفيذ

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

التكلفة 

٢٠٢٠٦١٬٧٦٣٤٨٬٢٢٥١٬٢٤٦٨٤٬٨٥٩١٧٬٦١٠١٤٬٤٣٥٦٨٬٣١٥٢٩٦٬٤٥٣ينايـر ١في 
١٧٬٩٦٢٥٧١٢١٬٠١١-١٬٧٢٢-٦٢٢١٣٤إضافات 
--) ١١٬٤٣٩(-١١٬١٦٠-٨٠١٩٩تحويالت 

٢٠٢٠٦٢٬٤٦٥٤٨٬٥٥٨١٬٢٤٦٩٧٬٧٤١١٧٬٦١٠٢٠٬٩٥٨٦٨٬٨٨٦٣١٧٬٤٦٤ديسمبـر٣١في 
١٨٬١٢٣-٦٩٣٧٢٥٦٩٨٥١٬٢٦٨١٥٬٧٦٠إضافات 
--) ١٦٬١٤٩(-١١٬١٣٠-٤٬٣٠٦٧١٣تحويالت 

)١٬٢٣٣(--)٨١١(-)٤٢٢(--استبعادات 
٢٠٢١٦٦٬٨٤٠٤٩٬٦٤٣١٬٣٩٣١٠٨٬٩٥٦١٨٬٠٦٧٢٠٬٥٦٩٦٨٬٨٨٦٣٣٤٬٣٥٤ديسمبر ٣١في 

هالك املتـراكم  االس

٧٬١٩٩١٦٠٬٢٤٣-٢٠٢٠٤٧٬٥٢٣٣٣٬٠٨٤٩٤٠٦٩٬٤٧٤٢٬٠٢٣ينايـر ١في 
١٬٥٠٢٢٦٬٠٨٠-٤٬١٤٦٤٬٨٢٤٩٤١٠٬٢١٨٥٬٢٩٦محمل للسنة 

٨٬٧٠١١٨٦٬٣٢٣-٢٠٢٠٥١٬٦٦٩٣٧٬٩٠٨١٬٠٣٤٧٩٬٦٩٢٧٬٣١٩ديسمبـر ٣١في 
١٬٥١٦٢٥٬٠٥٢-٤٬٢٢٤٣٬٥٢٠١٣٠١٠٬٤١٤٥٬٢٤٨محمل للسنة 

)١٬٠٧٨(--)٨١١(-)٢٦٧(--استبعادات 
١٠٬٢١٧٢١٠٬٢٩٧-٢٠٢١٥٥٬٨٩٣٤١٬٤٢٨٨٩٧٩٠٬١٠٦١١٬٧٥٦ديسمبـر ٣١في 

القيمة الدفتـرية صافي 

٢٠٢١١٠٬٩٤٧٨٬٢١٥٤٩٦١٨٬٨٥٠٦٬٣١١٢٠٬٥٦٩٥٨٬٦٦٩١٢٤٬٠٥٧ديسمبـر ٣١في 
٢٠٢٠١٠٬٧٩٦١٠٬٦٥٠٢١٢١٨٬٠٤٩١٠٬٢٩١٢٠٬٩٥٨٦٠٬١٨٥١٣١٬١٤١ديسمبـر ٣١في 

* تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكلفة متكبدة في مشاريع معلوماتية.



٧٠مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

أخرى إسالمية موجودات .١٦

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٧٨٬٥٠٨١٠١٬٧٥٣اإلسالمية إيـرادات مستحقة على املوجودات االستثمارية والتمويلية 

١٧٬٧٤٨-)١٩قبوالت (إيضاح 

٩٤٣٬٩٠٣٥٠٬١٣١* موجودات مستحوذة في تسوية موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

٢٣٬٢٧٥١١٬٥٤٧اإلسالمية إيـرادات مستحقة على األوراق املالية االستثمارية

٢٣٬١٤٥٤٬٨٩٩مصاريف مدفوعة مقدًما 

١٠٬٤٣١١٠٬٩٩٨(تمويل ميسر) للموظفين سلف 

٣٣٠١٬٦١١عقود الصرف األجنبي اآلجلة

١٣٤٬٨٢٠٥٥٬٧٨٩أخرى 

١٬٢١٤٬٤١٢٢٥٤٬٤٧٦

)١٥٬٣٨٠() ١٦٬٨٥٢(يطرح: مخصص خسارة انخفاض القيمة

١٬١٩٧٬٥٦٠٢٣٩٬٠٩٦

موجودات تمويلية  املشتراة لتسوية املوجوداتمليون درهم) مقابل ٢٫٨: ٢٠٢٠(ال شىيءانخفاض في القيمة قدره تكبد املصرف خالل السنة(*) 

. واستثمارية إسالمية

الودائع اإلسالمية للعمالء.١٧

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيما يلي تحليل الودائع اإلسالمية لعمالء املصرف كما في (أ) 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهم ألف 

٣٬٥٨٠٬٨٤٥٢٬٩٨٦٬٤٩٨حسابات جارية 

ودائع مضاربة:

٣٩٢٬٩١٠٢٧٩٬٠٩٩حسابات توفيـر

٢٣٬١٦٤٤٧٬٧٠٧ودائع ألجل 

٣٬٩٩٦٬٩١٩٣٬٣١٣٬٣٠٤

١٠٬٨٩٠٬٣٥٠١٠٬٧٢٧٬٨٢٢ودائع وكالة

٣١٦٬٤٢١١٤٧٬٣٨٤حسابات ضمان 

٥٩٬٣٥٦٣٧٬٦٥٣حسابات الهامش

١٥٬٢٦٣٬٠٤٦١٤٬٢٢٦٬١٦٣

ها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر ٣١جميع ودائع العمالء كما في إن  محتفظ 



٧١مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

مطلوب للمصارف ومؤسسات مالية أخرى .١٨

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبـر ٣١فيما يلي تحليل للمطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى كما في (أ) 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٣٣٬٨٩٢٣٣٬٣٣٥عقود متداولة 

٤٬١٧٧٬٢٢١٤٬٣٠٥٬٢٤٨ودائع استثمارية 

٤٫٢١١٫١١٣٤٬٣٣٨٬٥٨٣املجموع

:٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبـر ٣١كما في للمصرفملصارف ومؤسسات مالية أخرى فيما يلي التحليل الجغرافي للمطلوب  (ب)

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١٫٠٨٠٫١٠٢١٬١٥٠٬١٠٩داخل اإلمارات العربية املتحدة

٣٬١٣١٬٠١١٣٬١٨٨٬٤٧٤خارج اإلمارات العربية املتحدة

٤٬٢١١٬١١٣٤٬٣٣٨٬٥٨٣املجموع

مطلوبات أخرى .١٩

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١١٥٬٩٩١١٢٢٬٥٥٤ربح مستحق على الودائع اإلسالمية للعمالء واإليداعات من املصارف

٢١٬٩٩١٢١٬١٥٤مخصصات لرواتب ومنافع املوظفين 

٣٨٬١٩٨٢٢٤٬٤٩٢مصرفيـة شيكات 

١٧٬٧٤٨-)١٦قبوالت (إيضاح 

٥٬٩٦٢٨٬٩٤٦التزامات إيجارية 

٦٬٢١٧-دائنةذمم زكاة 

١١٬٧٢٢١١٬٩٩٢مخصص خسارة انخفاض القيمة 

٣٩٬٦٤١٢٦٬٦٨٨أخرى 

٢٣٣٬٥٠٥٤٣٩٬٧٩١

رأس املال .٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

الصادر واملدفوع بالكامل: 

٢٫١٠٠٫٠٠٠٢٫١٠٠٫٠٠٠درهم ١) سهًما قيمة كل سهم ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢٠ديسمبـر٣١(٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠



٧٢مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

االحتياطي القانوني.٢١

٪ من الربح العائد للمساهمين إلى احتياطي  ١٠تحويل بللمصرفدولة اإلمارات العربية املتحدة. والنظام األساسىي في قانون الشركات التجارية يقضىي

ها في  األحوال ٪ من رأس املال املدفوع. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع بخالف  ٥٠قانوني غير قابل للتوزيع حتى يساوي هذا االحتياطي   املنصوص عل

ن.القانو 

احتياطي انخفاض القيمة العام.٢٢

ا  اإلمارات  مصرف  ملتطلبات  ملتطلبات  وفًقا  وفًقا  املحسوبة  االئتمانية  القيمة  انخفاض  مخصصات  في  الزيادة  تحويل  يتم  املتحدة،  العربية  ملركزي 

مخصصات انخفاض القيمة املتوقعة املحتسبة وفًقا للمرحلتين   املتحدة على  اإلمارات املركزي العربية  بموجب املعيار الدولي إلعداد ٢و  ١مصرف 

. لى "احتياطي انخفاض القيمة العام" كمخصص من األرباح املحتجزة. وال ُيعد هذا االحتياطي متاًحا لدفع أرباح األسهم إ ٩التقارير املالية رقم 

