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مان    ش.م.ع.مصرف 

  

ات تـو   اتصفحال  ا

  

ر حول مر    ١ املرحليةاجعة املعلومات املالية تقر

    

  ٢  املرح املوجزبيان املركز املا 

    

  ٣  (غ مدقق) املرح املوجز  الدخلبيان 

    

  ٤  (غ مدقق) املرح املوجز  اآلخر  بيان الدخل الشامل

    

  ٥  املرح املوجزبيان التغيـرات  حقوق امللكية 

    

  ٦  (غ مدقق) املرح املوجز بيان التدفقات النقدية 

    

  ٢٩ – ٧   املرحلية املوجزةاملالية  املعلوماتإيضاحات حول 



  

ر    املرحلية املوجزةمراجعة املعلومات املالية  حول تقر
  

  السادة أعضاء مجلس اإلدارة

مان    ش.م.ع.مصرف 

  مان

ية املتحدة   اإلمارات العر

 

  مقدمة 

مان ملاملرفق  املرح املوجزقمنا بمراجعة بيان املركز املا لقد  ٍل من  ٢٠٢١ مارس ٣١كما   ")صرفامل(" ش.م.ع.صرف  يان  املرح املوجزالدخل  بيانو  اآلخر الشامل الدخلو

يان  املرح املوجز رال  لفتـرة  املرح املوجزالتدفقات النقدية  يان  و   املرح املوجزات  حقوق امللكية  غيـر الت  و خ. إن    ثالثة أش ية بذلك التار ذه املعلومات   اإلدارةاملن مسؤولة عن إعداد 

 للم املرحلية املوجزة املالية
ً
ا وفقا اس الدووعرض ر املاليإعداد  ٣٤رقم  عيار ا ذه املعلومات املالية املرحلية ةالتقار تاج حول  نا  إبداء است   املرحلية املوجزة. إن مسؤولي

ً
نادا اس

  إ مراجعتنا. 

 

  املراجعـة نطاق أعمال

نا  لقد    للمعيار الدو حول عمليات املراجعة رقم  أجر
ً
ا  التـي  املرحليةمراجعة املعلومات املالية  ، "  ٢٤١٠مراجعتنا وفقا شأة  يؤد سابات املستقل للم ". تتضمن مراجعة املعلومات   مدقق ا

جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعةاالستفساراتالقيام بإجراء  املرحليةاملالية  تباع إجراءات تحليلية و ية، و اس ن عن األمور املالية وا اص املسؤول ل رئ من األ ش أقـل  ، 

 من نطاق القيام بال
ً
ا ر امـة  جو صول ع تأكيد حول جميع األمور ال ا ال تمكننا من ا ، فإ التا  للمعاي الدوليـة للتدقيق، و

ً
ا التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي   التـيتدقيق وفقا ي يمكن أن ي

ا. شأ   رأي تدقيق 

 

تـاج   االست

ن لنا ما يدعونا إ  ب  إ مراجعتنا، لم ي
ً
نادا ر املرحلية املوجزةبأن املعلومات املاليـة  االعتقاداس و ا، من جميع النوا ا اس الدواملرفقة لم يتم إعداد  للمعيار ا

ً
 ٣٤رقم  ة، وفقا

ر املالية    .املرحليةإعداد التقار

 

ت آند توش (الشرق األوسط)   ديلو

  

  

  

  

  اك أحمد

  ١١٤١رقم القيد 

  ٢٠٢١مايو ٤

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر
  
  

  

ي (  ، )١١٤١السادة أك أحمد (  ور تيا  س التح ( ١١٦٤)، محمد جالد ( ٨٠٩)، جورج نجم (٩٩٥سي ي (٨٧٢)، مو الرم ( ٧١٧)، محمد خم ا (١٠٥٦(  عباده محمد وليد القوت )، ٧٢٦)، معتصم مو الدجا ا أشار )، سم  ٧٠١)، راما بادمانا

سابات بوزا٣٨٦مدبك (  ية املتـحدة. ) مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي ا  رة االقتصاد، دولة اإلمارات العر

 

 

 

 

ت آند توش (الشرق األوسط)     ديلو

  ٦، الطابق  ٣بناية  

ر  و   إعمار س

ي    داون تاون د

 ٤٢٥٤ص.ب: 

ي     د

ية املتحدة    اإلمارات العر

  

  + ٩٧١)  ٠(  ٤  ٣٧٦ ٨٨٨٨اتف: 

  +٩٧١) ٠( ٤  ٣٧٦  ٨٨٩٩فاكس:  

www.deloitte.com 

 
  

 





مان ش.م.ع.  ٣      مصرف 
 

    مدقق)(غ  املرح املوجز الدخل بيان 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

  

  إيضاحات

ية  ر املن ة الثالثة أش   ف

  مارس  ٣١

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

م      م   ألف در   ألف در

        شغيلية   إيرادات

ليةاملوجودات إيرادات من  ة اإلسالمية   التمو ثمار   ٢٣٢٬٠٣٦  ١٨١٬٩٧٨  ١٦  واالس

ثماراألوراق املالية    ٢٩٬١٩١  ١٩٬٩٥٩    ة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالس

يـرادات أخرى    ٣٧٬٤٢١  ٢٦٬٣٨٥       الرسوم والعموالت و

صة من نتائج الشركة الزميلة   ٢٬٥٧٨  )٢٬٤٣٧(  ٩  ا

         

شغيلية  اح حصة قبل  مجموع اإليرادات ال ن من األر   ٣٠١٬٢٢٦  ٢٢٥٬٨٨٥    املودع

اح    ن من األر   )١٤٠٬٩٧٩(  )٥٩٬٥١٣(    حصة املودع

شغيلية      ١٦٠٬٢٤٧  ١٦٦٬٣٧٢    صا اإليرادات ال

         

ف             املصار

ن    اليف املوظف   ) ٥٥٬٧٣١(  ) ٤٨٬٤٩٠(    ت

ة دار ف عموميـة و   ) ١٤٬٥٤٩(  )٢٢٬٣٦٧(       مصار

ات و املعدات  الك املمتل   ) ٦٬٩٠٧(  ) ٥٬٩٢٥(    اس

ف    ) ٧٨٬٤٥١(  ) ٥٨٬٢٥٩(  ١٧  ع املوجودات املاليةانخفاض القيمة مصار

  )١٥٥٬٦٣٨(  ) ١٣٥٬٠٤١(    مجموع املصروفات     

       

ة ح للف   ٤٬٦٠٩  ٣١٬٣٣١    الر

م) م (بالدر ح للس   ٠٫٠٠٢  ٠٫٠١٥  ١٨  الر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه   ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   .املرحلية املوجزة املالية  البياناتش

   



مان ش.م.ع.  ٤      مصرف 
 

  (غ مدقق) املرح املوجز اآلخر  الشامل الدخلبيـان 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   ٢٠٢١  مارس  ٣١املن
  

ية    ر املن ة الثالثة أش   مارس  ٣١ف

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

م    م  ألف در   ألف در

      

ة ح للف   ٤٬٦٠٩  ٣١٬٣٣١  الر

     

سارة الشاملة األخرى        ا

     

عاد سائر بنود لنُ  اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف       تص

ثمارات أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ركة  احتياطي القيمة العادلة الس   )٣١٬٥٠٠(  )٩٬١٦٨(  ا

  )٣١٬٥٠٠(  )٩٬١٦٨(  

  

عاد سائر بنود قدُ  اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف       تص

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة (خسارة)  ثمار   )١٢٢٬١٧٤(  )١٧٬١٢٧(  لألوارق املالية االس

ة بالقيمة  ثمار شأن األوراق املالية االس يف    )٤٬٧٦٤(  )١٬٢٠٢(    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرعديالت إعادة التص

  )١٢٦٬٩٣٨(  )١٨٬٣٢٩(  

        

سارة الشاملة األخرى    )١٥٨٬٤٣٨(  )٢٧٬٤٩٧(  ا

        

سارة) الشاملة األخرى للفتـرة /الدخل مجموع    )١٥٣٬٨٢٩(  ٣٬٨٣٤  (ا

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه   ال يتجزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا   .املرحلية املوجزة املالية  املعلوماتش

  

   



مان ش.م.ع.  ٥                  مصرف 

 
  املرح املوجزات  حقوق امللكية غيـر بيان الت

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

ي   رأس املال     احتـياطي قانو

احتـياطي القيمة  

ثمارات    العادلة 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
              

    ٢٬٥١٢٬٣١٩  ٥٤٬٨٢٤  ١١١٬٥٨٣  ) ٧٬٢٥٦(  ٢٥٣٬١٦٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  (مدقق)  ٢٠٢٠يناير  ١كما  

ة  ح للف   ٤٬٦٠٩  ٤٬٦٠٩  -  -  -  -  الر

سارة الشاملة األخرى    )١٥٨٬٤٣٨(  -  -  )١٥٨٬٤٣٨(  -  -  ا

              

ة  سارة) / الدخل الشامل للف   )١٥٣٬٨٢٩(  ٤٬٦٠٩  -  )١٥٨٬٤٣٨(  -  -  مجموع (ا

ل إ احتياطي انخفاض القيمة (إيضاح    -  ٤٨٬٧٣٠  ) ٤٨٬٧٣٠(  -  -  -  ) ١٥تحو

  ٢٬٣٥٨٬٤٩٠  ١٠٨٬١٦٣  ٦٢٬٨٥٣  ) ١٦٥٬٦٩٤(  ٢٥٣٬١٦٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  (غ مدقق)  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما  

  

  

  

  

  

            

  ٢٬٥٠٢٬٥٩١  ١٠٧٬٣٩٦  ٩٧٬٠٤٢  ) ٦٠٬٣٥٥(  ٢٥٨٬٥٠٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  (مدقق)  ٢٠٢١يناير  ١كما  

ة  ح للف   ٣١٬٣٣١  ٣١٬٣٣١  -  -  -  -  الر

سارة الشاملة األخرى    ) ٢٧٬٤٩٧(  -  -  ) ٢٧٬٤٩٧(  -  -  ا

              

ة  سارة) / الدخل الشامل للف   ٣٬٨٣٤  ٣١٬٣٣١  -  ) ٢٧٬٤٩٧(  -  -  مجموع (ا

ل إ احتياطي انخفاض القيمة (إيضاح    -  ١٦٬٣٣٠  ) ١٦٬٣٣٠(  -  -  -  ) ١٥تحو

اة امات الز   ٤٬٩٧٣  ٤٬٩٧٣  -  -  -  -  عكس ال

  ٢٬٥١١٬٣٩٨  ١٦٠٬٠٣٠  ٨٠٬٧١٢  ) ٨٧٬٨٥٢(  ٢٥٨٬٥٠٨  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  (غ مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١كما  
  

  

  

  

  

ل اإليضاحات املرفقة  ذه  اجزءً ش   .املرحلية املوجزة املالية  املعلوماتال يتجزأ من 

   



 ٦                مان ش.م.ع.مصرف 

  مدقق) (غ  املرح املوجز التدفقات النقدية بيان 
ة ال ر لف ية   ثالثة أش   ٢٠٢١  مارس  ٣١املن

  
  

ة ال     ر ف ية   ثالثة أش   مارس  ٣١املن

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

م      م  ألف در   ألف در

شغيلية    شطة ال         التدفقات النقدية من األ

ة ح للف   ٤٬٦٠٩  ٣١٬٣٣١    الر

        لـ: عديالت

ات و معدات الك ممتل   ٦٬٩٠٧  ٥٬٩٢٥    اس

ف انخفاض قيمة املوجودات    ٧٨٬٤٥١  ٥٨٬٢٥٩    املاليةمصار

ةاإليـرادات من  ثمار   )٢٣٬٦٨١(  )١٧٬٧٧٤(      األوراق املالية االس

ة ثمار بعاد أوراق مالية اس ح محقق من اس   )٥٬٥١٠(  )٢٬١٨٥(    ر

صة من نتائج شركة زميلة   )٢٬٥٧٨(  ٢٬٤٣٧    ا

        

