
7. م�ستحق للبنوك
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
4.075.2482.543.717ود�ئع حتت �لطلب 

1.154.5692.250.185�لأر�صدة لدى �لبنوك �ملقابلة
�تفاقيات �إعادة �ل�صر�ء 

5.988.940501.000مع �لبنوك

40.453.31136.420.397ود�ئع لأجل وود�ئع �أخرى
51.672.06841.715.299

 %1.83 �أعللاه  ذكللر  مللا  علللى  �ملدفوعللة  �لفائللدة  �أ�صللعار  متو�صللط  يبلللغ 
�صللنويًا(.  %3.03  :2019( �صللنويًا 

8. ودائع العمالء 

بح�صب �لنوع
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
ود�ئع حتت �لطلب و�إ�صعار�ت 

164.239.579137.894.750ق�صرية �لأجل

164.407.206205.510.466ود�ئع لأجل 
41.996.16136.319.483ود�ئع �دخار

6.875.7546.085.521�أخرى
377.518.700385.810.220

9. ودائع عمالء امل�سرف الإ�سالمي  

من حيث �لنوع:
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
ود�ئع حتت �لطلب وباإ�صعار�ت 

20.894.95817.987.619ق�صرية �لأجل

50.862.92356.729.289ود�ئع لأجل
14.747.03111.265.223ود�ئع �دخارية

173.422388.480�أخرى
86.678.33486.370.611

10. الديون امل�سدرة واأموال مقرت�سة اأخرى
2019

�ألف درهم
2020

�ألف درهم
41.075.715 46.408.605 برنامج �ل�صند�ت متو�صطة �لأجل

7.323.475 7.335.940 قرو�ض �آجلة من بنوك

918.125 918.125

قرو�ض ناجمة عن توريق 
�لقرو�ض )ر�جع �لإي�صاح رقم 

15 من �لبيانات �ملالية �ملوحدة 
�ملدققة(

49.317.315 54.662.670

11. �سايف دخل الر�سوم والعمولت 
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
دخل �لعمولت من منتجات 

817.001890.039وخدمات �لتمويل �لتجاري

4.631.9534.744.801دخل �لر�صوم
34.12433.228ر�صوم �لو�صاطة

�أتعاب �ملحفظة و�لر�صوم 
143.545135.021�لإد�رية �لأخرى 

5.626.6235.803.089�إجمايل دخل �لر�صوم و�لعمولت
)1.862.998()1.972.060(م�صروفات �لر�صوم و�لعمولت

3.654.5633.940.091

12. الإيرادات الت�سغيلية الأخرى
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
دخل توزيعات �لأرباح على 

��صتثمار�ت �لأ�صهم �مل�صنفة 
بالقيمة �لعادلة من خال �لدخل 

�ل�صامل �لآخر

5.2286.963

دخل توزيعات �لأرباح على 
��صتثمار�ت �لأ�صهم �مل�صنفة 

بالقيمة �لعادلة من خال �لربح 
�أو �خل�صارة

16.83114.621

�أرباح من بيع �صند�ت دين 
��صتثمارية م�صنفة بالقيمة 

�لعادلة من خال �لدخل 
�ل�صامل �لآخر

71.79579.001

�لربح/)�خل�صارة( من �لأور�ق 
�ملالية �ل�صتثمارية

�ملحددة بالقيمة �لعادلة من 
خال �لربح �أو �خل�صارة

)314.973()149.534(

32.61829.137دخل �لإيجار�ت
�أرباح / )�خل�صارة( من بيع 

�لعقار�ت )عقار�ت ��صتثمارية/
خمزون(

)34(2.005

1.855.2521.755.621دخل �صرف �لعمات �لأجنبية*
)172.955()82.617(دخل م�صتق / )خ�صارة(

304.801517.252دخل �آخر )�صايف(
1.888.9012.082.111

و�لتحويللات  �ملتاجللرة  �أربللاح  �لأجنبيللة  �لعمللات  �صللرف  دخللل  *ت�صللمل 
�لعمللاء.  مللع  معامللات  و�أربللاح 

13. اأتعاب  اأع�ساء جمل�س الإدارة 

�إد�رة  جمل�للض  �أع�صللاء  �إلللى  �لدفللع  م�صللتحقة  �لأتعللاب  تت�صمللن  وهللي 
درهللم(.     مليللون   31  :2019( درهللم  مليللون   31 �لبالغللة  �ملجموعللة 

14. اإدارة وتخ�سي�س راأ�س املال 

علللى  بالإ�صللر�ف  �ملركللزي  �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف  يقللوم 
كفايللة  حللول  معلومللات  يتلقللى  ولذلللك  موحللد  �أ�صا�للض  علللى  �ملجموعللة 
�عتبللار�  ككل.  للمجموعللة  �ملللال  ر�أ�للض  متطلبللات  ويحللدد  �ملللال  ر�أ�للض 
�ملجموعللة  م�صللتوى  علللى  �ملللال  ر�أ�للض  �حت�صللاب  يتللم   ،2017 عللام  مللن 
)"جلنللة  �مل�صرفيللة  للرقابللة  بللازل  للجنللة   3 بللازل  �إطللار  با�صللتخد�م 
�لإمللار�ت  م�صللرف  يقدمهللا  �لتللي  �لتعديللات  تطبيللق  بعللد   . بللازل"( 
�إطللار  يتاألللف  �لوطنيللة.  �مل�صلحللة  مر�عللاة  مللع  �ملركللزي  �ملتحللدة  �لعربيللة 
�لأدنللى  �حلللد  "ركائللز":  ثللاث  مللن   ،2 بللازل  �صللاأن  �صللاأنه   ،3 بللازل 
�ل�صللوق. و�ن�صبللاط  �لرقابيللة  �ملر�جعللة  وعمليللة  �ملللال،  ر�أ�للض  ملتطلبللات 

�حلد �لأدنى ملتطلبات ر�أ�ض �ملال

ولو�ئللح  �أنظمللة  �ملركللزي  �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف  �أ�صللدر 
فرب�يللر   1 مللن  �عتبللارً�  �لتنفيللذ  حيللز  دخلللت  و�لتللي   ،3 بللازل  مللال  ر�أ�للض 
ثاثللة  علللى  �ملللال  لر�أ�للض  �لأدنللى  �حلللد  متطلبللات  تطبيللق  مت  حيللث   ،2017
�ملللال  ور�أ�للض   1 و�ل�صللق  �لعاديللة  �لأ�صللهم  مللن   1 �ل�صللق  وهللي  م�صللتويات، 

. يل جمللا لإ �

�ملللال  ر�أ�للض  )�حتياطللي  �لتحوطللي  �ملللال  ر�أ�للض  �حتياطللي  تكويللن  يتللم 
�أق�صللى  بحللد  �ملللال.  لر�أ�للض  �لدوريللة  �لتقلبللات  و�حتياطللي  �لتحوطللي( 
�أ�صللهم  قيمللة  مللن  �أعلللى  يكللون  بحيللث  �حتياطللي(  لللكل   %2.5 �إلللى  ي�صللل 

