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  3|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي )غير مدقق( للفترة من بيان 
 

 
 

 فترة الثّلثة أشهر 
  سبتمبر   30المنتهية في 

 فترة التسعة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 2019  2020  2019  2020 إيضاحات 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

         

 2,378,285  1,980,687  800,159  576,290 16  إيرادات الفوائد

 (526,330)  ( 345,306)  (164,161)  ( 83,875) 16  مصاريف الفوائد

         

 1,851,955  1,635,381  635,998  492,415  صافي إيرادات الفوائد 

         

 371,085  431,857  133,363  131,192 17 إيرادات من التمويل اإلسالمي 

 (131,383)  ( 103,488)  (57,225)  ( 22,524) 17 توزيعات على المودعين

صافي اإليرادات من التمويل  
 239,702  328,369  76,138  108,668  اإلسّلمي 

         

صافي إيرادات الفوائد وصافي  
         اإليرادات من التمويل اإلسّلمي 

   601,083  712,136  1,963,750  2,091,657 

 593,226  489,981  195,744  157,723 18 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

إيرادات من صرف عمالت أجنبية  
 182,039  149,611  59,974  50,426  ومشتقات 

 29,443  36,230  8,587  9,639  إجمالي أرباح عقود التأمين

 42,806  59,477  9,135  20,984 19 إيرادات االستثمار

 59,156  57,397  19,025  12,666  إيرادات تشغيلية أخرى 

 906,670  792,696  292,465  251,438  إيرادات غير مشتملة على الفوائد 

         

 2,998,327  2,756,446  1,004,601  852,521  اإليرادات التشغيلية 

 (1,175,024)  ( 1,031,633)  (394,662)  ( 325,692) 20 مصاريف عمومية وإدارية 

         

          األرباح التشغيلية قبل مخصص 

 1,823,303  1,724,813  609,939  526,829  خسائر االئتمان 

مخصص خسائر االئتمان، 
 (983,891)  ( 1,286,171)  (325,453)  ( 394,805) 21 بالصافي 

 839,412  438,642  284,486  132,024  ربح الفترة 

         

         العائدة إلى: 

 839,126  436,044  284,615  130,890  ماّلك البنك

 286  2,598  (129)  1,134  الحصص غير المسيطرة 

 839,412  438,642  284,486  132,024  ربح الفترة 

         

         ربحية السهم: 

 0.50  0.26  0.17  0.08 22 األساسية والمخفّضة بالدرهم
 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 



 

  4|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي )غير مدقق( للفترة من 
 

 
 الثّلثة أشهر فترة 

  سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
        

 839,412  438,642  284,486  132,024 ربح الفترة

        

        الدخل الشامل اآلخر: 

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو  
        الخسارة: 

ربح/ )خسارة( من بيع استثمارات حقوق  
ملكية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 (11,162)  -  6,406  - الدخل الشامل اآلخر 

        

للموجودات  التغيرات في القيمة العادلة 
المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
الدخل الشامل اآلخر، بالصافي )أدوات  

 19,004  ( 29,760)  (3,853)  19,728 حقوق الملكية( 

        

بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو  
        الخسارة: 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  المالية 

الدخل الشامل اآلخر، بالصافي )أدوات  
 89,688  ( 25,692)  25,360  49,848 الدين(

خسارة/ )ربح( من بيع أدوات الدين  
 (14,259)  ( 31,159)  (7,646)  ( 13,005) المحّولة إلى الربح والخسارة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة الناشئة  
 8,653  14,598  670  4,311 تحوطات التدفقات النقدية من 

        

 91,924  ( 72,013)  20,937  60,882 الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 

 931,336  366,629  305,423  192,906 مجموع الدخل الشامل للفترة 

        

        العائد إلى: 

        

 930,173  364,378  305,381  192,180 ماّلك البنك

 1,163  2,251  42  726 الحصص غير المسيطرة 

 931,336  366,629  305,423  192,906 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 



  5|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير   1بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي للفترة من 
 

 رأس 
  المال 

 
 

 احتياطي 
  أرباح محتجزة   قانوني 

 احتياطيات 
  أخرى

حقوق الملكية  
ك   العائدة لُمّلا

  البنك 
الحصص غير  

 المجموع   المسيطرة 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
              

 7,159,975  45,868  7,114,107   3,007,575   1,479,856  950,431   1,676,245 )مدقق(  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 (32,092)  (6,665)  (25,427)  -  (25,427)  -  - تعديالت السنة السابقة المتعلقة بنشاط التأمين

 7,127,883  39,203  7,088,680   3,007,575  1,454,429  950,431   1,676,245 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي المعاد بيانه كما في 

 839,412  286  839,126  -  839,126  -  - ربح الفترة
 91,924  877  91,047  102,209  (11,162)  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 931,336  1,163  930,173  102,209  827,964  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 
 (505,158)  (2,285)  (502,873)  -  (502,873)  -  - توزيعات أرباح مدفوعة   

 (4,673)  -  (4,673)  -  (4,673)  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 7,549,388  38,081  7,511,307  3,109,784  1,774,847  950,431   1,676,245 )غير مدقق(  2019سبتمبر   30في 

              

 7,841,557  37,828  7,803,729  3,161,700  2,015,353  950,431  1,676,245 )مدقق(   2019ديسمبر  31الرصيد في  
 438,642  2,598  436,044  -  436,044     ربح الفترة 

 ( 72,013)  ( 347)  ( 71,666)  ( 71,666)        الدخل الشامل اآلخر
 366,629  2,251  364,378  ( 71,666)  436,044     مجموع الدخل الشامل للفترة 

 ( 502,873)  -  ( 502,873)  -  ( 502,873)  -  - توزيعات أرباح مدفوعة 

 7,705,313  40,079  7,665,234  3,090,034  1,948,524  950,431  1,676,245 )غير مدقق(  2020سبتمبر  30في 
 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 



 

  6|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي )غير مدقق( للفترة من بيان 
 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في  

 2020  2019 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 839,412  438,642  ربح الفترة

    تعديّلت:

 983,891  1,286,171  مخصص خسائر االئتمان، بالصافي

 83,761  89,744 استهالك ممتلكات ومعدات

 29,135  27,368 استهالك موجودات حق االستخدام

 5,828  4,176 تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار

 -  ( 3,416) 19 -ربح من امتيازات اإليجار بسبب كوفيد

 1,337  - إطفاء موجودات غير ملموسة

 ( 67)  299 خسارة / )ربح( من استبعاد ممتلكات ومعدات

 ( 86,959)  ( 104,661) إطفاء خصم متعلق باستثمارات في أوراق مالية

 ( 24,065)  ( 63,525) ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

 1,460  ( 36,936)  استثمارات وتحوطات)ربح(/ خسارة القيمة العادلة من 

 13,172  7,360 إطفاء عالوة على سندات دين

 1,645,222  1,846,905 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 82,614  1,540,419 النقص في الودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ( 1,588,716)  460,776 مستحقة من بنوك أخرى بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أكثرالنقص/ )الزيادة( في مبالغ  

 ( 2,659,105)  2,852,921 النقص/ )الزيادة( في القروض والسلفيات، بالصافي

 ( 57,902)  18,916 النقص / )الزيادة( في موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين

 ( 263,605)   80,629 )الزيادة( في الموجودات األخرىالنقص / 

 ( 55,503)  ( 571,786)  النقص في المبالغ المستحقة لبنوك أخرى

 2,316,207  ( 2,621,769)  )النقص( / الزيادة في الودائع من العمالء

 52,714  780 الزيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات من عقود التأمين

 632,013   (116,062) الزيادة في المطلوبات األخرى)النقص( / 

 305,622  3,290,046 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  
 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 5,570,194)  ( 5,055,980) شراء استثمارات في أوراق مالية

 4,893,754  5,720,951  أوراق ماليةعوائد من استحقاق/ استبعاد استثمارات في 

 ( 53,718)  ( 68,180) شراء ممتلكات ومعدات

 67  366 عوائد من استبعاد ممتلكات ومعدات

 ( 730,091)  597,157 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 505,158)  ( 502,873) مدفوعةتوزيعات أرباح 

 ( 4,673)  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ( 30,576)  ( 22,310) دفعات عن عقود إيجار

 ( 2,562,803)  ( 1,285,550) دفعات سندات الدين وقروض أخرى

 2,609,943  -  إصدار سندات الدين وقروض أخرى

 ( 493,267)  ( 1,810,733) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 ( 917,736)  2,076,470 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

 2,422,692  1,903,424 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 1,504,956  3,979,894 (24النقد وما في حكمه في نهاية الفترة )إيضاح 

 
 يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال 



 

  7|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 2020 سبتمبر 30 إلى 2020 يناير 1 من للفترة  المرحلية الموحدة  الموجزة  المالية المعلومات   حول إيضاحات 
 

 التأسيس واألنشطة الرئيسية  . 1
 

الخيمة الوطني )ش.م.ع( ]"البنك"[ هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  بنك رأس  
، شارع الشيخ محمد بن زايد، إمارة رأس  129يقع المركز الرئيسي للبنك في بناية بنك رأس الخيمة الوطني، منطقة الرفاعة، مخرج  

 حدة. الخيمة، اإلمارات العربية المت 
 
ً في دولة اإلمارات   يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات البنكية لألفراد والشركات من خالل شبكة مؤلفة من سبعة وعشرين فرعا

 العربية المتحدة. 
 

، يشمل بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( البنك وخمس شركات تابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم  2020سبتمبر  30كما في 
البنك  2020سبتمبر  30. كما تشمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في "المجموعة"( 

 والشركات التابعة المباشرة التالية: 
 

 الشركة التابعة 

رأس المال  
المصرح به  

  األنشطة الرئيسية بلد التأسيس  حصة الملكية  والمصدر 

الوطنية  شركة رأس الخيمة 
 للتأمين ش.م.ع 

مليون  121.275
 %79.23 درهم

اإلمارات  
 جميع فروع أعمال التأمين العربية المتحدة 

 *%80 درهم 500,000 مكتب خدمات الدعم ش.م.ح 
اإلمارات  

 تقديم خدمات الدعم اإلداري للبنك.  العربية المتحدة 

شركة راك تكنولوجيز  
 *%80 درهم 500,000 ش.م.ح   

اإلمارات  
 تقديم خدمات الدعم التقني للبنك. العربية المتحدة 

شركة راك للتمويل كايمان 
 المحدودة 

  المصرح به
دوالر   50,000

 أمريكي
دوالر   100المصدر 
 جزر الكايمان %100 أمريكي

تسهيل إصدار سندات اليورو  
متوسطة األجل في إطار برنامج  

سندات اليورو متوسطة األجل لدى  
 البنك.

راك جلوبال ماركيتس كايمان 
 ليمتد

  المصرح به
دوالر   50,000

 أمريكي
دوالر    1المصدر 
 تسهيل معامالت الخزانة.  جزر الكايمان %100 أمريكي

 
عالقة على  حيث أن الحصة المتبقية مملوكة من قبل طرف ذي    %100*تمثل الملكية القانونية للبنك. ومع ذلك، فإن الملكية النفعية هي  

 سبيل األمانة ولصالح البنك.
 