اتالتدفقات النقدية  شغيلية قبل التغيـرات  املوجودات واملطلو شغيلية ال   ٥٨٬١٩٨  ٧٧٬٩٩٣    ال

        

شغيلية ات ال ات  املوجودات واملطلو         التغ

ثمار اإلسالمي ل واالس ادة موجودات التمو   )٤٠٤٬١٢٨(  )٧٨٬٧٥٧(    ز

ادة) / النقص     ٤٦٬٣٤٢  )١٨٬٩٣٤(    من البنوك واملؤسسات املالية األخرى  املطلوب(الز

عة  ادة) / النقص  الود   ٢٧٬٩٧٩  )٤١٬٧٠٣(    املركزي  املصرف لدى  اإللزامية(الز

  ٧٢٠٬٠٠٠  ٦٤٠٬٠٠٠    املركزي  املصرف  لدىانخفاض املرابحات الدولية 

ادة) / النقص  املوجودات اإلسالمية األخرى    ٩١٬٥٠٥  )١٬٠١٧(    (الز

ع العمالء اإلسالمية النقص    )٤٨٬٨٣٧(  ) ٣٣١٬١٤٩(    ودا

ادة / (النقص)     )١٤٨٬٣٩١(  ٩٢٠٬٢٦٩    للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  املطلوبالز

اتالنقص     )٣٤٬٢١٥(  )١٢٩٬٩٨٥(   األخرى  املطلو

شغيلية  شطة ال   ٣٠٨٬٤٥٣  ١٬٠٣٦٬٧١٧    صا النقد الناتج من األ

        

ة    ثمار شطة االس         التدفقات النقدية من األ

ة ثمار   )٥٦٨٬٠٢٢(  )١٬١٠١٬٨٢٤(    شراء األوراق املالية االس

ة عائدات ثمار   ٨٣٩٬٤٩٥  ٣١٨٬٠٧٧    بيع األوراق املالية االس

اح مستلمة من  ةإيرادات أر ثمار   ٢١٬٥٧٢  ١٧٬٣١٤    األوراق املالية االس

ات    )٦٬٤٣٤(  )٥٬٦٠٩(    واملعداتشراء املمتل

ات الزميلة اح املستلمة من الشر عات األر   ٢٬٢٧٣  ٧٤٠    إيرادات توز

ة إاإلضافات  ثمار   )٣٬٠٦٦(  )١٥٥(    العقارات االس

عة عائدات ثمار  شركة تا   ١٢٤٬٨٩٧  -   بيع اس

) / الناتج من صا  ة  النقد (املستخدم  ثمار شطة االس   ٤١٠٬٧١٥  )٧٧١٬٤٥٧(    األ

        

ادة صا  عادله    الز    ٧١٩٬١٦٨  ٢٦٥٬٢٦٠    النقد وما 

عادله  بداية  ةالنقد وما    ٨٠٩٬٧١٥  ٥٨٩٬٥٦٥       الف

اية  عادله  ن ة (إيضاح النقد وما    ١٬٥٢٨٬٨٨٣  ٨٥٤٬٨٢٥    )٦الف

  

  

ل اإليضاحات املرفقة  ذه  اجزءً ش     .املرحلية املوجزة املالية  البياناتال يتجزأ من 



 ٧                مان ش.م.ع.مصرف 

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   ٢٠٢١  مارس  ٣١املن
  

ي  -١ ل القانو شطة و الش   األ

مة عامة.  مان ش.م.ع ("املصرف") كشركة مسا و ص. ب إن تأسس مصرف  ل للبنك  ية املتحدة"). ٧٧٧٠العنوان امل ية املتحدة ("اإلمارات العر مان، اإلمارات العر  ،

ي    ل قانو ش ل    ١٧تأسس البنك  يئة األوراق املالي  ٢٠٠٨أبر يئة األوراق املالية والسلع (" يله لدى  تم    ١٢ة والسلع")   وتم  مصرف  وحصل ع ترخيص من  ،  ٢٠٠٨س

تم  ١٤للعمل كمركز رئ   اإلمارات املركزي  خ و . ٢٠٠٨س سم  ١تار دأ عملياته  ٢٠٠٨د  ٢٢، حصل البنك ع ترخيص فرع مصر من مصرف اإلمارات املركزي و

سم    . ٢٠٠٨د
  

عمل املصرف من خالل   مان،  ن  فروع  سعةباإلضافة إ املركز الرئ   ية املتحدة   ومكتب ل من املركز الرئ    . تتضمن البيانات املاليةللدفع  دولة اإلمارات العر شطة  أ

  للمصرف وفروعه.
  

سية للمصرف     تتمثل شطة الرئ شطةاأل ة من خالل  و املصرفية    األ ثمار لية واالس ة واملشاركة   املنتجات  التمو ة اإلسالمية املتعددة مثل املرابحة واملضار ثمار لية واالس التمو

وك واإلجارة.  الة والص شطتهوالو ام عقد  ينفذ املصرف أ  ألح
ً
عة اإلسالمية وطبقا  ملبادئ الشر

ً
نود النظام األساوفقا س و   .التأس

  

ديدة واملعّدلة تطبيق املعا  -٢ ر املالية ا   ي الدولية إلعداد التقار

ري ع البيانات املالية   ١-٢ ديدة واملعدلة املطبقة بدون تأث جو ر املالية ا    املرحلية املوجزةاملعاي الدولية إلعداد التقار

ر ا ديدة واملعدلة التاليةتم تطبيق املعاي الدولية للتقار عد ملالية ا ة ال تبدأ  أو  ات السنو ة املفعول للف ذه البيانات املالية. لم  ،٢٠٢١ناير ي ١، وال أصبحت سار  

ر املالية  ذه املعاي الدولية للتقار ري أي تأث  املعدلةيكن لتطبيق  بات  املدرجة ع املبالغ جو ت اسبة للمعامالت أو ال الية والسابقة ولكن قد تؤثر ع ا للسنوات ا

  املستقبلية.

  

ر  ديدة واملعّدلةاملعاي الدولية للتقار ص املالية ا  م
    

شكيل معيار سعر الفائدة  عديالت ع  ٢املرحلة  -إعادة  )

ر املالية رقم   ، املعيار  األدوات املالية  ٩املعيار الدو إلعداد التقار

اس الدو رقم  اف والقياس ٣٩ا ، األدوات املالية: اإلع

ر املالية األدوات املالية  ٧رقم  املعيار الدو إلعداد التقار

ر املالية رقم اإلفصاحات عقود   ٤، املعيار الدو إلعداد التقار

ن ر املالية رقم  التأم عقود  ١٦واملعيار الدو إلعداد التقار

  )اإليجار

شكيل معيار سعر الفائدة  عديالت ع املعيار الدو  ٢املرحلة  -توفر التعديالت  إعادة  )

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

ر املالية رقم ٧املالية رقم  ر املالية  ٤، املعيار الدو إلعداد التقار ، واملعيار الدو إلعداد التقار

شكيل، وتوضيح أن محاسبة ا١٦رقم  ا إعادة ال لتحوط لم ) وسيلة عملية للتعديالت ال تتطل

م  ن بف سمح للمستخدم دخال اإلفصاحات ال  شكيل ايبور، و  إلعادة 
ً
يجة ا فقط ن يتم إيقاف

شأة وكيفية إدارة  شكيل ايبور الذي تتعرض له امل اطر الناشئة عن إعادة  طبيعة ومدى ا

شأة  اإلنتقال من  اطر باإلضافة إ تقدم امل شأة لتلك ا إ معدالت  يبور معدالت اال امل

ذا االنتقال.  شأة    مرجعية بديلة، وكيف تدير امل
    

ر املالية رقم  عقود   ١٦عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار

وفيد    اإليجار ةذات العالقة    –  ١٩  –املتعلق ب   اإلعفاءات اإليجار

ن  ناًءايوفر التعديل للمستأجر ة املرتبط است ان اإلعفاءات اإليجار جائحة  ب ةمن تقييم ما إذا 

 لعقد اإليجار تمثل ١٩-وفيد
ً
  عديال

  

   



 ٨                مان ش.م.ع.مصرف 
  

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١  مارس  ٣١املن
  

ر املالية   -٢ ديدة واملعّدلةتطبيق املعاي الدولية إلعداد التقار   (تتمة) ا

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

ا لم  املصرفلم يقم  ا ولك ديدة واملعدلة التالية ال تم إصدار ابالتطبيق املبكر للمعاي ا ديدة.إن عد.  سري العمل    اإلدارة بصدد تقييم تأث املتطلبات ا
  

ديدة واملعّدلة  ر املالية ا  املعاي الدولية للتقار

ة ال تبدأ   ات السنو ة للف سار

عد    أو 
    

اس الدو رقم  ات و ال ١٦عديالت ع املعيار ا   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلق بالعائدات قبل االستخدام املقصود  عداتاملالت و اآلممتل

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

 من ذلك،  إحضار ذلك األصل إ
ً
دال قة املقصودة من قبل اإلدارة. و ون قادًرا ع العمل بالطر الة الالزمة له لي املوقع وا

سارة. ح أو ا لفة إنتاج تلك البنود،  الر ذه البنود، وت عائدات بيع  شأة  ف امل   ع

  

    

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

سنات بإدخال تقوم   عديالت ع املعاي التالية: تلك التح

  ٢٠٢٢يناير  ١

    

  ر املالية رقم ر املالية للمرة األو: ١املعيار الدو إلعداد التقار سمح التعديل للشركة  - تطبيق املعاي الدولية للتقار

عة ال تطبق الفقرة د  ر املالية رقم  ١٦التا اكمية   ١(أ) من املعيار الدو إلعداد التقار ل ال لقياس فروق التحو

ر املالية.  خ انتقال الشركة األم إ املعاي الدولية للتقار   باستخدام املبالغ املدرجة من قبل الشركة األم، بناًء ع تار

  

    

  ر املالية رقم شأة عندما تقوم  - األدوات املالية - ٩املعيار الدو إلعداد التقار ا امل يو التعديل الرسوم ال تفرض

ر املالية رقم ) ٦ -  ٣ –  ٣ب٪"  الفقرة (١٠بتطبيق اختبار " تم   ٩من املعيار الدو إلعداد التقار ان س  تقييم ما إذا 

ا اف بال ض) واملقرض، بما  إلغاء االع شأة (املق ن امل شأة بإدراج فقط الرسوم املدفوعة أو املستلمة ب . تقوم امل م ما

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

  

    

  ر املالية رقم ل التعديل ع املثال التوضي رقم  - عقود اإليجار ١٦املعيار الدو إلعداد التقار املرفق للمعيار   ١٣يز

ر املالية رقم  نات ع عقد اإليجار من قبل املؤجر من أجل   ١٦الدو إلعداد التقار من املثال، التوضيح لسداد التحس

ا توضيح حوافز اإليجار حل أي إلتباس محتمل فيما يتعلق   ب الكيفية ال يتم  س شأ  ة حوافز اإليجار ال قد ت بمعا

   ذلك املثال. 

