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�لديون �مل�ضدرة و�أمو�ل مقرت�ضة �أخرى  .9
2020

األف درهم
2021

األف درهم
46,408,605 54,560,648 برنامج ال�سندات متو�سطة الأجل*

7,335,940 6,405,566 قرو�ض اآجلة من بنوك
918,125 2,421,014 قرو�ض ناجمة عن توريق القرو�ض

54,662,670 63,387,228

املقرت�س��ة  الأم��وال  م��ن  وغريه��ا  امل�س��درة  الدي��ون  بع���ض  تغطي��ة  مت��ت 
ملي��ون   27.937 قيمته��ا  وتبل��غ  العادل��ة  القيم��ة  وخماط��ر  النقدي��ة  للتدفق��ات 
اأدوات  ح��ول  تفا�سي��ل  عل��ى  للح�س��ول  دره��م(.  ملي��ون   25.187  :2020(

.35 رق��م  الإي�س��اح  عل��ى  الإط��الع  يرج��ى   . التح��وط 
ال�س��ادرة  الدي��ون  عل��ى  العادل��ة  القيم��ة  وح��ركات  ال�س��رف  �س��عر  متث��ل   *

الأجنبي��ة.  العم��الت  خماط��ر  م��ن  املجموع��ة  حت��وط  الأجنبي��ة.  بالعمل��ة 
�ضايف دخل �لر�ضوم و�لعموالت   .10

2021
األف درهم

2020
األف درهم

دخل العمولت من منتجات وخدمات 
831,195817,001التمويل التجاري

5,304,8124,631,953دخل الر�سوم
62,47434,124ر�سوم الو�ساطة

276,564143,545اأتعاب املحفظة والر�سوم الإدارية الأخرى 
6,475,0455,626,623اإجمايل دخل الر�سوم والعمولت

)1,972,060()2,639,234(م�سروفات الر�سوم والعمولت
3,835,8113,654,563

�الإير�د�ت �لت�ضغيلية �الأخرى  .11
2021

األف درهم
2020

األف درهم
دخل توزيعات الأرباح على ا�ستثمارات 

الأ�سهم امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�سامل الآخر

1,6045,228

دخل توزيعات الأرباح على ا�ستثمارات 
الأ�سهم امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة
17,13816,831

اأرباح من بيع �سندات دين ا�ستثمارية 
م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر
182,72871,795

الربح/)اخل�سارة( من الأوراق املالية 
)314,973(12,282ال�ستثمارية

27,92132,618دخل الإيجارات
اأرباح / )اخل�سارة( من بيع العقارات 

)34()3,063()عقارات ا�ستثمارية/خمزون(

1,855,252)3,011,929(دخل �سرف العمالت الأجنبية*
)82,617(4,740,191دخل م�ستق / )خ�سارة(

943,589304,801دخل اآخر )�سايف(**
2,910,4611,888,901

*ت�سمل دخل / )خ�سارة( �سرف العمالت الأجنبية اأرباح / )خ�سارة( املتاجرة والتحويالت واأرباح / 
)خ�سارة( معامالت مع العمالء. 

**ت�سمل اأرباح على بيع م�سرف دبي �ض.م.ع مببلغ 0.3 مليار درهم.
�أتعاب  �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة   .12

اإدارة  جمل���ض  اأع�س��اء  اإل��ى  الدف��ع  م�س��تحقة  الأتع��اب  تت�سم��ن  وه��ي 
دره��م(. ملي��ون   31  :2020( دره��م  ملي��ون   31 البالغ��ة  املجموع��ة 

�إد�رة وتخ�ضي�س ر�أ�س �ملال   .13
عل��ى  بالإ�س��راف  املرك��زي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  م�س��رف  يق��وم 
راأ���ض  كفاي��ة  ح��ول  معلوم��ات  يتلق��ى  ولذل��ك  موح��د  اأ�سا���ض  عل��ى  املجموع��ة 
ع��ام  م��ن  اعتب��ارا  ككل.  للمجموع��ة  امل��ال  راأ���ض  متطلب��ات  ويح��دد  امل��ال 
اإط��ار  با�س��تخدام  املجموع��ة  م�س��توى  عل��ى  امل��ال  راأ���ض  احت�س��اب  يت��م   .  2017
تطبي��ق  بع��د   . ب��ازل"(  )"جلن��ة  امل�سرفي��ة  للرقاب��ة  ب��ازل  للجن��ة   3 ب��ازل 
املرك��زي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  م�س��رف  يقدمه��ا  الت��ي  التعدي��الت 
ب��ازل  �س��اأن  �س��اأنه   .3 ب��ازل  اإط��ار  يتاأل��ف  الوطني��ة.  امل�سلح��ة  مراع��اة  م��ع 
وعملي��ة  امل��ال.  راأ���ض  ملتطلب��ات  الأدن��ى  احل��د  "ركائ��ز":  ث��الث  م��ن   .2

ال�س��وق. وان�سب��اط  الرقابي��ة  املراجع��ة 
احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال

ولوائ��ح  اأنظم��ة  املرك��زي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  م�س��رف  اأ�س��در 
فرباي��ر   1 م��ن  اعتب��ارًا  التنفي��ذ  حي��ز  دخل��ت  والت��ي   .3 ب��ازل  م��ال  راأ���ض 
ثالث��ة  عل��ى  امل��ال  لراأ���ض  الأدن��ى  احل��د  متطلب��ات  تطبي��ق  مت  حي��ث   .  2017
امل��ال  وراأ���ض   1 وال�س��ق  العادي��ة  الأ�س��هم  م��ن   1 ال�س��ق  وه��ي  م�س��تويات. 

. يل جم��ا لإ ا
امل��ال  راأ���ض  )احتياط��ي  التحوط��ي  امل��ال  راأ���ض  احتياط��ي  تكوي��ن  يت��م 
ي�س��ل  اأق�س��ى  بح��د  امل��ال.  لراأ���ض  الدوري��ة  التقلب��ات  واحتياط��ي  التحوط��ي( 
راأ���ض  اأ�س��هم  قيم��ة  م��ن  اأعل��ى  يك��ون  بحي��ث  احتياط��ي(  ل��كل   %2.5 اإل��ى 

.%7 بواق��ع  العادي��ة  امل��ال 
القت�س��ادي  الدع��م  خط��ة  ملعاي��ري  وفق��ًا   .2021 بالع��ام  يتعل��ق  فيم��ا 
امل��ال  راأ���ض  عل��ى  احلف��اظ  املطل��وب  م��ن   ,2022 يوني��و  لغاي��ة  املوجه��ة, 
هن��اك  لي���ض  امل��ال.  راأ���ض  قاع��دة  م��ن   %1.5 ن�س��بة  عن��د  التحوط��ي 
مطلوب��ا  ولي���ض  القت�سادي��ة.  للتقلب��ات  امل��ال  راأ���ض  لحتياط��ي  تاأث��ري  اأي 

.2021 للع��ام  علي��ه  احلف��اظ 
املجموع��ة  ت�سني��ف  مت  الإ�س��ايف.  امل��ال  راأ���ض  احتياط��ي  اإل��ى  بالإ�ساف��ة 
املحل��ي  امل�س��توى  عل��ى  النظامي��ة  الأهمي��ة  ذات  البن��وك  م��ن  اأنه��ا  عل��ى 
ذات  البن��وك  م��ن  كواح��دة  مركزه��ا  عل��ى  احلف��اظ  اأج��ل  وم��ن   ."D-SIB"
احلف��اظ  املجموع��ة  عل��ى  ينبغ��ي  املحل��ي  امل�س��توى  عل��ى  النظامي��ة  الأهمي��ة 
م��ن  الإعف��اء  مت  ق��د  ان��ه  غ��ري   .%1.5 ن�س��بة  عن��د  امل��ال  راأ���ض  قاع��دة  عل��ى 
.2022 يوني��و  لغاي��ة  املوجه��ة  القت�س��ادي  الدع��م  خلط��ة   وفق��ًا  املطل��ب  ه��ذا 

�إد�رة وتخ�ضي�س ر�أ�س �ملال )تتمة(   .13

راأ�ض املال النظامي 
وه��ي  رئي�س��ية  فئ��ات  ث��الث  اإل��ى  للمجموع��ة  النظام��ي  امل��ال  راأ���ض  ينق�س��م 
اعتم��ادًا  الإ�س��ايف  الث��اين  وال�س��ق  الأول  وال�س��ق  العادي��ة  لالأ�س��هم  الأول  ال�س��ق 

خ�سائ�سه��ا. عل��ى 
م��ن  ج��ودة  الأعل��ى  الفئ��ة  وميث��ل  العادي��ة.  لالأ�س��هم  الأول  ال�س��ق  ي�س��مل   •
القان��وين  والحتياط��ي  الأ�س��هم  وع��الوة  الأ�س��هم  راأ�س��مال  امل��ال.  راأ���ض 
غ��ري  واحل�س��ة  املحتج��زة  والأرب��اح  الأخ��رى  والحتياطي��ات  والنظام��ي 
امللمو�س��ة  غ��ري  واملوج��ودات  التجاري��ة  ال�س��هرة  خ�س��م  بع��د  امل�س��يطرة 
حق��وق  يف  املدرج��ة  بالبن��ود  املتعلق��ة  الأخ��رى  النظامي��ة  والتعدي��الت 
خا�س��ة  لأغرا���ض  خمتلف��ة  ب�س��ورة  معه��ا  التعام��ل  يت��م  لك��ن  و  امل�س��اهمني 
م�س��رف  قب��ل  م��ن  املقرتح��ة  التوجيه��ات  ح�س��ب  امل��ال  راأ���ض  بكفاي��ة 