 

 



 

  8|بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 
  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة . 2

 
  على المعلومات المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة التي ليس لها تأثير جوهري   1- 2

 

أو    2020يناير    1تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في  
المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي  بعد ذلك التاريخ على هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ولم يكن لتطبيق 

 تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالية والسابقة، إال أنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو العقود المستقبلية. 
 

. وفقاً للتعليقات التي تلقاها  ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري  -  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت  

 المؤهلة للتصنيف كاندماجات أعمال. 
 

هذه التعديالت على المعيار المحاسبي   -  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  8، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1الدولي رقم  

اً لألهمية ( تستخدم تعريفاً ثابت 1المحاسبية واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى: 
( توضح تفسير تعريف األهمية النسبية، 2النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية،  

 حول المعلومات غير الهامة.   1( تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 3
 

، والمعيار الدولي للتقارير المالية  39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9ية رقم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المال •
توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح معدل الفائدة المعياري.    - ، "إصالح معدل الفائدة المعياري"  7رقم  

ة بين البنوك )إيبور( والذي ال يجب أن يتسبب  وتتعلق هذه اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على إصالح سعر الفائد
بشكل عام في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب أن يستمر تسجيل أي تحوط غير فعال في بيان الدخل. وبالنظر إلى  
الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي على عقود قائمة على سعر إيبور، فإن اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع  

 صناعات. ال
 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيمياً معدالً سيتم استخدامه في قرارات    -التعديالت على اإلطار المفاهيمي   •
 وضع المعايير بأثر فوري. وتشمل التغييرات الرئيسية: 

 

 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية.  -
 من عناصر الحياد.  إعادة إرساء االحتراز كعنصر -
 تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان ما. -
 مراجعة تعريفات األصل وااللتزام.  -
 إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف.  -
 إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة.  -
الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليرادات  اإلشارة إلى أن عنصر  -

 والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية. 
 

فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد  لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك،  
سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية  

تها  . سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياسا2020يناير  1ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 
 المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل. 

نتيجة   - 19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -"عقود اإليجار"  - 16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في   (، تم منح19-لوباء فيروس كورونا )كوفيد

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً  2020مايو  28ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في 
للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار  الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية    16على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة   19-المرتبط بفيروس كوفيد
ر  االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجا

. متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات
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 والمعدلة )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  . 2

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها ليست سارية حتى تاريخه  2- 2

 
تى  لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ ح

 تاريخه: 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

  سارية المفعول
  للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو بعد 

 "عقود التأمين"   17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

الوفاء الحالية  على قياس مطلوبات التأمين وفقاً لقيمة    17ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ويوفر منهجاً موحداً لقياس وعرض جميع عقود التأمين. ُوضعت هذه المتطلبات لتحقيق هدف معين  
وهو المحاسبة القائمة على المبادئ والمتوافقة لعقود التأمين. وسوف يحل المعيار الدولي للتقارير  

 . 2023يناير    1التأمين" كما في  "عقود    4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17المالية رقم  
 

 2023يناير  1
 

 
 
 
 
 

 1التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على   -"عرض البيانات المالية" تصنيف المطلوبات 
، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات  1المعيار المحاسبي الدولي رقم 

صنيف  متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر الت 
بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق   ة الالحقبتوقعات المنشأة أو األحداث 

عند اإلشارة إلى "تسوية"   1تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التزام.

 2022يناير  1
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والمعيار المحاسبي الدولي   9تعديّلت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
والمعيار    4ي للتقارير المالية رقم  والمعيار الدول  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    39رقم  

 إصّلح معدل الفائدة المعياري  -  16الدولي للتقارير المالية رقم  
 

القضايا التي تنشأ عن تنفيذ  2020أغسطس  27تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت في 
بق عليها قياس  اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. بالنسبة لألدوات التي ينط

التكلفة المطفأة، تتطلب التعديالت من المنشآت، كوسيلة عملية، أن تحسب التغيير في أساس تحديد  
التدفقات النقدية التعاقدية نتيجةً إلصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة عن طريق تحديث معدل  

معيار الدولي للتقارير المالية  من ال 5-4-5الفائدة الفعلي باستخدام اإلرشادات الواردة في الفقرة ب
. نتيجةً لذلك، لم يتم االعتراف بربح أو خسارة فورية. ال تنطبق هذه الطريقة العملية إال على  9رقم  

مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة،  
يتعين على شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء   واألساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. 
أيًضا تطبيق نفس الوسيلة العملية. تم تعديل   9المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أيًضا ليطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية مماثلة   16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تغير أساس تحديد مدفوعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح   عند محاسبة تعديالت اإليجار التي

المعدل المعياري لسعر الفائدة )على سبيل المثال، حيث يتم فهرسة مدفوعات اإليجار بالمعدل  
 المعياري لسعر الفائدة.( 

تدير اإلدارة مشروًعا بشأن األنشطة االنتقالية وتواصل العمل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم  
انتقال منظم وللحد من المخاطر الناتجة عن االنتقال. المشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر  

 على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 

 2021يناير  1

 
المرحلية للمجموعة  تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة  

،  17عندما تدخل حيز التطبيق وأن تبني هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لن يكون له تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
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 السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه  
 السياسات بشكٍل ثابت على كافة الفترات/ السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك.      

 

 أساس اإلعداد  )أ( 
 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في  أعدت المعلومات 
 نهاية كل فترة تقرير. تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات. 

 
: "التقارير المالية المرحلية" الصادر  34الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وتم إعداد هذه المعلومات المالية  

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

لية الموجزة الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات الما
 .2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 

أكتوبر    12خ  الصادر بتاري   2624/2008عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـحدة رقم  
، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشأن الموجودات المالية والنقد وما في حكمه والموجودات التمويلية واالستثمارية  2008

 اإلسالمية واالستثمارات العقارية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 
 

ة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة  ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحد 
.  2019ديسمبر  31وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

مؤشراً على النتائج التي قد   2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في وباإلضافة إلى ذلك، فليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة 
 . 2020ديسمبر  31تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 

 
 

  التوحيد )ب( 
 

وشركاته  تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة لبنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 
 التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(. 

  
 الشركات التابعة (1

 
الشركات التابعة هي كافة المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو  

التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم توحيد  عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على 
  الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحول السيطرة إلى المجموعة. 
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 المحاسبية الهامة )تابع( السياسات  . 3
 

 )تابع( التوحيد  )ب( 
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد  (2
 
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة )باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت  

المالية الموجزة الموحدة المرحلية. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة  الناشئة بالعملة األجنبية( عند إعداد المعلومات 
 األرباح غير المحققة في حالة واحدة وهي عندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض في القيمة. 

 
 محاسبة االستحواذ  (3

 
ابعة. يتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ  تُستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات الت 

عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ بغض النظر عن أي  
هي فترة القياس لتوزيعات  حصص غير مسيطرة، وتقوم المجموعة بتوزيع سعر الشراء على صافي الموجودات المستحوذ عليها. وتنت 

شهراً. وتتماشى سياسة المجموعة مع    12سعر الشراء بمجرد أن تصبح المعلومات حول الحقائق والظروف متوفرة، ولكن ال تتجاوز  
 . 3ما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
موجودات المقتناة، وأدوات حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات  يتم قياس المقابل المحول للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة لل

المتكبدة أو المفترضة، ولكن يستثنى من ذلك التكاليف المتعلقة باالستحواذ مثل الخدمات االستشارية والقانونية وخدمات التقييم وما  
 يماثلها من خدمات مهنية، التي يتم تحميلها على بيان الدخل. 

 
ة غير المسيطرة التي تمثل حصة الملكية الحالية، وتمنح حاملها حصة تناسبية لصافي الموجودات في حالة  تقيس المجموعة الحص 

  التصفية عند المعاملة على أساس المعاملة.

 
تُقاس الشهرة بخصم صافي الموجودات للشركة المستحوذ عليها من إجمالي المقابل المحول للشركة المستحوذ عليها ومبلغ الحصة  

 لمسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحص في الشركة المستحوذ عليها المملوكة مباشرة قبل تاريخ االستحواذ. غير ا
 

 التمويل اإلسّلمي  )ج( 
 

المرابحة  تمارس المجموعة أنشطة مصرفية إسالمية تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات اإلسالمية المختلفة مثل 
  والسلم والمضاربة والوكالة. إن السياسة المحاسبية لالعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية اإلسالمية وقياسها الحقاً وإلغاء 

 االعتراف بها مبينة أدناه: 
 

 تمويل المرابحة  (1
الء بنسبة متفق عليها من األرباح بعد خصم  المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العم

التكلفة. وتقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً لشروط وظروف معينة.  
د باستخدام طريقة  يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم تسجيل هذه اإليرادات عند استحقاقها على مدى فترة العق

 معدل الربح الفعلي على الرصيد غير المسدد. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  . 3

 
 )تابع( التمويل اإلسّلمي   )ج( 

 
 السَلم (2

أصل ملموس محدد للمجموعة )المشتري( في موعد  بيع السلَم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل )البائع( بموجبه بتسليم/ توريد  
 الحق يتفق عليه الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدماً بالكامل وعلى الفور. 

 
يتم تسجيل اإليرادات من تمويل بيع السلَم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد على أساس رأس مال السلَم  

 غير المسدد. 
 

 لمضاربة ا (3
العميل( ويقوم   - المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتوفير المال )رب المال 

المجموعة( باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً    - الطرف اآلخر )المضارب  
ق عليها مسبقاً في العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من  لحصص األرباح التي تم االتفا

 شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. 
 

 الوكالة  (4
بتقديم مبلغ معين من المال   الموّكل(  -الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان )رب المال  

للوسيط )الوكيل( الذي يستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(.  
أن تكون   يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد الوكالة. يمكن

  المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.
 

يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند استالمها.  
 ويتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل. 

 
 اإلجارة  (5

اإلجارة هو عقد إيجار تمويلي يقوم بموجبه المجموعة )المؤجر( بتأجير أصل ما على أساس طلب من العميل )المستأجر(  تمويل  
ووعد باستئجار األصل لفترة محددة مقابل أقساط إيجار. تنتهي اإلجارة بنقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية عقد اإليجار  

لكية األصل المؤجر. تظهر الموجودات اإلجارة بمبالغ تعادل صافي قيمة االستثمار القائم  شاملة المخاطر والمزايا المصاحبة لم
 بعقد اإليجار بما في ذلك اإليرادات المحققة منه بعد تنزيل مخصصات انخفاض القيمة. 

 
 

 نقد وما في حكمه  )د( 

الصندوق والنقد في الحسابات الجارية وتحت الطلب  في بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد، يشمل النقد وما في حكمه النقد في 
والودائع بفترات استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر، باستثناء الوديعة اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

 المركزي. 



