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 مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمينتقرير 
 

 لصالح وبالنيابة عن مجلس اإلدارة 
 

ي  يسرنا أن نعرض لكم نتائج بنك رأس الخيمة الوطني )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( للسنة المنتهية ف 
( عن العام الماضي. كما  % 53.9مليون درهم )   589.9بانخفاض قدره  مليون درهم،    505.4. بلغ صافي الربح للسنة  2020ديسمبر    31

مليار    32.2. كما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 2019على مدار عام    % 7.6مليار درهم، بانخفاض قدره    52.8بلغ مجموع الموجودات  
  5.1و الحسابات الجارية وودائع االدخار بمبلغ  % مع نم 0.3على مدار العام الماضي. وارتفعت الودائع بنسبة    % 11.2درهم، بانخفاض قدره  

وبلغ    % 2.0قياساً بالمستوى المسجل بالعام الماضي بنسبة    % 0.9%(. وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات للعام  22.3مليار درهم ) 
 . 2019في عام    % 14.9قياساً بالمستوى المسجل بنسبة    % 6.5العائد على متوسط حقوق المساهمين  

 
 الي اء الم األد 
 

مليون درهم في صافي الربح إلى االنخفاض في صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من غير الفوائد والزيادة   589.9يرجع االنخفاض البالغ 
 في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة يقابلها انخفاض في المصاريف التشغيلية. 

 
مليون درهم، يقابلها انخفاض في مصاريف الفوائد    600.9التمويل اإلسالمي انخفاض قدره  حقق اجمالي إيرادات الفوائد واإليرادات من  

مليون درهم، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل    324.4والتوزيعات للمودعين قدره  
، في حين انخفضت  % 20.5ئد من القروض التقليدية واالستثمارات بنسبة  مليون درهم. كما انخفضت إيرادات الفوا   276.5اإلسالمي قدره  

مليون درهم. ارتفع صافي اإليرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية    271.8تكاليف الفوائد على الودائع والقروض التقليدية بقيمة  
من التمويل اإلسالمي بسبب االنخفاض في دفاتر القروض واالستثمارات    مليون درهم. انخفض إجمالي إيرادات الفوائد واإليرادات   97.0بمبلغ  

ذات العائد المرتفع بسبب اإلغالق وانخفاض الطلب على االئتمان وانخفاض درجة تقبل االئتمان لدى البنك بالنسبة للعمالء ذوي المخاطر  
ة في االقتصاد. كانت مصاريف الفوائد والتوزيعات للمودعين أقل  العالية وقطاعات الصناعة. وقد ساعد هذا االنخفاض العام في أسعار الفائد 

بسبب نقص الطلب على األموال بسبب انخفاض دفتر القروض وزيادة مساهمة الودائع في الحسابات الجارية وودائع اإلدخار وبيئة أسعار  
  الفائدة المنخفضة. 

 
مليار درهم. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض    1.0صل إلى  مليون درهم لت   138.4انخفضت اإليرادات من غير الفوائد بمبلغ  

مليون درهم في إيرادات الصرف األجنبي والمشتقات    51.8مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعموالت وانخفاض قدره    139.9قدره  
مليون درهم. باإلضافة إلى زيادة في إجمالي    40.0قدرها  وقد قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في إيرادات االستثمار    2019المالية مقارنةً بعام  

  مليون درهم. انخفض صافي الرسوم والعموالت بسبب انخفاض حجم األعمال.   22.0أرباح عقود التأمين قدرها  
 

ي في ذلك إلى  مليون درهم. ويرجع السبب الرئيس   175.1مقارنًة بالعام الماضي، بنقص قدره    % 11.1انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة  
بمبلغ   الموظفين و   110.0انخفاض  تكاليف  تكاليف اإليجار و   18.5مليون درهم في  مليون درهم في مصاريف    16.4مليون درهم في 