.%7 بو�قللع  �لعاديللة  �ملللال  ر�أ�للض 

�ملوجهللة  �لقت�صللادي  �لدعللم  خلطللة  وفقللًا   ،2020 بالعللام  يتعلللق  فيمللا 
 %1 ن�صللبة  عنللد  �لتحوطللي  �ملللال  ر�أ�للض  علللى  �حلفللاظ  �ملطلللوب  مللن 
�ملللال  ر�أ�للض  لحتياطللي  تاأثللري  �أي  هنللاك  لي�للض  �ملللال.  ر�أ�للض  قاعللدة  مللن 

.2020 للعللام  عليلله  �حلفللاظ  مطلوبللا  ولي�للض  �لقت�صاديللة.  للتقلبللات 

علللى  �ملجموعللة  ت�صنيللف  مت  �لإ�صللايف،  �ملللال  ر�أ�للض  �حتياطللي  �إلللى  بالإ�صافللة 
�لنظاميللة  �لأهميللة  ذ�ت  �لبنللوك  مللن  �أنهللا 

مركزهللا  علللى  �حلفللاظ  �أجللل  ومللن   ."D-SIB" �ملحلللي  �مل�صللتوى  علللى 
ينبغللي  �ملحلللي  �مل�صللتوى  علللى  �لنظاميللة  �لأهميللة  ذ�ت  �لبنللوك  مللن  كو�حللدة 
 .%1.5 ن�صللبة  عنللد  �ملللال  ر�أ�للض  قاعللدة  علللى  �حلفللاظ  �ملجموعللة  علللى 
�لدعللم  خلطللة   وفقللًا  �ملطلللب  هللذ�  مللن  �لإعفللاء  مت  قللد  �أنلله  غللري 

�ملوجهللة.  �لقت�صللادي 

ر�أ�ض �ملال �لنظامي 

رئي�صللية  فئللات  ثللاث  �إلللى  للمجموعللة  �لنظامللي  �ملللال  ر�أ�للض  ينق�صللم 
�لإ�صللايف  �لثللاين  و�ل�صللق  �لأول  و�ل�صللق  �لعاديللة  لاأ�صللهم  �لأول  �ل�صللق  وهللي 

خ�صائ�صهللا. علللى  �عتمللادً� 

مللن  جللودة  �لأعلللى  �لفئللة  وميثللل  �لعاديللة.  لاأ�صللهم  �لأول  �ل�صللق  ي�صللمل   •
�لقانللوين  و�لحتياطللي  �لأ�صللهم  وعللاوة  �لأ�صللهم  ر�أ�صللمال  �ملللال.  ر�أ�للض 
غللري  و�حل�صللة  �ملحتجللزة  و�لأربللاح  �لأخللرى  و�لحتياطيللات  و�لنظامللي 
�مللمو�صللة  غللري  و�ملوجللود�ت  �لتجاريللة  �ل�صللهرة  خ�صللم  بعللد  �مل�صلليطرة 
حقللوق  يف  �ملدرجللة  بالبنللود  �ملتعلقللة  �لأخللرى  �لنظاميللة  و�لتعديللات 
لأغر��للض  خمتلفللة  ب�صللورة  معهللا  �لتعامللل  يتللم  لكللن  و  �مل�صللاهمني 
قبللل  مللن  �ملقرتحللة  �لتوجيهللات  ح�صللب  �ملللال  ر�أ�للض  بكفايللة  خا�صللة 

�ملركللزي.   �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف 

لاأ�صللهم  �ملللال  ر�أ�للض  �أدو�ت  علللى  �ملللال  ر�أ�للض  مللن   1 �ل�صللق  ي�صللتمل   •
�لعاديللة. غللري 

�ملوؤهلللة  �لثانويللة  �لديللون  علللى  �ملللال  ر�أ�للض  مللن   2 �ل�صللق  ي�صللتمل   •
�لعادلللة.     �لقيمللة  و�حتياطللي  عنلله  �ملف�صللح  غللري  و�لحتياطللي 

مدرج اأدناه ملحة عامة حول راأ�س املال وفًقا لإطار بازل 3:
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
راأ�س املال املتاح

67.134.94765.452.344�ل�صق �لأول من حقوق �مللكية �لعادية 
77.514.73374.559.700�ل�صق �لأول من ر�أ�ض �ملال 
82.434.26279.375.840�إجمايل ر�أ�ض �ملال �ملوؤهل

الأ�سول املرجحة باملخاطر
393.562.281385.291.210خماطر �لئتمان

14.600.12210.190.488خماطر �ل�صوق
38.291.45233.027.671�ملخاطر �لت�صغيلية

446.453.855428.509.369اإجمايل الأ�سول املرجحة باملخاطر

20202019ن�سبة راأ�س املال
18.52%18.46%�أ. �لإجمايل �ملوحد للمجموعة 

17.40%17.36%ب. ن�صبة �ل�صق �لأول لاإجمايل �ملوحد
ج. ن�صبة ال�صق �لأول لاأ�صهم �لعادية 

لاإجمايل �ملوحد
%15.04%15.27

2020
�ألف درهم

2019
�ألف درهم

ال�سق 1 من اأ�سهم راأ�س املال العادية 
6.316.5986.316.598ر�أ�ض �ملال

17.954.16417.954.164�أ�صهم ر�أ�ض �ملال �ملمتازة
2.710.5304.456.124�حتياطيات موؤهلة

ترتيبات �لتحول: �إعادة قيد جزئية لتاأثري 
خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة على �أ�صهم ر�أ�ض 

�ملال �ل�صق �لأول �لعادية يف �إطار �ملعيار 
�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 

2.002.738-

47.014.77843.375.416�أرباح حمتجزة
-)2.526.639(�لأرباح �ملتوقعة / �ملقرتحة

22.1243.638مبلغ موؤهل من ح�صة غري م�صيطرة
ال�سق 1 من اأ�سهم راأ�س املال العادية 

قبل التعديالت التنظيمية وا�ستقطاع 
احلد الأدنى

73.494.29372.105.940

)6.653.596()6.359.346(ناق�صًا: �خل�صومات �لتنظيمية
اإجمايل ال�سق 1 من اأ�سهم راأ�س املال 

العادية بعد التعديالت التنظيمية 
وا�ستقطاع احلد الأدنى

67.134.94765.452.344

اإجمايل ال�سق 1 من اأ�سهم راأ�س املال 
العادية بعد الرتتيبات النتقالية 

ل�ستقطاعات ال�سق 1 من اأ�سهم راأ�س 
املال العادية النتقالية من الفئة )اأ(

67.134.94765.452.344

راأ�س مال اإ�سايف من الفئة 1 
10.379.7869.107.356ر�أ�ض مال �إ�صايف موؤهل - �ل�صق 1