 

  14|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1رة من إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفت 
 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  . 4

 
  سبتمبر  30

2020 
 ديسمبر 31 

2019 

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم  

    

 867,233  672,667 نقد في الصندوق 

 -  650,000 العربية المتحدة المركزي إيداع ليوم واحد لدى مصرف اإلمارات 

 279,364  190,866 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

  3,238,907  1,773,488 وديعة نظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )أ( 

 400,000  325,000 شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ب( 

 3,612,021  4,785,504 

 
  إن الوديعة النظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات المجموعة اليومية. )أ( 

مليون درهم كضمان مقابل اتفاقية إعادة شراء بتكلفة   291.76بقيمة تم منح شهادات إيداع لدى المصرف المركزي  )ب( 

 (. 9مليون درهم ضمن برنامج خطة الدعم االقتصادي الموّجهة للمصرف المركزي )إيضاح  291.76صفرية بقيمة 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي  . 5

 
 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 447,445  1,823,213 ودائع لدى بنوك أخرى 

 455,628  884,694 ودائع تحت الطلب 

 2,812,694  2,488,228 أوراق قبول لدى البنوك

 2,845,259  2,620,873 قروض مجمعة 

 61,287  54,063 أخرى 

 6,622,313  7,871,071 مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى 

 (29,080)  ( 30,404) مخصص خسائر االئتمان

 6,593,233  7,840,667 صافي المبالغ المستحقة من بنوك أخرى 

 
 يمثل ما هو وارد أدناه الودائع واألرصدة المستحقة من: 

 
    

 478,977  1,661,065 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 6,143,336  6,210,006 بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 6,622,313  7,871,071 مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

  15|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 استثمارات في أوراق مالية، بالصافي 6
 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

    خّلل الدخل الشامل اآلخر أوراق مالية بالقيمة العادلة من 

 161,776  233,839 أوراق مالية مدرجة 

 2,612  2,612 أوراق مالية غير مدرجة 

 2,453,870  2,543,855 سندات دين مدرجة* 

 2,780,306  2,618,258 

    الربح أو الخسارة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خّلل 

 37,641  125,821 صناديق استثمار مدرجة 

 42,083  41,581 صناديق استثمار غير مدرجة 

 257,418  35,635 سندات دين مدرجة 

 203,037  337,142 

    أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

 4,749,913  4,268,347 سندات دين مدرجة* 

 464,386  361,225 سندات دين غير مدرجة 

 4,629,572  5,214,299 

 8,169,699  7,612,915 مجموع االستثمارات في األوراق المالية 

 (28,266)  ( 23,521) مخصص خسائر االئتمان

 8,141,433  7,589,394 صافي االستثمارات في األوراق المالية 
 

مليون درهم( قُدمت   1,637: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 480، سندات دين مدرجة بقيمة عادلة 2020سبتمبر  30*كما في 
مليون درهم(. كما قُدمت سندات دين   1,594: 2019ديسمبر  31)مليون درهم  435كضمان مقابل قروض شراء عكسي بقيمة 

: ال شيء( كضمان لوديعة ألجل بتكلفة  2019ديسمبر    31)  2020سبتمبر    30مليون درهم كما في    1,375.92مدرجة بقيمة عادلة  
 [. 9صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة للمصرف المركزي ]إيضاح 

 

 محفظة االستثمار من حيث الفئة كالتالي: تحليل  )ب( 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

 441,515  628,200 اإلمارات  -الحكومة االتحادية والمحلية  

 1,088,673  1,135,627 اإلمارات  -جهات تابعة للحكومة  

 1,165,760  409,641 التعاون الخليجيدول مجلس  - الحكومة 

 1,528,764  992,004 دول أخرى  - الحكومة 

 713,749  599,156 اإلمارات  -البنوك والمؤسسات المالية  

 244,607  366,249 دول مجلس التعاون الخليجي  -البنوك والمؤسسات المالية  

 1,265,947  1,321,160 دول أخرى  -البنوك والمؤسسات المالية  

 458,536  448,145 اإلمارات  - الشركات العامة المحدودة 

 294,522  497,171 دول مجلس التعاون الخليجي  - الشركات العامة المحدودة 

 723,514  811,709 دول أخرى  - الشركات العامة المحدودة 

 7,925,587  7,209,062 مجموع سندات الدين 

 161,776  233,839 أوراق مالية مدرجة 

 37,641  125,821 صناديق استثمار مدرجة 

 42,083  41,581 صناديق استثمار غير مدرجة 

 2,612  2,612 أوراق مالية غير مدرجة 

 8,169,699  7,612,915 مجموع االستثمارات في األوراق المالية 

 
  



 

  16|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 قروض وسلفيات، بالصافي  7
 

 
 المنتهية في: لفترة التسعة أشهر   -مخصص خسائر االئتمان / تحرير على قروض وسلفيات، بالصافي من المسترد   )د( 

 
 سبتمبر 30   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 1,027,963  1,335,622  مخصص االنخفاض في القيمة للفترة
 (66,294)  ( 58,930) صافي المسترد خالل الفترة 

 961,669  1,276,692 ( 21صافي مخصص االنخفاض في القيمة للفترة )إيضاح  

 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

    القروض والسلفيات: )أ( 

 18,715,661  16,981,679 قروض مصرفية لألفراد 

 9,418,422   8,355,249 قروض مصرفية للشركات 

 8,128,045   7,254,511 قروض مصرفية تجارية 

 36,262,128  32,591,439 )ب([ 7مجموع القروض والسلفيات ]إيضاح 

 (1,711,565)  ( 2,170,489) )ج([ 7مخصص االنخفاض في القيمة ]إيضاح 

 34,550,563  30,420,950 صافي القروض والسلفيات 

    

    تحليل القروض والسلفيات: )ب( 

 7,222,957  6,511,197 قروض شخصية 

 5,380,041  5,386,156 الرهن قروض 

 3,121,075  2,326,881 بطاقات ائتمان

 868,125  612,676 قروض سيارات 

 4,099,197  3,767,583 قروض راك التجارية 

 4,028,848   3,486,928 قروض مصرفية تجارية أخرى 

 9,418,422  8,355,249  قروض مصرفية للشركات 

 2,123,463  2,144,769 قروض أخرى لألفراد 

 36,262,128  32,591,439 مجموع القروض والسلفيات 

    
    مخصص خسائر االئتمان: )ج( 

 1,966,612  1,711,565 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 1,399,022  1,335,622 السنة مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة / 

  (1,654,069)  ( 876,698) المحذوف خالل الفترة / السنة 

 1,711,565  2,170,489 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 



 

  17|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 قروض وسلفيات، بالصافي )تابع(  7
 

 لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في:   -مخصص / تحرير خسائر االئتمان على قروض وسلفيات، بالصافي من المسترد   )هـ( 

 
 سبتمبر 30   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 332,656  415,289  مخصص االنخفاض في القيمة للفترة
 (23,882)  ( 23,890) صافي المسترد خالل الفترة 

 308,774  391,399 ( 21صافي مخصص االنخفاض في القيمة للفترة )إيضاح  

 
  موجودات التمويل اإلسّلمي )و( 

 
 يلخص الجدول أدناه موجودات التمويل اإلسالمي وهي جزء من القروض والسلفيات أعاله: 

 
 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

    موجودات التمويل اإلسّلمي ( 1

 3,508,781  3,317,582 موجودات تمويل األفراد اإلسالمية 

 2,043,967  2,053,774 موجودات القطاع التجاري اإلسالمية 

 1,083,011  980,058 موجودات قطاع الشركات اإلسالمية 

 6,635,759  6,351,414 مجموع موجودات التمويل اإلسالمي

  (288,385)  ( 395,061) مخصص خسائر االئتمان

 5,956,353  6,347,374 

 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

    تحليل موجودات التمويل اإلسّلمي( 2

 2,390,269  2,247,205 تمويل الَسلم اإلسالمي لألفراد 
 160,162  99,976 مرابحة السيارات اإلسالمية 

 2,043,967  2,053,774 تمويل القطاع التجاري اإلسالمي 
 869,109  900,754 تمويل اإلجارة اإلسالمية للعقارات 

 86,731  68,878 إسالمية بطاقات ائتمان 
 1,083,011  980,058 الخدمات المصرفية اإلسالمية للشركات

 2,510  769 أخرى  - التمويل اإلسالمي 

 6,351,414  6,635,759 

 
 
 
 
 
  



 

  18|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 موجودات أخرى  8
 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 322,003  268,066 فوائد مستحقة القبض 

 63,618  43,796 مدينة من موجودات التمويل اإلسالميأرباح 
 48,231  60,676 مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع

  338,403   620,907 مقايضات أسعار الفائدة ومشتقات أخرى 
 42,312  28,738 موجودات وذمم مدينة متعلقة بالتأمين

 33,069  87,383 الذهب في الصندوق 
 18,977  14,462 مدفوعة مقدًما أرباح إسالمية 

 142,512  112,455 أخرى 
 1,236,483  1,009,125 

 
 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 9

 
 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 3,306,567  2,547,562 ألجل قروض 

 1,593,659  434,600 ( 6اتفاقيات إعادة شراء )إيضاح 
اتفاقيات إعادة الشراء بتكلفة صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة  

 1,421,771 من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي* 
 

- 
 76,829  1,336 ودائع تحت الطلب 

 4,405,269  4,977,055 

 
 *تفاصيل اتفاقيات إعادة الشراء بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 
 ألف درهم  
  

 1,130,011 سندات دين مدرجة إعادة الشراء بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل 

إعادة الشراء بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل شهادات إيداع لدى مصرف  
 291,760 اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 1,421,771 

 
االقتصادي المستهدفة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، استلم البنك ودائع بتكلفة صفرية  بموجب برنامج خطة الدعم 

مليون    291.76مليون درهم. قُدمت شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمبلغ    1,421.77بإجمالي يبلغ  
 كضمان. 2020سبتمبر  30هم كما في مليون در 1,375.92درهم وسندات دين مدرجة بقيمة عادلة 



 

  19|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 ودائع من العمّلء  10
 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 13,891,359  9,222,303 ودائع ألجل 

 18,434,769  20,168,187 حسابات جارية 

 3,275,754  3,648,081 ودائع توفير 

 1,224,478  1,166,020 ودائع تحت الطلب 
 34,204,591  36,826,360 

 
مليون درهم( محتفظ به من قبل المجموعة في صورة ضمانات    1,420:  2019ديسمبر    31مليون درهم )  1,328تشمل الودائع مبلغ  

 نقدية للقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.
 