مليون درهم في التكاليف األخرى نتيجة لتدابير ترشيد التكلفة المختلفة التي اتخذتها المجموعة. وانخفض معدل التكلفة إلى   30.2التسويق، و 
 للعام الماضي.   % 39.5مقارنةً مع    % 39.2يرادات للمجموعة ليصل إلى  اإل 
 

، وارتفعت مخصصات الخسائر االئتمانية بمبلغ  2019عن    مليون درهم   239.8انخفضت األرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ  
  1.3مليار درهم مقارنةً مع  1.7االنخفاض في القيمة للسنة مبلغ ( عن العام السابق. وبلغ مجموع مخصص % 26.7مليون درهم )  350.1

. كانت الزيادة في مخصصات خسائر االئتمان ناتجة بشكل كبير عن زيادة المخصصات الوقائية بسبب ظروف  2019مليار درهم في عام  
  االقتصاد الكلي السلبية وأيًضا بسبب تجميع القروض التي هي قيد التأجيل. 

 
في العام السابق. باإلضافة إلى ذلك، ازداد    % 4.0من    % 5.2القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى    ازداد معدل 

  . 2019في عام    % 3.7مقارنةً مع    2020في عام    % 4.8صافي الخسائر االئتمانية إلى متوسط القروض والسلفيات إلى  
 
 

  



 

  3بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 

 ين )تابع( تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهم
 

 األداء المالي )تابع( 
 

. ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض في إجمالي  2019مليار درهم مقارنةً بعام    52.8ليصل إلى    % 7.6انخفض مجموع الموجودات بنسبة  
مليون درهم، كما انخفضت الموجودات والذمم    307.4مليار درهم، وانخفاض أوراق القبول للعمالء بمبلغ    4.1القروض والسلفيات بمبلغ  

مليون درهم. وقد قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي بمبلغ    158.2أمين بمبلغ  المدينة من عقود الت 
مليون   748.9لتصل إلى  % 8.0مليون درهم. كما انخفضت قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بنسبة   684.8

مليار درهم، بينما انخفضت محفظة قروض    2.0ض لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد بمبلغ  درهم عن العام السابق. وانخفضت محفظة القرو 
 . 2019مليار درهم مقارنةً بعام    1.3عمال المصرفية التجارية لتصل إلى  لأل 
 

الرئيسي في هذا النمو  . ويرجع السبب 2019مليار درهم مقارنةً بعام  36.9مليون درهم لتصل إلى  118ارتفعت ودائع العمالء بمبلغ 
 مليار درهم في الودائع ألجل.  5.0مليار درهم في الحسابات الجارية وودائع االدخار يقابلها انخفاض بمبلغ  5.1إلى ارتفاع بقيمة 

 
في    % 18.6نسبته    ما   3وتوزيعات األرباح المتوقعة، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وفقاً لبازل    2020بعد األخذ في االعتبار األرباح لعام  

. وبلغ  2021. ويوفر هذا المستوى من رأس المال فرصة كبيرة لنمو البنك في عام  2019في نهاية عام    % 16.8نهاية العام، مقارنةً بنسبة  
لموارد المستقرة  عن العام السابق. كما بلغ معدل السلفيات إلى ا   % 12.9، مقارنةً بنسبة  % 14.5معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية نسبة  

 . 2019في نهاية عام    % 89.1مقارنةً بنسبة    % 80.6ما نسبته  
 

 التصنيفات 
 إن البنك مصنف من قبل وكاالت التصنيف، ودرجات التصنيف كالتالي: 

 

 

 
 اإلفصاح التنظيمي 

 

خالل السنة، لم تقم المجموعة باالستعانة بشركة برايس ووترهاوس كوبرز في منصب مدقق الحسابات الخارجي الخاص بها ألي خدمات  
 غير تدقيقية.   