ر�أ�ض مال �إ�صايف موؤهل - �ل�صق 1 �آخر 
على �صبيل �ملثال )�أ�صهم عاوة. ح�صة 

غري م�صيطرة(
--

10.379.7869.107.356اإجمايل راأ�س املال الإ�سايف - ال�سق 1
اإجمايل راأ�س املال الإ�سايف - ال�سق 1 بعد 

الرتتيبات النتقالية الفئة )ب(
10.379.7869.107.356

ال�سق 2 من راأ�س املال
--�أدو�ت �ل�صق 2 على �صبيل �ملثال قر�ض ثانوي
�ل�صق 2 من ر�أ�ض �ملال �لآخر )مبا يف ذلك 

4.919.5294.816.140�ملخ�ص�صات �لعامة وغري ذلك(

4.919.5294.816.140اإجمايل راأ�س املال ال�سق 2
اإجمال راأ�س املال ال�سق 2 بعد الرتتيبات 

النتقالية. الفئة )ج(
4.919.5294.816.140

82.434.26279.375.840اإجمايل راأ�س املال التنظيمي )اأ + ب + ج(

�ل�صللركات  يف  ��صللتقر�ر  عللدم  حللدوث  يف  ت�صللبب  ممللا  �لعللامل.  م�صللتوى  علللى  تف�صللى  و�لللذي   2020 �لعللام  مطلللع   )19- )كوفيللد  �مل�صللتجد  كورونللا  فريو�للض  وجللود  تاأكيللد  مت   
�لدفعللات(  �صللد�د  تاأجيللل  فيهللا  )مبللا  �إغاثيللة  و�إجللر�ء�ت  �قت�صللادي  دعللم  خطللة  �ملركزيللة  و�مل�صللارف  �حلكومللات  طرحللت  لذلللك.  و��صللتجابة  �لقت�صللادي.  و�لن�صللاط 

و�ل�صللركات.   �لأفللر�د  علللى  �لتاأثللري  لتقليللل 

�ملعلومللات  �إلللى  )��صللتنادً�   19 كوفيللد  جائحللة  عللن  �لنللاجت  �ملحتمللل  �لتاأثللري  �لعتبللار  يف  �ملجموعللة  و�صعللت   .2020 ل�صللنة  �ملتوقعللة  �لئتمللان  خ�صللائر  حتديللد  �إطللار  يف   
يف  �ملجموعللة  و�صعللت  كمللا  �ملركزيللة.  و�مل�صللارف  �حلكومللات  قبللل  مللن  �ملتخللذة  �لإغاثللة  و�إجللر�ء�ت  �لقت�صللادي  �لدعللم  خطللة  �حل�صللبان  يف  �لأخللذ  مللع  �ملتاحللة( 
�ملتوقعللة  �لئتمللان  خ�صللارة  ومعاجلللة  �ملوجهللة  �لقت�صللادي  �لدعللم  خطللة  ب�صللاأن  �ملركللزي  �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف  عللن  �ل�صللادرة  �لإ�صللعار�ت  �حل�صللبان 
�لدوليللة.  �ملحا�صللبة  معايللري  جمل�للض  عللن  �ل�صللادرة  �لإر�صللاد�ت  �إلللى  بالإ�صافللة   .19 كوفيللد  جائحللة   �صللياق  يف   9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  للمعيللار  وفقللاً 

�أخللرى  �إلللى  مرحلللة  مللن  �لإنتقللال  و�عتمللاد  ملر�جعللة  و�صعهللا  مت  و�لتللي   9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار  وفللق  خا�صللة  حوكمللة  عمليللة  �ملجموعللة  تتبللع   
و�لرتجيحللات. �لكلللي  �لقت�صللاد  و�صلليناريوهات  �ملتوقعللة  �لئتمللان  خ�صللارة  لتقديللر�ت  �لإحللال  و�إد�رة   9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار  مبوجللب 

4. اإدارة املخاطر )تتمة( 

د( حتليل �لعماء �مل�صتفيدين من تاأجيل �صد�د �لدفعات )تتمة(

مللن  درهللم  مليللون   6،906 ب�صللحب  �ملجموعللة  قامللت   ،  2020 عللام  خللال   

�ملوجهللة  �لقت�صللادي  �لدعللم  خطللة  �إطللار  يف  �صفريللة  بتكلفللة  �لتمويللل 

�صللد�د  وبعللد  �ملركللزي،  �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف  مللن 

قللد   2020 دي�صللمرب   31 يف  كمللا  �لر�صيللد  فللاإن  درهللم،  مليللون   1،664

درهللم. مليللون   5،242 بلللغ 

قامللت  �ملركللزي.  �ملتحللدة  �لعربيللة  �لإمللار�ت  م�صللرف  ملتطلبللات  وفًقللا   

�إلللى  �لدفعللات  تاأجيللل  مللن  �مل�صللتفيدين  عمائهللا  بتق�صلليم  �ملجموعللة 

�أدنللاه: �ملبللني  �لنحللو  علللى  جمموعتللني 

تغيللري�ت  يو�جهللو�  �أن  ُيتوقللع  ل  �لذيللن  �لعمللاء  ت�صللمل   :1 �ملجموعللة   

و�لذيللن  �ل�صلليولة  نطللاق  تتخطللى  و�أمللور  �لئتمانيللة  ماءتهللم  يف  كبللرية 

.19 كوفيللد  بجائحللة  وطفيللف  موؤقللت  ب�صللكل  يتاأثللرون 

�لدفعللات  تاأجيللل  مز�يللا  تكللون  بللاأن  يعتقللد  �لعمللاء.  لهللوؤلء  بالن�صللبة   

جوهللري  تاأثللري  هنللاك  يطللر�أ  �أن  �ملتوقللع  غللري  مللن  وبالتللايل  فعالللة. 

للرقابللة  �لعمللاء  هللوؤلء  ويخ�صللع  للت�صللهيات.  �لقت�صاديللة  �لقيمللة  علللى 

مللن  �لئتمانيللة  جد�رتهللم  علللى  تطللر�أ  قللد  تغيللري�ت  لأي  �مل�صللتمرة 

خ�صللائر  مر�حللل  يف  و�لتللدرج  ت�صنيفهللم  لفئللات  �ملنا�صللبة  معايللري  حيللث 

لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار  وفللق  بهللم  �ل�صلللة  ذ�ت  �ملتوقعللة  �لئتمللان 

 .9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر 

تغيللري�ت  يو�جهللو�  �أن  ُيتوقللع  �لذيللن  �لعمللاء  ت�صللمل   :2 �ملجموعللة   

�ل�صلليولة  م�صللكات  �إلللى  بالإ�صافللة  �لئتمانيللة.  ماءتهللم  يف  كبللرية 

�لدفعللات. تاأجيللل  خللال  مللن  معاجلتهللا  �صللتتم  �لتللي 

كاف  �لئتمللان  خماطللر  يف  �نخفا�للض  هنللاك  �لعمللاء.  لهللوؤلء  بالن�صللبة   

�إطللار  يف  �لت�صنيللف  �صمللن  �أخللرى  �إلللى  فئللة  مللن  بالإنتقللال  ليدفللع 