  

    

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

يوي باستخدام تقنية القيمة   ية عند قياس القيمة العادلة لألصل ا بعاد التدفقات النقدية الضر شآت الس للم

الية.   ا

  

    

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

ر املالية رقم  ي  املعيار الدو إلعداد التقار ام   ٣دف التعديالت إ تحديث مرجع قديم لإلطار املفا غي  دون 

  يار.متطلبات املع

  

  

   



 ٩                مان ش.م.ع.مصرف 
  

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس    ٣١لف
  

ديدة واملعّدلة  -٢ ر املالية ا   (تتمة) تطبيق املعاي الدولية إلعداد التقار

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

ديدة واملعّدلة  ر املالية ا  املعاي الدولية للتقار

ة ال   ات السنو ة للف سار

عد   تبدأ  أو 
    

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

امات  لفة تنفيذ العقد  -باإلل  ت
  

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

اليف األخرى املرتبطة   يل املثال العمالة واملواد املباشرة) أو تخصيص الت ذا العقد (ع س اليف إضافية للوفاء  بالعقد إما ت

ات واآلالت واملعدات املستخدمة  تنفيذ العقد).  الك لبند من املمتل يل املثال تخصيص رسوم اإل نفيذ العقود (ع س   مباشرة ب

  ٢٠٢٢يناير  ١

    

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

ر املالية رقم     ١٧يتطلب املعيار الدو إلعداد التقار
ً
ا وفر ن امات و الية للوفاء باإلل ن بالقيمة ا ات التأم أن يتم قياس مطلو

ميع   للقياس والعرض 
ً
سق لعقود  أك توحيدا دف قائم ع مبدأ محاس م ذه املتطلبات لتحقيق  ن. تم تصميم  عقود التأم

ر املالية رقم  ن. يحل املعيار الدو إلعداد التقار ر املالية رقم  ١٧التأم ن كما   ٤محل املعيار الدو إلعداد التقار  ١عقود التأم

  ٢٠٢٣يناير 

  

    

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

  ٢٠٢٣يناير  ١

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

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

  

  ر املالية رقم خ التطبيق األو للمعيار الدو إلعداد التقار عد  ١٧تأجيل تار ة ال تبدأ  أو  ات السنو ن إ الف ت  ١ملدة س

 . ٢٠٢٣يناير 

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

ة. ن كب  لعقود القروض ال تنقل مخاطر تأم

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

ا  األ  ف  ن املع ا  اندماج األعمال.التدفقات النقدية إلستحواذ التأم  عمال املستحوذ عل

   ر املالية رقم ية  ١٧توضيح تطبيق املعيار الدو إلعداد التقار اس سمح باختيار السياسة ا  البيانات املالية املرحلية، مما 

شأة.  ع مستوى امل

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

 اإلفصاح. 

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

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

اف ب ا. لإلع تفظ  ن ا ح  عقود إعادة التأم  الر

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

ن.   من مجموعات عقود التأم
ً
ن بدال دد باستخدام محافظ عقود التأم  ا

  اطر واستخدام ن   مرحليةعمال وتخفيفات تخفيفات انتقالية إضافية إلندماج األ خ تطبيق خيار تخفيف ا إضافية لتار

  انتقال القيمة العادلة. 

  

  

   



 ١٠                مان ش.م.ع.مصرف 
  

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس    ٣١لف
  

ر   -٢ ديدة واملعّدلةتطبيق املعاي الدولية إلعداد التقار   (تتمة) املالية ا

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

ديدة واملعّدلة  ر املالية ا  املعاي الدولية للتقار

ة ال   ات السنو ة للف سار

عد   تبدأ  أو 
    

اس الدو رقم  ات كمتداولة أو غ متداولة عرض البيانات املالية ١عديالت ع املعيار ا يف املطلو   املتعلقة بتص
  

  ٢٠٢٣يناير  ١

يف الديون   ان يجب تص ات ع تحديد ما إذا  ساق  تطبيق املتطلبات من خالل مساعدة الشر ز اال عز دف التعديالت إ 

ون مستحقة السداد خالل سنة   ة غ مؤكد كمتداولة أو غ متداولة (مستحقة أو يحتمل أن ت سو خ  ا تار ات األخرى ال ل واملطلو

.   واحدة)  بيان املركز املا

  

  

  

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

    ٩املالية رقم 
  

ر املالية رقم   دد لإلعفاء املؤقت  املعيار الدو إلعداد التقار اء الصالحية ا خ ان طبيق املعيار الدو إلعداد من ت  ٤غ التعديل تار

ر املالية رقم   ر املالية رقم    ٩التقار شآت مطالبة بتطبيق املعيار الدو إلعداد التقار ون امل ة   ٩األدوات املالية، بحيث ت ات السنو للف

عد    . ٢٠٢٣يناير  ١ال تبدأ  أو 

  ٢٠٢٣يناير  ١

    

ي الدو رقمعديالت ع  سا ر املالية  البيانات املالية عرض  ١ املعيار ا يان ممارسة املعاي الدولية إلعداد التقار   ٢و
  

امة.  ية ال اس ا ا  من سياسا
ً
ة، بدال ر و ية ا اس ا ا شأة عن سياسا شرح تتطلب التعديالت أن تف امل د من  و مز

شأة التعديالت كيف يمكن  ة، حيث تحديد  للم ر و ية ا اس ون السياسة السياسات ا يتم إضافة أمثلة ع م يحتمل أن ت

ة.   ر ية جو اس مية  ومن أجل  ا ثبات تطبيق "عملية األ ة دعم التعديل، وضع مجلس اإلدارة أيًضا إرشادات وأمثلة لشرح و ر و  ا

ة   ع خطوات" املو ونة من أر ر املالية بيان امل   . ٢ممارسة املعاي الدولية إلعداد التقار

  ٢٠٢٣يناير  ١

    

اسبة الدو  ية ٨عديالت ع معيار ا اس ات واألخطاء  التقديرات ا ية والتغي اس    السياسات ا
  

ية.  اس ف التقديرات ا ية بتعر اس ف التغي  التقديرات ا عر بدل التعديالت  ف س ديد، فإن التقديرات ووفًقا للتعر ا

ية  "املبالغ النقدية  اس ن البيانات املالية ال تخضع لعدم الواردة ا شأتمن القياس". تقوم  اليق ر  امل التقديرات  بتطو

ية اس قة تنطوي ع عدم التأكد من القياس. تو  قتضتاإذا  ا ية قياس بنود  البيانات املالية بطر اس السياسات ا

يًحا عد ت اس الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال    .ما طأ التعديالت أن التغي  التقدير ا

  ٢٠٢٣يناير  ١

    

ر املالية رقم  اس الدو رقم  البيانات املالية املوحدة  ١٠عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار ثمارات   ٢٨واملعيار ا اس

كة ع مش ات زميلة ومشار ع  ٢٠١١( شر ات الزميلة أو املشار ثمر والشر ن املس مة  املوجودات ب ة بيع أو املسا ) املتعلقة بمعا

  كة. املش 

ـــان ع الرغم من  ــر ــ ـــ ــ ـ ــ تـــأجيـــل سـ

ــــ  ــ ـ ــ ـ ــ ، التطبيق إ أجـــل غ مسـ

مسموًحا    ال يزالإال أن التطبيق  

 .به
  

ديدة  البيانات املالية املرحلية املوجزة  اعتماد املصرفيتوقع  ات والتعديالت ا ون قابلة للتطبيق للمصرفذه املعاي والتفس تب ع اعتماد  ، كما تتوقع أالعندما ت ي

ري ع البيانات املالية املرحلية املوجزة  ديدة أي تأث جو ات والتعديالت ا . للمصرف ذه املعاي والتفس ة التطبيق األو   ف

    



 ١١                مان ش.م.ع.مصرف 

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

امة    -٣ ية ال اس ص السياسات ا   م

ــلع") رقم   ـــ يئة األوراق املالية والســ ــــــــــــــــــــحدة (" ية املتـ ــلع بدولة اإلمارات العر يئة األوراق املالية والســـــ ــادر عن  ـــ ـ  بالتعميم الصـ
ً

ر   ١٢واملؤرخ   ٢٦٢٤/٢٠٠٨عمال أكتو

ية محددة  ٢٠٠٨   املالية املرحلية املوجزة. املعلومات، فقد تم اإلفصاح عن سياسات محاس
  

  أسس إعداد البيانات املالية  ١-٣

عض  للمصرف املالية املرحلية املوجزةاملعلومات تم إعداد  خية، فيما عدا  لفة التار ا بالقيمة  املالية األدوات وفقا ملبدأ الت ة ال تم قياس ثمارات العقار واالس

عتمد ل عام العادلة.  ش خية  لفة التار   . ع القيمة العادلة للمقابل املدفوع مقابل املوجودات الت
  

اس الدو رقم  املعلومات  تم إعداد   ر املالية املرحلية:  ٣٤املالية املرحلية املوجزة بما يتفق مع املعيار ا ية الدو    إعداد التقار اس الصادر عن مجلس املعاي ا

ة للقوان م باملتطلبات السار ا تل ية املتحدة.كما أ   ن بدولة اإلمارات العر
  

ية املطبقة  اس ذه تتفق السياسات ا ا  املرحلية املوجزة ةاملالياملعلومات إلعداد  ة للسنة  املصرفمع السياسات التـي اتبع عند إعداد البيانات املالية السنو

ية   سم  ٣١املنتـ   .٢٠٢٠د
  

افة املعلومات املعلومات ال تتضمن  امل  البيانات املاليةو االفصاحات املالية املرحلية املوجزة  ة بال نة بالبيانات املالية  و املوحدة املطلو ب أن ُتقرأ مق ي

ية   للمصرف سم  ٣١للسنة املن ون  . إضافة إ ذلك،٢٠٢٠د ن أن ت ع النتائج  أحد الدالئل ٢٠٢١  مارس ٣١إ  ٢٠٢١يناير  ١من  الفتـرةنتائج فال يتع

ا للسنة املالية  ت املمكن توقع سم  ٣١ التـي ست   .٢٠٢١د
 

اطر املالية  ٢-٣   إدارة ا

اطر املالية  داف وسياسات إدارة ا ية   الواردةمع تلك  للمصرفتتفق أ سم  ٣١ البيانات املالية للسنة املن   .٢٠٢٠د

 

  موسميـة النتائج  ٣-٣

سائر املوجز  يقيدلم  اح أو ا ي الاملرح أي دخل ذات طبيعة موسمية  بيان األر رلف ية   ثالثة أش   .٢٠٢٠ مارس ٣١و  ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

ة  ٤-٣ ثمارات عقار   اس

ثمارات العقار  ــــ ــــمن االســ تضــ ادة رأس املال. و ة أو/و لز ة لتحقيق إيرادات إيجار ثمارات العقار ــــ ولة يتم االحتفاظ باالســ رات ا ي والتطو ــــراء املبد اليف الشــ ة ت

ـــــــــب تقييم القيمـة  ــ ـة حســ ثمـارات العقـار درج االســـــــــــــ عـديالت القيمـة العـادلـة. تـُ ر الالحقـة و ـاليف التطو ـــــافـة إ ت ـــ ـ ــ ر، إضــ ة  من العقـار قيـد التطو ـايـة ف العـادلـة  

ــه لبيع أحد امل عرف القيمة العادلة بالثمن الذي قد يتم قبضــــ ر. و ون التقر ــار ــ ن املشــ ات  معاملة منظمة ب ل أي من املطلو وجودات أو الذي قد يتم دفعه لتحو

قة مباشــرة أو مقدر باســتخدام أي من طر  ا بطر
ً
وظ و ســعًرا م ان ذلك الســعر  غض النظر ما إذا  خ القياس، وذلك  ق التقييم األخرى.   عمليات الســوق  تار

ة  بيان الدخل املوجز  وُتحدد القيمة العادلة ع أســاس م ثمارات العقار عديالت القيمة العادلة ع االســ ن. وتتضــمن  ن مســتقل ني ن م رح من قبل مقيم

سارة. ح أو ا ا الر شأ ف   الفتـرة ال ي
  

ة املالية ال يتم  ــيانة األخرى ع بيان الدخل خالل الف ـــ اليف اإلصـــــــالح والصــ ة ع يتم تحميل جميع ت ثمارات العقار ــ ند القيمة العادلة لالســـــ ــ ســـــ ا.  ا ف تكبد

دد وموقعه وحالته.   طبيعة األصل ا

  

سية للتقديرات غ املؤكدة   -٤ امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا   األح