املرك��زي.   املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 
غ��ري  لالأ�س��هم  امل��ال  راأ���ض  اأدوات  عل��ى  امل��ال  راأ���ض  م��ن   1 ال�س��ق  ي�س��تمل   •

. ي��ة د لعا ا
املوؤهل��ة  الثانوي��ة  الدي��ون  عل��ى  امل��ال  راأ���ض  م��ن   2 ال�س��ق  ي�س��تمل   •

عن��ه.   املف�س��ح  غ��ري  والحتياط��ي 
مدرج �أدناه ملحة عامة حول ر�أ�س �ملال وفًقا الإطار بازل 3:

2021
األف درهم

2020
األف درهم

ر�أ�س �ملال �ملتاح
67,463,97667,134,947ال�سق الأول من حقوق امللكية العادية 

76,592,62877,514,733ال�سق الأول من راأ�ض املال 
81,504,42982,434,262اإجمايل راأ�ض املال املوؤهل

�الأ�ضول �ملرجحة باملخاطر
392,944.100393,562,281خماطر الئتمان

10,945,30414,600,122خماطر ال�سوق
42,492,45638,291,452املخاطر الت�سغيلية

446.381.860446,453,855�إجمايل �الأ�ضول �ملرجحة باملخاطر

20212020ن�سبة راأ�ض املال
18.46%18.26%اأ. الإجمايل املوحد للمجموعة 

17.36%17.16%ب. ن�سبة ال�سق الأول لالإجمايل املوحد
ج. ن�سبة ال�سق الأول لالأ�سهم العادية 

15.04%15.11%لالإجمايل املوحد

2021
األف درهم

2020
األف درهم

�ل�ضق 1 من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال �لعادية 
6,316,5986,316,598راأ�ض املال

17,954,16417,954,164اأ�سهم راأ�ض املال املمتازة
2,710,530)2,921,388(احتياطيات موؤهلة

ترتيبات التحول: اإعادة قيد جزئية لتاأثري 
خ�سائر الئتمان املتوقعة على اأ�سهم راأ�ض املال 

ال�سق الأول العادية يف اإطار املعيار الدويل 
لإعداد التقارير املالية رقم 9 

2,469,4672,002,738

53,088,21347,014,778اأرباح حمتجزة / )-( خ�سارة
)2,526,639()3,158,299(الأرباح املتوقعة / املقرتحة

55,01822,124مبلغ موؤهل من ح�سة غري م�سيطرة
�ل�ضق 1 من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال �لعادية 

قبل �لتعديالت �لتنظيمية و��ضتقطاع 
�حلد �الأدنى

73,803,77373,494,293

)6,359,346()6,339,797(ناق�سًا: اخل�سومات التنظيمية
�إجمايل �ل�ضق 1 من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال �لعادية 

بعد �لتعديالت �لتنظيمية و��ضتقطاع 
�حلد �الأدنى

67,463,97667,134,947

�إجمايل �ل�ضق 1 من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال �لعادية 
بعد �لرتتيبات �النتقالية ال�ضتقطاعات �ل�ضق 

1 من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال �لعادية �النتقالية 
من �لفئة )�أ(

67,463,97667,134,947

ر�أ�س مال �إ�ضايف من �لفئة 1 
9,128,65210,379,786راأ�ض مال موؤهل - ال�سق 1

راأ�ض مال - ال�سق 1 اآخر على �سبيل املثال 
--)اأ�سهم عالوة. ح�سة غري م�سيطرة(

9,128,65210,379,786�إجمايل ر�أ�س �ملال �الإ�ضايف - �ل�ضق 1
�إجمايل ر�أ�س �ملال - �ل�ضق 1 بعد �لرتتيبات 

9,128,65210,379,786�النتقالية �لفئة )ب(

�ل�ضق 2 من ر�أ�س �ملال
--اأدوات ال�سق 2 على �سبيل املثال قر�ض ثانوي

ال�سق 2 من راأ�ض املال الآخر )مبا يف ذلك 
4.911.8014,919,529املخ�س�سات العامة وغري ذلك(

4.911.8014,919,529�إجمايل ر�أ�س �ملال �ل�ضق 2
�إجمال ر�أ�س �ملال �ل�ضق 2 بعد �لرتتيبات 

4.911.8014,919,529�النتقالية. �لفئة )ج(

81.504.42982,434,262

�لقرو�س و�لذمم �ملدينة  .6

2021اأ(  ح�سب النوع 
األف درهم

2020
األف درهم

459,457,866478.526.280اإجمايل الق�رو�ض و الذمم املدينة
)34.984.811()37,185,476(ناق�سًا: خ�سائر الئتمان املتوقعة 

422,272,390443.541.469

2021بالتكلفة املطفاأة 
األف درهم

2020
األف درهم

141,178,599147,606,488�سحوبات على املك�سوف
227,088,997244,809,965قرو�ض لآجل

9,236,6317,915,401قرو�ض مقابل �سندات اأمانة
3,892,6053,594,752كمبيالت خم�سومة

13,353,45512,842,426ذمم مدينة لبطاقات الئتمان 
394,750,287416.769.032اإجمايل القرو�ض - التقليدية

41,489,90039,841,875مرابحة
20,862,45220,263,477اإجارة
975,081454,006وكالة

873,1781,141,483ا�ست�سناع
1,646,7131,483,910ذمم مدينة لبطاقات الئتمان

675,088293,847اأخرى
)1,721,350()1.814.833(ناق�سًا: الدخل املوؤجل

اإجمايل ذمم الأن�سطة املدينة للتمويل 
الإ�سالمي

64,707,57961,757,248

459.457.866478.526.280اإجمايل القرو�ض والذمم املدينة
29.159.71729,817,914اإجمايل القرو�ض والذمم املدينة املتعرثة

2021ب(  ح�سب وحدات الأعمال: 
األف درهم

2020
األف درهم

314.574.572341.275.968ال�سركات 
107.697.818102.265.501الأفراد

 422.272.390443.541.469

 4.6  :2020( دره��م  ملي��ار   2.3 مببل��غ  لل�س��ركات  اإج��ارة  اأ�س��ول  توري��ق  مت 
ملي��ار   0.2  :2020( دره��م  �سف��ر  مببل��غ  مرابح��ة  واأ�س��ول  دره��م(  ملي��ار 
ب(.  13 و   19 اإي�س��اح  )راج��ع  �سك��وك  التزام��ات  اإ�س��دار  لغر���ض  دره��م( 

املدين��ة  الذم��م  و  والقرو���ض  املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ائر  ع��ن  الإف�س��اح  مت 
الإي�س��اح  يف  التفا�سي��ل  م��ن  مبزي��د  القيم��ة  يف  لنخفا���ض  تعر�س��ت  الت��ي 

)ط(.  46 رق��م 
توريق �لقرو�س  

يف  املوج��ودات  لتموي��ل  الوطن��ي  دب��ي  الإم��ارات  �س��ركات  تاأ�سي���ض  )اأ( 
املوج��ودات لتوري��ق  كامي��ان  وج��زر  ايرلن��دا 

والذم��م  ال�س��ركات  قرو���ض  حتوي��ل  مت   ,2021 دي�س��مرب   31 يف  كم��ا   
املوج��ودات  لتموي��ل  الوطن��ي  دب��ي  الإم��ارات  �س��ركة  اإل��ى  املدين��ة 
الإم��ارات  و�س��ركة  خا�س��ة  اأن�س��طة  ملمار�س��ة  قائم��ة  ك�س��ركة   1 رق��م 
ملي��ون   918 مببل��غ  املح��دودة   2 رق��م  املوج��ودات  لتموي��ل  الوطن��ي  دب��ي 
ال�سل��ة  ذات  املديوني��ة  قيم��ة  وبلغ��ت  دره��م(  ملي��ون   918  :2020( دره��م 
ال�س��ادرة  الدي��ون  بن��د  حت��ت  واملدرج��ة  املوج��ودات  به��ذه  وامل�سمون��ة 
ملي��ون   918  :2020( دره��م  ملي��ون   918 اأخ��رى   مقرت�س��ة  واأم��وال 
حمفظ��ة  �س��راء  يف  ال�س��ركات  له��ذه  الرئي�س��ي  الن�س��اط  يتمث��ل  دره��م(. 

�س��ندات. اإ�س��دار  خ��الل  م��ن  قرو���ض 
اأن�س��طة  يف  مل�س��اركتها  متنوع��ة  اإي��رادات  عل��ى  املجموع��ة  ح�س��ول  نتيج��ة   
تفعي��ل  عل��ى  الق��درة  وامتالكه��ا  اخلا�س��ة  الأغرا���ض  ذات  ال�س��ركات 
الأغرا���ض  ذات  ال�س��ركات  عل��ى  نفوذه��ا  خ��الل  م��ن  الإي��رادات  ه��ذه 
اخلا�س��ة  الأغرا���ض  ذات  ال�س��ركات  ه��ذه  توحي��د  مت  فق��د  اخلا�س��ة. 

