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  الرأي

مان ش.م.ع. قمنا بتدقيق البيانات املالية ية املتـحدة("املصرف") ملصرف  ون من بيان املركز املامان، اإلمارات العر سم  ٣١كما   ، والتـي تت د

سائر والدخل الشامل اآلخر، ٢٠٢٠ اح أو ا يان األر ـــــرات  حقوق امللكية و يان التغيــ يان التدفقات النقدية و يضاحات  و خ، و ية بذلك التار للسنة املن

امة. حول البيانات املالية ية ال اس ًصا للسياسات ا   تتضمن م
  

ر بصورة عادلة،   رأينا، إن البيانات املالية ة املركز املااملرفقة تظ ر و سم  ٣١كما   للمصرف من جميع النوا ا وتدفقاته  املا وأدائه ٢٠٢٠د

ر املالية. النقدية  للمعاي الدولية للتقار
ً
خ وفقا ية بذلك التار   للسنة املن

  

 

  اساس الـــــرأي

ة  فقرة  ـــ ســـابات حول تدقيق البيانات لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي الدولية للتدقيق. إن مســـؤولياتنا بموجب تلك املعاي مو مســـؤوليات مدقق ا

رنا.  املالية ــتقلون عن  إنناالواردة بتقر ن  املصـــــــرفمســـــ ــــب اســـ لس ا ــــلوك الدولية  ن املوفق معاي الســـ ــــب ــــلوك للمحاســـ نقواعد الســـ ـــلوك  ني (قواعد الســــ

ن) ووفًق  ني ن امل ي ـــــ ــ ــ ــ ـــلة بتدقيقنا للبيانات املاليةللمحاســ ــ ــ ـــ ــ ــلوك األخرى ذات الصـ ـــــ ــ ــ ــــرف ا ملتطلبات الســ ــ ــ ــ منا  للمصـــ ذا، وقد ال ية املتحدة.  بدولة اإلمارات العر

افية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا. ا  نات التدقيق الثبوتية ال حصلنا عل عتقد بأن ب   بمسؤولياتنا األخالقية األخرى، و

 

سية   أمور التدقيق الرئ

ى حسب اإن  مية الك ا األ سية  تلك األمور ال ل ادنا امل  تدقيقنا للبيانات املاليةأمور التدقيق الرئ الية. تم تناول تلك األمور   ج ة ا عن الف

شأن تلك األمور. سياق تدقيقنا للبيانات املالية ع عن رأي منفصل  ا، ونحن ال  شكيل رأينا املتعلق  ل و    ك
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سابات املستقل ـر مدقق ا    تقر

مان ش.م.ع.   (تتمة)للسادة مسا مصرف 
  

سية   أمور التدقيق الرئ

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

ا للمعيار الدو 
ً

لية اإلسالمية وفق ة والتمو ثمار ية للموجودات االس ر املالية رقم انخفاض قيمة القيمة الدف   ٩إلعداد التقار
  

سم  ٣١كما   ة اإلسالمية ، بلغ إجما ٢٠٢٠د ثمار لية واالس املوجودات التمو

م،  ١٧للمصرف  مليون  ٩٧٤بلغت مخصصات انخفاض القيمة كما مليار در

م،  م مخصصات  ١٢٤ تتضمندر  ٨٥٠و  ٢و  ١املرحلة  عرضات مقابلمليون در

م مقابل    .٣املرحلة  ضمنتعرضات املصنفة لامليون در
  

لية اإلسالمية أحد  ة والتمو ثمار يمثل تدقيق انخفاض قيمة املوجودات االس

ا  م ة نظًرا  ر و ك ا ا(جوانب ال سب ٪ من إجما ٧٩ حيث تمثل 

مية) املوجودات يف  وذلك أل ام املستخدمة  تص املوجودات التقديرات واألح

ة والت ثمار لية اإلسالمية إاالس صصات و مختلفة  فئات مو تحديد متطلبات ا

سائر االئتمانية وال تتضمن مخصصات ذات الصلة املتوقعة. ير الرجوع إ  ل

ية، واإليضاح رقم البيانات املالية  من ٤ اإليضاح رقم اس  ٥شأن السياسات ا

ام والتقديرات  ةلالطالع ع األح ر و  واإليضاح رقماملستخدمة من قبل اإلدارة  ا

  فصاح عن مخاطر االئتمان.املتعلق باإل  ٦
  

عادل تلك  سائر االئتمانية املتوقعة بقيمة  ت املصرف مخصصات خسارة ل يث

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ًرا (املرحلة  ١٢ا ) أو ع مدى العمر الزم ١ش

سائر االئتمانية املتوقعة (امل سارة ع مدى ٢رحلة ل ن مخصص ل و ن ت تع ). و

دت مخاطر  سائر االئتمانية املتوقعة ألي من األدوات املالية إذا ش العمر الزم ل

ا.  ي ل اف املبد ة منذ االع ر ادة جو   االئتمان ع تلك األداة املالية ز
  

الية سائر االئتمانية املتوقعة  تقدير مر للقيمة ا سائر  عد ا ل

ن التدفقات النقدية  الية للفرق ب ا القيمة ا ا ع أ االئتمانية، حيث يتم قياس

ا  التعاقدية املستحقة للمصرف والتدفقات النقدية ال يتوقع املصرف تحصيل

ح  ات اقتصادية مستقبلية، مخصومة بمعدل ر و نار شأ من ترجيح عدة س وال ت

ن املصرف ستع سابات نب فع لألصل.  سارة االئتمانية ماذج إحصائية  ا

سابات  احتمالية  املتوقعة ذه ا سية املستخدمة   ات الرئ التع واملتغ

و محدد  اإليضاح  ، وفق ما  سارة الناتجة عن التع واالنكشاف عند التع وا

 من البيانات املالية . ٤رقم 
  

اصة  ات ا ة اإلسالميةباملوجو يتم تقييم محفظة الشر ثمار لية واالس  دات التمو

ل فردي ة ش ر و ادة ا سائر االئتمانية  مخاطر االئتمان وقياس  شأن الز ا

و ما يق تجميع اإلدارة للمعلومات املستقبلية  النوعية والكمية املتوقعة، و

امل املعقولة والقابلة للدعم  ة  مخاطر اأثناء تقييم بال ر و ادة ا ، الئتمانالز

ام ال . انخفاض القيمة االئتمانية للمبالغ املكشوفةأو أثناء تقييم معاي  إن األح

ا اإلدارة قد تتضمن  وفًقا لسياسات  لعملية تحديد املراحلتجاوز يدوي تتخذ

  .املصرف

م تفصي لعمليات لية  لقد حصلنا ع ف ة والتمو ثمار املوجودات االس

شأن املعيار الدووالسياإلسالمية للمصرف  ية  اس ر ال إلعداد اسات ا تقار

امة.  األدوات املالية، ٩املالية رقم  ية ال اس ام ا بما  ذلك التقديرات واألح

ائنا  ن باألمرلقد قمنا بإشراك خ تص سائر نماذج  تدقيقملساعدتنا   ا ا

ر املالية رقم االئتمانية املتوقعة وفق املعيار الدو إلعداد   ٣١ كما  ٩التقار

سم   .٢٠٢٠د
 

ذات الصلة ال  عمل الضوابطتصميم وتنفيذ وفعالية  لقد قمنا باختبار

  شملت اختبـار:
  

  ةالقائمة ع نظم الرقابة اف األنظمة واألنظمة اليدو   شأن االع

ة اإلسالميةباالوقت املناسب  ثمار لية واالس والسلفيات  ملوجودات التمو

 ؛منخفضة القيمة

 سائر االئتمانية املتوقعةنماذج حساب ب نظم الرقابة املتعلقة  .ا

 تقديرات تقييم الضمان.ب نظم الرقابة املتعلقة 

 وكمة وعملية املوافقة ب نظم الرقابة املتعلقة انخفاض  ع شروطا

سائر االئتمانية املتوقعةالقيمة ونماذج  ملستمر بما  ذلك التقييم ا ا

ه  اإلدارة. الذي تجر
 

منا لقد ة لنموذج  ف سائر االئتمانية املتوقعة وقيمنا السالمة النظر من ا

ن اءنا الداخلي ى  بحيث نضمن امتثال تلك النماذج خالل إشراك خ د األد ل

امن املتطلبات  اس الدو رقم  املعيار ال حدد نا . لقد ٩ا ة اخت

امل  يالت سا سائر االئتمانية املتوقعة لنموذج  ا من خالل إجراء عمليات ا

ساب.  اضات ولقد إعادة ا ساق مختلف املدخالت واالف تحققنا من ا

 .انخفاض القيمةتحديد املصرف لاملستخدمة من إدارة 
  

صص فقد ، ٢واملرحلة  ١مقابل التعرضات املصنفة  املرحلة  وفيما يتعلق با

م ملت ية حصلنا ع ف ا باملصرف، كما قمنان صصات املعمول  ن ا و  ت

اضات ال بتقييم مدى معقولية ا وكفاية البيانات املستخدمة من  األساسيةف

نا تحقًقا . اإلدارةقبل  ادة  املصرفمن مدى مالءمة قيام لقد أجر بتحديد الز

ة ر و يف التعرضات  م ا راحل  مخاطر االئتمان واألساس الناتج عن تص

مراحل التعرضات ع أساس تقييم مالءمة  لقد قمنا بتقييم مدى مختلفة.

  .عينة

  

   



  
 

سابات املستقل ـر مدقق ا    تقر

مان ش.م.ع.   (تتمة)للسادة مسا مصرف 

  

سية   (تتمة) أمور التدقيق الرئ

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

ر املالية رقم انخفاض قيمة القيمة  ا للمعيار الدو إلعداد التقار
ً

لية اإلسالمية وفق ة والتمو ثمار ية للموجودات االس   (تتمة) ٩الدف
  

سائر االئتمانية املتوقعةلقياس إجراء يتم  عرضات بخصوص  قيم ا

مع تدخل بواسطة نماذج  ٢واملرحلة  ١املصنفة كمرحلة  حسابات األفراد

ان، ومع ذلك، يدوي محدود مية بم ون النماذج (احتمالية  فإنه من األ أن ت

اض التع التع سارة باف ات االقتصاد التععند  واالنكشاف وا سو ، و

 ( ةالك عرضات  سار يف  ر. يتم تص ة إعداد التقر حسابات األفراد طوال ف

ا منخفضة القيمة بمجرد وجود  وك حول ع أ ض ع ش  الوفاء قدرة املق

امات   وفًقا للشروط التعاقدية األصلية. للمصرف السداد ه نحوبال

  

ن رامج  ١٩-وفيدتأث جائحة  لقد تم تضم والدعم االقتصادي الناتج و

ومات وامل املقدم الدعمقياس  ة  قياس امل صارفا سائر  صرفاملركز ل

موعة قاوقد االئتمانية املتوقعة.  شأنتوقعابتحديث مت ا القتصاد ا ا 

فظة. مع تطبيقالك  سائر االئتمانية املتوقعة ع مستوى ا   عديالت ا
 

ة اإلسالمية يتم قياس  ثمار لية واالس ع منخفضة القيمة املوجودات التمو

الية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بما  ذلك  أساس القيمة ا

وظة ساب خسارة و أو القيمة العادلة للضمان.  األسعار السوقية امل تم اح

ة انخفاض القيمة ع أساس النقص   ثمار لية واالس املوجودات التمو

الية  اإلسالمية النقدية املستقبلية التدفقات  صافية مناملدرجة بالقيمة ا

 . ح الفع األص ا  وتتضمنباستخدام معدل الر نالعوامل ال يتم أخذ  ع

سابات االعت ال خضعت للتقييم بار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة ا

اطر، وقيمة الضمان،  الفردي القروض اإلجمالية للعميل، وتقييم ا

داد الديون.التام واحتمال التملك  تبة ع اس اليف امل   والت

  

ا إدارة  ستخدم اضات املستقبلية ال  سبة إ االف  حسابات  املصرفبال

اضات فقد ، سارة االئمانية املتوقعةا نا االف نا مناقشات مع اإلدارة وأثب أجر

 .للعامةباستخدام املعلومات املتاحة 

  

لية اإلسالمية  اتلقد قمنا باختيار عين ة والتمو ثمار من املوجودات االس

سارة الناتجة عن التعوالتحقق من دقة  احتمالية التع ومدى مالءمة  ا

سارة املستخدمة من قبل اإلدارة  حسابات  عند التع وحسابات قيمة ا

ا االئتمانية املتوقعة.   خسائر

  

م تقييم البنك لتأث  نا مناقشات مع اإلدارة لف وفيدلقد أجر وقمنا  ١٩-جائحة 

سائر االئتمانية املتوقعة ا بتقييم تراكبات ا سا . عالوة ع ال قاموا باح

صصات  ذلك، قمنا انت ا بتقييم، كجزء من مراجعتنا االئتمانية، ما إذا 

ناملتعلقة  م املتعامل ن املستفي، بما  ذلك ٣و  ٢ املرحلة  بأ دين من املتعام

ة،    .مقبولة مخصصات عدخطة الدعم الشامل املوج

 

ا منخفضة القيمة وفيما يتعلق با ا ع أ منا ، فقد قفردًيااطر ال تم تحديد

لية اإلسالمية وفحصنا  اتباختبار عين ة والتمو ثمار من املوجودات االس

تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية املستقبلية، وقمنا بتقييم مدى معقولية 

صصات الناتجة. وعالوة ع ذلك،  سابات وراجعنا حسابات ا فقد قمنا ا

اضات املستخدمة من قبل ا بمناقشة مقدار حول إلدارة التقديرات واالف

ق اختبار مدى  التعرضات عند التع للتعرضات املنخفضة القيمة فردًيا عن طر

داد املتوقع األساسيةالضمانات نفاذ وكفاية تقييم   السداد.  التععند  واالس

  

ا لتحديد البيانات املالية الواردة قمنا أيًضا بتقييم دقة اإلفصاحات  مع  امتثال

ر املالية.ملعاي ا   الدولية إلعداد التقار
  

   



  

  

  

سابات املستقل ـر مدقق ا    تقر

مان ش.م.ع.   (تتمة)للسادة مسا مصرف 
  

  معلومات أخرى 

ون املعلومات األخرى من  م املسؤولون عن املعلومات األخرى. تت ر مجلس اإلدارةإن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  ر تقر خ . لقد حصلنا ع تقر مجلس اإلدارة قبل تار

سابات ر مدقق ا ا.  .تقر شأ رنا    ال تتضمن املعلومات األخرى البيانات املالية وتقر
  

ا. شأ تاج  ل عن تأكيد أو است ع بأي ش ناول املعلومات األخرى، وال    إن رأينا حول البيانات املالية ال ي
  

سبة ألعمال تدقيقنا للبيانا نا بال ذه املعلومات األخرى غ متوافقة تتمثل مسؤولي انت  يل ذلك، نقوم بتحديد ما إذا  ت املالية  االطالع ع املعلومات األخرى، و س

ا تتضم قة أخرى أ ا أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك ال يت بطر ا مع البيانات املالية أو املعلومات ال حصلنا عل رً ة.جو ر   ن أخطاًء جو
  

تجنا وجود أي أخط ر، إذا است ذا التقر خ  ا قبل تار ذه املعلومات األخرى ال حصلنا عل شأن  ا  ناًدا إ األعمال ال قمنا  اء مادية  املعلومات األخرى، فإنه اس

ذا الشأن. ِ عنه   ف
ُ
س لدينا ما ن ن علينا اإلفصاح عن ذلك. إننا ل   يتع

  

ذا تجنا وجود أخطا و ة است ر ر السنوي  شأنء جو ا،  للمصرفاملعلومات األخرى للتقر ن عليناعند اطالعنا عل ا فيتع وكمة.ل إبالغ ن با لف   لم

  

وكمة   اإلدارةمسؤوليات  ن با لف   البيانات املالية  إعدادوامل

ة ل ام السار ر املالية ولألح ا بصورة عادلة وفًقا للمعاي الدولية للتقار ذه البيانات املالية وعرض ية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر

ا ٢٠١٥) لسنة ٢املتحدة رقم ( ة لتمك اإلدارة، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية ال تجد البيانات املالية بصورة عادلة خالية من أخطاء  إعدادا من ضرور

انت ناشئة عن احتيال أو خطأ. ة، سواء  ر   جو
  

ة مع اإلفصاح  عة أعماله ع أساس مبدأ االستمرار ان ذلك ممكًنا  –وعند إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املصرف ع متا  عن األمور  –م 

م اإلدارة تصفية أو وقف أعمال املصرف أو  حالة عدم ع اس ما لم  ة ا ة وتطبيق مبدأ االستمرار توفر أي بديل واق سوى اتخاذ  املتعلقة بأساس مبدأ االستمرار

  ذا اإلجراء. 
  

ر املالية  وكمةع  للمصرفتقع مسؤولية اإلشراف ع عملية إعداد التقار ن با لف   .امل

  

سابات حول تدقيق البيانات املالية    مسؤوليات مدقق ا

انت ناشئة عن احتي ة، سواء  ر انت البيانات املالية خالية بصورة عامة من أخطاء جو صول ع تأكيد معقول فيما إذا  نا با ر تتمثل غاي صدار تقر ال أو عن خطأ، و

و مستوى ع شمل رأينا. ان التأكيد املعقول  اٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق ال تّمت وفقا للمعاي الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي املدقق الذي 

ان من املتوقع ت ل فردي أو ُمجّمع فيما إذا  ش ة  ر عت جو طأ، و شأ االخطاء عن االحتيال أو عن ا ري  حال وجوده. وقد ت ا ع القرارات االقتصاديةخطأ جو  أث

ذه البيانات املالية . ن    املتخذة من مستخدم
  

ة التدقيق. ونقو  س امل طوال ف اد امل ونحافظ ع ا   م كذلك :كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعاي التدقيق الدولية،فإننا نمارس االج
  

  انت ناشئة عن األخطاءبتحديد وتقييم مخاطر ة  البيانات املالية، سواء  ر و م مع تلك  ا احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ي

ري ناتج عن االحتيال تفوق تلك النا شاف خطأ جو افية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اك صول ع أدلة تدقيق  اطر وا طأ، ا تجة عن ا

ر، ا و شمل االحتيال التواطؤ، ال . حيث يمكن أن    ذف املتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخ
  

  غرض إبداء رأي حو س  ل فعالية الرقابة باالطالع ع نظام الرقابة الداخ ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ل

  . للمصرفالداخلية 
  

 ية املتب اس ا املعدة من قبل اإلدارة.بتقييم مالءمة السياسات ا ية وااليضاحات املتعلقة  اس  عة ومعقولية التقديرات ا
  

 ا،  حال وجود حالة صول عل ناء ع أدلة التدقيق ال تم ا ، و اس ة ا تاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرار ن  باست ة من عدم اليق ر جو

ة حول قدرة متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد ت ر ا جو و ة من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت  املصرفث ش ر تاج بوجود حالة جو ع االستمرار. و حال االست

افية يتوجب علينا  ذه اإليضاحات غ  انت  رنا إ اإليضاحات ذات الصلة الواردة  البيانات املالية، أو،  حال  باه  تقر ذااالن عتمد   عديل رأينا.  و

رنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية  خ تقر ا ح تار صول عل تاجاتنا ع أدلة التدقيق ال تم ا إ التوقف ع أساس مبدأ  باملصرفاست

ة.   االستمرار

 ا ا والبيانات املتضمنة ف ل ي ر العمليات واالحداث ذات ، بما  ذلك تقييم العرض الشامل للبيانات املالية و انت البيانات املالية تظ اإليضاحات، وفيما إذا 

قة تحقق العرض العادل.   العالقة بطر
  

  

   



  

سابات املستقل ـر مدقق ا    تقر

مان ش.م.ع.   (تتمة)للسادة مسا مصرف 
  

سابات حول تدقيق البيانات املالية    (تتمة)مسؤوليات مدقق ا
  

وكمة فيما يتعل ن با لف ري إننا نتواصل مع امل امة، بما  ذلك أي خلل جو طط وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق ال ن األمور األخرى، النطاق ا ق من ب

ن لنا من خالل تدقيقنا. ب    نظام الرقابة الداخ ي
  

ر امتثالنا لقواعد السلوك امل املتعلقة باالستقاللية، وال وكمة ع بيان يظ ن با لف ا كما نقوم باطالع امل م بخصوص جميع العالقات وغ تواصل مع

ان مناسًبا.  ماية ذات الصلة م  جراءات ا نا و  ع استقاللي
ً

ا معقوال ً ا قد تؤثر تأث   من املسائل ال يحتمل االعتقاد أ
  

ا مع  وكمةمن األمور ال يتم التواصل  ن با لف سبة امل مية بال عت األك أ الية، وال لذلك قد  لتدقيق البيانات املالية، تلك األمور ال  ة ا للف

رنا ما لم يكن ذلك محظورا بموجب قانون أو نظام يمنع الكشف العل عن تلك  يان تلك األمور  تقر سية. نقوم ب ت أمور تدقيق رئ األمور أو عندما، إعت

ب إثارة األم ما تفوق املنافع العامة املتوخاة من اإلفصاح عن و حاالت نادرة للغاية، إذا ما قررنا أنه ال ي انت اآلثار السلبية لذلك ر رنا  حال  ر  تقر

  األمر. 
  

ـر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى    تقر

ية املتحدة رقم (  ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر
ً
يه   ، نفيد بما ي٢٠١٥) لسنة ٢وفقا سم  ٣١للسنه املن   :٢٠٢٠د

  

  ة ألغراض تدقيقنا؛أننا قد ا ضرور افة املعلومات ال رأينا   حصلنا ع 

 ية املتحدة رقم ( ،تم إعداد البيانات املالية ة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر ام السار ة، بما يتطابق مع األح ر و ا ا ) لسنة ٢من جميع جوان

٢٠١٥.  

 ية نظامية؛   أن املصرف قد احتفظ بدفاتـر محاس
  

 ية للمصرف؛ اس ـر أعضاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر ا   أن املعلومات الواردة بتقر
  

  ن اإليضاح رقم ية   حول البيانات املالية ١٢يب ثمارات املصرف  أدوات امللكية خالل السنة املالية املن سم  ٣١اس   ؛٢٠٢٠د
  

  م معا حول البيانات املالية ٣٢يف اإليضاح رقم ا تم إبـرام تلك املعامالت أ ام ال بموج مالت األطراف ذات العالقة باملصرف والشروط واألح

؛   ومبادئ إدارة تضارب املصا
  

   ية اب املصرف خالل السنة املالية املن نا ما يدعونا لالعتقاد بارت سم  ٣١أنه، وفًقا للمعلومات ال توفرت لنا، لم يأت أي مخالفات  ٢٠٢٠د

ية املتحدة رقم (لأل  ة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر ام السار شطته أو  ٢٠١٥) لسنة ٢ح ا ع أ ًر و للنظام األسا للمصرف مما يؤثر جو

سم  ٣١مركزه املا كما     ؛٢٠٢٠د

  ن اإليضاح رقم ية   حول  ٣٧يب مات االجتماعية املقدمة خالل السنة املالية املن سم  ٣١البيانات املالية املسا   .٢٠٢٠د
  

  

افة املعلومات ٢٠١٨) لسنة ١٤من املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )١١٤(كما تقت املادة رقم عالوة ع ذلك، و   أننا قد حصلنا ع 
ً
، فإننا نؤكد أيضا

ة ألغراض تدقيقنا.واإليضاحات ال رأينا  ا ضرور  أ

  

ت آند توش (الشرق األوسط)   ديلو

  

  

  

  أك أحمد

سابات  ل مدققي ا   ١١٤١رقم القيد 

  ٢٠٢١فبـراير  ١٧

ي   د

ية املتـحدة   اإلمارات العر

  





مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧  
  

  بيان الدخل 

ية   سم ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠ بـر د
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاحات  

م     م  ألف در   ألف در

شغيلية          اإليـرادات ال

لية اإلسالمية  ة والتمو ثمار   ٩٨٩٬٥٧٠  ٨٧٩٬٠٨١  ٢٤  اإليـرادات من املوجودات االس

ة ثمار من خالل  بالقيمة العادلة إسالمية اإليـرادات من أوراق مالية اس

  ٢٥  الدخل الشامل اآلخر

  

١٥٢٬٠٦٣  ١٠٩٬٠٤٥  

يـرادات أخرى    ١٣٠٬١٢٤  ٤٨٬٧٦٢  ٢٦  الرسوم والعموالت و

صة من نتائج    ٢٬٤٦٢  ١٢٬٦٠٧  ١٣  الشركة الزميلةا
       

اح ن من األر شغيلية قبل حصة املودع   ١٬٢٧٤٬٢١٩  ١٬٠٤٩٬٤٩٥    مجموع اإليـرادات ال

اح ن من األر   )٦٣٨٬١٨٣(  )٤٣٤٬٨١٥(    حصة املودع

شغيلية    ٦٣٦٬٠٣٦  ٦١٤٬٦٨٠    صا اإليـرادات ال
       

        املصروفات 

ن  اليف املوظف   )٢٠٢٬٥٨١(  )١٨٢٬٠٤٦(  ٢٧  ت

ة  ف العمومية واإلدار   )٥٥٬٨٨٠(  )٥٣٬٠٩٢(  ٢٨  املصار

ات ومعدات الك ممتل   )١٦٬٩٤٥(  )٢٦٬٠٨٠(  ١٥  اس

مل ع املوجودات املالية    )٢٧٦٬٢٢٨(  )٢٩٧٬٢٦٠(  ٢٩-٢  انخفاض القيمة ا

مل ع املوجودات غ املالية   -  )٢٬٧٩٩(  ١٦  انخفاض القيمة ا
        

  )٥٥١٬٦٣٤(  )٥٦١٬٢٧٧(    مجموع املصروفات 
       

ح للسنة   ٨٤٬٤٠٢  ٥٣٬٤٠٣    الر
       

م) م (بالدر اح للس   ٠٫٠٣٩  ٠٫٠٢٥  ٣٠  األر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه ال  ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   .بيانات املالية ش

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٨  

  

سائر  بيـان اح أو ا    اآلخر  الدخل الشاملو  األر

ية   سمبـر  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

ـم       ـم  ألف در   ألف در

          

ح للسنة   ٨٤٬٤٠٢  ٥٣٬٤٠٣  الر

     

  
  

سارة) /        األخر: الدخل الشامل(ا

     

  
  

سائر:  لنالبنود التـي  اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف       عاد تص

ركة  احتياطي القيمة العادلة  ثمارات ألدوات امللكية بالقيمة العادلة من ا لالس

  )٨٬٨٢٠(  )٦٢٬٥٨٥(  خالل الدخل الشامل اآلخر

  )٨٬٨٢٠(  )٦٢٬٥٨٥(  

سائر:  اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف عاد تص       البنود التـي قد 

     

  
  

ح  ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ر ثمار القيمة العادلة لألوراق املالية االس

   ١١٠٬٢٦٤  ٣١٬٨٨١  الشامل اآلخر
  

شأن األوراق املالية يف  ة عديالت إعادة التص ثمار بالقيمة العادلة من خالل  االس

  )٤٤٬٣٧٥(  )٢٤٬٩٦٠(  الدخل الشامل اآلخر

  

٦٥٬٨٨٩  ٦٬٩٢١  

     

  
  

سارة) / مجموع   ٥٧٬٠٦٩  )٥٥٬٦٦٤(  للسنةالشامل األخر الدخل  (ا

     

  
  

سارة) / مجموع   ١٤١٬٤٧١  )٢٬٢٦١(  للسنةالشامل الدخل  (ا
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه ال  ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   .بيانات املاليةش

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٩  
  

  بيان التغيـرات  حقوق امللكية 
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ي  رأس املال     احتـياطي قانو

القيمة احتـياطي 

العادلة 

ثمارات   لالس

احتياطي انخفاض 

بقاة  القيمة العام اح مس موع  أر   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

              

  ٢٬٤٤٦٬٨٤٨  ١٦٦٬٤٤٥  -  )٦٤٬٣٢٥(  ٢٤٤٬٧٢٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١كما  
              

ح للسنة   ٨٤٬٤٠٢  ٨٤٬٤٠٢  -  -  -  - الر

  ٥٧٬٠٦٩  -  -   ٥٧٬٠٦٩  -  -  الدخل الشامل األخر

  ١٤١٬٤٧١  ٨٤٬٤٠٢  -  ٥٧٬٠٦٩  -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة

ي ل إ احتياطي قانو   -  )٨٬٤٤٠(  -  -  ٨٬٤٤٠  -  تحو

ل إ احتياطي انخفاض القيمة    -  )١١١٬٥٨٣(  ١١١٬٥٨٣  -  -  -  )٢٢العام (إيضاح تحو

اح (إيضاح  ع أر   )٧٣٬٥٠٠(  )٧٣٬٥٠٠(  -  -  -  -  )٢٣توز

افأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح    )٢٬٥٠٠(  )٢٬٥٠٠(  -  -  -  -  )٢٣م

سم  ٣١كما     ٢٬٥١٢٬٣١٩  ٥٤٬٨٢٤  ١١١٬٥٨٣  )٧٬٢٥٦(  ٢٥٣٬١٦٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩د
              

ح للسنة   ٥٣٬٤٠٣  ٥٣٬٤٠٣  -  -  -  - الر

سارة الشاملة األخرى    )٥٥٬٦٦٤(  -  -  )  ٥٥٬٦٦٤(  -  -  ا

سارة) / مجموع    )٢٬٢٦١(  ٥٣٬٤٠٣  -  )٥٥٬٦٦٤(  -  -  الدخل الشامل للسنة(ا

ثمارات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  بعاد اس ل من اس تحو

  -  )٢٬٥٦٥(  -  ٢٬٥٦٥  -  -  الشامل اآلخر

ي ل إ احتياطي قانو   -  )٥٬٣٤٠(  -  -  ٥٬٣٤٠  -  تحو

ل إ احتياطي انخفاض القيمة    -  ١٤٬٥٤١  )١٤٬٥٤١(  -  -  -  )٢٢العام (إيضاح تحو

اة   )٦٬٢١٧(  )٦٬٢١٧(  -  -  -  -  الز

افأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح    )١٬٢٥٠(  )١٬٢٥٠(  -  -  -  -  )٢٣م

سم  ٣١كما     ٢٬٥٠٢٬٥٩١  ١٠٧٬٣٩٦  ٩٧٬٠٤٢  )٦٠٬٣٥٥(  ٢٥٨٬٥٠٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د
  

ذه البيانات   ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   املالية .ش
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  بيان التدفقات النقدية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

شغيلية شطة ال            التدفقات النقدية من األ

ح للسنة   ٨٤٬٤٠٢  ٥٣٬٤٠٣    الر

          عديالت لـ: 

ات و معدات الك ممتل   ١٦٬٩٤٥  ٢٦٬٠٨٠      اس

  ٢٧٦٬٢٢٨  ٢٩٧٬٢٦٠    أعباء انخفاض القيمة ع املوجودات املالية

  -  ٢٬٧٩٩    أعباء انخفاض القيمة ع موجودات غ مالية أخرى 

ات ومعدات   ٢٨  -    انخفاض قيمة ممتل

ة ثمار   )١٠٨٬٢٠٩(  )٨٣٬٣٦٧(      إسالمية اإليـرادات من أوراق مالية اس

ةعديالت القيمة العادلة  ثمارات العقار   ٣٬١٩٤  ٢٤٬٣٩٤    لالس

قق ح ا ة الر ثمار بعاد أوراق مالية اس   )٤٣٬٨٥٤(  )٢٥٬٦٧٨(    إسالمية من اس

  )٢٬٤٦٢(  )١٢٬٦٠٧(    حصة النتائج من شركة زميلة

شغيلية ات ال شغيلية قبل التغيـرات  املوجودات واملطلو   ٢٢٦٬٢٧٢  ٢٨٢٬٢٨٤    التدفقات النقدية ال

ات شغيلية التغ ات ال          املوجودات واملطلو

ادة) لية اإلسالمية النقص / (الز ة والتمو ثمار   )١٬٠٨٦٬٣٥٧(  ٥٩٬٦٢٦     املوجودات االس

  ٨٠٬٥٧٩  ٤٢٬٩٩٦    النقص  مطلوب من مصارف و مؤسسات مالية أخرى 

ادة) ع إلزامية لدى املصرف املركزي  النقص / (الز   )٢٢٬٨٦٢(  ٢٧٥٬٤٨٤     ودا

ادة)   )١٬٣٨٠٬٠٠٠(  ٣٣٠٬٠٠٠    املرابحات الدولية مع املصرف املركزي   النقص / (الز

  ٤٩٬٧٥٥  ٤٨٬٩٠٦     املوجودات األخرى النقص 

ع اإلسالمية للعمالء  النقص   )٢٬٢٨٠٬٧٧٣(  )٦٩٦٬٥٩٧(     الودا

ادة  /) (النقص   ٣٬٠٨٤٬٧٥٦  )١٬٣٩٤٬٨٩٥(     املطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى الز

ادة  ات األخرى (النقص) / الز   ١١٥٬٤٦٥  )٢٣٬٩٦٩(     املطلو

  )١٬٢١٣٬١٦٥(  )١٬٠٧٦٬١٦٥(    العمليات املستخدم النقد 

افأة أعضاء مجلس اإلدارة   )٢٬٥٠٠(  )١٬٢٥٠(    دفع م

شغيلية املستخدم النقد صا  شطة ال   )١٬٢١٣٬٢٠٣(  )١٬٠٧٧٬٤١٥(    األ
        

ة  ثمار شطة االس         التدفقات النقدية من األ

ة ثمار   )٣٬٢٠٧٬٤٦٣(  )٢٬٠٨٩٬٩١٩(    إسالمية شراء أوراق مالية اس

ة ثمار   ٣٬١٨١٬٤٠٨  ٢٬٧٦٠٬٩١٠    إسالمية املتحصل من بيع أوراق مالية اس

ثمار  شركة زميلة إضافة    )٧٣٬٥٠٠(  -    اس

ثمار   اح مستلمة من االس عات أر   ١٬٦٨٠  ٧٬٣٣٣    شركة زميلةتوز

ات ومعدات   )٣٢٬٣٦١(  )٢١٬٠١١(    شراء ممتل

ة ثمار اح أوراق مالية اس   ١٠٩٬٤١٤  ٨٠٬٨٨٢    إسالمية إيرادات أر

ة ثمارات عقار   )٤٥٥٬٤٢٥(  )٥٬٨٢٧(    إضافات إ اس

ة ثمارات عقار بعاد اس   ٣٢٧٬٠٠٠  -   عائدات من اس

ثمار  شركة  بعاد اس   -  ١٢٤٬٨٩٧   زميلةعائدات من اس

ة  )املستخدم الناتج من / (صا النقد  ثمار شطة االس   )١٤٩٬٢٤٧(  ٨٥٧٬٢٦٥    األ
       

لية شطة التمو         التدفقات النقدية من األ

اح مدفوعة عات أر   )٧٣٬٥٠٠(  -    توز

لية املستخدم صا النقد  شطة التمو   )٧٣٬٥٠٠(  -    األ
        

عادله النقص صا    )١٬٤٣٨٬٤١٢(  ) ٢٢٠٬١٥٠(     النقد وما 

عادله  بداية السنة   ٢٬٢٤٨٬١٢٧  ٨٠٩٬٧١٥    النقد وما 

اية السنة عادله  ن   ٨٠٩٬٧١٥  ٥٨٩٬٥٦٥    )٣١(إيضاح  النقد وما 
 

  

  

  

ذه ال  ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   .بيانات املالية ش
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  بيانات املالية إيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  

  معلومات عامة  .١

مان ش.م.ع. ("املصرف" تأسس مة عامة) مصرف  عة مًعا بـ "كشركة مسا اته التا شار إ املصرف وشر ل ". املصرف. و إن العنوان امل

و س املصرف ٧٧٧٠ص.ب  للمصرف  ية املتحدة، تم تأس مان، اإلمارات العر يئة األوراق ٢٠٠٨ل بـر أ ١٧  ايً قانون،  يل املصرف   . تم 

خ  ية املتحدة املركزي للعمل كمركز رئ  ـر توحصل ع  ٢٠٠٨يونيو  ١٢املالية والسلع بتار . كما ٢٠٠٨يونيو  ١٤خيص من مصرف اإلمارات العر

سم ١املصرف   حصل دأ عملياته  ـر تع  ٢٠٠٨ بـرد ية املتحدة املركزي و سم ٢٢خيص فرع من مصرف اإلمارات العر   . ٢٠٠٨ بـرد
  

عمل املصرف من خالل  مان،  نفروع  سعةباإلضافة إ املركز الرئ   ية املتحدة. تتضمن ال ومكتب  بيانات املاليةللدفع  دولة اإلمارات العر

ل من املركز الرئ للمصرف وفروعه. شطة    أ

  

سية للمصرف   شطة الرئ شطة املصرفية تتمثل األ ة من خالل األ ثمار لية واالس لية اإلسالمية املنتجاتالتمو ة والتمو ثمار املتعددة مثل  االس

وك واإلجارة.  الة والص ة واملشاركة والو شطته وف ينفذاملرابحة واملضار نود املصرف أ س و ام عقد التأس  ألح
ً
عة اإلسالمية وطبقا  ملبادئ الشر

ً
قا

بعاد تفاصيل حول  من البيانات املالية ٣٦يتضمن اإليضاح رقم  .النظام األسا عة للمصرف. اس   الشركة التا
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا   تطبيق املعاي الدولية للتقار

ر    ١-٢ اليةاملعاي الدولية للتقار ة املفعول للسنة ا ديدة واملعدلة ال أصبحت سار   املالية ا

ة ال تبدأ  أو ات السنو ة املفعول للف ديدة واملعدلة التالية وال أصبحت سار ر املالية ا ، ٢٠٢٠يناير  ١عد  تم تطبيق املعاي الدولية للتقار

ذه البيانات املالية.    
  

الية،  ــــنة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــرفقام  السـ ــ ــ ــ ـــ ـــــادرة من قبل مجلس املعاي  املصــ ـــ ــ ــ ــ ر املالية الصــ ات ع املعاي الدولية للتقار ـــــ ــ ــ ـــ ــ بتطبيق عدد من التعديالت والتفسـ

عد  ة ال تبدأ  أو  ة السنو ل إلزامي للف ش ية الدولية وال سوف تصبح فّعالة  اس   . ٢٠٢٠يناير  ١ا
  

ام ع اإلفصاحات أو ذه البيانات املالية. لم يكن للتطبيق أي تأث    املبالغ املدرجة  
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا ص املعاي الدولية للتقار  م
    

ر املالية رقمعديالت ع املعيار   ٩ الدو إلعداد التقار

اس الدو رقم األدوات املالية األدوات  ٣٩، املعيار ا

اف والقياس ر واملعيار  املالية: اإلع الدو إلعداد التقار

املتعلقة بإعادة  إفصاحات األدوات املالية ٧ املالية رقم

 شكيل معيار معدل الفائدة 

  

اتإن    التغي

  دخل
ُ
شآت  ت ععديال ت ددة بحيث تطبق امل متطلبات محاسبة التحوط ا

ند إليه  س اض أن معيار معدل الفائدة الذي  متطلبات محاسبة التحوط باف

يجة  ه ن غي تحوط التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتم 

شكيل معيار معدل الفائدة؛  إلعادة 

 شكيل معيار  ميع عالقات التحوط عد إلزامية ل مباشر بإعادة  ش ال تتأثر 

 سعر الفائدة؛

  شكيل معيار ا تقديم إعفاء من أي آثار أخرى ناتجة عن إعادة  س الغرض م ل

ستو بمتطلبات محاسبة التحوط  عد عالقة التحوط  معدل الفائدة (إذا لم 

ددة  التعديالت، فإن التوقف عن محاسبة  التحوط ألسباب أخرى غ تلك ا

)؛ و
ً
ا ون مطلو  ي

  شآت اصة بامل تتطلب إفصاحات محددة حول مدى تأثر عالقات التحوط ا

  بالتعديالت.
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  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

الية    ١-٢ ة املفعول للسنة ا ديدة واملعدلة ال أصبحت سار ر املالية ا   (تتمة)املعاي الدولية للتقار
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا ص املعاي الدولية للتقار  م
    

ر املالية رقمعديالت ع املعيار  إندماج  ٣ الدو إلعداد التقار

ف  االعمال   التجاري العمل املتعلق بتعر

  

  

  

ــار  ــ عـــــديالت ع املعيـ ــة ( ـــ ــار عرف األعمـــــال التجـــ ــــداد التعـــــديالت   الـــــدو إلعـ

ر املـــاليـــة رقم ق أ، "دليــــل ٣ التقـــار ـــددة  امل ــــروط ا ــ ــ ـــ ــ ات ع الشــ غي   (

ـــــيحيــة للمعيــار  ــ ـــ ــ ــ ر املــاليــة رقمالتطبيق"، واألمثلــة التوضـ  ٣ الــدو إلعــداد التقــار

  :فقط. و

 ة، يجب أن تتضمن  تو أعمال تجار شطة  ي يتم إعتبار األ أنه ل

شطة وامل املة من األ ى،  وجوداتمجموعة مت ا، كحد أد املستحوذ عل

شاء  ل كب  القدرة ع إ ش م مًعا  سا ة  ر مدخالت وعملية جو

 مخرجات؛

 دمات  تحدد ك ع السلع وا رجات من خالل ال فات األعمال وا عر

اليف؛ا زالة اإلشارة إ القدرة ع خفض الت  ملقدمة للعمالء و

 ان  تضيف شآت ع تقييم ما إذا  إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة امل

ة؛ ر صول ع عملية جو   قد تم ا

 ل بدال أي  تز ن ع اس ون  السوق قادر ان املشار تقييم ما إذا 

رجات؛ ومدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار     إنتاج ا

 سط ملعرفة ما إذا  تضيف سمح بإجراء تقييم م اختبار ترك اختياري 

شطة وامل ة وجوداتانت مجموعة األ ست أعمال تجار ا ل  .املستحوذ عل

  

اس الدو رقم   عرض البيانات املالية ١عديالت ع املعيار ا

اس الدو رقم  ات   ٨واملعيار ا التقديرات واألخطاء التغي

ية اس ف  ا ةاملتعلق بتعر ر و مية ا   األ

ديد: ف ا ل خاص إ ثالثة جوانب جديدة للتعر ش   يتوجب اإلشارة 
  

  ف املعلومات، ومع ا فقط ع حذف أو تحر ف ا اإلخفاء. ركز التعر

ة باملعلومات ال  ر و لس إ أن إخفاء املعلومات ا تج ا ذلك، است

ون له تأث مماثل. ع الرغم من أن مصط  ا يمكن أن ي يمكن حذف

ان بالفعل جزًءا من املعيار ا ف، إال أنه  اس اإلخفاء جديد  التعر

اس الدو  ١الدو رقم    ).أ٣٠-١(املعيار ا

  

 ات، ذلك حيثأن ا ون له تأث ل معقول أن ي ش ا يتوقع  ف ا لتعر

اتاملشار إليه "يمكن أن  م ع أنه له تأث لس أنه قد ُيف " والذي رأى ا

ًبا "يمكن" أن يؤثر ع  يقت ء تقر الكث من املعلومات حيث أن أي 

انتقر  ن ح لو  عض املستخدم عيدة ارات    .احتمالية ذلك احتمالية 

  

  "ن ا فقط إ "املستخدم ف ا ش التعر املستخدمون األساسيون. 