�ملجموعللة  تو��صللل   .9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار 

موؤ�صللر�ت  �صلليما  ل  �لعمللاء.  لهللوؤلء  �لئتمانيللة  �ملللاءة  علللى  �لرقابللة 

�ل�صللتحقاق. عنللد  �لتز�ماتهللم  مللن  �أي  لأد�ء  �ملحتمللل  �لعجللز 

علللى  �أو�صللح  ب�صللكل  بالنعكا�للض   19 كوفيللد  جائحللة  تاأثللري  ي�صللتمر   

نهًجللا  �ملجموعللة  تتبللع  ذلللك.  �صللوء  يف  �لفعلللي.  �لقت�صللاد  �مل�صللهد 

�ملجموعللة  وتو��صللل  �لعمللاء.  لكافللة  م�صللتمر  �أ�صا�للض  علللى  ��صللتباقًيا 

�لقطاعللات  علللى  �ملحتمللل   19 كوفيللد  تاأثللري  ومللدى  �صللر�وة  يف  �لنظللر 

و�صللرعة  �ملاليللة  و�لقللدرة  �لنقللدي  و�لتدفللق  و�لتوقعللات  �لقت�صاديللة 

�إلللى  �ملخاطللر  حتمللل  علللى  �لقللدرة  مللدى  يف  و�لتغللري  �ل�صللتجابة 

لذلللك.  وتبعللًا  �مل�صللتمر.  و�لتكيللف  �ل�صللابق  �لأد�ء  �صللجل  جانللب 

و�لتوحيللد  �أخللرى  �إلللى  مرحلللة  مللن  �لنتقللال  قللر�ر�ت  جميللع  تخ�صللع 

لتقييللم  دقيقللة  روؤيللة  تعك�للض  �أنهللا  مللن  للتاأكللد  �لدوريللة  للمر�جعللة 

�إلللى  مرحلللة  مللن  و�لنتقللال  للعمللاء  �لئتمانيللة  للمللاءة  �ملجموعللة 

�لتقريللر. هللذ�  �إعللد�د  تاريللخ  يف  كمللا  و�لتوحيللد  �أخللرى 

5.  اأوراق مالية ا�ستثمارية
�لإجمايل

�ألف درهم
�لإجمايل

�ألف درهم
31 دي�سمرب 2020

�أور�ق مالية للمتاجرة م�صنفة 
بالقيمة �لعادلة من خال �لربح 

و�خل�صارة  
3.024.0221.860.383�صند�ت حكومية  
2.760.3812.035.890�صند�ت �صركات 

108.60894.751�أ�صهم
2.8911.247�أخرى

5.895.9023.992.271
م�صنفة بالقيمة �لعادلة من 

خال �لربح �أو �خل�صارة 
21.925-�صند�ت �صركات

200.254386.557�أ�صهم 
79.113164.929�أخرى

279.367573.411
م�صنفة بالتكلفة �ملطفاأة

45.618.68532.971.108�صند�ت حكومية
3.981.2323.898.536�صند�ت �صركات

49.599.91736.869.644
)18.641()22.394(ناق�صًا: خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة

49.577.52336.851.003
م�صنفة بالقيمة �لعادلة من 

خال �لدخل �ل�صامل �لآخر - 
�أدو�ت دين

11.847.9789.529.375�صند�ت حكومية
4.634.6303.152.757�صند�ت �صركات

16.482.60812.682.132توقعة
)11.172()30.690(ناق�صًا: خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة

16.451.91812.670.960
م�صنفة بالقيمة �لعادلة من 

خال �لدخل �ل�صامل �لآخر - 
�أدو�ت حقوق �مللكية

490.577959.821�أ�صهم
490.577959.821

�إجمايل �لأور�ق �ملالية 
�ل�صتثمارية

72.748.37155.077.279

72.695.28755.047.466�صايف �لأور�ق �ملالية �ل�صتثمارية

6. القرو�س والذمم املدينة

2020�أ(  ح�صب �لنوع 
�ألف درهم

2019
�ألف درهم

بالتكلفة �ملطفاأة
147.606.488150.166.905�صحوبات على �ملك�صوف

244.809.965233.270.602قرو�ض لأجل
7.915.4018.054.202قرو�ض مقابل �صند�ت �أمانة

3.594.7524.475.928كمبيالت خم�صومة
12.842.42612.711.497ذمم مدينة لبطاقات �لئتمان 

416.769.032408.679.134�إجمايل �لقلرو�ض و �لذمم �ملدينة
)23.790.153()28.845.608(ناق�صًا: خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة  

387.923.424384.888.981
�إجمايل �ئتمان �لقرو�ض و �لذمم 

�ملدينة �لتي تعر�صت لنخفا�ض 
يف �لقيمة

23.997.21121.155.908

ب(  ح�صب وحد�ت �لأعمال: 
2020

�ألف درهم
2019

�ألف درهم
309.643.112307.296.769�ل�صركات 

78.280.31277.592.212�لأفر�د 
387.923.424384.888.981

�ملدينللة  �لذمللم  و  و�لقرو�للض  �ملتوقعللة  �لئتمللان  خ�صللائر  عللن  �لإف�صللاح  مت 
�لإي�صللاح  يف  �لتفا�صيللل  مللن  مبزيللد  �لقيمللة  يف  لنخفا�للض  تعر�صللت  �لتللي 

�ملدققللة. �ملوحللدة  �ملاليللة  �لبيانللات  مللن  )ط(   49 رقللم 

*الإي�صاحات �مل�صار �إليها �أعاه ماأخوذة من �لبيانات �ملالية �ل�صنوية.

4. اإدارة املخاطر )تتمة( 

ب( �ملبالغ �لنا�صئة عن خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة  

د( حتليل �لعماء �مل�صتفيدين من تاأجيل �صد�د �لدفعات  

4. اإدارة املخاطر )تتمة( 

ج(  جائحة كوفيد-19 وخ�صارة �لئتمان �ملتوقعة
4. اإدارة املخاطر )تتمة( 

)ب( �ملبالغ �لنا�صئة عن خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة )تتمة(:

األف درهم
31 دي�سمرب 2020

ملدة 12 
�صهر� خ�صائر 

�لئتمان 
�ملتوقعة

خ�صائر 
�لئتمان 

�ملتوقعة على 
مدى �لعمر 

�لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
منخف�صة قيمة 

�لئتمان

�ملوجود�ت 
�ملالية 

منخف�صة 
�لقيمة 

�لئتمانية يف 
�لأ�صل �أو عند 

�ل�صر�ء

�ملجموع

3.701.7493.221.58416.717.467149.35323.790.153الر�سيد يف 1 يناير
خم�ص�صات �نخفا�ض 

�لقيمة �ملكونة خال �ل�صنة
)63.901(1.742.3894.237.394701.9936.617.875

�إعادة قيد / حت�صيات مت 
)304.633(-)304.633(--�إجر�وؤها خال �ل�صنة

�ملبالغ �مل�صطوبة خال 
�ل�صنة

--)1.241.754(-)1.241.754(

)16.033(26.377)371.239(21.473307.356�ل�صرف وت�صويات �أخرى
3.659.3215.271.32919.037.235877.72328.845.608الر�سيد اخلتامي