.10 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  م��ع  بالتواف��ق 

�لقرو�س و�لذمم �ملدينة)تتمة(  .6
توريق �لقرو�س )تتمة(  

)ب( توريق الذمم املدينة للتمويل الإ�سالمي
املح��ددة  واملرابح��ة  الإج��ارة  اأ�س��ول  بع���ض  بتحوي��ل  املجموع��ة  قام��ت   
امللكي��ة  ذات  )"املوج��ودات  دره��م  ملي��ار   307 بلغ��ت  اإجمالي��ة  بقيم��ة 
اإل��ى  الإ�س��المي  الإم��ارات  م�س��رف  التابع��ة,  �س��ركتها  م��ن  امل�س��رتكة"( 
)"جه��ة  املح��دودة  لل�سك��وك  الإ�س��المي  الإم��ارات  م�س��رف  �س��ركة 
ه��ذه  لإ�س��دار  تاأ�س�س��ت  خا�س��ة  اأغرا���ض  ذات  �س��ركة  وه��ي  الإ�س��دار"(. 
املطف��اأة.  بالتكالي��ف  مب��ني  الأج��ل  متو�س��ط  التموي��ل  وه��ذا  ال�سك��وك. 
الدف��ع  امل�س��تحقة  ال�سك��وك  اإجم��ايل  بل��غ   ,  2021 دي�س��مرب   31 يف  كم��ا 

دره��م(. ملي��ار   5.5  :2020( دره��م  ملي��ار   3.7
املو�س��وع.  حي��ث  م��ن  امل�س��رتكة.  امللكي��ة  ذات  املوج��ودات  تبق��ى   
به��ذه  الع��رتاف  ي�س��تمر  لذل��ك,  وتبع��ًا  املجموع��ة.  �س��يطرة  حت��ت 
قدم��ت  تع��رث.  اأي  ح��دوث  ح��ال  يف  املجموع��ة.  قب��ل  م��ن  املوج��ودات 
حامل��ي  قب��ل  م��ن  املتكب��دة  اخل�س��ائر  جمي��ع  بتعوي���ض  تعه��دًا  املجموع��ة 
توا�س��ل  و�س��وف  املجموع��ة  �س��يطرة  حت��ت  ه��ي  واملوج��ودات  ال�سك��وك. 

املجموع��ة.  قب��ل  م��ن  �سيانته��ا 
م�ضتحق للبنوك  .٧

2021
األف درهم

2020
األف درهم

1,982,4564,075,248ودائع حتت الطلب 
1,311,9371,154,569الأر�سدة لدى البنوك املقابلة

2,364,9085,988,940اتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنوك
38,095,90640,453,311ودائع لأجل وودائع اأخرى

43,755,20751,672,068

 %1.14 اأع��اله  ذك��ر  م��ا  عل��ى  املتكب��دة  الفائ��دة  اأ�س��عار  متو�س��ط  يبل��غ 
�س��نويًا(  %1.83  :2020( �س��نويًا 

*تبلغ قيمة التمويل بالتكلفة ال�سفرية مبوجب خطة الدعم القت�سادي املوجهة ال�سادرة عن م�سرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي والتي ا�ستفادت منها املجموعة �سفر درهم )2020: 5.242 مليون درهم( 

وقد مت ا�ستخدامها بالكامل لإتاحة اإمكانية ال�ستفادة من تاأجيل الدفعات للعمالء املتاأثرين. 

ود�ئع �لعمالء   .8

اأ( بح�سب النوع
2021

األف درهم
2020

األف درهم
216,604,708185.134.537ودائع حتت الطلب واإ�سعارات ق�سرية الأجل

166,428,337215.270.129ودائع لأجل 
63,671,85656.743.192ودائع ادخار

9,778,9877.049.176اأخرى
456,483,888464.197.034

ب( بح�سب وحدات الأعمال
2021

األف درهم
2020

األف درهم
199,292,439211.960.138اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلزينة

257,191,449252.236.896اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
456,483,888464.197.034

جمموعه��ا  يبل��غ  اإ�س��المية  ودائ��ع  عل��ى  اأع��اله  العم��الء  ودائ��ع  ت�س��تمل 
ملي��ون(  86,678  :2020( دره��م  ملي��ون   67.190

عل��ى  امل�س��تحقة  الأرب��اح  وتوزيع��ات  املتكب��دة  الفائ��دة  مع��دلت  متو�س��ط  بل��غ 
�س��نويًا(.  %1.52  :2020( �س��نويًا   %1.33 اأع��اله  املذك��ورة  الودائ��ع 

خط��ة  املركزي��ة  وامل�س��ارف  احلكوم��ات  م��ددت  لذل��ك,   وا�س��تجابة   .2021 الع��ام  يف  والقت�س��اد  الأعم��ال  اأن�س��طة  عل��ى  �س��لبًا  يوؤث��ر   )19 )كوفي��د  كورون��ا  فريو���ض  لي��زال   
وال�س��ركات.   الأف��راد  عل��ى  التاأث��ري  م��ن  التقلي��ل  به��دف  ال�س��ابق  الع��ام  يف  طرحته��ا  والت��ي  الدفع��ات(  �س��داد  تاأجي��ل  فيه��ا  )مب��ا  الإغاث��ة  واإج��راءات  القت�س��ادي  الدع��م 
اإل��ى  )ا�س��تنادًا   19 كوفي��د  جائح��ة  ع��ن  الن��اجت  املحتم��ل  التاأث��ري  العتب��ار  يف  املجموع��ة  و�سع��ت   ,2021 الأخ��ري  للرب��ع  املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ائر  حتدي��د  اإط��ار  يف   
املجموع��ة  و�سع��ت  كم��ا  املركزي��ة.  وامل�س��ارف  احلكوم��ات  قب��ل  م��ن  املتخ��ذة  الإغاث��ة  واإج��راءات  القت�س��ادي  الدع��م  خط��ة  احل�س��بان  يف  الأخ��ذ  م��ع  املتاح��ة(  املعلوم��ات 
املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ارة  ومعاجل��ة  املوجه��ة  القت�س��ادي  الدع��م  خط��ة  ب�س��اأن  املرك��زي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  م�س��رف  ع��ن  ال�س��ادرة  الإ�س��عارات  احل�س��بان  يف 
الدولي��ة.  املحا�س��بة  معاي��ري  جمل���ض  ع��ن  ال�س��ادرة  الإر�س��ادات  اإل��ى  بالإ�ساف��ة   ,19 كوفي��د  جائح��ة   �س��ياق  يف   9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  للمعي��ار  وفق��ًا 
اأخ��رى  اإل��ى  مرحل��ة  م��ن  الإنتق��ال  واعتم��اد  ملراجع��ة  و�سعه��ا  مت  والت��ي   9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  وف��ق  خا�س��ة  حوكم��ة  عملي��ة  املجموع��ة  تتب��ع   

والرتجيح��ات. الكل��ي  القت�س��اد  و�س��يناريوهات  املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ارة  لتقدي��رات  الإح��الل  واإدارة 
�لزيادة �جلوهرية يف خماطر �الئتمان  

لزي��ادة  تخ�س��ع  كان��ت  ح��ال  يف  وفق��ط  اإذا   2 املرحل��ة  اإل��ى   1 املرحل��ة  م��ن  القرو���ض  ترحي��ل  املطل��وب  م��ن   ,9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  مبوج��ب   
التع��رث. ح��دوث  خماط��ر  يف  كب��رية  زي��ادة  هن��اك  يك��ون  عندم��ا  الئتم��ان  خماط��ر  يف  الكب��رية  الزي��ادة  حت��دث  منحه��ا.  من��ذ  الئتم��ان  خماط��ر  يف  كب��رية 

م��ن  كان  اإذا  وم��ا  مالي��ة  �سعوب��ة  لأي  الأ�سا�س��ي  ال�س��بب  العتب��ار  يف  الأخ��ذ  م��ع  الدف��ع,  احتم��ال  ع��دم  م��ن  اأخ��رى  ملوؤ�س��رات  املقرت�س��ني  تقيي��م  املجموع��ة  توا�س��ل   
الطوي��ل. امل��دى  عل��ى  اأو   19  - كوفي��د  نتيج��ة  موؤقًت��ا  يك��ون  اأن  املحتم��ل 