م ع نطاق واسع للغاية ع  لس مرة أخرى أنه قد ُيف الذين يخ ا

ن للبيانات املالية عند  تمل ن ا أنه يتطلب مراعاة جميع املستخدم

نديد املعلومات ال تح ا. يتع  اإلفصاح ع
  

  

  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
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ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

الية    ١-٢ ة املفعول للسنة ا ديدة واملعدلة ال أصبحت سار ر املالية ا   (تتمة)املعاي الدولية للتقار
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا ص املعاي الدولية للتقار  م

    

ر  ي  املعاي الدولية للتقار عديالت ع املراجع حول اإلطار املفا

ر املالية رقمعديالت ع املعيار  -املالية الدفع ع  ٢ الدو إلعداد التقار

م ر املالية رقم، املعيار أساس الس  عمليات دمج ٣ الدو إلعداد التقار

ر املالية رقم، املعيار األعمال استكشاف وتقييم  ٦ الدو إلعداد التقار

اس الدو رقم املوارد الطبيعية سابات التنظيمية  ١٤، املعيار ا ا

اس الدو رقم املؤجلة ، املعيار عرض البيانات املالية ١، املعيار ا

اس الدو رقم  ية،  ٨ا اس ات  التقديرات السياسات ا التغي

ية واألخطاء اس اس الدو رقم ، املعيار ا ر املالية  ٣٤ا التقار

اس الدو ر املعيار ، املرحلية ات  ٣٧قم ا صصات، املطلو ا

تملة تملة واملوجودات ا اس الدو رقم ا  ٣٨، املعيار ا

ات املعاي الدولية إلعداد ، املوجودات غ امللموسة نة تفس تفس 

ر املالية رقم  دمة ١٢التقار بات امتياز ا ات ترت نة تفس ، تفس 

ر امل امات املالية  ١٩الية رقم املعاي الدولية إلعداد التقار بدال اإلل اس

ات املعاي الدولية إلعداد بأدوات حقوق امللكية نة تفس ، تفس 

ر املالية رقم  د والكشط  مرحلة اإلنتاج ملنجم  ٢٠التقار اليف التجر ت

ر املالية رقم  ات املعاي الدولية إلعداد التقار نة تفس ، تفس  سط

ية والبدل املقدماملعامالت  ٢٢ املوجودات  ٣٢، والتفس رقم عملة اجن

ي -غ امللموسة و اليف املوقع  اإللك ام فيما  - ت لتحديث تلك األح

يتعلق باملراجع إ واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إ ذلك عندما يتم 

. ي   اإلشارة إ إصدار مختلف من اإلطار املفا
  

ر املالية أرقام  قام املصرف بتطبيق التعديالت ع املعاي الدولية للتقار

ية الدولية أرقام ١٥، ٦، ٢ اس ، وتفس ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٨، ١، املعاي ا

ر املالية أرقام  ات املعاي الدولية للتقار ، ٢٢و  ٢٠، ١٩،١٢نة تفس

الية. ٢١والتفس رقم     السنة ا

ر املالية رقمالعديالت ع املعيار   عقود اإليجار ١٦ دو إلعداد التقار

وفيد  ة – ١٩ –املتعلق ب   ذات العالقة اإلعفاءات اإليجار

ان  ن إعفاء من تقييم ما إذا  ة يوفر التعديل للمستأجر اإلعفاءات اإليجار

وفيد  لعقد اإليجار ١٩-املرتبط ب
ً
عديال   و 

 

ناء مما ذكر أعاله، ال توجد أية معاي  ــــت ــ ــ ليةباســ ــــنة  جو ــ ـــ ة املفعول للمرة األو للسـ ـــار ــ ــ ــ انت سـ عديالت  ر املالية أو  أخرى من املعاي الدولية للتقار

عد    .٢٠٢٠يناير  ١املالية ال تبدأ  أو 

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٤  
  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

ديدة واملعدلة    ٢-٢ ر املالية ا عداملعاي الدولية للتقار ا  سري العمل    قيد اإلصدار ولم 

ديدة واملعدلة التالية ال ر الدولية ا عد باعتماد املعاي الدولية إلعداد التقار عد: لم يقم املصرف  ا  ا ا ولم سر   تم إصدار
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا     املعاي الدولية للتقار

ات  ا للف   سري تطبيق

عد ة ال تبدأ من أو    السنو
      

شكيل معيار سعر الفائدة  عديالت ع املعيار  ٢املرحلة  -إعادة  ر املالية رقم( األدوات  ٩ الدو إلعداد التقار

اس الدو رقم املالية اف والقياس ٣٩، املعيار ا ر املالية ، املعيار األدوات املالية: اإلع الدو إلعداد التقار

ر املالية رقم، املعيار األدوات املالية اإلفصاحات ٧ رقم ن ٤ الدو إلعداد التقار الدو واملعيار  عقود التأم

ر املالية رقم   )رعقود اإليجا ١٦ إلعداد التقار

  ٢٠٢١يناير  ١  

      

شكيل معيار سعر الفائدة  عديالت ع املعيار  ٢املرحلة  -توفر التعديالت  إعادة  ر ( الدو إلعداد التقار

اس الدو رقم ٩ املالية رقم ر املالية رقم، املعيار ٣٩، املعيار ا الدو إلعداد ، املعيار ٧ الدو إلعداد التقار

ر  ر املالية رقم، واملعيار ٤ املالية رقمالتقار ا إعادة ١٦ الدو إلعداد التقار ) وسيلة عملية للتعديالت ال تتطل

دخال اإلفصاحات  شكيل ايبور، و  إلعادة 
ً
يجة ا فقط ن شكيل، وتوضيح أن محاسبة التحوط لم يتم إيقاف ال

اطر الناشئة عن  م طبيعة ومدى ا ن بف سمح للمستخدم شأة ال  شكيل ايبور الذي تتعرض له امل إعادة 

اطر باإلضافة إ تقد شأة لتلك ا شأة  اإلنتقال من وكيفية إدارة امل إ معدالت  يبور معدالت اال م امل

ذا االنتقال. شأة    مرجعية بديلة، وكيف تدير امل

  ٢٠٢٢يناير  ١  

      

ر املالية رقم  ي إندماج األعمال: ٣عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٢يناير  ١    املتعلقة باإلشارة إ اإلطار املفا
      

ي  املعيار  ر املالية رقمدف التعديالت إ تحديث مرجع قديم لإلطار املفا دون  ٣ الدو إلعداد التقار

ام  متطلبات املعيار.   غي 

    

      

اس الدو رقم  ات وآالت ومعدات ١٦عديالت ع املعيار ا املتعلق بالعائدات قبل االستخدام  ممتل

  املقصود

  ٢٠٢٢يناير  ١  

      

ات واآلالت واملعدات أي عائدات من  لفة أي بند من بنود املمتل بيع األصناف تمنع التعديالت أن تخصم من ت

قة املقصودة من  ون قادًرا ع العمل بالطر الة الالزمة له لي املنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إ املوقع وا

ح أو  لفة إنتاج تلك البنود،  الر ذه البنود، وت عائدات بيع  شأة  ف امل ع  من ذلك، 
ً
دال قبل اإلدارة. و

سارة.   ا

    

      

اس الدو رقم  تملة ٣٧عديالت ع املعيار ا تملة واملوجودات ا ات ا صصات، املطلو املتعلق  ا

امات  لفة تنفيذ العقد -بالعقود املثقلة باإلل  ت
  

ون  اليف ال تتعلق مباشرة بالعقد". يمكن أن ت شمل "الت لفة الوفاء" بالعقد  تحدد التعديالت أن "ت

اليف  يل املثال العمالة واملواد الت ذا العقد (ع س اليف إضافية للوفاء  ال تتعلق مباشرة بالعقد إما ت

يل املثال تخصيص رسوم  نفيذ العقود (ع س اليف األخرى املرتبطة مباشرة ب املباشرة) أو تخصيص الت

ات واآلالت واملعدات املستخدمة  تنفيذ العقد). الك لبند من املمتل   اإل

  ٢٠٢٢يناير  ١  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٥  
  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

ديدة واملعدلة    ٢-٢ ر املالية ا عداملعاي الدولية للتقار ا  سري العمل    (تتمة) قيد اإلصدار ولم 
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا     املعاي الدولية للتقار

ات  ا للف   سري تطبيق

عد ة ال تبدأ من أو    السنو
      

ة  نات السنو ر املالية ٢٠٢٠-٢٠١٨دورة التحس   ع املعاي الدولية للتقار
  

سنات بإدخال تقوم   عديالت ع املعاي التالية: تلك التح

  ٢٠٢٢يناير  ١  

      

  ر املالية رقماملعيار ر املالية للمرة األو: ١ الدو إلعداد التقار  - تطبيق املعاي الدولية للتقار

عة ال تطبق الفقرة د  ر املالية (أ) من املعيار  ١٦سمح التعديل للشركة التا الدو إلعداد التقار

اكمية باستخدام املبالغ املدرجة ١ رقم ل ال من قبل الشركة األم، بناًء ع  لقياس فروق التحو

ر املالية. خ انتقال الشركة األم إ املعاي الدولية للتقار   تار

    

      

  ر املالية رقماملعيار ا  - األدوات املالية - ٩ الدو إلعداد التقار يو التعديل الرسوم ال تفرض

شأة عندما تقوم بتطبيق اختبار " الدو إلعداد من املعيار ) ٦ - ٣ – ٣ب٪"  الفقرة (١٠امل

ر املالية رقم شأة بإدراج  ٩ التقار . تقوم امل ام ما اف بال تم إلغاء االع ان س  تقييم ما إذا 

ض) واملقرض، بما  ذلك الرسوم املدفوعة  شأة (املق ن امل فقط الرسوم املدفوعة أو املستلمة ب

شأة أو املقرض   نيابة عن الطرف اآلخر. أو املستلمة من قبل امل

    

      

  ر املالية رقماملعيار ل التعديل ع املثال التوضي  - عقود اإليجار ١٦ الدو إلعداد التقار يز

ر املالية رقماملرفق للمعيار  ١٣رقم  من املثال، التوضيح لسداد  ١٦ الدو إلعداد التقار

ة  نات ع عقد اإليجار من قبل املؤجر من أجل حل أي إلتباس محتمل فيما يتعلق بمعا التحس

ا توضيح حوافز اإليجار  ذلك املثال. ب الكيفية ال يتم  س شأ    حوافز اإليجار ال قد ت

    

      

  اس الدو رقم ل التعديل املتطلبات الوارد  الفقرة  - الزراعة ٤١املعيار ا من املعيار  ٢٢يز

اس الدو رقم  ية عند قياس القيمة  ٤١ا بعاد التدفقات النقدية الضر شآت الس للم

الية. يوي باستخدام تقنية القيمة ا   العادلة لألصل ا

    

      

اس الدو رقم  ات  املاليةعرض البيانات  ١عديالت ع املعيار ا يف املطلو املتعلقة بتص

  كمتداولة أو غ متداولة
  

  ٢٠٢٣يناير  ١  

ات ع تحديد ما إذا  ساق  تطبيق املتطلبات من خالل مساعدة الشر ز اال عز دف التعديالت إ 

ة غ مؤكد كمتداولة أو غ  سو خ  ا تار ات األخرى ال ل يف الديون واملطلو متداولة ان يجب تص

. ون مستحقة السداد خالل سنة واحدة)  بيان املركز املا   (مستحقة أو يحتمل أن ت

    

      

ر املالية رقمعديالت ع املعيار  ن ٤ الدو إلعداد التقار تمديد اإلعفاء املؤقت من تطبيق  عقود التأم

ر املالية رقماملعيار     ٩ الدو إلعداد التقار
  

دد لإلعفاء املؤقت  املعيار  اء الصالحية ا خ ان ر املالية رقمغ التعديل تار  ٤ الدو إلعداد التقار

ر املالية رقممن تطبيق املعيار  شآت مطالبة  ٩ الدو إلعداد التقار ون امل األدوات املالية، بحيث ت

ر املالية رقمبتطبيق املعيار  عد للف ٩ الدو إلعداد التقار ة ال تبدأ  أو    .٢٠٢٣يناير  ١ات السنو

  ٢٠٢٣يناير  ١  

      

ر املالية رقماملعيار  ن: ١٧ الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٣يناير  ١    عقود التأم

ر املالية رقم يتطلب املعيار  الية  ١٧الدو إلعداد التقار ن بالقيمة ا ات التأم أن يتم قياس مطلو

ذه  ن. تم تصميم  ميع عقود التأم  للقياس والعرض 
ً
 أك توحيدا

ً
ا وفر ن امات و للوفاء باإلل

ن. يحل املعيار  سق لعقود التأم دف قائم ع مبدأ محاس م الدو إلعداد املتطلبات لتحقيق 

ر املالية رقم ر املالية رقمعيار محل امل ١٧ التقار ن كما   ٤ الدو إلعداد التقار يناير  ١عقود التأم

٢٠٢٣  

    

  

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٦  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

ديدة واملعدلة    ٢-٢ ر املالية ا عداملعاي الدولية للتقار ا  سري العمل    (تتمة) قيد اإلصدار ولم 
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا     املعاي الدولية للتقار

ات  ا للف سري تطبيق

عد ة ال تبدأ من أو    السنو
      

ر املالية رقمعديالت ع املعيار  ن: ١٧ الدو إلعداد التقار   عقود التأم
  

  ٢٠٢٣يناير  ١  

ر املالية رقمعديل املعيار  شر  ١٧ الدو إلعداد التقار عد  ا  اوف وتحديات التنفيذ ال تم تحديد ة ا ملعا

ر املالية رقماملعيار  ن  سنة  ١٧ الدو إلعداد التقار سية:٢٠١٧عقود التأم ات الرئ   . فيما ي التغي
  

    

  خ التطبيق األو للمعيار ر املالية رقمتأجيل تار ة  ١٧ الدو إلعداد التقار ات السنو ن إ الف ت ملدة س

عد   .٢٠٢٣يناير  ١ال تبدأ  أو 

  ية باإلضافة إ غطية تأمي بعاد نطاق إضا لعقود بطاقات االئتمان والعقود املماثلة ال توفر  اس

بعاد للنطاق اختياري  ة.اس ن كب  لعقود القروض ال تنقل مخاطر تأم

  ام ن املتعلقة بالتجديدات املتوقعة للعقد، بما  ذلك أح اف بالتدفقات النقدية إلستحواذ التأم االع

ا  اندماج  ا  األعمال املستحوذ عل ف  ن املع االنتقال وتوجيه التدفقات النقدية إلستحواذ التأم

 األعمال.

 ر املالية رقمق املعيار توضيح تطبي سمح باختيار  ١٧ الدو إلعداد التقار  البيانات املالية املرحلية، مما 

شأة. ية ع مستوى امل اس  السياسة ا

  ثمار دمات املتعلقة باالس ثمار وا دمة التعاقدية العائد إ خدمة عائد االس امش ا توضيح تطبيق 

ات  متطلبات اإلفصاح.  والتغي

 .مة واملشتقات غ املالية ن امل شمل عقود إعادة التأم اطر ل  توسيع خيار تخفيف ا

  امات ن املثقلة باإلل سائر  عقود التأم اف با ي باإلع اف املبد شأة عند اإلع عديالت تتطلب من امل

ا. تفظ  ن ا ح  عقود إعادة التأم اف بالر  الصادرة كذلك لإلع

  سط ن عرض م ات عقود التأم شآت موجودات ومطلو عرض امل ن  بيان املركز املا بحيث  لعقود التأم

ن.  من مجموعات عقود التأم
ً
ن بدال دد باستخدام محافظ عقود التأم   بيان املركز املا ا

  خ تطبيق خيار تخف مرحليةتخفيفات انتقالية إضافية إلندماج األعمال وتخفيفات يف إضافية لتار

اطر واستخدام ن انتقال القيمة العادلة.   ا

   

     

ر املالية رقمعديالت ع املعيار  اس الدو رقم  البيانات املالية املوحدة ١٠ الدو إلعداد التقار واملعيار ا

كة ٢٨ ع مش ات زميلة ومشار ثمارات  شر مة  امل٢٠١١( اس ة بيع أو املسا ن  وجودات) املتعلقة بمعا ب

كة. ع املش ات الزميلة أو املشار ثمر والشر   املس

ــــان التطبيق إ    ــ ــــر ــ ــ ــ ــ ــأجيــــــل ســـ تــــ

ــــزال  . ال يــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ مســ ــ ــــل غــــ ــ أجــ

 التطبيق مسموح به.
  

  

ا  البيانات املالية  تم تطبيق ديدة ســـ ات والتعديالت ا ذه املعاي والتفســـ ون  للمصـــرفتتوقع اإلدارة أن  ون قابلة للتطبيق، وقد ال ي عندما ت

ري ع البيانات املالية  ديدة، أي تأث جو ات والتعديالت ا ذه املعاي والتفس ي للمصرفلتطبيق    . فتـرة التطبيق املبد

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٧  

  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ديدة واملعدلة   ٢ ر املالية ا    (تتمة)تطبيق املعاي الدولية للتقار

ديدة واملعدلة    ٢-٢ ر املالية ا عداملعاي الدولية للتقار ا  سري العمل    (تتمة) قيد اإلصدار ولم 

  االنتقال من استخدام اإليبور 

عديالت ع املعيار  صرفقام امل ،٢٠٢٠يناير  ١اعتباًرا من  نفيذ  ر املالية رقم ب اس الدو األدوات املالية و  ٩الدو إلعداد التقار املعيار ا

اف والقياس واملعيار  ٣٩ رقم ر املالية رقم األدوات املالية: االع إفصاحات األدوات املالية املتعلقة بإصالحات مؤشر  ٧الدو إلعداد التقار

ناول التعديالت (املشار إل ) متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل سعر اإليبور ا باسم املرحلة األو من مشروع معامالت أسعار الفائدة. ت

ن امل حت تخفيًفا للتحوط ملثل اإليبـور (" صارفالعرض ب ا") واق بدال املشار إل   .تحوطات ما قبل االس
  

عد  املستقبإ اتخاذ أي تخفيف للتحوط بموجب التعديالت مثل التخفيف من التحليل  صرفال يحتاج امل ،حالًيا ن  ة عدم اليق خالل ف

  بأي تدفقات نقدية أو أدوات تحوط للقيمة العادلة. صرفحيث ال يحتفظ امل ٢٠٢١عام 
  

ة بمعدالت بديلة خال بدال املعدالت املعيار اطر. تتعلق املرحلة الثانية من املشروع باس بدال السعر ع منتجات و ية من ا ظل تأث اس

ك صرفوخدمات امل سًيا لل  رئ
ً

ناًء عليه ،مجاال اب  ،و صصستقوم اإلدارة ومختلف أ ا أي  ا ان لد بتقييم ودعم تأث التحول إذا 

ب.   أدوات تحوط  املستقبل القر

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٨  
  

  إيضاحات حول البيانات املالية 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ـفات  .٣   عر

ات التالية  ال ددة: بيانات املاليةلقد تم استـخدام املصط ا ا   مع معان
ابحة   املر

يع بموجبه  عقد    املصرفت
ً

ع") أصال ــــا ـــ ــ اما ألحد  ("البـ شراء األصلش ("امل عمال ع  عد قيام البا وحيازته وقبضه  ي") ع أساس دفعات مؤجلة 

ــ بناًء ع وعد امل ام مرابحة معينة. ي شـ ع لذلك األصـــل بموجب شـــروط وأح لفة األصــــل شـــراء األصـــل فور تملك البا ون ســـعر بيع املرابحة من ت يت

ح متفق عليه  امش ر سب. مسبًقاو ـــــدد.  تح ــ ــ ــ ــ ـــر املســ ـــ ــ ــ ــ ل غيـــ ة العقد بناًء ع أصل مبلغ التمو  ع أساس زم ع مدار ف
ً
ح املرابحة داخليا قيمة ر

ا  عقد املرابـحة.ش يتم سـداد سعر بيع املرابحة من قبل امل ع ع أقساط خالل املدةاملنصوص عل   ي للبا
  

  

  

الة   الو

ون أحد الط ن، ي ن طرف الة  اتفاقية ب الة") إ وكيل الو و الذي يقوم بتقديم مبلغ ما محدد ("رأس مال الو ل")، و و املمول ("املو ن  رف

ثمار التـي دوى / خطة االس  لدراسة ا
ً
عة اإلسالمية طبقا قة تتفق مع الشر الة بطر ثمار رأس مال الو و الذي يقوم باس ا  ("الوكيل")، و يوفر

ستحق الوكيل أجر  ل.  الة، ع أنه قد ُيمنح الوكيل أي مبالغ الوكيل للمو ة من رأس مال الو سبة مئو الة") كمبلغ مقطوع أو   ("أجر الو
ً
 محددا

ً
ا

ا كحافز ع حسن اآلداء. األصل أن  ح أو العوائد املتفق عل سبة الر د ع  ا من قبل الوكيل. يتم إضافية تـز ع ا / توز الة عند إعال ح الو ع ر توز

الة بوع الرغ  ع أساس زم خالل مدة الو
ً
الة داخليا ح الو ساب ر ل موثوق، فيتم اح ش  

ً
الة يتم تقديـره دائما ح الو ناًء م من ذلك، وحيث إن ر

سارة  حالة  تحمل الوكيل ا الة غيـر املسـدد. و ام اتفاقية  التع ع رأس مال الو الفة لشروط وأح مال أو ا ال السداد، أو اإل الة، و الو

رة، وأن ال ب يـرجع إ قوى قا س سارة قد وقعت   يفيد بأن تلك ا
ً
 مقنعا

ً
ل دليال طة تلقي املو سارة، شر و من يتحمل ا ل  وكيل لم فإن املو

رة أو  بأ بتلك القوى القا الة.  تفادييكن بوسعه الت ا الضارة ع الو ل أو وكيل، وفق ما يقت األمر. عمل بصفةأن  للمصرفو تبعا   مو
  

  االستصناع

ن طر العقد، بحيث  د و عقد بيع ب ــــرفتتع ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنوع") ألحد متعامليه  املصـ ــ ــ ــ ـــ ــل أو عقار محدد ("املصـ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــــاء أصـ ــ ــ ـــ ــ ــ شـ ع") بموجبه بإ ع" أو "البا ــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ("الصـ

ســـليم خالشـــ ("املســـتصـــنع" أو "امل ل مســـبق، ع أن يتم ال شـــ ا   ملواصـــفات متفق عل
ً
، ع أن ي") وفقا

ً
ا مقابل ثمن محدد ســـلفا ة متفق عل ل ف

ــــاء شــ ــــب، بل من املمكن تنفيذ أعمال اإل ع فحســ ــــا د به، ع الصــ ح. وال يقتصــــــر إنجاز العمل، املتع امش ر ــاء و ــ شــ لفة اإل ــــمن ذلك الثمن ت أو  يتضــ

م ع. و ق طرف ثالث تحت إشــراف ومســؤولية الصــا امل، أو أي جزء منه، عن طر ــــر بال ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ون فيه الذي وجب عقد االســتصــناع، التطو   املصــرفت

ع أو املستصنع سبالصا ح ـــــــي تكبد . و ـــ ــ ــ ــ ــــــصناع التـ ــ ــ ــ ــ ــ لفة االستـ جما ت ن ثمن بيع املصنوع للمتعامل و ح االستصناع (الفارق ب  املصرفا ر
ً
) داخليا

ة العقد  مدىع أساس زم ع  ل غيـر املسـدد.أل  وفًقأف   صل مبلغ التمو
  

ة   املضار

ــارـة") إ الطرف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ و الطرف الـذي يقـدم مبـالغ مـاليـة معينـة ("رأس مـال املضـ مـا املمول ("رب املـال") و ون أحـد ن، ي ن طرف ـة عقـد ب ـــــار ــ ـــ ــ ــ اآلخر املضــ

ــرته ــــ ــ شطة بناًء ع خبـــ ة أو األ ع التجار ة  أحد املشار ثمار رأس مال املضار و الطرف الذي يقوم ع إثر ذلك باس ــــــارب")، و ــ ــ مقابل حصة  ("املضـ

ــل أن  ــ ــ ــ ة. األصــــ ــــار ـــ ــ ــ ــــاط املضـ ــ ــ ـــ شـ ح الناتج، إن وجد، ع أال يتدخل رب املال  إدارة  ــبًقا) من الر ــ ــ ــ ــ ا مســ ة عند محددة (متفق عل ــــار ــ ــ ـــ ح املضـ يتم توزع ر

ح  ساب ر ل موثوق، فيتم اح ش  
ً
ة يتم تقديــره دائما ح املضار ا من قبل املضارب. ومع ذلك، وحيث إن ر ع ا / توز  ع أساس إعال

ً
ة داخليا املضار

ــــــدد.  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــر املســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة غيـ ــارة  حالة زم خالل مدة املضــــارة بناًء ع رأس مال املضــــار ســ تحمل املضــــارب ا الفة  التع و مال أو ا الســــداد، أو اإل

ة، و ـــار ام عقد املضــ ــــروط وأح  ملشـ
ً
ســـــارة، شـــــرطة تلقي رب املال دليال و من يتحمل ا  إال فإن رب املال 

ً
ب قنعا ســــــ ــــارة قد وقعت  سـ يفيد بأن تلك ا

ا  رة أو تفادي تبعا بأ بتلك القوى القا رة، وأن املضـــارب لم يكن بوســـعه الت ــــرجع إ قوى قا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ة. الســـلبيةيـ موجب عقد املضـــارة، فقد ع املضـــار و

وعة ون ا  أو رب املال، بحسب األحوال. ت
ً
  مضارا

 

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

١٩  
  

  بيانات املالية إيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

ـفات  .٣   (تتمة) عر
  

 

  املشاركة

ن  اتفاقية  اأو أحد  املصـرفب مة بالنقد متعامل ون املسـا جوز أن ت ن  رأس مال املشـاركة ("رأس مال املشـاركة")، و م كال الطرف سـا ، بحيث 

ات ن، قائم أو جديد، أو  ملكية ممتل ثمار مع ون موضــوع عقد املشــاركة اســ جوز أن ي ــرام عقد املشــاركة. و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن وفق قيمته وقت إبــــ معينة  أو بالع

ــة ت ـــــفة دائمة أو متناقصـــــ ــــوص إما بصــ و منصـــ  كما 
ً
ــــلفا ا ســـ ح املتفق عل ع الر ســـــــبة توز اح وفق  ـــــام األر ســ امل امللكية. يتم اق ت بحيازة املتعامل ل

ك املديـــــر. وع الرغم من ذلك، وحيث إ ا من قبل الشـــــر ع ا / توز ح املشاركة عند إعال ع ر ح املشاركة عليه  عقد املشاركة. األصل أن يتم توز ن ر

ــــديتم تقدي ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املسـ ــ ــ ـــ ــ  ع أساس زم خالل مدة املشاركة بناًء ع رأس مال املشاركة غيـ
ً
ح املشاركة داخليا ساب ر ل موثوق، يتم اح ش  

ً
ـــــره دائما ــ ــ ــ د. ــــ

ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ك املديـ ــــر مال الشـ ن  رأس املال، مع مراعاة أنه  حالة عدم إ ك ـــر ل من الشــ مة  ــا ــــبة مســـ سـ ــــارة، إن وجدت، بناًء ع  سـ ــم ا تم تقاســـ و ر أو

ـــاركة أو  ــ ـــداد، يجب أن يقدم ع مخالفته لبنود عقد املشـ  ه عن الســـ
ً

ــــرجع إ قوى  للمصــــــرف دليال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ب يـ ســــــ ـــــارة قد وقعت  سـ  يفيد بأن تلك ا
ً
مقنعا

ا الضارة ع املشاركة. رة أو تفادي تبعا بأ بتلك القوى القا ك املديـر لم يكن بوسعه الت رة، وأن الشر   قا
  

  

  اإلجارة

ـــــرفتؤجر  اتفاقية  ــ ــ ــ ــــل ما ألحد متعامليه املصـــ ــ ــ ــ ــ ا أصــ ع آخر أو من  ("املؤجر") بموج ن، إما من با ــــل املع ــ ــ ـــ ــ ــــراء أو اقتناء األصـ ــ ــ ـــ ــ عد شـ ـــتأجر") ( ــ ــ ـــ ــ ("املســ

ــــتحق ـــ ــ ســـ ة محددة، ع أن  ئجار)، مقابل دفعات أجرة محددة ملدة أو ملددإيجار ـــــ ــ ــ ناًء ع وعده باالســـ  لطلب املتعامل و
ً
ــه وفقا ـــــ ــ الدفع  املتعامل نفســـ

  أساس أجرة ثابتة أو متغيـرة. ع
  

ســاب األجرة ومواعيد ســداد دفعات اتفاقية اإلجارة تحدد ة اإلجارة وأســاس اح د املســتأجر بموجب  األصــل املســتأجر وتنص ع ف األجرة، كما يتع

ة وســـداد مبالغ دفعات ات اإليجار دول الز  تلك االتفاقية بتجديد الف ا ع مدار األجرة ذات الصـــلة بما يتفق مع ا دد والصـــيغة املعمول  م ا

ةاإلجارة.   ف

ــــية  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــرتـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزامات املتـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ افة االلتـ عد أن يقوم املســـتأجر بالوفاء ب اية مدة اإلجارة  حتفظ املؤجر بملكية األصـــل طيلة مدة اإلجارة، و  عليه بموجب و

ة اتفاقية يع األصل املؤجر للمستأجر بقيمة رمز د بالبيع الذي قدمه املؤجر. اإلجارة، يقوم املؤجر ب ع  إ 
ً
نادا   اس

  

ستحق
ُ

لف   ت
ً
ــــي تمثل غالبا ــ ــ ــ ــ ـــر املسددة (والتــ ـــ ــ ــ ــ ةاإلجارة بناًء ع دفعات األجرة الثابتة غيــ ستمر طيلة ف ة األصل دفعات األجرة فور بدء عقد اإلجارة و

  املؤجـر).
  

  

  

  الصكوك

ادات ائتمان تمثل  عة اإلسالمية. موجودات ش   متوافقة مع الشر
  

  

ية  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م
  

  

  

  بيان اإللتـزام (أ)

ن دولة اإلما بيانات املاليةلقد تم إعداد ال ـر املالية ومتطلبات قوان اوفقا للمعاييـر الدولية للتقار ية املتحدة املعمول  ، بما  ذلك القانون رات العر

ية املتحدة رقم ( اإلماراتاالتحادي لدولة    .٢٠١٩لسنة  ١٤واملرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٠١٥) لسنة ٢العر
  

  بيانات املالية أساس إعـداد ال (ب)

ـــــرف بيانات املاليةلقد تم إعداد ال ا بالقيمة  للمصــ ــ ـــ ةال تم قياســ ثمارات العقار ـــــ عض األدوات املالية واالســ ناء  ـــــت خية، باســ لفة التار وفقا ملبدأ الت

ية أدناه.  اس و مو  السياسات ا ـر، كما  ة تقر ل ف اية    العادلة  
  

ل عام إ القيمة العادلة للمقابل املدفوع مقابل امل ش خية  لفة التـار ند الت ـدمات.س ع أو ا   وجودات أو البضا
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٠  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ص ب   .٤ يةم اس م السياسات ا   (تتمة) أ
  

  

  

  (تتمة) بيانات املاليةأساس إعـداد ال  (ب)

شـــارك ن امل ات ضـــمن معاملة منظمة ب ل أي من املطلو تم قبضـــه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحو عرف القيمة العادلة بالســـعر الذي ســـ
ُ

ن  

ــــرة أو  ــ قة مباشـــ ــــعر يمكن تحقيقه بطر ان الســـــ غض النظر عن ما إذا  خ القياس،  ـــوق  تار ـــ ــ انالسـ ـــلوب تقييم أخر. وعند ما إذا  ـــ ــ ــل أسـ ــــ ــ  بفضـ
ً
 مقدرا

ــات،  ــــرفتقـــدير القيمـــة العـــادلــة ألي من املوجودات أواملطلو ـــــ ــ ــ ن ع  يرا املصــ ــان يتع ــات مــا إذا  ـــــعر أي من املوجودات أو املطلو ــ ــ ــ ــ عنـــد تحـــديــد ســ

ـــوق  ي الســـ ــــار شــ ســــــبانأخذ تلك العوامل  م ذه ال  ا ــاح   ـــأن أغراض القياس و/أو اإلفصــــ شـــ خ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة  بيانات  تار

ت قيمة عادلة مثل القيمة العاد املالية شابه مع إجراءات القيمة العادلة ولس ناء ما يتعلق بإجراءات القياس ال ت لة وفق تلك األسس، وذلك باست

اس الدو رقم بجسب    .٣٦املعيار ا
  

ـــــر املالية، ــ ــ ــ ـــ ــ ـ صـنف قياسـات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقار
ُ
ســبة  ٣أو  ٢أو  ١إ املسـتوى  إضـافة إ ذلك، ت بناًء ع مدى وضـوح املدخالت بال

: امل، و محددة كما يـ سبة لقياسات القيمة العادلة بال مية املدخالت بال   لقياسات القيمة العادلة وأ

ات م ١مدخالت املسـتوى  -  ـــــــر املعّدلة) ملوجودات أو مطلو ــ ــ ـــ ــ بطة من األسـعار املدرجة (غيـ ـــــــي و املدخالت املسـت ـــ ــ ــ شـطة والتــــ طابقة  أسـواق 

خ القياس؛ ا  تار صول عل شأة ا   يمكن للم

ــــتوى  -  ــ ـــــتوى  ٢مدخالت املســ ــ ـــــتخدمة  املسـ ــــعار املدرجة املســـ ـــ بطة من البيانات عدا عن األسـ ــــــت واملالحظة للموجودات أو  ١و املدخالت املســ

قة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و ات، سواء بطر   املطلو

وظة. ٣مدخالت املستوى  -  عتمد ع أسعار السوق امل ات ال    و مدخالت للموجودات أو املطلو

عرض ال
ُ

ناء ما يتم تحديده غ  بيانات املالية م، باست افة املبالغ األخرى إ أقرب ألف در قرب 
ُ
م) وت م اإلماراتـي (الدر   ذلك.بالدر

  

  

  (ج) أساس التوحيد

ة  سية مو ية الرئ اس   أدناه:السياسات ا

ذه البيانات املالية اضعة لسيطرته. و البيانات املالية للمصرف  تتضمن  شآت ا ون وامل   لمصرف:لتتحقق السيطرة عندما ي
  

  االسيطرة ع ثمر ف   ،الشركة املس

 ا، و ثمر ف ا مع الشركة املس ة من مشارك   التعرض، أو لديه حقوق، لعائدات متغ

  ا.القدرة ع استخدام سلطته ا للتأث ع مقدار عوائد ثمر ف   ع الشركة املس
  

ســــيطر ع  املصــــرف عيد انت  ات ع واحد أو أك من املشــــركة التقييم ما إذا  غي شــــ إ وجود  قائق والظروف  انت ا ا أم ال إذا  ثمر ف ســــ

ورة أعاله. السيطرةعناصر    الثالثة املذ
  

ون لدى  ون حقوق أقل من أ املصــرفعندما ي ا عندما ت ثمر ف ا الســلطة ع الشــركة املســ ون ل ا، ي ثمر ف ت للشــركة املســ غلبية حقوق التصــو

ا من جانب واحد.  ثمر ف شطة ذات الصلة للشركة املس ا القدرة العملية لتوجيه األ افية ملنح ت  قائق  يأخذ املصرفالتصو  االعتبار جميع ا

ت والظروف ذات الصلة عند تقي انت حقوق تصو ا السلطة، بما  ذلك: املصرفيم ما إذا  افية أم ال ملنح ا  ثمر ف    الشركة املس
  

  م  املصرفم امتالك سبة  ت بال عقوق التصو ن ؛سب ملكية  وتوز اب األصوات اآلخر   أ

  ا تملة ال تحتفظ  ت ا اب األصوات األخرى واألطراف األخرى ؛ املصرفحقوق التصو   وأ

  قوق بات التعاقدية األخرى ؛ والناتجة ا ت   من ال

  ــ إ أن ـــ ــ ــ شـ ــــافية  ــ ــ ــــرفأي حقائق وظروف إضــ ــ ــ اجة إ  املصــ ــلة  وقت ا ـــــ ــــطة ذات الصـــ ـــ ــ شـ الية ع توجيه األ ا، القدرة ا س لد ا، أو ل لد

ت وا ن السابقة.اتخاذ القرارات، بما  ذلك أنماط التصو م   جتماعات املسا

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢١  

   إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية   .٤ اس م السياسات ا ص بأ   (تتمة) م

  (تتمة) (ج) أساس التوحيد
  

عة عندما تحصــل  عة وتتوقف عندما تفقد  املصــرفيبدأ توحيد الشــركة التا عة.  املصــرفع الســيطرة ع الشــركة التا الســيطرة ع الشــركة التا

عة ال تم و  ـــــركة التا ــ ــ ــــروفات الشـ ــ ــ اع وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصــ بعاد ـــــ ــ ــ ا أو اسـ ــــتحواذ عل ــ ــ ة املالية  بيان الدخل االســ من  خالل الف

خ  عة. املصرفخ توقف ح تار  ع السيطرة املصرفحصول تار   عن السيطرة ع الشركة التا
  

ــائر اح أو خســ ســــب أر ي  وت صــــص غ املســــيطرة ح لو أدى ذلك إ  املصــــرفل عنصــــر من عناصــــر الدخل الشــــامل اآلخر إ مال يل و ا ــــ

صص غ املسيطرة. رصيد  ز   ا
  

عة تجرى عند الضرورة  ات التا ية  لتتوافقعديالت ع البيانات املالية للشر اس ية مع السياسات ا اس ا ا   .للمصرفسياسا
  

ات وحقوق امللكية واإليرادات  فيتم حذف جميع املوجودات واملطلو ــــار ــ ــ ــــرفوالتدفقات النقدية داخل  واملصـ ــ ــ ن  املصـ ـــــآتاملتعلقة باملعامالت ب ــ شــ  م

امل عند التوح املصرف   يد.بال
  

ات  حصــــــص ملكية  ــــاب التغي ســ عة وال ال تؤدي إ فقد  املصــــــرفيتم اح ات التا ـــر ـــــرف الشـــ عة كمعامالت  املصـ ات التا ـــر ــ ـــــيطرة ع الشـ السـ

صـــص  ية  عديل القيمة الدف عة.  املصـــرفحقوق ملكية. يتم  ات التا ية  الشـــر ســـ ا ال ات  حصـــصـــ صـــة غ املســـيطرة لتعكس التغ إن وا

قوق غ املسيطرة والقيمة العادلة للمقابل املدفوع / املستحق أو املستلم / املستحق  عديل ا ن املبلغ الذي يتم من خالله  اف أي فرق ب يتم االع

سب إ مسا الشركة األم.   به مباشرة  حقوق امللكية و
  

ح أو  املصـــرفعندما تفقد  عة، يتم إثبات الر ســـارة  بيان الدخلالســـيطرة ع شـــركة تا ن ( ا ا الفرق ب ) إجما القيمة العادلة ١وتحســـب ع أ

ــــتلم والقيمة العادلة ألي فائدة  بقاةللمقابل املســ عة ٢و (  مســــــ امات الشــــــركة التا رة)، وال ـــــابقة للموجودات (بما  ذلك الشــــــ ية السـ ) القيمة الدف

اح أو اف باألر تم االع ا أو القيم العادلة و عة باملبالغ املعاد تقييم ـــــــركة التا ــــيطرة. عندما يتم إدراج موجودات الشــ ــ ــ ـــــص غ مسـ ــ ــــائر  وأي حصــ ـــ ســـ ا

ــلة  بيان الدخل  ــ اكمة ذات الصـــ ــــاملامل ــــامل الشـــ ــابًقا  بيان الدخل الشـــ ــ ــ ا سـ ف  اكمة  حقوق امللكية، فإن املبالغ املع اكمة  حقوق  وامل وامل

ا كما لو أن  ـــا ــ ســ بعدتامللكية يتم اح ــــ ــــركة األم قد اســـ ــــرة إ  الشـــ ا مباشـــ ل ــــارة أو تم تحو ح أو خســـ ا إ ر يف ـــــ ــــلة (أي أعيد تصــ ــ املوجودات ذات الصـ

اح محتجزة ع  ا).أر ر املالية املعمول  دد  املعاي الدولية للتقار   النحو ا
  

  

عادله  )د(   النقد وما 

ـــــــر مقيدة مودعة لدى املصرف املركزي واملصارف األخرى واملوجودات املالية عالية ا ـــ ــ عادله النقد  الصندوق وأرصدة غيــــ لسيولة يتضمن النقد وما 

ة ثالثة أشــــ ســــتحق أصــــلًيا خالل ف ــــــر  القيمة وال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ امة من حيث التغيــ ــــر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ اطر غيــ ــــــي  عرضــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خ االســــتحواذ والتــ ر أو أقل اعتباًرا من تار

ستخدم من قبل 
ُ
  قصيـرة األجل.  ا إدارة التـزاما املصرفالعادلة، والتـي 

  

لفة املطفأة  بيان املركز املا  عادله بالت يل النقد وما    .يتم 
  

  املطلوب من املصارف   )ـ(

ة ومخصص انخفاض القيمة، إن وجد. عد خصم أي مبالغ مشطو لفة    ُيدرج املطلوب من املصارف بالت
  

  األدوات املاليـة  )و(

ات املالية عندما  تقيد عاقدي خاص باألداة. املصرف يصبحاملوجودات واملطلو ب    ترتـ
ً
  طرفا

  

ات املالية  قاس املوجودات واملطلو
ُ
ـــادلةت ــ ــ ــ ــ ــ  بالقيمة العــــ

ً
اليف املعامالت  . إنمبدئيا ةت سو ات لمباشرة  امل ــــدار موجودات ومطلو ــ ــ ــ ــ ــ ـــــواذ أو إصـــ ـــ ــ ــ ــ الستحـــ

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

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٢  
  

   إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية   .٤ اس م السياسات ا ص بأ   (تتمة) م

  (تتمة) األدوات املاليـة  )و(

  األعمالتقييم نموذج 

جري 
ُ
ــــرفت ــ ــ ــ ــ ــ ا لغرض  املصـ قــة املث إلدارة األعمــال تقييمــً عكس الطر فظــة بمــا  ـــــتوى ا ــ ــ ـــ ــ نموذج العمــل الــذي يتم فيــه االحتفــاظ بموجودات ع مسـ

  وتوف املعلومات إ اإلدارة.
  

ا:   شمل املعلومات ال يتم النظر ف

  اتيجية اإلدارة تركز ع ــ انت إســـ صـــــوص، ما إذا  شـــــغيل تلك الســـــياســـــات  املمارســـــة. ع وجه ا افظة و داف املعلنة ل الســـــياســـــات واأل

ح محدد، ومطابقة فاظ ع معدل ر ــــول ع اإليرادات التعاقدية، وا ــ ــ ـــ ــ صــ ات املالية ال تمول تلك  ا ة املطلو ة املوجودات املالية مع ف ف

  املوجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات.