 يلخص الجدول أدناه الودائع اإلسالمية للعمالء وهي جزء من الودائع من العمالء أعاله: 
 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 2,881,992  1,173,490 ودائع وكالة 

 15,690  27,098 ودائع مضاربة ألجل استثمارية

 1,184,065  924,861 وديعة مرابحة ألجل 
 831,169  860,895 حسابات جارية  - قرض حسن 

 451,227  505,389 حسابات جارية   -مضاربة  
 228,079  217,289 توفير حسابات   -مضاربة  

 21,283  15,919 ودائع تحت الطلب   -مضاربة  
 3,724,941  5,613,505 

  



 

  20|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل  11
 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

  مليون دوالر أمريكي مصدرة بخصم  500سندات متوسطة األجل بقيمة 

 1,831,598  1,832,397 )أ(  2019في أبريل 
  مليون دوالر أمريكي بخصم في  50وديعة خاصة بقيمة 

 183,220  183,425  )أ( 2017يوليو 
 524,996  526,586  مليون دوالر أمريكي صافية من الخصم )أ(  145وديعة خاصة بقيمة 

 1,285,550  -  مليون دوالر أمريكي )ب( 350قروض مشتركة بقيمة 
 293,840  293,840  مليون دوالر أمريكي )ج(  80قروض ثنائية بقيمة 
 783,302  783,406 مليون لاير سعودي )د(  800قروض ثنائية بقيمة 

 (13,625)  ( 8,964) ناقصا: تكاليف إصدار سندات الدين والقروض األخرى   
 3,610,690  4,888,881 

 
مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات في إطار   500، أصدرت المجموعة سندات يورو متوسطة األجل بقيمة 2019في أبريل  )أ( 

مليار دوالر أمريكي من خالل شركتها التابعة راك للتمويل كايمان المحدودة. تم إصدار   2متوسطة األجل بقيمة برنامج سندات يورو 
سنويًا يستحق دفعه بنهاية كل ستة أشهر على   %4.125وتحمل معدل فائدة ثابت قدره  %99.692هذه السندات باستخدام معدل خصم  

 .2024شكل متأخرات. وتستحق هذه السندات في أبريل 
 

مليون دوالر أمريكي في يوليو   50أصدرت المجموعة بموجب برنامج سندات يورو متوسطة األجل سندات بسعر فائدة متغير بقيمة 
أشهر زائداً    3. وتحمل سعر متغير وفقاً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة  2021من خالل وديعة خاصة والتي تستحق في    2017

  سنوياً. 1.5%

من خالل وديعة خاصة بسعر فائدة   2018مليون دوالر أمريكي في مارس  145مجموعة سندات بمعدل متغير بقيمة أصدرت ال
 . 2023باستحقاق في مارس  %1.4أشهر زائداً  3متغير وفقاً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة 

مليون دوالر أمريكي   350مشترك لمدة ثالث سنوات بقيمة ، قامت المجموعة بالترتيب لقرض 2017خالل الربع الثالث من عام  )ب( 
سنوياً. في    %1.55أشهر زائداً    3. يحمل هذا القرض المشترك سعر فائدة وفقاً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة  2020يستحق في  

المفترض أن يصبح مستحقاً في  مليون دوالر أمريكي من    350، قامت المجموعة بتسوية قرض مشترك مقدًما بمبلغ  2020يوليو    15
 .2020سبتمبر 

 
أشهر وفقا لمعدل ليبور لسعر الدوالر   3مليون دوالر أمريكي بسعر فائدة يبلغ  80، اقترضت المجموعة مبلغ 2018في مارس  )ج( 

  .2021سنويا والذي يستحق في مارس  %1.25األمريكي زائدا 
 

 .2022سنويا باستحقاق في مارس  %3.85مليون لاير سعودي بمعدل ربح  800، اقترضت المجموعة مبلغ 2019في مارس  )د( 
 

 
 
 



 

  21|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 مطلوبات أخرى  . 12
 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   مدققة( )غير  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 180,647  108,199  فوائد مستحقة الدفع

 66,274  24,653  أرباح موزعة من ودائع إسالمية
 242,261  195,874  مصاريف مستحقة

 115,269  108,221 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  377,378   738,609 أخرى عقود صرف العمالت األجنبية وعقود مشتقة 
 48,142  57,565  ذمم دائنة ومطلوبات لبطاقات ائتمان

 157,663  233,656  شيكات مدير صادرة
 7,151  18,668  ذمم دائنة ومطلوبات لرهونات

 48,213  46,929  ذمم دائنة ومطلوبات متعلقة بالتأمين
 11,138  8,726 المحتملة وأوراق قبول للعمالءمخصص الخسارة االئتمانية على الموجودات 

 199,221  87,241 أخرى 

 1,628,341  1,453,357 

 
 رأس المال وتوزيعات األرباح  . 13

 
مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم    1,676، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  2020سبتمبر    30في  

 مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم(.  1,676: 2019ديسمبر  31)
 

مليون درهم من رأس   503بقيمة  %30توزيع أرباح نقدية بنسبة  2020مارس  30اقترح مساهمو البنك في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 
مليون  503بقيمة  %30: توزيعات أرباح نقدية بنسبة 2018) 2019ديسمبر  31المنتهية في المال المصدر والمدفوع بالنسبة للسنة 

  درهم(.
 
 

 
 



 

  22|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 مطلوبات محتملة والتزامات  . 14
 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 2,597,848  2,553,894 تسهيالت ائتمانيةالتزامات غير قابلة لإللغاء بمنح 

 363,087  498,114 مالية  -خطابات ضمان  

 467,512  605,161 غير مالية  -خطابات ضمان  

 328,514  416,115 خطابات اعتماد

 33,379  50,606 التزامات رأسمالية وأخرى 

 4,123,890  3,790,340 

 
مليون درهم( على   10.72: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 8.55تحتفظ المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

  . 9شكل مطلوبات محتملة والتزامات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

االئتمان الظاهرة أعاله مبالغ غير ممولة من الحدود المعتمدة المعروضة للعمالء وهي غير قابلة لإللغاء من  تمثل االلتزامات بمنح 
  7,661: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 6,417قبل المجموعة. يمكن للمجموعة أن تختار إلغاء التزامات منح االئتمان بمبلغ 

 ه. مليون درهم( وهذا المبلغ ال يظهر في الجدول أعال
 

 عقود صرف العمّلت األجنبية وعقود مشتقة أخرى  . 15
 
تتكون عقود صرف العمالت األجنبية من التزامات بشراء عمالت محلية وأجنبية نيابةً عن العمالء وفيما يتعلق بالعمليات الفورية غير  

 المنجزة لدى البنك. 
 

  31و 2020سبتمبر  30الفائدة وعقود مشتقة أخرى في فيما يلي عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة القائمة ومقايضات أسعار 
 :2019ديسمبر 

   القيمة العادلة  
 القيمة االسمية   المطلوبات   الموجودات  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      2020سبتمبر  30

 12,742,005  82,948  78,073 عقود صرف العمالت األجنبية

 11,925,739  644,399  501,411 مقايضات أسعار الفائدة 

 3,559,920   11,262   41,423 عقود مشتقة أخرى 

 620,907  738,609  28,227,664 

      2019ديسمبر  31

 12,472,086  109,746  127,052 عقود صرف العمالت األجنبية

 9,842,282  253,140  181,539 مقايضات أسعار الفائدة 

 5,585,298  14,492  29,812 عقود مشتقة أخرى 

 338,403  377,378  27,899,666 

 
  



 

  23|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1المرحلية للفترة من إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 إيرادات ومصاريف الفوائد  . 16
 

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        إيرادات الفوائد 

 279,256  249,795  94,307  76,501 قروض شخصية 
 145,195  132,041  49,125  39,510 قروض الرهن 
 482,203  389,356  156,893  117,190 بطاقات ائتمان

 45,935  26,688  13,303  7,634 قروض سيارات 
 430,735  344,639  140,801  103,838 التجارية قروض راك 

 288,645  229,421  99,034  62,095  الخدمات البنكية للشركات 
 215,778  181,926  73,974  52,849 قروض مصرفية تجارية أخرى 
 54,845  45,221  18,219  12,288 قروض مصرفية أخرى لألفراد 

 252,676  235,294  88,011  67,366 استثمارات في أوراق مالية 
ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية  

 324 المتحدة المركزي 
 

4,813 
 

6,442 
 

14,307 
 168,710  139,864  61,679  36,695 بنوك أخرى 

 576,290  800,159  1,980,687  2,378,285 

        مصاريف الفوائد 

 291,754  183,421  99,840  43,255 مبالغ مستحقة للعمالء 
 165,073  106,356  40,298  28,936 سندات دين مصدرة وقروض أخرى

 69,503  55,529  24,023  11,684 قروض من بنوك أخرى 

 83,875  164,161  345,306  526,330 
 

 اإليرادات من التمويل اإلسّلمي والتوزيعات للمودعين  . 17
 

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        إيرادات من التمويل اإلسّلمي 

 160,507  166,162  55,905  51,962 تمويل الَسلم اإلسالمي لألفراد 
 11,966  5,331  3,274  1,152 مرابحة السيارات اإلسالمية 

 137,353  180,482  51,278  54,555 تمويل مصرفي تجاري إسالمي 
 33,412  32,319  13,182  8,608 تمويل قطاع الشركات اإلسالمي 
 -  18,610  -  5,935 إيرادات االستثمارات اإلسالمية 

 27,847  28,953  9,724  8,980 اإلجارة اإلسالمية للعقارات تمويل 
 131,192  133,363  431,857  371,085 

        توزيعات على المودعين 
ودائع استثمارية  أرباح موزعة على 

 15,121 إسالمية ألجل 

 

49,644 

 

80,976 

 

121,301    
 8,151  21,353  6,978  7,181 قروض ثنائية طويلة األجل 

        أرباح موزعة على 

 1,931  1,159  603  222 ودائع إسالمية تحت الطلب 

 22,524    57,225  103,488  131,383 

 

  



 

  24|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  . 18

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
        

 44,805  22,536  13,484  6,596 قروض شخصية 
 18,491  16,304  5,378  5,682 قروض الرهن 
 200,443  199,633  65,151  61,849 بطاقات ائتمان

 8,883  5,455  2,631  1,614 قروض سيارات 
 34,828  11,946  12,137  662 قروض راك التجارية 

 48,141  26,909  14,831  9,296  الخدمات البنكية للشركات 
 122,532  107,006  42,643  36,031  خدمات مصرفية تجارية أخرى 

 37,480  44,175  14,011  17,147 إيرادات من األنشطة برسم األمانة 
 44,163  30,701  15,245  11,456 التأمين المصرفي 

 33,460  25,316  10,233  7,390 أخرى 
 157,723  195,744  489,981  593,226 

 

 إيرادات االستثمار  . 19

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
        

 4,471  ( 18,099)  (1,054)  1,994 ربح / )خسارة( القيمة العادلة 

 14,271  14,050  1,813  928 إيرادات توزيعات األرباح 

 
 18,062 صافي الربح من استبعاد استثمارات 

 

8,376 

 

63,526 

 

24,064    

 20,984  9,135  59,477  42,806 
 

 لمصاريف العمومية واإلدارية ا . 20
 

 
 الثّلثة أشهر فترة 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

 676,858  584,113  226,518  182,341 تكاليف موظفين 
 24,648  31,120  10,374  6,473 انتداب موظفينتكاليف 

 74,798  61,003  24,390  19,508 تكاليف إيجار 
 28,674  18,928  9,582  2,876 مصاريف التسويق 

 85,098  89,744  28,615  31,885 االستهالك واإلطفاء 
 42,541  35,917  16,152  11,435 تكاليف اتصاالت ورسوم نوسترو 

 35,729  26,496  12,149  8,605 قانونية وتحصيل أتعاب 
 87,536  88,346  31,371  32,593 مصاريف التقنية والمعلومات 

 119,142  95,966  35,511  29,976 أخرى 
 325,692  394,662  1,031,633  1,175,024 

 

  



 

  25|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 

 مخصص خسائر االئتمان، بالصافي  . 21
 

 أشهر المنتهية في مخصص خسائر االئتمان لفترة التسعة  )أ( 

 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 961,669  1,276,692 صافي خسائر االئتمان المحمل على القروض والسلفيات 