الأ�سل��ي  املبل��غ   / الرب��ح  مع��دل  تاأجي��ل  طري��ق  ع��ن   2020 ع��ام  يف  ب��داأ  ال��ذي  الدفع��ات  م��ن  الإعف��اء  برنام��ج  خ��الل  م��ن  املتاأثري��ن  متعامليه��ا  دع��م  املجموع��ة  توا�س��ل   
ب��اأن  املجموع��ة  تعتق��د  التموي��ل.  م��ن  للم�س��تفيدين  النق��دي  التدف��ق  م�س��كالت  ملعاجل��ة  الأج��ل  ق�س��ري  �س��يولة  دع��م  مبثاب��ة  ال�س��داد  يف  الإعف��اءات  ه��ذه  تعت��رب  امل�س��تحق. 
التاأث��ري  يك��ون  اأن  املتوق��ع  م��ن  اأن��ه  اعتب��ار  عل��ى  الئتم��ان  خماط��ر  يف  كب��رية  زي��ادة  ح��دوث  اإل��ى  تلقائًي��ا  ي��وؤدي  ل��ن  الدفع��ات  م��ن  الإعف��اء  برنام��ج  م��ن  ال�س��تفادة 
عل��ى   19 لكوفي��د  املحتم��ل  التاأث��ري  وم��دى  �س��راوة  احل�س��بان  يف  الأخ��ذ  توا�س��ل  املجموع��ة  ف��اإن  العم��الء,  بباق��ي  يتعل��ق  وفيم��ا  الأم��د.  ق�س��ري  العم��الء  اأعم��ال  عل��ى 
�س��جل  جان��ب  اإل��ى  املخاط��ر  حتم��ل  عل��ى  الق��درة  معي��ار  يف  والتغ��ري  ال�س��تجابة  عل��ى  والق��درة  املالي��ة  والق��درة  النق��دي  والتدف��ق  امل�س��تقبلية  والتطلع��ات  القت�س��اد  قط��اع 

الئتم��ان. خماط��ر  يف  الكب��رية  الزي��ادة  حتدي��د  حي��ث  م��ن  ال�س��ابق  الأداء 
املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  ملتطلب��ات  وفًق��ا  معاجلت��ه  ومت��ت  كوفي��د-19  ب�س��بب  الئتماني��ة  الت�س��هيالت  هيكل��ة  اإع��ادة   / لتمدي��د  املحا�س��بي  الأث��ر  تقيي��م  مت   

الرتتيب��ات. و�س��روط  اأح��كام  تعدي��ل  اأج��ل  م��ن   9 رق��م 
�ملعلومات �لتطلعية  

وبن��اًء   .2021 الأخ��ري  للرب��ع  املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ائر  تقدي��رات  عل��ى  تاأثريه��ا  وحتلي��ل  ال�سل��ة  ذات  والرتجيح��ات  الكل��ي  القت�س��اد  �س��يناريوهات  بتقيي��م  املجموع��ة  تق��وم   
طبق��ت  كم��ا   .2020 الع��ام  يف  امل�س��تخدمة  تل��ك  ع��ن  تتغ��ري  مل  والت��ي  املتبقي��ة  ال�سل��ة  ذات  الأوزان  م��ع  املحدث��ة  الكلي��ة  القت�سادي��ة  املتغ��ريات  ا�س��تخدام  مت  ذل��ك,  عل��ى 
الروات��ب.  تدفق��ات  وم�س��توى  الوظيفي��ة  للحال��ة  وفق��ًا  الدفع��ات  �س��داد  تاأجي��ل  م��ن  امل�س��تفيدين  الأف��راد  العم��الء  عل��ى  املتوقع��ة  الئتم��ان  خ�س��ائر  ت�س��ويات  املجموع��ة 

 .19 كوفي��د  ع��ن  ناجت��ة  عك�س��ية  حت��ركات  لأي  حت�س��بًا  ف��ردي  نح��و  عل��ى  الكب��رية  النك�س��افات  تقيي��م  املجموع��ة  توا�س��ل  كم��ا 

�إد�رة �ملخاطر )تتمة(   .4

ج(  جائحة كوفيد-19 وخ�سارة الئتمان املتوقعة

�أور�ق مالية ��ضتثمارية  .5

�إد�رة �ملخاطر )تتمة(   .4

ب( حتليل جودة الئتمان:   

�ألف درهم
31 دي�ضمرب 2021

ملدة 12 �سهرا خ�سائر 
الئتمان املتوقعة

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى العمر 

الفرتا�سي - غري 
منخف�سة قيمة الئتمان

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى العمر 
الفرتا�سي - منخف�سة 

قيمة الئتمان

املجموع

4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811الر�سيد يف 1 يناير

-368,97123,383)392,354(التحويالت من املرحلة 1

-1,559,235)2,118,652(559,417التحويالت من املرحلة 2

-)77,741(77,741-التحويالت من املرحلة 3

3,710,5924,256,5507,279,659)687,483(خم�س�سات انخفا�ض القيمة املكونة خالل العام
املبالغ املعاد قيدها  / التح�سيالت التي مت اإجراوؤها 

)1,044,799()1,044,799(--خالل العام

)1,246,876()1,246,876(--املبالغ امل�سطوبة خالل العام

)2,787,319()1,735,816()806,574()244,929(مبادلت وت�سويات اأخرى 

3,847,3346,929,27626,408,86637,185,476�لر�ضيد �خلتامي

�إد�رة �ملخاطر )تتمة(   .4

ب( حتليل جودة الئتمان )تتمة(: 

األف درهم
31 دي�سمرب 2021

ملدة 12 �سهرا خ�سائر 
الئتمان املتوقعة

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى العمر 

الفرتا�سي - غري 
منخف�سة قيمة الئتمان

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى العمر 
الفرتا�سي - منخف�سة 

قيمة الئتمان
املجموع

4,675,7293,631,41420,919,25229,226,395الر�سيد يف 1 يناير
-212,36740,565)252,932(التحويالت من املرحلة 1
-1,185,960)1,692,522(506,562التحويالت من املرحلة 2
-)95,025(1,47393,552التحويالت من املرحلة 3

3,145,0125,655,0538,460,474)339,591(خم�س�سات انخفا�ض القيمة املكونة خالل العام
املبالغ املعاد قيدها  / التح�سيالت التي مت اإجراوؤها 

)584,935()584,935(--خالل العام

)2,096,710()2,096,710(--املبالغ امل�سطوبة خالل العام
)20,413()349,230(21,442307,375مبادلت وت�سويات اأخرى 

4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811�لر�ضيد �خلتامي

�إد�رة �ملخاطر )تتمة(   .4
ج(  جائحة كوفيد-19 وخ�سارة الئتمان املتوقعة )تتمة(  

الفعلي��ة  النتائ��ج  تختل��ف  ق��د  وبالت��ايل  املتاأ�س��ل,  اليق��ني  ع��دم  م��ن  حال��ة  حل��دوث  والحتم��الت  التوقع��ات  تخ�س��ع  اقت�سادي��ة,  توقع��ات  لأي  بالن�س��بة  احل��ال  ه��و  كم��ا   
املتوقع��ة. تل��ك  ع��ن  كب��ري  ب�س��كل 

ي( �ملبلغ �ملوؤجل و�الأر�ضدة �مل�ضتحقة للعمالء يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
م�س��رف  ع��ن  ال�س��ادرة  املوجه��ة  القت�س��ادي  الدع��م  خط��ة  اإط��ار  يف  ال�سفري��ة  بالتكلف��ة  التموي��ل  م��ن  دره��م  ملي��ون   6.906 مبل��غ  املجموع��ة  �س��حبت   ,2020 ع��ام  خ��الل   

بالكام��ل.  ب�س��دادها  وقام��ت  املرك��زي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 
مم��ا  تاريخ��ه,  حت��ى  منه��ا  دره��م  ملي��ون   8.221 �س��داد  مت   , دره��م  ملي��ون   10.700 للعم��الء  املقدم��ة  الدف��ع  املوؤجل��ة  املبال��غ  اإجم��ايل  بل��غ   ,  2021 دي�س��مرب   31 يف  كم��ا   
دره��م.  ملي��ون   47.358 التاأجي��الت  م��ن  امل�س��تفيدين  للعم��الء  القائم��ة  النك�س��افات  اإجم��ايل  يبل��غ  دره��م.  ملي��ون   2.479 لغاي��ة  و�سل��ت  مببال��غ  ن�س��طة  تاأجي��الت  اإل��ى  اأدى 

املوج��ه. ال�س��امل  القت�س��ادي  الدع��م  بربنام��ج  تتعل��ق  ن�س��طة  الدف��ع  موؤجل��ة  مبال��غ  هن��اك  لي���ض 
حتليل �لعمالء �مل�ضتفيدين من تاأجيل �ضد�د �لدفعات   

�ملبلغ �ملوؤجل و�الأر�ضدة �مل�ضتحقة على �لعمالء يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

31 دي�ضمرب 2021
قرو�س وذمم �أن�ضطة متويلية مدينة

�ألف درهم
�خلدمات �مل�ضرفية لل�ضركات

عدد �مل�ضتفيدين من 
خ�ضائر �الئتمان �ملتوقعة�لتعر�ضات�لدفعات �ملوؤجلة�لتاأجيل

764,360 25,768,643 6,733,711 459 املرحلة 1
3,014,883 7,603,974 1,690,585 74 املرحلة 2
1,896,116 2,842,448 523,497 31 املرحلة 3

5648,947,79336,215,0655,675,359
1,653,556 27,381,521 7,041,108 478 املجموعة 1
4,021,803 8,833,544 1,906,685 86 املجموعة 2