  ا إ إدارة فظة وتقديم   .املصرفكيف يتم تقييم أداء ا

  ا  نمو تفظ  اطر ال تؤثر ع أداء نموذج األعمال (واملوجودات املالية ا اطر؛ا ذه ا ذا) وكيفية إدارة    ذج العمل 

  ــاط التجاري ــــ شــ ض مديري ال عو ندا إ القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات  -كيفية  ـــــ ــ ض مسـ ان التعو يل املثال، ما إذا  ـــــ ــ ع سـ

صلة؛ و   النقدية التعاقدية ا

 ذه املبيع ات سابقة، وأسباب  م وتوقيت املبيعات  ف ة و   ات ووت

  ل منفصـــــل، ولكن كجزء من ــــ شـ ــــاط املبيعات  شـ ـــتقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر  املعلومات املتعلقة ب ــــاط املبيعات  املســ شـ ــــأن  شـ ا  توقعا

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

 املوجودات املالية

خ يتم اإل  افة املوجودات املالية بتار اف ب لغاء اإلع اف و ســليم األصــل  التداول ع ون شــراء أو بيع أصــل ما بموجب عقد تتطلب شــروطه  عندما ي

ناء اليف املعاملة باســــت  بالقيمة العادلة باإلضــــافة إ ت
ً
تم قياســــه مبدئيا ، و دد من قبل الســــوق املع املوجودات  تلك املا ضــــمن اإلطار الزم ا

ــارة. ــ ســ ح او ا ــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الر ــــنفة  املالية املصــ ــــتحواذ املوجودات املالية املصــ ــــرة بإســ اليف املعاملة املتعلقة مباشــ اف بت يتم اإلع

سارة ح أو ا سارة  الر ح او ا   .ع الفور  بالقيمة العادلة من خالل الر
  

ا وال تقع ضـــــمن نطاق املعيار  ف  ر املالية رقميتطلب قياس جميع املوجودات املالية املع لفة املطفأة أو القيمة  ٩ الدو إلعداد التقار  بالت
ً
الحقا

شأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالي   ة. وع وجه التحديد: العادلة ع أساس نموذج أعمال امل
  

لأدوات  )١( عاقدية  التمو ا تدفقات نقدية  ون ل ــــيل التدفقات النقدية التعاقدية، وال ي ـــ ــ ــ ــ دف إ تحصــ ا  نموذج األعمال الذي  تفظ  ا

لفة املطفأة؛ ا الحقا بالت ون  فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة ع املبلغ األص القائم، يتم قياس   ت
  

لأدوات  )٢( ون  التمو يع أدوات الدين، وال ي  من تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية و
ً
دف إ كال ا ضـــمن نموذج األعمال الذي  تفظ  ا

 بالقيمة العادلة م
ً
ا الحقا ـــــ ــ ــ ــ ــ القائم، يتم قياســـ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــل الدين والفائدة ع املبلغ األصــ ـــ ــ ون  فقط مدفوعات أصــ عاقدية ت ا تدفقات نقدية  ن ل

  الل الدخل الشامل اآلخر؛خ

ليتم قياس جميع أدوات  )٣( ثمارات  حقوق  التمو ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ا للبيع) واإلسـ ـــــــاس القيمة العادلة، أو محتفظ  ـــ ــ ــ األخرى (مثل أدوات الدين املدارة ع أســ

ــارة.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ح أو ا  بالقيمة العادلة من خالل الر
ً
ـــــرفومع ذلك، يمكن امللكية الحقا ـــ ــ ــ ــ ائًيااختياًرا د تحد /تختارأن  للمصـ اف  وتحديًدا  عند االع

ي باألص ل أصل ع حداملبد   .ةل املا ع أساس 

ـــــرفيمكن  )٤( ـــ ــ ــ ــ ائًيا للمصـ ا  أن تختار اختياًرا  تفظ  ثمار  حقوق امللكية غ ا ـــــ ــ ــ ــ ــ ات الالحقة  القيمة العادلة لالســ أو  للتداول بإدراج التغي

بدال ا املعيار  االســـــ ـــمن إندماج األعمال ال ينطبق عل ي ضــ ف به من قبل املشـــــ تمل املع ر املالية رقما ،  الدخل ٣ الدو إلعداد التقار

 الشامل اآلخر؛ و 

ــــرفيمكن  )٥( ــ ائًيا للمصــ ل أد أن تختار اختياًرا  ــــتو وات التمو ــ ســ لفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل معاي ال  ــــامل اآلخر الت ــ الدخل الشــ

ـــا ــ اســـــــبة (املشــ ل كب عدم التطابق  ا ـــــ شــ ان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض  ــارة إذا  ــ ســـ ح وا ا بالقيمة العادلة من خالل الر ــ ـــ ر كما تم قياســ

ا بخيار القيمة العادلة)   .إل

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٣  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ص  .٤ ية (تتمة) م اس م السياسات ا   بأ

  (و) األدوات املاليـة (تتمة)

 (تتمة) املوجودات املالية

لية اإلسالمية ة والتمو ثمار   املوجودات االس

لية اإلسالمية  ة والتمو ثمار شط. املوجودات االس  يقاس موجودات مالية غ مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغ مدرجة  سوق 

ل  ـــالمي املدينة (بما  ذلك النقد و  والذمم املدينةالتمو ــ ــ ــ ل اإلســ عادله والذمم املدينة وذمم التمو ـــــــات املالية ما  ــ ــــســ ـــ ــ ــــارف واملؤســ ــ ـــ ـــــتحق من املصــ ــ ــ واملســ

ح الفع ناقًصا األخرى والذمم املدينة األخرى  قة الر لفة املطفأة باستخدام طر   القيمة. انخفاض) بالت
  

احإيرادات  قيديتم  ري. األر صم غ جو ون تأث ا ة األجل عندما ي ناء الذمم املدينة قص ، باست ح الفع   بتطبيق معدل الر
  

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

سو  املصرف يصنف   .دارة األصلإل  املصرفخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال  وفقاألصل املا  ق
  

ــــروط التعاقدية  قاس لألصـــــل الذي إن الشـ لفة املطفأة أو بالقيمة اليصـــــنف و ــامل اآلخبالت ــ ب أن  رعادلة من خالل الدخل الشـ ا وجود ي تب عل ي

  . املبلغ األص القائمفقط مدفوعات أصل الدين والفائدة ع تدفقات نقدية تمثل
  

اف األو ـــل املا عند االع ــ و القيمة العادلة لألصــ ـــــل  ــ القائم، فإن األصــ ـــ ــــل الدين والفائدة ع املبلغ األصــ ــ . قد يتغ لغرض اختبار مدفوعات أصـ

ــــــــل الدين).  ــــديد ألصــ ــ ــ ســ ناك  ان  يل املثال، إذا  ـــــ ــ ــ ـــل املا (ع سـ ـــ ــ ـــــ ع مدى عمر األصــ ــ ــ ـ ــا ــ ـــ ــ ون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية ذا املبلغ األسـ تت

ــا ــ ــ ـــ ــ ــــية األخرى، باإلضــ ــ ــ ــ ـــــاســـ ـــ ــ ة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األســـ ــ القائم خالل ف ــ ــ ــ ـــ فة إ للنقود، مخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ األصــ

ح. يتم إجراء تقييم ملدفوعات أصل الدين والفائدة ع املبلغ األص القائم بالعم .امش الر ا األصل املا   لة املقوم 
  

ب  ــ القائم وال تتوافق مع ترت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الدين والفائدة ع املبلغ األصـ ــ ــ ـــ ــ لإن التدفقات النقدية التعاقدية ال  مدفوعات أصــ . إن  التمو ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــا ــ ــ ـــ ــ ــ األســ

ــــــروط التعاقدية ال تنطوي ع التعرض للمخاطر أو التقلبات  التدفقات النقدية التعاقدية غ امل ــ ــ ــ ــ ب الشـ ت لرتبطة ب ، مثل  التمو ـــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ األســ

ون فقط مدفوعات أصــــــل الدين والفائدة.  عاقدية ت م أو أســــــعار الســــــلع، ال تؤدي إ تدفقات نقدية  ــــ ــــعار األســ ات  أســ عت تقييم التعرض للتغ

 . يف األصل املا عكس كيفية إدارة مجموعات  املصرف يحددنماذج األعمال إلدارة املوجودات املالية أمًرا أساسًيا لتص نماذج األعمال ع مستوى 

ن دف أعمال مع   .املوجودات املالية مًعا لتحقيق 
  

اص و  عتمد نموذج األعمال ا ـــــرفبال  ـــ ــ ــ ــ اع نوايا اإلدارة  املصـ عي ــــوص أداة  ــ ــ ـــ ـــ ــــتوى جما أع بخصـ ــ ــ ــ ــ ــ التا يتم تقييم نموذج األعمال عند مسـ ، و

ل أداة  س ع أساس    .ع حدىول
  

ب  عكس كيفية إدارة املصـــــرف ملوجوداته املالية من أجل توليد التدفقات النقدية.  املصـــــرفت أك من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية ال 

تج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع املوجودات ا انت التدفقات النقدية سوف ت ما.تحدد نماذج أعمال املصرف ما إذا  ل   ملالية أو 
  

 ، ي باألصـــل املا اف املبد انت املوجودات املالية  املصـــرفتحدد عند اإلع تةما إذا  عكس  مؤخًرا املث انت   جزء من نموذج أعمال قائم أو ما إذا 

ة الســابقة. املصــرف عيد بداية نموذج أعمال جديد. ت منذ الف غ انت نماذج األعمال قد  ر لتحديد فيما إذا  ة تقر ل ف ا    تقييم نماذج أعمال

الية والسابقة، لم  ر ا ة التقار سبة لف ا. وحود املصرف يحددبال غي  نماذج أعمال  أي 

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٤  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املوجودات املالية

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

ا بالقيمة العادلة ــ اف بأداة الدين ال تم قياســـ اكمة  عندما يتم إلغاء اإلع ــارة امل ــ سـ ح/ ا يف الر ـــامل اآلخر، يتم إعادة تصـــــ من خالل الدخل الشــ

ــــارة. سـ ح أو ا ــــامل اآلخر من حقوق امللكية إ الر   الدخل الشـ
ً
ــــابقا ا سـ ف  ــــه  املع ثمار  حقوق امللكية الذي تم قياسـ ــــ ــــبة لالسـ سـ  املقابل، بال

ـــــــامل اآلخر، فإن ا  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــ يف ـــــ ــ ــــامل اآلخر ال يتم إعادة تصــ ــ ــ   الدخل الشـ
ً
ـــــابقا ــ ا ســ ف  اكمة املع ـــــارة امل ــ ســ ح / ا الر

ا ضمن حقوق امللكية. ل سارة بل يتم تحو ح أو ا  إ الر
ً
 الحقا

  

لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إل   بالت
ً
ا الحقا   نخفاض القيمة.تخضع أدوات الدين ال يتم قياس

  

سارة٢( ح أو ا   ) املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر

: سارة  ح أو ا   إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر

ست مدفوعات أصل الدين والفائدة ع املبلغ األص القائم؛ أو/ و )١( عاقدية وال  ل   موجودات ذات تدفقات نقدية 

ا للتحصيل والبيع؛ أو )٢( تفظ  ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ا تفظ  ا ضمن نموذج األعمال غ تلك ا   موجودات محتفظ 

سارة باستخدام خيار القيمة العادلة. )٣( ح أو ا   موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الر
 

ذه املوجودات بالقيمة العادلة، مع اإل  اح يتم قياس  اف بأية أر سارة. /ع ح او ا   خسائر ناتجة عن إعادة القياس  الر
  

  

  

  خيار القيمة العادلة

ل موثوق بالقيمة العادلة من  ـــــ ــ ــ ـــ شــ ا  ــ ــ ــ ــ ـــ يف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياســـ ـــــ ــ ــ ــ ــارة (خيار القيمة العادلة) عند  خالليمكن تصـــ ــ ــ ـــ ــ ســـ ح أو ا الر

ا  اف األو  ــ لغرض البيع أو إعادة الشــــراء.  األدواتح إذا لم يتم اقتناء االع ــ ل أســــا شــــ ا  لة  دلعاالقیمة ر اخیادام ستخن ایمکاملالية أو تكبد

افس أو لقیاا عــدم تطــابقن مر کبیل بشکل یقلأو یقضي ن کاإذا لمالیة ودات اجوللم ودات أو جولمس اقیان مك لف ذسینشأ بخالن کاذي لا االع

ــات ــ ــائر ذات ابارباألراف العت، أو ااملطلو ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ســـ ــار القيمــــة العــــادلـــــة ("عس مختلف ساألصلة علی ح وا "). يمكن اختيــــار خيــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــاسـ ــ ــابق ا دم التطــ

االت التالية: ( ات املالية  ا ان) ١للمطلو ـــــعدم يؤدي إ االختيار  إن  ــ ــ ـــ ــ اسـ انت ) ٢. (التطابق ا ات املالية إن  جزًءا من محفظة تمثل املطلو

دا
ُ
ثمارت اطر أو االســ اتيجية موثقة إلدارة ا ان ) ٣أو ( ؛ر ع أســاس القيمة العادلة، وفًقا الســ العقد املا أو غ املا  يتضــمنهناك مشــتق إن 

ــ  ــ ا وثيًقا بالعقد األســــا
ً
ــتق ارتباط ــــوال يرتبط املشــ ذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خاللاألســــا يف  ــارة  . ال يمكن إعادة تصــــ ســ ح أو ا الر

ا. يتم  ا أو إصـــدار ددة بالقيمة العادلة من  قيدأثناء االحتفاظ  ســـارة خاللاملوجودات املالية ا ح أو ا أي أراح أو مع إدراج  بالقيمة العادلة الر

ثمار. ات  القيمة العادلة  إيرادات االس   خسائر غ محققة ناتجة عن التغ
  

يف )٣(  إعادة التص

غ نموذج األعمال الذي حتفظ بموجبه  ـــــرفإذا  ـــ ــ ــ ــ يف املوجودات املالية ال  عادبموجودات مالية،  املصـ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــت للتأثرتصـ ـــ ــ ــ ــ ــــــري متطلبات عرضــ ــ ـــ ــ ســ  .

عد التغي  نموذج األع ر األو  ة التقر ـــــــتقب اعتباًرا من اليوم األول من ف ــ ديدة بأثر مســ يف والقياس املتعلقة بالفئة ا ـــــ ــ ــ تج مال والالتصــ ذي ي

يف املوجودات املالية  ــــرفعنه إعادة تصــــــ غي  نموذج األعمال للمصــ ناك أي  ــابقة، لم يكن  ــ ية الســ اســــــ ة ا الية والف ــــنة املالية ا . خالل الســ

ا. املصــــرفالذي تحتفظ بموجبه  يف التا لم يتم إعادة تصــــ ات  التدفقات ال بموجودات مالية، و نقدية التعاقدية ضــــمن تم األخذ باإلعتبار التغ

نة أدناه. اف باملوجودات املالية املب لغاء اإلع ية املتعلقة بتعديل و اس   السياسة ا

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٥  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املالية املوجودات

 إنخفاض القيمة )٤(

سارة: غ املقاسةألدوات املالية التالية لمخصصات خسائر االئتمان املتوقعة  املصرفتقيد  ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر

 ومؤسسات مالية مصارفطلوب من امل 

  ة اال الية املوراق األ ثمار  الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل سالمية اإل س

 لية و الوجودات امل ة اال تمو ثمار  سالميةاإل س

  موجودات إسالمية أخرى 

 اطر االئتمانال انية العمومية خاضعة   تعرضات خارج امل
  

ثمارات حقوق امللكية اف بخسارة انخفاض القيمة ع اس   .اإلسالمية لم يتم اإلع
  

ـــــئة  ــ ــ اة أو الناشــ ـــــ ــ ــ ناء املوجودات املالية املشــ ــــــت ــ ــل أدناه)، يجب قياس باســـ ـــــ ــ ل منفصــ ـــــ ــ ــ شــ ا باإلعتبار  ـــــة (وال تم أخذ ــ ــ ذات القيمة اإلئتمانية املنخفضــ

عادل:   خسائر االئتمان املتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ 
  

  ــــائر االئتمانية املتوقعة ملدة سـ ســـــائر االئتمانية املتوقعة  ١٢ا ًرا، أي العمر الزم ل ــ تج عن تلك األحداث شـــ ــــية ع األدوات ال ت اضـ االف

ا  غضون  خ اإلبالغ ١٢املالية ال يمكن تحقيق عد تار ًرا  ا باملرحلة  ،ش شار إل   أو ؛)١(
  

  ســائر االئتمانية املتوقعة ملدة ســائر االئتمانية املتوقعة ١٢ا ًرا، أي العمر الزم ل تملة ع  شــ اضــية ا الناتجة عن جميع األحداث االف

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

  ون من املطلوب ــارة لقيمة ي ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــــــص خسـ ــ ــائر االئتمانية املتوقعةمخصــ ـــــ ــ ــ ــ سـ امل ألي من األدوات املالية ا ا الزمنية بال إذا زادت  ع مدى أعمار

ــل  ـــــ ــ ــ ــ ـــ شـ ري مخــاطر اإلئتمــان ع تلــك األداة املــاليــة  . بــال جو اف األو ميع األدوات املــاليــة األخرى منــذ االع ــبــة  ـــــ ــ ــ ــ ــــائر يتم قيــاس  ،ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ســـ ا

عادل  االئتمانية املتوقعة سائر االئتمانية املتوقعةبمبلغ  ًرا. ١٢ملدة  ا   ش
  

  ــائر االئتمانية املتوقعةعت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ اليـة  ا ا القيمة ا ذه القيمة ع أ ــائر االئتمان. يتم قياس  ــ ــ ــ ــ ــ ســــ الية   للقيمة ا
ً

ا محتمال ً تقديًرا مر

ـــــتحقـــة  ـــ ــ ــ ــ ن التـــدفقـــات النقـــديـــة املسـ ــــرفللفرق ب ـــــ ــ ــ ا للمصــ ـــــرفتتوقع والتـــدفقـــات النقـــديـــة ال  عـــاقـــديـــً ــ ــ ــ ـــ ـــا املصـ ـــأ من ترجيح عـــدة  تلق ــ ــ ــ ــ ــ ـــ شــ وال ت

ات اقتصادية مستقبلية و نار سبة مخصومة  ،س ح املتوقعةب اصة الر   باألصل. ا
  

 ــائر االئتمـانيـة املتوقعـة تمثـل ــ ــ ــ ــ ــ ـــ سـ ـات ا ـةاملـاليـة غ  للمطلو ــــحو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ن التـدفقـات النقـديـة التعـاقــديــة  املســـ ـاليـة للفرق ب ن القيمـة ا الفرق ب

م بإذا  للمصرفاملستحقة  ل والتدفقات النقدية ال  املل ا  املصرفتوقع تالتمو ل عندتلق   و ؛ب التمو
  

 ـــمان املا ــ ــ ــ ـــــبة لعقود الضــ ــ ــ ســ ــائر االئتمانية املتوقعةفإن  ،بال ـــــ ــ ســ ـــــمونة   ا ــ ــ ل املضــ ـــــديد حامل أداة التمو ــ ــ ســ ن املدفوعات املتوقعة ل الفرق ب

ا من  املصرفتتوقع ناقًصا أي مبالغ    أو العميل أو أي طرف آخر. حامل األداةاستالم
  

  

س ــائر اإلئتمانية  املصــــرف يق ســ اطر االقتصــــادية ا افظ القروض ال تتقاســــم خصــــائص ا املتوقعة ع أســــاس فردي أو ع أســــاس جما 

الية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصــــــل باســــــتخدام معدل الفائدة الفع األصــــــ لألصــــــ ــــارة إ القيمة ا ســ ند قياس مخصــــــص ا ســــــ ل، املماثلة. 

ا ع أساس . غض النظر عما إذا تم قياس   فردي أو ع أساس جما
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٦  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املوجودات املالية

  موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة) ٥(

شار عت األصل املا   . "ذات قيمة إئتمانية منخفضة" عند وقوع حدث أو أك له تأث ضار ع التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املا

ـــــــمــل األدلــة ع اإلنخفــاض  القيمــة االئتمــانيــة بيــانــات ــ ــ ــ شــ ــة كموجودات املرحلــة الثــالثــة.  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ يمكن  إ املوجودات املــاليــة ذات قيمــة إئتمــانيــة منخفضــ

 ا حول األحداث التالية:مالحظ
  

  ات مالية ةصعو ض أو املصدر؛ كب ا املق    يواج

  سديد؛ ز أو التأخ  ال يل املثال ال   إخالل  العقد، ع س

  ــا املقرض ض امتيــاز وال لم يكن ليــأخــذ ض، بمنح املق ــا املق ـــــاديــة أو يواج ــ ــ ــ ــ ــــــبــاب اقتصــــ ــ ــ ـــ ــات مــاليــة ألســ ــــعو ــ ــ ــ ـــ يجــة لصــ أن يقوم املقرض، ن

  اإلعتبار، بخالف ذلك؛ أوب

 ات املالية؛ أو ب الصعو س ذا األصل املا  شطة ل   إختفاء سوق 

 .سائر االئتمانية املتكبدة عكس ا  شراء أصل ما بخصم كب 
  

  

 

ب تحديد حدث واحد تعذري قد ســــ  من ذلك، قد ي
ً

ك لعدة أحداث، فبدال  تحول املوجودات املالية إ موجودات ذات قيمة إئتمانية  التأث املشــــ

ـــــة.  ـــــرفمنخفضـــ لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  يقوم املصـــ ا بالت ــ ـــ ــ عت موجودات مالية ال تم قياسـ انت أدوات الدين ال  بتقييم ما إذا 

ر. ل تقر خ  ـــــة  تار ــ ــــامل اآلخر  ذات قيمة إئتمانية منخفضـ ــ ــة القيمة  الدخل الشــ ــ ـــ ات منخفضـ ـــر ـــ ــــيادية والشــ ــ انت أدوات الدين الســ لتقييم ما إذا 

ل.عض التأخذ باإلعتبار  املصرفاإلئتمانية، فإن  صول ع التمو ض ع ا يفات اإلئتمانية وقدرة املق   عوامل مثل عائدات السندات والتص
  

  

 

ض،  وعت القرض ذ ـــــع املا للمق ــ ــ ـــ ــ ور الوضـ ب تد ـــــ ــ ــ ـــ ــ سـ ض  ـــة عند منح االمتياز للمق ــ ــ ــ ــ ـــ يجة ملنح  عند غيابقيمة إئتمانية منخفضــ دليل ع أنه ن

ـــــول ع التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض  ــ ــ ـــ ــ صـ ااالمتياز، فإن خطر عدم ا رً ـــبـة  جو ــ ــ ـــ ــ ــ ســ ـــــــرات أخرى إلنخفاض القيمة. بال ــ ــ ــ وال توجد مؤشــ

ـــا، للموجودات املـــاليـــة ال ـــا إ اإلمتيـــازات ولكن ال يتم منح نـــاك أدلـــه  عت يتم النظر ف ون  ــــة القيمـــة عنـــدمـــا ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ املوجودات اإلئتمـــانيـــة منخفضــ

ف  وظة ع إنخفاض قيمة االئتمان بما  ذلك الوفاء بتعر ف  التع م عر ــــمل  ـــ ــ ــ ــ شـ ـــــداد.  ــ ــ ـــ ــــــوح   التع الســ ــ ـــ ــ ــداد (انظر أدناه) عدم وضـ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ

ـــــديد  ســ ــرات ال ــــدادمؤشـــــ ــــتحقاق ســـ ــــتحقة  إن بلغ اســـ . ٩٠املبالغ مســـ االت ال ال  فيتم دعموع الرغم من ذلك،  يوًما أو أك ا ا ف ف انخفاض ع

عد    يوًما من االستحقاق بمعلومات معقولة. ٩٠القيمة للموجودات 
  

اة أو الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضة) ٦(   املوجودات املالية املش

قة مختلفة نظًرا ألن  ـــــة بطر ــ ــ ــ ـــئة ذات قيمة إئتمانية منخفضـــ ــ ــ ــ ـــ اة أو الناشــ ـــــ ــ ــ ـــ ــــل قيمة يتم التعامل مع املوجودات املالية املشــ ــ ــ ــ ــ ون األصــ بقيمة ائتمانية ت

ذه املوجودات،  ســـــبة ل . بال اف األو ـــة عند االع ت منخفضــ ياة منذ املصـــــرفتث ــائر اإلئتمان املتوقعة ع مدى ا ات  خســـ اف  جميع التغ اإلع

اسب  ذه املوجودات يؤدي إ تحقيق م ي ملثل  سارة. إن التغي اإليجا ح أو ا ات  الر غي اف بأي  ي كمخصص خسارة مع اإلع انخفاض املبد

  القيمة.
  

  

  

  

ف التعثـر  السداد) ٧(   عر

ــــداد أمرً  عد ــ ــ ف التع  السـ رً  اعر ـــائر االئتمان  اجو ــ ــ ــــداد  قياس مبلغ خســ ـــ ف التع  الســ عر ــــــتخدم  ــ سـ ــائر اإلئتمان املتوقعة.  ـــــ  تحديد خســ

ــــائر ائتمانية متوقعة ملدة  ند إ خســ ـــــ سـ ــارة  ــ ســ ان مخصــــــص ا  أو  ١٢املتوقعة و تحديد ما إذا 
ً
را ـــــ و أحد ملشـ ــداد  ياة، ألن التع  الســــ دى ا

ونات احتمال التع  السداد امة  مخاطر االئتمان م ٍل من قياس خسائر االئتمان املتوقعة وتحديد الزادة ال   .الذي يؤثر ع 

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٧  

   إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املوجودات املالية

ف ) ٧(   (تتمة) السداد التع عر
  

  

  :ما ي بمثابة حدث للتع عن السداد املصرف ع

  ض إستحقاق السداد ألك من ي مادي إ  ٩٠تجاوز املق ام ائتما   ؛ أواملصرفيوًما ع أي ال

  اماته االئتمانية سديد ال ض ب تمل أن يقوم املق امل للمصرفمن غ ا   .بال
ف  عر تلفة ألنواع مختلفة من  الســـداد التع يتم تصـــميم  صـــائص ا ل مناســـب لتعكس ا التع  تفنيديتم  ،. وعالوة ع ذلكاملوجوداتشـــ

  من االستحقاق باستخدام معلومات معقولة. يوًما ٩٠السداد ألك من  

تمل  ان من غ ا ـــــــدادعند تقييم ما إذا  ــ ــ ــ اماته العميل  ســـ ــــرف ،االئتمانيةالل ــ ــ ــ ــ ــ عتمـد  يأخذ املصـ ــرات النوعية والكمية.  ــــ ــ ــ ــ ل من املؤشـــ  االعتبار 

ــــل ــ ا ع نوع األصــ ات ،املعلومات ال تم تقييم ــــــر ل الشــ يل املثال  تمو ــــ ــ و "قائمة مراقبة" ،ع ســ ـــتخدم  ـــ ــر النو املســ ــ ــ ون املؤشــ ــــر  ،ي ــ و املؤشــ و

ســـتخدم ُ ل شـــأن  الذي ال  عد املؤشـــرات األفرادتمو ـــرمثل  ،الكمية.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اموعدم  حاالت التعثــ ذا  ،آخر للطرف املقابل ســـداد ال ــية   سـ مدخالت رئ

ستخدم  صول عليه من مصادر خارجية املطورةمجموعة متنوعة من مصادر املعلومات  املصرفالتحليل.  .لتقييم وذلك  داخلًيا أو ا   .التع
  

ة  ٨( ر و ادة ا  مخاطر االئتمان) الز

ـــــرفيقوم  ـــــع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما  املصــ ـــــمان املا ال تخضــ امات القروض الصـــــــادرة وعقود الضــ ل بمراقبة جميع املوجودات املالية و

نـاك  ـانـت  ـة  مخـاطر االئتمـانإذا  ر و ـادة ا نـاك  الز ـانـت  . إذا  اف األو ـة  مخـاطر االئتمـانمنـذ االع ر و ـادة ا ـــــ، الز ــ ــ ـــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــ ــ  رفيقوم املصــ

ــــارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة  سـ  من ا
ً
ياة بدال ــارة ع أســـــاس مدى ا ســـ   ١٢بقياس مخصـــــص ا

ً
را ســـــتخدم  .شـــــ ية  املصـــــرفال  اســـــ الســـــياســـــة ا

ا  عت أنه قد حدث ل ر املا ال  خ التقر ـــة" بتار ـــ ــ ــ ـــ ــ اطر االئتمانية "املنخفضـ ادة العملية حيث أن املوجودات املالية ذات ا ة  مخاطر الز ر و ا

 لذلك،  .االئتمان
ً
يجة ـــــرفتراقب ن ــ ــ ــــع إلنخفاض القيمة الجميع املوجودات املالية و  املصــــ ــ ــ ــ ــــمان املا ال تخضـــ ــ ــ ــ ـــــادرة وعقود الضـــ ــ ــ ــ امات القروض الصــ

امة  مخاطر اإلئتمان. ادة ال   للز
  

ــانــت مخــاطر االئتمــان ع األداة املــاليــة قــد ارتفعــت  اعنــد تقييم مــا إذا  ا ارتفــاعــً ــً ر ،  جو اف األو ـــــرفمنــذ االع ــ ــ ــ ــ بمقــارنــة مخــاطر حــدوث  يقوم املصــ

ــــتحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث  التع   إ اإلســـ
ً
نادا ـــــ ر اســ خ التقر ـــداد ع األداة املالية  تار ــ ـــــتحقاق  عالســ ة االســ ان متوقًعا لف

اف بـــاأل  ــا عنـــدمـــا تم االع ـ ر ا خ التقر ـــذا التقييم، املتبقيـــة  تـــار ــاليـــة ألول مرة. عنـــد إجراء  ــــرفداة املـ ــ ــ ــ ـــ بـــاالعتبـــار املعلومـــات الكميـــة  يـــأخـــذ املصــ

ر له د ال م لفة أو ج ـــــتقبلية املتاحة دون ت خية واملعلومات املسـ ة التار ون معقولة وقابلة للدعم، بما  ذلك ا ة والنوعية ال ت ، بناًء ع ا

خية  ي بما  ذلك املعلومات املستقبلية للمصرفالتار ب اإلئتما   .وتقييم ا
  

ــــاس تحديد احتمالية  ـــ ــ ــــادية املتعددة أسـ ــ ــ ات االقتصــ نارو ـــــ ــ ــ تج عن  التع تمثل السـ ــــي ـــ ــ ر الالحقة. سـ خ التقار اف األو و توار ـــداد عند االع ــ ــ ــ السـ

تلفة احتمالية مختلفة لل ات االقتصــادية ا و نار ل أســاس اإلحتمال املر عن الســدا تعالســ شــ تلفة  ات ا و نار ذه الســ د. أن املر من 

انت مخاطر االئتمان قد  تعلل ستخدم لتحديد ما إذا  ا.عن السداد والذي  ًر   ارتفعت ارتفاًعا جو
  

ات ــــر ــ ل الشـ ــــبة إ تمو ســـ ــاد الك ،بال ــ ــ ــــــرات االقتصـ ــــتقبلية ملؤشـ ــ ــــتقبلية التوقعات املسـ ــ ــــمن املعلومات املسـ امتتضـــ ـــــعار النفط ا وال يتم  ، مثل أســ

ــــادات التنظيميــة ــ ـــ ــ ــ ــ ــا من اإلرشــ ـــــول عل ـــ ــ ــ ــ صـ ن ،ا ــــادي ــ ــ ــ ــ ــ ــ اء االقتصـ ر ا ن ،وتقــار ن املــالي لل ــا من املنظمــات املمــاثلــة ،وا وميــة وغ يئــات ا  ،وال

ارجية. من املعلومات االقتصـــادية الفعلية  ســـبة لألفرادواملتوقعة. باإلضـــافة إ النظر  مختلف املصـــادر الداخلية وا تتضـــمن معلومات ف ،أما بال

لية. ات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية ا ل الشر ل املستقب نفس التوقعات االقتصادية مثل تمو   التمو

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٨  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

م السياسات   .٤ ص بأ ية (تتمة)م اس   ا

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املوجودات املالية

ة  ٨( ر و ادة ا   (تتمة) مخاطر االئتمان) الز

ــــرف يحدد ودة االئتمانية. املقابلة  اطرافأل  املصــ ــــلة بناًء ع ا ــــرفو درجة مخاطر االئتمان الداخ ذات الصــ ــــبان أخذ املصــ ســ مخاطر االئتمان  با

ناك  انت  ـــــــل وما إذا  ــ ــ ـــ ادة عند االعتبار األو لألصــ ناك ز انت  ر. لتقييم ما إذا  ة التقر ــــتمر طوال ف ـــ ــ ــ ــ ــــاس مســ ــ ــ ــ ـــ ة فيه ع أســـ ادة كب ةز ر   جو

ــــــــرفتجري  ،االئتمانمخاطر  ــ ــ ــ ر مع مخاطر  مقارنة املصـ خ التقر ـــــ  املوجودات كما  تار ــ ــ ــ ــ خ  التع اطر حدوث تقصــ ــــداد  تار ــ ــ ــ ــ ــ افالسـ  االع

صوص أدرجت املؤشرات التالية ي. وتنظر  املعلومات املتاحة واملعقولة للتوجيه. ع وجه ا   :املبد
  

 اطر الداخلية   ؛درجة ا

 (و متاح ار (بقدر ما  ي ا يف االئتما   ؛التص

  ــــلبية ات الســ ةالتغ ر و غي كب  األعمال أو األحوال  أوضــــــاعالفعلية أو املتوقعة   ا ــــادية ال من املتوقع أن تؤدي إ  املالية أو االقتصــ

اماته   ؛قدرة العميل ع الوفاء بال

 شغيلية للعميل امة الفعلية أو املتوقعة  النتائج ال ات ال   ؛التغي

  ة ات كب ا ،ألداء املتوقع وسلوك العميللغي ات  حالة  وم شغيلية للعميل املصرفلعمالء  ا سدادالتغي ات  النتائج ال   و ؛والتغ

 معلومات  : ــاد الك ــ ــ ــــرفعتمد االقتصـ ــــادية ا نماذج املصـــ ــ ــتقبلية كمدخالت اقتصـ ــ ــ ــــعة من املعلومات املسـ ــــط  ،ع مجموعة واســـ ــ مثل: متوســ

ــــعار ــ ي  والعقارات ،النفط أســـ م ،وأبوظ د ــــ ــ ـــ ـــــاد  ومعدالت ،والت ــ ــــر االقتصــ ــ يمؤشـــ ال ـــــــ ــــغال ،االســ ــ ا الغرف الفندقية ومعدل إشـــ إ  ،وغ

تلفة.    خصائص جميع دائًما تحتسب ال قد لمتوقعةا نالئتماا خسائر بلحسا لمستخدمةا ذجلنمات والمدخال. إن الذلكجانب التحوالت ا

عديالت ،ذلك ولبيان. لماليةا تلبياناا يخرتا في قلسوا ات مؤقتة  يتم إجراء  سو ةباستخدام حنوعية ك ي ذو خ   .كم ائتما
  

خالف ض ،التحليل أعاله و وظة  مخاطر االئتمان  فمن املف ادة م   .يوًما ٣٠عن سداد الدفعات التعاقدية ألك من العميل  عإن وجود ز
  

ش إ  ة  مخاطر االئتمانإن العوامل النوعية ال  ر و ادة ا   السداد  الوقت املناسب.  التع تنعكس  نماذج  الز
  

ــــرف يزالذلك، ال وع الرغم من  ســـــبان املصـ ل  تأخذ با شـــــ انت مخاطر االئتمان قد زادت  عض العوامل النوعية لتقييم ما إذا  ل منفصـــــل  شـــــ

ناك ترك خاص ع املوجودات املدرجة  "قائمة املراقبة" بالنظر إ أن ال ات،  ســــبة إلقراض الشــــر تعرض يتم ع قائمة املراقبة عندما ام. بال

دارة االئتمانية لطرف مقابل محدد.  ور ا ناك قلق من تد ون    ي
  

  

ل ــــتحقاقعندما ف ،األفراد وفيما يتعلق بتمو ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرفعت  ،يوًما ٣٠ يتخطى االسـ ـــ ــ ــ ــــل  املرحلة  املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ون األصـ ة  مخاطر االئتمان و ادة كب حدوث ز

سارة يقاس ،الثانية من نموذج انخفاض القيمة سائر االئتمانية املتوقعة بالعمر الزم بمع أن مخصص ا   .ل
  

اف باملوجودات املالية) ٩( لغاء اإلع   عديل و

قة  عالتعديل  يتم ا بطر عديل ــــــل ما أو يتم  ــ ـــ ــ ــــروط التعاقدية ال تنظم التدفقات النقدية ألصــ ـــ ــ ــ ـــــــل املا عندما يتم إعادة التفاوض ع الشــــ ــ ــ ــ األصــ

 أو 
ً
. يؤثر التعديل ع مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فورا ـــــل املا ــــــتحقاق األصـــ اف األو واســ ن االع ــــتقب أخرى ب خ مســــ . تار

ديدة أو املعدلة ع ا دات ا ذه التع  ح إذا لم تؤثر 
ً
عديال ود القائمة لقرض قائم  عديل الع ل إدخال أو  ــــ شـــ ـــــ ــــافة إ ذلك، ســ لتدفقات باإلضـــ

غي  يــل املثــال  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  أم ال (ع سـ
ً
ـــــــتوفيــا ــ ــ ــ ــد مســ ــان التع ــا قــد تؤثر ع التــدفقــات النقــديــة بنــاًء ع مــا إذا  ــادة  معــدل النقــديــة ع الفور ولك  الز

دات). شأ عندما يتم ف التع   الفائدة الذي ي
  

ادة التحصيل وتقليل مخاطر  ممنالتفاوض ع القروض مع العمالء  املصرفتيعد  ات مالية لز ون صعو س شروط  التع يواج السداد. يتم ت

ود امل ل ا ض قد بذل  ا املق ون ف االت ال ي ــداد القرض  ا ــــ ام من ســ ون خطر  ــــلية، وأن ي ــ ــــروط التعاقدية األصــ عقولة للدفع بموجب الشــــ

ــــــروط املعدلة  معظم  التع  ــ ـــ ــ ــــمل الشـ ــ ــ ــ ــ شــ ــــروط املعدلة.  ــ ــ ــ ض من الوفاء بالشــــ ـــــ قد حدث بالفعل ومن املتوقع أن يتمكن املق ــ ــ ـــ ــــداد أو التقصــ ـــ ــ ــ الســـ

ات  توقيت التدفقات النق ة اســـــتحقاق القرض، التغي االت تمديد ف ســـــديد األصـــــل والفائدة)، تخفيض مبلغ التدفقات النقدية ا دية للقرض (

ت  واإلعفاءاملستحقة (األصل  دات. ت عديالت التع س  املصرفمن الفائدة) و ة عسياسة الت ات واألفراد. السار   إقراض الشر
  

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٢٩  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

 (تتمة) املوجودات املالية

اف باملوجودات املالية) ٩( لغاء اإلع   (تتمة) عديل و
  

ذا التعديل  املصــــرفتقيم أي من املوجودات املالية، عديل  عند ان  اف. وفًقا لســــياســــة ســــما إذا  ، فإن التعديل يؤدي املصــــرفيؤدي إ إلغاء اإلع

اف  انإ إلغاء االع تب عليه إن  ري اختالف  ي    الشروط. جو
  

ــا ــ ــ اف لتحديد صــ خ إلغاء اإلع ــــائر االئتمان املتوقعة  تار ســــ ــارة  ســــــ ، يتم إعادة قياس مخصــــــــص ا ـــل املا ـــ اف باألصــ يمة  الق حالة إلغاء اإلع

ــــروط ا ديدة مع الشـــ ذه القيمة املدرجة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية ا ن  خ. إن الفرق ب ــــل  ذلك التار ديدة ســـــــوف املدرجة لألصـــ

ديد مخصص خسارة يتم قياسه بناًء ع خسائر ائتمانية متوق ون لألصل املا ا اف. سي ح أو خسارة عند إلغاء اإلع ًرا  ١٢عة ملدة يؤدي إ ر ش

اف با ا االع الة ال يتم ف ذا فقط  ا ــارة إئتمان. ينطبق  ـــــ ــأ بخســ ــ ــ ــ شـ ديد قد  ا القرض ا عت ف االت النادرة ال  ناء ا ــت ـــــ لقيمة العادلة باســ

ديد بخصــم  ناكملبلغ القيمة االســمية املعدل  كبللقرض ا يجة التعديل.  تعخطر كب لل حيث ال يزال  تراقب عن الســداد ولم يتم تخفيضــه ن

ـــــــرف ــ ـــ ــ ض  حــالــة  املصـ ــان املق ــابقــة  عمخــاطر االئتمــان للموجودات املــاليــة املعــدلــة من خالل تقييم املعلومــات النوعيــة والكميــة، مثــل مــا إذا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ســ

ديدة.   بموجب الشروط ا
  

ــفرا ال عندم اف عنالتعديل  ســــ ســــــب ، إلغاء االع ــــرفتح ناء ر  املصــ ــــت عده (باســ ية قبل التعديل و ــارة التعديل ملقارنة إجما القيمة الدف ح / خســــ

ــائر االئتمانية املتوقعة ــ ســ عدل يقوم املصــــــرف. )مخصــــــص ا
ُ
ــائر االئتمانية املتوقعة لألصــــــل امل ــ ســ   عد ذلك بقياس ا

ُ
درج التدفقات النقدية حيث ت

.املتوقعة الناشئة من األصل املا املعدل  حساب  ز النقدي املتوقع من األصل األص  ال
  

ـــــرفل ي ــ ـــــل  املصـ ــ ل األصـ ــــل، أو عندما تقوم بتحو ــ ـــتالم التدفقات النقدية من األصــ ــ قوق التعاقدية املتعلقة باســـ اء ا ـــــل املا عند إن اف باألصـــ اإلع

اطر وعوائد ملكية املوجودات إ طرف آخر. أما  حالة عدم قيام امل افة ا ــــرفاملا و ــ ــ ـــ ــ ل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنا صــ ل بالتحو ـــــ ــ ــ ــ ـــ شــ فع امللكية 

ري واستمراره ول،  جو اف بحصته يقوم املصرفبالسيطرة ع األصل ا ات املتعلقة به  حدود املبالغ  باإلع ول واملطلو بقاة  األصل ا املس

ا. أما  حالة إحتفاظ امل افة مخاطر ومنافع امللكية صــــــرفاملتوقع دفع ري،  ب ل جو ــــ شــ ول  ـــــل املا ا ــــل لألصـ ــــرففتواصــ ـــــل  املصــ اف باألصـ اإلع

ونة  وكذلك بأيةاملا  اضات مر   .عوائد املستلمةتتعلق بالإق
  

ـــــــتحق  ــ ــ ـــ ــــتلم واملسـ ـــ ــ ــ ــ ٍل من املبلغ املســ ــــل ومجموع  ـــــ ــ ــ ن القيمـة املدرجة لألصـــ اف بالفرق ب ـامل، يتم اإلع ـــــــل ما بال ــ ــ ــ ــ اف بأصـ احعنـد إلغـاء اإلع أو  واألر

اكمة  ــائر امل ســ دد  واملقيدةا ثمار  حقوق امللكية ا ناء االســــ ســــارة، مع اســــت ح أو ا اكمة  حقوق امللكية  الر  الدخل الشــــامل اآلخر وامل

اكمة املع ــــارة امل سـ ح/ ا يف الر ــــ ــامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصـ ـــه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــ ـــابًقا  الدخل الذي تم قياســ ا ســ ف 

.
ً
سارة الحقا ح أو ا   الشامل اآلخر إ الر

  

  

  شطب) ال١٠(

ــاليـــة طـــبش میت تقوم . کةرلشا مع فعد ةطخ في راكباالشت للعمیا مقیا دمع لمث، ردادلالست لةومعق تقعاوت نـــاك ون یک ال مادعن املوجودات املـ

نفاد جميع طرق الدفع املمكنة. ولكن  ـــــ عد اســ ا  ــــط ــتحقة لشـــ ــ يف األموال أو املبالغ املســـ ـــــ ـــــركة بتصــ ل أو الذمم امل  حالالشــ ــــطب التمو  ،دينةتم شـــ

داد  اولة اس شاط اإلنفاذ  دادستمر الشركة   سارة عند اس ح أو ا ا  الر   ا.الذمة املدينة املستحقة، وال يتم إثبا
  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٠  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

ر املالية رقم  امة املقدمة عند اعتماد املعيار الدو إلعداد التقار ية ال اس  (تتمة) ٩السياسات ا
ات    املاليةاملطلو