ا ية واملبالغ يتطلب إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالف اســ املدرجة من ضــات ال تؤثر ع تطبيق الســياســات ا

ات ذه التقديرات.. و واإليرادات واملصروفات املوجودات واملطلو   قد تختلف النتائج الفعلية عن 
  

ذه البيانات املالية املرحلية املوجزة، ام  تماثلت عند إعداد  ة لاألح ر و اا ــات ا ــياســ ية  إلدارة  تطبيق الســ ــ ــية   للمصــــرفســ ســ ــادر الرئ للتقديرات غ  واملصــ

ية  املؤكدة مع تلك املطبقة   سم  ٣١البيانات املالية للسنة املن   .٢٠٢٠د
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   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

يفات  -٥   املاليةوات وفئات األد تص

يف  دول أدناه تص ات املالية. املصرفيو ا ل فئة من املوجودات واملطلو   ل

لفة املطفأة  بالقيمة العادلة     موع  الت   ا

م      م   ألف در م   ألف در   ألف در

  (غ مدقق) ٢٠٢١ مارس ٣١ 

          املوجودات املالية

  ١٬٦٤٤٬٤٩٢  ١٬٦٤٤٬٤٩٢  -    نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٣٧٧٬٠٠٦  ٣٧٧٬٠٠٦  -    ات مالية أخرى سمطلوب من مصارف ومؤس

ةاإلسالميةصا  ثمار لية واالس   ١٦٬٩٨٢٬٢٦١  ١٦٬٩٨٢٬٢٦١  -    املوجودات التمو

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ثمار أوراق مالية إسالمية اس

  ٢٬٠٧٥٬٤١٨  -  ٢٬٠٧٥٬٤١٨    الشامل اآلخر 

  ١٤٧٬٠٣٦  ١٤٥٬٨٨٣  ١٬١٥٣    أخرى  إسالمية موجودات

موع   ٢١٬٢٢٦٬٢١٣  ١٩٬١٤٩٬٦٤٢  ٢٬٠٧٦٬٥٧١    ا

    
      

  (غ مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١ 

ات املالية           املطلو

ع ال   ١٣٬٨٩٥٬٠١٤  ١٣٬٨٩٥٬٠١٤  -    سالمية للعمالءاإل ودا

  ٥٬٢٥٨٬٨٥٢  ٥٬٢٥٨٬٨٥٢  -    أخرى ؤسسات مالية ملمطلوب ملصارف و 

ات أخرى    ٢٣٠٬٥٨٦  ٢٣٠٬٥٨٦  -    مطلو

موع   ١٩٬٣٨٤٬٤٥٢  ١٩٬٣٨٤٬٤٥٢  -    ا

  

سم  ٣١   (مدقق) ٢٠٢٠د

          املوجودات املالية: 

  ١٬٧٢٢٬١٢٢  ١٬٧٢٢٬١٢٢  -    نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

  ٦١٣٬٢٧١  ٦١٣٬٢٧١  -    ات مالية أخرى سمطلوب من مصارف ومؤس

لية  ةاإلسالميةاملوجودات التمو ثمار   ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  -    ، صاواالس

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ثمار أوراق مالية إسالمية اس

    الشامل اآلخر 

١٬٣١٩٬٦٩١  -  ١٬٣١٩٬٦٩١  

  ١٤٠٬١٢٢  ١٣٨٬٥١١  ١٬٦١١    أخرى  إسالمية موجودات

موع   ٢٠٬٧٥٦٬٠٦٤  ١٩٬٤٣٤٬٧٦٢  ١٬٣٢١٬٣٠٢    ا
          

  

سم  ٣١   (مدقق) ٢٠٢٠د

ات املالية:           املطلو

ع ال   ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  ١٤٬٢٢٦٬١٦٣  -    سالمية للعمالءاإل ودا

  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  ٤٬٣٣٨٬٥٨٣  -    أخرى ؤسسات مالية ملمطلوب ملصارف و 

ات أخرى    ٣٦٥٬٥٠٢  ٣٦٥٬٥٠٢  -    مطلو

موع   ١٨٬٩٣٠٬٢٤٨  ١٨٬٩٣٠٬٢٤٨  -    ا

   



 ١٣                مان ش.م.ع.مصرف 

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

  صرف املركزي امللدى  نقد وأرصدة     -٦
  

سم  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١     ٢٠٢٠د

م   م  ألف در   ألف در

  (مدقق)  (غ مدقق)  

  ٩٨٬٧٠٩  ٨٨٬٥٨٠  النقد  الصندوق 

      املصرف املركزي:األرصدة لدى 

ة      ٩١٬٨٠٣  ٨٧٬٥٩٩  حسابات جار

  ٣٥٦٬٦١٠  ٣٩٨٬٣١٣  متطلبات احتياطي لدى املصرف املركزي   

  ١٬١٧٥٬٠٠٠  ١٬٠٧٠٬٠٠٠  مرابحات دولية لدى املصرف املركزي   

موع   ١٬٧٢٢٬١٢٢  ١٬٦٤٤٬٤٩٢  ا
  

عادله املتضمن  بيان التدفقات النقدية املوجز: فيما ي   النقد وما 

  ٢٠٢٠ مارس ٣١  ٢٠٢١  مارس ٣١  

م    م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)   

  ٢٬٧٣٩٬٢٤٠  ١٬٦٤٤٬٤٩٢  نقد و أرصدة  لدى املصرف املركزي 

خ استحقاق أص أقل من  رمطلوب من البنوك واملؤسسات املالية األخرى (بتار   ٥٣٬٧٥٨  ١٨٬٦٤٦  )ثالثة أش

  ٢٬٧٩٢٬٩٩٨  ١٬٦٦٣٬١٣٨  

ي لدى املصرف املركزي    )٦٠٤٬١١٥(  ) ٣٩٨٬٣١٣(  يطرح:  احتياطي قانو

خ استحقاق أص أك من  ي لدى املصرف املركزي (بتار ر)يطرح:  احتياطي قانو   )٦٦٠٬٠٠٠(  )٤١٠٬٠٠٠(  ثالثة أش

عادله   ١٬٥٢٨٬٨٨٣  ٨٥٤٬٨٢٥  النقد وما 

  

تفظمتطلبات االحتياطي إن  ا دون موافقة تخدام  العمليات اليومية للمصرفاملركزي غ متاحة لالس صرفا لدى امل ا املركزي.  املصرف، وال يمكن 

غي  تم  ل و ش ات املمستوى االحتياطي املطلوب    املركزي. صرفدوري وفًقا لتوج
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   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

ة  صا املوجودات  -٧ ثمار لية واالس   اإلسالمية  التمو

سم  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١     ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

  (مدقق)   مدقق) (غ   

لية إسالمية        موجودات تمو

  ٦٥٬٧٥٩  ٦٣٬٦٧٩  مرابحات سيارات

ع   ٨٬٤٢٧٬٤٣٣  ٨٬٤٢٢٬٦٩٨  مرابحات بضا

  ٨٬٤٩٣٬١٩٢  ٨٬٤٨٦٬٣٧٧  مجموع املرابحات

      

  ١٠٬٣٣٨٬٩٠١  ١٠٬١٥٣٬٦٣٩  إجارات 

  ٢٬٧٧١  ١٬٦١١  استصناع

  ٢٣٬٩٣٢  ٢٥٬٠٨٦  بطاقة ائتمان إسالمية

  

١٨٬٨٥٨٬٧٩٦  ١٨٬٦٦٦٬٧١٣  

  )١٬٠٦٢٬٦١٤(  )١٬٠٢٨٬٠٧٩(  إيـرادات مؤجلة

لية اإلسالمية   ١٧٬٧٩٦٬١٨٢  ١٧٬٦٣٨٬٦٣٤  مجموع املوجودات التمو

      

ة إسالمية ثمار       موجودات اس

ات   ٢٠٬٦٤٦  ٩٬٦٤٦  مضار

االت   ١١٧٬٨٥٥  ٣٦٥٬٢٦٢  و

ة اإلسالمية ثمار   ١٣٨٬٥٠١  ٣٧٤٬٩٠٨  مجموع املوجودات االس
  

ة اإلسالميةمجموع  ثمار لية واالس   ١٧٬٩٣٤٬٦٨٣  ١٨٬٠١٣٬٥٤٢  املوجودات التمو

  )٩٧٣٬٨٢٥(  )١٬٠٣١٬٢٨١(  )١٧مخصص النخفاض القيمة (إيضاح 

ة اإلسالمية صا مجموع  ثمار لية واالس   ١٦٬٩٦٠٬٨٥٨  ١٦٬٩٨٢٬٢٦١  املوجودات التمو

  

ثمارات  أوراق مالية إسالمية  -٨   من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة اس

سم  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١     ٢٠٢٠د

م   م  ألف در   ألف در

  (مدقق)  (غ مدقق)  

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ثمار وك –أوراق مالية اس   ١٬١١٨٬٠٦١  ١٬٨٣٢٬٨٤٠  أدوات ص

ة إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ثمار م ملكية –أوراق مالية اس   ٢٠١٬٦٣٠  ٢٤٢٬٥٧٨  أس

  ١٬٣١٩٬٦٩١  ٢٬٠٧٥٬٤١٨  
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   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة  -٨   من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة)  اس

  سلسل القيمة العادلة

ة  ثمار   اإلسالمية بالقيمة العادلة:فيما ي األوراق املالية االس
  

موع       ١املستوى    ٢املستوى    ٣املستوى   ا

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

  (غ مدقق) ٢٠٢١ مارس ٣١        

  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل         

وك  ١٬٧٩٨٬٤١٢  ٣٤٬٤٢٨  -  ١٬٨٣٢٬٨٤٠   أدوات ص

  أدوات ملكية  ٩٥٬٤١١  ١٤٧٬١٦٧  -  ٢٤٢٬٥٧٨

موع  ١٬٨٩٣٬٨٢٣  ١٨١٬٥٩٥  -  ٢٬٠٧٥٬٤١٨   ا
  

سم  ٣١           (مدقق) ٢٠٢٠د

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر         

وك  ١٬٠٨٣٬٦٣٣  - ٣٤٬٤٢٨  ١٬١١٨٬٠٦١   أدوات ص

  أدوات ملكية  ٤٩٬٥٠٠  -  ١٥٢٬١٣٠    ٢٠١٬٦٣٠

موع  ١٬١٣٣٬١٣٣  - ١٨٦٬٥٥٨  ١٬٣١٩٬٦٩١   ا
  

سلسل القيمة العادلة  ات  ن األدوات املالية املصنفة ضمن مستو الت ب الية أو السابقة. ٣و ٢و ١لم تتم أية تحو ة/السنة ا   خالل الف

  

ثمار  شركة زميلة  -٩   اس

ثمار فيما ي    :امعلومات عن الشركة الزميلة وطبيعة االس
  

ثمار  االسم  س  طبيعة 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  ثمار العقاري  ٣م دودةلالس ة   ا ثمارات العقار ية املتحدة  االس م ملكية  ٪٤٤  اإلمارات العر   أس
  

ثمار  الشركة الزميلة: ركة  االس   فيما ي ا

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م  ألف در     ألف در

    (غ مدقق)  (مدقق)

ة / السنة  ١٧٧٬٥٥٦  ٧٤٬٢٨٢    بداية الف
ة / السنةإضافات خالل   -  ٩٨٬٠٠٠   الف
ة / السنة  ) ٢٬٤٣٧(  ١٢٬٦٠٧ صة من النتائج خالل الف   ا

ة / السنة  )٧٤٠(  )٧٬٣٣٣( عات مستلمة خالل الف   توز
ة / السنة  ١٧٤٬٣٧٩  ١٧٧٬٥٥٦ اية الف   الرصيد  

   



 ١٦                مان ش.م.ع.مصرف 
  

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

ة  -١٠ ثمارات عقار   اس

: ة كما ي ثمارات العقار ركة  االس   انت ا

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م  ألف در     ألف در

    (غ مدقق)  (مدقق)