 6,465  1,324 األخرىصافي خسائر االئتمان المحمل على المبالغ المستحقة من البنوك 

 10,919  5,576 صافي خسائر االئتمان المحمل على استثمارات في أوراق مالية 

 2,506  4,991 صافي خسائر االئتمان المحمل على عقود التأمين

 231  ( 246) صافي مخصص / )تحرير( االنخفاض في قيمة أوراق قبول للعمالء 

 2,101  ( 2,166) للبنود خارج الميزانية العمومية صافي )تحرير( االنخفاض في القيمة 

 983,891  1,286,171 صافي خسائر االئتمان المحمل للفترة 
 

 مخصص خسائر االئتمان لفترة الثالثة أشهر المنتهية )ب( 

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019 

 درهمألف   ألف درهم  

    

 308,774  391,399 صافي خسائر االئتمان المحمل على القروض والسلفيات 

 4,665  1,138 صافي خسائر االئتمان المحمل على المبالغ المستحقة من البنوك األخرى

 6,906  1,056 صافي خسائر االئتمان المحمل على استثمارات في أوراق مالية 

 287  123 المحمل على عقود التأمينصافي خسائر االئتمان 

 104  19 صافي مخصص االنخفاض في قيمة أوراق قبول للعمالء 

 4,717  1,070 صافي مخصص االنخفاض في القيمة للبنود خارج الميزانية العمومية 

 325,453  394,805 صافي خسائر االئتمان المحمل للفترة 
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 فيما يلي ملخص مخصص خسائر االئتمان وصافي الحركة على األدوات المالية بحسب الفئة: 

 

 
ديسمبر  31في 

2019 

صافي المخصص/ 
 )المحرر( خّلل

 السنة
الحركة األخرى 

 خّلل السنة
سبتمبر  30في 

2020 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  
     

 30,404  1,324 29,080  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 2,170,489 ( 876,698) 1,335,622 1,711,565  قروض وسلفيات

 38,008 - 5,576 32,432  استثمارات في أوراق مالية

 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
 

38,637 4,560 - 43,197 
 175 - ( 246) 421 أوراق قبول للعمالء

 8,551 - ( 2,166) 10,717 بنود خارج الميزانية العمومية
 2,290,824 ( 876,698) 1,344,670 1,822,852 المجموع

 
 

  

 



 

  26|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من إيضاحات حول المعلومات المالية 
 

 ربحية السهم  . 22

تُحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الربح العائد إلى ُماّلك الشركة األم على المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية المصدرة  
 خالل الفترة: 

 

 
 فترة الثّلثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
        

        ربح الفترة )ألف درهم( 

 839,126  436,044  284,615  130,890 )العائد إلى ُماّلك البنك( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة  
 1,676,245 )باآلالف( 

 

1,676,245 

 

1,676,245 

 

1,676,245    

 0.50  0.26  0.17  0.08 الربحية األساسية للسهم )بالدرهم( 

 
  أنشطة برسم األمانة . 23

 
 2,603، بلغت قيمة هذه الموجودات  2020سبتمبر    30للعمالء دون حق الرجوع. بتاريخ  تحتفظ المجموعة بموجودات بصفة األمين  

 مليون درهم( واستُبعدت من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.  2,178:  2019ديسمبر  31مليون درهم )
 

 النقد وما في حكمه  . 24
 

  سبتمبر 30   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )غير مدققة(   مدققة( )غير  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 817,593  1,513,533 نقد في الصندوق وحساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 5,946,566  7,871,071 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 9,384,604  6,764,159 

  ناقصاً: مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة
 (5,259,203)  ( 5,404,710) أشهر أو أكثر 

 3,979,894  1,504,956 

 



 

  27|  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 
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، يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقاً آللية رفع التقارير الداخلية إلى  8بعد تبني اإلدارة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
التشغيلية وتقييم أدائها. إن جميع القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل  اإلدارة التي تتولى مسؤولية تخصيص الموارد للقطاعات 

 . 8المجموعة تلبي تعريف القطاع التشغيلي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 لدى المجموعة خمسة قطاعات عمل رئيسية: 
 

، وحسابات جارية لبعض األعمال، وحسابات التوفير،  تشمل الحسابات الجارية للعمالء من األفراد  – الخدمات المصرفية لألفراد   •
  والودائع، وبطاقات االئتمان والخصم، والرهون العقارية والقروض للعمالء من األفراد.

تشمل المعامالت مع الهيئات االعتبارية بما في ذلك الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام    – الخدمات المصرفية للشركات   •
 القروض والسلفيات والودائع ومعامالت التمويل التجاري للعمالء من الشركات والمؤسسات المالية.  ومن ضمن خدماتها

تشمل معامالت القروض والسلفيات والودائع ومعامالت التمويل التجاري للشركات صغيرة   – الخدمات المصرفية التجارية  •
 ومتوسطة الحجم. 

ذي الصلة ومعامالت الصرف األجنبي وأنشطة التحوط مع البنوك  تشمل أنشطة غرفة التداول وسوق المال  –الخزينة  •
 والمؤسسات المالية األخرى من بينها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التي ال تشكل أي منها قطاعاً تشغيلياً منفصالً. 

 طنية للتأمين ش.م.ع. تشمل جميع تعامالت التأمين للشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الو  –أعمال التأمين  •
 

  تشتمل القطاعات المذكورة أعاله على المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لدى المجموعة.
ولما كانت كافة عمليات القطاعات لدى المجموعة عمليات مالية تحقق معظم إيراداتها من الفوائد والرسوم والعموالت، فإن اإلدارة  

 ول على اإليرادات ونتائج القطاعات لتقييم أداء كل قطاع. تعتمد في المقام األ 
 

يتم عادةً تخصيص األموال بين القطاعات، األمر الذي يؤدي إلى وجود تحويالت لتكلفة التمويل يتم بيانها ضمن اإليرادات فيما بين 
مالت تحويل األموال. ال توجد عناصر  القطاعات. تستند الفائدة المحتسبة على هذه األموال إلى سياسة المجموعة حول تسعير معا

 هامة أخرى ضمن اإليرادات أو المصاريف بين قطاعات األعمال. 
 
تستند تقارير إدارة المجموعة إلى قياس صافي األرباح التي تتألف من صافي إيرادات الفوائد ومخصصات االنخفاض في قيمة  

 واإليرادات األخرى والمصاريف غير المتعلقة بالفائدة. القروض وصافي إيرادات الرسوم والعموالت 
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 :2019و 2020سبتمبر  30اإلدارة عن القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى 

 
 

  

 
 الخدمات البنكية 

   لألفراد
  الخدمات البنكية

   للشركات
 الخدمات البنكية 

   التجارية
  الخزينة
  وأخرى 

   المركز الرئيسي 
تكاليف غير  و

  أعمال التأمين   موزعة 
الحذف عند  

 المجموع   التوحيد    

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

                )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

 1,635,381  2,516  6,421    97,545  499,874  251,250  777,775 صافي إيرادات الفوائد 

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

بالصافي من التوزيعات على  

 328,369        (3,386)  176,368  (28,612)   183,999 المودعين

)مصروف(/ دخل تسعير معامالت  

 -  -  -  70,724  223,204  (36,282)  (45,198)  (212,448) التحويل 

واإليرادات من  صافي إيرادات الفوائد 

 1,963,750  2,516  6,421  70,724  317,363  639,960  177,440  749,326 التمويل اإلسّلمي 

 792,696  (9,805)  50,480  1,449  163,110  157,641  29,458  400,363 ى الفوائد إيرادات غير مشتملة عل

 2,756,446  (7,289)  56,901  72,173  480,473  797,601  206,898  1,149,689 اإليرادات التشغيلية 

 باستثناءمصاريف تشغيلية 
 (941,889)  7,289  (36,747)  (206,868)  (16,473)  (186,879)  (38,146)  (464,065) االستهالك واإلطفاء   

 (89,744)    (2,661)  (52,352)  (619)  (2,210)  (1,416)  (30,486) االستهالك واإلطفاء 

 (1,031,633)  7,289  (39,408)  (259,220)  (17,092)  (189,089)  (39,562)  (494,551) لية مجموع المصاريف التشغي 

 (1,286,171)    (4,984)  -  (6,347)  (479,338)  (70,441)  (725,061)  االئتمان، بالصافي مخصص خسائر 

 438,642    12,509  ( 187,047)  457,034  129,174  96,895  ( 69,923) )الخسارة( صافي الربح / 

                

 52,327,648  (275,227)  836,323  1,264,031   13,799,292  6,940,547  13,302,997  16,459,685 موجودات القطاع 

 52,327,648  ( 275,227)  836,323  1,264,031   13,799,292  6,940,547  13,302,997  16,459,685 مجموع الموجودات 

 44,622,335  (116,780)  636,469  726,175   8,560,216  15,070,509  7,611,409  12,134,337 مطلوبات القطاع 

 44,622,335  ( 116,780)  636,469  726,175   8,560,216  15,070,509  7,611,409  12,134,337 المطلوبات مجموع  
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 بين القطاعات التشغيلية بسبب الحركة في الحسابات بين القطاعات. 2019ديسمبر  31و 2019سبتمبر  30إعادة تصنيف األرقام المقارنة لفترتي تم 

 
 

. 

 
 الخدمات البنكية 

   لألفراد
 الخدمات البنكية 

   للشركات
 الخدمات البنكية 

   التجارية
  الخزينة
  وأخرى 

 المركز الرئيسي  
تكاليف غير و 

  أعمال التأمين   موزعة 
الحذف عند  

 المجموع   التوحيد    

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

                )غير مدققة(  2019سبتمبر  30

 1,851,955  1,807  7,549  -  86,892  603,584  240,297  911,826 صافي إيرادات الفوائد 

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

 239,702  500  -  -  (24,447)  122,959  (39,618)  180,308 بالصافي من التوزيعات على المودعين

)مصروف(/ دخل تسعير معامالت  

 -  -  -  172,888  50,831  37,596  (25,024)  (236,291) التحويل 

واإليرادات من  صافي إيرادات الفوائد 

 2,091,657  2,307  7,549  172,888  113,276  764,139  175,655  855,843 التمويل اإلسّلمي 

 906,670  (8,399)  37,902  (514)  170,633  208,706  51,140  447,202 ى الفوائد إيرادات غير مشتملة عل

 2,998,327  (6,092)  45,451  172,374  283,909  972,845  226,795  1,303,045 التشغيلية اإليرادات 

 اءمصاريف تشغيلية باستثن 
 (1,089,926)  4,603  (37,327)  (276,696)  (14,503)  (150,476)  (33,360)  (582,167) االستهالك واإلطفاء   

 (85,098)  (1,337)  (2,720)  (50,194)  (578)  (948)  (1,112)  (28,209) االستهالك واإلطفاء 

 (1,175,024)  3,266  (40,047)  (326,890)  (15,081)  (151,424)  (34,472)  (610,376) لية مجموع المصاريف التشغي 

 (983,891)  -  (2,539)  -  (10,690)  (324,552)  (114,074)  (532,036)  بالصافي مخصص خسائر االئتمان، 

 839,412  ( 2,826)  2,865  ( 154,516)  258,138  496,869  78,249  160,633 صافي الربح

                2019ديسمبر   31

 57,119,559  (216,399)  823,743  1,610,472  13,169,569  7,850,779  15,222,530  18,658,865 موجودات القطاع 