5648,947,79336,215,0655,675,359
�خلدمات �مل�ضرفية لالأفر�د و�إد�رة �لرثو�ت

320,608 10,269,306 1,446,054 120,465 املرحلة 1
154,904 644,179 267,602 9,968 املرحلة 2
104,099 229,403 38,950 26 املرحلة 3

130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
343,957 10,353,791 1,478,258 120,835 املجموعة 1
235,654 789,097 274,348 9,624 املجموعة 2

 130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
131,02310,700,39947,357,9536,254,970الإجمايل

�الإجمايل
�ألف درهم

مدققة 31 دي�ضمرب 2021

�الإجمايل
�ألف درهم

مدققة 31 دي�ضمرب 2020
اأوراق مالية للمتاجرة م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة 

1,939,5653,024,022�سندات حكومية  
387,8142,760,381�سندات �سركات 

156,687108,608اأ�سهم
8,2942,891اأخرى

2,492,3605,895,902
م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

161,416200,254اأ�سهم 
90,73579,113اأخرى

252,151279,367
م�سنفة بالتكلفة املطفاأة

80,920,83045,618,685�سندات حكومية
5,061,5643,981,232�سندات �سركات

85,982,39449,599,917
)22,394()17,364(ناق�سًا : خ�سائر الئتمان املتوقعة

85,965,03049,577,523
م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر - اأدوات دين

10,919,41011,847,978�سندات حكومية
5,989,3314,634,630�سندات �سركات

16,908,74116,482,608
)30,690()23,053(ناق�سًا : خ�سائر الئتمان املتوقعة

16,885,68816,451,918
م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر - اأدوات حقوق امللكية

561,657490,577اأ�سهم
561,657490,577

106,197,30372,748,371اإجمايل الأوراق املالية ال�ستثمارية
106,156,88672,695,287

بلغ املبلغ التعاقدي القائم على القرو�ض والذمم املدينة التي مت �سطبها خالل العام , والتي ل تزال خا�سعة لن�ساط الإنفاذ , 1.247 مليون درهم
)2020: 2.097 مليون درهم(.

إيــــــــضــــــــاحــــــــات حــــــــــــول الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات الــــــمــــــالــــــيــــــة الــــــــمــــــــوحــــــــدة لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة  )تـــــتـــــمـــــة( 

البيانات المالية لعام 2021  
ش.م.ع

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

الراأي

اإن ملخ�ض البيانات املالية املوحدة لبنك الإمارات دبي الوطني �ض.م.ع. )"البنك"( و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها 
جمتمعة ب� "املجموعة"(, والذي يتاألف من ملخ�ض بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2021, و ملخ�ض 

بيان الدخل املوحد, والتي مت اإعدادها ا�ستناًدا اإلى البيانات املالية املوحدة املدققة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2021.

يف راأينا, يعترب ملخ�ض البيانات املالية املوحدة املرفق ملخ�ض عادل عن البيانات املالية املوحدة املدققة, ا�ستناًدا 
اإلى املعلومات التي حددتها الإدارة.

ملخ�ص البيانات املالية

اإن ملخ�ض البيانات املالية املوحدة ل يت�سمن كافة الإف�ساحات التي تتطلبها املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 
وبالتايل, ل تعترب قراءة ملخ�ض البيانات املالية املوحدة وتقرير مدققي احل�سابات هذا بدياًل عن قراءة البيانات 

املالية املوحدة املدققة وتقرير مدقق احل�سابات املرفق بها. اإن ملخ�ض البيانات املالية املوحدة والبيانات املالية 
املوحدة املدققة ل تعك�ض اآثار الأحداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات املالية املوحدة.

البيانات املالية املدققة وتقريرنا حولها

لقد اأبدينا راأًيا غري متحفظ حول البيانات املالية املوحدة املدققة �سمن تقريرنا ال�سادر بتاريخ 25 يناير 2022. 
ا التو�سيح لأمور التدقيق الرئي�سية. يت�سمن التقرير اأي�سً

م�ضوؤولية �الإد�رة عن ملخ�س �لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد ملخ�ض البيانات املالية املوحدة وحتديد املعلومات املطلوبة لتنعك�ض يف ملخ�ض 
البيانات املالية املوحدة بحيث يكون ملخ�ض عادل للبيانات املالية املوحدة املدققة.

م�ضوؤولية مدققي �حل�ضابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول ما اإذا كان ملخ�ض البيانات املالية املوحدة هو ملخ�ض عادل للبيانات املالية 
املوحدة املدققة ا�ستناًدا اإلى اإجراءاتنا, والتي متت وفًقا ملعيار التدقيق الدويل رقم 810 )وتعديالته( ”مهمات 

اإعداد تقرير حول ملخ�ض البيانات املالية”.

ديلويت �آند تو�س )�ل�ضرق �الأو�ضط(

اأكرب اأحمد
رقم القيد 1141

دبي, الإمارات العربية املتحدة
18 اأبريل 2022

بيان الدخل الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر 202١بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 3١ ديسمبر 202١تقرير مدقق الحسابات المستقل

إيـــــــــــضـــــــــــاحـــــــــــات حــــــــــــــــول الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات الــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة الـــــــــــمـــــــــــوحـــــــــــدة لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة

اإي�ساحات
2021

األف درهم
2020

األف درهم
�ملوجود�ت

970,753,613100,841,896نقد وودائع لدى امل�سرف املركزي
1045,343,24834,997,680م�ستحق من البنوك

11106,156,88672,695,287اأوراق مالية ا�ستثمارية
12422,272,390443.541.469القرو�ض والذمم املدينة 

3510,658,92513,697,399القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات
3811,343,5228,837,724قبولت العمالء

3,747,6214,080,042ممتلكات ومعدات 
145,981,4916,313,171ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة 

1511.178,92213.082.805موجودات اأخرى
687,436,618698,087,473�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات
1643,755,20751,672,068م�ستحق للبنوك

17456,483,888464.197.034ودائع العمالء
1863,387,22854,662,670ديون �سادرة واأموال مقرت�سة اأخرى 

193,672,5005,510,933�سكوك م�ستحقة الدفع
359,186,32110,775,231القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

3811,343,5228,837,724قبولت العمالء
2016,028,26317,813,715مطلوبات اأخرى

603,856,929613,469,375�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مل�ضاهمني
216,316,5986,316,598راأ�ض املال امل�سدر

)46,175()46,175(اأ�سهم خزينة
229,128,65210,379,786�سندات راأ�ض املال ال�سق الأول

2117,954,16417,954,164احتياطي عالوة الأ�سهم
233,158,2993,158,299احتياطي قانوين ونظامي

232,945,3932,945,393احتياطيات اأخرى
476,692)725,815(23احتياطي القيمة العادلة
)3,607,673()8,299,265(23احتياطي حتويل العملة

53,088,21347,014,778اأرباح حمتجزة

�إجمايل حقوق �مل�ضاهمني �لعائدة مل�ضاهمي وحاملي 
�ل�ضند�ت يف �ملجموعة

83,520,06484,591,862

59,62526,236ح�سة غري م�سيطرة
83,579,68984,618,098�إجمايل حقوق �مل�ضاهمني

687,436,618698.087.473�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة من 1 اإلى 50 جزءًا ل يتجزاأ من هذه  البيانات املالية  املوحدة للمجموعة.

اإي�ساحات
2021

األف درهم
2020

األف درهم
2423,663,50925,228,101دخل الفوائد والدخل امل�سابه

)9,191,762()8,929,717(24م�سروفات الفوائد وم�سروفات م�سابهة

14,733,79216,036,339�ضايف دخل �لفو�ئد

252,822,0092,789,375الدخل من املنتجات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية
توزيعات اأرباح للمودعني على اأ�سا�ض النظام الإ�سالمي 

والأرباح املدفوعة اإلى حاملي ال�سكوك 
26)631,241()1,338,514(

�ضايف �لدخل من �لتمويل �الإ�ضالمي و�ملنتجات 
�ال�ضتثمارية

2,190,7681,450,861
�ضايف دخل �لفو�ئد ودخل �لتمويل �الإ�ضالمي 

و�ملنتجات �ال�ضتثمارية �الإ�ضالمية �ضافية من توزيعات 
�الأرباح للمودعني

16,924,56017,487,200

6,475,0455,626,623دخل الأتعاب والعمولت 
)1,972,060()2,639,234(م�سروفات الأتعاب والعمولت

273,835,8113,654,563�ضايف �إير�د�ت �الأتعاب و�لعموالت 

28150,818180,044�سايف الربح من اأوراق مالية للمتاجرة 

292,910,4611,888,901الدخل الت�سغيلي الآخر 

23,821,65023,210,708�إجمايل �لدخل �لت�ضغيلي

)7,856,307()7,991,521(30امل�سروفات الإدارية والعمومية

15,830,12915,354,401�الأرباح �لت�ضغيلية قبل �نخفا�س �لقيمة

)7,936,109()5,898,857(31�سايف خ�سارة انخفا�ض القيمة للموجودات املالية 
9,931,2727,418,292�الأرباح �لت�ضغيلية بعد �نخفا�س �لقيمة  

12,173)21,137(15ح�سة ربح من �سركة زميلة وخ�سارة على التخل�ض منها

9,910,1357,430,465�أرباح �ملجموعة عن �ل�ضنة  قبل �ل�ضريبة

)465,296()604,165(ر�سوم �سريبة

9,305,9706,965,169�أرباح �ملجموعة عن �ل�ضنة  بعد �ل�ضريبة 

�لعائدة �إلى:   

9,297,5376,959,545م�ساهمي املجموعة

8,4335,624ح�سة غري م�سيطرة
9,305,9706,965,169�أرباح �ملجموعة عن �ل�ضنة بعد �ل�ضريبة 

341.381.00ربحية �ل�ضهم �ملعدلة

ت�سكل الإي�ساحات .املدرجة من 1 اإلى 50 جزءًا  ل يتجزاأ  من هذه البيانات املالية  املوحدة للمجموعة.