يف والقياس الالحق١(   ) التص

ات املالية  يف املطلو ا ليتم تص ات السابقة ع أ الية والف ة ا ناء: مقاسةلف لفة املطفأة، باست  بالت
ً
  الحقا

  ات املالية بالقيمة العادلة من ات املالية  خاللاملطلو ــــتقات واملطلو ــ ــ ــ ــ ــ يف ع املشـ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــارة: يتم تطبيق التصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ســـ ح أو ا ددةالر عند  األخرى ا

اف ي.  االع ي  الدخل و املبد ل جز شـــــ ســـــارة  ح أو ا ات املالية املصـــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الر ســـــائر للمطلو اح وا تم عرض األر

ــامـــل اآلخر ( ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ات  مخـــاطر اإلئتمـــان لتلـــ مبلغالشـ ـــات املـــاليـــة والـــذي يرجع إ التغ ــة العـــادلـــة للمطلو ـــاتك التغ  القيمـ ، وال يتم املطلو

ـــــوق ال  ات  ظروف الســ عزى إ التغ ا املبلغ الذي ال  ا ع أ اتحديد ــأ ع ــ ــ شـ زئية (املبلغ املتبقي  ت ــارة ا ــ ــ سـ ح أو ا ــــوق) والر مخاطر الســـ

ام).  ذا العرض من شأنه  وذلكمن التغ  القيمة العادلة لالل ادة، أو إيجادما لم يكن مثل  اسال، عدم ز الة يتم تطابق ا ذه ا ، و 

احعرض  اطر االئتمانية  األر ات  ا سائر املتعلقة بالتغ سارة. للمطلوبأو ا ح أو ا    الر
  

 لة ل ل املوجودات املالية غ املؤ ـــئة عن تحو ــ ــ ــ ــ ات املالية الناشـ ون تحو ال املطلو ـــــتمر. عندما ال ي ــ ــ ــــاركة املســـ ــ ــ ــ بعاد أو عند تطبيق ن املشــ ـــــ ــ ــ ــ ل سـ

ل. و ام ما للمقابل املستلم للتحو اف، يتم إثبات ال  إللغاء االع
ً
ال   املوجودات املالية مؤ

 امات املالية  .عقود الضمان املا واالل

  

ح الفعطرقة    الر

ح الفعطرقة  و  الر ح الفع  ة املعنية. معدل الر ح ع مدار الف ــــــيص نفقات الر ــ ــ ــ ات املالية وتخصــ لفة املطفأة للمطلو ــــاب الت ــ ـــ ــ ــ قة حسـ  طر

ــــتلمة و  ــ ــ ــــوم والنقاط املدفوعة أو املســ ــ ــتقبلية املقدرة (بما  ذلك جميع الرســــ ــ ــ ــ ــم من املدفوعات النقدية املســ ــ ــ ــ صــ ــــبط با ـــ ال املعدل الذي يقوم بالضـــ

ـل جزًءا ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـات) خالل العمر املتوقع شــ ـــــــاط األخرى أو املطلو ـــ ــ ــ ـاليف املعـاملـة واألقســ ح الفع وت ـات يتجزأ من معـدل الر املـاليـة، أو (عنــد  للمطلو

ية عند اع مدار قتضاء) الا ة أقصر، لصا القيمة الدف ي.ال ف اف املبد   ع
  

اف) ٢(   إلغـاء االع

ات املالية عند إطفاء بعاد املطلو اء صالحيته).يتم اس دد  العقد أو إلغاؤه أو ان ام ا   ا (أي عندما يتم الوفاء باالل
  

ن  ــــاب التبادل ب ــ ـــ ســ ــــرفيتم اح ــ ــ ل املصـــ ــــروط  اوممِوّ ــ ــ ة  شـــ ر عديالت جو ـــــــافة إ  ، باإلضــــ
ً
ا ر  جو

ً
ــــروط مختلفة اختالفا ــ ــ شـــ ل  ـــــ ألدوات التمو ــ ــ األصــ

انت القيمة  ري إذا  ل جو شـــــ ات مالية جديدة. تختلف الشـــــروط  اف بمطلو ات املالية األصـــــلية واالع إطفاء للمطلو امات القائمة،  الية االل ا

صــــومة ديدة، بما  ذلك أي رســــوم مدفوعة بالصــــا من أي رســــوم مســــتلمة وخصــــًما باســــتخدام معدل للتدفقات النقدية بموجب ا ا لشــــروط ا

،  ع األقل  ح الفع األص .١٠الر ام املا األص الية. التدفقات النقدية املتبقية من االل فضة للقيمة ا الية ا   ٪ مختلفة عن القيمة ا
  

ــافة إ ذلك،  ــــ ــ ــ ــ ـــ نـاكإضـ ـانوعيـة أخرى مثـل العملـة ال عوامل  ف ــــنف األداة  ـــ ــ ــ ــ ـديدة املرفقــة تصــ ل ا ات التحو ح، وم ات  نوع معـدل الر ، والتغ

ات   داتباألداة والتغي اال يتم  التع ــــوم يتم  مراعا لفة أو رسـ ــــداد، أي ت ــــروط كسـ عديل الشـ ل أو  ــــاب تبادل ألدوات التمو سـ ا.  حالة اح ــً أيضـــ

ا ع النحو ــارة اإلطفاء. إذا لم  تكبد ـــــ ــ ــ ح أو خســ ف به كجزء من ر ـــــباملع ــ ــ ســــ ـــــــوم متكبدة تقوم  يح ــ ــ لفة أو رســ إطفاء، فإن أي ت التبادل أو التعديل 

ا ع املدى املتبقي للمطلوب املعدل. تم إطفاء ام و ية لإلل   بتعديل القيمة الدف

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣١  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

  األدوات املاليـة (تتمة) )و(

  قود الضمان املاع

عرف  ــــعقد بالعقد الضــــمان املا ُ ب إخفاق عميل  الذي يقت ســــ ا  ســــارة ال يتكبد ض حامله عن ا ســــديد دفعات محددة لتعو من املصــــدر 

ل. ا وفًقا لشروط أداة التمو   محدد  سداد الدفعات عند استحقاق
  

ــــادرة من  ــــمانات املالية الصــ ــآت يتم قياس عقود الضــ ــ شــ ــــرفأحد م ا العادلة املصــ  بقيم
ً
ا بالقيمة ا ،مبدئيا ذا لم يتم تحديد ح و لعادلة من خالل الر

ل األصل املا شأ عن تحو سارة وال ال ت   ،وا
ً
ا الحقا   :بالقيمة األع ألي منيتم قياس

  

  ر املالية رقم دد وفًقا للمعيار الدو إلعداد التقار سارة ا   و ؛٩مبلغ مخصص ا

 ف به مبدئًيا أقل ف به وفًقا لسياسات  قيمة ،عند االقتضاء ،املبلغ املع اكم املع   إثبات اإليرادات. شأن املصرفالدخل امل
  

ــــنفةود عقرض تع ــ ــــمان املا غ املصــ ــ ــائرح أو بارألل اخالن لة مدلعاابالقیمة  الضــ ــ ــ ســ ــــات ا ــ ــــصــ تم عرضن في بیا كمخصــــ في  س لقیاا املركز املا و

  رى.ألخرادات اإلیا
  

سارةبالقيمة أي عقود ضمان ما  املصرف يحددلم  ح أو ا   .العادلة من خالل الر

  

  األدوات املالية اإلسالمية املشتقة

ح والعملة و  عرضنا للر ذه أيًضا إلدارة  ستخدم  ة. و شطة التجار االئتمان ومخاطر ستخدم األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  املقام األول  األ

  بالقيمة العادلة. ملشتقة  بيان املركز املااملالية ا األدواتجميع  إثباتالسوق األخرى. يتم 
  

ذه األدوات  ققة من  ققة وغ ا ــائر ا ـــــ ــ ــ ســـ اح وا ة، فإن األر ــــطة التجار ــ ـــ ــ شـــ ـــالمية  األ ــ ــ ـــ ــ ــــتقة اإلســ ــ ـــ ـــ ــــــتخدم األدوات املالية املشــ ــ ــ ــ ســ املالية عندما 

ــا  اإليرادات األخرى. لمشتقة ا إلسالمیةا ــ اف  ودات جوجبة کمولمالة دلعاالقیمة ذات المشتقة ا إلسالمیةا لمالیةدوات األرض اعم یتيتم االع

ام لة سالبة یتدقیمة عاذات سالمیة مالیة ت إمشتقاوأدوات  ات باولطکم إدراج ــــة بموازنة املوجودات املالية واملطلو ــ ــ ــ ــ ــ اصــ نا ا ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت وفًقا لسـ

يل صا القيمة العادلة لبعض املوجودات واملوجودات املشتقة ات التقييم  سالميةاإل  املالية، يتم  سو ام، حسب االقتضاء. تدرج  أصل أو ال

ات املشتقة اإلسالمية  القيمة العادلة للموجودات املشتقة األقساط املدفوعة واألقساط املستلمة جزء من املوجودات وتمثل . اإلسالمية واملطلو

ات املشتقةاملو اإلسالمية  املشتقة . اإلسالمية طلو ل مشتق ما ، ع التوا اص بنا، فإننا نحدد ل عندما يتم استخدام املشتقات إلدارة التعرض ا

ان من املمكن تطبيق محاسبة التحوط.   إذا 

  

ثمار  شركة زميلة  (ز)   االس

عرف 
ُ

ـــــركة الزميلة  ــ ـــــيطرة الشـ ــ ــــع لسـ ــ ـــــأة ال تخضــ ــ شـ ــــرفبامل ك. تم املصــــ ـــــ ــ ــــروع مشـ ـــ ـــة  مشـ ــ ــ عة أو حصـ ــــركة تا ــ عد شــ ة وال ال  ر و ـــــيطرة ا ــ ثل الســ

ة القدرة  ر و اا ثمر ف ـــــ ــــركة املســ ـــــغيلية للشـــ شــ ــــات املالية وال ــ ـــياسـ ـــ ــــاركة  القرارات املتعلقة بالسـ ــــيطرة ولك، ع املشـــ ــ ــــيطرة أو السـ ا ال تمثل الســـ

كة ذه السياسات.  املش   ع 
  

ــتخدام  ذه البيانات املالية باســـ ات الزميلة   ات الشـــــر قة حقوق امللكيةيتم دمج نتائج وموجودات ومطلو ثمار أو  طر ناء عند ُيصـــــنف االســـــ باســـــت

ر املالية رقم  الة وفق املعيار الدو إلعداد التقار ــابه  تلك ا ـــــ ـــ ــ ــ سـ قة حقوق امللكية، يتم . و ٥أي جزء منه كمحتجز للبيع حيث يتم اح موجب طر

ثمار   ـــــ ــ لفأي إثبات االســ ــــركة زميلة مبدئًيا  بيان املركز املا بالت ـــة شـــــ ــ ــ اف بحصــ عد ذلك لالع ا  عديل ــــرفة و ــ ــارة  املصـــ ــ ــ ســـ ح أو ا والدخل  الر

ــــامل اآلخر  ــــة الشـ ــــركة الزميلة. عندما تتجاوز حصـ ــــة  املصـــــرفللشـ ــــائر الشـــــركة الزميلة حصـ شـــــمل أي  املصـــــرف خسـ  تلك الشـــــركة الزميلة (وال 

لة األجل  ثمار املوال تمثلحصـص طو ا، جزًءا من صـا اسـ ر د  املصـرفتوقف ت  الشـركة الزميلة)، صـرف،  جو اف بحصـته  املز عن االع

ـــــائر ســ د الذي تكبد. و من ا ــــافية فقط إ ا ــ ــائر اإلضـ ــ ــ سـ اف با ــــرففيه  تتم االع ــ امات قانونية أو  املصـ ـــدد مدفوعات نيابة عن  تبعيةال ـــ أو سـ

  الشركة الزميلة.

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٢  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

ثمار  شركة زميلة (تتمة)  (ز)   االس

ثمار   خ الذي  الشركة الزميلةيتم حساب االس قة حقوق امللكية من التار ا شركة زميلة. عند حيازة تباستخدام طر ثمر ف صبح فيه الشركة املس

ثمار ع حصة  لفة االس اف بأي فائض من ت ثمار  شركة زميلة، يتم االع ددة  املصرفاالس ات ا  صا القيمة العادلة للموجودات واملطلو

ثم ية لالس ا  القيمة الدف رة، وال يتم تضمي ا كش ثمر ف  صا القيمة العادلة للموجودات  املصرفأي فائض من حصة . إن ارللشركة املس

عد إعادة التقييم،  ثمار،  لفة االس ددة ع ت ات ا ا يتم إثباته واملطلو ة ال يتم ف سارة  الف ح أو ا ثمار. حيازةمباشرة  الر   االس
  

ثم املة لالســــــ ية ال رة) لتحديد انخفاض القيمة وفًقا عند الضــــــرورة، يتم اختبار القيمة الدف ــــ ــار (بما  ذلك الشــ ــ اســ  ٣٦ رقم الدو للمعيار ا

داد ( ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــل واحد من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسـ ـــ ــ ــ ـــ ــــتخدمةأصــ ــ ــ ــ ــ ــ اليف البيع القيمة املسـ ا ت  م
ً
ما أعوالقيمة العادلة مطروحا ) مع القيمة ، أ

ية   .الدف
  

ـــــــرفتتوقف  خ  املصــ قة حقوق امللكية من تار ــــتخدام طر ــ ثمار ب االعتدادعدم عن اســـ ـــــ ــ ثمار ع أنه كاالســ ـــــ ــ يف االســ ـــــ ــ ــــركة زميلة أو عندما يتم تصــ ــ شـــ

ون الفائدة  يحتفظ املصـــرفللبيع. عندما  محتفظ به ابحصـــة  الشـــركة الزميلة الســـابقة وت تفظ   مالًيا،  ا
ً

بقياس الفوائد  يقوم املصـــرفأصـــال

ــا تفظ  خ  ا ــابــالقيمــة العــادلــة  ذلــك التــار عــد كقيم ا ال حيــث  ي وفقــً اف املبــد ـــــ الــدو رقمعــادلــة عنــد االع ــ ــ ـــ ــ ــاسـ ن ٩ للمعيــار ا . إن الفرق ب

ــة  ــ قة حقوق امللكية، والقيمة العادلة ألي حصــــ خ إيقاف طر ية للشــــــــركة الزميلة  تار االقيمة الدف ـــة جزئية  محتفظ  ـــ  وأي عائدات من بيع حصــ

سارة عند البيع. من  ح أو ا ا  تحديد الر ف به سابًقا  الدخل الشامل من الزميلة. الشركة الشركة الزميلة يتم تضمي سارة املع ح أو ا إن الر

بعاد الشركة الزميلة سارة عند اس ح أو ا يفه إ الر  .قبل تلك الشركة الزميلة قد يتم إعادة تص
  

اح و  بعاد األر ن يتم اس ققة الناتجة عن املعامالت ب سائر غ ا صة  الشركة الزميلة.والشركة الزميلة  املصرفا   بقدر ا

  

ات واملعدات)ح(    املمتل
  

  االعتـراف والقياس 

ات واملعدات يتم قياس ة بصورة  بنود املمتل سو لفة ع املصروفات امل شتمل الت الك املتـراكم وخسائر انخفاض القيمة. و  االس
ً
لفة ناقصا بالت

اليف أخ لفة املواد والعمالة املباشرة وأي ت  ع ت
ً
شأة ذاتيا لفة املوجودات امل شتمل ت ة مباشرة لالستحواذ ع املوجودات املعنية.  سو رى م

ات واملعدات بصورة مباشرة إ إي زالة بنود املمتل اليف فك و ا، باإلضافة إ ت شغيلية املناسبة لالستخدام املزمع ل الة ال صال املوجودات إ ا

عادة املوقع إ حالته األصلية.    و
  

ات واملعدات  سب بنود املمتل سية) من املمتل تتضمنعندما تح   ات واملعدات.أعمار إنتاجية مختلفة كبنود منفصلة (عناصر رئ
  

اليف الالحقة   الت

ان من املر أن تتدفق  ذا البند إذا  ة ل ات واملعدات ضمن القيمة الدفتـر بدال جزء من أحد بنود املمتل لفة اس  املصرفع يتم االعتـراف بت

تم اال  لفته بصورة موثوقة. و مكن قياس ت زء و ذا ا ات املنافع االقتصادية املستقبلية املتمثلة   اليف الصيانة اليومية للممتل عتـراف بت

ا.  بيان الدخلواملعدات ضمن    عند تكبد
  

الك    االس

الك يقيد  ل  بيان الدخل االس ات واملعدات.  بندع أساس القسط الثابت ع مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة ل الك من بنود املمتل سب اس ح وُ

ما أقصر. امل ا اإلنتاجية، أ . و وجودات املستأجرة ع مدى عقد اإليجار أو أعمار الك ع األرا ساب اس   ال يتم اح
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٣  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

ات واملعدات (تتمة))ح(   املمتل

الك (تتمة)   االس
الية والفتـر فيما ي األعمار اإلنتاجية املقدرة للف   ة املقارنة: تـر ة ا

  

  سنوات  
نات ع العقارات املستأجرة   ٧  تحس

زة  اسوبامج ـر و ومعات أج   ٧ – ٣  ا
  ٥  ومعدات وتركيباتأثاث 

  ٥  سيارات
  ٥ - ٢  موجودات حق االستخدام

ي   ٢٥  مبا
  

ل تقر تتم إعادة تقييم  خ  الك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية  تار بعادات من ـرطرق االس سائر الناتجة عن االس اح وا تم تحديد األر . و

تم إدراج الفروق  تـر خالل مقارنة املتحصالت مع القيمة الدف   .  بيان الدخلة. و
  

  

ل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إ فئة ا اء من اإلنجاز، يتم تحو لفة. عند االن ملوجودات املناسبة يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالت

ية  اس  للسياسات ا
ً
ا وفقا الك عل ساب االس تم اح   . للمصرفو

  

ة  )ط( ثمارات العقار   االس

ثمارات صول ع إ يتم االحتفاظ باإلس ة ل ــــر العقار ــ ــ ــ ة يــ ثمارات العقار شمل اإلس ا.  ادة  قيم ، تطو ادات إيجار و/أو ز لفة الشراء األو ــــر ت ــ ــ ــ ات ــ

ــــــرقيد التطو  عقاراتمحولة من  لفة التطو ـ ة بناًء ع تقييم ع القيمة ـــــــر ، ت ثمارات العقار ات الالحقة والتعديالت ع القيمة العادلة. تدرج اإلس

اية ف ثمارات كما   ــــر العادلة لتلك اإلســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــرة التقر تـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ تم قبضـــه لبيع أحد املوجودات أو دفعه أصـــل ما ــ ا الثمن الذي ســـ عرف القيمة العادلة بأ  .

 أو تقد
ً
ــــرا ــ  مباشـ

ً
ــدا ــــ ــده رصـ ــــ ذا الثمن يمكن رصـ ان  غض النظر عما إذا  خ القياس  ــــوق  تار ــ ــــاركة بالسـ ــ شـ ن أطراف م ــــر يضـــــــمن معاملة منظمة ب ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ه ـ

ــــتخدام أي من تقنيات التقييم األخرى.  ــ ــ حددباسـ
ُ
ــــائر  ت ــ ــ ســ اح أو ا يل األر ـــــ ــ ــ ن. يتم  ــــتقل ـــ ن مســ ني ن م ل دوري من قبل مقّيم ـــــ ــ شــ القيمة العادلة 

ة  يـر الناتجة من التغي ثمار ا التغيتـر  الف بيان الدخلات  القيمة العادلة للعقارات اإلس   .يـرة التـي يحدث ف
  

ــيانة األخرى ع يتم تحميل  ــــالح والصــــ اليف اإلصــ ــــر خالل الف بيان الدخلجميع ت ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف. وتقوم القيمة العادلة تـ ـــار ــ ا تكبد تلك املصـ ة املالية ال تم ف

. ة ع طبيعة وموقع وحالة األصل املع ثمارات العقار   لالس
  

  

ة   )ي( سو ا ل ة إسالميـةموجودات مستحوذ عل ثمار لية واس   موجودات تمو

ــــتحوذ  ــ ـــــرفســ ة  املصـــ ــــــو ســ ـــمانات أخرى ل ـــ ن ألخر ع عقارات وضــ ـــةمن ح ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــالميـ ــ ثمارة إسـ ـــــ ــ لية واسـ  العقاراتحيث يتم إدراج تلك  ،موجودات تمو

ــمــانــات األخرى  ــ ــ ــ ـــ ــ ــــالميــةاملوجودات بقيمــة  والضــ ــ ـــ ــ ــ ليــة اإلســ ــة والتمو ثمــار ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ خ  االسـ القــابلــة للتحقيق والقيمــة العــادلــة املتــداولــة لتلــك املوجودات  تــار

ما أقل.  سائر من ا تقيداالستحواذ، أ اح أو ا ققة من إعادة التقييم  ال األر سائر غ ا بعاد وا   . بيان الدخلس
  

ع العمالء   )ك( ات األخرى  للمصرفاإلسالمية واملطلوب ودا   ومؤسسات مالية أخرى واملطلو

ع العمالء اإلسالمية واملطلوب  تقيد ات األخرى  للمصرفودا   ومؤسسات مالية أخرى واملطلو
ً
لفة املطفأة. ، و بالقيمة العادلة مبدئيا  بالت

ً
  الحقا

ات الطارئة  )ل( صصات واملطلو   ا

قيد 
ُ
صـــصـــات عندما ت تبا ــــز ال صـــرفع امل ي ـــ ــ ــ ـــ ــ يجة تـــ ) ن تا ي أو اســـت تمل أن  حدث ســـابقام حا (قانو ون من ا ســـديد  صـــرفامل تطالبو

انيةام تـز ذا االل عتمد عليه.  يـرتقد مع إم ل  ش صصات  ذه ا لفة    ت
    

ــــر املبلغ املعيمثل  ــ ــ ــ ــــرف به كمخصص أفضل تقدتــ ــ ــ ـــ ة االل يـ سو ــــز ل ــ ــ ــ خ التقر  القائمام تــ ــــــر تار ــ ــ يطة باالل مراعاةمع  ــ وك ا اطر والش ــــز ا ـــ ــ ــ  حيثام. تـ

ذا االل ة  ســـو صـــصـــات باســـتخدام التدفقات النقدية املقدرة ل ــــز تقاس ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر ام، ومن ثم فإن القيمة الدفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذه التدفقاتتـ الية ل  ة  القيمة ا

  .النقدية
  

ة أحد  ســـو عض املنافع اإلقتصـــادية الالزمة ل ـــــــرداد جميع أو  ـــ ــ ــ ــ ــ أصـــل إذا أصـــبح من عندما يتوقع إســـتـ صـــصـــات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة  ا

ل موثوق. ش ان من املمكن قياس مبلغ الذمة املدينة  ذا  ض و تم إستالم التعو   املؤكد بالفعل أنه س
  

ـــــزامات محتملة ناتجة عن أ ــ ــ ن  إلتـــــ فوظة كر عض الضمانات وخطابات اإلعتماد ا ــــي تتضمن  ــ ـــ ــ ــ ات الطارئة التـ ا إن املطلو حداث سابقة ووجود

ـــــــيطرة  امل تحت سـ ــــت بال ــ ســ ـــــــر مؤكدة و ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــتقبلية غيـــــ تم تأكيده فقط عند وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو عدة أحداث مســ ـــــ ــ ــــرفسـ . يتم املصــــ

ات الطارئة  ال ا  اإليضاحات بيانات املالية االعتـراف باملطلو   .بيانات املالية الب الواردةبل يتم بيا

  
  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٤  
\  

   بيانات املاليةال إيضاحات حول 
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

ية (تتمة)  .٤ اس م السياسات ا ص بأ   م

اة دائنة  )ن(   ذمم ز

اة وفًقا  ساب الز خ ٢٠٢٠/٣٥١٩/  ن/  CBUAE / BSDرقم  لإلرشادات الواردة بالتعميم الصادر عن مصرف اإلمارات املركزي يتم اح  ٣ الصادر بتار

نة ٢٠٢٠أغســـــطس  ــا األموال . و باملصـــــرفالرقابة الشـــــرعية الداخلية  وتم اعتماده من قبل  قة صـــ ن ع أســـــاس "طر م ــا اة املســـ ســـــاب ز تم اح

ورة  معيار  ثمرة" املذ )املســ اســبة والتدقيق للمؤســســات املالية اإلســالمية (أيو نة الرقابة  توصــياتوالذي يتوافق مع  ٩رقم و  ٣٥رقم  يئة ا

حسبه  :املصرفالشرعية الداخلية و   . ع النحو التا
  

 اح امل تخرج اة من أر تجزة. صرفالز   ا

 تفظ به لدى امل ثمار ا ل منفصــل من رصــيد احتياطي مخاطر االســ شــ ثمار  اة احتياطي مخاطر االســ ســاب وخصــم ز . يتم صــرفيتم اح

اة ع  سداد ثماالز اة  إر احتياطي مخاطر االس ية املتحدةبصندوق الز   . ودولة اإلمارات العر

  ــبة ســـــ ـــدد  ـــ سـ
ُ

اة ٢٠ اة  إ٪ من الز ـــــندوق الز ــــــتحق الذي يتم بصــ اة املسـ ـــاب الز ــ ية املتحدة واملبلغ املتبقي موقوف  حســ دولة اإلمارات العر

ع" تحت إشراف  نة التوز   .باملصرفنة الرقابة الشرعية الداخلية صرفه من قبل "

  القبـوالت  )س(

ات مالية  قيد يتم  عاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك فإن اإلل بيان املركز املاالقبوالت كمطلو امات املتعلقة بأوراق تـز مع حق 

ات مالية ا كموجودات مالية ومطلو سا   . القبول قد تم إح
  

  

   اداتيـر اف باإل تـر االع  )ع(

ـــــــر إن اإل  ـــ ــ لية اإلسالميةاملوجودات ادات من يـ ة والتمو ثمار ثمارةو  االس عتاإلسالمية األوراق املالية االس ــــــر، بما  ذلك الرسوم ال  ــ ــ ــ ال يتجزأ  جزًءا بـ

ح الفع لألداة املالية، يتم اال  .  بيان الدخلا ضمن  عتـرافمن الر ح الفع قة معدل الر   باستخدام طر
  

  

   ادات األخرى يـر واإل والعموالت الرسوم   )ف(

دمات املصرفية املقدمة من يـر واإل  والعموالت الرسومتقيد  دمات.  ع أساس االستحقاق عند املصرفادات األخرى من ا ذه ا   تقديم 
  

  

  

احيـر إ   )ص( عات األر    ادات توز

ت حق يـر اف بإتـر يتم االع اح عندما يث عات األر صول ع الدفعات.  املصرفادات توز    ا
  

  

ن منافع  )ق(   املوظف

ن يقوم املصرف و دمة ملوظفيه غ بت اية ا افآت   مقابل م
ً
ــــــرمخصصا ــ ــ ــ ن يـــ ند استحقاق املواطن س افآت ، حيث  ةذه امل ن  ف دمة للموظف ا

ى ل د األد كمال ا ةو افآت ع مدى  ف ذه امل اليف املتوقعة ل ستحق الت دمة.  ةا دمة. ف   ا
  

م  ا ب املصرفس ن الوط ملوظف  بالقانون اإلتحادي رقم من مخصص التقاعد والتأم
ً

  .٢٠٠٠لسنة  ٢مواط دولة اإلمارات عمال
  

  

  املالية  يـر انخفاض قيمة املوجودات غ  )ر(

ا أعمار إنتاجية غ ـــرإن املوجودات ال ل ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ا النخفاض القيمة. وتتم مراجعة  يــ ـــــ ــ ــ عرضــ  للتحقق من 
ً
ا ــــنو ـــ ا ســــ تم اختبار ــــع لإلطفاء و ــ ــ محددة ال تخضـــ

ش ا النخفاض القيمة حينما  عرض غ يــــــراملوجودات ال تخضع لإلطفاء للتحقق من  داد القيمة تــــــر ات  الظروف إ احتمال عدم اسيــــــر أحداث أو 

  ة. تـر الدف
  

  

عادل املبلغ الذي خسائر انخفاض القيم تقيد داد تــــــر داد. تتمثل القيمة القابلة لالستــــــر ة لألصل عن قيمته القابلة لالستــــــر د به القيمة الدفتــــــز ة بما 

ما  ــــتخدام، أ ــ ــ اليف البيع أو قيمته من االسـ  ت
ً
ــا ــ ـــ ـــــل ناقصــ ــ ى أعبالقيمة العادلة لألصــ . ألغراض تقييم انخفاض القيمة، يتم تجميع املوجودات  أد

ل تقر  خ  ا تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصـــورة منفصـــلة (وحدات منتجة للنقد). تتم بتار ات يوجد ف ــــرمســـتو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرمراجعة املوجودات غ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ املالية  يــــ

تمل. سائر انخفاض القيمة لعكس انخفاض القيمة ا عرضت  رة ال  ناء الش    باست
  

  

ية  )ش(    املعامالت بالعمالت األجن

ل  ـيتم تحو ل املوجودات واملطلو تم تحو خ املعاملة. و ــائدة  تار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف الســ ــ ــ ــ ــ  ملعدالت الصــ
ً
ي وفقا م اإلمارا ية إ الدر ات املعامالت بالعمالت األجن

خ التقر  ية السائدة  تار  ألسعار صرف العمالت األجن
ً
ي وفقا م اإلمارا ية إ الدر ل املوجودات ــــــراملالية بالعمالت األجن ات غ. يتم تحو ـــرواملطلو  يـــ

ــائدة  تار ــ ـــ ية الســ ـــــرف العمالت األجن ــ ـــــعار صــ ــ  ألســ
ً
ي وفقا م اإلمارا خية، إ الدر لفة التار نة بالت ية، املب خ املعاملة. وتم بيان املالية بالعمالت األجن

ققة وغ اح وخسائر الصرف ا ققة   يـرأر   .  بيان الدخلا

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٥  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

م   .٤ ص بأ ية (تتمة)م اس   السياسات ا
  

  حول القطاعات ـر التقار   )ت(

ــــريتم إعداد التقار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شــغيلية بأســلوب يتوافق مع التقار  ـ ـــــرحول القطاعات ال ــ ـــ ــ ــ ـــ شــغيلية.  ـ ة املســؤولة عن اتخاذ القرارات ال الداخلية املقدمة إ ا

ص أو  ـــــ ــ ــ ــغيلية بال ـــــ شــ ــــؤولة عن اتخاذ القرارات ال ــ ة املســـ ــــرفتتمثل ا ــ ـــــيص املوارد وتقييم أداء القط مصـــ ــ اص الذين يقومون بتخصــ ـــــ ــ ــ اعات األ

شـــأة. وقد قرر  شـــغيلية للم نة التنفيذية للمصـــرف   صـــرفامل ال ون ال شـــغيلية. أن ت ة املســـؤولة عن اتخاذ القرارات ال افة املعامالت  تجرى ا

ن قطاعات األعمال  ــــر اإل ة، وتحذف الســـوق االعتيادي وفق شـــروطب ــ ــ ــ ــ ــ ــ تم إدراج اإل يـــ . و ـــ ل قطاع  املركز الرئ اليف الداخلية ل ــــر ادات والت ـــ ــ ــ ــ ــ ادات يــــ

ل قطاع عند تحديد أداء    .ع األعمالقطاواملصروفات املرتبطة بصورة مباشرة ب
  

شطة االئتمانية  )خ(   األ

ن/ مد املصــرفعمل  ــــربصــفة أم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذه  يــ ن بالنيابة عن األمانة ومؤســســات أخرى. إن  ا حفظ أو وضــع موجودات بصــفة أم تج ع أو بصــفات أخرى ي

ا  ال والدخل الناتجاملوجودات  ا ال يتم ضم ا ال تخص  للمصرف بيانات املاليةع و   .املصرفل
  

ات املالية  )ذ(   مقاصة املوجودات واملطلو
  

ـــا   ــ درج املبلغ الصـ ات املالية و ــــة املوجودات واملطلو ي ملزم  بيان املركز املاتتم مقاصــ ـــةفقط عند وجود حق قانو ا  للمقاصـــ ف  ن املبالغ املع ب

ون لدى أو  ةنية  صرفاملوعندما ي سو ات  آن واحد. لل سديد املطلو ، أو بيع املوجودات و   ع أساس الصا
  

  مبادئ قياس القيمة العادلة  )ض(

ل ال ـــــــز تتمثل "القيمة العادلة" املبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحو ــ ن  السوق  تـــ ن املشارك ام ما  معاملة منتظمة ب

 
ً
ون متاحا خ القياس  السوق الرئ أو،  حالة عدم وجوده، أفضل سوق ي عكس القيمة العادلة لالل للمصرفتار خ.  ام مخاطر تـز  ذلك التار

  ام.تـز عدم الوفاء باالل
  

 ،
ً
ون ذلك متاحا عتبقياس القيمة ال يقوم املصرفعندما ي شط لتلك األداة.  ـــــرعادلة لألداة باستخدام السعر املدرج  سوق  شط   بـ السوق أنه 

اٍف  ل  ش ات  صول ع معلومات عن األسعار بصورة مستمرة. حال تكرار حدوث املعامالت املتعلقة باملوجودات أو املطلو س ا    بحيث ي
  

ستخدم  شط،  ناك سعر مدرج  سوق  ون  وظة ذات الصلة بأق قدر  ملصرفاعندما ال ي ستفيد من املدخالت امل أساليب التقييم بحيث 

ـــتخدام املدخالت غ ــ ـــرممكن وتحد من اســ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ا باالعتبار األطراف  يــ ـــــع ان ليضــ افة العوامل ال  ـــــلوب التقييم الذي تم اختياره  ــــمن أســ وظة. يتضـــ امل

سع   املعاملة. يـراملشاركة  السوق عند 
  

ــــعر املعا ــ ــ ــ ــ ون ســ ــــل دليل ع القيمة العادلة ألداة مالية عند االعي ــ ــ ــ ــ و أفضــ  
ً
ـــــــر ملة عادة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ يتـ املدفوع أو املقبوض.  أي القيمة العادلة للمبلغ-اف املبد

ـــــــر أن القيمة العادلة عند االع املصـــرف يحدد عندما ـــ ــ ــ ــ ــ ي تختلف عن ســـعر املعاملة، ال يتم االســـتدالل ع القيمة العادلة بواســـطة األســـعار تـ اف املبد

ال ذه ا وظة، و  ستخدم فقط بيانات من السوق امل ناد إ أساليب تقييم  ات مماثلة أو االس شط ملوجودات أو مطلو ة يتم املدرجة  سوق 

ن القيمـة العـادلـة عنـد االع ـاملراعـاة الفرق ب عـديل تم   قيـاس األدوات املـاليـة بـالقيمـة العـادلـة، و
ً
ــــر مبـدئيـا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعر املعـاملـتــــ ــ ـــ ــ ي وســ ، يتم اف املبـد

ً
ة. الحقـا

 بصورة كب بيان الدخلاف بالفرق ضمن تـــر االع
ً
ون التقييم مدعوما س أك من ذلك عندما ي يانات يـــر ع أساس تناس ع مدى عمر األداة ول ة ب

اء املعاملة. وظة أو يتم إ   السوق امل

ات املقاســـة بالقيمة العادلة ســـعر عرض  ان ألحد املوجودات أو املطلو لة األجل  يقوم املصـــرفوســـعر طلب،  حال  بقياس املوجودات واملراكز طو

سعر الطلب. ات  ن يتم قياس املطلو   سعر العرض  ح
  

  

اطر الســـــوق ومخاطر االئتمان، ال  تقاس ـــة  ات املالية املعرضــ امحافظ املوجودات املالية واملطلو ــــرف تدير ع أســـــاس صـــــا التعرض إما  املصـ

تم تخصــيص  اطر محددة. و ل األجل للتعرض  اطر الســوق أو مخاطر االئتمان، ع أســاس املبلغ الذي ســوف يتم قبضــه لبيع صــا مركز طو

ل أداة فردية املوجودات واملطلومحفظة ع مستوى  التعديالتتلك  س ل طر ال ة ا سو فظة ات بصورة فردية ع أساس    . ا
  

  

عة ما تحت الط ي لال تقل القيمة العادلة لود خ املبد  من التار
ً
الية اعتبارا ــــتخدام القيمة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــتحق الدفع عند الطلب، وذلك باسـ ـــ ــ ــ ــ ب عن املبلغ مســ

 للدفع.
ً
ا ون فيه املبلغ مطلو   الذي ي

  

  

ف املصرف ات النظام املتدرج للقيمة العادلة  ع ن مستو ل ب اية فعمليات التحو ا التغي ـرة التقر تـر كما      .يـرال حدث خالل

  
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٦  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا    األح

ا املالية بالسياسات واالف للمصرف بيانات املاليةتتأثر ال ــــر ونتائج ــ ــ ــ ــ ــــر اضات والتقدتـ ـــ ــ ــ ا أثناء يــ ام اإلدارة ال تقت الضرورة وضع ية وأح اس ات ا

  . بيانات املالية إعداد ال
  

ــــر بوضــع التقد يقوم املصــرف ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــر ات واالفيـــ ــ ــ ـــ ــ ات  الســنة املالية التالية. إنتـــ ـــــــر افة التقد اضــات ال تؤثر ع املبالغ املعلنة للموجودات واملطلو ـــ ــ ــ ــ ــ ات يـ

ــــر واالف ــ ا معايتــــ ـــراضات ال تقتض ــ ــ ــ ــــرالتقار  يـ ــ ــــر املالية الدولية  أفضل تقد ــــ ـــ ــ  للمعاييـ
ً
ــــرات موضوعة وفقا ــ ــــر املطبقة. يتم تقييم التقد يــــ ــ ــ ام يــ ات واألح

عتبـر ل وفًقابصورة مستمرة  ام اإلدارة  بـرة السابقة وعوامل أخرى بما  ذلك التوقعات املتعلقة باألحداث املستقبلية.  ية وأح اس السياسات ا

اصة ببعض البنود ذات تأث سبة لنتائج  يـرا  بال
ً
ا. املصرفام خاصة مي  أل

ً
ا املا نظرا    ووضع

  

ية  اس ة عند تطبيق السياسات ا ر و ام ا   للمصرفاألح

ا ا اإلدارة  سياق تطبيق السياسات ا ام ال تتضمن تقديرات، وال اتخذ امة، و ال تختلف عن تلك األح ام ال ية فيما ي األح  للمصرفس

ا  ال ف  ري ع املبالغ املع ا تأث جو   .بيانات املاليةوال ل
  

وفيد  وتواصل ا كما ال تزال ١٩-جائحة  ئة اال تطور ا األعمالقتصادية الب ستمر  العرضة للتقلبات املستمرة ال نمارس ف تأث ، وال يمكن أن 

وفيد  إذ تظل، سلًبا ع نتائجنا املالية ومات وامل ١٩-مدة جائحة  ا ال تزال ا طوات ال اتخذ اء  صارفوفعالية ا ة  استجابة لو املركز

الية تتطلب او . أمور غ مؤكدة ٢١-وفيد ئة ا اًم اتخاذ لب ننا مناطق معينة.  خصيًصاوتقديرات معقدة ا أح ة  و نراقب عن كثب الظروف املتغ

ا   .وتداعي

  

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   االئتمانية املتوقعة  وا

اء لقد  عيدة املدى ١٩-وفيدان لو ــــاد  تداعيات  ــ ــ ــ ـــ ية املتحدة، دولة ع اقتصـ جية إإال أن اإلمارات العر د عودة تدر ـــــ ــ ــ ــ ـــــاد قد شـــ ـــ ــ ــ ــار  االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ املســـ

يح  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ومةورفع قيود اإلغالقال ة مؤقتة باتخاذ  . وقد قامت ا ــــرف اإلمارت املركزي لف ـــ ــ ــ ــ ـــــــاعدة عدًدا من اإلجراءات ومصــ ــ ــ ـــ ية ملســ األعمال التحف

اء  ة وتقليل تأث الو ا خطة التجار ان من بي ة.وال  ّ   الدعم الشاملة املوج
  

ــــبان حالةومن أجل األ  ــ ســــ ن، قام  خذ با ــــرفعدم اليق ــ ــ ر املالية رقم بتحديث نموذج  املصــ ــــتخدام أحدث توقعات  ٩املعيار الدو إلعداد التقار ـــ باســـ

عد  مراعاةاالقتصـــاد الك جنًبا إ جنب مع  النظر إ  املقدمة من ١٩-وفيدتوقعات ما   البيانات املتوقعةأن مؤســـســـة "أفاق االقتصـــاد العاملي". و

 
ً

ـــــــتقبال وفيد مســ ـــــدمة  ــ عد صــ ــــتمدة من ما  ــ ر املالية رقم نموذج ، فإن ١٩-مســـ ـــــــص املعيار الدو إلعداد التقار ا   ٩مخصــ ً ــــمن تأث ــ ــــه يتضـــ ــ ا نفســـ ًر جو

وفيد ااإلضـافة إ تطبيق و عرضـات املصـرف.  وذلك من خالل ١٩-يتعلق ب رف املصــ اسـتعان، توقعات مؤسـسـة "أفاق االقتصـاد العاملي" املشـار إل

اتيجية ب ــــيص ب معدلةاســــــ ــــافيةمصــــــارف توافق آراء اإلدارة لتخصــ ــائر االئتمانية املتوقعة إضــ ــ ســ ق  ل بعادعن طر و االرتفاع  اســــــ نار  مع ترجيحســــــ

ية  و االنكماش. مع األخذ  االعتبار التداب واملبادئ التوج نار ـــــ ــ ــ ــ ــــرف اإلمارات سـ ــ ــ ــاملة املقدمة من مصــــ ــ ــ ــ ــ ــــاملة الدعخطة املركزي  إطار الشــ ـــ ــ ــ م الشـ

ة ّ ــــــرف املوج ــ ــ ـــــاس الزادة . لقد قام املصـ ـــ ــ رةبتجميع العمالء ع أسـ و ـــــرفكما ،  مخاطر االئتمان ا ــ ــ ـــــادرة عن مجلس  را املصــ ـــ ــ ــــــادات الصـ ــ ــ اإلرشـ

اسبة الدولية   ات و  ٢٠٢٠مارس  ٢٧معاي ا ل  ٤نة بازل الصادرة  توج سائر االئتمانيةحديد شأن ت ٢٠٢٠أبر   عة.املتوق ا
  

ة ــــامل املوج ــ ــــوء خطة الدعم الشــ ــ ا مصــــــــرف اإلمارات املركزي  ضــ ــ  ـــ ــ ـ ــــادات ال ين ف العميلمل وفًقا، يتم تجميع العمالء و ظل اإلرشــــ عر ، لف 

ــــتفيدين من خطة الدعميتم االحتفاظ بالعمالء بحيث  ــ ــ ــ ـــ ة األجل  املســ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــــيولة قصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــكالت سـ ــ ــ ـــ ــ ون مشـ واج اطر و ة  ا ر ادة جو مع عدم وجود ز

م  ـــــأ ــ ــ شـ موعة االئتمانية  نما يتم نقل ١ ا م االئتمانية، ب ة  مخاطر ر و ادة ا موعة  العمالء ذات الز ن، . ٢إ ا نما يتع بموجب املعيار ب

ر املـاليـة ـــــنقـل  ،٩ رقم الـدو إلعـداد التقـار ــ ــ ــ ــ ـة اإلســ ثمـار ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ليـة واالسـ ـــــعـةإذا  ٢إ املرحلـة  ١من املرحلـة  الميـةاملوجودات التمو ــ ــ ــ ــ ـانـت خـاضــ ـادة  مـا  لز