 57,119,559  ( 216,399)  823,743  1,610,472  13,169,569  7,850,779  15,222,530  18,658,865 مجموع الموجودات 

 49,278,002  (57,951)  634,727  815,448  9,455,469  14,456,801  12,179,386  11,794,122 مطلوبات القطاع 

 49,278,002  ( 57,951)  634,727  815,448  9,455,469  14,456,801  12,179,386  11,794,122 مجموع المطلوبات 
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تتألف األطراف ذات العالقة من اإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضالً عن الشركات  
يمارسون عليها تأثيراً فعاالً. أبرمت المجموعة خالل الفترة معامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي. فيما  التي 

 يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت: 
 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في  

 2020  2019 

 )غير مدققة(   مدققة( )غير  

 ألف درهم  ألف درهم  

    معامّلت خّلل الفترة 

 12,729  7,980 إيرادات الفوائد 
 26,538  26,355 مصاريف الفوائد

 979  558 إيرادات العموالت 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 

 28,436  27,102 وبدل حضور الجلسات ومصاريف أخرى  

 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

    األرصدة 

    القروض والسلفيات: 

 376,207  316,832 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  - 

 6,312  27,838 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -

 6,549  6,180 كبار موظفي اإلدارة  - 

 350,850  389,068 

 

    الودائع 

 2,218,798  3,114,516 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  -

 10,712  10,217 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -

 16,882  20,869 كبار موظفي اإلدارة  -

 3,145,602  2,246,392 

 
    التزامات ومطلوبات محتملة غير قابلة لإلنهاء 

    وعقود آجلة  

 182,520  852,639 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  -

 40  40 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -

 852,679  182,560 
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 ديسمبر 31   سبتمبر  30 

 2020  2019 

 )مدققة(   مدققة( )غير  

 ألف درهم  ألف درهم  

    ذمم التأمين المدينة 

 10,351  5,418 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 

    ذمم التأمين الدائنة 

 134  496 مبالغ مستحقة لحملة الوثائق 
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 2020سبتمبر   30كما في  3هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 

 
. فيما يلي  2018من يناير  3إن البنك ملزم باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار بازل 

 :2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30كما في   3هيكل رأس المال وكفاية رأس المال بموجب متطلبات بازل 
 

 ديسمبر 31 سبتمبر  30  
  2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(   

 

 

)بعد تطبيق  
المرشح  

 االحترازي( 
 ألف درهم ألف درهم 

    الشق األول من رأس المال 

 1,676,245 1,676,245   رأس المال العادي

 4,077,839 4,332,162  احتياطيات قانونية وأخرى 

 919,100 1,520,646   أرباح محتجزة 

 1,104,419 426,133  أرباح السنة الحالية 

 (502,874) -  توزيعات األرباح 

 7,274,729 7,955,186  الشق األول من قاعدة رأس المال 

 526,496 496,904  الشق الثاني من قاعدة رأس المال 

 7,801,225 8,452,090  مجموع قاعدة رأس المال 

    
    الموجودات المرجاحة بالمخاطر 

 42,119,704 39,752,292  مخاطر االئتمان

 1,178,301 879,641  مخاطر السوق 

 3,044,186 3,044,186  مخاطر التشغيل 

حة بالمخاطر   46,342,191 43,676,119  مجموع الموجودات المرجا

 %15.70 % 18.21  األول من رأس المال نسبة كفاية رأس المال للشق 

 %1.13 % 1.14  نسبة كفاية رأس المال للشق الثاني من رأس المال 

 %16.83 % 19.35  مجموع نسبة كفاية رأس المال 

 
ً ألحكام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن بازل  ، يبلغ الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في ذلك مصد  3وفقا

أبريل   22. تحدد أحكام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الجديدة المؤرخة في 2020لعام  %13.0حماية رأس المال 
"المرشح االحترازي" الذي يسمح للبنوك وشركات التمويل بإعادة الزيادات في مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    2020

 سنوات.  5مدى فترة انتقالية تبلغ  إلى رأس المال التنظيمي على  9
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التزام بين أطراف مطلعة وبكامل إرادتهم الحرة في معاملة تتم القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة أصل أو تسوية 
على أساس تجاري بحت. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.  

أو التزام بتقليص نطاق أعمالها بشكل جوهري    يستند تعريف القيمة العادلة على فرضية استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نية
، كانت القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة  2020سبتمبر  30أو الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة. في 

 تقارب قيمها العادلة، باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أدناه:

 القيمة الدفترية  القيمة العادلة 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30  ديسمبر 31   سبتمبر  30 

 2020  2019  2020  2019 

 )مدققة(   )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        الموجودات 

 34,550,563  30,420,950  34,906,646  30,602,989 قروض وسلفيات 

 8,141,433  7,589,394  8,284,077  7,682,293 استثمارات في أوراق مالية 

مصرف اإلمارات العربية   نقد وأرصدة لدى 
 4,785,504  3,612,021  4,789,244  3,612,170 المتحدة المركزي 

 6,593,233  7,840,667  6,530,790  7,784,986 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 54,070,733  49,463,032  54,510,757  49,682,438 مجموع الموجودات المالية 

        المطلوبات 

 4,977,055  4,405,269  4,973,965  4,418,367 مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,826,360  34,204,591  36,843,560  34,230,774 العمالءودائع من 

 4,888,881  3,610,690  4,895,514  3,646,362 سندات دين مصدرة وقروض أخرى

 46,692,296  42,220,550  46,713,039  42,295,503 مجموع المطلوبات المالية 
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يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة،  
 وهذه المستويات المختلفة مبينة أدناه:   

  المستوى األول –األسعار المدرجة في السوق 
 

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها جديرة بالمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع  
إلى األسعار المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكٍل  

 ة في معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.    مباشر وتكون مستخدم 
 

  المستوى الثاني –أساليب التقييم باستخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة 
 

لقد تم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية جديرة بالمالحظة في سوق  
التقييم المستند إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة يشمل أدوات مالية مثل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة   نشطة. إن أسلوب 

 المقيّمة باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق. 
 

 المستوى الثالث  –أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة 
لية ضمن المستوى الثالث إذا تضّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات جديرة بالمالحظة في السوق  يتم تصنيف األدوات الما

)معطيات غير جديرة بالمالحظة(. تعتبر المعطيات جديرة بالمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي  
  تتم في سوق نشطة.

 

تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة استناداً إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة المشابهة  وعلى وجه العموم، يتم  
 لها من حيث طبيعتها أو استناداً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.   

 

مالحظتها عند توفرها، وكلما أمكن تأخذ المجموعة بعين االعتبار أسعار السوق  يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن  
ذات الصلة والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. يحلل الجدول التالي أساليب قياس القيمة العادلة المتكررة للموجودات  

  والمطلوبات. 
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أسعار السوق  
 المدرجة

  المستوى األول 

المعطيات الجديرة  
  بالمّلحظة

  المستوى الثاني 

المعطيات الهامة  
غير الجديرة  

بالمّلحظة  
 المجموع   المستوى الثالث 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

        الموجودات بالقيمة العادلة 

        )من خالل الدخل الشامل اآلخر( 

 2,543,855      2,543,855 دين  -استثمارات في أوراق مالية  

 236,451  2,612    233,839 أسهم  -استثمارات في أوراق مالية  

 78,073    78,073   العمالت األجنبيةعقود صرف 

 542,834    542,834   األدوات المالية المشتقة 

        )من خالل الربح والخسارة( 

 167,402  41,581    125,821 استثمارات في صناديق استثمار السوق 

 35,635      35,635 سندات الدين - استثمارات 

        المطفأة( )محتفظ بها بالتكلفة 
 4,698,950  336,829    4,362,121 دين  -استثمارات في أوراق مالية  

 7,301,271  620,907  381,022  8,303,200 

        المطلوبات بالقيمة العادلة 

 82,948  -  82,948  - عقود صرف العمالت األجنبية

 655,661  -   655,661  - األدوات المالية المشتقة 

 -  738,609  -  738,609 
 

 

أسعار السوق  
 المدرجة 

  المستوى األول 

  المعطيات
الجديرة  

 بالمالحظة 
  المستوى الثاني 

المعطيات الهامة  
غير الجديرة  

بالمالحظة  
 المجموع   المستوى الثالث 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2019ديسمبر  31

        الموجودات بالقيمة العادلة 

        )من خالل الدخل الشامل اآلخر( 
 2,453,870  -  -  2,453,870 دين  -استثمارات في أوراق مالية  
 164,388  2,612  -  161,776 أسهم  -استثمارات في أوراق مالية  

 127,052  -  127,052  - العمالت األجنبيةعقود صرف 

 211,351  -  211,351  - أدوات مالية مشتقة 

        )من خالل الربح أو الخسارة( 
 337,142  42,083  -  295,059 استثمارات في صناديق مشتركة 

        )محتفظ بها بالتكلفة المطفأة( 
 5,328,677  463,653  -  4,865,024 دين  -استثمارات في أوراق مالية  

 7,775,729  338,403  508,348  8,622,480 

        المطلوبات بالقيمة العادلة 
 109,746  -  109,746  - عقود صرف العمالت األجنبية

 267,632  -  267,632  - أدوات مالية مشتقة 

 -  377,378  -  377,378 
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، وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  3اإليضاح رقم  يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في  
حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط بها من  

  .افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
 
تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي  

ل  لتعدي يتم خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا ا
 أثر على الفترات الحالية والمستقبلية. 

 

 موجودات حق االستخدام  . 31

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 -  176,939 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 225,191  - 2019يناير  1في  16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 -  909 إضافات خالل الفترة / السنة 

 -  ( 28,341)  النقص الناتج عن إنهاء العقود

 ( 10,333)  ( 2,577) النقص بسبب التغيرات في مطلوبات اإليجار 

 ( 37,919)  ( 27,368) استهالك الفترة / السنة 

 176,939  119,562 الرصيد في نهاية الفترة / السنة   

 

 مطلوبات اإليجار  . 32

 

 ديسمبر 31   سبتمبر  30 
 2020  2019 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 -  151,710 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 195,885  - 2019يناير  1 -  16المالية رقم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 -  909 إضافات خالل الفترة / السنة 

 -  ( 28,410)  النقص الناتج عن إنهاء العقود

 ( 10,511)  ( 2,577) نقص بسبب التغير في قيمة عقود اإليجار

 7,520  4,176 تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار للفترة / للسنة 

 -  ( 3,416) 19 -امتيازات اإليجار بسبب كوفيدربح من 

 ( 41,184)  ( 22,310) دفعات خالل الفترة/ السنة 

 151,710  100,082 الرصيد في نهاية الفترة / السنة   

 

 موسمية النتائج  . 33
 

مليون درهم( ذات طبيعة موسمية في   14.3: 2019سبتمبر   30مليون درهم ) 14.1تم تسجيل إيرادات من توزيعات أرباح بمبلغ 
المعلومات المالية الموجزة الموحدة للفترة.
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كبيرة حيث تواصل تطورها السريع في الوقت الحالي. قدمت الجهات   19-من المتوقع أن تكون التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد

التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما أعلن مصرف اإلمارات  
مليار درهم لمساعدة البنوك على دعم القطاعات    256ن إجراءات وحوافز متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى  العربية المتحدة المركزي ع