معلومات عن �ل�ضركة   .1
املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  دول��ة  يف  )"البن��ك"(  ���ض.م.ع.  الوطن��ي  دب��ي  الإم��ارات  تاأ�سي���ض  مت   
الإم��ارات  )"بن��ك  ���ض.م.ع  ال��دويل  الإم��ارات  بن��ك  ب��ني  الإندم��اج  نتيج��ة   2007 يولي��و   16 بتاري��خ 
التجاري��ة  ال�س��ركات  قان��ون  مبوج��ب  الوطن��ي"(  دب��ي  )"بن��ك  الوطن��ي  دب��ي  وبن��ك  ال��دويل"( 

عام��ة.  م�س��اهمة  ك�سرك����ة  وتعديالت��ه(   1984 لع��ام    8 رق��م  الحت��ادي  )القان��ون 
للبن��ك  املالي��ة  البيان��ات  ت�س��مل   2021 دي�س��مرب   31 يف  املنتهي��ة  لل�س��نة  املوح��دة  املالي��ة  البيان��ات   

"املجموع��ة"(. ب���  مع��ا  اإليه��م  )ي�س��ار  التابع��ة  و�س��ركاته 
املجموع��ة  ن�س��اط  ويتمث��ل   .)"EMIRATESNBD" )املوؤ�س��ر:  امل��ايل  دب��ي  �س��وق  يف  البن��ك  اإدراج  مت   
واخلدم��ات  املوؤ�س�س��ية  امل�سرفي��ة  واخلدم��ات  لل�س��ركات  امل�سرفي��ة  اخلدم��ات  يف  الأ�سا�س��ي 
البن��ك  موق��ع  عن��وان  الإ�س��المية.  امل�سرفي��ة  واخلدم��ات  واخلزين��ة  للم�س��تهلكني  امل�سرفي��ة 
اأن�س��طة  ع��ن  التفا�سي��ل  م��ن  ملزي��د   .www.emiratesnbd.com ه��و:  الإنرتن��ت  �س��بكة  عل��ى 

.37 رق��م  الإي�س��اح  عل��ى  الط��الع  يرج��ى  التابع��ة  ال�س��ركات 
اإن عنوان ال�سركة امل�سجل هو �ض.ب. 777 .  دبي .  دولة الإمارات العربية املتحدة.   

فيه��ا  الرئي�س��ي  امل�س��اهم  �س��ركة  وه��ي  لال�س��تثمار  دب��ي  موؤ�س�س��ة  ه��ي  للمجموع��ة  الأم  ال�س��ركة  اإن   
دب��ي.  حكوم��ة  ه��و 

�أ�ضا�س املحا�ضبة  .2
بيان المتثال  اأ( 

التقاري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  للمعاي��ري  وفق��ًا  للمجموع��ة  املوح��دة  املالي��ة  البيان��ات  اإع��داد  مت 
ع��ن  ال�س��ادرة  والتف�س��ريات  الدولي��ة  املحا�س��بية  املعاي��ري  جمل���ض  ع��ن  ال�س��ادرة  املالي��ة 
دول��ة  يف  ال�س��ارية  القوان��ني  ومتطلب��ات  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  املعاي��ري  جمل���ض 

املتح��دة.  العربي��ة  الإم��ارات 
املالي��ة  البيان��ات  ه��ذه  اإع��داد  يف  ا�س��تخدامها  مت  الت��ي  الرئي�س��ية  املحا�س��بية  ال�سيا�س��ات  اإن 
جمي��ع  عل��ى  مت�س��قة  ب�س��ورة  ال�سيا�س��ات  ه��ذه  تطبي��ق  ومت  اأدن��اه.  مبين��ة  للمجموع��ة  املوح��دة 

ذل��ك.  خ��الف  يذك��ر  مل  م��ا  املقدم��ة .   ال�س��نوات 
اأ�سا�ض القيا�ض  ب( 

ع��دا  فيم��ا  التاريخي��ة  التكلف��ة  ملب��داأ  وفق��ا  للمجموع��ة  املوح��دة  املالي��ة  البيان��ات  اإع��داد  مت   
يل��ي:  م��ا 

مت قيا�ض الأدوات املالية امل�ستقة على اأ�سا�ض القيمة العادلة؛   •
اأو  الرب��ح  خ��الل  م��ن  العادل��ة  بالقيم��ة  للمتاج��رة  اأنه��ا  عل��ى  امل�سنف��ة  املالي��ة  الأدوات   •

العادل��ة؛  بالقيم��ة  قيا�س��ها  مت  اخل�س��ارة 
ال�س��امل  الدخ��ل  خ��الل  م��ن  العادل��ة  بالقيم��ة  امل�سنف��ة  املالي��ة  املوج��ودات  قيا���ض  يت��م   •

و العادل��ة,  بالقيم��ة  الآخ��ر 
يتعل��ق  فيم��ا  العادل��ة  بالقيم��ة  املغط��اة  املحقق��ة  واملطلوب��ات  املوج��ودات  قيا���ض  مت   •

تغطيته��ا. يت��م  الت��ي  باملخاط��ر 

�أ�ضا�س املحا�ضبة )تتمة(  .2
اأ�سا�ض القيا�ض )تتمة( ب( 

املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  للمعاي��ري  وفق��ا  املوح��دة  املالي��ة  البيان��ات  اإع��داد  اإن   
ت�س��ع  اأن  الإدارة  م��ن  كذل��ك  ويتطل��ب  حم��ددة.  هام��ة  حما�س��بية  تقدي��رات  ا�س��تخدام  يتطل��ب 
عل��ى  تنط��وي  الت��ي  النق��اط  اإن  للمجموع��ة.  املحا�س��بية  ال�سيا�س��ات  تطبي��ق  اإط��ار  يف  اأحكام��ًا 
الفرتا�س��ات  فيه��ا  تك��ون  الت��ي  النق��اط  تل��ك  اأو  التعقي��د    اأو  الأح��كام  م��ن  كب��رية  درج��ة 
الإف�س��اح  مت  ق��د  للمجموع��ة  املوح��دة  املالي��ة  للبيان��ات  بالن�س��بة  اأهمي��ة  ذات  التقدي��رات  اأو 

 .5 رق��م  الإي�س��اح  يف  عنه��ا 
�لتغري�ت يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية     .3

ل��كل  وذل��ك   7 الإي�س��اح  يف  املب��ني  النح��و  عل��ى  املحا�س��بية  ال�سيا�س��ات  بتطبي��ق  املجموع��ة  تق��وم 
التالي��ة  املحا�س��بية  ال�سيا�س��ات  با�س��تثناء  املوح��دة.  املالي��ة  البيان��ات  ه��ذه  يف  املقدم��ة  الف��رتات 

:2021 يناي��ر   1 م��ن  اعتب��ارًا  ال�س��ارية 
حتويل "�آيبور" )�الإ�ضالحات �ملعيارية ل�ضعر �لفائدة بني �لبنوك(

ال��دويل  املعي��ار  عل��ى  التعدي��الت  م��ن   2 املرحل��ة  املجموع��ة  طبق��ت   ,2021 يناي��ر   1 م��ن  اعتب��ارًا 
لإع��داد  ال��دويل  واملعي��ار   39 رق��م  الدولي��ة  املحا�س��بة  ومعي��ار   9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد 
ال��دويل  واملعي��ار   4 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  واملعي��ار   7 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر 
الو�س��يلة  تطبي��ق  بالتعدي��الت  تاأث��رت  الت��ي  املج��الت  ت�س��مل   .16 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد 
العادل��ة  القيم��ة  بغ��ري  قيا�س��ها  يت��م  الت��ي  املالي��ة  الأدوات  لتعدي��الت  املعتم��دة  للمحا�س��بة  العملي��ة 
املخاط��ر  م��ن  اخل��ايل  املع��دل  ملع��دلت  املعام��الت  حتدي��ث  عن��د  اخل�س��ارة  اأو  الرب��ح  خ��الل  م��ن 
ت�سنيف��ات  يف  التغي��ريات  م��ن  والإعف��اء  الع��رتاف(,  اأيق��اف  اإل��ى  ي��وؤدي  ل��ن  )وه��ذا  اجلدي��دة 
التح��وط  وم�س��تندات  التح��وط  ت�سنيف��ات  يف  التغي��ري  ي��وؤدي  )ل��ن  التح��وط  وم�س��تندات  التح��وط 
الت��ي  الإف�ساح��ات  وتق��دمي  التح��وط(  حما�س��بة  وق��ف  اإل��ى  "اأيب��ور"  اإ�س��الح  يتطلبه��ا  الت��ي 
اأ�س��عار  موؤ�س��ر  اإ�س��الح  ع��ن  النا�س��ئة  املخاط��ر  وم��دى  طبيع��ة  فه��م  م��ن  امل�س��تخدمني  متك��ن 
التعدي��الت  تطبي��ق  يت��م  املخاط��ر.  لتل��ك  اإدارته��ا  وكيفي��ة  املجموع��ة  ل��ه  تتعر���ض  ال��ذي  الفائ��دة 