توزيعات األرباح املدفوعة  .٢٣

وذلك  املساهمين مليون درهم) كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة من قبل ١٫٢٥: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون درهم (١خالل السنة، تمت املوافقة على مبلغ 

.وتم سدادها ضمن بيان الدخل٢٠٢١أبريل ٥خالل الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 

إيـرادات من املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية.٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٤٦٣٬٤٩٠٥٠٥٬٥٤٣إيـرادات من إجارة

٢٣٢٬٠٧٥٣٤٣٬١٥٥إيـرادات من مرابحة

١٧٢١٬٤٣٤إيـرادات من مضاربة

١٠٬٥٥١٢٨٬٥١٨إيـرادات من وكالة

٨٠٤٣١إيـرادات من تمويل استصناع 

٧٠٦٫٣٦٨٨٧٩٬٠٨١

االستثمارية اإلسالمية بالقيمة العادلة إيـرادات من األوراق املالية.٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٨٢٬١٨٥٨٣٬٣٦٧استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالدخل من أوراق مالية 

ربح محقق من استبعاد أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

١٢٬٩٧٧٢٥٬٦٧٨الشامل اآلخر

ل الربح أو ربح محقق من استبعاد أوراق مالية استثمارية إسالمية بالقيمة العادلة من خال

-٨٥٣الخسارة

٩٦٬٠١٥١٠٩٬٠٤٥املجموع



٧٣مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

الرسوم والعموالت وإيـرادات أخرى .٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٩٬٩٧٣١٠٬٤٥٢رسوم تقييم ومعامالت

٧٬٠٧٣٧٬٧٦٤رسوم تعاقد

١٢٬٠٥٧١٠٬٨٦٧إيـرادات سعر الصرف األجنبي

٢٬٢٦٠٣٬٣٩٣رسوم وعموالت تجارية

١٣٬٢٩٨١٢٬٩٤٦رسوم وكيل استثمار 

٢٬٨٧٧٦٬٣٨٥رسوم الودائع وبطاقات االئتمان 

٣٤٬٨٠٤١٦٬٤٧٤إيرادات من االستثمارات العقارية 

)٢٤٬٣٩٤(١٢٬٠٢٩(خسارة) القيمة العادلة من االستثمارات العقارية ربح  / 

١١٬٦٤٩٤٬٨٧٥أخرى 

١٠٦٬٠٢٠٤٨٬٧٦٢املجموع

تكاليف املوظفين.٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١١٨٬٣٥٨١١٦٬٥٩٦رواتب ومنافع 

٧٨٬٤٤٢٦٥٬٤٥٠تكاليف أخرى متعلقة باملوظفين 

١٩٦٬٨٠٠١٨٢٬٠٤٦

املصاريف العمومية واإلدارية .٢٨

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

١٣٬٧١٣٩٬٤٦٣تكالیف صیانة اآلالت والمباني
٧٬٣٧١٢٬٤٨١وساطة وعموالت 

٥٬٤٩٥٤٬٢٤٨مصاریف اتصاالت 
٥٬٢٥٧٥٬٦٤٠مصاریف التأمین

٣٬٩٩٩٣٬٩٧٨أتعاب مھنیة وقانونیة
٢٬٧٧٥٤٬٣٩٨وتتضمن خدمات نقل النقد خدمات األمن 

٢٬٧٢٥٣٬٢٥١تـرخیص بـرامج إلكتـرونیة
٢٬٢٢٤٢٬٠٧٩رسوم الترخیص

١٬٦٣٢٢٬١٠١مطبوعات وقرطاسیة
٨٥٣٧٥٣مصاریف التسویق، والتصمیم، وتطویـر المنتج

٧٩٦١٬١٢٥مصاریف اإلیجار 
٤٨٦٤٬٤٨٢مصاریف استشاریة

١٧١٣٥٥اإلیجار التمویلیةمصاریف عقود 
١٥٬١٩٣٨٬٧٣٨أخرى

 ---------------------------- ----------------------------
٦٢٬٦٩٠٥٣٬٠٩٢

 ============= =============



٧٤مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

على املوجودات املالية.  انخفاض القيمة املحمل ٢٩

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة حسب فئة املوجودات املالية:

الرصيد االفتتاحي 

معاد عرضھ

صافي املصاريف 

خالل الفترة

الشطب، صافي من 

االستردادات

الرصيد الختاميوالتحويالت األخرى 

٣١صافي املصاريف في 

٢٠٢٠ديسمبر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٧٥١١٨-)٩٠(٣٦٥مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية 
٩٠٠٬٧٤٣٢٨٨٬٥٩١)٣٣٨٬٠٥٢(٩٧٣٬٨٢٥٢٦٤٬٩٧٠) ١١موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية (إيضاح 

استثمارات في أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل  

٥٣٬٦٢٣٧١٨-٥٢٬٣٢٥١٬٢٩٨* الدخل الشامل األخر
١٦٬٨٥٢٧٬٥٢٣)٢(١٥٬٣٨٠١٬٤٧٤موجودات مالية إسالمية أخرى 
١١٬٧٢٢٣١٠-)٢٧٠(١١٬٩٩٢تعهدات مالية وضمانات مالية 

٩٨٣٬٢١٥٢٩٧٬٢٦٠)٣٣٨٬٠٥٤(١٬٠٥٣٬٨٨٧٢٦٧٬٣٨٢املجموع 

"."احتياطي إعادة تقييم االستثمارات املحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخر الشامل اآلخرضمنيتم االعتراف بمخصص انخفاض القيمة(*) 

وقعة إن مخصص انخفاض القيمة املحتسب وفًقا ملتطلبات مصرف اإلمارات املركزي العربية املتحدة كان زائًدا عن مخصص الخسارة االئتمانية املت

.٢٢رقم كما هو مشروح في اإليضاح٩تقارير املالية رقم املحتسب وفًقا للمعيار الدولي إلعداد ال



٧٥مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

للسهمالربح األساسىي واملخفف .٣٠

االعتيادية عند اإلصدار خالل السنة كما يلي: تحتسب األرباح للسهم عن طريق تقسيم أرباح املساهمين للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم 

٢٠٢١٢٠٢٠

للسهمالربح األساسىي واملخفف 

هية (ألف درهم) ١١٦٫١٦٠٥٣٬٤٠٣الربح للسنة املن

)١٬٢٥٠(-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (ألف درهم) 

١١٦٫١٦٠٥٢٬١٥٣الربح للسنة بعد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠ديسمبر (باألالف) ٣١املعدل املرجح لعدد األسهم القائمة في 

٠٫٠٥٥٠٫٠٢٥الربح األساسىي واملخفف للسهم (الدرهم)

. ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر ٣١لم يكن هناك أية أسهم قائمة مخفضة محتملة كما في 

النقد وما يعادلھ.٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف ألف درهم 

٢٬١٨٥٬٧٢٩١٬٧٢٢٬١٢٢) ٩نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي (إيضاح 
مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

٤٠١٬٥٠٥٢٧٤٬٠٥٣(باستحقاق أصلي يقل عن ثالثة أشهر) 

٢٬٥٨٧٬٢٣٤١٬٩٩٦٬١٧٥
)٣٥٦٬٦١٠((٤٢٨٬٧٩٨))٩يطرح: وديعة إلزامية لدى املصارف املركزية (إيضاح 

)١٬٠٥٠٬٠٠٠(-أشهر)٣يطرح: مرابحات دولية لدى املصرف املركزي (باستحقاق أصلي يزيد على 

٢٬١٥٨٬٤٣٦٥٨٩٬٥٦٥



٧٦مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

معامالت األطراف ذات العالقة.٣٢

التي يملكون  (أ)  والشركات  للمصرف  الرئيسيين  واملساهمين  العليا  اإلدارة  وأفراد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  (مثل  العالقة  األطـراف ذات  بعض  إن 

مع   السائدة  األسس  نفس  على  تمت  قد  املعامالت  هذه  مثل  إن  االعتيادي.  النشـاط  نطاق  ضمن  املصرف  عمالء  هم  بھ)  رئيسية   
ً
حصصا

ال ذوي  غيـر  ا األطراف  املخاطر  من  أكثر  تتحمل  وال  والضمانات  الربح  أسعار  ذلك  بما في  يلي  العتيادية.  عالقة  ذات  ا معامالت  فيما  ألطراف 

عالقة. ال

من رأس املال الصادر واملدفوع.)٪٢٦: ٢٠٢٠(٪ ٢٦خضع املصرف لسيطرة حكومة عجمان بنسبة ملكية ي(ب)