األف درهم
31 دي�سمرب 2020

�لإجمايل�خلدمات �مل�صرفية لاأفر�د و�إد�رة �لرثو�ت�خلدمات �مل�صرفية لل�صركات

5.846.525822.6626.669.187القرو�س والذمم املدينة
1.839.938697.9862.537.924ذمم مدينة للتمويل �لإ�صامي

)4.048.542()565.124()3.483.418(ناق�صًا: دفعات م�صددة خال �لفرتة
4.203.045955.5245.158.569ناق�صًا: دفعات م�صددة خال �ل�صنة

الرتكزات )الإجمايل(
27.438.8976.830.51134.269.408�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة

8.771.2307.611.56916.382.799ذمم مدينة للتمويل �لإ�صامي
36.210.12714.442.08050.652.207

393102.701103.094عدد �لعماء / �حل�صابات

األف درهم
31 دي�سمرب 2019

ملدة 12 
�صهر� خ�صائر 

�لئتمان 
�ملتوقعة

خ�صائر 
�لئتمان 

�ملتوقعة على 
مدى �لعمر 

�لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
منخف�صة قيمة 

�لئتمان

�ملوجود�ت 
�ملالية 

منخف�صة 
�لقيمة 

�لئتمانية يف 
�لأ�صل �أو عند 

�ل�صر�ء

�ملجموع

21.117.025-3.928.7371.639.48315.548.805الر�سيد يف 1 يناير
خم�ص�صات �نخفا�ض 

�لقيمة �ملكونة خال �ل�صنة
66.3971.797.2813.530.838149.3535.543.869

�إعادة قيد / حت�صيات مت 
�إجر�وؤها خال �ل�صنة

--)1.211.396(-)1.211.396(
�ملبالغ �مل�صطوبة خال 

�ل�صنة
--)1.145.807(-)1.145.807(

)513.538(-)4.973()215.180()293.385(�ل�صرف وت�صويات �أخرى
3.701.7493.221.58416.717.467149.35323.790.153الر�سيد اخلتامي

�ملبلغ �لتعاقدي �لقائم على �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة �لتي مت �صطبها خال �ل�صنة و�لتي ل تز�ل خا�صعة لن�صاط 
�لإنفاذ يبلغ 1.242 مليون درهم )2019: 1.146 مليون درهم(.

إيــــــــضــــــــاحــــــــات حــــــــــــول الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات الــــــمــــــالــــــيــــــة الــــــــمــــــــوحــــــــدة لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة  )تـــــتـــــمـــــة( 

www.emiratesnbd.com

البيانات المالية لعام 2020  
ش.م.ع

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل حول ملخ�ص البيانات املالية املوحدة

الراأي

�إن ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع. )”�لبنك”( و�صركاته �لتابعة 
)ي�صار �إليها جمتمعة بل ”�ملجموعة”(، و�لذي يتاألف من ملخ�ض بيان �ملركز �ملايل �ملوحد كما يف 31 
دي�صمرب 2020، و ملخ�ض بيان �لدخل �ملوحد، و�لتي مت �إعد�دها ��صتناًد� �إلى �لبيانات �ملالية �ملوحدة 

�ملدققة للمجموعة لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2020.

يف ر�أينا، يعترب ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملرفق ملخ�ض عادل عن �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة، 
��صتناًد� �إلى �ملعلومات �لتي حددتها �لإد�رة.

ملخ�ص البيانات املالية

�إن ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة ل يت�صمن كافة �لإف�صاحات �لتي تتطلبها �ملعايري �لدولية لإعد�د 
�لتقارير �ملالية. وبالتايل، ل تعترب قر�ءة ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة وتقرير مدققي �حل�صابات 

هذ� بديًا عن قر�ءة �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة وتقرير مدقق �حل�صابات �ملرفق بها. �إن ملخ�ض 
�لبيانات �ملالية �ملوحدة و�لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة ل تعك�ض �آثار �لأحد�ث �لتي وقعت بعد تاريخ 

تقريرنا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

البيانات املالية املدققة وتقريرنا حولها

لقد �أبدينا ر�أًيا غري متحفظ حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة �صمن تقريرنا �ل�صادر بتاريخ 26 يناير 
ا �لتو�صيح لأمور �لتدقيق �لرئي�صية. 2021. يت�صمن �لتقرير �أي�صً

م�سوؤولية الإدارة عن ملخ�س البيانات املالية املوحدة

�إن �لإد�رة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة وحتديد �ملعلومات �ملطلوبة لتنعك�ض يف 
ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة بحيث يكون ملخ�ض عادل للبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

�إن م�صوؤوليتنا هي �إبد�ء �لر�أي حول ما �إذ� كان ملخ�ض �لبيانات �ملالية �ملوحدة هو ملخ�ض عادل 
للبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة ��صتناًد� �إلى �إجر�ء�تنا، و�لتي متت وفًقا ملعيار �لتدقيق �لدويل رقم 810 

)وتعدياته( ”مهمات �إعد�د تقرير حول ملخ�ض �لبيانات �ملالية”.

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط(

�أكرب �أحمد
رقم �لقيد 1141

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
15 �أبريل 2021

ــدة لــلــمــجــمــوعــةبيان الدخل الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020تقرير مدقق الحسابات المستقل ــوحـ ــمـ ــات حــــول الـــبـــيـــانـــات الــمــالــيــة الـ ــاحـ ــضـ إيـ

2020
�ألف درهم

2019
�ألف درهم

املوجودات
100.841.896109.356.947نقد وود�ئع لدى �مل�صارف �ملركزية

34.997.68040.167.541م�صتحق من �لبنوك
72.695.28755.047.466�أور�ق مالية ��صتثمارية

387.923.424384.888.981�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة 
55.618.04552.541.046ذمم مدينة للتمويل �لإ�صامي 

13.697.3997.143.499�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�صتقات
201.628134.452��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

8.837.72410.227.557قبولت �لعماء
584.724613.223عقار�ت ��صتثمارية
4.080.0424.317.323ممتلكات ومعد�ت 

6.313.1716.607.421�ل�صهرة و�ملوجود�ت غري �مللمو�صة 
12.296.45312.275.108موجود�ت �أخرى

698.087.473683.320.564اإجمايل املوجودات

املطلوبات
51.672.06841.715.299م�صتحق للبنوك

377.518.700385.810.220ود�ئع �لعماء
86.678.33486.370.611ود�ئع  �لعماء �لإ�صامية

54.662.67049.317.315ديون �صادرة و�أمو�ل مقرت�صة �أخرى 
5.510.9333.679.921�صكوك م�صتحقة �لدفع