 االقتصادية واألفراد الذين تأثروا بهذه األزمة في اإلمارات العربية المتحدة.   
 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  19- أثر فيروس كوفيد
 

تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة.    9الدولي للتقارير المالية رقم  يتطلب إطار المعيار  
ومن أجل تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، يستخدم البنك عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات  

سبة للتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة. لدى  متفاوتة الشدة وبأوزان منا
وتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة في   9البنك حوكمة متينة لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على جميع جوانب إطار المعيار   9شرف لجنة توجيهية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم جميع األوقات. وعلى وجه التحديد، ت 
بالمشاركة مع رئيس المخاطر والمدير المالي وأعضاء آخرين من قسم المخاطر وقسم المالية. ومن   9الدولي للتقارير المالية رقم 

والمنهجية للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير  خالل هذه اللجنة، يقوم البنك بمراجعة مدى مالءمة المعطيات  
، والمسائل األخرى ذات الصلة فيما يتعلق  9، وفعالية وموثوقية إعداد التقارير وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المالية رقم  

 على أساس مستمر.  9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي   19-لبنك بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي كوفيدقام ا
غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة،   19-في ضوء المعلومات المتاحة. وعموماً، فإن وضع كوفيد 9للتقارير المالية رقم 

يرات في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً بأنه  مما يجعل من الصعب إدراج التأث 
من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك المعقول، قام البنك بتقييم تأثير زيادة في  

% بينما 40إلى  %15ئر االئتمانية المتوقعة. تمت زيادة احتمالية السيناريو المتشائم من احتمالية السيناريو المتشائم عند قياس الخسا
% في الربع األول. ومع تواصل التشاؤم فيما يتعلق بالسيطرة على الوباء والبيئة  0تم تخفيض احتمالية السيناريو المتفائل إلى 

في الربع الثاني وزاد أيضاً احتمالية السيناريو   %70إلى  %40تشائم، من االقتصادية الحالية، فقد زاد البنك احتمالية السيناريو الم
أخرى، فإن مخصص الخسائر   %10-/%10في الربع الثالث. إذا تم تغيير السيناريو المتشائم بنسبة + %80إلى  %70المتشائم من 

تيجةً للتغير في احتماليات السيناريو، أخذت  . ون 2020سبتمبر  30مليون درهم كما في  34-االئتمانية المتوقعة سيتغير بمقدار +/
مليون درهم لشركة التأمين التابعة لها( في الفترة المنتهية في   3.5مليون درهم )منها  269المجموعة مجموع تغطية اإلدارة البالغ 

 مع مراعاة البيئة الخارجية غير المؤكدة.  2020سبتمبر  30
 

ً بعدم اليقين االقتصادي الكبير  مع الصعوبات المتعلقة بتطبييق مبادئ ومتطلبات المعيار الدولي   19 - بسبب أزمة كوفيداعترافا
في ظل هذه الظروف، قام كل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة    9للتقارير المالية  

وشركات التمويل )"التوجيهات المشتركة"( في اإلمارات العربية    تنظيم الخدمات المالية بشكل مشترك بإصدار مذكرة إرشادية للبنوك 
حول الخسائر االئتمانية المتوقعة في   9تتعلق بتقدير مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2020أبريل  15المتحدة في 

  ر الخسائر االئتمانية المتوقعة.. وأخذت المجموعة في االعتبار أحكام التوجيهات المشتركة في تقدي 19-سياق أزمة كوفيد
 
باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مراجعة مدى مالءمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات في ملف  

لة  المخاطر وكذلك في حال أي زيادة فعلية أو متوقعة في مخاطر االئتمان. يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتم
 على كل عميل باإلضافة إلى مراجعة التأثيرات على قطاعات العمل.  19-لكوفيد
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 على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع(  19  -أثر فيروس كوفيد  

 

  1المشتركة، بدأ البنك بتصنيف العمالء الذين يحصلون على تأجيل للدفعات إلى مجموعتين )المجموعة وفقًا لمتطلبات التوجيهات 
العمالء المتأثرون بشكل طفيف   1( استناًدا إلى مدى التأثير المتوقع لهذا الوباء على كل عميل. يصنف في المجموعة 2والمجموعة 

  ئتمان الخاصة بهم بشكل جوهري.المقترضون الذين تراجعت محفظة اال 2وفي المجموعة 
 
يتم اتخاذ قرارات التصنيف استناًدا إلى المنتج أو المحفظة، على سبيل المثال، عمالء الخدمات المصرفية من الشركات، يتم ممارسة  

األساسي   التصنيف على أساس كل حالة تقييم على حدة للمقترض والعمل األساسي بما في ذلك تأثير العوامل الخارجية على العمل
)التدفقات التقدية واإليرادات والقدرة على السداد وغيرها( للمقترض واستناًدا إلى مجموعة من المعايير المعينة )مثل فقدان الوظيفة،  
وتخفيض الراتب، ومستوى عمليات األعمال سواء كان السبب في ذلك طبيعي أم ال(، وكذلك بالنسبة لمحافظ التجزئة والشركات  

متوسطة األخرى. وقرارات التصنيف هذه متكررة وقد تتغير بناًء على المواقف الخارجية المتطورة. ووضع البنك إطاًرا  الصغيرة وال
 داخليًا للحوكمة حول تقييم التصنيف. 

 
هذه األوقات  يراقب البنك باستمرار الوضع الحالي غير المسبوق ويعمل أيًضا بشكل وثيق مع عمالئه ويقوم بتقديم الدعم المطلوب في  

. وشمل ذلك تقييم ما إذا كانت محفظة المؤسسات  2020سبتمبر    30غير المستقرة والمتطورة، كما قام بإعادة تقييم المحفظة كما في  
  المالية واالستثمارية قد عانت من تدهور جوهري في جودة االئتمان.

 
سلطات التنظيمية األخرى في البلدان التي يعمل فيها لتحسين  يواصل البنك العمل مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وال 

. ويشمل ذلك خطة الدعم االقتصادي  19-وتفعيل خطط اإلعفاء التي يتم اإلعالن عنها لمساعدة العمالء المتأثرين بفيروس كوفيد 
. قام أكثر من اثنين وعشرين  2020  أغسطس   6و  2020أبريل    6الموّجهة التي تم اإلعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  

ألف عميل من عمالء البنك في قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات باالشتراك في هذه الخططات كما في  
. إن موظفي البنك على اتصال منتظم مع العمالء لشرح كيفية االستفادة من اإلعفاءات بموجب خطة الدعم  2020سبتمبر  30
 صادي الموّجهة. االقت 

 
 إدارة السيولة 

 
لقد أصبحت ضغوط السيولة الشديدة التي سببها الوباء خالل الجزء األول من السنة قريبة منا إلى حد كبير. ساعد التعافي التدريجي  

إلمارات  ألسعار النفط، وضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخاصة اإلجراءات التي اتخذها مصرف ا
العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب القطاع المصرفي في التغلب على المخاوف األولية. مع أزمة السيولة المفاجئة خالل  
منتصف شهر مارس، اتخذ رئيس لجنة الموجودات والمطلوبات واألعضاء المعنيين خطوات متعددة لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة  

ع تحديثات منتظمة إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى زيادة وتيرة وعمق مراقبة الصفقات الجديدة والتدفقات  لمعالجة الوضع الحالي م
النقدية المرتبطة بها، قام البنك بتعديل أسعار تحويل األموال الداخلية لتشديد صرف الموجودات ولتشجيع المزيد من الودائع التي  

نك فعليًا جميع األعمال غير الملتزمة التي لم تكن مدفوعة بالعالقة أو لم تؤثر على  تسعى إلى تعزيز مصدات السيولة. أوقف الب 
امتياز البنك، لفترة قصيرة من الزمن. كما قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتخفيض متطلبات االحتياطي مقابل  

ة فورية لسيولة البنوك اإلماراتية. من أجل السماح للبنوك  ، مما وفر دفع2020أرصدة الحسابات الجارية وودائع االدخار في أبريل  
باالستفادة من السيولة المحررة على هذا النحو، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتخفيض الحد األدنى لمعدالت  

جراءات المذكورة أعاله من قبل  . إن الجمع بين اإل%30السيولة )معدل تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة( بنسبة 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيولة من قبل البنك ساعد في ضمان قدرة البنك على تلبية  

ل  متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئه بشكل فعال دون انقطاع، حتى خالل فترة طويلة من انخفاض الوصول إلى أسواق التموي 
  األجنبي.
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 على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع(  19  -أثر فيروس كوفيد  

 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن برنامج خطة دعم اقتصادي مستهدفة وشاملة، تسمح لبنوك اإلمارات العربية  أعلن مصرف 

المتحدة بالوصول إلى تمويل بتكلفة صفرية وهو ما يعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية و/أو الفائدة. قام  
مليار درهم وقام بتحويل المنافع للعمالء عن طريق تأجيل الدفع. تم تأجيل   1.4كامل والبالغة البنك بسحب األموال المخصصة بال 

  السداد بما يتماشى مع لوائح البنك المركزي لضمان دعم العمالء المتأثرين بالوباء بشكل مناسب.
 

ى هذا إلى زيادة كبيرة في السيولة ضمن  تحسنت سيولة السوق منذ ذلك الوقت بشكل كبير على الصعيدين المحلي والعالمي وقد أدّ 
النظام المصرفي. وبناًء على ذلك، قام البنك بسداد مصادر األموال ذات التكلفة العالية مع الحفاظ على فائض السيولة في نفس الوقت.  

 يواصل البنك توخي الحذر واالستعداد الجيد ألي سيناريوهات سيولة غير متوقعة. 
 
 

 استمرارية األعمال تخطيط 

 
تستمر اللجنة اإلدارية بالبنك المكونة من رؤساء جميع اإلدارات في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات المناسبة بما يتماشى  

الخدمات  مع توجيهات الهيئة الوطنية إلدارة األزمات والكوارث والطوارئ لضمان سالمة وأمن موظفي البنك وعدم انقطاع تقديم 
لعمالئنا. غالبية الموظفين يعملون حالياً من المنزل. تم تقسيم الفرق في مواقع مختلفة. تم وضع خطط استمرارية األعمال للمناطق  

  المعنية واختبارها.
 

ة  ( واتصال الشبكة الخاصة االفتراضي VDIوتتم حماية الوصول عن بعد إلى محطات العمل باستخدام سطح المكتب االفتراضي )

(VPN  يفرض االتصال مصادقة ثنائية العامل باستخدام الرموز المميزة. وتم طرح مبادرات محددة للتوعية بأمن اإلنترنت لكل .)