ال�س��ابقة.   للف��رتات  البي��ان  اإع��ادة  اإل��ى  احلاج��ة  دون  رجع��ي  باأث��ر 
الفائ��دة  �س��عر  معي��ار  اإ�س��الح  م��ن  الأول��ى  املرحل��ة  املجموع��ة  طبق��ت   ,2020 ع��ام  خ��الل 
الدولي��ة  املحا�س��بة  ومعي��ار   ,9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  عل��ى  )تعدي��الت 
التقاري��ر  لأع��داد  ال��دويل  واملعي��ار   ,  7 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لأع��داد  ال��دويل  واملعي��ار   ,  39 رق��م 
تخفيًف��ا  قدم��ت  والت��ي   ,)16 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لأع��داد  ال��دويل  واملعي��ار   ,  4 رق��م  املالي��ة 
ي�س��مل  "اأيب��ور".  ا�س��تبدال  قب��ل  املوج��ودة  التحوط��ات  لتل��ك  التح��وط  حما�س��بة  ملتطلب��ات 
املتع��ددة(  العم��الت  ومب��ادلت  الفائ��دة  اأ�س��عار  )مب��ادلت  التح��وط  لأدوات  املجموع��ة  تعر���ض 
املرحل��ة  تعدي��الت  نط��اق  يف  تدخ��ل  والت��ي  ف�ساع��ًدا   2021 ع��ام  م��ن  امل�س��تحقة  املحوط��ة  والبن��ود 
اجل��زء  عل��ى  اأمريك��ي  دولر  ملي��ار   1.35 تبل��غ  ا�س��مية  بقي��م  العادل��ة  القيم��ة  حتوط��ات  الأول��ى 
بقي��م  النقدي��ة  التدفق��ات  وحتوط��ات  املدف��وع؛  اجل��زء  عل��ى  اأمريك��ي  دولر  ملي��ارات  و4  امل�س��تلم 

امل�س��تلم. اجل��زء  عل��ى  اأمريك��ي  دولر  ملي��ار   0.8 تبل��غ  ا�س��مية 
مبوجب تعديالت املرحلة 1 , قررت املجموعة ما يلي:

�ست�ستمر عالقات حما�سبة التحوط:  •

�لتغري�ت يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية )تتمة(  .3
حتويل "�آيبور" )�الإ�ضالحات �ملعيارية ل�ضعر �لفائدة بني �لبنوك( )تتمة(

م��ن  بالرغ��م  "اأيب��ور",  ل���  النقدي��ة  للتدفق��ات  النقدي��ة  التدفق��ات  لتحوط��ات  بالن�س��بة   •
نتيج��ة  النقدي��ة  التدفق��ات  حتوط��ات  ومق��دار  توقي��ت  ب�س��اأن  يق��ني  ع��دم  م��ن  حال��ة 

الفائ��دة؛ �س��عر  معي��ار  لإ�س��الح 
لن تتوقف املجموعة عن حما�سبة التحوط ب�سبب تطبيق الو�سائل العملية  •

النقدي��ة  التدفق��ات  حت��وط  احتياط��ي  يف  الرتاكمي��ة  اخل�س��ائر  اأو  الأرب��اح  املجموع��ة  �س��تحتفظ   •
مع��دل  معي��ار  لإ�س��الح  تخ�س��ع  والت��ي  ل�"اأيب��ور"  املخ�س�س��ة  النقدي��ة  التدفق��ات  لتحوط��ات 
مع��دل  معي��ار  اإ�س��الح  ع��ن  ناجت��ة  يق��ني  ع��دم  حال��ة  وج��ود  م��ن  الرغ��م  عل��ى  الفائ��دة 

التح��وط. لبن��ود  النقدي��ة  التدفق��ات  ومق��دار  بتوقي��ت  يتعل��ق  فيم��ا  الفائ��دة 
التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي��ار  عل��ى  الأول��ى  املرحل��ة  تعدي��الت  بتطبي��ق  املجموع��ة  �ست�س��تمر 
الفائ��دة  مع��دل  معي��ار  اإ�س��الح  ع��ن  النا�س��ئة  اليق��ني  ع��دم  حال��ة  انته��اء  حت��ى   9 رق��م  املالي��ة 
املجموع��ة.  له��ا  تتعر���ض  الت��ي  الأ�سا�س��ية  النقدي��ة  التدفق��ات  ومق��دار  بتوقي��ت  يتعل��ق  فيم��ا 
الت��ي  املجموع��ة  عق��ود  تعدي��ل  يت��م  حت��ى  ه��ذه  اليق��ني  ع��دم  حال��ة  ت�س��تمر  اأن  املجموع��ة  تتوق��ع 

الفائ��دة. �س��عر  معي��ار  ا�س��تبدال  في��ه  �س��يتم  ال��ذي  التاري��خ  لتحدي��د  "اأيب��ور"  اإل��ى  ت�س��ري 
نتيجة لتعديالت املرحلة الثانية يف العام 2021: 

مبا�س��رة  كنتيج��ة  امل�س��تقة  غ��ري  املالي��ة  ل��الأدوات  التعاقدي��ة  ال�س��روط  تعدي��ل  يت��م  عندم��ا   •
التعاقدي��ة  النقدي��ة  التدفق��ات  لتحدي��د  اجلدي��د  والأ�سا���ض  الفائ��دة  �س��عر  معي��ار  لإ�س��الح 
 , مبا�س��رة(  التغي��ري  ي�س��بق  ال��ذي  الأ�سا���ض  )اأي  ال�س��ابق  لالأ�سا���ض  اقت�سادًي��ا  مكافًئ��ا  يك��ون 
م��ن  م�س��تقبلي  باأث��ر  التعاقدي��ة  النقدي��ة  التدفق��ات  حتدي��د  اأ�سا���ض  بتغي��ري  املجموع��ة  تق��وم 
الفائ��دة  مع��دل  معي��ار  يف  التغي��ري  ليعك���ض  املح��دث  الفعل��ي  الفائ��دة  �س��عر  مراجع��ة  خ��الل 
مت  اإذا  ال�س��مية.  القيم��ة  تعدي��ل  دون  املخاط��ر  م��ن  اخل��ايل  الفائ��دة  مع��دل  اإل��ى  "اأيب��ور" 
املتطلب��ات  تطبي��ق  يت��م   , اقت�سادًي��ا  مكافئ��ة  تك��ون  ل  والت��ي   , اإ�سافي��ة  تغي��ريات  اإج��راء 
الإ�سافي��ة. التغي��ريات  عل��ى   9 رق��م  املالي��ة  التقاري��ر  لإع��داد  ال��دويل  للمعي��ار  به��ا  املعم��ول 

كنتيج��ة   , التح��وط  وخماط��ر  التح��وط  وبن��د  التح��وط  اأدوات  عل��ى  تغي��ريات  اإج��راء  عن��د   •
بتحدي��ث  املجموع��ة  تق��وم   , اقت�سادًي��ا  مع��ادًل  يك��ون  ال��ذي  الفائ��دة  مع��دل  معي��ار  لإ�س��الح 

التح��وط. عالق��ة  ع��ن  التوق��ف  دون  التح��وط  م�س��تندات 
الأمريك��ي  وال��دولر  الإ�س��رتليني  باجلني��ه  "ليب��ور"  ل�س��عر  اأ�سا�س��ي  ب�س��كل  املجموع��ة  تتعر���ض 
واملوج��ودات  امل�س��تقات  م��ن  التعر�س��ات  تن�س��اأ  املعي��اري.  الفائ��دة  مع��دل  لتعدي��ل  تخ�س��ع  والت��ي 

امل�س��تقة. غ��ري  املالي��ة  واملطلوب��ات 
الفائ��دة.  مع��دل  معي��ار  باإ�س��الح  تتاأث��ر  عادل��ة  وقيم��ة  نق��دي  تدف��ق  عالق��ات  املجموع��ة  ل��دى 
ب�س��عر  ال�س��ادرة  الأمريك��ي  وال��دولر  الإ�س��رتليني  باجلني��ه  الدي��ون  التح��وط  بن��وط  ت�س��مل 
واجلني��ه  الأمريك��ي  بال��دولر  "ليب��ور"  مبع��دل  املرتبط��ة  العم��الء  وودائ��ع  والقرو���ض  ثاب��ت 
ومب��ادلت  "اأيب��ور"  ب���  املرتبط��ة  الفائ��دة  اأ�س��عار  مب��ادلت  التح��وط  اأدوات  ت�س��مل  الإ�س��رتليني. 