10.775.2315.565.219�لقيمة �لعادلة �ل�صالبة للم�صتقات
8.837.72410.227.557قبولت �لعماء
17.813.71519.027.561مطلوبات �أخرى

613.469.375601.713.703اإجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
6.316.5986.316.598ر�أ�ض �ملال �مل�صدر

)46.175()46.175(�أ�صهم خزينة
10.379.7869.468.272�صند�ت ر�أ�ض �ملال �ل�صق �لأول

17.954.16417.954.164�حتياطي عاوة �لأ�صهم
3.158.2993.158.299�حتياطي قانوين ونظامي

2.945.3932.945.393�حتياطيات �أخرى
476.692131.484�حتياطي �لقيمة �لعادلة
)1.706.736()3.607.673(�حتياطي حتويل �لعملة

47.014.77843.375.416�أرباح حمتجزة

اإجمايل حقوق امل�ساهمني العائدة مل�ساهمي وحاملي 
ال�سندات يف املجموعة  

84.591.86281.596.715

26.23610.146ح�صة غري م�صيطرة
84.618.09881.606.861اإجمايل حقوق امل�ساهمني

698.087.473683.320.564اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2020
�ألف درهم

2019
�ألف درهم

25.228.10124.686.936دخل �لفو�ئد و�لدخل �مل�صابه

)10.079.074()9.191.762(م�صروفات �لفو�ئد وم�صروفات م�صابهة

14.607.862 16.036.339�سايف دخل الفوائد

2.789.3753.334.758�لدخل من �ملنتجات �لتمويلية و�ل�صتثمارية �لإ�صامية
توزيعات �أرباح للمودعني على �أ�صا�ض �لنظام �لإ�صامي 

)1.755.107()1.338.514(و�لأرباح �ملدفوعة �إلى حاملي �ل�صكوك 

1.450.8611.579.651�سايف الدخل من التمويل الإ�سالمي واملنتجات ال�ستثمارية

�سايف دخل الفوائد ودخل التمويل الإ�سالمي واملنتجات 
ال�ستثمارية الإ�سالمية �سافية من توزيعات الأرباح 

للمودعني
17.487.20016.187.513

5.626.6235.803.089دخل �لأتعاب و�لعمولت 

)1.862.998()1.972.060(م�صروفات �لأتعاب و�لعمولت

3.654.5633.940.091�سايف اإيرادات الأتعاب والعمولت 

180.044208.800�صايف �لربح / )�خل�صارة( من �أور�ق مالية للمتاجرة 

1.888.9012.082.111�لدخل �لت�صغيلي �لآخر 

23.210.70822.418.515اإجمايل الدخل الت�سغيلي

)7.207.079()7.856.307(�مل�صروفات �لإد�رية و�لعمومية

15.354.40115.211.436الأرباح الت�سغيلية قبل انخفا�س القيمة

)4.818.070()7.936.109(�صايف خ�صارة �نخفا�ض �لقيمة للموجود�ت �ملالية 

7.418.29210.393.366الأرباح الت�سغيلية بعد انخفا�س القيمة  

�أرباح على �لتخل�ض من ح�صة يف �صركة ذ�ت �صيطرة م�صرتكة 
4.389.309-و�أرباح �لقيمة �لعادلة على ح�صة حمتفظ بها

12.17319.418ح�صة ربح / )خ�صارة( من �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة

92.020-�أرباح على �صر�ء �صفقة بيع

7.430.46514.894.113اأرباح املجموعة عن ال�سنة  قبل ال�سريبة

)390.430()465.296(ر�صوم �صريبة

6.965.16914.503.683اأرباح املجموعة عن ال�سنة  بعد ال�سريبة 

العائدة اإلى:   

6.959.54514.502.603م�صاهمي �ملجموعة

5.6241.080ح�صة غري م�صيطرة

6.965.16914.503.683اأرباح املجموعة عن ال�سنة بعد ال�سريبة 

1.001.68ربحية ال�سهم

معلومات عن ال�سركة   .1

�لعربيللة  �لإمللار�ت  دولللة  يف  )”�لبنللك”(  �للض.م.ع.  �لوطنللي  دبللي  �لإمللار�ت  تاأ�صي�للض  مت   
�للض.م.ع  �لللدويل  �لإمللار�ت  بنللك  بللني  �لإندمللاج  نتيجللة   2007 يوليللو   16 بتاريللخ  �ملتحللدة 
مبوجللب  �لوطنللي”(  دبللي  )”بنللك  �لوطنللي  دبللي  وبنللك  �لللدويل”(  �لإمللار�ت  )”بنللك 
ك�صركللللة  وتعدياتلله(   1984 لعللام    8 رقللم  �لحتللادي  �لقانللون   ( �لتجاريللة  �ل�صللركات  قانللون 

عامللة.  م�صللاهمة 

�ملاليللة  �لبيانللات  ت�صللمل   2020 دي�صللمرب   31 يف  �ملنتهيللة  لل�صللنة  �ملوحللدة  �ملاليللة  �لبيانللات   
يف  �ملجموعللة  وح�صللة  ”�ملجموعللة”(  بللل  معللا  �إليهللم  )ي�صللار  �لتابعللة  و�صللركاته  للبنللك 

م�صللرتكة. وم�صللاريع  زميلللة  �صللركات 

ويتمثللل   .)”EMIRATESNBD” )�ملوؤ�صللر:  �ملللايل  دبللي  �صللوق  يف  �لبنللك  �إدر�ج  مت   
�مل�صرفيللة  و�خلدمللات  لل�صللركات  �مل�صرفيللة  �خلدمللات  يف  �لأ�صا�صللي  �ملجموعللة  ن�صللاط 
علللى  �لبنللك  موقللع  عنللو�ن  �لإ�صللامية.  �مل�صرفيللة  و�خلدمللات  و�خلزينللة  للم�صللتهلكني 
عللن  �لتفا�صيللل  مللن  ملزيللد    .www.emiratesnbd.com هللو:  �لإنرتنللت  �صللبكة 
�ملاليللة  �لبيانللات  مللن   40 رقللم  �لإي�صللاح  علللى  �لطللاع  يرجللى  �لتابعللة  �ل�صللركات  �أن�صللطة 

�ملدققللة. �ملوحللدة 

�إن عنو�ن �ل�صركة �مل�صجل هو �ض.ب. 777 .  دبي .  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�مل�صللاهم  �صللركة  وهللي  لا�صللتثمار  دبللي  موؤ�ص�صللة  هللي  للمجموعللة  �لأم  �ل�صللركة  �إن   
دبللي.  حكومللة  هللو  فيهللا  �لرئي�صللي 