من الموظفين والعمالء. تتم مراقبة جميع إمكانات العمل عن بُعد التي تم تمكينها للموظفين ويتم اعتراض جميع التهديدات واالستجابة  
  مليات أمنية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. لها من قبل مركز ع

 
ويقوم البنك بمراقبة التطورات المحلية التي من الممكن أن يكون لها أثر على عملياتنا. يستمر البنك بالترويج الستخدام القنوات  

لخدمات للعمالء. تتم إدارة التباعد  الرقمية التي ينتج عنها إقبال أقل على الفروع. جميع الفروع تعمل بكامل طاقتها ويتم تقديم ا
االجتماعي والطوابير وفقًا إلرشادات السلطة المحلية. لقد اتخذ البنك إجراءات لمراقبة مستويات الخدمة ويواصل البنك تلبية توقعات  

 عمالئنا ودعمهم بشكل فعال خالل هذه األوقات. 
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  المتحدة المركزياإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية 

 

 إجمالي القروض والسلفيات للعمّلء بحسب المنتج و/أو القطاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إجمالي القروض والسلفيات  

 )غير مدقق( 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على   
 القروض والسلفيات 

 )غير مدققة( 

 إجمالي القروض  

التأجيّلت  
بموجب خطة  

الدعم  
االقتصادي  

 % الموجهة 

  
 

الخسائر  مجموع  
االئتمانية  
 المتوقعة 

 
 
 

منها للتغطية  
 الكلية 

       
 ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  2020سبتمبر  30كما في 

       قروض مصرفية لألفراد:  

 86,890 564,474  % 12.0 781,750 6,511,197 قروض شخصية 

 14,276 110,552  % 13.7 740,416 5,386,156 قروض الرهن 

 49,686 360,966  - - 2,326,881 بطاقات ائتمان

 5,943 37,382  % 16.3 99,591 612,676 قروض سيارات 

 720 12,590  - - 2,144,769 قروض أخرى لألفراد 

 157,515 1,085,964  % 9.6 1,621,757 16,981,679 مجموع القروض المصرفية لألفراد 

       
       قروض مصرفية تجارية: 

 75,696 564,866  % 22.2 836,833 3,767,583 قروض راك التجارية 

 12,612 246,447  % 26.5 923,170 3,486,928 قروض مصرفية تجارية أخرى    

 88,308 811,313  % 24.3 1,760,003 7,254,511 مجموع القروض المصرفية التجارية 

       
       قروض مصرفية للشركات: 

 كيانات ذات عالقة بالحكومة 
 

2,657,904 380,610 14.3 % 
  

12,397 
 

2,157 
 10,311 59,900  % 10.6 204,784 1,940,456 العقارات واإلنشاءات 

 4,185 118,804  % 31.1 242,216 777,759 خدمات أخرى 

 - 4,161  % 0.0 - 693,472 المؤسسات المالية 

 1,392 8,001  % 37.9 381,171 1,006,151 المقترضون ذوو الثروة العالية 

 443 49,341  % 15.6 76,731 491,592 التجارة

 886 14,967  % 15.0 58,685 391,597 التصنيع

 - 2,248  % 0.0 - 358,118 التعرضات الحكومية 

 10 3,393  % 0.1 47 38,200  أخرى متنوعة

  19,383  273,212  % 16.1  1,344,244 8,355,249 مجموع القروض المصرفية للشركات
       

 265,206 2,170,489  % 14.5 4,726,004  32,591,439 مجموع القروض والسلفيات 
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 المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية 

 

 إجمالي القروض والسلفيات للعمّلء بحسب المنتج و/أو القطاع و/أو المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأجيّلت بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة 

 المجموعة الثانية  المجموعة األولى 

 إجمالي القروض 
الخسائر االئتمانية 

 إجمالي القروض المتوقعة
االئتمانية الخسائر 
 المتوقعة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2020سبتمبر  30كما في 
     قروض مصرفية لألفراد:  

 102,198 163,224 24,319 618,526 قروض شخصية 
 10,842 90,998 3,553 649,418 قروض الرهن 
 - - - - بطاقات ائتمان

 7,115 17,920 1,972 81,671 قروض سيارات 
 - - - - قروض أخرى لألفراد 

 120,155 272,142 29,844 1,349,615 مجموع القروض المصرفية لألفراد 
     

     قروض مصرفية تجارية: 

 101,694 167,193 48,062 669,640  قروض راك التجارية
 20,780 194,477 3,319 728,693 قروض مصرفية تجارية أخرى    

 122,474 361,670 51,381 1,398,333 المصرفية التجاريةمجموع القروض  
     

     قروض مصرفية للشركات: 

 - - 749 380,609 كيانات ذات عالقة بالحكومة 
 4,180 79,213 962 125,572 واإلنشاءات العقارات  

 - - 15,736 242,216 خدمات أخرى 
 - - - - المؤسسات المالية 

 3,002 43,451 1,654 337,719 المقترضون ذوو الثروة العالية 
 962 27,669 124 49,062 التجارة
 - - 1,362 58,685 التصنيع

     التعرضات الحكومية 

 - - - 48  أخرى متنوعة
 8,144 150,333 20,587 1,193,911 مجموع القروض المصرفية للشركات

     

 250,773 784,145 101,812 3,941,859 مجموع القروض والسلفيات 
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 المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية 

 

 التغير في إجمالي القيمة الدفترية والخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

 

 

 

 

  

  

الخسائر االئتمانية المتوقعة   
 على القروض والسلفيات 

 )غير مدققة( 
      إجمالي القيمة الدفترية  

 

سبتمبر   30
2020 

 غير مدققة 

ديسمبر  31
2019 
 مدققة 

نسبة  
 التغير

 

سبتمبر   30
2020 

 غير مدققة 

ديسمبر  31
2019 
 مدققة 

 
 

 نسبة
 التغير

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم    ألف درهم ألف درهم  
        قروض مصرفية لألفراد:  

 %34.6 419,479 564,474  % ( 9.9) 7,222,957 6,511,197 قروض شخصية 

 %34.8 82,036 110,552  %0.1 5,380,041 5,386,156 قروض الرهن 

 %29.1 279,702 360,966  (%25.4) 3,121,075 2,326,881 بطاقات ائتمان

 %9.9 34,003 37,382  (%29.4) 868,125 612,676 قروض سيارات 

 (%20.6) 15,863 12,590  %1.0 2,123,463 2,144,769 قروض أخرى لألفراد 

 %30.7 831,083 1,085,964  (%9.3) 18,715,661 16,981,679 مجموع القروض المصرفية لألفراد 
        

        قروض مصرفية تجارية: 

 %11.3 507,394 564,866  (%8.1) 4,099,197 3,767,583  قروض راك التجارية

 %59.0 154,994 246,447  (%13.5) 4,028,848 3,486,928 قروض مصرفية تجارية أخرى 

 %22.5 662,388 811,313  (%10.7) 8,128,045 7,254,511 مجموع القروض المصرفية التجارية 
        

        : قروض مصرفية للشركات

 كيانات ذات عالقة بالحكومة 
2,657,905 2,401,033 10.7% 

  
12,397 

 
3,747 

 
230.9% 

 (%9.7) 66,304 59,900  (%3.2) 2,003,607 1,940,455 العقارات واإلنشاءات 

 %90.1 62,508 118,803  (%11.3) 877,281 777,759 خدمات أخرى 

 (%61.2)  10,721 4,161  (%67.1)  2,110,837 693,472 المؤسسات المالية 

 %42.4 5,618 8,001  %20.0 838,509 1,006,151 المقترضون ذوو الثروة العالية 

 %3.2 47,828 49,341  (%7.1) 529,410 491,592 التجارة

 (%5.6) 15,847 14,967  (%2.6) 402,149 391,597 التصنيع

 %68.0 1,338 2,248  %67.1 214,264 358,118 التعرضات الحكومية 
 (%18.9) 4,183 3,394  (%7.6) 41,332 38,200  أخرى متنوعة

 %25.3 218,094 273,212  (%11.3) 9,418,422 8,355,249 مجموع القروض المصرفية للشركات
        

 %26.8 1,711,565 2,170,489  (%10.1) 36,262,128 32,591,439 مجموع القروض والسلفيات 
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 ركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة الم

 

 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة 

 

 

  

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  36,262,128  1,393,079  2,268,213  32,600,836 يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
 - - 1,667,650 ( 1,667,650) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
 - 720,539 - ( 720,539) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 - 270,816 ( 270,816) - المرحلة الثالثةتحويل من المرحلة الثانية إلى 
 - - ( 294,916) 294,916 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 
 - ( 61,186) 61,186 - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 ( 7,393,480) 210,972 ( 1,067,979) ( 6,536,473) التغير في التعرضات خالل السنة 
 4,599,489 - - 4,599,489 موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 876,698) ( 876,698) - - حذوفات 
 32,591,439 1,657,522 2,363,338 28,570,579 سبتمبر  30إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 
 )مدققة(  2019  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  العمر على مدى  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  34,827,274  1,575,225  3,055,710  30,196,339 يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -     -  1,695,493 (1,695,493) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   1,101,932     - (1,101,932  المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثةتحويل من 
     -  659,851 (659,851)     - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
     -     - (1,152,765)  1,152,765 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     - (35,915)  35,915     - المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 (7,771,654) (253,945) (       706,289) (    6,811,420) التغير في التعرضات خالل السنة 
  10,860,577 - - 10,860,577 موجودات مالية جديدة منشأة 

 (1,654,069) (1,654,069) - -   حذوفات 
  36,262,128  1,393,079  2,268,213  32,600,836 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
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 التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب 
 

 تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود خارج الميزانية العمومية وااللتزامات غير القابلة لإلنهاء 

 

 

 

 

 مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

  

 )غير مدققة(  2020  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  3,527,783  131  115,728  3,411,924 سبتمبر 30الرصيد الختامي كما في     

 )مدققة(  2019 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  العمر على مدى  على مدى العمر  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  3,346,143  50  254,733  3,091,360  ديسمبر 31الرصيد الختامي كما في     

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  1,711,565  627,042  425,666  658,857 يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -     -  178,923 ( 178,923) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
     -  89,961     - ( 89,961) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
     -  56,280 ( 56,280)     - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
     -     - ( 47,993)  47,993 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     - ( 14,698)  14,698     - الثالثة إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة 
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة  

 عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
16,157  147,135  864,064 1,027,356 

  308,266     -     -  308,266 موجودات مالية جديدة منشأة 
 ( 876,698) ( 876,698) - - حذوفات 

  2,170,489  745,951  662,149  762,389 سبتمبر  30إجمالي القيمة الدفترية كما في  



 

  43| بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

 )تابع( 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 

 إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي )تابع(  34

 

 ركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة الم

 مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع(

 

 29.08: 2019ديسمبر   31مليون درهم ) 30.40ائتمانية متوقعة بقيمة ، سجلت المجموعة خسائر 2020سبتمبر   30كما في 

، تم تحويل  2020سبتمبر   30مليون درهم( فيما يتعلق بالودائع واألرصدة المستحقة من البنوك. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

مليون درهم   316.6لى إلى المرحلة الثانية، ومليون درهم من المرحلة األو 410.5الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بقيمة 

 من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى. 
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 .2020أكتوبر  22تم اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بتاريخ 

 

 

 )مدققة(  2019  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 
     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 1,966,612 864,354 513,322 588,936 يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
 - - 175,794 (175,794) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
 - 173,240 - (173,240) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 - 219,278 (219,278)     - الثالثةتحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة 
 - - (87,290) 87,290 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 
 - (15,278) 15,278     - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة  
 التعثرعن التعثر والتعرض الناتج عن 

(236,704) 27,840 1,039,517 830,653 

 568,369 - - 568,369 موجودات مالية جديدة منشأة 
 (1,654,069) (1,654,069) -   -   حذوفات 

 1,711,565 627,042 425,666 658,857 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
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