املعامالت 

العالقة: فيما يلي املعامالت مع األطراف ذات 
٢٠٢١٢٠٢٠

املساهمين  

األساسيين 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف  

املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمين 

األساسيين 

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطــراف  

املجموع أخرى ذات عالقة 

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

٩٥٬٦٨٦٧٢٨٩٦٬٤١٤١٠٦٬٨٣٧١٬٥٥٨١٠٨٬٣٩٥حصة املودعين من األرباح
اإليـرادات من االستثمار في املوجودات 

٤٢٬١٥٢٩٬١٠٩٥١٬٢٦١٦٩٬٢٠٥١٨٬٣٨٨٨٧٬٥٩٣االستثمارية والتمويلية اإلسالمية 

األرصدة

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة بتاريخ التقريـر:
٢٠٢١٢٠٢٠

املساهمين  

األساسيين 

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف  

املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمين 

األساسيين 

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطــراف  

املجموع أخرى ذات عالقة 

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

املوجودات االستثمارية والتمويلية  

١٬١١٨٬٢٧٣٤٨١٬٤٢٨١٬٥٩٩٬٧٠١٢٬٠١٨٬١١١٤٩٩٬٩٦١٢٬٥١٨٬٠٧٢اإلسالمية 

٤٬٠٤٠٬٤٠٧٩٠٬٩٨١٤٬١٣١٬٣٨٨٣٬٨٧٧٬٧١٢١١٨٬٠٥٨٣٬٩٩٥٬٧٧٠ودائع العمالء 

تعويض أفراد اإلدارة 
فيما يلي تعويضات كبار أفراد اإلدارة:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم 

٩٫٧٢٠٨٫٨١٨منافع املوظفين قصيـرة األجل

٤٢٦٤٠٤هاية الخدمة منافع 

١٠٫١٤٦٩٫٢٢٢املجموع



٧٧مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

االلتـزمات والتعهدات الطارئة.٣٣

تعهدات رأسمالية

مليون درهم) والتي سيتم ٦٧: ٢٠٢٠ديسمبـر٣١مليون درهم (٤١بقيمة  ٢٠٢١ديسمبر ٣١تعهدات رأسمالية قائمة كما في املصرفكان لدى 

تمويلها خالل اإلثنا عشر شهًرا القادمة.

االلتـزامات والتعهدات الطارئة املتعلقة باالئتمان

.املصرفئتمان مخصص للوفاء بمتطلبات عمالء تشتمل االرتباطات املتعلقة باالئتمان على التـزامات بتقديم ا 

االئتمان:  بشأن املصرفالتعهدات وااللتزامات الطارئةفيما يلي 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم 

٩٩٬٣١٧١٣٨٬٤٤٠التـزامات بتقديم ائتمان 

١٥٥٫٦٦٢٣٬١٦٢خطابات اعتماد

٢٩١٫٨٥٠٢٢٩٬٨٢٢خطابات ضمان 

٥٤٦٫٨٢٩٣٧١٬٤٢٤

التحليل حسب القطاع .٣٤

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

ها بعد تبني اإلدارة املنهج الخا من معاييـر التقاريـر املالية الدولية، ٨ص باملعيار رقم عن توزيع املوارد على القطاعات املعلنة وتقييم أدا

ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:تضمن املصرف ي

 هلكين الحسابات ية بحيث يتم تقديم عدة منتجات مثل صرفية لألفراد وخدمات األولوية املصرفاألعمال املتتضمن –األعمال املصرفية للمس

الجارية الخاصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودائع وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم والتمويل الشخصىي والتمويل العقاري؛ 

  للشركات املصرفية  املوجودات  –األعمال  من  وتتألف  العامة  والهيئات  الحكومية  الجهات  ذلك  في  بما  املؤسسات  مع  املعامالت  تتضمن 

تثمارية والتمويلية اإلسالمية والودائع ومعامالت التمويل التجاري؛ االس

تتضمن حلول االستثمار وإدارة الثروات وتأجير العقارات التجارية والسكنية؛ و –ية لالستثمار صرفالخدمات امل

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

أخرى بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. 

ها من الدخل من املوجودات االستثمارية والتمويلية املصرفحيث أن كافة عمليات كل قطاع من قطاعات   تعتبـر عمليات مالية تنتج معظم إيـرادا

التنف اللجنة  أن  وحيث  كافة اإلسالمية،  ومصروفات  إيـرادات  إجمالي  يتم عرض  القطاع،  أداء  لتقييم  الدخل  صافي  أساسىي على  بشكل  يذية تعتمد 

القطاعات املعلنة على أساس صافي القيمة. 

مية، وخسائر انخفاض  على قياس األرباح التشغيلية التي تتألف من اإليـرادات من املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسال املصرفتـرتكز تقاريـر إدارة  

قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية وصافي إيـرادات الرسوم والعموالت واإليـرادات واملصروفات األخرى.

ها تمثل معظم بنود امليـزانية العمومية.  تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على املوجودات واملطلوبات التشغيلية، كو



٧٨مصرف عجمان ش.م.ع. 

بيانات املالية إيضاحات حول ال
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

التحليل حسب القطاع (تتمة).٣٤

النتائج التشغيلية للقطاع 

فيما يلي املعلومات املقدمة إلى املجلس حول القطاعات املعلنة:

األعمال 

املصرفية لألفراد 

األعمال املصرفية  

ـــرى استثماراتالخــــزينة للشركات  ـــ املجموع أخـ

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

٢٠٢١ديسمبر ٣١في 

٤٧٤٬٣١٤-١٩٬٢٠٢) ١٤٬٨٧٣(١٢٨٬٣٩٢٣٤١٬٥٩٣صافي اإليـرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

٩٦٬٠١٥-٨٠٬٩٥٢١٥٬٠٦٣--اإلسالمية بالقيمة العادلة إيـرادات من االستثمارات في األوراق املالية 

) ٨٬٢٦٥(-) ٨٬٢٦٥(---الحصة من نتائج شركة زميلة 

) ٢٦٧٬٣٨٢(-) ٦٠() ١٬١٠٧() ٢٧١٬٥٩٤(٥٬٣٧٩املوجودات املالية مصاريف انخفاض قيمة

١٠٦٬٠٢٠) ٣٬٣٨٣(٢٢٬٧٨٨١٩٬٣٢١١٢٬٨٣٢٥٤٬٤٦٢صافي إيـرادات الرسوم واإليـرادات األخرى 

) ١٩٦٬٨٠٠() ١٢٧٬٧٨٦() ٥٬٦٨٩() ٣٬٦٣١() ١٠٬٤١٧() ٤٩٬٢٧٧(تكلفة املوظفين 

) ٦٢٬٦٩٠() ٢٠٬٣١٣() ٣٬٢٧٥() ٤٩٠() ٦٬٦١٠() ٣٢٬٠٠٢(مصاريف عمومية وإدارية 

هالك ممتلكات ومعدات  ) ٢٥٬٠٥٢() ٢٥٬٠٥٢(----اس

١١٦٬١٦٠) ١٧٦٬٥٣٤(٧٥٬٢٨٠٧٢٬٢٩٣٧٣٬٦٨٣٧١٬٤٣٨األرباح / (الخسائر) التشغيلية  

٣٬٣١٥٬٠٧٤١١٬٠٠٢٬٩٠٦٤٬١٧٠٬٩٨١١٬٧٢٣٬١٨١٢٬١٣٠٬١٤٤٢٢٬٣٤٢٬٢٨٦موجودات القطاع 

٤٬٢٧٢٬٥٨٥٩٬٤٢٩٬٩٦٧١٬٠١٧٬٨٦٣٢٬٣٧٨٬٣٦٢٢٬٦٠٨٬٨٨٧١٩٬٧٠٧٬٦٦٤مطلوبات القطاع 

األعمال 

املصرفية لألفراد 

األعمال املصرفية  

ـــرى استثماراتالخــــزينة للشركات   ـــ املجموع أخـ

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

٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

٤٤٤٬٢٦٦-١١٬٧٠٠) ٣١٬٨٩٨(٩٤٬١٨٠٣٧٠٬٢٨٤واالستثمارية اإلسالمية صافي اإليـرادات من املوجودات التمويلية 

١٠٩٬٠٤٥-١٠٠٬٩٠٧٨٬١٣٨--إيـرادات من االستثمارات في األوراق املالية اإلسالمية بالقيمة العادلة 