. ت لعم��ال ا
اإي�س��اح  اإل��ى  الرج��وع  يرج��ى   , الفائ��دة  �س��عر  معي��ار  اإ�س��الح  ع��ن  النا�س��ئة  للمخاط��ر  بالن�س��بة 

)ث(.  46 رق��م 

�لتغري�ت يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية )تتمة(  .3
حتويل "�آيبور" )�الإ�ضالحات �ملعيارية ل�ضعر �لفائدة بني �لبنوك( )تتمة(

موجز التحويل  
"اأيب��ور"  الفائ��دة  اأ�س��عار  ملخاط��ر  الع��ام  نهاي��ة  يف  املجموع��ة  تعر���ض  اأدن��اه  اجل��دول  يو�س��ح 
م��ن  اخلالي��ة  الفائ��دة  مع��دلت  اإل��ى  بع��د  تتح��ول  مل  والت��ي  لالإ�س��الح  اخلا�سع��ة  الهام��ة 
�س��يتم  وبالت��ايل  بالأيب��ور,  التعام��ل  وق��ف  حل��ني  معلق��ة  التعر�س��ات  ه��ذه  �س��تظل  املخاط��ر. 
قب��ل  �سالحيته��ا  �س��تنتهي  الت��ي  التعر�س��ات  اأدن��اه  اجل��دول  ي�س��تثني  امل�س��تقبل.  يف  التحوي��ل 

. ي��ل لتحو ا

31 دي�ضمرب 2021
مباليني �لدر�هم

الأ�سول املالية غري 
امل�ستقة - القيمة 

الدفرتية

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 

العمر الفرتا�سي- 
غري منخف�سة قيمة 

الئتمان

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 

العمر الفرتا�سي- 
غري منخف�سة قيمة 

الئتمان
10,53527616,035ليبور الدولر الأمريكي )ل�سهر واحد(

ليبور الدولر الأمريكي )لثالثة 
اأ�سهر(

25,38020,294255,289

7,7653518,465ليبور الدولر الأمريكي )ل�ستة اأ�سهر(
ليبور الدولر الأمريكي )لثني 

76- 63ع�سر �سهرًا(

   
ليبور اجلنيه ال�سرتليني )ل�سهر 

واحد(
147--

ليبور اجلنيه ال�سرتليني )لثالثة 
اأ�سهر(

5,620-245
ليبور اجلنيه ال�سرتليني )ل�ستة 

اأ�سهر(
113--

مبادلت العمالت الأجنبية

-20.431--مبادلت العملة بالدولر الأمريكي

-2.978--مبادلت العملة باجلنيه ال�سرتليني

للجني��ه  ليب��ور  ع��ن  كبدي��ل  ب����سونيا  مرتبط��ة  عق��ود  بتق��دمي  املجموع��ة  ب��داأت   ,2021 ع��ام  خ��الل 
و�س��يتوقف   .2022 يناي��ر   1 م��ن  اعتب��ارًا  الإ�س��رتليني  اجلني��ه  ليب��ور  �س��عر  �س��يتوقف  ال�س��رتليني. 

.2023 يوني��و   30 م��ن  اعتب��ارًا  الأمريك��ي  ال��دولر  ليب��ور  �س��عر 

�إد�رة �ملخاطر   .4
)اأ( حتليل جودة الئتمان: 

بالتكلف��ة  املقا�س��ة  املالي��ة  للموج��ودات  الئتم��ان  ج��ودة  ح��ول  معلوم��ات  الت��ايل  اجل��دول  يو�س��ح 
يف  املبال��غ  متث��ل  املالي��ة,  للموج��ودات  بالن�س��بة  حم��دد  ب�س��كل  حتدي��ده  يت��م  مل  م��ا  املطف��اأة. 

الدفرتي��ة.  املبال��غ  اإجم��ايل  اجل��دول 

األف درهم
31 دي�سمرب 2021

ملدة 12 �سهرا 
خ�سائر الئتمان 

املتوقعة

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 
العمر الفرتا�سي 
- غري منخف�سة 

قيمة الئتمان

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 
العمر الفرتا�سي 
- منخف�سة قيمة 

الئتمان

املجموع

 478,526,280  29,817,914  26,974,892 421,733,474 الر�سيد يف 1 يناير

 -    542,383  14,209,710  )14,752,093(التحويالت من املرحلة 1

 -    4,122,724  )7,547,987( 3,425,263 التحويالت من املرحلة 2

 -    )360,866( 360,866  -   التحويالت من املرحلة 3
اأ�سول مالية جديدة, 

�سايف الدفعات امل�سددة 
واأخرى

)11,385,847( )2,720,129( )3,715,562( )17,821,538( 

املبالغ امل�سطوبة خالل 
 )1,246,876( )1,246,876( -    -   العام

�إجمايل �لقرو�س 
 459,457,866  29,159,717  31,277,352  399,020,797 و�لذمم �ملدينة*

 )37,185,476( )26,408,866( )6,929,276( )3,847,334(خ�سائر الئتمان املتوقعة

 422,272,390 2,750,851 24,348,076 395,173,463القيمة الدفرتية

346,918,941 26,350,57426,035,691 294,532,676 ح�ضب وحد�ت �الأعمال
اخلدمات امل�سرفية 

112,538,925 4,926,7783,124,026 104,488,121 لل�سركات
اخلدمات امل�سرفية 

لالأفراد
�إجمايل �لقرو�س 

399,020,79731,277,35229,159,717459,457,866و�لذمم �ملدينة

�إد�رة �ملخاطر )تتمة(  .4
)اأ( حتليل جودة الئتمان )تتمة(:   

األف درهم
31 دي�سمرب 2020

ملدة 12 �سهرا 
خ�سائر الئتمان 

املتوقعة

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 
العمر الفرتا�سي 
- غري منخف�سة 

قيمة الئتمان

خ�سائر الئتمان 
املتوقعة على مدى 
العمر الفرتا�سي 
- منخف�سة قيمة 

الئتمان

املجموع

466,656,422 26,024,453 24,280,407 416,351,562 الر�سيد يف 1 يناير
-   2,668,684 9,540,767 )12,209,451(التحويالت من املرحلة 1
-   3,010,239 )8,287,282(5,277,043 التحويالت من املرحلة 2
-   )270,882(263,033 7,849 التحويالت من املرحلة 3

اأ�سول مالية جديدة, �سايف 
13,966,568 482,130 1,177,967 12,306,471 الدفعات امل�سددة واأخرى

املبالغ امل�سطوبة خالل 
)2,096,710()2,096,710(-   -   العام

�إجمايل �لقرو�س و�لذمم 
478,526,280 29,817,914 26,974,892 421,733,474 �ملدينة*

34,984,811 24,674,930 5,697,198 4,612,683 خ�سائر الئتمان املتوقعة
�إجمايل �لقرو�س و�لذمم 

417,120,79121,277,6945,142,984443,541,469�ملدينة

ح�ضب وحد�ت �الأعمال
اخلدمات امل�سرفية 

365,371,209 25,748,073 19,089,439 320,533,697 لل�سركات
اخلدمات امل�سرفية 

113,155,071 4,069,841 7,885,453 101,199,777 لالأفراد
421,733,47426,974,89229,817,914478,526,280القيمة الدفرتية

 3 املرحل��ة  اأن  ح��ني  يف  و,   4 اإل��ى  اأ   1 م��ن  الفئ��ات  �سم��ن  م�سنف��ة  ��ا  قرو�سً تقدم��ان   2 و   1 املرحلت��ان 
ع��ن  عب��ارة  ه��ي  امل�س��رتاة  اأو  القائم��ة  الئتماني��ة  قيمته��ا  يف  انخفا�س��ًا  �س��هدت  الت��ي  املوج��ودات  و 

د.  5 اإل��ى  اأ   5 الفئ��ات  �سم��ن  م�سنف��ة  عامل��ة  غ��ري  قرو���ض 
 4.314  :2020( دره��م  ملي��ون   3.470 املنتج��ة   القرو���ض  ت�س��مل   - لل�س��ركات  امل�سرفي��ة  اخلدم��ات 

العم��الء. مراقب��ة  قائم��ة  مقاب��ل  لقرو���ض  دره��م(  ملي��ون 
 :2020( دره��م  ملي��ون   29.160 والبالغ��ة  القيم��ة  منخف�س��ة  املدين��ة  والذم��م  القرو���ض  *ت�س��تمل 
دره��م(  ملي��ون   27.759  :2020( دره��م  ملي��ون   28.138 مبل��غ  وت�س��مل  دره��م(  ملي��ون   29.818
 :2020( دره��م  ملي��ون   1.022 ومبل��غ  املدين��ة  والذم��م  الئتماني��ة  القيم��ة  منخ�سف��ة  وقرو���ض 
يف  الئتماني��ة  القيم��ة  منخف�س��ة  مالي��ة  موج��ودات  اأنه��ا  عل��ى  م�سنف��ة  دره��م(  ملي��ون   2.059

العادل��ة. بالقيم��ة  �س��راوؤها  مت  اأو  الأ�س��ل 
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