اأ�سا�س املحا�سبة  .2
بيان �لمتثال  �أ( 

لإعللد�د  �لدوليللة  للمعايللري  وفقللًا  للمجموعللة  �ملوحللدة  �ملاليللة  �لبيانللات  �إعللد�د  مت 
و�لتف�صللري�ت  �لدوليللة  �ملحا�صللبية  �ملعايللري  جمل�للض  عللن  �ل�صللادرة  �ملاليللة  �لتقاريللر 
ومتطلبللات  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لدوليللة  �ملعايللري  جمل�للض  عللن  �ل�صللادرة 

�ملتحللدة.  �لعربيللة  �لإمللار�ت  دولللة  يف  �ل�صللارية  �لقو�نللني 

�لبيانللات  هللذه  �إعللد�د  يف  ��صللتخد�مها  مت  �لتللي  �لرئي�صللية  �ملحا�صللبية  �ل�صيا�صللات  �إن 
مت�صللقة  ب�صللورة  �ل�صيا�صللات  هللذه  تطبيللق  ومت  �أدنللاه.  مبينللة  للمجموعللة  �ملوحللدة  �ملاليللة 

ذلللك. خللاف  يذكللر  مل  مللا  �ملقدمللة .   �ل�صللنو�ت  جميللع  علللى 
�أ�صا�ض �لقيا�ض  ب( 

فيمللا  �لتاريخيللة  �لتكلفللة  ملبللد�أ  وفقللا  للمجموعللة  �ملوحللدة  �ملاليللة  �لبيانللات  �إعللد�د  مت 
يلللي:      مللا  عللد� 

مت قيا�ض �لأدو�ت �ملالية �مل�صتقة على �أ�صا�ض �لقيمة �لعادلة؛   •
خللال  مللن  �لعادلللة  بالقيمللة  للمتاجللرة  �أنهللا  علللى  �مل�صنفللة  �ملاليللة  �لأدو�ت   •

�لعادلللة؛  بالقيمللة  قيا�صللها  مت  �خل�صللارة  �أو  �لربللح 
�ل�صللامل  �لدخللل  خللال  مللن  �لعادلللة  بالقيمللة  �مل�صنفللة  �ملاليللة  �ملوجللود�ت   •

و �لآخللر؛ 
باملخاطللر  يتعلللق  فيمللا  �لعادلللة  بالقيمللة  �ملغطللاة  و�ملطلوبللات  �ملوجللود�ت  قيا�للض  مت   •

تغطيتهللا. يتللم  �لتللي 

يتطلللب  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لدوليللة  للمعايللري  وفقللا  �ملاليللة  �لبيانللات  �إعللد�د  �إن 
ت�صللع  �أن  �لإد�رة  مللن  كذلللك  ويتطلللب  حمللددة.  هامللة  حما�صللبية  تقديللر�ت  ��صللتخد�م 
تنطللوي  �لتللي  �لنقللاط  �إن  للمجموعللة.  �ملحا�صللبية  �ل�صيا�صللات  تطبيللق  �إطللار  يف  �أحكامللًا 
فيهللا  تكللون  �لتللي  �لنقللاط  تلللك  �أو  �لتعقيللد    �أو  �لأحللكام  مللن  كبللرية  درجللة  علللى 
للمجموعللة  �ملوحللدة  �ملاليللة  للبيانللات  بالن�صللبة  �أهميللة  ذ�ت  �لتقديللر�ت  �أو  �لفرت��صللات 
�ملدققللة. �ملوحللدة  �ملاليللة  �لبيانللات  مللن   5 رقللم  �لإي�صللاح  يف  عنهللا  �لإف�صللاح  مت  قللد 

حتويل ”اآيبور” )الإ�سالحات املعيارية ل�سعر الفائدة بني البنوك(    .3

�لللدويل  �ملعيللار  علللى  تعديللات  �ملجموعللة  طبقللت   ،2020 ينايللر   1 مللن  �عتبللارً� 
 39 رقللم  �لللدويل  �ملحا�صللبة  ومعيللار  �ملاليللة.  �لأدو�ت   -  9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د 
رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  و�ملعيللار  و�لقيا�للض  �لعللرت�ف  �ملاليللة:  �لأدو�ت 
وتقللدم  �لفائللدة.  ل�صللعر  �ملعياريللة  بالإ�صاحللات  �ملتعلقللة  �ملاليللة  �لأدو�ت  �إف�صاحللات   -  7
�لفائللدة  ل�صللعر  �ملعياريللة  �لإ�صاحللات  م�صللروع  مللن   1 كمرحلللة  �إليهللا  )�مل�صللار  �لتعديللات 
�صللعر  ��صللتبد�ل  قبللل  �لنا�صللئة  �لتحللوط  حما�صللبة  متطلبللات  مللن  �عفللاًء  �لبنللوك(  بللني 

�لتحليللات  ��صللتخد�م  للم�صللتخدمني  �لإعفللاء  هللذ�  ويتيللح  �لبنللوك  بللني  �لعر�للض 
بالفعللل  �ملجموعللة  وقامللت   .2021 �لعللام  بعللد  ملللا  �ليقللني  عللدم  فللرتة  خللال  �مل�صللتقبلية 
�لتحللوط  لأدو�ت  �ملجموعللة  تعر�للض  �إن  هللذه.  �لتحوطيللة  �لتخفيللف  �إجللر�ء�ت  بتطبيللق 
�مل�صللتحقة  �لتحللوط  وبنللود  �ملتعللددة(  �لعمللات  ومبللادلت  �لفائللدة  �أ�صللعار  )مبللادلت 
لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار  تعديللات  نطللاق  �صمللن  تدخللل  و�لتللي  ف�صاعللًد�   2021 عللام  مللن 
دولر   1.5 �ل�صللمية  �لقيللم  مللع  �لعادلللة  �لقيمللة  حتوطللات  ت�صللمل   9 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر 
علللى  �أمريكللي  دولر  مليللار   3.3 و  �جلزئللي  �ل�صللتام  عنللد  �أمريكللي  دولر  مليللار  �أمريكللي 
�أمريكللي  دولر  مليللار   1 تبلللغ  ��صللمية  بقيللم  �لنقللدي  �لتدفللق  وحتوطللات  �جلزئللي؛  �لدفللع 