١٢٬٦٠٧-١٢٬٦٠٧---الحصة من نتائج شركة زميلة 

) ٣٠٠٬٠٥٩(-) ٩٬٥٢٧() ٦٠٣() ٢٦٢٬٣٨٢() ٢٧٬٥٤٧(مصاريف انخفاض قيمة املوجودات املالية 

٤٨٬٧٦٢) ٣٬٦٣١(٨٬٧٩٣٢٣٬٧٣٣٨٬١٨٧١١٬٦٨٠صافي إيـرادات الرسوم واإليـرادات األخرى 

) ١٨٢٬٠٤٦() ١٠٧٬٨٣٧() ٧٬٠٦٧() ٣٬٨٦٠() ١٢٬٨٠٧() ٥٠٬٤٧٥(تكلفة املوظفين 

) ٥٣٬٠٩٢() ١٦٬٢١٤() ٩٠٦()٥() ٥٬٨٨٠() ٣٠٬٠٨٧(وإدارية مصاريف عمومية 

هالك ممتلكات ومعدات  ) ٢٦٬٠٨٠() ٢٦٬٠٨٠(----اس

٥٣٬٤٠٣) ١٥٣٬٧٦٢(١١٢٬٩٤٨٧٢٬٧٢٨٢٦٬٦٢٥) ٥٬١٣٦(األرباح / (الخسائر) التشغيلية  

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

٣٬٣٨٧٬٩٤٧١٠٬٦٩٤٬٩٩٢٣٬٤٧٧٬٤١٩٩٦٨٬٢٨٤٤٧٥٬٨٩٥١٩٬٠٠٤٬٥٣٧مطلوبات القطاع 

إيـرادات من منتجات وخدمات رئيسية 

حول البيانات املالية .٢٤تم اإلفصاح عن اإليـرادات من املنتجات والخدمات الرئيسية في إيضاح 

معلومات تتعلق بكبار العمالء

هية في ٪١٠إلى في إيرادات املصرف لم تصل نسبة مساهمة أي عميل  . ٢٠٢٠ديسمبـر٣١أو ٢٠٢١ديسمبر ٣١أو أكثر سواء للسنة املن



٧٩مصرف عجمان ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات املالية 
هية في   (تتمة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

بيان استحقاق املطلوبات املالية .٣٥

٢٠٢١

املجموع سنة إلى خمس سنوات من حتى سنة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٩٬٦٢٣٬٠٠٣٥٬٦٤٠٬٠٤٣١٥٬٢٦٣٬٠٤٦ودائع العمالء اإلسالمية 

٤٬١٦١٬١١٣٥٠٬٠٠٠٤٬٢١١٬١١٣مطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى 

١٦٥٬٨١٤-١٦٥٬٨١٤مطلوبات أخرى 

١٣٬٩٤٩٬٩٣٠٥٬٦٩٠٬٠٤٣١٩٬٦٣٩٬٩٧٣

٣٢٦٬٧١٦٢٢٠٬١١٣٥٤٦٬٨٢٩االلتزامات واملطلوبات الطارئة 

٢٠٢٠

املجموع من سنة إلى خمس سنوات حتى سنة 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

١٠٬٠٦٦٬٤٦٤٤٬١٥٩٬٦٩٩١٤٬٢٢٦٬١٦٣ودائع العمالء اإلسالمية 

٤٬٢٤٦٬١٦٤٩٢٬٤١٩٤٬٣٣٨٬٥٨٣مطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى 

٣٦٥٬٥٠٢-٣٦٥٬٥٠٢مطلوبات أخرى 

١٤٬٦٧٨٬١٣٠٤٬٢٥٢٬١١٨١٨٬٩٣٠٬٢٤٨

٧٥٬٨١٢٢٩٥٬٦١٣٣٧١٬٤٢٥االلتزامات واملطلوبات الطارئة 

الزكاة.٣٦

ـــــســــــــــات املالية اإلســــــــــالمية (أيوفي) ومعايير الشــــــــــر  ــــ ـــــرف االمارات العربية املتحدة املركزي وهيئة املحاســــــــــبة والتدقيق للمؤسـ ـــــيا مع لوائح مصـــــ يعة  تماشـــــ

ملوزعة. كمخصــصــات من األرباح غير ا ٢٠٢٠ديســمبر ٣١مليون درهم في البيانات املالية بتاريخ  ٦٬٢اإلســالمية، فقد تم تحديد الزكاة املســتحقة بمبلغ 

بشأن إلغاء القرار املتعلق بتحويل ٢٠٢١فبراير ١٦بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2021/956ووفقا إلخطار مصرف االمارات العربية املتحدة املركزي رقم 

ـــندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تم ارجاع مبلغ الزكاة املســــــــتحقة الى األرباح غير املوزعة هية في  الســــــــنةخالل أموال الزكاة إلى صـــــ ٣١املن

.٢٠٢١ديسمبر 

املساهمات االجتماعية.٣٧

درهم).مليون ٠٫٠٢: ٢٠٢٠(مليون ٠٫٤املصرف خالل السنة قدمهابلغت املساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) التي 

معلومات املقارنة.٣٨

البيانات املالية لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. اإليضاحات حول تم تعديل بعض مبالغ املقارنة في 

اعتـماد البيانات املالية  .٣٩

.٢٠٢٢فبراير٧بتاريخ اإلدارة  من قبل مجلس والتصربح بإصدارهاتم اعتـماد البيانات املالية 
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*This document is drafted in Arabic and translated to English. In case of any differences in 
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ήϳήϘΘϟ�ϲϋήθϟ���ϱϮϨδϟΔϴΑήόϟ�ΔϐϠϟΎΑ��

ϟ˰ϟ�ΔϴϠΧΪϟ�Δϴϋήθϟ�ΔΑΎϗήϟ�ΔϨΠϠϟ�ϱϮϨδϟ�ήϳήϘΘω�ϡ�ε�ϥΎϤΠϋ�ϑήμϤ��
��

� ˶Ώ˷έ�Ϳ� ΪϤΤϟ�ϦϴόϤΟ�ϪΒΤλϭ�Ϫϟ�ϰϠϋϭ� Ϊ˳ϤΤϣ�ΎϧΪϴγ�ϦϴϠγήϤϟϭ�˯ΎϴΒϧϷ�ϑήη�ϰϠϋ�ϡϼ͉δϟϭ�Γϼμ͉ϟϭ� ˬϦϴϤϟΎόϟ��
��

� �ϲϓ�έΪλ����������ϡ��
���

�ϲϓ�ϦϴϤϫΎδϤϟ�ΓΩΎδϟ�ϰϟ·�ϥΎϤΠϋ�ϑήμϣ��ΔδγΆϤϟ��   
  

�ΪόΑϭ�ˬϪΗΎϛήΑϭ�ϰϟΎόΗ�ௌ� ΔϤΣέϭ�ϢϜϴϠϋ�ϡϼ͉δϟ  
� Δϴϋήθϟ� ΔΑΎϗήϟ� ΔϨΠϟ� ϥ·�ΔϤψϧϷϭ� ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ� ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ� ΕΎΒϠτΘϤϠϟ�ΎϘϓϭϭ� ��ΔϨΠϠϟ��� ΔδγΆϤϠϟ� ΔϴϠΧΪϟ
��Δϗϼόϟ�ΕΫ�ήϴϳΎόϤϟϭ³ΔϴΑΎϗήϟ� ΕΎΒϠτΘϤϟ´ΎϫήϳήϘΗ�ϡΪϘΗ�ˬ� �ϲϓ�ΔϴϬΘϨϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϠϟ�����ϡΎϋ�Ϧϣ�ήΒϤδϳΩ����ϡ� �

���ΔϴϟΎϤϟ� ΔϨδϟ�� 

�

���
����ΔϨΠϠϟ�ΔϴϟϭΆδϣ��
��ΔϨΠϠϟ�ΔϴϟϭΆδϣ�ϥ·ΔϴΑΎϗήϟ�ΕΎΒϠτΘϤϠϟ�ΎϘϓϭ��ϲϓ�ΩΪΤΘΗ�ΔϴϤϴψϨΘϟ�ΎϬΘΤϻϭ�ˬϝΎϤϋ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�Δϴϋήθϟ�ΔΑΎϗήϟ

�ˬΕΎγΎϴδϟϭ�ˬΔδγΆϤϟ� ϞϤϋ�ϖϴΛϮϣϭ� ˬΕΪϨΘδϣϭ� ˬΩϮ˰˰˰Ϙϋϭ� ˬΕΎ˰˰˰˰ϣΪΧϭ� ˬΕΎΠΘϨϣϭ� ˬΔτθϧϭ �ήϴϳΎόϤϟϭ
� ϢϮϘϟϭ�ˬϲγΎγϷ� ϡΎψϨϟϭ� ˬβϴγ΄Θϟ� ΪϘϋϭ� ˬϡΎϋ�ϞϜθΑ�ΔτθϧϷϭ� ΕΎϴϠϤόϟϭ� ˬΔϴΒγΎΤϤϟ�ˬΔδγΆϤϠϟ� ΔϴϟΎϤϟ

έΎϤΜΘγϻ�ΕΎΑΎδΣ� ΏΎΤλϭ� ϦϴϤϫΎδϤϟ� ϦϴΑ� ΕΎϓϭήμϤϟϭ� ΕΎϘϔϨϟϭ� ήΎδΨϟ� ϞϴϤΤΗϭ�ΡΎΑέϷ� ϊϳίϮΗϭ 
�ϝΎϤϋϷ� Δϣίϼϟ� Δϴϋήθϟ�ςΑϮπϟ� ϊοϭϭ� ˬΎϬλϮμΨΑ� Δϴϋήη� Εέήϗ� έΪλ·ϭ� ��ΔδγΆϤϟ� ϝΎϤϋ��

ϭ�ΉΩΎΒϤϟϭ� ΪϋϮϘϟ� έΎ˰˰˰˰ρ·�ϲϓ�ΔϴϣϼγϹ�ΔόϳήθϟΎΑ� ΎϬϣΰΘϟϭ�ΔδγΆϤϟ�ϲΘϟ�ήϴϳΎόϤϟΗ�Ύ ϴϠόϟ�ΔΌϴϬϟ� ΎϬό˰˰˰π
���ΔϴϋήθϟΔΌϴϬϟΔϴϣϼ˰˰˰˰γϹ� Δόϳή˰˰˰˰˰θϟ� ϡΎ˰˰˰˰ϜΣ�ϊϣ� ΎϬϘϓϮΗ�ϥΎϤ˰˰˰πϟ� ˬ��.��

 
�ΎϘϓϭ�ΔϴϣϼγϹ� Δόϳή˰˰˰˰θϟΎΑ� ΔδγΆϤϟ� ϡΰ˰˰˰˰Θϟ�ΔϴϟϭΆδϣ� ΎϴϠόϟ� ΓέΩϹ� ϞϤ˰˰˰ΤΘΗϭ��˯έϭ� ˬϯϭΎΘϓ� ˬΕέήϘϟ

ˬΔΌϴϬϟ�ϭϋϮϘϟ� έΎρ·� ϲϓ� ΔϨΠϠϟ� Εέήϗ�ΔόϳήθϟΎΑ� ϡΰΘϟϻ��� ΔΌϴϬϟ� ΎϬόπΗ� ϲΘϟ� ήϴϳΎόϤϟϭ� ΉΩΎΒϤϟϭ� Ϊ
�ϲϓ�ΔϴΎϬϨϟ� ΔϴϟϭΆ˰˰δϤϟ�ΓέΩϹ�βϠΠϣ� Ϟ˰˰ϤΤΘϳϭ� ˬϚϟΫ� Ϧ˰˰˰˰ϣ� Ϊ˰˰˰ϛ΄Θ˰ϟϭ� ΎϬϟΎ˰˰˰Ϥϋ� ϊϴ˰˰˰ϤΟ�ϲϓ� ��ΔϴϣϼγϹ

� �ϥ΄˰˰˰θϟ� ά˰˰˰ϫ�

�

���
���Δϴϋήθϟ�ήϴϳΎόϤϟ��
�ΕΪϤΘϋ�� ˵ΔϨΠϠϟ�ϰϠϋϦϋ�ΓέΩΎμϟ�Δϴϋήθϟ�ήϴϳΎόϤϟ��ΔϴϣϼγϹ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎδγΆϤϠϟ� ΔόΟήϤϟϭ�ΔΒγΎΤϤϟ�ΔΌϴϫ

ϰϧΩϷ�ΪΤϠϟ�ήϴϳΎόϣ� ��ϲϓϮϳ���Δϴϋήθϟ�ΕΎΒϠτΘϤϠϟ �ΎϬΑ�ΖϣΰΘϟϭ�ϪϴϠϋ�ϖϓϮΗ�ϭ�ϩΪϤΘόΗ�ϭ�ϪΑ�ϲΘϔΗ�Ύϣ�Ϟϛ�ϲϓ
�Ϣϗέ� ΔΌϴϬϟ� έήϘϟ�ΎϘϓϭ�˯ΎϨΜΘγ� ϥϭΩ� ΔϴϬΘϨϤϟ� ΔϴϟΎϤϟ� ΔϨδϟ�ϝϼΧ� ΔδγΆϤϟ� ϝΎϤϋ΄Α�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϪΑ�ϲλϮΗ�ϭ

���������� ��

�

���
�������ΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ϝϼΧ�ΔϨΠϠϟ�ΎϬΑ�ΖϣΎϗ�ϲΘϟ�ϝΎϤϋϷ�

�
�

��Ϧϣ�ΎϬΘΒϗήϣϭ�ΔδγΆϤϟ� ϝΎϤϋ� ΔόΟήϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ˬΔδγΆϤϟ� ϝΎϤϋ�ϰϠϋ�Δϴϋήθϟ�ΔΑΎϗήϟΎΑ� ΔϨΠϠϟ�ΖϣΎϗ� ΪϘϟ
ΓέΩ·�ϝϼΧ�ΔϴϠΧΪϟ�Δϴϋήθϟ�ΔΑΎϗήϟ�ϭ�ΓέΩ·� ˬϲϠΧΪϟ�ϲϋήθϟ�ϖϴϗΪΘϟ� ΔϨΠϠϟ�ΕΎϴΣϼμϟ�ΎϘϓϭ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣϭ

ϟ�ΕΎΒϠτΘϤϟϭΔϴΑΎϗή�ϥ΄θϟ�άϫ�ϲϓ�ϲΗ΄ϳ�Ύϣ� ΔϨΠϠϟ�ΎϬΑ�ΖϣΎϗ�ϲΘϟ�ϝΎϤϋϷ�Ϧϣϭ����
����ΪϘϋ�ˬΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ϝϼΧ�ΕΎϋΎϤΘΟ�� 

Ώ���ΕέήϘϟϭ�ϯϭΎΘϔϟ�έΪλ·�˯έϵ�˯ΪΑ·ϭΔϨΠϠϟ�ϰϠϋ�Ζοήϋ�ϲΘϟ�ΔδγΆϤϟ�ϝΎϤϋ΄Α�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ. 
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2 � ϲ 
 

Ν���ΔόΟήϣ�ˬΔϴήΟϹ�ϮϠϟϭ�ˬΕΎγΎϴδϟ� ˬΕΪϨΘδϤϟϭ�ˬΩϮϘόϟϭ�ˬΕΎΠΘϨϤϟ�ϞϛΎϴϫϭ�ˬΔϴΒγΎΤϤϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ
ϟϭ� ˬϞϤόϟ�ϖϴΛϮϣϭϖΎΛϮ�ΔϘϓϮϤϟ�ΩΎϤΘϋϼϟ�ΔϨΠϠϟ�ΔδγΆϤϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ΔϣΪϘϤϟ�ϯήΧϷ� 

Ω���ϖϓϮΗ�ϯΪϣ�Ϧϣ� Ϊϛ΄Θϟ�έΎϤΜΘγϻ�ΕΎΑΎδΣ�ΏΎΤλ�ϦϴΑ� ΕΎϓϭήμϤϟϭ�ΕΎϘϔϨϟ� ϞϴϤΤΗϭ�ΡΎΑέϷ�ϊϳίϮΗ
ϦϴϤϫΎδϤϟϭ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ΓΪϤΘόϤϟ�Δϴϋήθϟ�ςΑϮπϟ�ϊϣ�ΔϨΠϠϟ� � 

ϩ��� ΔΑΎϗήϟϝϼΧ� Ϧϣ�ΓέΩ·�� ˬϲϠΧΪϟ� ϲϋήθϟ� ϖϴϗΪΘϟϭ� ˬΔϴϠΧΪϟ� Δϴϋήθϟ� ΔΑΎϗήϟ� Ϣδϗ� ϭ� ϰϠϋ�ϝΎϤϋ
� ΔδγΆϤϟϭ� ΓάϔϨϤϟ� ΕϼϣΎόϤϟ� ϚϟΫ� ϲϓ� ΎϤΑΔόΒΘϤϟ� Ε˯ήΟϹˬ��Ϧϣ� ΕΎϨϴϋ� έΎϴΘΧ�αΎγ� ϰϠϋ� ϚϟΫϭ

ΓάϔϨϤϟ�ΕΎϴϠϤόϟΎϘΘϟ� ΔόΟήϣϭ� ˬ�ιϮμΨϟ�άϫ�ϲϓ� ΔϣΪϘϤϟ�ήϳέ 
ϭ���ϲΘϟ� ΕΎψΣϼϤϟ� Ϧϣ� ϪΤϴΤμΗ� ϦϜϤϳ� Ύϣ� ϴΤμΘΑ� ΔδγΆϤϟ� ϲϓ� ΔϴϨόϤϟ� ΕΎϬΠϟ� ϰϟ·� ΕΎϬϴΟϮΗ� ϢϳΪϘΗ