ة  ٣٤٣٬٣٩٣  ٧٨٣٬٣٦٢   السنة / بداية الف

ة / السنة  ١٥٥  ٥٬٨٢٧   إضافات خالل الف

عة (إيضاح   -  )٤٢١٬٤٠٢( ثمارات  شركة تا بعاد اس ب اس س ا   اف  ثمارات مل االع   )٢٣اس

ة / السنة  -  )٢٤٬٣٩٤(   النقص  القيمة العادلة خالل الف

ة / السنة  ٣٤٣٬٥٤٨  ٣٤٣٬٣٩٣ اية الف   الرصيد  
  

ثما ية املتحدة. بلغت القيمة العادلة لالس ة للمصرف  مناطق تملك حر موجودة داخل دولة اإلمارات العر ثمارات العقار ة  تقع جميع االس رات العقار

م ( ٣٤٤مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١للمجموعة كما   سم  ٣١مليون در ند القيمة العادلة باألساس ع مد ٣٤٣: ٢٠٢٠د س م)،و خالت السوق غ مليون در

  ). ٣قابلة للرصد (أي مستوى 

  

  موجودات إسالمية أخرى   -١١

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م   ألف در     ألف در

    (غ مدقق)   (مدقق) 

ة اإلسالمية  ١٠٣٬٠٨٣  ١٠١٬٧٥٣ ثمار لية واالس   إيـرادات مستحقة من املوجودات التمو

  )١٣القبوالت (إيضاح   -  ١٧٬٧٤٨

ة إسالمية  ٥٠٬١٣١  ٥٠٬١٣١ ثمار لية واس ة موجودات تمو سو ا ل   *موجودات مستحوذ عل

ة اإلسالمية  ١٦٬٩٢٢  ١١٬٥٤٧ ثمار   إيـرادات مستحقة ع األوراق املالية االس

ف مدفوعة مقدًما   ١٩٬٣٤٨  ٤٬٨٩٩   مصار

ن   ١٠٬٥٨٢  ١٠٬٩٩٨ سر) سلف للموظف ل م   (تمو

  اآلجلة لسعر الصرف األجن العقود   ١٬١٥٣  ١٬٦١١

  أخرى   ٥٤٬٢٧٤  ٥٥٬٧٨٩

٢٥٥٬٤٩٣  ٢٥٤٬٤٧٦    

  )١٧يطرح: مخصص خسارة انخفاض القمية (إيضاح   )١٥٬٩٩٤(  )١٥٬٣٨٠(

٢٣٩٬٤٩٩  ٢٣٩٬٠٩٦    

 

   



 ١٧                مان ش.م.ع.مصرف 

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

ع اإلسالمية للعمالء  -١٢   الودا

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م   ألف در     ألف در

    (غ مدقق)   (مدقق) 

ة   ٣٬٧٥٧٬٧٨٩  ٢٬٩٨٦٬٤٩٨   حسابات جار

ة     ع مضار   :ودا

  حسابات توف    ٣٥٦٬٣٢٨  ٢٧٩٬٠٩٩

ع ألجل    ٣٤٬٦٩٤  ٤٧٬٧٠٧   ودا

٤٬١٤٨٬٨١١  ٣٬٣١٣٬٣٠٤    

الة   ٩٬٥٤٥٬٢٩٩  ١٠٬٧٢٧٬٨٢٢ ع و   ودا

  ضمان حسابات   ١٦٣٬٤٤٥  ١٤٧٬٣٨٤

امشية   ٣٧٬٤٥٩  ٣٧٬٦٥٣   حسابات 

١٣٬٨٩٥٬٠١٤  ١٤٬٢٢٦٬١٦٣    
  

ات أخرى   -١٣   مطلو

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م   ألف در     ألف در

    (غ مدقق)   (مدقق) 

ع   ١٤٠٬٢١٦  ١٢٢٬٥٥٤ اح مستحقة ع ودا يداعات من البنوكأر   العمالء االسالمية و

ن  ٢١٬٠٦١  ٢١٬١٥٤   مخصصات لرواتب ومنافع املوظف

ات املدراء  ٧٦٬٥٧٩  ٢٢٤٬٤٩٢   شي

  )١١القبوالت (إيضاح   -  ١٧٬٧٤٨

ة   ٧٬٠٩٢  ٨٬٩٤٦ امات إيجار   ال

اة  -  ٦٬٢١٧ امات الز   ال

  )١٧مخصص خسارة انخفاض القمية (إيضاح   ١١٬٥٠٨  ١١٬٩٩٢

  أخرى   ٤٥٬٧٠٨  ٢٦٬٦٨٨

٣٠٢٬١٦٤  ٤٣٩٬٧٩١    
  

  رأس املال   -١٤

سم  ٣١     ٢٠٢١ مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م   ألف در     ألف در

    (غ مدقق)   (مدقق) 

امل:          املصدر واملدفوع بال

م ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ سم  ٣١( س م ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢٠د م ١بقيمة )  س م للس   در
  

   



 ١٨                مان ش.م.ع.مصرف 

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

  احتياطي انخفاض القيمة العام  -١٥

ية املتحدة املصرفوفًقا ملتطلبات  ة وفًقا ملتطلبات  ،املركزي لدولة اإلمارات العر سو ادة  مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية ا ل الز  املصرفيتم تحو

ية املتحدة ع مخصصات  سبة انخفاض القيمة املتوقعةاملركزي لدولة اإلمارات العر ن  وفًقا ا ر املالية بموجب  ٢و  ١للمرحلت إ   ٩رقم املعيار الدو للتقار

تجزة. "احتياطي انخفاض الق اح ا عد يمة العام" كمخصص من األر ُ عات متاًحاذا االحتياطي وال  اح.األ   لسداد توز   ر

  

ة اإلسالمية املوجوداتمن  إيرادات   -١٦ ثمار لية واالس   التمو

ية     ر املن ة الثالثة أش   مارس ٣١ف

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

م    م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)   

  ١١٩٬٧٤٧  ١١٤٬٠٥٢  اإليـرادات من االجارة

  ١٠٣٬٣١٠  ٦٦٬٨٦٩  اإليـرادات من املرابحة

ة   ٧٥٤  ١٥٨  اإليـرادات من املضار

الة   ٧٬٩٥٣  ٨٧٢  اإليـرادات من الو

  ٢٧٢  ٢٧  اإليـرادات من االستصناع

  ٢٣٢٬٠٣٦     ١٨١٬٩٧٨ 

  

مل ع ١٧   املوجودات املالية.    انخفاض القيمة ا

ع مخصص انخفاض القيمة كما     ١-١٧ سم   ٣١و   ٢٠٢١ مارس ٣١فيما ي توز   : ٢٠٢٠د

موع   ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة      ا

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

          (غ مدقق)  ٢٠٢١  مارس ٣١

  ١٥٧  -  ١٥٧  -  أخرى  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

ة إسالمية ثمار لية واس   ١٬٠٣١٬٢٨١  ٨٨٨٬١٣٩  ١١٤٬٦٧٤  ٢٨٬٤٦٨  موجودات تمو

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر    ٥٣٬٣٠٨  ٥٠٬٠٧٨  -  ٣٬٢٣٠  اس

  ١٥٬٩٩٤  ١٥٬٩٩٣  ١  -  موجودات مالية إسالمية أخرى 

دات مالية وضمانات مالية   ١١٬٥٠٨  ٩٬٨٧٥  -  ١٬٦٣٣  ع

موع    ١٬١١٢٬٢٤٨  ٩٦٤٬٠٨٥  ١١٤٬٨٣٢  ٣٣٬٣٣١  ا
  

سم  ٣١           (مدقق)  ٢٠٢٠د

  ٣٦٥  -  ٣٦٥  -  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

ة إسالمية ثمار لية واس   ٩٧٣٬٨٢٥  ٨٤٩٬٧٢٨  ٩١٬٨٠٥  ٣٢٬٢٩٢  موجودات تمو

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل    ٥٢٬٣٢٥  ٥٠٬٠٧٨  -  ٢٬٢٤٧  الدخل الشامل األخر اس

  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
  

   



 ١٩                مان ش.م.ع.مصرف 

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

مل ع املوجودات املالية .    انخفاض القيمة١٧   (تتمة) ا

ية   ٢-١٧ ة املن ركة  مخصص انخفاض القيمة حسب فئة املوجودات املالية خالل الف   :٢٠٢١ مارس ٣١فيما ي ا

  

الرصيد االفتتا 

  معاد عرضه

ف  صا املصار

ة   خالل الف

الشطب، صا من  

دادات تامي  االس   الرصيد ا

ف خالل  صا املصار

ية   ة املن  ٣١الف

  ٢٠٢٠ مارس

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

  )٥٨(  ١٥٧  -  )٢٠٨(  ٣٦٥  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

ة إسالمية (إيضاح  ثمار لية واس   ٧٢٬٠٤٠  ١٬٠٣١٬٢٨١  ١٠٢  ٥٧٬٣٥٤  ٩٧٣٬٨٢٥  )٧موجودات تمو

ثمارات  أوراق مالية إسالمية بالقيمة العادلة من خالل  اس

  ٧٤٥  ٥٣٬٣٠٨  -  ٩٨٣  ٥٢٬٣٢٥  األخرالدخل الشامل 

  ٣٬٨٧٨  ١٥٬٩٩٤  -  ٦١٤  ١٥٬٣٨٠  )١١موجودات مالية إسالمية أخرى (إيضاح 

دات مالية وضمانات مالية (إيضاح    ١٬٨٤٦  ١١٬٥٠٨  -  )٤٨٤(  ١١٬٩٩٢  )١٣ع

موع   ٧٨٬٤٥١  ١٬١١٢٬٢٤٨  ١٠٢  ٥٨٬٢٥٩  ١٬٠٥٣٬٨٨٧  ا
  

سارة االئتما ان زائًدا عن مخصص ا ية املتحدة  سب وفًقا ملتطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر نية املتوقعة إن مخصص انخفاض القيمة ا

ر املالية رقم  سب وفًقا للمعيار الدو إلعداد التقار و مشروح  اإليضاح رقم ٩ا   .٤ كما 

  

م   -١٨ ح للس   الر

: ة كما ي م القائمة خالل الف ن للسنة ع املتوسط املر لعدد األس م اح املسا ق تقسيم أر م عن طر اح للس سب األر   تح
  

ية    ر املن ة الثالثة أش   ف
  مارس ٣١

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غ مدقق)  (غ مدقق)   

م اح للس       األر

م)  ة (ألف در ح للف   ٤٬٦٠٩  ٣١٬٣٣١  الر

  ٤٬٦٠٩  ٣١٬٣٣١  

ة (باألالف) م القائمة خالل الف   ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  املعدل املر لعدد األس

م)  م (در ح للس   ٠٫٠٠٢  ٠٫٠١٥  الر
  

م قائمة محتملة االنخفاض كما   ناك أية أس   .٢٠٢٠ مارس ٣١و  ٢٠٢١ مارس ٣١لم يكن 

  

  

    



 ٢٠                مان ش.م.ع.مصرف 
  

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

  األطراف ذات العالقةمعامالت    -١٩

عض  ن للمجموعة  وأفراد اإلدارة العليا (مثل أعضاء مجلس اإلدارة "األطـراف ذات العالقة"إن  سي ن الرئ م ا واملسا ن وشر س ا الرئ و م عمالء لدى م مال  (

شـاط االعتيادي.  املصرف ح  نفس الوقت ملعامالت مماثلة،  السائدة الشروطذه املعامالت ع نفس  لقد تم إبرامضمن نطاق ال بما  ذلك أسعار الر

ورة.. وفيما ي تو ، مع عمالء وأطراف خارجيةوالضمانات   ضيح ملعامالت األطراف ذات العالقة املذ
  