ة ر   .ن البداية مخاطر االئتمان م جو

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٣٧  
  

   إيضاحات حول البيانات املالية
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   (تتمة) األح
  

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة)االئتمانية املتوقعة  وا

ة   معقولية املعلومات املستقبلية واالحتماالت املر

صصع الرغم من العديد من التحديات املرتبطة بإجراء  ر املالية رقم  تقدير  وفيدمن خالل دمج التأث العام  ٩املعيار الدو إلعداد التقار -ل

ر املالية رقم . قام املصرف بتح١٩ باستخدام أحدث توقعات االقتصاد الك إ جانب الصدمة  ٩ديث نموذج توف املعيار الدو إلعداد التقار

ر  ات االقتصاد الك املستخدمة   عرضت. لقد "آفاق االقتصاد العامليمؤسسة "اإلضافية لتوقعات االقتصاد الك املقدمة من تقر جميع متغ

ا لدمج تأث النموذج وتم  ا املؤسسات املعروفة. إضافة إ تما ١٩-وفيدتطبيق شر ة ال    التوقعات مع التوقعات األخ
  

اض التعاستخدم املصرف نموذج  سارة باف اصة باملصرف بناًء ع  ا امل ع البيانات ا ل  ش عتمد  اصةالتجر الذي   اعتباراته ا

لة والتعا ودعم الضمانات. باإلضافة إ دمج صدمة  ي عادة ال ر املالية رقم  نموذج  ١٩-وفيدو شأ املصرف  ، فقد٩املعيار الدو إلعداد التقار أ

ات واألفراد باستخدام مجموعة اآلليات  فظة الشر   أدناه.الواردة عديال إضافًيا 
  

ن من محفظة ما يتعلق بيوف اتاملتعامل ةخطة ، قام املصرف بتجميع العمالء املستفيدين من الشر ّ غي الدعم الشاملة املوج أوزان  عالوة ع 

تملة  نفس الوقت وذلك من أجل  ات ا و نار . الس عديل إضا شاء  فظة أما إ سبة  ن من األفرادبال ، تم إجراء مستوى من التقسيم املتعامل

عاد التعرض ا ية املتحدة حيث تم إ م)ا ع أساس  اإلمارات العر   لتجميع (بالنظر إ ضمان االستقرار املا املقدم ل
  

: ة واملتوسطة ع النحو التا ات واملؤسسات الصغ فظة الشر   يتم تقدير التعديل اإلضا 

  موعة ةخطة : العمالء املستفيدين من ١ا ّ ون مشكالدعم الشاملة املوج واج ة  مخاطر ، و ر ادة جو ة األجل دون ز الت سيولة قص

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ا  املرحلة  ١٢االئتمان. يتم تقدير ا ؤالء العمالء مع االحتفاظ  ًرا ل   ١ش

  موعة ةخطة : العمالء املستفيدين من ٢ا ّ ة  مخاطر االئتمانالدعم الشاملة املوج ر ادة جو ون ز واج سائر و  ، و تم تقدير ا

ا  املرحلة  يف عد تص ؤالء العمالء  ياة ل   .٢االئتمانية املتوقعة ع مدى ا

  غي أوزان تملةتم  ات ا و نار ات القائمةمن  الس و نار و األسا( الس نار و ٦٢٫٥: الس نار بوط٪، س و ١٨٫٧٥: ال نار ٪، س

و األسا٪) إ (١٨٫٧٥: التصاعد نار و ٧٥: الس نار بوط٪، س و ٢٥: ال نار و ٠: التصاعد٪، س نار االعتبار   التصاعد٪). يتم أخذ س

ن. ستمر حالةح    عدم اليق
  

: فظة البيع بالتجزئة ع النحو التا   يتم تقدير التعديل اإلضا 

 فظة التجزئة ع بيانات م سائر االئتمانية املتوقعة للمصرف  مع. تم تصميم نماذج منفصلة لقطاعات تم بناء نموذج ا ستوى ا

.( ل ال ل السيارات، والتمو ل العقاري، وتمو   مختلفة من محفظة البيع بالتجزئة (مثل التمو

  غي أوزان تملةتم  ات ا و نار ات القائمةمن  الس و نار :  الس و األسا نار بوط: ٦٢٫٥(الس و ال نار و ١٨٫٧٥٪، س نار ٪، س

: ١٨٫٧٥عد: التصا و األسا نار بوط: ٧٥٪) إ (الس و ال نار و ٢٥٪، س نار و ٠: التصاعد٪، س نار االعتبار   التصاعد٪). يتم أخذ س

ن. ستمر حالةح    عدم اليق

  ية املتحدة املستفيدين من ن  اإلمارات العر لي ة الدعم الشاملةخطة ال يتم اعتبار جميع مخاطر التجزئة للعمالء ا ّ  االعتبار  املوج

م. ب الضمان املا املقدم ل س ة  مخاطر االئتمان  ر ادة جو   حيث ال ُيتوقع حدوث ز

  ميع ن عرضات من خالل إجراء تقييم ع مستوى أوسع  ب ةخطة املستفيدين من  األفراداملغ ّ ت. الدعم الشاملة املوج  لقد أثب

ل السيارات)التعرضات املضمونة املدعومة بضمانات  ل العقاري وتمو ا (مثل التمو ل  ات غ املضمونةأك مرونة من التعرض أ (التمو

.(   ال
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٣٨  
  

   إيضاحات حول البيانات املالية
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   (تتمة) األح
  

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة)االئتمانية املتوقعة  وا

ة (تتمة)   معقولية املعلومات املستقبلية واالحتماالت املر

  ةخطة بالنظر إ محفظة ّ ن األفراد، فإن  الدعم الشاملة املوج ب د٪ من التعرضات املضمونة ٥اإلجمالية للمغ ش ة   س ر ادة جو ز

موعة  تقل إ ا ن أن ٢(أي املرحلة  ٢مخاطر االئتمان وست تقل إ ١٥)  ح ذا القطاع ست ٪ من التعرضات غ املضمونة  

موعة    .٢ا
  

ا  يف تم تص وك، و فظة  الغالب من الص نة من ا ز ون قطاع ا الدخل. بالنظر إ مستوى أع بكث من  بيانمدرجة بالقيمة العادلة  كيت

السعر. وقد أبقى املصرف ع أوزان  عالعناية الواجبة لألوراق املالية املدرجة، فإن أي مخاطر مرتبطة باألوراق املالية تنعكس ع الفور 

تملة ات ا و نار حة  الس ذه الشر فظة. ضمنكما  ل   ا
  

ل تأجيل ستواصل إدارة االئتمان باملصرف  صول ع إعفاء  ش ل عميل تقدم بطلب ل ل تدر جمع جميع املعلومات املتعلقة بحالة  من ش

ؤالء العمالء السداد  يف  ة  مخاطر االئتمان، سيقوم القسم بتص ادة الكب افية للتأكد من الز الية. بمجرد توفر معلومات  ة ا  خالل الف

موعة  تم تقديم ن٢ا نة االئتمان للموافقة ع . وس ء إ    العميل إ املرحلة املناسبة. تحديد مرحلةفس ال

  

  تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد

 للمبلغ املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء املستفيدين من 
ً
دول أدناه تحليال   .تأجيل السداديتضمن ا

  

ات     املصرف من عمالء   عمالء املصرف من الشر

  األفراد

موع   ا

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١            ٢٠٢٠د

  ٧٩٨٬٤٤٢  ٨٤٬٣٦٠  ٧١٤٬٠٨٢    القيمة املؤجلة

ل اإلسالمي   ٧٩٨٬٤٤٢  ٨٤٬٣٦٠  ٧١٤٬٠٨٢    التمو

          

          التعرضات

ل اإلسالمي   ٦٬١٣٣٬٤٦٣  ١٬٥٨٧٬٢١١  ٤٬٥٤٦٬٢٥٢    التمو

    ٦٬١٣٣٬٤٦٣  ١٬٥٨٧٬٢١١  ٤٬٥٤٦٬٢٥٢  
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٣٩  
  

   إيضاحات حول البيانات املالية
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   (تتمة) األح
دول  يتضمن سائر االئتمانية املتوقعة للعمالء املستفيدين من  التاا   .تأجيل السدادع تحليل لألرصدة القائمة وا

  

.  

خسائر ائتمانية 

ر ١٢متوقعة ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

ع مدى العمر الزم وغ 

منخفضة القيمة 

  االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

مدى العمر الزم 

موع  القيمة االئتمانيةومنخفضة    ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

ات دمات املصرفية للشر           ا

موعة            ١ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ١٬٨٥٣٬٦٨٦  -  ٢٥٢٬٥٧٩  ١٬٦٠١٬١٠٧  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   )١٢٬٠٥١(  -  )١٬٠٩٧(  )١٠٬٩٥٤(  يطرح: ا

  ١٬٨٤١٬٦٣٥  -  ٢٥١٬٤٨٢  ١٬٥٩٠٬١٥٣  

          

موعة            ٢ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ٢٬٦٩٢٬٥٦٦  ٥٩٬٨٥٥  ٢٬٦٣٢٬٧١١  -  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   )٢٩٬١١٧(  )٩٬٤٦٠(  )١٩٬٦٥٧(  -  يطرح: ا

  -  ٢٬٦٦٣٬٤٤٩  ٥٠٬٣٩٥  ٢٬٦١٣٬٠٥٤  

          

دمات املصرفية            لألفرادا

موعة            ١ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ١٬٤٦٤٬٠٧٥  -  ١٢٩٬٣٣٩  ١٬٣٣٤٬٧٣٦  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   )٢٦٬٨٦٣(  -  )٢٠٬٧٩٤(  )٦٬٠٦٩(  يطرح: ا

  ١٬٤٣٧٬٢١٢  -  ١٠٨٬٥٤٥  ١٬٣٢٨٬٦٦٧  

          

موعة            ٢ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ١٢٣٬١٣٧  ٣٢٬١٦١  ٩٠٬٩٧٦  -  موجودات تمو

سائر   )١٠٬٦٩٥(  )٢٬٩٤٠(  )٧٬٧٥٥(  -  االئتمانية املتوقعة يطرح: ا

  -  ١١٢٬٤٤٢  ٢٩٬٢٢١  ٨٣٬٢٢١  

  

ات   سم  التعرضات عند التعثـر إجما التغي   ٢٠١٩منذ د

ات   سم  ٣١منذ  التعرضات عند التعثـرفيما ي تحليل إلجما التغي   :السدادع العمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د

مألف        در

  ٦٬٤٤٦٬٥٧٨    ٢٠٢٠يناير  ١التعرض عند التع كما  

  ٥٨٥٬٢٨٧    السنةإضافات خالل 

ا خالل  اف  ا/ مل االع   )٨٩٨٬٤٠١(    السنةمبالغ معاد سداد

سم  ٣١ التعرض عند التع كما    ٦٬١٣٣٬٤٦٤    ٢٠٢٠د

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٠  
  

   إيضاحات حول البيانات املالية
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   (تتمة) األح
  

حيل املرح املقدرة كتعرضات عند التع  سم  عمليات ال فظة منذ د   ٢٠١٩حسب ا

سم  ٣١منذ التنقالت املرحلية فيما ي تحليل لعمليات    :السدادشأن العمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د
  

  

خسائر ائتمانية 

ر ١٢متوقعة ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

مدى العمر الزم وغ 

  منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

مدى العمر الزم 

ومنخفضة القيمة 

موع  االئتمانية   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

ات دمات املصرفية للشر           ا

  ٤٬١٠٢٬٩٧٥  ٢٤٬٢٨٩  ١٬٣٣١٬٠٣٥  ٢٬٧٤٧٬٦٥١  ٢٠٢٠يناير  ١  التعرض عند التع 

ًرا ١٢ملدة  محول من خسائر ائتمانية متوقعة   -  ١٩٬٦٠٠  ١٬٣٧٢٬٨٩٥  )١٬٣٩٢٬٤٩٥(  ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم وغ 

  -  ١٦٬٧٥٨  )٧٦٬٧٩٨(  ٦٠٬٠٤٠  منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم 

  -  )١٬١١٤(  ١٬١١٤  -  ومنخفضة القيمة االئتمانية

  ٣٠٧٬٥٥٠  ٣٢٢  ٢٥٧٬٠٤٥  ٥٠٬١٨٣  تغ  التعرضال

  ١٣٨٬١٦٥  -  -  ١٣٨٬١٦٥  السنةخالل  ناشئة

ا خالل  مل اف    )٢٬٤٣٨(  -  -  )٢٬٤٣٨(  السنةاالع

سم  ٣١ح  التعرض عند التع    ٤٬٥٤٦٬٢٥٢  ٥٩٬٨٥٥  ٢٬٨٨٥٬٢٩١  ١٬٦٠١٬١٠٦  ٢٠٢٠ د

          

دمات املصرفية            لألفرادا

  ٢٬٣٣٣٬٩٤٠  ٣٢٬٦٥٧  ١١٦٬٦٦٥  ٢٬١٨٤٬٦١٨  ٢٠٢٠يناير  ١  التعرض عند التع 

ًرا ١٢ملدة  محول من خسائر ائتمانية متوقعة   -  ١١٬٤٧٣  ١٣١٬٤٣٦  )١٤٢٬٩٠٩(  ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم وغ 

  -  ٤٬٢٧٩  )١٨٬٨٤٨(  ١٤٬٥٦٩  منخفضة القيمة االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم 

  -  )٢٩٬٤١٤(  ٢٨٬٨٦٠  ٥٥٤  ومنخفضة القيمة االئتمانية

  )٨٨٬٧٢٨(  )٦٢٢(  )٢٦٬٤٠٩(  )٦١٬٦٩٧(  تغ  التعرضال

  ٧١٬٩١٣  ١٥٬٢١٤  ٦٬٣٢٢  ٥٠٬٣٧٧  السنةخالل  ناشئة

ا خالل  مل اف    )٧٢٩٬٩١٤(  )١٬٤٢٦(  )١٧٬٧١٠(  )٧١٠٬٧٧٨(  السنةاالع

سم  ٣١ح  التعرض عند التع    ١٬٥٨٧٬٢١١  ٣٢٬١٦١  ٢٢٠٬٣١٦  ١٬٣٣٤٬٧٣٤  ٢٠٢٠ د

  

سائر االئتمانية املتوقعةفيما ي تحليل للتغي   سم  ٣١منذ  ا ات املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د   .السدادع العمالء من الشر
  

م       ألف در

      

سائر االئتمانية املتوقعة   ٤٢٬٥٠٦    ٢٠٢٠يناير  ١ح  مخصص ا

يع - ٠١   ٣٬١٢٨    التص

  )٣٬٧٥٢(    البناء والعقارات - ٠٢

  ٣٣    التعليم - ٠٣

  ٥٢٦    التجارة - ٠٤

شفيات - ٠٥   )٣٬٤٨٣(    املس

  )١٬٠٤٦(    النقل - ٠٦

  ٣٬٢٥٦    أخرى  - ٠٧

سائر االئتمانية املتوقعة سم ٣١ح  مخصص ا   ٤١٬١٦٨    ٢٠٢٠د
  

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤١  

   إيضاحات حول البيانات املالية
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

  

سية للتقديرات غ املؤكدة  .٥ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   (تتمة) األح
وس كوفيد  سارة االئتمانية املتوقعة ١٩ف   (تتمة) وا

ن ٢٠٢٠ بدأ املصرف خالل سنة  ق  برنامج إعفاء من السداد لعمالئه املتأثر سعة سداد تأجيل عن طر ر إ  ح / رأس املال املستحق ملدة ش الر

عت إعفاءات  ر.  ورة أش ةالسداد املذ ة األجل ملعا املقدمة للعمالء إ  اإلعفاءات تؤديللعمالء. قد  أمور التدفقات النقدية بمثابة سيولة قص

ة  مخاطر االئتمان، إال أن  ر ادة جو ة  مخاطر االئتمان أو إ ترحيل ال يؤدي تلقائًيا إ اإلعفاء من السداد أن تمديد يرى املصرف ز ر ادة جو ز

ن من تف  مرح ن املتضرر ض ا ملساعدة املق سائر االئتمانية املتوقعة، حيث يتم توف وفيدألغراض حساب ا اء  ناف  ١٩-و عمليات ع است

  .املنتظمةالسداد 
  

ب  س يالت االئتمانية ملرة واحدة  س اس لتمديد ال ته وفًقا ملتطلبات املعيا ١٩-وفيدتم تقييم األثر ا ر املاليةوتمت معا  رقم ر الدو للتقار

ب.شأن  ٩ ت   عديل شروط ال

  

  تقييم نموذج األعمال

يف وقياس املوجودات املالية   يحددر مدفوعات املبلغ األص والفائدة ع املبلغ األص القائم واختبار نموذج األعمال. ختبااعلی نتائج عتمد تص

كم  املصرف ذا التقييم ا تضمن  ن. و دف أعمال مع عكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية مًعا لتحقيق  نموذج األعمال ع مستوى 

اطر ال تؤثر ع أداء املوجودات وكي ا، وا عكس جميع األدلة ذات الصلة بما  ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدا ا فية إدارالذي 

ض مدراء املوجودات.  عو لفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  املصرفتراقب وكيف يتم  املوجودات املالية املقاسة بالت

عت امل ا. و تفظ  دف من األعمال ا انت األسباب متفقة مع ال ا وما إذا  بعاد ب اس م س ا لف ا قبل استحقاق بعاد راقبة جزًءا من وال تم اس

ان من غ املناسب  للمصرفالتقييم املتواصل  ذا  ان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسًبا، و حول ما إذا 

يف تلك املوجودات. ا مستقبلًيا لتص ً غي التا يتم إدخال  غي  نموذج األعمال و ناك  ان    ما إذا 

  

ة  مخاطر االئتمان ر و ادة ا   الز

سارة االئتمانية املتوقعة و مو  ايضاح  يتم قياس ا سارة االئتمانية املتوقعة ملدة  ٦كما  عادل ا  ملوجودات املرحلة  ١٢كمخصص 
ً
را ، ١ش

سارة االئتمانية ع مدى العمر الزم للموجودات من املرحلة  تقل ا٣أو املرحلة  ٢أو ا ادة مخاطر االئتمان . ي ألصل إ املرحلة الثانية  حال ز

ر املالية رقم  ي. ال يحدد املعيار الدو إلعداد التقار اف املبد ل كب منذ االع ة  مخاطر االئتمان. و  ٩ش ادة كب ل ز ش ع الرغم من ما الذي 

انت مخاطر االئتمان ألي من املوجودات ذلك، ف ، عند تقييم ما إذا  ل كب ش  االعتبار املعلومات الكمية والنوعية  يأخذ املصرفقد ارتفعت 

بقبلية    املعقولة واملدعومة.املس

  

شاء مجموعات من املوجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة   إ

كة (مثل نوع األ  اطر املشــــ ، يتم تجميع األدوات املالية ع أســــاس خصــــائص ا ــائر االئتمان املتوقعة ع أســــاس جما داة، عندما يتم قياس خســ

ض، غرا للمق ــــناعة، املوقع ا خ اإلســــــتحقاق، الصــ ة املتبقية لتار ، الف اف األو خ االع ــــمانات، تار ).  درجة مخاطر االئتمان، نوع الضــ تراقب ا

غي  املصـــــرف ذا األمر مطلوب لضـــــمان أنه  حالة  انت ال تزال مماثلة. إن  ل مســـــتمر لتقييم ما إذا  شـــــ مدى مالءمة خصـــــائص مخاطر االئتمان 

ـــــيم لل ناك إعادة تقسـ ون  ــــائص مخاطر االئتمان، ت ــاء محافظ جديدة أو نقل  موجوداتخصــ شــــ تج عن ذلك إ ــــب. وقد ي ل مناســ ــــ  إ موجوداتشــ

ل أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماثلة لتلك  ش عكس   ملوجودات.من ا املصرفمحفظة حالية 

  

افظإعادة تقسيم  افظ ا ن ا ات ب ر   وا

افظإعادة تقســـيم  عد افظ أك شـــيوًعا عندما  ا ن ا ات ب ر ة)  حدوثوا ادة الكب ة  مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الز ادة كب ز

تقل امل التا ت ســائر االئتمانية املتوقعةمن  وجوداتو ن  ا ا ب اوح مد ًرا إ آخر ١٢ال ت افظ  ،أو العكس ،شــ ا ضــمن ا ا قد تحدث أيضــً ولك

ــــاس من  ــ ــ ــ ا ع نفس األسـ ـــــ ــ ــ ــــتمر قياســ ـــ ــ ســ ـــــائر االئتال  ــ ــ ســ ات  ١٢ملدة  مانية املتوقعةا غي ياة ولكن مقدار  را أو مدى ا ــــ ــ ــ ــ ــائر االئتمانية شـ ــ ــ ــ ــ سـ ا

افظ. نظًرا الختالف املتوقعة   مخاطر االئتمان من ا
  

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٢  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

امة واملصادر   .٥ ية ال اس ام ا سية األح   (تتمة) للتقديرات غ املؤكدةالرئ
ية  اس ة عند تطبيق السياسات ا ر و ام ا   (تتمة) للمصرفاألح

اضات املستخدمة   النماذج واالف

ن  كم ب املصرفستع اضات متنوعة  قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك  تقييم خسارة االئتمان املتوقعة. يتم تطبيق ا نماذج واف

اضات ت اضات املستخدمة  تلك النماذج، وال تتضمن اف ل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االف تعلق عند تحديد أفضل النماذج املالئمة ل

اطر االئتمان. سية    بالدوافع الرئ
  

ات املالية  أ) يف وقياس املوجودات واملطلو   تص

ر اتفاق املصرف يصنف و أدة ملكية وفًقا  ام ما أو  أصل ما أو إل ي إما  اف املبد ونات املوجودات املالية عند االع يات األدوات املالية أو م

يف األداة املالية  ال ف األداة. يخضع إعادة تص عر ي.  بيانات املاليةالتعاقد و ا القانو ل س لش ا ول   ملوضوع
  

ي املصرف يحدد .التص ل بيان مركز ما خ  ان مناسًبا،  تار ي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن و اف املبد   ف عند االع
  

ات  عض من موجودات ومطلو عاد قياس  ُ ات املالية،  ـر املالية.  املصرفوعند قياس املوجودات واملطلو بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقار

ستخدم  ا املصرفو بيانات السوق القابلة للمالحظة املتاحة. و حال عدم وجود مدخالت ت عند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلو

نًيا.  املصرفتجري ، ١املستوى  ن م ل ن مؤ ن مستقل عمل التقييمات باالستعانة بمقيمي ن  املصرفو ارج ن ا ل ن املؤ بتعاون وثيق مع املقيمي

يانات مناسبة ع نموذج تقدير القيمة العادلة.لوضع    تقنيات تقييم و
  

  قياس القيمة العادلة  ب)

ات املالية املدرجة   شطة ع القيم العادلة للموجودات املالية واملطلو صول من األسواق ال عذر ا يتم تحديد تلك  ،بيان املركز املا حال 

تم التحصل ع البيانات املدخلة لتلك الن ماذج من القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم ال تتضمن استعمال نماذج حسابية. و

ام. وتتضمن ت ق اتخاذ أح ام اعتبارات بيانات السوق، إن أمكن. و غياب تلك البيانات السوقية، فيتم تحديد القيم العادلة عن طر لك األح

شأن  سب التع  السداد  سب الدفعات املسبقة و صم ذات مدى أطول و سب ا السيولة والبيانات املدخلة للنماذج مثل تقلب املشتقات و

ا  مناسبة لتحديد عتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم املستخدمة ال تم إختيار   القيمة العادلة لألدوات املالية. األوراق املالية املدعمة باملوجودات. و
  

  املشتقة اإلسالمية األدوات املالية  ج)

ل عام ع القيم العادلة لألدوات املالية  ش صول  املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إ أسعار السوق املدرجة ونماذج اإلسالمية يتم ا

ف  سع املع صومة ونماذج ال حدد القيم العادلة باستخدام تقنيات تقييم التدفقات النقدية ا
ُ
ان مناسًبا. و حال عدم وجود األسعار، ت ا إن 

حليل عكس بيانات السوق القابلة للمالحظة. وتتضمن تلك التقنيات إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة وت

سع ا  تدفقات نقدية مخصومة ونماذج خيار ال سية ال تأخذ ي السوق. إن العوامل الرئ شار  من م
ً
وتقنيات التقييم األخرى املستخدمة عموما

:   اإلدارة باالعتبار عند تطبيق النموذج 
  

ل عام إ بنود  )١( ش دوث للتدفقات النقدية املستقبلية ع األداة، حيث تخضع تلك التدفقات النقدية  حتمالية ا التوقيت املتوقع و

سديد األداة بما يتفق شرو  ا قدرة الطرف املقابل ل ون ف االت ال ت ا  ا ون مطلوً ط األداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد ي

 مع الشروط التعاقدية محل شك؛ و

س )٢( شأن األداة أع من ال سبة  امش ال ا ل سبة بناًء ع تقدير بة ال ال تحمل مخاطر. سبة خصم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك ال

يف األداة ع أساس النظام الذي يتم معه  ل ودرجة تص ي وعند تقييم األداة باإلشارة إ أدوات مقارنة، ترا اإلدارة استحقاق و

سية، تضع اإلدارة ونات الرئ ا  مقارنة املركز القائم. وعند تقييم األدوات ع أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للم  اعتبار

افظ وعدم التأكد  اليف خدمات ا ساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة االئتمان وت عديالت  كذلك ضرورة إجراء 

 النموذج. شأن
  

ان من املؤكد ع نحو معقول  اء  اتفاقية عقد اإليجار ممارسةتحديد ما إذا   خيار التمديد أو اإل

اء  عدد من عقود اإليجار  ن خيارات التمديد واإل ا يتم تضم م شغيلية من حيث إدارة املصرفال ت ادة املرونة ال ذه الشروط لز ستخدم   .

قائق والظروف ال  ،عند تحديد مدة عقد اإليجارو العقود.  اتأخذ اإلدارة  االعتبار جميع ا تب عل أو  ،خيار التمديد حافًزا اقتصادًيا ملمارسة ي

غي  اء. تتم مراجعة التقييم  حالة حدوث حدث أو  ري عدم ممارسة خيار اإل ذا التقييم.جو    الظروف ال تؤثر ع 
 

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٣  

   إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

امة واملصادر   .٥ ية ال اس ام ا سية األح   (تتمة) للتقديرات غ املؤكدةالرئ
سية للتقديرات غ املؤكدة املصادر     الرئ

ية  اس ا اإلدارة  عملية تطبيق السياسات ا سية ال استخدم مية ع املبالغ  تضمنتوال  للمصرففيما ي التقديرات الرئ التأث األك أ

ا  ال ف    :بيانات املالية املع
  

 ل ل نوع من أنواع املنتجات / السوق وتحديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة ب ات املستقبلية ل و نار س للس  تحديد العدد والوزن ال

سارة االئتمانية املتوقعة،  و. وعند قياس ا نار ن س ركة ب املصرفستع اضات ا ند إ اف س معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة 

ا البعض.املستقبلي عض ات ع  ر ذه ا ات االقتصادية وكيف تؤثر  ر تلف ا   ة 
  

  عت احتمالية التع سارة االئتمانية املتوقعة. و سًيا  قياس ا  رئ
ً

ل احتمالية التع مدخال ش  : ًرا الحتمالية التع عن یدتقاحتمالية التع

شمل إ ه زمنية معينة، وال  اضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.السداد ع مدى ف خية واالف ساب البيانات التار  ح

  ســـارة اض التع  تقدير ل ســـارة باف عت ا  : اض التع ســـارة باف ن التدفقات لسن التع  اع الناتجةا ند إ الفرق ب ســـ و  داد. و

ــافية والتعديالت  املمول النقدية التعاقدية املســـــــتحقة وتلك ال يتوقع  ــــمانات اإلضـــــ ا، مع األخذ  اإلعتبار التدفقات النقدية من الضـــ ــــيل تحصـــ

املة.   االئتمانية املت
  

 :صم مدفوعات اإليجار   تحديد املعدل املناسب 

ة عتمد تحديد  امات اإليجار اضات للمصرفاالل عض االف ا ع  عت تحديد، وم صم املناسب.  ذا مصدًرا  اختيار معدل ا صم  سعر ا

ا تأث  ون ل صم قد ي ًيا  سعر ا س ة  ات الصغ ن التقديري حيث أن التغي سًيا لعدم اليق ري رئ امات اإليجار  جو ية الل ع القيمة الدف

ق  استخدام    .املوجوداتوا
  

  

اطر املالية   .٦   إدارة ا

ـــــــطة  ــ شـــ ـــــــرفتتعرض أ ــ ــ اطر أو  موعة متعددة من املصـ ات ا ــــــــتو ــ عض مســ دارة  اطر املالية وتنطوي ع تحليل وتقييم وقبول و  مجموعة منا

ذلك يجة حتمية ملزاولة األعمال. و ـــــغيلية  ن ــ ــ شـ اطر ال دمات املالية كما أن ا ــــات ا ــ ــ ــــســ ــ ــ ــــية ملؤســ ــ ــ ســ ــــمة رئ ــ ــ اطر  ســ اطر. إن قبول ا فإن  ا

ن املصرفدف  د من التأث و تحقيق التوازن املناسب ب اطر والعائد باإلضافة إ ا تملة املعاكسة ع األداء املا يـر ا   .للمصرفات ا
  

ــــطة  ع الرغم من أن شـ اطر املصـــــرفأ عض ا ال تتضـــــمن  ا، بطبيعة ا ا من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مســـــتمرة، كما  إال أ تتم إدار

ا من الضوابط. اطر وغيـر دود ا ا تخضع    أ
  

ــــزام  صــرفيتم وضــع ســياســات امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ اطر وااللتــ دود والضــوابط املناســبة للمخاطر، ورقابة ا اطر، ووضــع ا ذه ا اطر لتحديد وتحليل  إلدارة ا

ـــــــوعة من خال دود املوضــــ ـــــرفل أنظمة معلومات حديثة وقابلة للتطبيق. با ــ ــ اطر  يقوم املصــ ـــــــات وأنظمة إدارة ا ــ ـــــياســ ــ ــ ـــورة منتظمة بمراجعة ســ ــ ــ بصــــ

   لتعكس التغيـرات  األسواق واملوجودات وأفضل املمارسات الناشئة.
  

اطر   إطار عمل إدارة ا

ــم إ ــ ــ ــ ــات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. كما يقع ع عاتق قســ ــــ ــ ــياســ ــ ــ ــ تم ذلك  إطار الســ اطر، و ـــــؤولية إدارة ا ـــ اطر مســ ـــــم إدارة ا ــ ــ دارة يتو قسـ

ا  اطر ال تتعرض ل م أنواع ا ئة الرقابية. تتمثل أ اطر والب اطر مسؤولية املراجعة املستقلة إلدارة ا ـــــر تمان و  مخاطر االئ املصرفا كزات تـ

ح ومخاطر العم شــتمل مخاطر الســوق ع مخاطر معدالت الر ية ومخاطر األســعار. مخاطر االئتمان ومخاطر الســوق ومخاطر الســيولة.  الت األجن

ــــافة إ ذلك،  ــ ـــ ــ عرض إضــ ـــــرفوع الرغم من  ـــ ــ ــ ــــــغيلية املصـ ــ ـــ شــ ــــؤولية ر ، إال أن للمخاطر ال ـــ ــ ــ اطر ال تتو مســ ـــتقلة إلدارة ا ــ ــ ــ ـــ قابة مخاطر العملية املسـ

ئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال، يـر األعمال مثل التغ اطر من خالل عملية التخطيط االس إذات  الب ذه ا   .املصرفباتي تـر تتم مراقبة 
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٤٤  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
  

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية   .٦   (تتمة)إدارة ا

اطر   ١-٦ ل إدارة ا   ي

ائية  ــــؤولية ال ــــأن يتحمل مجلس اإلدارة املســـ ــ اطر شـ ــــــرفبإدارة ا ــــاء جميع  املصـ شـــ اطر املعتمدة من مجلس اإلدارة. ومع ذلك يتم إ ــــــة إدارة ا ــياسـ ــ ــ من خالل سـ

اطر املناسبة.  يل فعالية وظيفة إدارة ا س ل التنظيمية الالزمة ل يا يئات املستقلة املنفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة مخاطر إن ال   .املصرفال

  

  مجلس اإلدارة

ــــؤولية مجلس اإلدارة يتحمل  ـــ ـــ ـــــاملسـ ـــ اطر واملوافقة ع اســـ ـــامل إلدارة ا ـــ ـــ اطرعن الن الشــ ــــمن مجلس اإلدارة ، حيث اتيجيات ومبادئ إدارة ا ــ ــــ وجود إطار يضـ

اطر ر. إضافة إ ضمان كفاءة عمل مناسب إلدارة ا عداد التقار   أنظمة الرقابة الداخلية واالمتثال و

  

نة التنفيذية   ال

شغيلية واالستـراتيجية.  دافه ال لس بأ إدارة تنفيذية عليا للمجلس لضمان وفاء ا نة التنفيذية    عمل ال

  

  نة التدقيق

ل ش ن،إدارة نة التدقيق من أعضاء مجلس  ت ا   مستقل دف تمثل  قمجلس اإلدارة  انجاز مسؤوليته الرقابية،  معاونةو   :عن طر
  

  ية ومراجعة واعتماد املعلومات املالية؛ للمصرفاملالية  ـرمراقبة عمليات إصدار التقار سياسات محاس   واالحتفاظ 

  وأنظمة الرقابة الداخلية؛ ـرمراجعة التقار  

 ن إدارة العالقة مع مدققي ا ارجي   ؛ للمصرفسابات ا

  مية  ـرمراجعة تقار و عة األمور الرقابية ذات األ   . للمصرفالتدقيق الداخلية ومتا
  

  نة الرقابة الشرعية الداخلية

ــــرعية الداخليةتتو  ــ ــ ــ عة من خالل مراجعة واعتماد  نة الرقابة الشــ ــــــر ــ ــ ام الشــ  ألح
ً
وكمة وفقا ــــؤولية ا ـــ ــ ا مع  املوجوداتمســـ والوثائق ومدى توافق

عة اإلســـالمية ومدى االل ام الشـــر ــــز أح ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ل عامتـ شـــ عة اإلســـالمية  وكمة الشـــرعية بمعيار وفق ما ورد  ام بالشـــر ية  صـــادرال -ا عن مصـــرف اإلمارات العر

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

اطر  لنة ا   سبا

اطر  نة ا لس مســـؤولية مســـاعدة مجلس اإلدارة بتتو  ــــز ضـــمان اللنجاز مســـؤولياته ال ا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ شـــطة تـ اطر املعمول به  املصـــرفام أ بإطار تقبل ا

عات القانونية وكذلك نظام الرقابة الداخلية ع التقار  وكذلك شر   .ملصرفابالسلوك  يـرام بمعايتـز املالية باإلضافة إ االل ـرباللوائح وال
  

لس االمتثالنة    با

نة االمتثال  ن واللوائح الصادرة عن  املصرف مجلس اإلدارة  اإلشراف ع امتثالبساعد  ع  باملثل اإلشراف، و مصرف اإلمارات املركزي للقوان

جراءا املصرفسياسات  ر  او ب املتعلق باالمتثال وتقييم تقار اوالتعاميم ال  الفحصوالتدر   .مصرف اإلمارات املركزي  يصدر
  

  نة االئتمان

نة اال  ـــــرفبئتمان بإدارة مخاطر االئتمان تقوم  ـــ ــ ــ ــ ق  املصـ ــــات واإلجراءات وكذلك اعتمـاد عن طر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ـــ ــ دود االئتمانية والسـ ــــتمرة ل ـــ ــ ــ ــ املراجعة املســ

ل ومدى كفاية  فظة التمو عادة التقييم املستمر  ددة وحالة العمل و ا.التعرضات ا اصة  صصات ا   ا
  

ات   نة املوجودات واملطلو

ـــــراتيجيات مالءمة  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــتـــ ــ ـــع أك االســ ات  وضـــ نة املوجودات واملطلو دف   بذلك  للمصــــــرفيتمثل 
ً
ات، مقدمة ج من املوجودات واملطلو ــــوء مز  ضــ

ـــــــيو  ــ ح والقيود املتعلقة بالســ ات  معدل الر تملة للتحر ـــــتقبل والنتائج ا ــ ــ ا للمســ ية وكفاية رأس توقعا ــــرف العمالت األجن ــ ــ اطر صـــ لة والتعرض 

ــــراتيجيات مع قدرة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـ ــ افة االســ ــــمان توافق  ــــؤولة عن ضــ ات مســ نة املوجودات واملطلو ــــافة إ ذلك، فإن  ــــرفاملال. باإلضــ اطر  املصــ ع تحمل ا

و محدد من قبل مجلس اإلدارة.  ملا 
ً
ات التعرض للمخاطر وفقا   ومستو

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٥  
  

   بيانات املاليةال إيضاحات حول 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

اطر   ١-٦ ل إدارة ا   (تتمة)ي
  

افآتنة    امل

افآتنة  تتو ن من وقت آلخر. املصرفإدارة املوارد واألداء وحاجة  امل   إ موظف
  

اطر   قسم إدارة ا
  

اطر مســؤوليةيتو قســم إدارة  فاظ ع اإلجراء ا اطر لضــمان  ات املتعلقةتنفيذ وا راقبعملية مراقبة مســتقلة. تحقيق با القســم مخاطر  و

شغيلية مقابل  اطر ال دداالئتمان للمحفظة، ومخاطر السوق والسيولة، وا اطر ا   ١.للمصرف إطار تقبل ا

  

  التدقيق الداخ

اطر  ا املصرفبتتم مراجعة عمليات إدارة ا ـــــــزام  دوًر ــ ذه  املصرفمن قبل قسم التدقيق الداخ الذي يقوم بمراجعة مدى كفاءة اإلجراءات والتـ

ذه ا شأن نتائج وتوصيات  ــــر  ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ملناقشات اإلجراءات. كذلك يقوم قسم التدقيق الداخ بمناقشة نتائج التقييم مع اإلدارة، ثم يتم مباشرة رفع تقار

نة التدقيق.   إ 

  

اطر وأنظمة التقار   ١-١-٦   ـرقياس ا
س المخاطر االئتمان باســـتخدام  املصـــرف يق ر املالية رقم الدو  ية للمعياراإلرشـــادات التنظيمية ا نماذج ب االســـتعانة، حيث يتم ٩إلعداد التقار

ـــــاد الك  ـــ ــ اف املبكر بانخفاض القيمةلاالقتصـ نما الع ـــــــتخدام املعاي املطبقة حالًيا وفًقا ، ب ــ ــغيل باســ ــ ــ ــ شـــ ـــــــيولة وال ــ ــــــوق والســ ــ ــ يتم قياس مخاطر السـ

ـــــــادات التنظيمية. عالوة ع ذلك،  ــ ــ ـــ ـــــتخدم لإلرشـ ــ ــ ـــ ــ ـــــرفسـ ـــ ــ ــ ــ ــاليب  املصـ ــ ــ ــ ـــ ــ اتيجيات املتعلقة بالتحليل الك واألســ ـــــ ــ ــ ـــ ــ تقدير مخاطر األعمال ومراجعة اسـ

اطر بناًء ع  اطرا ـــأ  ســـــياق العمل العادي،تقبل ا شــ تمل أن ت ســـــارة املتوقعة ال من ا ذه التحليالت واألســـــاليب ا عكس  در ّق تحيث  . 

ــــرف ــ ــ ــــائر غ املتوقعة ال قد تحدث  املصـ ـــ ســ ا ا ــً ــ ـــ ب األحداث غ املتوقعة بناًء ع التقنيات واال أيضــ ـــــ ــ اســ ــائية املرتبطة  ــ ــ دير ، وتحتماالت اإلحصـــ

ات  املصــرف نارو ا ســ د املتعددةأيضــً تمل  ا ناًدا إ أحداث االقتصــاد الك ال من ا ااســ اطر، باإلضــافة إ عوامل حدو اصــة ال  ا ا

ا املصرفتخص  التا الداخ ملتطلبات رأس املال  ا إجراء تقييم، ما من شأنه مساعد شاء إطار للمخاطرو   .املصرفب إ

  

دود املوضــــــوعة من قبل وتجرى  ــــية  إطار ا ــــاســ ــــورة أســ ا بصــ اطر والتحكم ف ــــرفمراقبة ا دود اســــــ؛ إذ املصــ ذه ا ــــر عكس  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ اتيجية األعمال تــ

اصة  ون لدى  املصرفبوظروف السوق ا اطر الذي ي ددةإضا ع القطاعات  يـزكتـر ، مع لتقبلهاستعداد  املصرفوكذلك مستوى ا   .ا

  

اطر  ٢-١-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا

اطر املتعلقة بإخفاق العمالء أو األطراف املقابلة  ا ا م عن  للمصرفعرف مخاطر االئتمان بأ ز م أو  اما الفوائد أو املبالغ  سديد أداء ال

م التعاقدية ب الوفاءاألصلية أو  اما يالت االئتمانية األخرى مما يؤدي إ تكّبد وفق ال س   خسارة مالية.  املصرفاتفاقيات القروض أو ال
  

ي لألطراف املقابلة ال  شـــأ مخاطر االئتمان كذلك من انخفاض التقييم االئتما يؤدي إ انخفاض قيمة  ممائتمانية، اال  مبأدوا يحتفظ املصـــرفت

ـــــرفمخاطر االئتمان  أناملوجودات. وحيث  ـــ ــ ــــمن  للمصــ ــ ــ ــ اطر ضــ ذه ا امة إلدارة  ـــــوابط  ـــ ــ ات وضــ ــــيص موارد وخ ـــ ــ ة، فيتم تخصـــ ر عد مخاطر جو

سية    .للمصرفاألقسام الرئ
  

  قياس مخاطر االئتمان
اطر  ــــرفيقّيم إطار عمل إدارة ا عضاحتمال  باملصــ ــــداد  تلف فئات  األطراف املقابلة ع ســ ـــــممة  يف الداخلية املصـ ــــ ــــتخدام أدوات التصــ باســ

ر إطار العمل داخلًيا  ي  بحيثاألطراف املقابلة. تم تطو ن التحليل اإلحصــا ل و مســؤول االئتمان.  وتقييميجمع ب شــ ة النماذج  ــ تم التحقق من 

  دوري.

ـــــتقاس  ــ ـــــرف اتعرضـ ــ ل طرف من األطراف املقابلة ع حدى، وكذلك   املصـ ــــمات  مجموعةاطر االئتمان حســــــــب  ــ من األطراف املقابلة ذات الســ

دود للرقابة  ذه ا ـــع  ــ ــ ــــع حدود ائتمانية، وتخضــ ــ ــ اطر، تم وضـ ــــركز ا ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ د من تــ ــــرات املتعلقة بظروف الطرف املقابل  وفقاملماثلة. لغرض ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التغيـ

  والسوق.