ϞΒϗ�Ϧϣ� ΔϣΪϘϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ΕΩέϭ�ΓέΩ·�Ϣδϗ�ϭ�� ˬϲϠΧΪϟ�ϲϋήθϟ�ϖϴϗΪΘϟϭ� ˬΔϴϠΧΪϟ�Δϴϋήθϟ�ΔΑΎϗήϟ
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�
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�
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� ΔϨΠϠϟ�ΖμϠΧ� ΪϘϓΔΟέΪΑ�� Ϧϣ� ΔϟϮΒϘϣϥΎϨΌϤρϻ�ΔϴϟΎϤϟ� ΔϨδϟ� ϝϼΧ� ΔδγΆϤϟ� ϝΎϤϋ� ϥ� ϰϟ·��ϊϣ�ΔϘϓϮΘϣ
ϼγϹ�ΔόϳήθϟΔϴϣ�ΕΎϔϟΎΨϣ�Ϧϣ�φΣϮϟ�Ύϣ�ϻ·��Ε˯ήΟϹ�ΫΎΨΗΎΑ�ΔϨΠϠϟ�ΖϬΟϭ�Ϊϗϭ�ˬΎϬϧ΄θΑ�ήϳέΎϘΗ�ϊϓέ�ϢΗ

��ιϮμΨϟ�άϫ�ϲϓ�ΔΒγΎϨϤϟ�

�
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���
��ΩΎηήϟ� ϊϴϤΠϠϟ�ϖϘΤϳ�ϥ�ήϳΪϘϟ�ϲϠόϟ�ௌ�ϝ΄δϧΩΪδϟϭ��
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$QQXDO�6KDUL¶DK�5HSRUW��(QJOLVK� 

$QQXDO� 5HSRUW�RI�WKH�,QWHUQDO� 6KDUL¶DK� 6XSHUYLVLRQ� &RPPLWWHH� RI�Ajman Bank 
PJSC 

 
Issued on: (��/01/2021)  
 
To: Shareholders of Ajman Bank PJSC �³WKH�,QVWLWXWLRQ´� 
 
After greetings,     
 
3XUVXDQW� WR� UHTXLUHPHQWV� VWLSXODWHG� LQ� WKH� UHOHYDQW� ODZV�� UHJXODWLRQV� DQG� VWDQGDUGV� �³WKH�
5HJXODWRU\� 5HTXLUHPHQWV´��� WKH� ,QWHUQDO� 6KDUL¶DK� 6XSHUYLVLRQ� &RPPLWWHH� RI� WKH� ,QVWLWXWLRQ�
�³,66&´��SUHVHQWV�WR�\RX�WKH�,66&¶V�$QQXDO�5HSRUW�IRU�WKH�ILQDQFLDO� \HDU�HQGing on 31 December 
2021 �³)LQDQFLDO� <HDU´�� 
 

Responsibility of the ISSC 1. 
  
,Q� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH� 5HJXODWRU\� 5HTXLUHPHQWV� DQG� WKH� ,66&¶V� FKDUWHU�� WKH� ,66&¶V�
responsibility is stipulated as to:  

a. XQGHUWDNH� 6KDUL¶DK� VXSHUYLVLRQ� RI� DOO� EXVLQHVVHV�� DFWLYLWLHV�� SURGXFWV�� VHUYLFHV��
FRQWUDFWV�� GRFXPHQWV� DQG� EXVLQHVV� FKDUWHUV�RI�WKH�,QVWLWXWLRQ�� DQG�WKH�,QVWLWXWLRQ¶V�
policies, accounting standards, operations and activities in general, memorandum of 
association, charter, financial statements, allocation of expenditures and costs, and 
distribution of profits  between holders of investment accounts and shareholders 
�³,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV´�� DQG�LVVXH��6KDUL¶DK�UHVROXWLRQV� LQ�WKLV� UHJDUG��DQG�  
 

b. determine SKDUL¶DK� SDUDPHWHUV� QHFHVVDU\�IRU� WKH� ,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV�� DQG� WKH�
,QVWLWXWLRQ¶V� FRPSOLDQFH� ZLWK� ,VODPLF� 6KDUL¶DK�ZLWKLQ� WKH�IUDPHZRUN� RI� WKH�UXOHV��
SULQFLSOHV�� DQG�VWDQGDUGV�VHW�E\�WKH�+LJKHU�6KDUL¶DK�$XWKRULW\� �³+6$´��WR�DVFHUWDLQ�
compliance of the IQVWLWXWLRQ� ZLWK�,VODPLF� 6KDUL¶DK��  

 
The senior management is responsible for compliance of the Institution with Islamic 
6KDUL¶DK� LQ� DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�+6$¶V�UHVROXWLRQV�� IDWZDV��DQG� RSLQLRQV�� DQG�WKH�,66&¶V�
resolutions within the framework of the rules, principles, and standards set by the HSA 
�³&RPSOLDQFH� ZLWK�,VODPLF� 6KDUL¶DK´��LQ�DOO�,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV�� DQG�WKH�%RDUG�EHDUV�WKH�
ultimate responsibility in this regard.  

 

  
6KDUL¶DK� 6WDQGDUGV  2. 
In accordance ZLWK�WKH�+6$¶V�UHVROXWLRQ� �1R�������������� DQG�ZLWK�HIIHFW�IURP�������������
WKH� ,66&� KDV� DELGHG� E\� WKH� 6KDUL¶DK� VWDQGDUGV� LVVXHG� E\� WKH�$FFRXQWLQJ� DQG� $XGLWLQJ�
2UJDQL]DWLRQ� IRU� ,VODPLF� )LQDQFLDO� ,QVWLWXWLRQV� �$$2,),�� DV� PLQLPXP� 6KDUL¶DK�
requirements, in all fatwas, approvals,   endorsements and recommendations, relating to the 
,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV� ZLWKRXW� H[FHSWLRQ� 
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Duties Fulfilled by the ISSC During the Financial Year      3. 
The ISSC conducted 6KDUL¶DK�VXSHUYLVLRQ� RI�WKH�,QVWLWXWLRQ¶V� Activities by reviewing those 
Activities, and monitoring them through WKH�LQWHUQDO� 6KDUL¶DK� FRQWURO� GLYLVLRQ� RU� VHFWLRQ��
LQWHUQDO� 6KDUL¶DK� DXGLW, LQ� DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�,66&¶V�DXWKRULWLHV� DQG�UHVSRQVLELOLWLHV�� DQG�
pursuant to the Regulatory Requirements in this regard. The ISSC¶V�DFWLYLWLHV included the 
following: 

a. Convening (4) meetings during the year.   
b. Issuing fatwas, resolutions and opinions on matters presented to the ISSC in relation 

WR�WKH�,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV�  
c. Monitoring compliance of policies, procedures, accounting standards, product 

structures, contracts, documentation, business charters, and other documentation 
submitted by the Institution to the ISSC for approval. 

d. Ascertaining the level of compliance of allocation of expenditures and costs, and 
distribution of profits between investment accounts holders and shareholders with 
parameters set by the ISSC. 

e. Supervision through the internDO� 6KDUL¶DK�FRQWURO� GLYLVLRQ� RU�VHFWLRQ��LQWHUQDO� 6KDUL¶DK�
DXGLW�� RI�WKH�,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV� LQFOXGLQJ supervision of executed transactions and 
adopted procedures on the basis of samples selected from executed transactions, and 
reviewing reports submitted in this regard. 

f. Providing guidance to relevant parties in the Institution ± to rectify (where possible) 
incidents cited in the reports prepared E\�LQWHUQDO� 6KDUL¶DK�FRQWURO� GLYLVLRQ� RU�VHFWLRQ��
LQWHUQDO� 6KDUL¶DK� DXGLW�� DQG issuing of resolutions to set aside revenue derived from 
transactions in which non-compliances were identified for such revenue to be disposed 
towards charitable purposes. 

g. Approving corrective and preventive measures related to identified incidents to 
preclude their reoccurrence in the future.  

h. Specifying the amount of Zakat due on each share of the Institution. 
i. Communicating with the Board and its subcommittees, and the senior management of 

WKH� ,QVWLWXWLRQ� �DV� QHHGHG�� FRQFHUQLQJ� WKH� ,QVWLWXWLRQ¶V� Fompliance with Islamic 
6KDUL¶DK��� 
 

The ISSC sought to obtain all information and interpretations deemed necessary in order to 
UHDFK�D�UHDVRQDEOH�GHJUHH�RI�FHUWDLQW\�WKDW�WKH�,QVWLWXWLRQ� LV�FRPSOLDQW� ZLWK�,VODPLF�6KDUL¶DK��  

 

  
Independence of the ISSC 4. 
The ISSC acknowledges that it has carried out all of its duties independently and with the 
support and cooperation of the senior management and the Board of the Institution. The 
ISSC received the required assistance to access all documents and data, and to discuss all 
DPHQGPHQWV� DQG�6KDUL¶DK� UHTXLUHPHQWV��  

 

   
7KH�,66&¶V�2SLQLRQ�RQ�WKH�6KDUL¶DK�&RPSOLDQFH�6WDWXV�RI�WKH�,QVWLWXWLRQ� 5. 
Premised on information and explanations that were provided to us with the aim of 
ascertaining compliance with Islamic 6KDUL¶DK�� WKH�,66&� KDV�FRQFOXGHG with a reasonable 
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OHYHO�RI�FRQILGHQFH�� WKDW�WKH�,QVWLWXWLRQ¶V� $FWLYLWLHV� DUH�LQ�FRPSOLDQFH�ZLWK�,VODPLF�6KDUL¶DK��
except for the incidents of non-compliance observed, as highlighted in the relevant reports. 
The ISSC also provided directions to take appropriate measure in this regard.    
 