  املعامالت

  املعامالت مع أطراف ذات عالقة: فيما ي

ة ال     ر ف ية  ثالثة أش     املن

مدقق)  ٢٠٢١  مارس ٣١         (غ مدقق) ٢٠٢٠ مارس ٣١  (غ

    

مون  املسا

سيون    الرئ

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطراف  

موع   أخرى ذات عالقة   ا

مون   املسا

سيون    الرئ

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطراف  

موع  أخرى ذات عالقة    ا

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

اح  ن من األر   ٢٨٬٢٣٠  ٤٢٢  ٢٧٬٨٠٨  ٢٢٬٩٢١  ١٩٩  ٢٢٬٧٢٢    حصة املودع

لية  املوجوداتإيرادات من  التمو

ة اإلسالمية ثمار   ٢٣٬٠٦٥  ٦٬١٩٣  ١٦٬٨٧٢  ١٨٬٠٠٦  ٢٬١٠٨  ١٥٬٨٩٨    واالس
  

  األرصدة

ر: خ التقر ن التا األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما  تار   يب

مدقق)  ٢٠٢١  مارس ٣١     سم  ٣١  (غ   (مدقق)  ٢٠٢٠د

    

مون  املسا

سيون    الرئ

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطراف  

موع   عالقةأخرى ذات    ا

مون   املسا

سيون    الرئ

أعضاء مجلس  

اإلدارة وأطراف  

موع  أخرى ذات عالقة    ا

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

ة املوجودات ثمار لية واالس  التمو

  ٢٬٥١٨٬٠٧٢  ٤٩٩٬٩٦١  ٢٬٠١٨٬١١١  ٢٬٥١٧٬٥٢٨  ٥٢٥٬٢٩٤  ١٬٩٩٢٬٢٣٤    اإلسالمية  

ع اإلسالمية للعمالء    ٣٬٩٩٥٬٧٧٠  ١١٨٬٠٥٨  ٣٬٨٧٧٬٧١٢  ٣٬٩٥٤٬٤٢٩  ١١٠٬٥٦١  ٣٬٨٤٣٬٨٦٨    الودا
  

ضات أفراد اإلدارة العليا   عو

ضات أفراد اإلدارة العليا: عو ن ما ي    يب

ة ال     ر ف يـة   ثالثة أش   مارس ٣١املن

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

م      م  ألف در   ألف در

  مدقق)(غ   (غ مدقق)     

ن  ة األجل للموظف   ٢٬٤٢٢  ٢٬١١٠    منافع قص

دمة اية ا   ١١٢  ٩٣    منافع 

    ٢٬٥٣٤  ٢٬٢٠٣  
  

   



 ٢١                مان ش.م.ع.مصرف 
  

   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن

  

دات  -٢٠ امات الطارئة والتع   االل

دات     الرأسمالية التع

دات  ٢٠٢١  مارس  ٣١    املصرفان لدى   م (  ٥٢رأسمالية قائمة بمبلغ    ع سم    ٣١مليون در م)،    ٦٧:  ٢٠٢٠د ًرا خالل    ستمول مليون در االث عشر ش

  .  القادمة
١  

دات امات الطارئة املتعلقة باالئتمان   التع   واالل

اماتشتمل  يالت ائتمانية  ماتال املتعلقة باالئتمان ع ا االل س   .  املصرفلتلبية احتياجات عمالء  محددةبتقديم 
  

داتال املصرفان لدى  امات الطارئة التالية املتعلقة باالئتمان:   تع   واالل

سم  ٣١     ٢٠٢١  مارس ٣١  ٢٠٢٠د

م م   ألف در     ألف در

    (غ مدقق)   (مدقق) 

دات  ٣٦٦٬٧٥٣  ١٣٨٬٤٤٠   بتقديم ائتمان  ع

ندية     ٥٬٧٠٩  ٣٬١٦٢   اعتمادات مس

  خطابات ضمان   ٢٨٦٬٦٢٧  ٢٢٩٬٨٢٢

٦٥٩٬٠٨٩  ٣٧١٬٤٢٤    
  

  تحليالت القطاعات  -٢١

شغيلي ة املسؤولة عن اتخاذ القرارات ال نة التنفيذية ( ا ـر الداخلية املقدمة إ ال  للتقار
ً
شغيلية وفقا ع املوارد يتم بيان القطاعات ال ة) و املسؤولة عن توز

ا   .ع القطاعات املعلنة وتقييم أدا

  

تظم املصرف ضمن  شغيلية، ي سبة لألغراض ال ال   :قطاعات األعمال التاليةو

ل   –  عمالء املصرف من األفراد )١( صم والتمو طاقات ا طاقات االئتمان و ع و اصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودا ة ا ار سابات ا تتضمن ا

ل العقاري؛    ال والتمو

لية   –  اتعمالء املصرف من الشر  )٢( ة والتمو ثمار يئات العامة وتتألف من املوجودات االس ومية وال ات ا تتضمن املعامالت مع املؤسسات بما  ذلك ا

ل التجاري؛ ع ومعامالت التمو   اإلسالمية والودا

ة  صرفاألعمال امل )٣( ثمار ة البديلة  تتضمن  –ية االس ثمار دمات املصرفية االس ثمار وا ة وحلول االس ة   ،األعمال املصرفية ذات األولو وتأج العقارات التجار

  و ؛والسكنية

نة  )٤( ز ية مع مصارف ومؤسسات مالية أخرى بما  ذلك  –أعمال ا شطة غرفة التداول وأسواق املال ذات الصلة ومعامالت صرف العمالت األجن تتضمن أ

ية املتحدة املركزي    .مصرف اإلمارات العر

  

ذه القطاعات ا اإلدارة، آخذة    وتمثل  سب تحدد ن القطاعات ب تم إنجاز املعامالت ب األساس الذي بناًء عليه يقوم املصرف بإعداد معلومات القطاعات. و

اليف الصناديق  ا ت عاعتبار ف  وتوز ًعااملصار . توز
ً

  عادال

  

   



مان ش.م.ع.  ٢٢                          مصرف 

 
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

  (تتمة) تحليالت القطاعات  -٢١

  نتائج عمليات القطاع

لس حول القطاعات املعلنة:فيما ي املعلومات املقدمة إ    ا
  

  

عمالء املصرف من  

  األفراد

عمالء املصرف من  

ات نة    الشر ــــز ثمارات   ا ــــرى   اس موع   أخـــ   ا

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

ة ا ر لف ية   ثالثة أش               (غ مدقق)  ٢٠٢١ مارس ٣١املن

ة اإلسالميةصا  ثمار لية واالس   ١٢٢٬٤٦٥  -  ٧٬٧١٢  ) ٤٬٦٦٧(  ٨٥٬٩٤٩  ٣٣٬٤٧١  اإليـرادات من املوجودات التمو

ثمارات  األوراق املالية اإلسالمية بالقيمة العادلة   ١٩٬٩٥٩  -  ٢٬١٧٥  ١٧٬٧٨٤  -  -  إيـرادات من االس

صة من نتائج شركة زميلة   )٢٬٤٣٧(  -  )٢٬٤٣٧(  -  -  -  ا

ف انخفاض قيمة املوجودات املالية    ) ٥٨٬٢٥٩(  -  ٢  ) ١٬١٤٤(  )٥٣٬٩٣٩(  )٣٬١٧٨(  مصار

  ٢٦٬٣٨٥  ) ١٬٢٩٤(  ١٩٬٧٦٣  ٦٥٢  ٢٬١٢٨  ٥٬١٣٦  الرسوم والعموالت واإليـرادات األخرى  

ن  لفة املوظف   ) ٤٨٬٤٩٠(  )٣٢٬٠٦١(  )١٬٣١٩(  ) ٦٧١(  ) ٢٬٦٩٦(  )١١٬٧٤٣(  ت

ة  دار ف عمومية و   )٢٢٬٣٦٧(  ) ١١٬٥٧٤(  ) ٧٨٦(  ) ٤٠٥(  ) ٢٬٤٧٥(  ) ٧٬١٢٧(  مصار

ات ومعدات  الك ممتل   ) ٥٬٩٢٥(  ) ٥٬٩٢٥(  -  -  -  -  اس

شغيلية (غ مدقق) سائر) ال اح / (ا   ٣١٬٣٣١  ) ٥٠٬٨٥٤(  ٢٥٬١١٠  ١١٬٥٤٩  ٢٨٬٩٦٧  ١٦٬٥٥٩  األر

              

ية   ر املن ة الثالثة أش               (غ مدقق)  ٢٠٢٠مارس   ٣١ف

ة اإلسالميةصا  ثمار لية واالس   ٩١٬٠٥٧  -  ٧٬٢١٢  ) ٨٬٤٣٤(  ٦٨٬٦٥١  ٢٣٬٦٢٨  اإليـرادات من املوجودات التمو

ثمارات  األوراق املالية اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    ٢٩٬١٩١  -  ٣٬١٧٢  ٢٦٬٠١٩  -  -  إيـرادات من االس

اح من شركة زميلة   ٢٬٥٧٨  -  ٢٬٥٧٨  -  -  -  حصة األر

ف انخفاض قيمة املوجودات املالية    ) ٧٨٬٤٥١(  -  ) ٤٬٦٥٤(  ) ٦٩٥(  ) ٦٣٬٤٨١(  ) ٩٬٦٢١(  مصار

  ٣٧٬٤٢١  ) ٥٣٥(  ٩٬٨٦٩  ٧٬٤٨٤  ١٥٬٨٧٠  ٤٬٧٣٣  الرسوم والعموالت واإليـرادات األخرى  

ن  لفة املوظف   ) ٥٥٬٧٣١(  ) ٣٥٬٤٦٢(  ) ١٬٩٦٢(  ) ٧٧٠(  ) ٣٬٩٩٥(  ) ١٣٬٥٤٢(  ت

ف عمومية  ة مصار دار   ) ١٤٬٥٤٩(  ) ٢٬٢٧٦(  ) ١٦٤(  ) ٤٨٢(  ) ٢٬٩٦٦(  ) ٨٬٦٦١(  و

ات ومعدات  الك ممتل   ) ٦٬٩٠٧(  ) ٦٬٩٠٧(  -  -  -  -  اس

شغيلية (غ مدقق) سائر) ال اح / (ا   ٤٬٦٠٩  ) ٤٥٬١٨٠(  ١٦٬٠٥١  ٢٣٬١٢٢  ١٤٬٠٧٩  ) ٣٬٤٦٣(  األر

   



مان ش.م.ع.  ٢٣                          مصرف 

 
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر ثالثة لف ية   أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

  تحليالت القطاعات (تتمة)  -٢١
  

  

عمالء املصرف من 

  األفراد 

عمالء املصرف من 

ات نة   الشر ــــز ثمارات  ا موع  أخـــــــرى   اس   ا

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

              ٢٠٢١ مارس ٣١كما  

              

  ٢١٬٩٦٧٬٤٢٨  ٩٨١٬١٤٤  ١٬٨٢٨٬٤٩٤  ٣٬٢٢٥٬٣١٢  ١٢٬٦٤٣٬٥٠٢  ٣٬٢٨٨٬٩٧٦  موجودات القطاع (غ مدقق)

ات القطاع (غ مدقق)   ١٩٬٤٥٦٬٠٣٠  ٥٨٨٬٨٤٠  ٨٣١٬٤٨٣  ٤٬٧٣١٬٧١٤  ١٠٬٠٢٤٬٦٩٩  ٣٬٢٧٩٬٢٩٤  مطلو

              

سم  ٣١كما                 ٢٠٢٠د

              

  ٢١٬٥٠٧٬١٢٨  ٩٦١٬٩٠٢  ١٬٩١٥٬٢٤٥  ٢٬٥٤٣٬٣١١  ١٢٬٧٧٩٬٧١٧  ٣٬٣٠٦٬٩٥٣  موجودات القطاع (مدقق) 