�جلزئللي. �ل�صللتام  عنللد 

معيللار  �إ�صللاح  �لدوليللة  �ملحا�صللبة  معايللري  جمل�للض  ن�صللر   ،2020 �أغ�صط�للض   27 بتاريللخ 
�لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  �ملعيللار  علللى  �لتعديللات  مللن   2 �ملرحلللة   - �لفائللدة  �صللعر 
�لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  و�ملعيللار   39 رقللم  �لدوليللة  �ملحا�صللبة  ومعيللار   9 رقللم  �ملاليللة 
�لللدويل  و�ملعيللار   4 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د  �لللدويل  و�ملعيللار   7 رقللم  �ملاليللة 
 2 كمرحلللة  �إليهللا  )ي�صللار   ”2 �ملرحلللة  ”تعديللات   .16 رقللم  �ملاليللة  �لتقاريللر  لإعللد�د 
ت�صللمل  �لبنللوك(.  بللني  �لفائللدة  ل�صللعر  �ملعياريللة  �لإ�صاحللات  معامللات  م�صللروع  مللن 
�ملعتمللدة  للمحا�صللبة  �لعمليللة  �لو�صلليلة  تطبيللق  بالتعديللات  تاأثللرت  �لتللي  �ملجللالت 
�ملعامللات  حتديللث  يتللم  عندمللا  �ملاليللة  و�ملطلوبللات  �ملاليللة  �ملوجللود�ت  لتعديللات 
�لعللرت�ف(،  �أيقللاف  �إلللى  يللوؤدي  لللن  )وهللذ�  �جلديللدة  ”�أيبللور”  �أ�صللعار  مللع  لتتما�صللى 
يللوؤدي  )لللن  �لتحللوط  وم�صللتند�ت  �لتحللوط  ت�صنيفللات  يف  �لتغيللري�ت  مللن  و�لإعفللاء 
”�أيبللور”  �إ�صللاح  يتطلبهللا  �لتللي  �لتحللوط  وم�صللتند�ت  �لتحللوط  ت�صنيفللات  يف  �لتغيللري 
مللن  �مل�صللتخدمني  متكللن  �لتللي  �لإف�صاحللات  وتقللدمي  �لتحللوط(  حما�صللبة  وقللف  �إلللى 
�لللذي  �لفائللدة  �أ�صللعار  موؤ�صللر  �إ�صللاح  عللن  �لنا�صللئة  �ملخاطللر  ومللدى  طبيعللة  فهللم 
�عتبللاًر�  �لتعديللات  ت�صللري  �ملخاطللر.  لتلللك  �إد�رتهللا  وكيفيللة  �ملجموعللة  للله  تتعر�للض 
بيانهللا  �إعللادة  �إلللى  �حلاجللة  دون  مللن  رجعللي  باأثللر  تطبيقهللا  ويتللم   2021 ينايللر   1 مللن 

�ل�صللابقة. للفللرت�ت 

تعاونهللا  وتو��صللل  �ملجموعللة  حتللول  باأن�صللطة  يتعلللق  م�صللروع  �إد�رة  بتللويل  �لإد�رة  تقللوم 
�ملخاطللر  وتخفيللف  �ملنظللم  �لتحللول  �آليللة  لدعللم  �مل�صلحللة  �أ�صحللاب  خمتلللف  مللع 
و�لتعقيللد  �حلجللم  حيللث  مللن  فائقللة  �أهميللة  �مل�صللروع  يكت�صللب  �لتحللول.  عللن  �لناجتللة 

�لد�خليللة. و�لعمليللات  و�لأنظمللة  �ملنتجللات  علللى  و�صلليوؤثر 

4. اإدارة املخاطر 

)�أ( حتليل جودة �لئتمان: 
ب�صللكل  حتديللده  يتللم  مل  مللا  �ملطفللاأة.  بالتكلفللة  �ملقا�صللة  �ملاليللة  للموجللود�ت  �لئتمللان  جللودة  حللول  معلومللات  �لتللايل  �جلللدول  يو�صللح 

�لدفرتيللة. �ملبالللغ  �إجمللايل  �جلللدول  يف  �ملبالللغ  متثللل  �ملاليللة.  للموجللود�ت  بالن�صللبة  حمللدد. 

4. اإدارة املخاطر )تتمة( 

)�أ( حتليل جودة �لئتمان )تتمة(:

األف درهم
31 دي�سمرب 2020

ملدة 12 �صهر� 
خ�صائر �لئتمان 

�ملتوقعة

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

�ملوجود�ت �ملالية 
منخف�صة �لقيمة 

�لئتمانية يف 
�لأ�صل �أو عند 

�ل�صر�ء

�ملجموع

القرو�س وذمم مدينة للعمالء - اخلدمات 
امل�سرفية لل�سركات

313.230.566--297.378.38115.852.185منتجة )�لت�صنيفات 1�أ - 4و(
19.647.3411.212.69320.860.034--غري منتجة )�لت�صنيفات 5 �أ - 5 د(

اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء - 
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

297.378.38115.852.18519.647.3411.212.693334.090.600
القرو�س والذمم املدينة للعمالء - اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد
79.541.255--72.298.6807.242.575منتجة )�لت�صنيفات 1�أ - 4و(

2.290.988846.1893.137.177--غري منتجة )�لت�صنيفات 5 �أ - 5 د(
اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء - 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
72.298.6807.242.5752.290.988846.18982.678.432

 
369.577.06123.094.76021.938.3292.058.882416.769.032اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء

)28.845.608()877.723()19.037.235()5.271.329()3.659.321(خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة*
366.017.74017.823.4312.901.0941.181.159387.923.424القيمة الدفرتية

األف درهم
31 دي�سمرب 2019

ملدة 12 �صهر� 
خ�صائر �لئتمان 

�ملتوقعة

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

خ�صائر �لئتمان 
�ملتوقعة على مدى 

�لعمر �لفرت��صي- 
غري منخف�صة 
قيمة �لئتمان

�ملوجود�ت �ملالية 
منخف�صة �لقيمة 

�لئتمانية يف 
�لأ�صل �أو عند 

�ل�صر�ء

�ملجموع

القرو�س وال�سلف للعمالء - اخلدمات 
امل�سرفية لل�سركات

309.399.078--297.269.66012.129.418منتجة )�لت�صنيفات 1�أ - 4و(
16.611.8171.490.85018.102.667--غري منتجة )�لت�صنيفات 5 �أ - 5 د(

اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء - 
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

297.269.66012.129.41816.611.8171.490.850327.501.745
القرو�س والذمم املدينة للعمالء - اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد
78.124.148--69.923.0488.201.100منتجة )�لت�صنيفات 1�أ - 4و(

1.496.2781.556.9633.053.241--غري منتجة )�لت�صنيفات 5 �أ - 5 د(
اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء - 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
69.923.0488.201.1001.496.2781.556.96381.177.389

 
367.192.70820.330.51818.108.0953.047.813408.679.134اإجمايل القرو�س والذمم املدينة للعمالء

)23.790.153()149.353()16.717.467()3.221.584()3.701.749(خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة*
363.490.95917.108.9341.390.6282.898.460384.888.981القيمة الدفرتية

�خلدمات �مل�صرفية لل�صركات - ت�صمل �لقرو�ض �ملنتجة  3.854 مليون درهم )2019: 4.428 مليون درهم ( لقرو�ض مقابل قائمة مر�قبة �لعماء.  
*ت�صتمل �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة منخف�صة �لقيمة و�لبالغة 23.997 مليون درهم على قرو�ض وذمم مدينة منخف�صة �لقيمة بقيمة 21.938 مليون درهم و2.059 مليون درهم على �أنها موجود�ت مالية منخف�صة 

�لقيمة �لئتمانية يف �لأ�صل �أو عند �ل�صر�ء مت �صر�وؤها بالقيمة �لعادلة.
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