  
The ISSC formed its opinion, as outlined above, exclusively on the basis of information 
perused by the ISSC during the financial year.    

 

  
6LJQDWXUHV� RI�PHPEHUV�RI�WKH�,QWHUQDO� 6KDUL¶DK�6XSHUYLVLRQ� &RPPLWWHH� RI�WKH�,QVWLWXWLRQ�  

 
____________ Chairman & Executive Member Prof. Dr. Jassim Ali Al-Shamsi 

   

____________ Member of ISSC Dr. Ibrahim Ali Al-Mansoori 

   

____________ Member of ISSC Dr. Muhammad Ahmad Al-Hashmi 
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Zakat of Ajman Bank Shares for a 
Financial Period from 1st Jan 2021 to 

31st Dec 2021 
 

ϥΎϤΠϋ�ϑήμϤϟ�ϢϬγϷ�ΓΎϛί�
�Ϧϣ�ΔϴϟΎϤϟ�ΓήΘϔϟ�Ϧϋϭ�ϳΎϨϳή�2021��ϰϟ·�ϡϯϭ��ήΒϤδϳΩ

2021�ϡ 

Zakat of Shares to be calculated as per the 
following way:  �ϲϟΎΘϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ϢϬγϷ�ΓΎϛί�ΐδΤΗ 

x Shares purchased for the purpose of 
trading i.e. for sale when the market 
price increases: 

 x �έΎΠΗϻ�ΪμϘΑ�ΓήΘθϤϟ�ϢϬγϷ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ�ΓΎϛΰϟ
ΎϬϴϓ�ΔϴϗϮδϟ�ΎϬΘϤϴϗ�ωΎϔΗέ�ΪϨϋ�ϊϴΒϟ�ϱ� 

Zakat Base for one share = Market rate of 
a share 
Zakat of one share = Zakat base X 
2.5775% 
Total Zakat Due = 
Number of shares x Zakat of one share 

 

ΪΣϮϟ�ϢϬδϠϟ� ΓΎϛΰϟ�˯Ύϋϭ� ��ΔϴϗϮδϟ�ϢϬδϟ�ΔϤϴϗ�
ΪΣϮϟ�ϢϬδϟ� ΓΎϛί��   � ΪΣϮϟ� ϢϬδϠϟ� ΓΎϛΰϟ� ˯Ύϋϭx�

��������
ΔϘΤΘδϤϟ� ΓΎϛΰϟ�ϲϟΎϤΟ·� ��ϢϬγϷ�ΩΪϋX��ϢϬδϟ� ΓΎϛί

ΪΣϮϟ 

x Zakat Due on Shares purchased for 
the purpose of receiving dividends 
(profit) [Not for Trading] 

 x �ΓήΘθϤϟ� ϢϬγϷ� ϰϠϋ� ˱ Ύϋήη� ΔοϭήϔϤϟ� ΓΎϛΰϟ
έΎΠΗϻ�Ϊμϗ�ϥϭΩϭ�ΎϬΣΎΑέ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϠϟ 

0.012227 Fills Emarati on each share  �������0��ΪΣϮϟ�ϢϬδϟ�Ϧϋ�˱ΓΎϛί�ϲΗέΎϣ·�βϠϓ 

 
Δ˰˰˰˰˰˰ϴϠΧΪϟ�Δϴϋή˰˰θϟ�Δ˰˰˰ΑΎ˰ϗή˰ϟ�ΔϨΠϟInternal Sharia Supervision Committee    

�
�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
��Ω���ΔϠϴπϓϲδϣΎθϟ�ϲϠϋ�ϢγΎΟ�

ϱάϴϔϨΘϟ�Ϯπόϟϭ�βϴήϟ�
�
�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
��Ω�ΔϠϴπϓϢϴϫήΑ�ϟ�ϲϠϋϱέϮμϨϤ�

�Ϯπϋϟ�ΔϨΠϠ�
ϓ��Ω�ΔϠϴπϲϤηΎϬϟ�ΪϤΣ�ΪϤΤϣ�

�Ϯπϋϟ�ΔϨΠϠ�
 

��ΔψΣϼϣ�ΔϳήΠϬϟ�ΔϨδϠϟ�ΓΎϛΰϟ�έΪϘϣ������ΔϳΩϼϴϤϟ�ΔϨδϠϟ�ϭ��������� 
Note: Zakat % for Hijri Year: 2.5%, Gregorian Year: 2.5775% 

�έΪλ��ΦϳέΎΘΑ����ήϳΎϨϳ����ϡ 
Issued on: 26th Jan 2022. 
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اللجنة التنفيذية
سمو الشيخ

يراشد بن حميد النعيم

السيد عبدهللا محمد

الحوسني

السيد فيصل حسن

كلداري

عضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة 

لجنة الترشيح و المكافآت
سمو الشيخ

يراشد بن حميد النعيم

السيد فيصل حسن

كلداري

السيد علي

راشد المزروعي

عضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة 

لجنة المخاطر
السيد عبدهللا محمد

الحوسني

السيد محمود خليل

الهاشمي

السيد فيصل حسن

كلداري

عضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة 

لجنة االلتزام
السيد عبدهللا محمد

الحوسني

السيد محمود خليل

الهاشمي

السيد فيصل عقيل

البستكي

عضو لجنةعضو لجنة رئيس اللجنة 

لجنة التدقيق
السيد فيصل عقيل

البستكي

السيد محمود خليل

الهاشمي

السيد علي

راشد المزروعي

عضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة 
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سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي

سمو الشيخ

راشد بن حميد النعيمي

السيد عبدهللا محمد

الحوسني

السيد محمود خليل

الهاشمي

السيد فيصل حسن

كلداري

السيد علي

راشد المزروعي

السيد فيصل عقيل

البستكي

عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس نائب رئيس المجلسرئيس المجلس

Board of Directors



الترشيحات والمكافآتلجنة اختصاصات مهام و
لتوصية وضع اإلجراءات الالزمة الختيار المرشحين المناسبين للتعيين في مجلس اإلدارة وا

.بهم

المساعدة في ضمان أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من أصحاب المهارات والتجارب 

.والخبرات

المساعدة في ضمان أن يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء لهم القدرة العالية على تحمل 

.المسؤوليات المنوطة بهم

المساعدة في ضمان وضع سياسات المكافآت المناسبة لإلدارة ومجلس اإلدارة والتي تم

لتلبية احتياجات البنك و لتعزيز أداءهصياغتها 

.مراجعة وتقييم أداء الرئيس التنفيذي

التحقق من استمرار صفة االستقاللية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

المخاطرمهام و اختصاصات لجنة 
طر بما يتوافق مع مراجعة بيان تقبل المخاطر والسياسات المناسبة لتنفيذها بناًء على تحليالت ومقترحات رئيس إدارة المخا

.استراتيجية المصرف

.  مراجعة المخاطر المالية وغيرها من المخاطر الهامة والخطوات التي اتخذتها اإلدارة لمراقبة هذه المخاطر واإلبالغ عنها

.المطلوباتالموافقة على نظام التصنيف االئتماني المتبع من قبل المصرف و السياسات الخاصة بمخاطر إدارة األصول و

.مراجعة ومراقبة فعالية إطارعمل إدارة المخاطر

.مراجعة السياسة المتكاملة إلدارة استمرارية العمل في المصرف

لمخاطر وتحملها مراجعة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والسمعة والتشغيل واالحتيال واالستراتيجيات، وتقييم التعرض ل

والموافقة على حدود التداول المناسبة

3

التنفيذيةمهام و اختصاصات اللجنة 

مراجعة خطة استراتيجية وأهداف ورؤية المصرف و التوصية للمجلس

مراجعة الخطة السنوية للعمل و الموازنة و التوصية للمجلس

الموافقة على الشراكات االستراتيجية و عروض الخدمات

نيابة عن المجلس بإدارة بعض أعمال المصرفالقيام 



االلتزاممهام و اختصاصات لجنة 

.اإلشراف على إدارة مخاطر االلتزام في المصرف

.ضمان وجود إطار االلتزام المناسب وتشغيله بشكل فعال

.تقييم مدى إدارة المصرف لمخاطر االلتزام بشكل فعال

.الموافقة على سياسة االلتزام و الصالحيات إلنشاء دور التزام دائم وفعال

محلية واللوائح ضمان التقيد بالسياسات واإلجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية ال