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٦  
  

   البيانات املاليةإيضاحات حول 

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

اطر املالية (تتمة)    .٦   إدارة ا

اطر تـر مخاطر االئتمان و   ٢-١-٦   (تتمة) كزات ا

  إدارة مخاطر االئتمان
  

: املصرفشتمل اإلطار العام إلدارة مخاطر االئتمان لدى    ع ما ي

  يالت االئتمانية؛ س دود فيما يتعلق باعتماد وتجديد ال ض وا ل التفو ي   وضع 

  ــع تجــديــد ومراجعــة ــ ــ ــ ـــ ــ خضــ ــا للعمالء. و ــدود املعتمــدة قبــل تقــديم ـــــالحيــات وا ــ ـــ ــ ــ ــل الصـ يــا  ل
ً
ــاطر االئتمــان وفقــا ــات  ـــــ ــ ــ ـــ مراجعــة وتقييم التعرضـــ

يالت لنفس عملية املراجعة؛ س   ال

 ث لية واالس شطة التمو ع األ ة؛تنو   مار

 غرافية واألطراف املقابلة؛ و اطر املتعلقة بقطاعات العمل واملواقع ا د من تـركزات ا   ا

 دود وفق ذه ا ا واملتعلقة باألطراف املقابلة والقطاعات ومخاطر البلدان ومراجعة  ــزام بحدود التعرض املتفق عل ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــتمرة لاللتــ ــ ــ  مراجعة مســ
ً
ا

اطر لدى  ات السوق. صرفاملالستـراتيجية إدارة ا   وتوج
  

ة ٣-١-٦ ر و ادة ا    مخاطر االئتمان الز

ـــــرف ــ ــ ــ ــ ـــعة ملتطلبات انخفاض القيمة بمراقبة  يقوم املصــ ــ ــ ـــ ــ ــ اضـ ناك وذلك جميع املوجودات املالية ا انت  ة  مخاطر لتقييم ما إذا  ر و ادة ا الز

ي. و حال وجود  االئتمان اف املبد ة  منذ االع ر و ادة ا ـــــوف ، مخاطر االئتمانالز ــ ـــــرفســ ــ ـــــاس  يقوم املصــ ــ ـــــارة ع أســ ســــ ـــــص ا بقياس مخصــــ

ياة سارة االئتمانية املتوقعة  مدى ا  من ا
ً

ًرا. ١٢ ملدةبدال   ش
  

  

يفات مخاطر االئتمان الداخلية   تص

يح مخاطر االئتمان قياسمن أجل  ــــ اطر  املصــــرفت ، حصــــلع نحو  اطر الداخلية  املســــتحســــنع نظام تحليل ا اض عاملًيا ملعدل ا لالق

اطر وكذلك يدعم واالئتمان ــع نظام قوي لتقييم ا ـــــ ــ ــ ــ ق وضــ حات االئتمانية عن طر ل تحليل املق ـــــ ــ ــ ـــ ــ سـ ـــــرف. و ــ ــ ــ ــ لية  تقـدير  املصــ ي من الناحية ال

اطر  اطر. يتألف نظام تحليل ا ــــر ا الة مودي مختلف عناصـ اص بو ات من درجة من مخاطر االل ٢٢من ا ــــرة مســـــتو تم ١٠إ  ١ام  عشـ . و

ـــــــتخـدام عوامـل كميـة ونوعيـة تـدل ع  ــ ــ ـــ يف درجـات مخـاطر االئتمــان التعتحـديـد درجـات مخـاطر االئتمـان بـاسـ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ا لتصـ ــمـً ــ ــ ــ ـــ ــ ـدول أدنـاه رســ . يقـدم ا

ارجية. للمصرفالداخلية  يفات ا   إ التص

  

اصة  يف   املصرفبفئات مخاطر االئتمان ا الةالدرجة حسب تص   التفصيل  الو

١  AAA  ائتمانية منخفظة جًدامخاطر  

٢  AA+ to AA-  ائتمانية منخفظة جًدامخاطر  

٣  A+ to A-  ائتمانية منخفظةمخاطر  

٤  BBB+ to BBB-  معتدلة ائتمانيةمخاطر  

٥  BB+ to BB-  ة ائتمانيةمخاطر ر   جو

٦  B+ to B-  عالية ائتمانيةمخاطر  

٧  CCC+ to C  عالية جًدا ائتمانيةمخاطر  

٨  DDD متدنية  

٩  DD ا وك  تحصيل   مش

١٠  D منخفضة القيمة  
  

عكس مخاطر التع  السداد الئتماطر امخات جاتصميم وتحديد در يتم ور مع ن بما  د مخاطر االئتمان من مخاطر االئتمان، تد حيث تز

ن الدرجات. يتم   إستنا، ائيدلمبراف االعتد اعنن الئتماطر اجة مخادرلرض تعل کص تخصیاالختالف  مخاطر التع  السداد ب
ً
ت ماولمعلالی دا

عة لمقابطرف الول المتاحة حا عت إجراءات املتا الية.  تم تحديث درجة مخاطر االئتمان لتعكس املعلومات ا ل. تتم مراقبة جميع التعرضات و

  املطبقة  إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. 
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٤٧  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

اطر املالية (تتمة)    .٦   إدارة ا

ة  مخاطر االئتمان ٣-١-٦ ر و ادة ا   (تتمة) الز
  

يفات مخاطر االئتمان الداخلية   (تتمة) تص
  

عرض   ملراقبة حاالت 
ً
ستخدم البيانات التالية عادة

ُ
  :املصرف

 سب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛   ل املدفوعات، بما  ذلك 

 د املمنوح؛   مدى استخدام ا

 ة أو املمنوحة)؛   املوازنات (سواء املطلو

 ات  األعمال واألوضاع املالية واالقتصادية؛   التغ

 ارجية؛ يف ا االت التص ي املقدمة من و يف االئتما   معلومات التص

  ة مللفات العمالء بما  ذلك مراجعة الاملعلومات ال يتم ق املراجعة الدور ا عن طر صول عل يانات السوق مثل  بيانات املاليةا املدققة و

عمل فيه العميل وما إ ذلك. ات  القطاع املا الذي  ا، والتغ   أسعار مقايضات مخاطر االئتمان أو السندات املدرجة عند توفر
  

ــائيةجميع الب يحلل املصـــــرف ا باســـــتخدام نماذج إحصـــ ــافة  يانات ال يتم جمع وكذلك بتقدير العمر الزم املتبقي الحتمالية التع للتعرضـــــات إضـــ

ا للتغ  ـــــ ــ ــ عرضـــ لية مثل إ كيفية احتمالية  ــادية ال ـــــ ــ ذه العملية البيانات االقتصـــ ـــــمل العوامل ال تؤخذ  االعتبار   ــ ــ شـــ ــــعار بمرور الوقت. و ــ ـــ أســـ

ـــــــرات املنتجات غ النفظية  م واملنتجات النفطية النفظ ومؤشـ ـــــ ــ ـ ــــياحة. والت ــــرات قطاع الســــ ــ ية املتحدة ومؤشــ ــــعار املنازل بدولة اإلمارات العر ــ وأســ

الة األسـاسـية"  قوم املصـرفو  و "ا نار شـاء سـ ات االقتصـادية ذات الصـلة باإلضـافة إ نطاق تمثي من للتوجهبإ ات  املسـتقب للمتغ و نار سـ

تملة األخرى.  بؤ ا ة لالحتمالية املصرفستخدم ثم الت عت مر بؤات، ال    .حتماالت التعال  ، لتعديل تقديراتهذه الت
  

ــــتخـدم  ــ ــ ــ ــ ـــــــرفســـ ــ ــ ــ ـل محفظـة  املصــ وظ ل ـل م ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ شـ ـانـت مخـاطر االئتمـان قـد زادت  . املعـاي من محـافظ املوجوداتمعـاي مختلفـة لتحـديـد مـا إذا 

ات كمية غي   . احتماالت التع ونوعية املستخدمة  
  

سائر االئتمانية املتوقعة ٤-١-٦   قياس ا
سائر االئتمانية املتوقعة تتمثل سية املستخدمة لقياس ا   : املدخالت الرئ

  

 التع احتمالية  

 سارة ؛ و ا اض التع   باف

 عند التع اتالتعرض  
  

خية  العناصرذه  إن يانات تار ل عام من نماذج إحصائية مطورة داخلًيا و ش يانات مقدمة من مستمدة   مصرف اإلمارات املركزي خاصة بنا و

ية املتحدة ة حسب االحتماالت.العر ا لتعكس معلومات مستقبلية مر عديل تم    ، و
  

ن ستمد  وقت مع ناًدا إ  تمثل احتمالية التع تقديًرا  ات االقتصاد  السابقة التعمعدالت  انخفاضنموذج  نتائجاس وظة مقابل متغ امل

 . ذه و الك ا ال  احتمالية التعخالل دورة  النتائجتتم معايرة  يف املصممة وفًقا  املصرفستخدم ا باستخدام أدوات التص تم تقييم حالًيا، و

و ما تلف فئات األطراف املقابلة والتعرضات ، أي التقليل من التقدير واإلفراط  تقلب الدورات االقتصاديةع تجنب  املصرف ساعد، و

ذه النماذج اإلحصائية ع بيانات السوق، وكذلك البيانات الداخلية ال  عتمد  ارجية.  ناك واحد من البيانات ا ان  دد العوامل التقدير إذا 

قّدر 
ُ
ل مدة من خ احتمالية التعالكمية والنوعية. ت ي اك التعالل بناء  مع مراعاة االستحقاقات التعاقدية  وذلك باستخدام احتمال البقاء ال

  .للتعرضات

  

ن التدفقات النقدية التعاقدية املست ند إ الفرق ب س سائر الناتجة عن التع  السداد، و اض التع  تقدير ل سارة باف حقة وتلك إن ا

ا  اض التع للموجودات املضمونة تأخذ  ول املمال يتوقع سارة باف ن االعتبار التدفقات النقدية من أي ضمانات. إن نماذج ا ع ، مع األخذ 

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

اض التع للموجودات غ املضمونوت سارة باف عتمد نماذج ا روج من حالة عدم األداء).  داد (أي ا ة لفة تحقيق الضمانات ومعدالت االس

ساب بناًء ع أساس تدفق نقدي مخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النق داد وأسبقية املطالبات. يتم اإلح داد ومعدالت االس دية ع وقت االس

لمن معدل الفائدة الفع األص    .للتمو
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٨  

   إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

اطر املالية (تتمة)    .٦   إدارة ا

سائر االئتمانية املتوقعة  ٤-١-٦   (تتمة) قياس ا
  

مثل التعرض عند التع الية إ الطرف املقابل  التعرض عند التع املصرفستمد التعرض املتوقع  حالة التع  السداد.  و من التعرضات ا

ا املسموح به بموجب العقد بما  ذلك اإلطفاء. إن  تملة للمبلغ ا ات ا  إجما  بيان املركز املاللبنود املدرجة   التعرض عند التعوالتغي

انية العمومية مثل خطابات االعتماد،  سبة للبنود خارج امل ن أنه بال ا  ح اصة  ية ا الضمانات املالية والضمانات غ  تقدرالقيمة الدف

ا. م  ل االئتمان ع التعرضات املل ة غ القابلة لإللغاء من خالل تطبيق عوامل تحو و   امل
  

سارة ع مخصص يقاس ات فظةأساس فردي  ا نما يقاس الشر فظة البيع بالتجزئة (، ب عد ع أساس جما  القياس ع أساس إذ 

فظة سمات محفظة مماثلة). فيما يتعلق بتقييم  ونات ا فظة البيع بالتجزئة حيث تتقاسم م سبة  ادة  وجودجما أك عملية بال ةز ر  جو

ون م و مو أدناه مخاطر االئتمان، قد ي   .ن الضروري إجراء التقييم ع أساس جما كما 
  

يفات كة التص اطر املش   القائمة ع خصائص ا

، يتم  تقاسعندما  سائر االئتمانية املتوقعة ع أساس جما يفا كة، مثل: تص اطر املش   األدوات املالية بناًء ع خصائص ا

 نوع األداة؛  

 و درجة مخاطر االئتمان؛  

 نوع الضمانات  
  

ون من التعرضات املتماثلة. ل مجموعة تت ل منتظم للتأكد من أن  ش يفات    تتم مراجعة التص
  

ا باالعتبار لتخفيف  وفق املصرفعمل  ماية االئتمانية ال يتم أخذ م عملية تحديد الضمانات املستحقة بما  ذلك وسائل ا
ّ
سياسات مطبقة تنظ

وسيلة لتخفيف مخاطر االئتمان. إن غالبية الضمان ستخدم  ُ ل ضمان  ة ل شغيلية الضرور ى للمتطلبات ال د األد شمل ا ات مخاطر االئتمان و

ثمارات  املصرفلدى  ن العقارات واالس ونة والسياراتشمل ر ع املر   .والودا
  

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

ً
اسات يتم تقييم الضمانات تبعا

دارة عملية واإلجراءات ال تكفل إجراء عملية تقييم فعالة وسليمة للعقارات امل عة و شطة األخرى ذات الصلة املتعلقة بتوضيح ومتا ونة واأل ر

ونة   .تقييم العقارات املر
  

زات االئتمانية األخرى: ا والتعز تفظ 
ُ

اطر االئتمان قبل الضمانات ا د األق للتعرض    ا
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

م   م    ألف در   ألف در

اطر االئتمان فيما يتعلق انية العمومية التعرضات  :  بالبنود املدرجة  امل   كما ي

  ٢٬٤٥٦٬١٦٩    ١٬٦٢٣٬٤١٣  النقد واألرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦٥٨٬٢٩١    ٦١٣٬٦٣٦  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

لية إسالمية ة وتمو ثمار   ١٧٬٩٨٠٬٩٥٦    ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣ موجودات اس

ة ثمار   ١٬٧٨٣٬١١٠    ١٬١١٨٬٠٦١  إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق مالية اس

  ١٦٣٬٤١٠    ١٥٣٬٨٩١  أخرى إسالمية موجودات 

  ٢٣٬٠٤١٬٩٣٦    ٢١٬٤٤٣٬٦٨٤  
    

  

انية العمومية  نود خارج امل اطر االئتمان فيما يتعلق ب : التعرضات        كما ي

امات ات الطارئة واالل   ١٬٠٣٩٬٥٤٣    ٣٧١٬٤٢٤  املطلو
  

امات املرتبطة باالئتمان اطر املتعلقة باالل   ا

ا  املصرفتوفر  امات  يقوم املصرفال تتطلب أن  ضمانات وخطابات ائتمانلعمالء سديد الدفعات  حالة إخفاق العميل  الوفاء ببعض االل ب

ذه  عرض  لية وا للموجوداتإ مخاطر مماثلة  املصرف األدواتتجاه األطراف األخرى.  ق عمليات وسياسات ال التمو ا عن طر تم مراقب ة و ثمار س

ا.   الرقابة نفس

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٤٩  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)    .٦   إدارة ا

اطر   ٢-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا

  مخاطر االئتمانتـركز 

ــــركزات  ــ ــ ــ ـــ ــ شـأ التــ اكت غرا أو  عند اشـ شـطة مماثلة  نفس اإلقليم ا م عدد من األطراف املقابلة  أعمال أو أ نفس السـمات االقتصـادية ممن ل

م ع الوفاء بااللتـزامات التعاقدية  تؤثر عال قد  شيـر لتغيـرات  الظروف االقتصادية والسيالمماثل  ع نحوقدر
ُ
ا من الظروف.  سية وغيـر

ية ألداء  س ساسية ال ن. املصرفالتـركزات إ ا   تجاه التطورات ال تؤثر ع قطاع أو موقع جغرا مع
  

جراءات  تتضمنتجنب التـركزات الزائدة للمخاطر،  دف ات محددة للتـركيـز ع االحتفاظ بمحفظة متنوعة.  املصرفسياسات و تراقب توج

اطر االئتمان. املصرف ددة  دارة التـركزات ا ، وعليه، تتم مراقبة و غرا   تـركزات مخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال واملوقع ا
  

غرا   حسب املوقع ا

دول التا ن ا  إ موطن األطراف املقابلة، التعرض الرئ ،يب
ً
نادا :بمصنفة  الدفتـرةا اطر االئتمان بقيم للمصرف اس غرا   املوقع ا

  

        بنود داخل امليـزانية العمومية

  

دولة اإلمارات 

ية املتحدة   العر

ـــــجلس    دول مـــ

لي   التعاون ا

  

  دول أخرى 

  

  اإلجما

م  ٢٠٢٠ م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ١٬٦٢٣٬٤١٣  -  -  ١٬٦٢٣٬٤١٣  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦١٣٬٦٣٦  ٢١٬١٦٣  ٥٦٬٠٥٧  ٥٣٦٬٤١٦  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

لية اإلسالمية: ة والتمو ثمار           املوجودات االس

 ٣٬٤٥٨٬١٤٦  -  -  ٣٬٤٥٨٬١٤٦  األفراد  

 ات   ١٣٬٦٠٧٬٨٥٥  ٥٦٣٬٦٧٦  ٤٤٬٠٣٣  ١٣٬٠٠٠٬١٤٦  الشر

 نة ز   ٧٠٢  -  -  ٧٠٢  ا

 ثمارات   ٨٦٧٬٩٨٠  -  -  ٨٦٧٬٩٨٠  االس

ةاألوراق  ثمار اإلسالمية بالقيمة العادلة  املالية االس

  ١٬١١٨٬٠٦١  ٤٬٤٢٨  ٥٦٣٬٥٥٣  ٥٥٠٬٠٨٠  من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٥٣٬٨٩١  -  -  ١٥٣٬٨٩١  موجودات أخرى 

  ٢١٬٤٤٣٬٦٨٤  ٥٨٩٬٢٦٧  ٦٦٣٬٦٤٣  ٢٠٬١٩٠٬٧٧٤  اإلجما
  

  

  

        بنود داخل امليـزانية العمومية

  

دولة اإلمارات 

ية املتحدة   العر

ـــــجلس    دول مـــ

لي   التعاون ا

  

  دول أخرى 

  

  اإلجما

م  ٢٠١٩ م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ٢٬٤٥٦٬١٦٩  -  -  ٢٬٤٥٦٬١٦٩  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦٥٨٬٢٩١  ١٣٧٬٧٤٧  ٤٩٬٠١٧  ٤٧١٬٥٢٧  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

لية  ة والتمو ثمار           اإلسالمية:املوجودات االس

 ٣٬٧٩٠٬١٩٦  -  -  ٣٬٧٩٠٬١٩٦  األفراد  

 ات   ١٣٬٤٣٢٬٢٥٣  ٧٧٩٬١٠٧  ٦٢٬١٥٥  ١٢٬٥٩٠٬٩٩١  الشر

 نة ز   ٧٠٥  -  -  ٧٠٥  ا

 ثمارات   ٧٥٧٬٨٠٢  -  -  ٧٥٧٬٨٠٢  االس

ة ثمار اإلسالمية بالقيمة العادلة  األوراق املالية االس

  ١٬٧٨٣٬١١٠  ٤٬٤٢٨  ٣٣٩٬٨٣٣  ١٬٤٣٨٬٨٤٩  من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٦٣٬٤١٠  ٤٬٦٥٦  ٢٦٢  ١٥٨٬٤٩٢  موجودات أخرى 

  ٢٣٬٠٤١٬٩٣٦  ٩٢٥٬٩٣٨  ٤٥١٬٢٦٧  ٢١٬٦٦٤٬٧٣١  اإلجما

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٠  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

اطر تـر مخاطر االئتمان و   ٢-٦   (تتمة)كزات ا

  مخاطر االئتمان (تتمة)كز تـر 

غرا   (تتمة) حسب املوقع ا
  

        بنود خارج امليـزانية العمومية

ية املتحدة   لي  دولة اإلمارات العر   اإلجما  دول أخرى   دول مجلس التعاون ا

م  ٢٠٢٠ م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ١٣٨٬٤٤٠  -  -  ١٣٨٬٤٤٠  االلتـزامات

ندية    ٢٣٢٬٩٨٤  -  -  ٢٣٢٬٩٨٤  والضماناتاالعتمادات املس

  ٣٧١٬٤٢٤  -  -  ٣٧١٬٤٢٤  اإلجما
  

ية املتحدة   لي  دولة اإلمارات العر   اإلجما  دول أخرى   دول مجلس التعاون ا

م  ٢٠١٩ م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ٦٦١٬١٨٠  ٧٬٤٠٠  -  ٦٥٣٬٧٨٠  االلتـزامات

ندية والضمانات   ٣٧٨٬٣٦٣  -  -  ٣٧٨٬٣٦٣  االعتمادات املس

  ١٬٠٣٩٬٥٤٣  ٧٬٤٠٠  -  ١٬٠٣٢٬١٤٣  اإلجما
  

ل فئة من امل اطر االئتمان ل يف الداخ واملرحلةو  املالية وجوداتالتعرض    التص

عرض   ملدى 
ً
دول التا تحليال ل فئة من فئات  املصرفعرض ا اضعة النخفاض القميةاملالية ( املوجوداتاطر االئتمان ل يف ا ) والتص

ن االعتبارالداخ واملرحلة دون  ع دول  األخذ  نات ائتمانية أخرى. تمثل املبالغ  ا سبة  القيمآثار أي ضمانات أو أي تحس ية اإلجمالية. بال الدف

امات املالية وعقود الضمان املا ا أو املضمونة، فلالل م  دول املبالغ املل .ع ال ،تمثل املبالغ  ا   توا

  

  املطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى 
  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ممنوحة  مش

      منخفضة القيمة

  

خسائر ائتمانية 

متوقعة ملدة 

ًرا ١٢   ش

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

  العمر الزم

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

  العمر الزم

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

موع  العمر الزم موع  ا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ٦٥٨٬٢٩١  ٦١٣٬٦٣٦  -  -  ٣٣٩٬٥٨٠  ٢٧٤٬٠٥٦  عادية

  -    -  -  -  -  مراقبة

  -    -  -  -  -  دون القياس

ا وك ف   -    -  -  -  -  مش

  -  -  -  -  -  -  خسارة

ية إجما القيمة   ٦٥٨٬٢٩١  ٦١٣٬٦٣٦  -  -  ٣٣٩٬٥٨٠  ٢٧٤٬٠٥٦  الدف

  ٢٤٧  ٣٦٥  -  -  ٣٦٥  -  مخصص انخفاض القيمة

ية   ٦٥٨٬٠٤٤  ٦١٣٬٢٧١  -  -  ٣٣٩٬٢١٥  ٢٧٤٬٠٥٦  القيمة الدف

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥١  
  

  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

اطر (تتمة)مخاطر   ٢-٦   االئتمان وتـركزات ا

  تـركز مخاطر االئتمان (تتمة)
 لية اإلسالمية ة والتمو ثمار  املوجودات االس

  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ممنوحة  مش

      منخفضة القيمة

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

  الزمع مدى العمر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

موع  ع مدى العمر الزم موع  ا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ١٥٬٧٩٧٬٥٩٠  ١٥٬٦١٧٬٥٤٩  -  -  ٥٬٥٦٦٬٨٣٦  ١٠٬٠٥٠٬٧١٣  عادية

  ٣٨٦٬٧١٧  ٢١٤٬٦٩١  -  -  ٢١٤٬٦٩١  -  مراقبة

  ٤٣٢٬٠٨١  ٥٨٩٬٦٣٤  -  ٥٨٩٬٦٣٤  -  -  دون القياس

ا وك ف   ٥٧٩٬٣٩٠  ٤٩٤٬٣٠١  -  ٤٩٤٬٣٠١  -  -  مش

  ٧٨٥٬١٧٨  ١٬٠١٨٬٥٠٨  -  ١٬٠١٨٬٥٠٨  -  -  خسارة

ية   ١٧٬٩٨٠٬٩٥٦  ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣  -  ٢٬١٠٢٬٤٤٣  ٥٬٧٨١٬٥٢٧  ١٠٬٠٥٠٬٧١٣  إجما القيمة الدف

  ٨٧٠٬٣٨٦  ٩٧٣٬٨٢٥  -  ٨٤٩٬٧٢٨  ٩١٬٨٠٥  ٣٢٬٢٩٢  مخصص انخفاض القيمة

ية   ١٧٬١١٠٬٥٧٠  ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  -  ١٬٢٥٢٬٧١٥  ٥٬٦٨٩٬٧٢٢  ١٠٬٠١٨٬٤٢١  القيمة الدف

  

 ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ثمار  األوراق املالية االس
  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ممنوحة  مش

      منخفضة القيمة

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

موع  ع مدى العمر الزم موع  ا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

    ١٬٧٨٠٬٢١١  ١٬١١٥٬٨٨٠  -  -  -  ١٬١١٥٬٨٨٠  عادية

  -  -  -  -  -  -  مراقبة

  -  -  -  -  -  -  دون القياس

ا وك ف   -  -  -  -  -  -  مش

  ٥٤٬٥٠٦  ٥٤٬٥٠٦  -  ٥٤٬٥٠٦  -  -  خسارة

ية   ١٬٨٣٤٬٧١٧  ١٬١٧٠٬٣٨٦  -  ٥٤٬٥٠٦  -  ١٬١١٥٬٨٨٠  إجما القيمة الدف

  ٥١٬٦٠٧  ٥٢٬٣٢٥  -  ٥٠٬٠٧٨  -  ٢٬٢٤٧  مخصص انخفاض القيمة

ية   ١٬٧٨٣٬١١٠  ١٬١١٨٬٠٦١  -  ٤٬٤٢٨  -  ١٬١١٣٬٦٣٣  القيمة الدف

  

  املوجودات املالية األخرى 
  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ممنوحة  مش

      منخفضة القيمة

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

  الزمع مدى العمر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

موع  ع مدى العمر الزم موع  ا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ١٢٥٬٦٩٨  ١٢١٬٤٨٠  -  -  -  ١٢١٬٤٨٠  عادية

  ٨٬٨٢٤  ٣٣٦  -  -  ٣٣٦  -  مراقبة

  ٤٣  ١٤٬٨٦١  -  ١٤٬٨٦١  -  -  دون القياس

ا وك ف   ٨٨  ١١٨  -  ١١٨  -  -  مش

  ٢٨٬٧٥٧  ١٧٬٠٩٦  -  ١٧٬٠٩٦  -  -  خسارة

ية   ١٦٣٬٤١٠  ١٥٣٬٨٩١  -  ٣٢٬٠٧٥  ٣٣٦  ١٢١٬٤٨٠  إجما القيمة الدف

  ٢٨٬٨٤١  ١٥٬٣٨٠  -  ١٥٬٣٧٩  ١  -  مخصص انخفاض القيمة

ية    ١٣٤٬٥٦٩  ١٣٨٬٥١١  -  ١٦٬٦٩٦  ٣٣٥  ١٢١٬٤٨٠  القيمة الدف

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٢  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

اطر (تتمة)  ٢-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا

  تـركز مخاطر االئتمان (تتمة)
  

 دات املالية والضمانات املالية  التع
  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ممنوحة  مش

      منخفضة القيمة

  

خسائر ائتمانية 

ًرا ١٢متوقعة ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

  ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

موع  ع مدى العمر الزم موع  ا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  ١٬٠١٧٬٣١٥  ٣٥٧٬٦٦٩  -  -  -  ٣٥٧٬٦٦٩  عادية

  ٤٬٠٣٧  ٩٨٧  -  -  -  ٩٨٧  مراقبة

  -  ٧٥٢  -  ٧٥٢  -  -  دون القياس

ا وك ف   ١٢٬٤٢٥  ١٢٨  -  ١٢٨  -  -  مش

  ٥٬٧٦٥  ١١٬٨٨٨  -  ١١٬٨٨٨  -  -  خسارة

ية   ١٬٠٣٩٬٥٤٢  ٣٧١٬٤٢٤  -  ١٢٬٧٦٨  -  ٣٥٨٬٦٥٦  إجما القيمة الدف

  ١١٬٦٨٢  ١١٬٩٩٢  -  ٩٬٨١٨  -  ٢٬١٧٤  مخصص انخفاض القيمة

ية   ١٬٠٢٧٬٨٦٠  ٣٥٩٬٤٣٢  -  ٢٬٩٥٠  -  ٣٥٦٬٤٨٢  القيمة الدف

  

سائر االئتمانية املتوقعة   مخصص ا

ر حسب فئة املوجودات املالية. ة التقر اية ف سارة االئتمانية املتوقعة   دول مخصص ا ذا ا ص    ي
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ٢٤٧  ٣٦٥  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 

لية اإلسالمية ة والتمو ثمار   ٨٧٠٬٣٨٦  ٩٧٣٬٨٢٥  املوجودات االس

ةأوراق مالية  ثمار   ٥١٬٦٠٧  ٥٢٬٣٢٥  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*اإلسالمية  االس

  ٢٨٬٨٤١  ١٥٬٣٨٠  موجودات مالية إسالمية أخرى 

دات مالية وضمانات مالية   ١١٬٦٨٢  ١١٬٩٩٢  ع

موع   ٩٦٢٬٧٦٣  ١٬٠٥٣٬٨٨٧  ا
  

ددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر". ُيقيد*  ثمارات ا   بمخصص انخفاض القيمة ضمن "مخصص إعادة التقييم لالس
  

سائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة حسب فئة املوجودات املالية. ركة  مخصص ا داول التالية ا   تحلل ا
  

  ومؤسسات مالية أخرى مطلوب من مصارف 
    ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

  

خسائر ائتمانية 

ًرا ١٢متوقعة ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

 مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

موع مدى العمر الزم   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٢٤٧  -  ١٥٨  ٨٩  ٢٠١٩د

ا ف    ٣٦٥  -  ٣٦٥  -  موجودات مالية جديدة مع

ا اف    )٢٤٧(  -  )١٥٨(  )٨٩(  موجودات مالية مل االع

سارةمخصص  سم  ٣١كما   ا   ٣٦٥  -  ٣٦٥  -  ٢٠٢٠د

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٣  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د
  

اطر   .٦   املالية (تتمة)إدارة ا

اطر (تتمة)  ٢-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا
  

ةاملوجودات  ثمار لية اإلسالمية االس   والتمو

    ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

 مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

موع الزمالعمر    ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٨٧٠٬٣٨٦  ٧٣٩٬٦٠٧  ٨١٬١٥٨  ٤٩٬٦٢١  ٢٠١٩د

سارة ات  مخصص ا           التغ

  ل إ املرحلة   -  -  )٩٨(  ٩٨  ١التحو

  ل إ املرحلة   -  )٢٬٩٧٥(  ٧٬٢٧٨  )٤٬٣٠٣(  ٢التحو

  ل إ املرحلة   -  ١٢٬٨٩٤  )١٢٬٦٧٥(  )٢١٩(  ٣التحو

  ٣٠٥٬٠٦٥  ٢٩٥٬٠٥٦  ١٣٬٣٩٩  )٣٬٣٩٠(  التغ  مخاطر االئتمان

ا ف    ٣٧٬٣٩٨  ٤٤٠  ٢٣٬٩٦٢  ١٢٬٩٩٦  موجودات مالية جديدة مع

ا اف    )٥٣٬٨٧٢(  )١٠٬١٤٢(  )٢١٬٢١٩(  )٢٢٬٥١١(  موجودات مالية مل االع

ات    )١٨٥٬١٥٢(  )١٨٥٬١٥٢(  -  -  املشطو

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٩٧٣٬٨٢٥  ٨٤٩٬٧٢٨  ٩١٬٨٠٥  ٣٢٬٢٩٢  ٢٠٢٠د

  
ة ثمار   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراإلسالمية  األوراق املالية االس

    ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

 الزممدى العمر 

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

موع العمر الزم   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٥١٬٦٠٧  ٥٠٬٠٧٨  -  ١٬٥٢٩  ٢٠١٩د

  )٤٤١(  -  -  )٤٤١(  التغ  مخاطر االئتمان

ا ف    ١٬٧٦٩  -  -  ١٬٧٦٩  موجودات مالية جديدة مع

اموجودات  اف    )٦١٠(  -  -  )٦١٠(  مالية مل االع

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٥٢٬٣٢٥  ٥٠٬٠٧٨  -  ٢٬٢٤٧  ٢٠٢٠د

  

  موجودات مالية إسالمية أخرى 
  

    ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

 مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية 

متوقعة ع مدى 

موع العمر الزم   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ٢٨٬٨٤١  ٢٨٬٧٣٤  ١  ١٠٦  ٢٠١٩د

  ٧٬٥٢٣  ٧٬٦٢٩  -  )١٠٦(  التغ  مخاطر االئتمان

ات    )٢٠٬٩٨٤(  )٢٠٬٩٨٤(  -  -  املشطو

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ١٥٬٣٨٠  ١٥٬٣٧٩  ١  -  ٢٠٢٠د

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٤  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

اطر (تتمة)  ٢-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا
دات املالية والضمانات املالية   التع

    ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

  

خسائر ائتمانية متوقعة 

ًرا ١٢ملدة    ش

خسائر ائتمانية متوقعة 

 ع مدى العمر الزم

خسائر ائتمانية متوقعة 

موع ع مدى العمر الزم   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ١١٬٦٨٢  ٩٬٤٤٧  -  ٢٬٢٣٥  ٢٠١٩د

سارة ات  مخصص ا           التغ

  ل إ املرحلة   -  ١  -  )١(  ١التحو

  ل إ املرحلة   -  -  -  -  ٢التحو

  ل إ املرحلة   -  -  -  -  ٣التحو

  ٢٤٥  ٣٧٠  -  )١٢٥(  التغ  مخاطر االئتمان

ا ف    ٤٢٦  -  -  ٤٢٦  موجودات مالية جديدة مع

ا اف    )٣٦١(  -  -  )٣٦١(  موجودات مالية مل االع

سارة كما   سم  ٣١مخصص ا   ١١٬٩٩٢  ٩٬٨١٨  -  ٢٬١٧٤  ٢٠٢٠د

  
  

  

ة  فقرة  ر و ادة ا ة  مخاطر االئتمانكما تم مناقشته أعاله  الز ر و ادة ا اصة الز ، يتم تحديد املصرفب،  إطار إجراءات الرقابة ا

حد أق عندما  ة  مخاطر االئتمان قبل التع  األداء، و ر و ادة ا د التع ألالز ذا األمر يوًما.  ٣٠ك من يز ل أساإن  املوجودات  ش

ة ثمار لية واالس للعمالء وتحديًدا فيما يتعلق بالتعرض لعمليات اإلقراض للعمالء األفراد نظًرا لوجود معلومات محددة متاحة عن  اإلسالمية التمو

ة  مخاطر االئتمان.  ر و ادة ا ات والتعرضات األخرى، حيث يتم استخدام تلك املعلومات لتحديد الز ض فيما يتعلق بإقراض الشر يقدم املق

 لل
ً
دول أدناه تحليال ةلمبالغ املدرجة اإلجمالية ا ثمار لية واالس   حسب حاالت تجاوز إستحقاق السداد.للعمالء  اإلسالمية لموجودات التمو

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

إجما القيمة   

ية   الدف

سارة االئتمانية  ا

  املتوقعة

إجما القيمة 

ية   الدف

سارة االئتمانية  ا

  املتوقعة

  ١٩٠٬٠٤٤  ١٥٬٥٧٧٬٠١٧  ١٧٧٬٦٨٦  ١٥٬٥٧٦٬٦٥١  يوًما ٣٠عادية أو تجاوزت االستحقاق ح 

  ١١٬٣٢١  ٣٧٧٬٥٨٦  ٥٬٦٦٤  ١٤٥٬٩٠٧  يوًما ٦٠ – ٣١تجاوزت االستحقاق من 

  ٥٬٢٦٦  ٣٤٧٬١٦٩  ١٣٬٤٠٠  ٢٩٩٬٣٧٣  يوًما ٩٠ – ٦١تجاوزت االستحقاق من 

  ١٣٬٦٥٦  ٢٢٣٬٨٤٨  ٤١٬٤٠٠  ٤٥٥٬٠٧٧  يوًما ١٨٠ – ٩١تجاوزت االستحقاق من 

  ٦٥٠٬٠٩٩  ١٬٤٥٥٬٣٣٦  ٧٣٥٬٦٧٥  ١٬٤٥٧٬٦٧٥  يوًما ١٨٠ألك من  تجاوزت االستحقاق

  ٨٧٠٬٣٨٦  ١٧٬٩٨٠٬٩٥٦  ٩٧٣٬٨٢٥  ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣  
  

زات ائتمانية أخرى  عز ا كضمان و تفظ    الضمانات ا

نات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات املالية.  املصرفيحتفظ  املصرف بأدوات مالية حتفظ و بضمانات أو تحس

ب الضمانات   ٣٫٩مالية بقيمة  س اف بمخصص خسارة  م وال لم يتم االع سم  ٣١مليار در سم  ٣١( ٢٠٢٠د م). ٣٫٠٥: ٢٠١٩د   مليار در

  

ل ن العقاري  تمو   الر

ة كضمان  املصرف متلكت لعقارات سكنية وتجار ن العقاري ال  لتمو ا لعمالتالر ا . امنح عرضا ن العقاري وتراقب املصرف  ل الر لتمو

قيقية سبة صا القيمة ا سبة املبلغ اإلجما  ،بالتجزئة باستخدام  ا ع أساس  سا لوال يتم اح امات القروض، للتمو ، أو املبلغ املرصود الل

يع الض صول ع و عديالت ل شمل أي  سم  ٣١مانات.  إ قيمة الضمانات. إن تقييم الضمان ال  ية لقروض ت ، بلغ٢٠٢٠د القيمة الدف

ن العقاري  م ( ١٢٥الر م) ١٤٨: ٢٠١٩مليون در م ( ٢١٣بلغت قيمة الضمانات املقابلة  ، كمامليون در م). ٢٣٩: ٢٠١٩مليون در   مليون در

  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٥  

اطر املالية (تتمة) إدارة  .٦   ا

اطر (تتمة)  ٢-٦   مخاطر االئتمان وتـركزات ا
ل    تمو

ون  ل ال  تت لمن  للمصرفمحفظة التمو طاقات ائتمان. غ مضمون  تمو   و

  

ل ات تمو   الشر

ا  تطلب املصرف ا املا وسيول و تحليل أدا ات  دارة االئتمانية لعمالء الشر ات. إن املؤشر األك مالءمة ل ل الشر ضمانات وضمانات لتمو

ا  اوفعالي سب النمو.  وكفاء ة و ل. عن كثب وتتم مراقبة الضماناإلدار ور أداء التمو   بخاصة حال تد
  

سبة ل بال اصة به.   االئتمانع إجراءات إدارة مخاطر  اإلضافية لإلطالعع تقييم الضمانات  تحصل، االئتمانيةذات القيمة  للتمو  ٣١ا

سم  ات ٢٠٢٠د لية اإلسالمية إ العمالء من الشر ة والتمو ثمار ية للقروض االس م ( مليون  ١٫٩٠٤، بلغ صا القيمة الدف  ٩٥٣: ٢٠١٩در

لغت قيمة الضمانات املعنية  م) و م ( ١٫٨٤٥مليون در م).مليون  ١٫٤٢٤: ٢٠١٩مليون در   در

  

ة ثمار   إسالمية أوراق مالية اس

ة ثمار   اإلسالمية األوراق املالية االس
  

ةشمل  ثمار م امللكيةاإلسالمية  األوراق املالية االس وك وأس ثمارات  ص   .اس
  

دول أدناه تحليل  يعرض ا يف االئتما الة التص ارجية أدوات الدين بحسب تقييم و سم  ٣١كما   ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د
  

      ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

م       م    ألف در   ألف در

AA to AA-       -    -  

A+ to A-      ٤٨٨٬١٧١    ٤٩٢٬٣٥٣  

BBB+ to BBB-      ١٩٧٬٤٠٥    ٩٩٬٠٢٨  

BB+ to BB      ٩٠٬٤٨٨    ١٢٦٬٥٨٠  

B+ to B-      ٢٠٠٬٤٤٥    ٦٦٬٩٢٦  

CCC      -    -  

  ١٬٠٤٢٬٣٩٢    ٥٣٤٬٨٠٤      غ مصّنفة

      ٢٬٠١٨٬٩٠١    ١٬٣١٩٬٦٩١  
  

ق حيـازة ضمانات ا عن طر   موجودات متحصل عل
  

ا كضمان مقابل  املصرفحصلت  ق حيازة ضمانات محتفظ  ل  موجوداتع املوجودات املالية وغ املالية التالية خالل السنة عن طر التمو

اية  ا   تفظ  ثمار اإلسالمي وا ضمانات غ  املصرفستخدم  تحقيق الضمانات  الوقت املناسب. ال  املصرف. تتمثل سياسة السنةواالس

  نقدية لعملياته.
  

      ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

م       م    ألف در   ألف در

  ٨٫٠٥٠    ٥٠٫١٣١      العقارات

ا عن  ق حيازة ضماناتمجموع املوجودات املتحصل عل   ٨٫٠٥٠    ٥٠٫١٣١  طر

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٦  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

  مخاطر السوق   ٣-٦

ح. تم تصميم إدارة مخاطر ية ومعدالت الر شأ مخاطر السوق من التغيـرات  معدالت السوق مثل أسعار السوق وأسعار صرف العمالت األجن  ت

ح وأسعار العمال  يجة لتغيـرات غيـر متوقعة  معدالت الر شأ ن تملة من املراكز املفتوحة ال قد ت سائر ا د من ا ية ت األ السوق لغرض ا جن

ستخدم  ات األسعار.  ا وتلقي معلومات سوقية منتظمة لغرض  املصرفوتحر ند إ ممارسات السوق القياسية، لتقييم مراكز س نماذج مالئمة، 

  تنظيم مخاطر السوق.
  