 
 2020المستجدات في عام 

 

لرقمية الوطنية والتوقيع الرقمي على  ، وهو حل الهوية االهوية الرقمية اإلماراتيةقام بنك رأس الخيمة الوطني بتطبيق نظام تسجيل   •
لعمالء البنك والعمالء المحتملين    الهوية الرقمية اإلماراتية دولة اإلمارات العربية المتحدة في جميع الفروع. يتيح حل  المستندات في  

 ع. إكمال تسجيلهم بسالسة وأمان من خالل بضع نقرات بسيطة على الجهاز بمساعدة موظفي البنك في أي من الفرو

أبرم بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية متعددة السنوات مع سكاي واردز طيران اإلمارات، برنامج الوالء الحائز على جوائز لطيران   •
اإلمارات، لإلعالن عن إطالق بطاقة راك بنك سكاي واردز طيران اإلمارات وورلد إليت ماستركارد االئتمانية، المتاحة في كل  

 ة والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. من المتغيرات التقليدي 

سنوات مع بنك رأس الخيمة الوطني لتقديم حلول تأمينية شاملة على الحياة.    10وقعت متاليف شراكة استراتيجية مفضلة لمدة   •
ير الطبي  توفر الشراكة حلول تأمين على الحياة متعددة االستخدامات وتنافسية للغاية لعمالء البنك. ولديها أعلى حد لالكتتاب غ

 باور. -مليون دوالر أمريكي، وقيمة استحقاق استثنائية ومنصة مبيعات وخدمة رقمية سهلة االستخدام، وهي إم 1.25يبلغ 

أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع بي دي أو يوني بنك، وهو بنك شامل متكامل الخدمات عالمي في الفلبين، لتعزيز مكانة   •
لبين. ستمكن خدمات راك لتحويل األموال العمالء اآلن من إجراء تحويل أموال فوري بدون احتكاك  راك لتحويل األموال في الف

 وآمن إلى أي حساب مصرفي في الفلبين. 
  

 النظرة  ودائع  تاريخ آخر تحديث  وكالة التصنيف 

 سالبة   Baa1 / P-2 2020ديسمبر  موديز

 مستقرة BBB+ / F2 2020يوليو        فيتش

 مستقرة A- / A2    2020أغسطس  كابيتال انتلجنس



 

  4بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 

 تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تابع( 

 )تابع(   2020المستجدات في عام 
 

وال إلى ممر بنغالديش من خالل الشراكة مع بنك آسيا، وهو بنك  قام بنك رأس الخيمة الوطني بتوسيع خدمات راك لتحويل األم •
تجاري خاص من الجيل الثالث. تسهل خدمة راك لتحويل األموال للبنك اآلن التحويالت إلى حسابات بنك آسيا في غضون دقائق  

 ساعة.  24وإلى أي حساب مصرفي آخر في بنغالديش في غضون 

نشًطا في   • ثومبي  لعب راك اإلسالمي دوًرا  الشراكة مع مستشفى  الدولة من خالل  المستجد في  انتشار فيروس كورونا  احتواء 
 والفحوصات الطبية للعاملين ذوي الياقات الزرقاء في دبي ورأس الخيمة.   19-الجامعي لرعاية اختبارات مسحة كوفيد

الوطني عن خطط   • الخيمة  بنك رأس  المالية لألفراد وال  إضافية أعلن  شركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات  لتوفير اإلغاثة 
 المتضررة من العواقب االقتصادية لفيروس كورونا المستجد بما يتماشى مع خطة الدعم االقتصادي الموجهة للمصرف المركزي. 

شكل اقتصاد دبي، بالتماشي مع بنك اإلمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي   •
وسلطات  الت  البنوك  بين  منها  التحقق  تم  التي  واي سي)اعرف عميلك(  كيه  بيانات  لمشاركة  اتحاد  التجاري  دبي  وبنك  جاري، 

 ". بلوك تشينالترخيص في اإلمارات العربية المتحدة من خالل "سلسلة اتحاد 

 ي اإلمارات العربية المتحدة. حل دفع بدون تالمس تم إطالقه في شراكة حصرية مع بنك رأس الخيمة الوطني ف - سواتش باي!  •

  أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع وزارة المالية ليصبح أحد البنوك الشريكة لبوابة الدفع بالدرهم اإللكتروني الجديدة.  •