.، فضال عن المعايير الدولية

مراجعة األمور المرتبطة  بمفهوم و دور  االلتزام والمجاالت التي تشكل أي 

.مخاطر أو تهديد محتمل اللتزام مصرف عجمان بالمتطلبات التنظيمية

التدقيقمهام و اختصاصات لجنة 

الخارجي مراجعة التقارير والبيانات المالية المدققة السنوية والربع سنوية مع إدارة المصرف و مدقق الحسابات

ه للعرض إعادة تعيينه أو االستغناء عن خدمات/مراجعة أداء مدقق الحسابات الخارجي وتقديم توصية بشأن تعيينه

.على مجلس اإلدارة في حين يبقى القرار النهائي للجمعية العمومية للمصرف

خاذ خطوات فعّالة مراجعة تقارير التدقيق الداخلي و نتائج متابعة اإلدارة التنفيذية لمالحظات التدقيق للتحقق من ات

.وبالوقت المناسب لتصويب ومعالجة تلك المالحظات

.خالل لجنة التدقيقتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي وذلك بالتحقق من رفع تقارير التدقيق الداخلي إلى المجلس من

.التحقق من مراجعة وتحديث ميثاق التدقيق الداخلي و تقييم نشاط التدقيق الداخلي بشكل دوري 

ة مراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية وأية تغييرات جوهرية في الخطة ونطاق عمل الخطة والموازنة الخاص

.بنشاط التدقيق الداخلي

.للجنةالتحقق من فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية ونظام الحوكمة بالمصرف من خالل التقارير المرفوعة إلى ا

مراجعة المالحظات المثارة من قبل الجهات المّشرعة للقوانين وأية مالحظات من قبل أية جهة رقابية

4
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2021سجل االجتماعات و الحضور لمجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة عنه 

2020-2018األعضاء من الدورة السابقة للمجلس 

2020-2018األعضاء السابقون في دورة المجلس 2023-2021األعضاء الجدد في الدورة الحالية 2023-2021المستمرون في الدورة الحالية 

سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي

سمو الشيخ

راشد بن حميد النعيمي

السيد عبدهللا محمد

الحوسني

السيد محمود خليل

الهاشمي

السيد فيصل حسن

كلداري

السيد علي

راشد المزروعي

السيد فيصل عقيل

البستكي

السيد محمد حسين 

الشعالي

السيد يوسف علي فاضل

بن فاضل

السيد خالد جاسم

بن كلبان

السيد علي عبدهللا 

الحمراني 

قم
ر
ع 

ما
جت

ا

خ
ري

تا
ب

أول انتخاب أو تعيين في مجلس 

اإلدارة
16-04-200816-04-200821-03-201805-04-202124-05-202124-05-202114-06-202104-04-201216-04-200821-03-201816-04-2008

عضو مجلس سابقعضو مجلس سابقعضو مجلس سابقعضو مجلس سابقعضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس نائب رئيس المجلسرئيس المجلسمجلس اإلدارة

عضو لجنة سابقعضو لجنة سابقعضو لجنة سابقعضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة اللجنة التنفيذية

عضو لجنة سابقعضو لجنة سابقعضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة لجنة الترشيح و المكافآت

عضو لجنة سابقرئيس اللجنة السابقعضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة لجنة المخاطر

عضو لجنة سابقرئيس اللجنة السابقعضو لجنةعضو لجنة رئيس اللجنة لجنة االلتزام

عضو لجنة سابقعضو لجنة سابقرئيس اللجنة عضو لجنة عضو لجنة رئيس اللجنة السابقلجنة التدقيق

رة
دا
اإل

س 
جل

م

-حاضرحاضرحاضر----حاضرحاضرحاضر1-202117-02-2021

حاضرحاضرحاضرحاضر عن بعدحاضر-حاضر2-202109-08-2021

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر3-202128-10-2021

حاضرحاضرحاضرحاضر-حاضرحاضر4-202129-12-2021

1C-202104-05-2021بالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمرير

2C-202121-12-2021بالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمريربالتمرير

ية
يذ

نف
لت
 ا
نة

ج
الل

-حاضرحاضرحاضر1-202121-01-2021

حاضرحاضرحاضرحاضر2-202104-03-2021

حاضر-حاضرحاضر3-202124-03-2021

حاضرحاضرحاضر عن بعد4-202116-08-2021

حاضرحاضرحاضر5-202114-10-2021

حاضر عن بعدحاضرحاضر6-202118-11-2021

ت
فآ

كا
لم

و ا
ح 

شي
تر

 ال
نة

ج
ل

بالتمريربالتمريربالتمرير1-202111-03-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير2-202114-03-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير3-202104-04-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير4-202116-08-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير5-202104-11-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير6-202115-11-2021

بالتمريربالتمريربالتمرير7-202107-12-2021

طر
خا

لم
 ا
نة

ج
ل

حاضرحاضرحاضر1-202117-03-2021

حاضرحاضر2-202116-06-2021

حاضرحاضرحاضر3-202126-08-2021

حاضرحاضرحاضر4-202112-09-2021

حاضرحاضرحاضر5-202114-12-2021

ام
تز

الل
 ا
نة

ج
حاضرحاضر2021-02-202102-1ل

حاضرحاضر2-202107-03-2021

حاضرحاضر3-202101-06-2021

حاضرحاضرحاضر4-202109-11-2021

ق
قي

تد
 ال

نة
ج
ل

1-202115-02-2021
حاضر عن بعد

-حاضر عن بعدرئيس اللجنة السابق

حاضرحاضرحاضر2-202113-09-2021

حاضرحاضرحاضر3-202120-10-2021

(درهم1,000,000. )2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 

(درهم1,500,000. )والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 



مدقق الحسابات الخارجي

إرنست و يونغ إسم مكتب التدقيق 

أنتوني اوسوليفاناسم المدقق الشريك

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

رائب و تدقيق الحسابات والضفي مجال المراجعةالعالمفيالشركات المهنيةهي إحدى أكبر

برايس :وهي باإلضافة إلى إرنست ويونغاألربع الكبرىواالستشارات المالية وتعّد واحدة من

الجمعية وكيه بي إم جي، حيث تم تعيينهم بقراروديلويت توش توهماتسووتر هاووس كوبرز

5/4/2021: العمومية للمصرف بتاريخ

سنة واحدة عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للمصرف

ات عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حساب

المصرف
سنة واحدة

ألف درهم470(  درهم)2021إجمالي أتعاب التدقيق لعام 

أمانة سر مجلس اإلدارة

بدر الدين الطاهر المقدم/ المستشار العامإسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة 

4/11/2021تاريخ تعينه

عقد القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المن

واإلجراءات المتخذة بشأنها2021خالل عام 

، تعديل النظام األساسي للمصرف 5/4/2021: تم بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي 2020لسنة ( 26)ليتماشى مع مرسوم بقانون اتحادي رقم 

في شأن الشركات التجارية2015لسنة ( 2)رقم 

شؤون المساهمين

حذيفة مروان شيخ األرضمسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل

Investors@Ajmanbank.aeالبريد االلكتروني

067018199الهاتف المباشر

قع الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على المو

اإللكتروني لمصرف عجمان
https://www.ajmanbank.ae/site/investor-relations.html
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كل في نهاية( سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر)في السوق المصرف بيان بسعر سهم 

2021شهر خالل السنة المالية للعام 

سعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشهر

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

إليه بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي

2021الشركة خالل العام 

مؤشر السوق العاممصرف عجمانالشهر
مؤشر القطاع 

المصرفي

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مصنفة على ( أفراد، شركات، حكومات)31/12/2021بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 

محلي، خليجي، عربي، وأجنبي: النحو التالي

تصنيف 

المساهم
%نسبة األسهم المملوكة  

محلي

خليجي

عربي

أجنبي

المجموع

31/12/2021أو أكثر من رأس مال الشركة كما في % 5بيان بالمساهمين الذين يملكون 

عدد األسهم المملوكةاالسم
ن نسبة األسهم المملوكة م

 %الشركةرأس مال 
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الرئيس التنفيذيمحمد عبدالرحمن أميري

رئيس العملياتسالم عبدهللا حمد الشامسي

رئيس الماليةسيف الدين عبدالكريم

بدر الدين الطاهر المقدم 
أمين–المستشار العام 

سر مجلس اإلدارة

رئيس التدقيقمجدي درويش

رئيس المخاطرفادي بابا

ترئيس تمويل الشركامحمد نسيم فايز

رئيس االستثمارهاني مصطفى صبري

رئيس الخزينةرفيق ك ب

رئيس تمويل األفرادفيصل قنديل

مسؤول اإللتزامحسين علي خان

ةرئيس الموارد البشريعمر النعيمي

اقبال شيخ
لرئيس المكتب التنفيذي ل

التنفيذي

مدير االئتمانفواد أنصاري

عيرئيس التدقيق الشرعبدالناصر المناعي

ية رئيس الرقابة الشرعفضل رحيم
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