ة ع العناصر التالية:   شتمل إطار مخاطر السوق التجار

 ات املتقبلة للمخاطر ال تتجاوز إجم اطر ومعاييـر التـركز املوضوعة من قبل اإلدارة العليا.حدود لضمان أن ا   ا ا

 .ة سائر للمراكز التجار عة إجراءات إيقاف ا ة للمراكز ومتا سو امن إجراء عمليات تقييم مستقلة من سوق إ آخر و   يتم بال
  

ة لضمان التطبيق الفعال لسياسات إدار  دود التجار ة مراجعة املصرفة مخاطر السوق لدى تم وضع السياسات واإلجراءات وا . تتم بصورة دور

ا متوافقة مع السياسات العامة إلدارة مخاطر السوق لدى    .املصرفذه السياسات لضمان بقا

  

ح   مخاطر معدل الر

حية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. ح ع الر ح من احتمالية أن تؤثر التغيـرات  معدالت الر شأ مخاطر معدل الر  املصرفإن  ت

ات واألدوات خارج امليـزانية العمومية، وا معرضة يجة عدم التوافق أو الفجوات  قيم املوجودات واملطلو ح ن ستحق أو تتم اطر معدالت الر ل 

ا  فتـرة معينة. سعيـر   إعادة 
  

شأ من  املصرفيتعرض  ح ال ت ات السائدة ملعدالت الر ات التقلبات  املستو ة اإلسالميةلتأث ثمار لية واالس  ١٦٫٩٦١ال تبلغ  املوجودات التمو

م ( م) ١٧٫١١١: ٢٠١٩مليون در ثمارات األوراق املالية بمب ،مليون در م ( ١٫١١٨لغ واس م) ١٫٧٨٣: ٢٠١٩مليون در مرابحة دولية مع  ،مليون در

م ( ١٬١٧٥املركزي  صرفامل م) ١٬٨٢٠: ٢٠١٩مليون در م ( ٥٨٩واملؤسسات املالية  صارفأرصدة لدى املو  ،مليون در مليون  ٥٥٦: ٢٠١٩مليون در

م) ع العمالء بمبلغ و  ،در م ( ١١٬٠٥٥ودا م) و مليون  ١٢٬١٣٧: ٢٠١٩مليون در م ( ٣٬٦٦٤در م) من  ٥٬٥٣٨: ٢٠١٩مليون در  املطلوبمليون در

  ومؤسسات مالية أخرى. صارفمل
  

ساسية   تحليل ا

سائر ع أساس افتـر  اح أو ا ة ولكن  االتجاه العك ع األر عكس تأثيـر محتمل بقيم مساو دول أدناه  نة  ا اض تحرك إن املبالغ املب

ي أو سل  افة املتغيـرات األخرى ثابتة. ٥٠بواقع إيجا ح، مع بقاء    نقطة أساس  معدالت الر
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  اإلجما  

اح/  التأثيـر ع األر

سائر)   اإلجما    (ا

اح/  التأثيـر ع األر

سائر)   (ا

م   م  ألف در م    ألف در م  ألف در   ألف در

احموجودات    ٦٧٬٢٧٥  ٢١٬٢٦٩٬٦٧٤    ٥٣٬٩٣٠  ١٩٬٨٤٣٬١٣٧   محملة بأر
            

ات  احمطلو   ٤١٬٢٢٩  ١٧٬٦٧٥٬٠٣٩    ٣٧٬٧٩٥  ١٤٬٧١٩٬٠١١  محملة بأر
  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٧  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا
  

  (تتمة) مخاطر السوق   ٣-٦

  مخاطر العمالت 

ل أسا تعرضات ل تتعرض املصرفال  ش ات املصرف تتم  ية حيث أن موجودات ومطلو ات  أسعار صرف العمالت األجن اطر التحر ة  ر جو

ي. لي أو الدوالر األمر ي وعمالت مجلس التعاون ا م اإلمارا   عملة الدر
  

  

  مخاطر األسعار

ثمارات مما يؤثر ع ا من تتمثل مخاطر األسعار باحتمالية التقلب  أسعار االس شتق قيم ثمارات واألدوات األخرى ال   القيمة العادلة لالس

ن أو مؤشر األسعار. ثمار مع   اس
  

ع قطاعات األعمال. يقوم املصرف غرا وتوز ع ا   بإدارة مخاطر األسعار من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة من حيث التوز

عكس تأثيـر  دول أدناه  نة  ا ثمار ع أساس افتـراض إن املبالغ املب بة واالس اح قبل الضر ة ولكن  االتجاه العك ع األر محتمل بقيم مساو

افة املتغيـرات األخرى ثابتة.٥ارتفاع أو انخفاض بواقع    ٪  األسعار، مع بقاء 
  

  

  التأثيـر ع حقوق امللكية         

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  املعدل القيا    

م          م  ألف در   ألف در

ة ثمار   ١٠٠٬٩٤٥  ٦٥٬٩٨٥    ٪٥±   اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر األوراق املالية االس

  

  إدارة مخاطر السيولة   ٤-٦

تج عن عدم قدرة اطر ال قد ت سداد ال املصرف تتمثل مخاطر السيولة بتلك ا ٍل من الظروف العادية تـز ع الوفاء  ا  ظل  ا عند استحقاق اما

اطر،  ذه ا د من  رجة. ل ا، كما تقوم بإدارة املوجودات السائلة  وفرتوا ة لد ل مختلفة عالوة ع قاعدة اإليداع املركز اإلدارة مصادر تمو

 للتدفقات النقدية املتوقعة ومدى بصورة مناسبة باإلضافة إ مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية والسيولة ب
ً
تضمن ذلك تقييما صورة يومية. و

، ستخدم كقد  موجودات عالية السيولةتوفر  ل إضا   .حسب االقتضاءضمان أي تمو
  

املتتالية ومن خالل ات الزمنية تـر ات االستحقاق الذي يتم مراقبته ع مدى الفتـر تتمثل األداة األساسية ملراقبة السيولة بتحليل عدم التطابق لف

اصة بالتدفق النقدي السل امل ات اإلرشادية ا   ات الزمنية املتتالية.تـر اكم ع مدى الفتـر العمالت الرسمية. يتم وضع التوج
  

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٨  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)إدارة   .٦   ا
  إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٤-٦

  جداول االستحقاق

ات كما   سم  ٣١فيما ي جدول استحقاق املوجودات واملطلو اية فتـر بناًء ع الف ٢٠٢٠د خ االستحقاق التعاقدي: ـرة التقر تـر ة املتبقية من    وح تار
  

ر ٣خالل    ر ٦ – ٣أك من   أش ًرا ١٢ – ٦من أك   أش موع  مؤرخة يـر غ  سنوات ٥أك من   سنوات ٥ – ١أك من   ش   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

                املوجودات

  ١٬٧٢٢٬١٢٢  -  -  -  ٤١٠٬٠٠٠  -  ١٬٣١٢٬١٢٢  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦١٣٬٢٧١  -  -  -  ٨١٬٦٩٥  ٢١٨٬٨٠٦  ٣١٢٬٧٧٠  مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

ةاإلسالمية، بالصا ثمار لية واالس   ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  -  ٥٬٦٧٤٬٣٠٩  ٥٬٣٦١٬٤٦٨  ٢٬١٩٩٬٠٦٦  ١٬٧١٦٬٨٢١  ٢٬٠٠٩٬١٩٤  املوجودات التمو

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ثمار   ١٬٣١٩٬٦٩١  -  ٦١٧٬٠٩٤  ٥٥٥٬٢٣٠  -  ٨٧٬٨٠٩  ٥٩٬٥٥٨  أوراق مالية اس

ثمار  شركة زميلة   ١٧٧٬٥٥٦  ١٧٧٬٥٥٦  -  -  -  -  -  اس

ة ثمارات عقار   ٣٤٣٬٣٩٣  ٣٤٣٬٣٩٣  -  -  -  -  -  اس

ات ومعدات   ١٣١٬١٤١  ١٣١٬١٤١  -  -  -  -  -  ممتل

  ٢٣٩٬٠٩٦  -  -  -  -  ٥٣٬٨٦٢  ١٨٥٬٢٣٤  أخرى إسالمية موجودات 

  ٢١٬٥٠٧٬١٢٨  ٦٥٢٬٠٩٠  ٦٬٢٩١٬٤٠٣  ٥٬٩١٦٬٦٩٨  ٢٬٦٩٠٬٧٦١  ٢٬٠٧٧٬٢٩٨  ٣٬٨٧٨٬٨٧٨  مجموع املوجودات
                

ات وحقوق امللكية                 املطلو

ع إسالمية للعمالء   ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  -  ١٥٧٬٤٦٣  ٤٬٠٠٢٬٢٣٦  ٣٬٨٤٠٬٢١١  ٢٬٧٢٧٬٤٤٨  ٣٬٤٩٨٬٨٠٥  ودا

  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  -  -  ٩٢٬٤١٩  ١٬١١٦٬٩٨١  ٤٩٤٬١٠٢  ٢٬٦٣٥٬٠٨١  مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى 

ات    ٤٣٩٬٧٩١  -  -  -  -  ٣٠٬٥٨١  ٤٠٩٬٢١٠  أخرى مطلو

  ٢٬٥٠٢٬٥٩١  ٢٬٥٠٢٬٥٩١  -  -  -  -  -  حقوق امللكية

ات وحقوق امللكية   ٢١٬٥٠٧٬١٢٨  ٢٬٥٠٢٬٥٩١  ١٥٧٬٤٦٣  ٤٬٠٩٤٬٦٥٥  ٤٬٩٥٧٬١٩٢  ٣٬٢٥٢٬١٣١  ٦٬٥٤٣٬٠٩٦  مجموع املطلو
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٥٩  

     بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

  إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٤-٦

  (تتمة) جداول االستحقاق

ات كما   سم ٣١فيما ي جدول استحقاق املوجودات واملطلو اية فتـر بناًء ع الف ٢٠١٩بـرد خ االستحقاق التعاقدي: ـرة التقر تـر ة املتبقية من    وح تار
  

ر ٣خالل    ر ٦ – ٣أك من   أش ًرا ١٢ – ٦أك من   أش موع  غيـر مؤرخة  سنوات ٥أك من   سنوات ٥ – ١أك من   ش   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

                املوجودات

  ٢٬٥٤٦٬٠٩٧  -  -  -  -  -  ٢٬٥٤٦٬٠٩٧  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦٥٨٬٠٤٤  -  -  -  ١٧٠٬٨٧٤  ١٢٧٬٩٧١  ٣٥٩٬١٩٩  مالية أخرى مطلوب من مصارف ومؤسات 

ةاإلسالمية، بالصا ثمار لية واالس   ١٧٬١١٠٬٥٧٠  -  ٦٬٨٧٤٬٧٣١  ٤٬٥٨٢٬٢٩٢  ٢٬٠٢٩٬٦٥١  ٩٥٩٬٢٨٤  ٢٬٦٦٤٬٦١٢  املوجودات التمو

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ثمار   ٢٬٠١٨٬٩٠١  -  ٨١٠٬١٥٧  ١٬١٧٨٬٧٤٤  ٣٠٬٠٠٠  -  -  أوراق مالية اس

ثمار  شركة زميلة   ٧٤٬٢٨٢  ٧٤٬٢٨٢  -  -  -  -  -  اس

ة ثمارات عقار   ٧٨٣٬٣٦٢  ٧٨٣٬٣٦٢  -  -  -  -  -  اس

ات ومعدات   ١٣٦٬٢١٠  ١٣٦٬٢١٠  -  -  -  -  -  ممتل

  ٢٩٨٬٣٢٤  -  -  -  -  ٤٩٬٢١٨  ٢٤٩٬١٠٦  أخرى إسالمية موجودات 

  ٢٣٬٦٢٥٬٧٩٠  ٩٩٣٬٨٥٤  ٧٬٦٨٤٬٨٨٨  ٥٬٧٦١٬٠٣٦  ٢٬٢٣٠٬٥٢٥  ١٬١٣٦٬٤٧٣  ٥٬٨١٩٬٠١٤  مجموع املوجودات
                

ات وحقوق امللكية                 املطلو

ع إسالمية للعمالء   ١٤٬٩٢٢٬٧٦٠  -  -  ٣٬٥٥٣٬٨٩٢  ٤٬٢٨٠٬١٠٨  ٣٬٤٦٤٬٠٥١  ٣٬٦٢٤٬٧٠٩  ودا

  ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  -  -  ٦١٬٠١٨  ٢٬٥٩٥٬٣٨٠  ١٬٣٩٦٬١٠٦  ١٬٦٨٠٬٩٧٤  مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى 

ات أخرى    ٤٥٧٬٢٣٣  -  -  -  -  ٧١٬٥٩٤  ٣٨٥٬٦٣٩  مطلو

  ٢٬٥١٢٬٣١٩  ٢٬٥١٢٬٣١٩  -  -  -  -  -  حقوق امللكية

ات وحقوق امللكية   ٢٣٬٦٢٥٬٧٩٠  ٢٬٥١٢٬٣١٩  -  ٣٬٦١٤٬٩١٠  ٦٬٨٧٥٬٤٨٨  ٤٬٩٣١٬٧٥١  ٥٬٦٩١٬٣٢٢  مجموع املطلو



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٠  

   املاليةبيانات إيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

  إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٤-٦

ا تمثل أداة القياس األساسية ال ت ذا الغرض، يتم  املعدل الذي يحدده املصرف املركزي إلدارة مخاطر السيولة  املصرفستخدم فقط مراعاة . ول

ودةاملوجودات  عادله وال تتضمن  السائلة عالية ا وك) واملرابحة مع املصرف املركزي و النقد وما  وال تحمل معدل مخاطرة سندات الدين (الص

سبة  ون سوق سائل، لدى  %٠ب سبة املقررة أك صرامة  يت ذه ال انت  ات.  صصات من إجما املطلو ناء ا ات باست املقام من إجما املطلو

ر كما يللمصرفولية  إدارة مراكز السيولة وشم خ التقار سبة السيولة  توار انت   .:  
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

سمبـر ٣١    ٪١٥  ٪٩  د
  

شغيلية   ٥-٦ اطر ال   ا

شغيلية  مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غ اطر ال يجة عدة أسباب مختلفة  يـرتتمثل ا عمليات تـر مباشرة ن ن والتكنولوجيا  املصرفتبط  واملوظف

تج عن  اطر ال ت ية التحتية، باإلضافة إ عوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك ا والب

شغيلية  يـراملتطلبات القانونية والتنظيمية ومعاي اطر ال شأ ا ا بصورة عامة. ت افة عمليات االنضباط املؤس املتعارف عل تم  ،املصرفمن  و

ات األعمال. افة شر ا من قبل    التعرض ل
  

دف  سمعة  املصرفيتمثل  سائر املالية، واإلضرار  شغيلية لتحقيق التوازن من حيث تجنب ا اطر ال ل  ،املصرفبإدارة ا ش لفة  مع تفعيل الت

  بداع.عام، وتجنب إجراءات النظم الرقابية ال تحد من املبادرة واإل 
  

اطر واالل قام املصرف نة ا ا. تقوم  اطر واإلبالغ ع دارة ا غرض تحديد وتقييم ومراقبة و ام بتحديد تـز بوضع إطار عام للسياسات واإلجراءات 

افل،  ق الت اطر عن طر د من ا شغيلية. يتم ا غرض التقليل من احتمالية تكبد أية خسائر  شغيلية  اطر ال دارة ا .و
ً
ون مناسبا   حيثما ي

  

ة ال تـز يتم دعم االل اام بالسياسات واإلجراءات املوضوعة من خالل أعمال املراجعة دور . تتم مناقشة نتائج أعمال  يجر قسم التدقيق الداخ

ا، كما  عة ل نة التدقيق واإلدارة الع ترفعاملراجعة مع إدارة الوحدة املعنية التا ذا الشأن إ  صات    .للمصرفليا م
  

   إدارة رأس املال  ٦-٦
اير  ية املتحدة "بازل  مصرف اإلمارات املركزي اعتمد  ،٢٠١٧ ف شر قواعد متطلبات رأس املال التنظيمية ٣العر ن  املطورة" و ق التعميم عن طر

ى لرأس املال٦٠/٢٠١٧و  ٥٢ رق د األد وامش) CCB(مصدات حماية رأس املال  ٣يقدم بازل  ،. باإلضافة إ متطلبات ا تقلبات املضادة ل وال

ادة عنرأس املال ب لالحتفاظاملؤسسات املصرفية  ث) CCYBلدورات االقتصادية (ا ى  ز د األد ي.ا   القانو

عد اعتماد بازل  سب راس املال النظامي ضمن الفئات التالية:٣و   ، ُيح
  

 من:الشق األول من رأس املال والذي يتألف  )١(

م العادية   -أ تجزة واحتياطيات الدخل الشامل األخرى  –حقوق حملة األس اح ا وتتضمن رأس املال واالحتياطيات القانونية واألر

اكمة،  وامل

اصة اإلضافية   -ب م العادية. –األموال ا ا حقوق حملة األس  وتتضمن أي أداة لم تتضم

ي من رأس املال، والذي يتألف من االحت )٢( ر املالية رقم الشق الثا عد تطبيق املعيار الدو إلعداد التقار سائر  ٩ياطيات العامة ( وا

ن   ).٢و  ١االئتمانية املتوقعة املصنفة ضمن املرحلت

يع جميع املصارف لالحتفاظ برأ دف  ى لرأس املال  د األد امش االحتفاظ با ضافة إ ما سبق، يق ع جميع املصارف االحتفاظ  س و

ى. د األد د عن متطلبات ا   مال يز

  

ن ع جميع املباإلضافة إ ما سبق فاظ ع  صارف، يتع يع CCB(مصدات حماية رأس املال ا ع االحتفاظ برأس املال فوق  املصارف) ل

ى.متطلبات  د األد   ا

  
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦١  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  
اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

  إدارة رأس املال (تتمة)  ٦-٦
  

الية  ن ع ملصرف اإلمارات املركزي وفًقا للمتطلبات ا : املصارف، يتع ات رأس املال ع النحو التا ى من مستو د األد فاظ ع ا   ا

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

      عنصر رأس املال

م العادية قوق حملة األس ى  د األد   %٧  %٧  ا

ى ملعدل الشق األول من رأس املال د األد   %٨٫٥  %٨٫٥  ا

ى ملعدل كفاية رأس املال د األد   %١٠٫٥  %١٠٫٥  ا

  %٢٫٥  %٢٫٥  امش االحتفاظ برأس املال
  

سمح لل ،٢٠٢١يونيو  ٣٠ح  ٢٠٢٠مارس  ١٥اعتباًرا من  ،ومع ذلك زن املؤقت  مصارفُ بحد أق  املال ملصدات حماية رأسباالستفادة من ا

ا مصرف اإلمارات  ٦٠ وفيدع التعامل مع أزمة  صارفملساعدة امل املركزي ٪ كجزء من اإلجراءات ال اعتمد اء  أصدر  ،. عالوة ع ذلك١٩-و

ية ومتطلبات رأس املال  اس ام ا شأن األح خ  -املصرف املركزي الئحة تنظيمية  بات االنتقالية بتار ت ل  ٢٢ال سمح عامل التصفية ٢٠٢٠أبر  .

ازي لل ادات  مخصصات  مصارفاالح سائر االئتمانية املتوقعة وفًقا بإضافة ز ر املاليةل مخصص ا  ١املرحلة  ،رقم لمعيار الدو إلعداد التقار

سم  ٣١اعتباًرا من  ،٢و    سنوات. ٥أك من  والسماح بمرحلة انتقاليةإ رأس املال التنظي  ٢٠١٩د

  

اطر االئتمانية املصرفتقّيم موجودات  ا. تتضمن ا اصة  شغيلية ا اطر االئتمانية والسوقية وال اطر بالقياس إ ا ة با اطر  املر وا

و األمر الذي قد  عرف مخاطر االئتمان بمخاطر التع  سداد دين و
ُ
انية العمومية. و اطر داخل وخارج امل  من ا

ً
شأ من إخفاق السوقية كال ي

طر فقدان املبالغ األصلية   العميل ذا ا تضمن  ة. و احسداد الدفعات املطلو اليف التحصيل. و  واألر ع التدفقات النقدية وارتفاع ت تتمثل وتوز

سائر من املراكز املدرجة وغيـر املدرجة   ركة ع أسعار السوق وتتضمن مخاطر أسعار  بيان املركز املامخاطر السوق  ا والناشئة عن ا

شغيلية مخاطر  اطر ال عّرف ا يارات. و ثمارات  حقوق امللكية ومخاطر السلع ومخاطر ا الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االس

ة أو عن العناصر افية أو غيـر النا سارة الناتجة عن العمليات الداخلية غيـر ال ارجية.  ا ة أو األنظمة أو عن األحداث ا شر   ال
  

وعةألغراض التقديـر وفقا ملتطلبات املصرف املركزي  بع ا   ت
ً
اطر االئتمان والسوق ومخاطر العمليات، وفقا ة  قة القياس املعيار طر

  . ٢للقاعدةاألو من نظام بازل 
  

ـر املستقب لألعمال. ب االحتفاظع  املصرفعتمد سياسة  ـز التطو عز ة وذلك للمحافظة ع ثقة السوق و  يقوم املصرفقاعدة رأس مال قو

ن اإلعتبار رأس مال املصرف ومقارن ع ن كما باألخذ  م فاظ ع  املصرفتدرك ته بالعائد ع املسا ن العوائد املرتفعة املمكنة  توازن ضرورة ا ب

سبة املديون ادة  ا ومدى األمان املوفر من خالل قامن خالل ز ، ية واملنافع الناتجة ع
ً
خيا ة. تار ع  قام املصرفعدة رأس مال قو بإتباع سياسة توز

 . م النمو املستقب ادة رأس املال من املصادر الداخلية ملقابلة  اح حذرة لز   أر
  

ارجية املصرف استو ا املنظمة فردًيا متطلبات رأس املال ا   املفروضة خالل السنة.  وعمليا
  

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٢  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

اطر املالية (تتمة)  .٦   إدارة ا

  إدارة رأس املال (تتمة)  ٦-٦
  

  

ن ع  اطر ضمن إطار اتفاقية بازل  املصرفيتع ة با ن   األوالقاعدة  ٣اإلعالن عن املصادر الرأسمالية واملوجودات املر ع النحو املب

 : دول التا   ا
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

      من رأس املال ١الشق 

  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  رأس املال

  ٣٠٠٬٧٣٦  ٣٠٥٬٥٤٩  االحتياطيات

  ٢٬٤٠٠٬٧٣٦  ٢٬٤٠٥٬٥٤٩  

      من رأس املال ٢الشق 

صص العام واحتياطي القيمة العادلة   ٢٠٥٬٣٩٩  ١٨٨٬٢٧٢  ا

  ٢٬٦٠٦٬١٣٥  ٢٬٥٩٣٬٨٢١  إجما رأس املال النظامي 
      

اطر  ة با       املوجودات املر

  ١٦٬٤٣١٬٩٥١  ١٥٬٠٦١٬٧٢٠  مخاطر االئتمان

  ٥٨٧  ٤٦٣  مخاطر السوق 

شغيلية اطر ال   ١٬٠٩٢٬٨٧٢  ١٬١٢٥٬٣٦٨  ا

ة للمخاطر  ١٧٬٥٢٥٬٤١٠ ١٦٬١٨٧٬٥٥١  إجما املوجودات املر
      

  %١٤٫٨٧  %١٦٫٠٢  سبة كفاية رأس املال لرأس املال النظامي 

  %١٣٫٧٠  %١٤٫٨٦  من رأس املال  ١سبة كفاية رأس املال للشق 

  

ع رأس املال   توز

ن العمليات  ع رأس املال ب م رأس عتمد عملية توز شطة إ حد كبيـر ع االستخدام األمثل للعائدات املتحققة ع رأس املال املوزع. إن  واأل

ش ع رأس املال ع تحديد العمليات واأل شاط. تقوم عملية توز ذا ال امنة  اطر ال عتمد ع ا شاط  ل عملية أو  طة امللزمة املال املوزع ع 

ا ل مستقل ومنفصل عن ا اطر  املش دارة ا ل و شطة حيث تتم من خالل قسم التمو ذه العمليات واأل ، وتخضع صرفت املسؤولة ع 

ات  نة املوجودات واملطلو ق  ل مالئم. للمصرفللمراجعة عن طر   ش
  

ع رأس املال  و أساس رئ  تحديد كيفية توز الرغم من أن التوسيع من رأس املال املعدل للمخاطرة  شطة،  املصرفمن خالل و للعمليات واأل

شطة األخ  االستفادة من التعاون مع العمليات واأل
ً
ن االعتبار أيضا ع س األساس الوحيد املستخدم  صنع القرار. تم األخذ  رى وتوفر إال أنه ل

داف استـراتيجية  شاط مع أ املتعلقة بإدارة رأس املال  املصرفع املدى البعيد. تتم مراجعة سياسات  املصرفاإلدارة واملصادر األخرى، وتوافق ال

ل    .دوري من قبل أعضاء مجلس اإلدارةش
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٣  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

ات املالية  .٧ يف املوجودات واملطلو   تص
يف   (أ) دول التا تص ا الدف املصرفيفصل ا ات املالية وقيم ل فئة من فئات املوجودات واملطلو سم ٣١ة كما  تـر ل   .بـرد

  

لفة املطفأة  موجودات متاحة للبيع   موع  الت   ا

م   م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠  

        املوجودات املالية:

  ١٬٧٢٢٬١٢٢  ١٬٧٢٢٬١٢٢  -  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦١٣٬٢٧١  ٦١٣٬٢٧١  -  ومؤسات مالية أخرى مطلوب من مصارف 

ةاإلسالمية ثمار لية واالس   ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  -  املوجودات التمو

ة إسالمية بالقيمة العادلة ثمار   ١٬٣١٩٬٦٩١  -  ١٬٣١٩٬٦٩١  من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق مالية اس

  ١٤٠٬١٢٢  ١٣٨٬٥١١  ١٬٦١١  أخرى  إسالمية موجودات

موع   ٢٠٬٧٥٦٬٠٦٤  ١٩٬٤٣٤٬٧٦٢  ١٬٣٢١٬٣٠٢  ا
        

ات املالية:         املطلو

ع إسالمية للعمالء   ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  -  ودا

  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  -  أخرى مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

ات أخرى    ٣٦٥٬٥٠٢  ٣٦٥٬٥٠٢  -  مطلو

موع   ١٨٬٩٣٠٬٢٤٨  ١٨٬٩٣٠٬٢٤٨  -  ا
  

٢٠١٩  

        املوجودات املالية:

  ٢٬٥٤٦٬٠٩٧  ٢٬٥٤٦٬٠٩٧  -  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦٥٨٬٠٤٤  ٦٥٨٬٠٤٤  -  مطلوب من مصارف ومؤسات مالية أخرى 

ةاإلسالمية ثمار لية واالس   ١٧٬١١٠٬٥٧٠  ١٧٬١١٠٬٥٧٠  -  املوجودات التمو

ة إسالمية بالقيمة العادلة ثمار   ٢٬٠١٨٬٩٠١  -  ٢٬٠١٨٬٩٠١  من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق مالية اس

  ١٣٧٬٧١٩  ١٣٤٬٥٦٩  ٣٬١٥٠  أخرى  إسالمية موجودات

موع   ٢٢٬٤٧١٬٣٣١  ٢٠٬٤٤٩٬٢٨٠  ٢٬٠٢٢٬٠٥١  ا
        

ات املالية:         املطلو

ع إسالمية للعمالء   ١٤٬٩٢٢٬٧٦٠  ١٤٬٩٢٢٬٧٦٠  -  ودا

  ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  -  أخرى مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

ات أخرى    ٣٢٨٬٦١٠  ٣٢٨٬٦١٠  -  مطلو

موع   ٢٠٬٩٨٤٬٨٤٨  ٢٠٬٩٨٤٬٨٤٨  -  ا
  

  

  قياس القيمة العادلة  .٨

خ ا ن بالشراء والبيع بتار ن راغب ن طرف ات ب ل املطلو ذلك، القيمة العادلة  املبلغ الذي يمكن استالمه من بيع املوجودات أو دفعه لتمو لقياس. و

وم القيمة العادلة، فإن  ناًء ع مف ة والقيمة العادلة املقدرة. و ن القيمة الدفتـر شأ فروقات ب ا مستمرة من دون أي تفتـرض  املصرفيمكن أن ت أ

شروط صعبة وسلبية. ا أو إجراء أي صفقة  د من نطاق عمل   نية أو طلب ل
  

  آليات التقييم واالفتـراضات املطبقة لقياس القيمة العادلة

 : ات املالية كما ي   تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو

 ات  ميةاإلسال  تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية نود ثابتة  اإلسالمية املاليةواملطلو اضعة لشروط و اا شطة  وتداول  أسواق مالية 

وك الدين، والسندات الدائمة). ب وك املقايضة، وص   أسعار السوق املدرجة (وتتضمن السندات املدرجة القابلة لالستـرداد، وص
  

  
  

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٤  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

 

  (تتمة) قياس القيمة العادلة  .٨

  (تتمة) اضات املطبقة لقياس القيمة العادلةتـر آليات التقييم واالف

  ات  اإلسالمية املاليةتحدد القيمة العادلة للموجودات ناء األدوات  اإلسالمية املاليةاألخرى واملطلو  املشتقة اإلسالميةاألخرى (باست
ً
) وفقا

 بناًء ع تحليل التدفقات النقدية 
ً
صومةلنماذج األسعار املقبولة عموما باستخدام األسعار السائدة  السوق وعروض األسعار من  ا

ة.  ن ألدوات مشا   املتاجر

  سب القيمة العادلة لألدوات ذه األسعار، يتم إجراء تحليل املشتقة باستخدام األسعار املدرجة. و حال عدم توفر اإلسالمية تح مثل 

صومةالتدفقات املالية  سع يـرة األداة لعقود املشتقات غتـر باستخدام منح الناتج السائد ع مدى ف ا ة، ونماذج ال ة  يـراالختيار االختيار

ة. ية  عقود الوعدتقاس  لعقود املشتقات االختيار ددة املدرجة ومنحنيات الناتج املب ية باستخدام أسعار الصرف اآلجلة ا بالعمالت األجن

خ استحقاقات العقود.  حمبادلة أسعار  تقاسع أسعار فائدة محددة تطابق توار الية للتدفقات النقدية املستقبلية  الر ع القيمة ا

ات ح املطبقباستخدام منحنيات  واملطلو سب وامل الر ح املدرجأخوذة من    .الر
  

  

ات املالية    بالقيمة العادلة ع أساس متكرر  للمصرفالقيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو
  

ات من  ي بالقيمة العادلة، ومقسمة إ مستو ــــراف املبد ــ ــ عد االعتـــ ا   لألدوات املالية ال تم قياس
ً
دول التا تحليال ن ا ع أساس مدى  ٣إ  ١يب

  وضوح القيم العادلة. 

  ـــــتوى ـــ ــ ــــر املعّدلة) ملوجو  – ١قياس القيمة العادلة من املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــعار املدرجة (غيـ ــ ــ بطة من األسـ ـــــــت ــ ــ ات مطابقة  و القيم املسـ دات أو مطلو

شطة.   أسواق 

  ـــــتوى ــ ــ ـــ ــ ــــتوى األول  – ٢قياس القيمة العادلة من املسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتخدمة  املســ ــ ــ ـــ ــ ددة املسـ ــعار ا ــــ ــ ــ ــ بطة من البيانات عدا عن األســـ ــــــت ــ ــ ــ و القيم املســـ

بطة من األسعار).  أسعار) أو غيـر مباشر (مست قة مباشرة ( ات، سواء بطر   واملالحظة للموجودات أو املطلو

  ات  – ٣قياس القيمة العادلة من املستوى بطة باالعتماد ع أساليب التقييم وتتضمن مدخالت للموجودات أو املطلو و القيم املست

وظة). وظة (مدخالت غيـر امل عتمد ع أسعار السوق امل   ال 
  

خ ال ـــة بالقيمة العادلة  تار دول التا تحليل األدوات املالية املقاسـ ــ ا ــ ـــــــر، حســــب املســــتوى املتضــــمن  النظام املتدرج للقيمة العادلة يو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ تقر

ذه املبالغ إ القيم  ند  س يف قياس القيمة العادلة.  تةالذي يتم من خالله تص   . بيان املركز املا  املث
  

  اإلجما  ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

          املوجودات املالية

ة  ثمار   ١٬٣١٩٬٦٩١  ١٨٦٬٥٥٨  -  ١٬١٣٣٬١٣٣  اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألوراق املالية االس

  ١٬٦١١  -  -  ١٬٦١١  لألدوات املالية اإلسالمية املشتقة املوجبةالقيمة العادلة 

  ١٬٣٢١٬٣٠٢  ١٨٦٬٥٥٨  -  ١٬١٣٤٬٧٤٤  
  

  

سم  ٣١           ٢٠١٩د

          املوجودات املالية

ة  ثمار   ٢٬٠١٨٬٩٠١  ١٩٩٬٦٥٩  -  ١٬٨١٩٬٢٤٢  اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألوراق املالية االس

  ٣٬١٥٠  -  -  ٣٬١٥٠  القيمة العادلة املوجبة لألدوات املالية اإلسالمية املشتقة

  ٢٬٠٢٢٬٠٥١  ١٩٩٬٦٥٩  -  ١٬٨٢٢٬٣٩٢  

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٥  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  قياس القيمة العادلة (تتمة)  .٨

ناك  التلم تكن  ن املستوى  تحو   .خالل السنة ٢و  ١ب
  

ة  سو   للموجودات املالية: ٣العادلة للمستوى  لقياسات القيمة العادلةفيما ي 
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ١٥٥٬١٧٨  ١٩٩٬٦٥٩  يناير ١الرصيد  

يات خالل السنة   ٧٧٬٦٦٧  ٢٩٬٣٨٠  مش

  -  )٣٨٬٩٦٠(  خسارة القيمة العادلة  الدخل الشامل اآلخر

بعادات خالل السنة   )٣٣٬١٨٦(  )٣٬٥٢١(  اس

موع   ١٩٩٬٦٥٩  ١٨٦٬٥٥٨  ا

  

وظة ع قياس القيمة العادلة يـر املدخالت غ يـر تأث   امل

ـــــرعت العادلة بالقيمةاملتعلقة  اتقديرا أن املصـــرفأن  اعتقاد من الرغم ع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــر اف اســـتخدام فإن مناســـبة، بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اضـــات أو طرق مختلفة قد يؤدي إ تـ

غي، ٣ت القيمة العادلة  املستوى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. فيما يتعلق بقياسا سبة  اضات املستخدمةتـــــر واحدة أو أك من االف يـــــرإن   ±ب

ون له التأثتـر لالف %١٠ تملة بصورة معقولة سي : يـراضات البديلة ا   التا
  

  

  

  

  التأثيـر ع الدخل الشامل األخر  

ي     سل  إيجا

م   م  ألف در   ألف در

سم  ٣١   )١٨٬٦٥٦(  ١٨٬٦٥٦  ٢٠٢٠د

سمبـر  ٣١   )١٩٬٩٦٦(  ١٩٬٩٦٦  ٢٠١٩د
  

  

  

  

 ا طبيعة قصيـرة األجل (ح سنة واحدة)، ت لفة املطفأة، ول ا بالت ات املالية ال يتم قياس ـرى اإلدارة أن فيما يتعلق باملوجودات املالية واملطلو

ا العادلة.  ة لقيم ة مساو   القيمة الدفتـر
  

 ةفيما يتعلق ب ثمار قة ، استخدمت اإلدارة ااإلسالمية األوراق املالية االس لسعر املدرج،  حال توفره، لتحديد القيمة العادلة أو استخدام طر

وظة.  الية املرتكزة ع مدخالت السوق امل ساب القيمة ا   اح
  

  لية اإلسالميةيتم تحديد القيمة العادلة للموجودات ة والتمو ثمار يف  االس الية ال تأخذ  االعتبار التص ساب القيمة ا  إ اح
ً
نادا اس

الية للتدفقات النقدية صائص لتقديـر القيمة ا ذه ا . يتم استخدام 
ً
ا مقدما ل املبلغ النقدي واملبالغ املتوقع دفع ي لتمو املتوقعة  االئتما

ذا  اطر. إال أن  ا  ضوء ا عديل اطر، واستخدام معدالت يتم  األسلوب يخضع لبعض القيود، مثل تقديـر املعدل املناسب  ضوء ا

ا نتائج مختلفة.    وافتـراضات ومدخالت مختلفة قد يتـرتب عل
  

  الة مع تطبيق األسعار ساب القيمة ا قة اح ع من املصارف والعمالء باستخدام طر ع  املطبقة املقدمةتقدر القيم العادلة للودا للودا

ـر.املتضم خ التقر ع مستحقة الدفع عند الطلب  املبلغ مستحق الدفع  تار عتبـر القيمة العادلة للودا   نة فتـرات استحقاق وشروط مماثلة. 
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٦  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  
  النقد واألرصدة لدى املصرف املركزي   .٩

  

  

  

اصة ب(أ) فيما ي تحليل  سم  ٣١لدى املصرف املركزي كما   املصرفالنقد واألرصدة ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

٢٠٢٠    ٢٠١٩      

م م    ألف در       ألف در

  نقد  الصندوق     ٩٨٬٧٠٩    ٨٩٬٩٢٨

  أرصدة لدى املصرف املركزي:        

ة    ٩١٬٨٠٣    ٤٬٠٧٥   حسابات جار

  (ب)) ٩االحتياطي لدى املصرف املركزي (إيضاح متطلبات     ٣٥٦٬٦١٠    ٦٣٢٬٠٩٤

  مرابحات دولية لدى املصرف املركزي     ١٬١٧٥٬٠٠٠    ١٬٨٢٠٬٠٠٠

١٬٧٢٢٬١٢٢    ٢٬٥٤٦٬٠٩٧      
  

سم  ٣١النقد واألرصدة لدى املصرف املركزي كما  إن  ية املتحدة. ٢٠١٩و  ٢٠٢٠د ا  دولة اإلمارات العر   محتفظ 
  

  

ا لدى املمتطلبات إن   (ب) ا تخدام  العمليات اليومية للمصرفاملركزي غ متاحة لالس صرفاالحتياطي ال يتم االحتفاظ  ، وال يمكن 

ات امل املصرفدون موافقة  ل دوري وفًقا لتوج ش   املركزي. صرفاملركزي. يتغ مستوى االحتياطي املطلوب 

  

  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى   .١٠

سمبـر  ٣١من مصارف ومؤسسات مالية أخرى كما   للمصرف املطلوبفيما ي تحليل    (أ)   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ة   ١٠٢٬٠٤٩  ٢٤٬٠٥٣  حسابات جار

ع إسالمية لدى مصارف ومؤسسات مالية   ٥٥٦٬٢٤٢  ٥٨٩٬٥٨٣  ودا

  ٦٥٨٬٢٩١  ٦١٣٬٦٣٦  

  )٢٤٧(  )٣٦٥(  )٢٩القيمة (إيضاح يطرح: مخصص خسارة انخفاض 

موع   ٦٥٨٬٠٤٤  ٦١٣٬٢٧١  ا
  

  

غرا للمطلوب من مصارف ومؤسسات مالية كما    (ب) سمبـر  ٣١فيما ي التحليل ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة   ٤٧١٬٦٦٢  ٥٣٦٬٤١٣  داخل اإلمارات العر

ية    ١٨٦٬٣٨٢  ٧٦٬٨٥٨  املتحدةخارج اإلمارات العر

موع   ٦٥٨٬٠٤٤  ٦١٣٬٢٧١  ا
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٧  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  
  

  

لية اإلسالميةاملوجودات   .١١ ة والتمو ثمار   بالصا، االس

لية اإلسالميةاملوجودات صا فيما ي تحليل    (أ) ة والتمو ثمار سم  ٣١كما   للمصرف االس   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

لية إسالمية       موجودات تمو

  ٩٥٬٥٤٨  ٦٥٬٧٥٩  مرابحات سيارات

ع   ٨٬١٤٠٬٣٩١  ٨٬٤٢٧٬٤٣٣  مرابحات بضا

  ٨٬٢٣٥٬٩٣٩  ٨٬٤٩٣٬١٩٢  مجموع املرابحات
      

  ٩٬٥٧٠٬٥٤٩  ١٠٬٣٣٨٬٩٠١  إجارات 

  ٢٥٬١٧٨  ٢٬٧٧١  استصناع

  ٢٧٬٤٨٩  ٢٣٬٩٣٢  بطاقة ائتمان إسالمية
      

  ١٧٬٨٥٩٬١٥٥  ١٨٬٨٥٨٬٧٩٦  

  )٨٧٩٬٦٦٩(  )١٬٠٦٢٬٦١٤(  إيـرادات مؤجلة

لية اإلسالمية   ١٦٬٩٧٩٬٤٨٦  ١٧٬٧٩٦٬١٨٢  مجموع املوجودات التمو
      

ة إسالمية ثمار       موجودات اس

ة   ١٣٣٬٥١٣  ٢٠٬٦٤٦  مضار

االت   ٨٦٧٬٩٥٧  ١١٧٬٨٥٥  و

ة اإلسالمية مجموع املوجودات ثمار   ١٬٠٠١٬٤٧٠  ١٣٨٬٥٠١  االس

لية اإلسالميةمجموع  ة والتمو ثمار   ١٧٬٩٨٠٬٩٥٦  ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣  املوجودات االس

  )٨٧٠٬٣٨٦(  )٩٧٣٬٨٢٥(  )٢٩يطرح: مخصص خسارة انخفاض القيمة (إيضاح 

لية اإلسالميةمجموع  ة والتمو ثمار   ١٧٬١١٠٬٥٧٠  ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  ، الصااملوجودات االس
  

ل اعتيادي عند  يحتفظ املصرف )ب( لش لية وا  تقديم التمو ن  محاولة لتخفيف مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات التمو بضمانات كتأم

م.  ة واألس ثمار ع االس ز ع املدخرات والودا ي وحق ا ن عقاري ع األرا واملبا ة اإلسالمية. تتضمن تلك الضمانات ر ثمار الس

شأن املوجودات  لية اإلسالميةاال وفيما ي القيمة املقدرة للضمانات  ة والتمو ثمار ل  س بخالف موجودات التجزئة وال  باألساس تمو

  قائم ع املوجودات:
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ة ونات عقار ات ور   ٨٬٧٤٩٬٩٩٤  ١٠٬٥٤٩٬٥٣٨  ممتل

م ملكية ع وأس   ٣٬٥٣١٬٣٢٠  ٣٬٩٤٠٬٤٩٨  ودا
  

  

    

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٨  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

لية اإلسالميةاملوجودات  .١١ ة والتمو ثمار   (تتمة) ، بالصااالس
  

لية اإلسالميةفيما ي تحليل املوجودات  )ج( ة والتمو ثمار غرا كما   االس سم  ٣١بالصا حسب القطاع الصنا وا   .٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

    

ية داخل اإلمارات  العر

  املتـحدة

ية  خارج اإلمارات العر

موع  املتحدة   ا

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠          

          القطاع االقتصادي

ومة   ٢٬١٠٥٬٠٦٠  ٢٧٥٬٤٨٨  ١٬٨٢٩٬٥٧٢    ا

دمات   ٤٬٦٦٧٬٣٦٥  ٤٤٬٠٣٣  ٤٬٦٢٣٬٣٣٢    الصناعة وا

  ٩١٤٬١١٢  -  ٩١٤٬١١٢    التجارة

  ٧٬٢٤٦٬٣٤٤  ٢٨٨٬١٨٨  ٦٬٩٥٨٬١٥٦    العقارات

ل السك   ١٬٤٧٩٬٧٢٢  -  ١٬٤٧٩٬٧٢٢    التمو

ي ال ل االس   ١٬٥٢٢٬٠٨٠  -  ١٬٥٢٢٬٠٨٠    التمو

    ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣  ٦٠٧٬٧٠٩  ١٧٬٣٢٦٬٩٧٤  

  )٩٧٣٬٨٢٥(        ))أ( ١١مخصص النخفاض القيمة (إيضاح 

موع   ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨        ا
          

 

٢٠١٩          

          القطاع االقتصادي

ومة   ٢٬٣٧٤٬٤٣٢  ٤٧٧٬٤٢٥  ١٬٨٩٧٬٠٠٧    ا

دمات   ٤٬٧٩٦٬٤٨٤  ٣٤٬٨٨٦  ٤٬٧٦١٬٥٩٨    الصناعة وا

  ١٬٠٢٦٬٧٤٤  ١١٬٦٨٢  ١٬٠١٥٬٠٦٢    التجارة

  ٦٬٥٨٨٬٠٥٢  ٣١٧٬٢٧٠  ٦٬٢٧٠٬٧٨٢    العقارات

ل السك   ١٬٦٧٠٬٢٥٧  ١٬٤٢٦  ١٬٦٦٨٬٨٣١    التمو

ي ال ل االس   ١٬٥٢٤٬٩٨٧  -  ١٬٥٢٤٬٩٨٧    التمو

    ١٧٬٩٨٠٬٩٥٦  ٨٤٢٬٦٨٩  ١٧٬١٣٨٬٢٦٧  

  ) ٨٧٠٬٣٨٦(        ))أ( ١١مخصص النخفاض القيمة (إيضاح 

موع    ١٧٬١١٠٬٥٧٠        ا
  

  

  

ة  .١٢ ثمار   بالقيمة العادلةإسالمية  أوراق مالية اس

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ثمار وك –أوراق مالية اس   ١٬٧٨٣٬١١٠  ١٬١١٨٬٠٦١  أدوات ص

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ثمار م ملكية –أوراق مالية اس   ٢٣٥٬٧٩١  ٢٠١٬٦٣٠  أس

  ٢٬٠١٨٬٩٠١  ١٬٣١٩٬٦٩١  
  

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٦٩  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

ةأوراق مالية   .١٢ ثمار   إسالمية بالقيمة العادلة (تتمة) اس

ثمارات متاحة للبيع كما    (أ) ثمارات  اس غرا لالس سم  ٣١فيما ي التحليل ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

موع   با دول العالم  ا

دول مجلس التعاون 

لي األخرى    ا

داخل اإلمارات 

ية املتحدة   العر

   