من   • الثانية  النسخة  الوطني  الخيمة  رأس  بنك  للشركاتاستضاف  األعمال  تم    منتدى  انتظاره.  طال  الذي  والمتوسطة  الصغيرة 
ضافة الحدث افتراضيًا نظًرا للجائحة الحالية. يدرك البنك أهمية إنشاء نظام بيئي داعم خالل هذه الجائحة للشركات الصغيرة  است 

 والمتوسطة من خالل تزويدهم بالمعلومات واألدوات والحلول المفيدة التي تساعدهم في إدارة عملياتهم بكفاءة وفعالية واستدامة. 

 وطني مجموعة منتجات انومالي ثريت إنتليجنس الكتشاف التهديدات عبر بنيته التحتية المصرفية. اختار بنك رأس الخيمة ال •
 

 2020الجوائز في عام 
 

 من برنامج دبي للخدمة المتميزة  2020قطاع الخدمات" لعام  -"أفضل منفذ أداء للخدمات  •

 بنشمارك ريسيرش أفضل بيت استثماري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من قبل ذا أسيت  •

 "لإلدارة المتميزة" 2020جوائز ستيفي الشرق األوسط الفخرية الذهبية   •

 الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  - تحويل  \  استجابة مباشرة  \  أفضل جيل قيادي  •
 ة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطق -إطالق أفضل منتج / خدمة  •

 الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - طرح للخدمات –طرح للمنتج أفضل  •

 الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - خدمات موقعيةاستهداف  خدمات  أفضل •

 ذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجائزة ال  - ة أفضل برمج •

 جائزة القطاع لمعلن العام من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  •

 جائزة القطاع ألفضل عرض من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  •
 

  





 

  6بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 

 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(  
 )تابع( 

 

 تدقيق البيانات المالية الموحدةالتقرير حول 

 رأينا

البنك"(  برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكٍل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لبنك رأس الخيمة الوطني )" 
وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية   2020ديسمبر   31والشركات التابعة له )يشار إليهم معاً باسم "المجموعة"( كما في 

 بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

 نطاق التدقيق 
 

 تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 .2020ديسمبر   31بيان المركز المالي الموحد كما في  •
 الخسائر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. بيان األرباح أو  •
 بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
  دة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.إيضاحات حول البيانات المالية الموح •

 

  أساس الرأي

 
ت مدقق الحسابات  لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليا

  الموحدة المدرجة ضمن تقريرنا.حول تدقيق البيانات المالية 
 

  نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.
 

 االستقاللية 
 

االستقاللية الدولية( الصادرة عن مجلس المعايير  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير 
متحدة. وقد التزمنا  األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية ال

 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد. 
 

 منهجنا في التدقيق
 

، أخذنا  في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص
وضع افتراضات ومراعاة األحداث   باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على

في    اخلية، بماالمستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الد
وهرية بسبب االحتيال. لقد قمنا بتصميم نطاق  ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جذلك بين أمور أخرى، النظر في

والعمليات  التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، 
 المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة. 
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 أمور التدقيق الرئيسية

 
األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية.  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر 

 بشأن هذه األمور. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً 

 الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي كيفية تعامل مدقق  أمر التدقيق الرئيسي 

 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع  
موجوداتها المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المقاسة بالقيمة  

الضمان المالي بما في ذلك  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وعقود 
 التزامات التمويل. 

 
كما تمارس المجموعة أحكاماً هامة وتضع عدداً من االفتراضات عند  

إعداد نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها، ويتضمن ذلك  
احتساب احتمالية التعثر بشكل منفصل لمحافظ الشركات واألفراد  

التعثر والتعرض الناتج عن التعثر لكل من  وتحديد الخسارة الناتجة عن 
التعرضات الممولة وغير الممولة، والتعديالت المستقبلية، ومعايير  

  التصنيف في المراحل.
 

وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر، تضع المجموعة أحكاماً حول التدفقات  
 الضمان. النقدية المستقبلية المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك قيمة 

 
تم عرض سياسة االنخفاض في القيمة لدى المجموعة وفقاً للمعيار  

من البيانات المالية   3في اإليضاح  9الدولي للتقارير المالية رقم 
 الموحدة. 

 
يُعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من أمور التدقيق الرئيسية ألن  

ضات حول معايير  المجموعة تطبق أحكاماً هامة وتضع عدداً من االفترا
التصنيف في المراحل المطبقة على األدوات المالية وحول إعداد نماذج  
الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات االنخفاض في القيمة  

 لدى المجموعة. 

 

 
لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند قياس الخسائر االئتمانية  

  31موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في المتوقعة في البيانات المالية ال
 :2020ديسمبر 

 

اختبرنا مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب الخسائر   ➢
 االئتمانية المتوقعة. 

 

وبالنسبة إلى عينة التعرضات، تحققنا من مدى مالءمة تطبيق   ➢
  المجموعة لمعايير التصنيف في المراحل.

 

بخبرائنا الداخليين المتخصصين من أجل تقييم  قمنا باالستعانة  ➢
 الجوانب التالية: 

اإلطار المفاهيمي المستخدم في وضع سياسة االنخفاض في   ●
القيمة لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار  

 . 9الدولي للتقارير المالية رقم 
يتم استخدام منهج نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة   ●

في احتساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  والحسابات 
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر لفئات الموجودات المالية  

لدى المجموعة. تم تقييم مدى مالءمة منهج النموذج، مع  
  .19-األخذ في االعتبار تأثير كوفيد

معقولية االفتراضات المستخدمة عند إعداد إطار عمل   ●
الفتراضات المستخدمة لتقييم  النموذج بما في ذلك ا

السيناريوهات المستقبلية والزيادة الجوهرية في مخاطر 
 االئتمان. 
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 أمور التدقيق الرئيسية )تابع( 

 
 الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي كيفية تعامل مدقق  أمر التدقيق الرئيسي 

وبالنسبة لعينة التعرضات، تحققنا من مدى مالءمة تحديد التعرض   ⮚ 
 الناتج عن التعثر، بما في ذلك النظر في التسديدات والضمانات. 

 

وباإلضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمحفظة االئتمانية للشركات في   ⮚
مالءمة افتراضات وضع  المرحلة الثالثة، فقد خضع تحديد مدى 

المخصصات لتقييم مستقل من خالل عينة من التعرضات المختارة  
على أساس الخطر وأهمية التعرضات الفردية. وتم تكوين رأي  

مستقل حول مستويات المخصصات المعترف بها، وذلك بناًء على  
المعلومات التفصيلية المتاحة حول القرض واألطراف المقابلة في  

ان. أما بالنسبة بالمحفظة االئتمانية لألفراد في المرحلة  ملفات االئتم
الثالثة، فقد خضعت االفتراضات لتقييم مستقل لكل فئة من فئات  
المنتجات وتم تكوين رأي مستقل حول مستويات المخصصات  

  المعترف بها لكل مستوى للفئات.
 

ي  قمنا بتقييم إفصاحات البيانات المالية الموحدة مع المعيار الدول ⮚
  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7للتقارير المالية رقم 

على 19-واإلفصاحات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بتأثير كوفيد
  الخسائر االئتمانية المتوقعة.

⮚  
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  المعلومات األخرى
 

ية  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى التقرير السنوي للمجموعة )لكن ال تشمل البيانات المال 
دقق الحسابات الماثل،  الموحدة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها(. وقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين قبل تاريخ تقرير م

 والمعلومات المتبقية من التقرير السنوي التي من المتوقع إتاحتها لنا بعد ذلك التاريخ.
 

  إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت. 
 