ات القطاع (مدقق)    ١٩٬٠٠٤٬٥٣٧  ٤٧٥٬٨٩٥  ٩٦٨٬٢٨٤  ٣٬٤٧٧٬٤١٩  ١٠٬٦٩٤٬٩٩٢  ٣٬٣٨٧٬٩٤٧  مطلو

  

  

  



مان ش.م.ع.  ٢٤                مصرف 

 
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

  إدارة رأس املال  -٢٢

اصــــــــة  ــــال ا ــ ــــات إدارة رأس املــ ــ ــــــــداف وسياســ ــــــرفتتفــــــــق أ ــــــــمــــــــع  باملصــ ــــات املف ــ ــــــداف والسياســ ــ ــــــــ  األ ــــــة كمــــــــا  ـ ــــات املاليــــــــة املدققـ ــ ــــــــ البيانــ ــــــــا  للســــــــنة و ع

ية   سم  ٣١املن   .٢٠٢٠د

  

  التنظي  رأس املال

اطر ضمن إطار اتفاقية بازل  ة با ن ع املصرف اإلعالن عن املصادر الرأسمالية واملوجودات املر : األوالقاعدة  ٣يتع دول التا ن  ا   ع النحو املب
  

  

سم  ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١     ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

  (مدقق)   (غ مدقق)   

      من رأس املال ١الشق 

  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٬١٠٠٬٠٠٠  املالرأس 

  ٣٠٥٬٥٤٩  ٣٤٣٬٩٥٢  االحتياطيات

  ٢٬٤٠٥٬٥٤٩  ٢٬٤٤٣٬٩٥٢  

      من رأس املال ٢الشق 

صص العام   ١٨٨٬٢٧٢  ١٩٠٬٧٢٩  واحتياطي القيمة العادلة ا

  ٢٬٥٩٣٬٨٢١  ٢٬٦٣٤٬٦٨١   التنظي إجما رأس املال 

      

اطر  ة با       املوجودات املر

  ١٥٬٠٦١٬٧٢٠  ١٥٬٢٥٨٬٢٨٨  مخاطر االئتمان

  ٤٦٣  ٥٢٤  مخاطر السوق 

شغيلية اطر ال   ١٬١٢٥٬٣٦٨  ١٬١٢٥٬٣٦٨  ا

ة للمخاطر   ١٦٬١٨٧٬٥٥١  ١٦٬٣٨٤٬١٨٠  إجما املوجودات املر
      

  

  

  
  

  

د  متطلبات ا

ى   األد

 ٣١معدالت رأس املال 

  ٢٠٢١ مارس

  معدالت رأس املال 

سم  ٣١   ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)     

        رأس املال عنصر 

م العادية من الشق األول    ٪١٤٫٨٦  ٪١٤٫٩٢  ٪٧  سبة األس

  ٪١٤٫٨٦  ٪١٤٫٩٢  ٪٨٫٥  سبة رأس املال من الشق األول 

  ٪١٦٫٠٢  ٪١٦٫٠٨  ٪١٠٫٥  سبة كفاية رأس املال

م العادية من الشق األول املتاح ملتطلبات مصد رأس املال   ٪٦٫٧٣  ٪٦٫٧٥  ٪٢٫٥  األس
  

  

  

   



مان ش.م.ع.  ٢٥                مصرف 

 
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية 

ة ال ر لف ية   ثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١ مارس ٣١املن
  

اطر  -٢٣   إدارة ا

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   االئتمانية املتوقعة  وا

اء لقد   ــــاد  ١٩-وفيدان لو عيد املدى ع اقتصـــــ ية املتحدة، دولة تأث  جية إاإلمارات العر د عودة تدر ــــ ـ ــ ــــاد قد شــ يح   إال أن االقتصـــــ ــــ ـ ــ ــ ورفع قيود  املســـــــــار ال

ومةاإلغالق ة مؤقتة باتخاذ  . وقد قامت ا ـــــرف اإلمارت املركزي لف ـــــاعدة  العدًدا من اإلجراءات  ومصـــــ ـــ ـ ية ملسـ اء تحف ة وتقليل تأث الو ان  األعمال التجار وال 

ا خطة  ة.من بي ّ   الدعم الشاملة املوج
  

ســبان حالة ن، قام  ومن أجل األخذ با ر املالية رقم  بتحديث نموذج  املصــرفعدم اليق باســتخدام أحدث توقعات االقتصــاد الك  ٩املعيار الدو إلعداد التقار

عد  مراعاةجنًبا إ جنب مع  النظر إ  املقدمة من ١٩-وفيدتوقعات ما  ــاد العاملي". و ــة "أفاق االقتصـ  أن مؤســـسـ
ً

ــتقبال عد   البيانات املتوقعة مسـ ــتمدة من ما  مسـ

وفيد ــــــدمة  ر املالية رقنموذج ، فإن ١٩-صــ ــــــص املعيار الدو إلعداد التقار ا   ٩م  مخصــ ً ــــــمن تأث ـ ــــه يتضـ ــ وفيدنفســ ا يتعلق ب رً عرضــــــــات    وذلك من خالل  ١٩-جو

ـــــافة إ تطبيق و املصـــــــرف.  ااإلضــ ـــــار إل ـــــاد العاملي" املشــ ـ ـــــتعان ، توقعات مؤســـــــســـــــة "أفاق االقتصـ اتيجية باملصـــــــرف  اســ توافق آراء اإلدارة لتخصـــــــيص  ب معدلةاســـــــ

ف  ســائر االئتمانية املتوقعة إضــافيةمصــار ق  ل بعادعن طر و االرتفاع   اســ نار ية   مع ترجيحســ و االنكماش. مع األخذ  االعتبار التداب واملبادئ التوج نار ســ

ــاملة املقدمة من مصـــــــرف اإلمارات   ـــ ـ ةخطة املركزي  إطار الشـ ّ ـــــاملة املوج ادة . لقد قام املصـــــــرف الدعم الشــ ـــــاس الز ةبتجميع العمالء ع أســ ر و  مخاطر   ا

ــــبة الدولية   را املصــــــرف كما، االئتمان  اســ ــــادرة عن مجلس معاي ا ات و  ٢٠٢١مارس  ٢٧اإلرشــــــادات الصــ ــــادرة  توج ل   ٤نة بازل الصــ شــــــأن   ٢٠٢١أبر

سائر االئتمانيةحديد ت   املتوقعة. ا
  

ة ــــامل املوج ــ ـــ ـ ـــوء خطة الدعم الشـ ـــرف اإلمارات املركزي  ضــــــــ ـــ ـــ ـ ا مصـ ـــ  ـ ــ ـــ ـ ـ ـــادات ال ين ـ ــ ـــ ـ ف العميلمل  وفًقا، يتم تجميع العمالء و ظل اإلرشـ عر يتم  ، بحيث لف 

ة األجل    املســـتفيدين من خطة الدعماالحتفاظ بالعمالء   ون مشـــكالت ســـيولة قصـــ واج م و شـــأ اطر االئتمانية  ة  ا ر ادة جو موعة مع عدم وجود ز  ا

نمــا يتم نقــل ١ م اال ، ب ــة  مخــاطر ر و ــادة ا موعــة  ئتمــانيــةالعمالء ذات الز ن، . ٢إ ا نمــا يتع ر املــاليــةب نقــل  ،٩ رقم بموجــب املعيــار الــدو إلعــداد التقــار

ة اإلسالمية ثمار لية واالس انت خاضعةإذا  ٢إ املرحلة  ١من املرحلة  املوجودات التمو ادة  ما  ةلز ر   .ن البداية مخاطر االئتمان م جو

  

ةمعقولية املعلومات املستقبلية و    االحتماالت املر

صصع الرغم من العديد من التحديات املرتبطة بإجراء   ر املالية رقم    تقدير  وفيدمن خالل دمج التأث العام    ٩املعيار الدو إلعداد التقار . قام املصرف ١٩-ل

ر املالية رقم   باستخدام أحدث توقعات االقتصاد الك إ جانب الصدمة اإلضافية لتوقعات االقتصاد الك   ٩بتحديث نموذج توف املعيار الدو إلعداد التقار

ر   ات االقتصاد الك املستخدمة  عرضت. لقد  "آفاق االقتصاد العامليمؤسسة "املقدمة من تقر ا لدمج تأث    جميع متغ إضافة   ١٩-وفيد النموذج وتم تطبيق

ا املؤسسات املعروفة. إ تما  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  عادة  اعتباراته ا لة و ي ال

ر املالية رقم  نموذج  ١٩-وفيدوالتعا ودعم الضمانات. باإلضافة إ دمج صدمة  فظة  ، فقد٩املعيار الدو إلعداد التقار عديال إضافًيا  شأ املصرف  أ

ات واألفراد باستخدام مجموعة اآلليات    أدناه.الواردة الشر
  

اتمحفظة وفميا يتعلق ب ن من الشر ةخطة ام املصرف بتجميع العمالء املستفيدين من ، قاملتعامل ّ غي الدعم الشاملة املوج ات أوزان  عالوة ع  و نار الس

تملة  نفس الوقت وذلك من أجل  . ا عديل إضا شاء  فظة أما إ سبة  ن من األفرادبال عاد التعرض املتعامل ، تم إجراء مستوى من التقسيم حيث تم إ

ية املتحدة ا  اإلم م)ا ع أساسارات العر   لتجميع (بالنظر إ ضمان االستقرار املا املقدم ل
  

   



مان ش.م.ع.  ٢٦                مصرف 

 
  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

اطر (تتمة)  -٢٣   إدارة ا

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة) االئتمانية املتوقعة  وا

ة   (تتمة) معقولية املعلومات املستقبلية واالحتماالت املر

: ة واملتوسطة ع النحو التا ات واملؤسسات الصغ فظة الشر   يتم تقدير التعديل اإلضا 

  موعة ةخطة : العمالء املستفيدين من ١ا ّ ون مشكالت الدعم الشاملة املوج واج ة  مخاطر االئتمان. ، و ر ادة جو ة األجل دون ز سيولة قص

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ا  املرحلة  ١٢يتم تقدير ا ؤالء العمالء مع االحتفاظ  ًرا ل   ١ش

   موعة ةخطة  : العمالء املستفيدين من  ٢ا ّ ة  مخاطر االئتمان الدعم الشاملة املوج ر ادة جو ون ز واج سائر االئتمانية املتوقعة   تمو   ، و تقدير ا

ا  املرحلة  يف عد تص ؤالء العمالء  ياة ل   .٢ع 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 ٪) ١٨٫٧٥: التصاعد٪، س

و األسا إ ( نار و  ٪،٧٥: الس نار بوطس و ٢٥: ال نار و ٠: التصاعد٪، س نار ن. ستمر حالةاالعتبار ح   التصاعد٪). يتم أخذ س   عدم اليق
  

: فظة البيع بالتجزئة ع النحو التا   يتم تقدير التعديل اإلضا 

  فظة التجزئة ع بيانات مستوى ا سائر االئتمانية املتوقعة للمصرف  مع. تم تصميم نماذج منفصلة لقطاعات مختلفة من  تم بناء نموذج ا

.( ل ال ل السيارات، والتمو ل العقاري، وتمو   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 التصاعد: ١٨٫٧٥٪، س نار ٪) ١٨٫٧٥٪، س

 : و األسا نار بوط: ٧٥إ (الس و ال نار و ٢٥٪، س نار و ٠: التصاعد٪، س نار ن. ستمر حالةاالعتبار ح   التصاعد٪). يتم أخذ س   عدم اليق

   ية املتحدة املستفيدين من ن  اإلمارات العر لي ةخطة  ال يتم اعتبار جميع مخاطر التجزئة للعمالء ا ّ  االعتبار حيث ال ُيتوقع   الدعم الشاملة املوج