م  م   ألف در م   ألف در م   ألف در     ألف در

           ٢٠٢٠  

  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل أدوات صكوك         

  مدرجة  ٥٩٧٬٢٦١  ٤٨٦٬٣٧٢  -  ١٬٠٨٣٬٦٣٣

  غ مدرجة  ٣٠٬٠٠٠  -  ٤٬٤٢٨  ٣٤٬٤٢٨

٦٢٧٬٢٦١  ٤٨٦٬٣٧٢  ٤٨٦٬٣٧٢  ١٬١١٨٬٠٦١    

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات ملكية         

  مدرجة  ٤٩٬٥٠٠  -  -  ٤٩٬٥٠٠

  غ مدرجة  ٨٦٬٠٤٠  ٣٦٬٧١٠  ٢٩٬٣٨٠  ١٥٢٬١٣٠

١٣٥٬٥٤٠  ٣٦٬٧١٠  ٣٦٬٧١٠  ٢٠١٬٦٣٠    

موع  ٧٦٢٬٨٠١  ٥٢٣٬٠٨٢  ٣٣٬٨٠٨  ١٬٣١٩٬٦٩١   ا

          
  

          ٢٠١٩  

وك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر           أدوات ص

  مدرجة  ١٬٤٠٨٬٨٤٩  ٣٣٩٬٨٣٣  -  ١٬٧٤٨٬٦٨٢

  غ مدرجة  ٣٠٬٠٠٠  -  ٤٬٤٢٨  ٣٤٬٤٢٨

١٬٤٣٨٬٨٤٩  ٣٣٩٬٨٣٣  ٤٬٤٢٨  ١٬٧٨٣٬١١٠    

  أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر        

  مدرجة  ٧٠٬٥٦٠  -  -  ٧٠٬٥٦٠

  غ مدرجة  ١٢٥٬٠٠٠  ٤٠٬٢٣١  -  ١٦٥٬٢٣١

١٩٥٬٥٦٠  ٤٠٬٢٣١  -  ٢٣٥٬٧٩١    

موع  ١٬٦٣٤٬٤٠٩  ٣٨٠٬٠٦٤  ٤٬٤٢٨  ٢٬٠١٨٬٩٠١   ا
  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٠  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

ة  .١٢ ثمار   إسالمية بالقيمة العادلة (تتمة) أوراق مالية اس

ةلفيما ي تحليل   )ب( ثمار سم  ٣١حسب القطاع الصنا كما   اإلسالمية ألوراق املالية االس   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

مألف    م  در   ألف در

ومة   ٨٩٦٬٩٩١  ٤٠١٬٠٢٢  ا

دمات   ١٥٤٬١٤٧  ١٩٣٬٨٩٠  الصناعة وا

  ٢٣٢٬٥٢١  ٢٥٠٬٨٧٥ العقارات

  ٧٣٥٬٢٤٢  ٤٧٣٬٩٠٤  مؤسسات مالية

موع   ٢٬٠١٨٬٩٠١  ١٬٣١٩٬٦٩١  ا
  

  

ية    )ج( سمبـر  ٣١خالل السنة املن ل٢٠٢٠د ة اإلسالميةاألوراق خسارة القيمة العادلة ع  املصرفت ،  ثمار  ٣٢بقيمة  املالية االس

ثمار القيمة العادلة ( م  احتياطي اس سمبـر  ٣١مليون در م). ١١٠القيمة العادلة  خسارة: ٢٠١٩د   مليون در
  

 

ة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن   )د( ثمار ا األوراق املالية االس ممليون  ٤٥٨قيمة قدر سم  ٣١( در د

ء: ٢٠١٩ ونة لدى مؤسسة مالية.ال  ونة بموجب مرابحة مر   ) مر

  

ثمار  شركة زميلة  .١٣   االس

دودة. املصرفت استحوذ ثمار العقاري ا اسب لالس م رأس املال  م ة ع أس   خالل الف
  

ثمار فيما ي    :امعلومات عن الشركة الزميلة وطبيعة االس
  

ثمار طبيعة  االسم س  االس   بلد التأس

ة  سبة املئو ال

ا تفظ  قة القياس  ا   طر

          

دودة ثمار العقاري ا اسب لالس ة  م ثمارات العقار ية املتحدة  االس م ملكية  %٤٨  اإلمارات العر   أس

اسب  دودة ٣م ثمار العقاري ا ة  لالس ثمارات العقار ية املتحدة  االس م   %٤٤  اإلمارات العر   ملكيةأس

  

ثمار  الشركة الزميلة: ركة  االس   فيما ي ا

٢٠٢٠  ٢٠١٩    

م م  ألف در     ألف در

   بداية السنة  ٧٤٬٢٨٢  -

  إضافات خالل السنة  ٩٨٬٠٠٠  ٧٣٬٥٠٠

صة من النتائج خالل السنة  ١٢٬٦٠٧  ٢٬٤٦٢   ا

عات مستلمة خالل السنة  )٧٬٣٣٣(  )١٬٦٨٠(   توز

  اية السنةالرصيد    ١٧٧٬٥٥٦  ٧٤٬٢٨٢

  
  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧١  
  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

ة  .١٤ ثمارات عقار   اس

ن    (أ) يت ن املن ت ة خالل الس ثمارات العقار ركة  االس سم  ٣١فيما ي ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د
  

  

  

  

  

  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

        السنة بداية 

  ٦٥٨٬١٣١  ٧٨٣٬٣٦٢    إضافات خالل السنة

بعدة يجة  مس عة (إيضاح  بيعن ثمار  شركة تا   ٤٥٥٬٤٢٥  ٥٬٨٢٧    )٣٦اس

بعاد خالل    )٣٢٧٬٠٠٠(  )٤٢١٬٤٠٢(    (د)) ١٤ إيضاح( السنةاالس

  )٣٬١٩٤(  -   )٢٦االنخفاض  القيمة العادلة خالل السنة (إيضاح 

    ٧٨٣٬٣٦٢  ٣٤٣٬٣٩٣  
  

  

  

  

ةتفاصيل عن فيما ي (ب)  ثمارات العقار رمي للقيمة العادلة كما  للمصرف االس سلسل ال سم ٣١ ومعلومات عن ال سم ٣١و  ٢٠٢٠ ،د  ،د

٢٠١٩:  

  القيمة العادلة  ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١   ٣٤٣٬٣٩٣  ٣٤٣٬٣٩٣  -  -  ٢٠٢٠د

سم  ٣١   ٧٨٣٬٣٦٢  ٧٨٣٬٣٦٢  -  -  ٢٠١٩د
  

  

ة يتم االحتفاظ بجميع  ثمارات العقار ية املتحدة. ضمن للمصرفاالس   امللكية الدائمة وتقع  دولة اإلمارات العر
  

ن  تم إجراء(ج)  نالتقييمات من قبل مثمن ل ن  مؤ ا وذات صلة، و  املصرفبغ مرتبط ف  نية مع الت م م مؤ ة حديثة  ممن لد م خ ولد

ا. ة ال يجري تقييم ثمار   موقع وفئة العقارات االس

  

ة  ٢٠١٩ سنة  قام املصرف(د)  ثمار يع عقارات اس اب م لطرف ذي عالقة ٣٢٧ مقابل قيمة قدر   (ب)). ٣٢(إيضاح  مليون در

  



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٢  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  

ات ومعدات  .١٥   ممتل
  

  

نات ع العقارات  تحس

ـرامج كمبيوتـر  سيارات  أثاث مكت ومعدات  املستأجرة زة و   أج

موجودات حق 

  االستخدام

أعمال رأسمالية قيد 

ي  التنفيذ موع  أرا ومبا   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م    ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

لفة                   الت

  ٢٦٦٬٨٢٦  ٦٨٬٣١٥  ٢٧٬٠٨١  -  ٧٥٬٩٠٢  ١٬٢٤٦  ٣٧٬١٧١  ٥٧٬١١١  ٢٠١٩ينايـر  ١ 

  ٣٢٬٣٦١  -  ١١٬٩٧٦  ١٧٬٦١٠  ٢٬٣٤٠  -  ٢٥٦  ١٧٩  إضافات

الت   -  -  )٢٤٬٦٢٢(  -  ٦٬٦١٧  -  ١٠٬٧٩٨  ٧٬٢٠٧  تحو

بعادات   )٢٬٧٣٤(  -  -  -  -  -  -  )٢٬٧٣٤(  اس

                  

سمبـر ٣١    ٢٩٦٬٤٥٣  ٦٨٬٣١٥  ١٤٬٤٣٥  ١٧٬٦١٠  ٨٤٬٨٥٩  ١٬٢٤٦  ٤٨٬٢٢٥  ٦١٬٧٦٣  ٢٠١٩د

  ٢١٬٠١١  ٥٧١  ١٧٬٩٦٢  -  ١٬٧٢٢  -  ١٣٤  ٦٢٢  إضافات

الت   -  -  )١١٬٤٣٩(  -  ١١٬١٦٠  -  ١٩٩  ٨٠  تحو

سمبـر  ٣١    ٣١٧٬٤٦٤  ٦٨٬٨٨٦  ٢٠٬٩٥٨  ١٧٬٦١٠  ٩٧٬٧٤١  ١٬٢٤٦  ٤٨٬٥٥٨  ٦٢٬٤٦٥  ٢٠٢٠د

  
                

  

الك املتـراكم                   االس

  ١٤٦٬٠٠٤  ٥٬٧٠٦  -  -  ٦٣٬١٩٧  ٨١٧  ٢٩٬٤٤١  ٤٦٬٨٤٣  ٢٠١٩ينايـر  ١ 

  ١٦٬٩٤٥  ١٬٤٩٣  -  ٢٬٠٢٣  ٦٬٢٧٧  ١٢٣  ٣٬٦٤٣  ٣٬٣٨٦  محمل للسنة 

  )٢٬٧٠٦(  -  -  -  -  -  -  )٢٬٧٠٦(  شطب

                  

سمبـر  ٣١    ١٦٠٬٢٤٣  ٧٬١٩٩  -  ٢٬٠٢٣  ٦٩٬٤٧٤  ٩٤٠  ٣٣٬٠٨٤  ٤٧٬٥٢٣  ٢٠١٩د

  ٢٦٬٠٨٠  ١٬٥٠٢  -  ٥٬٢٩٦  ١٠٬٢١٨  ٩٤  ٤٬٨٢٤  ٤٬١٤٦  محمل للسنة 

سمبـر  ٣١    ١٨٦٬٣٢٣  ٨٬٧٠١  -  ٧٬٣١٩  ٧٩٬٦٩٢  ١٬٠٣٤  ٣٧٬٩٠٨  ٥١٬٦٦٩  ٢٠٢٠د

                  
  

ة                   صا القيمة الدفتـر

سمبـر  ٣١    ١٣١٬١٤١  ٦٠٬١٨٥  ٢٠٬٩٥٨  ١٠٬٢٩١  ١٨٬٠٤٩  ٢١٢  ١٠٬٦٥٠  ١٠٬٧٩٦  ٢٠٢٠د

سمبـر  ٣١    ١٣٦٬٢١٠  ٦١٬١١٦  ١٤٬٤٣٥  ١٥٬٥٨٧  ١٥٬٣٨٥  ٣٠٦  ١٥٬١٤١  ١٤٬٢٤٠  ٢٠١٩د
  

  

لفة متكبدة   ع معلوماتية.* تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ت   مشار



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٣  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  أخرى إسالمية موجودات   .١٦

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

لية اإلسالمية ة والتمو ثمار   ٩٢٬٥٠١  ١٠١٬٧٥٣  إيـرادات مستحقة ع املوجودات االس

  ٦٧٬٥٩٩  ١٧٬٧٤٨  )١٩قبوالت (إيضاح 

ة إسالمية ثمار لية واس ة موجودات تمو سو   ٤٧٬٠٦٦  ٥٠٬١٣١  *موجودات مستحوذة  

ة ثمار   ٢٥٬٢١٨  ١١٬٥٤٧  اإلسالمية إيـرادات مستحقة ع األوراق املالية االس

ف مدفوعة مقدًما   ٦٬٣٠٧  ٤٬٨٩٩  مصار

ن سر) سلف للموظف ل م   ١٤٬٣٨٢  ١٠٬٩٩٨  (تمو

  ٣٬١٥٠  ١٬٦١١  عقود الصرف األجن اآلجلة

  ٧٠٬٩٤٢  ٥٥٬٧٨٩  أخرى 

  ٣٢٧٬١٦٥  ٢٥٤٬٤٧٦  

  )٢٨٬٨٤١(  )١٥٬٣٨٠(  القيمة يطرح: مخصص خسارة انخفاض

  ٢٩٨٬٣٢٤  ٢٣٩٬٠٩٦  
  

م ( ٢٫٨انخفاض  القيمة قدره  تكبد املصرف خالل السنة(*)  ء) مقابل ٢٠١٩مليون در ة  املوجودات: ال  سو اة ل لية املش موجودات تمو

ة إسالمية ثمار   .واس

  

ع اإلسالمية  .١٧   للعمالء الودا

ع اإلسالمية لعمالء املصرف كما    (أ) سم  ٣١فيما ي تحليل الودا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ة   ٢٬٦٠٥٬١١٩  ٢٬٩٨٦٬٤٩٨  حسابات جار

ة: ع مضار       ودا

  ٢١٢٬٦٠٧  ٢٧٩٬٠٩٩  حسابات توفيـر

ع ألجل   ٦٤٬٤٣٤  ٤٧٬٧٠٧  ودا

  ٢٬٨٨٢٬١٦٠  ٣٬٣١٣٬٣٠٤  

الة ع و   ١١٬٨٥٩٬٨٩٩  ١٠٬٧٢٧٬٨٢٢  ودا

  ١٤٣٬٣٦٥  ١٤٧٬٣٨٤  حسابات ضمان

امش   ٣٧٬٣٣٦  ٣٧٬٦٥٣  حسابات ال

  ١٤٬٩٢٢٬٧٦٠  ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  
  

  

  

ع العمالء كما  إن  سم  ٣١جميع ودا ا  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠د ية املتحدة.محتفظ     دولة اإلمارات العر
  

  

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٤  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  مطلوب للمصارف وللمؤسسات املالية األخرى   .١٨

سمبـر  ٣١فيما ي تحليل للمطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى كما    (أ)   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ١٩٥٬٣٧٩  ٣٣٬٣٣٥  عقود متداولة

ة ثمار ع اس   ٥٬٥٣٨٬٠٩٩  ٤٬٣٠٥٬٢٤٨  ودا

موع   ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  ا
  

غرا للمطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى   (ب) سمبـر  ٣١كما   للمصرف فيما ي التحليل ا   :٢٠١٩و  ٢٠٢٠د

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة   ١٬٩٤٥٬٣٢٤  ١٬١٥٠٬١٠٩  داخل اإلمارات العر

ية    ٣٬٧٨٨٬١٥٤  ٣٬١٨٨٬٤٧٤  املتحدةخارج اإلمارات العر

موع   ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  ا

  

ات أخرى   .١٩   مطلو

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ع اإلسالمية للعمالء واإليداعات من املصارف ح مستحق ع الودا   ٢٨٦٬٨١٨  ١٢٢٬٥٥٤  ر

ن   ٢١٬١١٣  ٢١٬١٥٤  مخصصات لرواتب ومنافع املوظف

ات    ٢٧٬٠٦٨  ٢٢٤٬٤٩٢  مصرفيـةشي

  ٦٧٬٥٩٩  ١٧٬٧٤٨  )١٦قبوالت (إيضاح 

ة امات إيجار   ١٢٬٣١٢  ٨٬٩٤٦  ال

اة دائنة   -  ٦٬٢١٧  ذمم ز

  ١١٬٦٨٢  ١١٬٩٩٢  مخصص خسارة انخفاض القيمة

  ٣٠٬٦٤١  ٢٦٬٦٨٨  أخرى 

  ٤٥٧٬٢٣٣  ٤٣٩٬٧٩١  

  

  رأس املال  .٢٠

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

امل:       الصادر واملدفوع بال

سمبـر ٣١( ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ م ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩د ل س ًما قيمة  م ١) س   ٢٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٫١٠٠٫٠٠٠  در
  

  

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٥  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

ي  .٢١   االحتياطي القانو

ة  يق ات التجار ية املتحدة. والنظام األسا  قانون الشر ل ب للمصرفدولة اإلمارات العر ن إ احتياطي ١٠تحو م ح العائد للمسا ٪ من الر

ذا االحتياطي  ساوي  ع ح  ي غ قابل للتوز ع بخالف ٥٠قانو ذا االحتياطي غ متاح للتوز ا   األحوال٪ من رأس املال املدفوع.  املنصوص عل

  ن.القانو 
  

  ياطي انخفاض القيمة العاماحت  .٢٢

ة وفًقا ملتطلبات  مصرف اإلمارات املركزي وفًقا ملتطلبات  سو ادة  مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية ا ل الز ية املتحدة، يتم تحو العر

ن  مصرف اإلمارات املركزي  سبة وفًقا للمرحلت ية املتحدة ع مخصصات انخفاض القيمة املتوقعة ا الدو إلعداد بموجب املعيار  ٢و  ١العر

ر املالية رقم ذا االح ٩ التقار عد  ُ تجزة. وال  اح ا مإ "احتياطي انخفاض القيمة العام" كمخصص من األر اح األس   .تياطي متاًحا لدفع أر
  

عات   .٢٣ اح املدفوعة توز   األر

م ( ١٫٢٥تمت املوافقة ع مبلغ  خالل السنة، سم  ٣١مليون در ن  ٢٫٥: ٢٠١٩د م افأة ألعضاء مجلس اإلدارة من قبل املسا م) كم وذلك مليون در

خ  معية العمومية املنعقدة بتار ل  ٢٠خالل ا   .٢٠٢٠أبر

  

سبة  اح نقدية ب عات أر ية   ٧٣٫٥رأس املال والبالغ ٪ من ٣٫٥تمت املوافقة ع توز م خالل السنة املن سم  ٣١مليون در للسنة  ٢٠١٩د

ية   سم  ٣١املن   .٢٠١٨د

  

لية اإلسالميةوجودات املإيـرادات من   .٢٤ ة والتمو ثمار   االس

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ٥٢٠٬٨٧٨  ٥٠٥٬٥٤٣  إيـرادات من إجارة

  ٤١٩٬٢٣٠  ٣٤٣٬١٥٥  إيـرادات من مرابحة

ة   ١٨٬٩١١  ١٬٤٣٤  إيـرادات من مضار

الة   ٢٨٬٩٧٨  ٢٨٬٥١٨  إيـرادات من و

ل استصناع   ١٬٥٧٣  ٤٣١  إيـرادات من تمو

  ٩٨٩٬٥٧٠  ٨٧٩٬٠٨١  

  

ة اإلسالمية بالقيمة العادلة إيـرادات من األوراق املالية  .٢٥ ثمار   من خالل الدخل الشامل اآلخر االس

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

مألف    م  در   ألف در

سارة  ح أو ا ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الر ثمار الدخل من أوراق مالية اس

  ١٠٨٬٢٠٩  ٨٣٬٣٦٧  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ح أو  ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الر ثمار بعاد أوراق مالية اس ح محققة من اس ر

سارة بالقيمة    ٤٣٬٨٥٤  ٢٥٬٦٧٨  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرا

موع   ١٥٢٬٠٦٣  ١٠٩٬٠٤٥  ا

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٦  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  

  ادات أخرى يـر الرسوم والعموالت و  .٢٦

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ٤١٬٠٥١  ١٠٬٤٥٢  رسوم تقييم ومعامالت

عاقد   ١٨٬٦٧٣  ٧٬٧٦٤  رسوم 

  ١٤٬٩٤٩  ١٠٬٨٦٧  إيـرادات سعر الصرف األجن

ة   ٤٬٦٠٦  ٣٬٣٩٣  رسوم وعموالت تجار

ثمار   ٢٠٬٦١٥  ١٢٬٩٤٦  رسوم وكيل اس

طاقات االئتمان ع و   ٤٬٩٥٨  ٦٬٣٨٥  رسوم الودا

ة ثمارات العقار   ٦٬١٤٣  ١٦٬٤٧٤  إيرادات من االس

ةخسارة القيمة العادلة من  ثمارات العقار   -  )٢٤٬٣٩٤(  االس

  ١٩٬١٢٩  ٤٬٨٧٥  أخرى 

موع   ١٣٠٬١٢٤  ٤٨٬٧٦٢  ا

  

ن  .٢٧ اليف املوظف   ت

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ١٢٦٬٦١٤  ١١٦٬٥٩٦  رواتب ومنافع

ن اليف أخرى متعلقة باملوظف   ٧٥٬٩٦٧  ٦٥٬٤٥٠  ت

  ٢٠٢٬٥٨١  ١٨٢٬٠٤٦  

  

ف امل  .٢٨ ةاإل عمومية و الصار   دار

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ف اإليجار   ٤٬٦١٤  ١٬١٢٥  مصار

ف اتصاالت   ٣٬٥١٨  ٤٬٢٤٨  مصار

  ٢٬٤٢٠  ٣٬٢٥١  تـرخيص بـرامج إلكتـرونية

ي اليف صيانة اآلالت واملبا   ٨٬٤٥٧  ٦٬٩٣٩  ت

نية وقانونية عاب م   ٣٬٧٦٤  ٣٬٩٧٨  أ

  ٣٬٢٢٩  ٤٬٣٩٨  خدمات األمن وتتضمن خدمات نقل النقد

ف ـر املنتج واالتصاالت مصار ق، والتصميم، وتطو سو   ٩١٥  ٧٥٣  ال

ة شار ف اس   ٣٬٣٢٩  ٤٬٤٨٢  مصار

  ١٬٠٥٢  ٢٬١٠١  مطبوعات وقرطاسية

ة امات اإليجار   ٣٤٢  ٣٥٥  أعباء االل

  ٢٤٬٢٤٠  ٢١٬٤٦٢  أخرى 

  ٥٥٬٨٨٠  ٥٣٬٠٩٢  

  
   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٧  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

مل ع املوجودات املالية  .٢٩  انخفاض القيمة ا

ع مخصص انخفاض القيمة: ١-٢٩   فيما ي توز

موع  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة      ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

  ٣٦٥  -  ٣٦٥  -  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

لية  ة إسالميةموجودات تمو ثمار   ٩٧٣٬٨٢٥  ٨٤٩٬٧٢٨  ٩١٬٨٠٥  ٣٢٬٢٩٢  واس

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اس

  ٥٢٬٣٢٥  ٥٠٬٠٧٨  -  ٢٬٢٤٧  الشامل األخر

  ١٥٬٣٨٠  ١٥٬٣٧٩  ١  -  موجودات مالية إسالمية أخرى 

دات مالية وضمانات مالية   ١١٬٩٩٢  ٩٬٨١٨  -  ٢٬١٧٤  ع

موع   ١٬٠٥٣٬٨٨٧  ٩٢٥٬٠٠٣  ٩٢٬١٧١  ٣٦٬٧١٣  ا
  

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

  ٢٤٧  -  ١٥٨  ٨٩  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

ة إسالمية ثمار لية واس   ٨٧٠٬٣٨٦  ٧٣٩٬٦٠٧  ٨١٬١٥٨  ٤٩٬٦٢١  موجودات تمو

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اس

  ٥١٬٦٠٧  ٥٠٬٠٧٨  -  ١٬٥٢٩  الشامل األخر

  ٢٨٬٨٤١  ٢٨٬٧٣٤  ١  ١٠٦  موجودات مالية إسالمية أخرى 

دات مالية وضمانات مالية   ١١٬٦٨٢  ٩٬٤٤٧  -  ٢٬٢٣٥  ع

موع   ٩٦٢٬٧٦٣  ٨٢٧٬٨٦٦  ٨١٬٣١٧  ٥٣٬٥٨٠  ا

  

ركة  مخصص انخفاض القيمة حسب فئة املوجودات املالية: ٢-٢٩  فيما ي ا

  

الرصيد االفتتا 

  معاد عرضه

ف  صا املصار

ة   خالل الف

الشطب، صا من 

دادات تامي  االس   الرصيد ا

ف    ٣١صا املصار

سم   ٢٠١٩ د

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  )١٩٣(  ٣٦٥  -  ١١٨  ٢٤٧  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

ة إسالمية (إيضاح  ثمار لية واس   ٢٧٩٬٨١٣  ٩٧٣٬٨٢٥  )١٨٥٬١٥٢(  ٢٨٨٬٥٩١  ٨٧٠٬٣٨٦  )١١موجودات تمو

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل  اس

  )٥٢٠(  ٥٢٬٣٢٥  -  ٧١٨  ٥١٬٦٠٧  *الدخل الشامل األخر

  ٩٨٢  ١٥٬٣٨٠  )٢٠٬٩٨٤(  ٧٬٥٢٣  ٢٨٬٨٤١  موجودات مالية إسالمية أخرى 

دات مالية وضمانات مالية   )٣٬٨٥٤(  ١١٬٩٩٢  -  ٣١٠  ١١٬٦٨٢  ع

موع   ٢٧٦٬٢٢٨  ١٬٠٥٣٬٨٨٧  )٢٠٦٬١٣٦(  ٢٩٧٬٢٦٠  ٩٦٢٬٧٦٣  ا
  

اف بمخصص انخفاض القيمة(*)  ددة بالقيمة العادلة من خالل الدخر الشامل اآلخر ضمن يتم االع ثمارات ا   "."احتياطي إعادة تقييم االس
  

سب وفًقا ملتطلبات  سارة االئتمانية املتوقعة  مصرف اإلمارات املركزي إن مخصص انخفاض القيمة ا ان زائًدا عن مخصص ا ية املتحدة  العر

ر املالية سب وفًقا للمعيار الدو إلعداد التقار و مشروح  اإليضاح ٩رقم  ا   .٢٢رقم  كما 

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٨  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

اح  .٣٠ م األر   للس

سب م تح اح للس ق تقسيم  األر احعن طر ن  أر م م اال  للسنة عاملسا :املتوسط املر لعدد األس   عتيادية عند اإلصدار خالل السنة كما ي

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م اح للس       األر

م) ية (ألف در ح للسنة املن   ٨٤٬٤٠٢  ٥٣٬٤٠٣  الر

م) افأة أعضاء مجلس اإلدارة (ألف در   )٢٬٥٠٠(  )١٬٢٥٠(  م

افأة أعضاء مجلس اإلدارة عد م ح للسنة    ٨١٬٩٠٢  ٥٢٬١٥٣  الر
      

م القائمة   سم (باألالف) ٣١املعدل املر لعدد األس   ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  د

م) م (الدر اح للس    ٠٫٠٣٩  ٠٫٠٢٥  األر

م  ناك أية أس سم  ٣١مخفضة محتملة كما  قائمة لم يكن    .٢٠١٩و  ٢٠٢٠د
  

  

  

عادله  .٣١   النقد وما 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در
  ٢٬٥٤٦٬٠٩٧  ١٬٧٢٢٬١٢٢  )٩نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي (إيضاح 

  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية أخرى 
ر)    ٢٧٥٬٧١٢  ٢٧٤٬٠٥٣  (باستحقاق أص يقل عن ثالثة أش

      
  ٢٬٨٢١٬٨٠٩  ١٬٩٩٦٬١٧٥  

عة إلزامية لدى املصارف  ة (إيضاح يطرح: ود   )٦٣٢٬٠٩٤(  )٣٥٦٬٦١٠(  )٩املركز

د ع  ر) ٣يطرح: مرابحات دولية لدى املصرف املركزي (باستحقاق أص يز   )١٬٣٨٠٬٠٠٠(  )١٬٠٥٠٬٠٠٠(  أش

  ٨٠٩٬٧١٥  ٥٨٩٬٥٦٥  
  

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٧٩  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  

  العالقةمعامالت األطراف ذات   .٣٢

ن للمصرف والشر   (أ) سي ن الرئ م عض األطـراف ذات العالقة (مثل أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا واملسا ون إن  ات ال يمل

سية به  رئ
ً
ذه املعامالت قد تمت ع نفس األسس السائدة مع حصصا شـاط االعتيادي. إن مثل  م عمالء املصرف ضمن نطاق ال  (

اطر ا األطراف ح والضمانات وال تتحمل أك من ا ألطراف ذات امعامالت فيما ي العتيادية. غيـر ذوي العالقة بما  ذلك أسعار الر

  عالقة. ال

سبة ملكية ي  (ب) مان ب ومة    من رأس املال الصادر واملدفوع. )%٢٦: ٢٠١٩( %٢٦خضع املصرف لسيطرة ح

  املعامالت

  طراف ذات العالقة:فيما ي املعامالت مع األ 
    ٢٠١٩      ٢٠٢٠    

  

ن  م املسا

ن   األساسي

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

موع  أخرى ذات عالقة   ا

ن  م املسا

ن   األساسي

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

موع  أخرى ذات عالقة   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

ن من  اححصة املودع   ٩٨٬٨٦٤  ١٬٣٦٨  ٩٧٬٤٩٦  ١٠٨٬٣٩٥  ١٬٥٥٨  ١٠٦٬٨٣٧  األر

ثمار  املوجودات  اإليـرادات من االس

لية اإلسالمية ة والتمو ثمار   ٦٨٬٦٦٢  ١٠٬٠٥٤  ٥٨٬٦٠٨  ٨٧٬٥٩٣  ١٨٬٣٨٨  ٦٩٬٢٠٥  االس

  ٣٢٧٬٠٠٠  ٣٢٧٬٠٠٠  -  -  -  -  أخرى 
  

 

  األرصدة

خ التقر    :ـرفيما ي األرصدة مع األطراف ذات العالقة بتار
    ٢٠١٩      ٢٠٢٠    

  

ن  م املسا

ن   األساسي

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

موع  أخرى ذات عالقة   ا

ن  م املسا

ن   األساسي

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

موع  أخرى ذات عالقة   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

لية املوجودات  ة والتمو ثمار االس

  ٢٬٢٤٧٬٣١٩  ٢٨٢٬٠٨٥  ١٬٩٦٥٬٢٣٤  ٢٬٥١٨٬٠٧٢  ٤٩٩٬٩٦١  ٢٬٠١٨٬١١١  اإلسالمية

ع العمالء   ٣٬٣٧٠٬٤٦٣  ١٠٣٬٧٢١  ٣٬٢٦٦٬٧٤٢  ٣٬٩٩٥٬٧٧٠  ١١٨٬٠٥٨  ٣٬٨٧٧٬٧١٢  ودا
  

ض أفراد اإلدارة   عو

ضات كبار أفراد اإلدارة: عو   فيما ي 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
م   م  ألف در   ألف در

ن قصيـرة األجل   ٩٬٣١١  ٨٬٨١٨  منافع املوظف

دمة اية ا   ٤٦٩  ٤٠٤  منافع 

موع   ٩٬٧٨٠  ٩٬٢٢٢  ا

  

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٨٠  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  

دات الطارئةتـز االل  .٣٣   مات والتع

دات رأسمالية   ع

دات رأسمالية قائمة كما   املصرفان لدى  سم  ٣١ع م ( ٦٧بقيمة  ٢٠٢٠د سم ٣١مليون در تم  ١٨: ٢٠١٩بـرد م) وال س مليون در

ًرا القادمة. ا خالل اإلثنا عشر ش ل   تمو

  

داتتـز االل   الطارئة املتعلقة باالئتمان امات والتع
  

  .املصرفامات بتقديم ائتمان مخصص للوفاء بمتطلبات عمالء تـز شتمل االرتباطات املتعلقة باالئتمان ع ال
  

امات الطارئةفيما ي  دات واالل    االئتمان:شأن  املصرف التع
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  ٦٦١٬١٨٠  ١٣٨٬٤٤٠  التـزامات بتقديم ائتمان

  ٢١٬١١٩  ٣٬١٦٢  خطابات اعتماد

  ٣٥٧٬٢٤٤  ٢٢٩٬٨٢٢  خطابات ضمان

  ١٬٠٣٩٬٥٤٣  ٣٧١٬٤٢٤  

  

  التحليل حسب القطاع  .٣٤

شغيلية  للتقار  يتم بيان القطاعات ال
ً
ة املسؤول ـروفقا نة التنفيذية ( ا شغيلية) و الداخلية املقدمة إ ال املسؤولة ة عن اتخاذ القرارات ال

ع املوارد ع اص باملعيار رقم  عن توز عد تب اإلدارة املن ا ا    من معاييـر التقارـر املالية الدولية، ٨القطاعات املعلنة وتقييم أدا

سية: ملصرفاتتضمن    ثالثة قطاعات أعمال رئ

 ن لك طاقات  – األعمال املصرفية للمس طاقات االئتمان و ع و اصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودا ة ا ار سابات ا تتضمن ا

ل العقاري؛  ل ال والتمو صم والتمو   ا

  ات يئات العامة وتتألف من  –األعمال املصرفية للشر ومية وال ات ا املوجودات تتضمن املعامالت مع املؤسسات بما  ذلك ا

لية اإلسالمية ة والتمو ثمار ل التجاري؛ االس ع ومعامالت التمو   والودا

  نة ز شطة غرفة التداول وأسواق املال ذات الصلة ومعامال  –أعمال ا ية مع تتضمن أ ومؤسسات مالية  مصارفت صرف العمالت األجن

ل منفصل. ش  
ً
 معلنا

ً
ية املتحدة املركزي، وال يمثل أي مما سبق قطاعا   أخرى بما  ذلك مصرف اإلمارات العر

ل قطاع من قطاعات  افة عمليات  تج معظم إ بـرعت املصرفحيث أن  ا من الدخل من املوجودات يـر عمليات مالية ت لية ادا ة والتمو ثمار االس

ل أسا ع صا الدخل لتقييم أداء القطاع، يتم عرض إجما إاإلسالمية ش عتمد  نة التنفيذية  افة يـر ، وحيث أن ال ادات ومصروفات 

  القطاعات املعلنة ع أساس صا القيمة.
  

شغيلية ال تتألف م املصرفإدارة  ـرتكز تقار تـر  اح ال لية اإلسالميةاملوجودات ادات من يـر ن اإل ع قياس األر ة والتمو ثمار ، وخسائر انخفاض االس

لية اإلسالميةقيمة املوجودات  ة والتمو ثمار   ادات واملصروفات األخرى.يـر ادات الرسوم والعموالت واإل يـر وصا إ االس
  

و شغيلية،  ات ال ات القطاع ع املوجودات واملطلو   انية العمومية.يـز ا تمثل معظم بنود املشتمل موجودات ومطلو

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٨١  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  

  التحليل حسب القطاع (تتمة) .٣٢

شغيلية للقطاع   النتائج ال

لس حول القطاعات املعلنة:   فيما ي املعلومات املقدمة إ ا
  

 

األعمال 

  املصرفية لألفراد

األعمال املصرفية 

ات  نة  للشر ـــز ـ ثمارات  ا موع  أخـــــــرى   اس   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١                ٢٠٢٠د

ة اإلسالمية ثمار لية واالس   ٤٤٤٬٢٦٦  -  ١١٬٧٠٠  )٣١٬٨٩٨(  ٣٧٠٬٢٨٤  ٩٤٬١٨٠  صا اإليـرادات من املوجودات التمو

ثمارات  األوراق املالية اإلسالمية بالقيمة العادلة   ١٠٩٬٠٤٥  -  ٨٬١٣٨  ١٠٠٬٩٠٧  -  -  إيـرادات من االس

صة من نتائج شركة زميلة   ١٢٬٦٠٧  -  ١٢٬٦٠٧  -  -  -  ا

ف انخفاض قيمة   )٣٠٠٬٠٥٩(  -  )٩٬٥٢٧(  )٦٠٣(  )٢٦٢٬٣٨٢(  )٢٧٬٥٤٧(  املوجودات املالية  مصار

  ٤٨٬٧٦٢  )٣٬٦٣١(  ١١٬٦٨٠  ٨٬١٨٧  ٢٣٬٧٣٣  ٨٬٧٩٣  صا إيـرادات الرسوم واإليـرادات األخرى 

ن لفة املوظف   )١٨٢٬٠٤٦(  )١٠٧٬٨٣٧(  )٧٬٠٦٧(  )٣٬٨٦٠(  )١٢٬٨٠٧(  )٥٠٬٤٧٥(  ت

ة دار ف عمومية و   )٥٣٬٠٩٢(  )١٦٬٢١٤(  )٩٠٦(  )٥(  )٥٬٨٨٠(  )٣٠٬٠٨٧(  مصار

ات ومعدات الك ممتل   )٢٦٬٠٨٠(  )٢٦٬٠٨٠(  -  -  -  -  اس

              

شغيلية  سائر) ال اح / (ا   ٥٣٬٤٠٣  )١٥٣٬٧٦٢(  ٢٦٬٦٢٥  ٧٢٬٧٢٨  ١١٢٬٩٤٨  )٥٬١٣٦(  األر

  ٢١٬٥٠٧٬١٢٨  ٩٦١٬٩٠٢  ١٬٩١٥٬٢٤٥  ٢٬٥٤٣٬٣١١  ١٢٬٧٧٩٬٧١٧  ٣٬٣٠٦٬٩٥٣  موجودات القطاع

ات القطاع   ١٩٬٠٠٤٬٥٣٧  ٤٧٥٬٨٩٥  ٩٦٨٬٢٨٤  ٣٬٤٧٧٬٤١٩  ١٠٬٦٩٤٬٩٩٢  ٣٬٣٨٧٬٩٤٧  مطلو

  

 

األعمال 

  املصرفية لألفراد

األعمال املصرفية 

ات  نة  للشر ـــز ـ ثمارات  ا موع  أخـــــــرى   اس   ا

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١                ٢٠١٩د

ة اإلسالمية ثمار لية واالس   ٣٥١٬٣٨٧  -  ٢٤٬٦٤٠  )١٣٬٤٢١(  ٢٥٠٬١٣٠  ٩٠٬٠٣٨  صا اإليـرادات من املوجودات التمو

ثمارات  األوراق املالية اإلسالمية بالقيمة العادلة   ١٥٢٬٠٦٣  -  ٧٬٨٩١  ١٤٤٬١٧٢  -  -  إيـرادات من االس

صة من نتائج شركة زميلة   ٢٬٤٦٢  -  ٢٬٤٦٢  -  -  -  ا

ف انخفاض قيمة) املوجودات املالية  ف / (مصار   )٢٧٦٬٢٢٨(  -  )١٨٤(  ٢٬٨٤٤  )٢٨٤٬٥٤٨(  ٥٬٦٦٠  عكس مصار

  ١٣٠٬١٢٤  ٢٬١٣١  ٢١٬٨٠٤  ١٢٬٥٢٣  ٧٤٬٣٢٢  ١٩٬٣٤٤  صا إيـرادات الرسوم واإليـرادات األخرى 

ن لفة املوظف   )٢٠٢٬٥٨١(  )١٢١٬١٦٦(  )٧٬٥٧٠(  )٤٬٠٩٥(  )١٣٬٩٩٠(  )٥٥٬٧٦٠(  ت

ة دار ف عمومية و   )٥٥٬٨٨٠(  )١٧٬٩٠٨(  )٣٧٩(  )١٬٣٩٣(  )٧٬٧٣٨(  )٢٨٬٤٦٢(  مصار

ات  الك ممتل   )١٦٬٩٤٥(  )١٦٬٩٤٥(  -  -  -  -  ومعداتاس

شغيلية  سائر) ال اح / (ا   ٨٤٬٤٠٢  )١٥٣٬٨٨٨(  ٤٨٬٦٦٤  ١٤٠٬٦٣٠  ١٨٬١٧٦  ٣٠٬٨٢٠  األر

  ٢٣٬٦٢٥٬٧٩٠  ٦١٣٬١٥٠  ١٬٩٩٠٬٦٦٠  ٣٬٣٨٣٬٨١٥  ١٣٬٨٤٨٬١١٢  ٣٬٧٩٠٬٠٥٣  موجودات القطاع

ات القطاع   ٢١٬١١٣٬٤٧١  ٦٤٨٬٠٨١  ١٬٤٤٠٬٠٥٣  ٢٬١٧٩٬٢٢٣  ١٣٬٠٤٦٬٥٣٥  ٣٬٧٩٩٬٥٧٩  مطلو

  

سية   إيـرادات من منتجات وخدمات رئ

سية  إيضاح  دمات الرئ   .بيانات املالية حول ال ٢٤تم اإلفصاح عن اإليـرادات من املنتجات وا

  

  معلومات تتعلق بكبار العمالء

مة أي عميل  سبة مسا ية   %١٠إ  املصرف إيرادات لم تصل  سم  ٣١أو أك سواء للسنة املن سمبـر ٣١أو  ٢٠٢٠د   .٢٠١٩د

  

   



مان ش.م.ع.   مصرف 

  

٨٢  

   بيانات املاليةإيضاحات حول ال
ية   سم  ٣١للسنة املن   (تتمة) ٢٠٢٠د

  
  

ات املاليةبيان   .٣٥   استحقاق املطلو

    ٢٠٢٠    

موع  من سنة إ خمس سنوات  سنة ح     ا

م   م  ألف در مألف   ألف در   در

ع العمالء اإلسالمية   ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  ٤٬١٥٩٬٦٩٩  ١٠٬٠٦٦٬٤٦٤  ودا

  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  ٩٢٬٤١٩  ٤٬٢٤٦٬١٦٤  مطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى 

ات أخرى    ٣٦٥٬٥٠٢  -  ٣٦٥٬٥٠٢  مطلو

  ١٤٬٦٧٨٬١٣٠  ١٤٬٦٧٨٬١٣٠  ١٤٬٦٧٨٬١٣٠  

ات الطارئة امات واملطلو   ٤٬٢٥٢٬١١٨  ٤٬٢٥٢٬١١٨  ٤٬٢٥٢٬١١٨  االل
  

    ٢٠١٩    

موع  من سنة إ خمس سنوات  سنة ح     ا

م   م  ألف در م  ألف در   ألف در

ع العمالء اإلسالمية   ١٤٬٩٢٢٬٧٦٠  ٣٬٥٥٣٬٨٩٢  ١١٬٣٦٨٬٨٦٨  ودا

  ٥٬٧٣٣٬٤٧٨  ٦١٬٠١٨  ٥٬٦٧٢٬٤٦٠  مطلوب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى 

ات أخرى    ٣٢٨٬٦١٠  -  ٣٢٨٬٦١٠  مطلو

  

٢٠٬٩٨٤٬٨٤٨  ٣٬٦١٤٬٩١٠  ١٧٬٣٦٩٬٩٣٨  

ات الطارئة امات واملطلو   ٣٧١٬٤٢٥  ٢٩٥٬٦١٣  ٧٥٬٨١٢  االل

  

شآت ذات   .٣٦ اصة األغراضامل    ا

سم  ٥  م شركة ذات غرض خاص١٠٠استحوذ البنك ع  ،٢٠١٩د اسب  ،٪ من أس دودة ٢م ة ا ثمارات العقار و شركة تأسست  ،لالس

ة. خالل دولة   ثمارات عقار عمل  اس ية املتحدة و يع  املصرفقام  ،السنةاإلمارات العر اسب ١٠٠ب م شركة م ة  ٢٪ من أس ثمارات العقار لالس

دودة إ شركة زميلة اصة ا اسب  ،ذات األغراض ا دودة. يتحمل  ٣م ثمار العقاري ا ة. املصرفلالس اليف املتكبدة خالل الف   جميع الت

  

اسب ٤٤ع  املصرفاستحوذ  م  شركة م ة  ٣٪ من األس دودة خالل الف ثمار العقاري ذات املسؤولية ا الالس سا ثمار  شركة  وتم اح اس

  زميلة.

  

مات االجتماعية  .٣٧   املسا

مات االجتماعية (بما  ذلك الت ية) ال بلغت املسا اعات واألعمال ا م). مليون  ٠٥ .٠: ٢٠١٩( مليون  ٠٫٠٢خالل السنة  صرفامل قدم   در

  

  بيانات املالية ال اعتـماد  .٣٨

ا بيانات املاليةال اعتـمادتم  ح بإصدار خ اإلدارة من قبل مجلس  والتصر   .٢٠٢١ فبـراير ١٧بتار

  

 