م. ب الضمان املا املقدم ل س ة  مخاطر االئتمان  ر ادة جو   حدوث ز

   ميع ن  عرضات  من خالل إجراء تقييم ع مستوى أوسع  ب ةخطة  املستفيدين من    األفراداملغ ّ ت.  الدعم الشاملة املوج التعرضات املضمونة   لقد أثب

ل السيارات)املدعومة بضمانات (مثل التم ل العقاري وتمو ا و ). ات غ املضمونةأك مرونة من التعرض أ ل ال  (التمو

   ةخطة  بالنظر إ محفظة ّ ن األفراد، فإن    الدعم الشاملة املوج ب د٪ من التعرضات املضمونة  ٥اإلجمالية للمغ ش ة  مخاطر االئتمان   س ر ادة جو ز

موعة  تقل إ ا ن أن ٢رحلة (أي امل ٢وست موعة ١٥)  ح تقل إ ا ذا القطاع ست   .٢٪ من التعرضات غ املضمونة  
  

ا   يف تم تص وك، و فظة  الغالب من الص نة من ا ز ون قطاع ا الدخل. بالنظر إ مستوى أع بكث من العناية الواجبة   بيان مدرجة بالقيمة العادلة   كيت

تملةالسعر. وقد أبقى املصرف ع أوزان  علألوراق املالية املدرجة، فإن أي مخاطر مرتبطة باألوراق املالية تنعكس ع الفور  ات ا و نار ذه  الس كما  ل

حة  فظة. ضمنالشر   ا
  

ل تأجيل ستواصل إدارة االئتمان باملصرف  صول ع إعفاء  ش ل عميل تقدم بطلب ل ل تدر جمع جميع املعلومات املتعلقة بحالة  خالل  من السداد ش

ؤالء العمالء  ا يف  ة  مخاطر االئتمان، سيقوم القسم بتص ادة الكب افية للتأكد من الز الية. بمجرد توفر معلومات  ة ا تم تقديم  ٢موعة الف . وس

نة االئتمان للموافقة ع ن ء إ    العميل إ املرحلة املناسبة. تحديد مرحلةفس ال
  

  تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد

 للمبلغ املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء 
ً
دول أدناه تحليال ن يتضمن ا   .تأجيل السداداملستفيدين من  املواطن

  

ات     موع  مالء املصرف من األفرادع  عمالء املصرف من الشر   ا

م      م   ألف در م   ألف در   ألف در

          (مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١ 

  ٣٨٦٬١٤٧  ٦٧٬٦٥٧  ٣١٨٬٤٩٠    القيمة املؤجلة 

ل اإلسالمي   ٣٨٦٬١٤٧  ٦٧٬٦٥٧  ٣١٨٬٤٩٠    التمو
          

          التعرضات

ل اإلسالمي   ٤٬٦٥٨٬٣٧٨  ١٬٠٤٧٬٥١١  ٣٬٦١٠٬٨٦٦    التمو

    ٤٬٦٥٨٬٣٧٨  ١٬٠٤٧٬٥١١  ٣٬٦١٠٬٨٦٦  
  



مان ش.م.ع.  ٢٧                مصرف 

 
  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

اطر (تتمة)  -٢٣   إدارة ا

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة) االئتمانية املتوقعة  وا

  (تتمة) تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد

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

ع  خسائر ائتمانية متوقعة 

مدى العمر الزم  

موع   ومنخفضة القيمة االئتمانية   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   ٩٩٠٬٩١٢  -  ٢٦٥٬٤٠٧  ٧٢٥٬٥٠٥  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ٥٬٥١٢(  -  ) ٢٬٦٣٣(  ) ٢٬٨٧٩(  يطرح: ا

  ٩٨٥٬٣٩٩  -  ٢٦٢٬٧٧٤  ٧٢٥٬٥٠٥  

          

موعة            ٢ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ٢٬٦١٩٬٩٥٥  ٤٢٬١٩٣  ٢٬٥٧٧٬٧٦٢  -  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ٢٧٬٢٩٥(  ) ٦٬٩٠٦(  ) ٢٠٬٣٨٩(  -  يطرح: ا

  -  ٢٬٥٩٢٬٦٦٠  ٣٥٬٢٨٧  ٢٬٥٥٧٬٣٧٣  

          

دمات املصرفية            لألفراد ا

موعة            ١ا

ة إسالمية ثمار لية واس   ٩٤٨٬٢٧٥  -  ٧٧٬٢٠٥  ٨٧١٬٠٧١  موجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ٢٠٬٢٨٦(  -  ) ١٥٬٤٣٧(  ) ٤٬٨٤٩(  يطرح: ا

  ٩٢٧٬٩٨٩  -  ٦١٬٧٦٨  ٨٦٦٬٢٢١  

          

موعة            ٢ا

ة  ثمار لية واس   ٩٩٬٢٣٦  ٩٬٢٩٢  ٨٩٬٩٤٤  -  إسالميةموجودات تمو

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ٨٬٨٩٦(  ) ١٬٧٣٧(  ) ٧٬١٥٩(  -  يطرح: ا

  -  ٩٠٬٣٤٠  ٧٬٥٥٥  ٨٢٬٧٨٥  

  

ات   سم  التعرضات عند التعثـر إجما التغي   ٢٠٢٠منذ د

ات   سم  ٣١منذ  التعرضات عند التعثـرفيما ي تحليل إلجما التغي   :السدادع العمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠٢٠د

م        ألف در

  ٦٬١٣٣٬٤٦٤    ٢٠٢١يناير  ١التعرض عند التع كما  

  ٦٦٦٬٢٧٤    السنة إضافات خالل 

ا خالل  اف  ا/ مل االع   )٢٬١٤١٬٣٦٠(   السنةمبالغ معاد سداد

  ٤٬٦٥٨٬٣٧٨    ٢٠٢١مارس  ٣١التعرض عند التع كما  

   



مان ش.م.ع.  ٢٨                مصرف 

 
  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

اطر (تتمة)  -٢٣   إدارة ا

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة) االئتمانية املتوقعة  وا

حيل املرح  سم  املقدرة كتعرضات عند التع عمليات ال فظة منذ د   ٢٠١٩حسب ا

سم  ٣١منذ التنقالت املرحلية فيما ي تحليل لعمليات    : السدادشأن العمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د
  

خسائر ائتمانية   

متوقعة ملدة 

ر ١٢   ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

مدى العمر الزم وغ 

  القيمة االئتمانيةمنخفضة 

خسائر ائتمانية متوقعة ع 

مدى العمر الزم ومنخفضة  

موع  القيمة االئتمانية   ا

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

ات دمات املصرفية للشر           ا

  ٤٬٥٤٦٬٢٥٢  ٥٩٬٨٥٥  ٢٬٨٨٥٬٢٩١  ١٬٦٠١٬١٠٦  ٢٠٢١يناير  ١  التعرض عند التع 

ًرا ١٢ملدة  ائتمانية متوقعةمحول من خسائر    -  -  ١٩٬٢٦١  )١٩٬٢٦١(  ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم وغ منخفضة القيمة 

  -  -  -  -  االئتمانية

  -  )٢٣٬٧٩٥(  ٢٣٬٧٩٥  -  خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم ومنخفضة القيمة االئتمانية

  ٦٬٣٥٩  ١٬٠٢٠  )٢٬٦٠٩(  ٧٬٩٤٨  تغ  التعرضال

  ٦٠٢٬٤١٤  ٥٬١١٣  ٤٩٣٬٠٩٢  ١٠٤٬٢٠٩  السنةخالل  ناشئة

ا خالل  مل اف    )١٬٥٤٤٬١٥٨(  -  )٥٧٥٬٦٦٠(  )٩٦٨٬٤٩٨(  السنةاالع

  ٣٬٦١٠٬٨٦٦  ٤٢٬١٩٣  ٢٬٨٤٣٬١٦٩  ٧٢٥٬٥٠٥  ٢٠٢١مارس  ٣١ح  التعرض عند التع 

          

دمات املصرفية            لألفراد ا

  ١٬٥٨٧٬٢١١  ٣٢٬١٦١  ٢٢٠٬٣١٦  ١٬٣٣٤٬٧٣٤  ٢٠٢١يناير  ١  التع التعرض عند 

ًرا ١٢ملدة  محول من خسائر ائتمانية متوقعة   -  ٢٣٥  ٣١٬٥٥٥  )٣١٬٧٩١(  ش

خسائر ائتمانية متوقعة ع مدى العمر الزم وغ منخفضة القيمة 

  -  ٥٬٩٠٨  )٨٬٠٨١(  ٢٬١٧٤  االئتمانية

  -  )٦١٦(  ٦١٦  -  العمر الزم ومنخفضة القيمة االئتمانيةخسائر ائتمانية متوقعة ع مدى 

  )٦٬٢٨٩(  ٥٦  ٤٬٦٠١  )١٠٬٩٤٦(  تغ  التعرضال

  ١٬١٢٣  -  -  ١٬١٢٣  السنةخالل  ناشئة

ا خالل  مل اف    )٥٣٤٬٥٣٤(  )٢٨٬٤٥٢(  )٨١٬٨٥٧(  )٤٢٤٬٢٢٥(  السنةاالع

  ١٬٠٤٧٬٥١١  ٩٬٢٩٢  ١٦٧٬١٤٩  ٨٧١٬٠٧١  ٢٠٢١مارس  ٣١ح  التعرض عند التع 

  

سائر االئتمانية املتوقعةفيما ي تحليل للتغي   سم  ٣١منذ  ا ات املستفيدين من تأجيل  ٢٠٢٠د   .السدادع العمالء من الشر
  

م        ألف در

      

سائر االئتمانية املتوقعة   ٤١٬١٦٨    ٢٠٢٠يناير  ١ح  مخصص ا

يع - ٠١   )١٬٦٤٦(    التص

  ٩٬٣٥٣    البناء والعقارات - ٠٢

  )٦٥(    التعليم - ٠٣

  )٧٬١٥٢(    التجارة - ٠٤

شفيات  - ٠٥   )٦٬٠٩١(    املس

  )٢٦٤(    النقل - ٠٦

  )٢٬٤٩٦(    أخرى  - ٠٧

سائر االئتمانية املتوقعة   ٣٢٬٨٠٧    ٢٠٢١مارس  ٣١ح  مخصص ا



مان ش.م.ع.  ٢٩                مصرف 

 
  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

اطر (تتمة)  -٢٣   إدارة ا

وس كوفيد  سائر  ١٩ف   (تتمة) االئتمانية املتوقعة  وا

ن ٢٠٢٠ املصرف خالل سنة  اعتمد ق  برنامج إعفاء من السداد لعمالئه املتأثر عت سداد تأجيل عن طر ر.  سعة أش ر إ  ح / رأس املال املستحق ملدة ش الر

ورة إعفاءات  ة السداد املذ ة األجل ملعا ة املقدمة للعمالء إ  اإلعفاءات تؤديللعمالء. قد  أمور التدفقات النقديةبمثابة سيولة قص ر ادة جو  مخاطر ز

ة  مخاطر االئتمان أو إ ترحيل مرحال يؤدي تلقائًيا إ اإلعفاء من السداد أن تمديد يرى املصرف االئتمان، إال أن  ر ادة جو سائر  ز ألغراض حساب ا

ن من تف  ن املتضرر ض ا ملساعدة املق وفيداالئتمانية املتوقعة، حيث يتم توف اء  ناف  ١٩-و   .املنتظمةليات السداد عمع است
  

ب  س يالت االئتمانية ملرة واحدة  س اس لتمديد ال ر املالية ١٩-وفيدتم تقييم األثر ا ته وفًقا ملتطلبات املعيار الدو للتقار عديل  شأن  ٩ رقم وتمت معا

ب. ت   شروط ال
  

  املرحلية املوجزةالبيانات املالية  اعتماد  -٢٤

ا   املرحلية املوجزةمجلس اإلدارة البيانات املالية  اعتمد   .٢٠٢١ ايوم ٤وصرح بإصدار

 