ما إذا  فاً، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر فيالمالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلوفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات 
إذا كانت  كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما  

  تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.تبدو أنها 
 

د أخطاء  إذا توصلنا، بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إلى وجو
  شيء لإلبالغ عنه في هذا الشأن.جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. وليس لدينا  

 
القائمين   إذا توصلنا، عند قراءة المعلومات المتبقية من التقرير السنوي للمجموعة، إلى وجود أخطاء جوهرية، فإننا ملزمون بإبالغ هذا األمر إلى

 على الحوكمة. 

 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 
 

لك  اء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذإن اعض
رى اإلدارة  ، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ت2015( لسنة 2إعدادها طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

  أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
 

ي  التجار وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة يُعَدون مسؤولون عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها
عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة   -عند الضرورة  -واإلفصاح 

  يعتزمون تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديهم أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. يتحمل القائمون على الحوكمة 
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 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على 
أن عملية  احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على 

اً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر  التدقيق المنفذة وفق
ن على أساس  جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمو

  بيانات المالية الموحدة.هذه ال
 

تدقيق. كما أننا نلتزم  وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال ال 
 بالتالي: 

 
ت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كان  ●

التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية  
لتواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو  ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على ا 

 تجاوز الرقابة الداخلية. 
تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي   ●

 حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 
  السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة. تقييم مدى مالءمة  ●
د ما  معرفة مدى مالءمة استخدام أعضاء مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحدي ●

مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا  إذا كان هناك عدم يقين 
  توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية

كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول   الموحدة، أو تعديل رأينا إذا
ة  عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأ 

  عاملة.
بيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل  تقييم العرض الشامل لل ●

 المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل. 
األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو  ●

  المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا 
 حول التدقيق. 

 
أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي  كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين 
  أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.

 
نبلغهم بجميع العالقات وغيرها  نقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا 

طبقة إن لزم  من المسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، اإلجراءات المتخذة للقضاء على أي تهديدات أو ُسبل الحماية الم 
  األمر.
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 2019 2020 إيضاحات  
 ألف درهم  ألف درهم   

    
  3,146,747  2,501,429  21  إيرادات الفوائد

 )680,323(  )408,527(  21  مصاريف الفوائد 

    
  2,466,424  2,092,902  صافي إيرادات الفوائد 

    
  511,023  555,453  22 إيرادات من التمويل اإلسالمي 

 )175,373(  )122,777(  22 توزيعات على المودعين 

    
  335,650  432,676  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

    
     صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات

  2,802,074  2,525,578   من التمويل اإلسالمي
    

  772,760  632,833 23 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
  239,453  187,608  إيرادات من صرف عمالت أجنبية ومشتقات 

  30,960  53,002 24 عقود التأمين صافي أرباح 
  49,462  89,501 25 إيرادات االستثمار 

  84,206  75,507  إيرادات تشغيلية أخرى 

    
  1,176,841  1,038,451  اإليرادات غير المشتملة على الفوائد 

    
  3,978,915  3,564,029  التشغيلية اإليرادات 

    
 )1,570,435(  )1,395,349(  26 مصاريف عمومية وإدارية 

    
     األرباح التشغيلية قبل مخصص 

  2,408,480  2,168,680  خسائر االئتمان 
    

 )1,313,218(  )1,663,302(  30 مخصص خسائر االئتمان، بالصافي 

    
  1,095,262  505,378  ربح السنة 

    
    العائد إلى: 
  1,095,076  503,777  ماّلك البنك 

  186  1,601 20 حصص غير مسيطرة 

    
  1,095,262  505,378  ربح السنة 

    
    ربحية السهم:

  0.65  0.30 27 األساسية والمخفّضة بالدرهم 

 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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 2020ديسمبر  31بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 

 
 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 1,095,262 505,378 ربح السنة 

   

   الدخل الشامل اآلخر: 

   يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: بنود لن  

ربح/ )خسارة( على بيع استثمارات أسهم محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 )11,162(  - الشامل اآلخر 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 26,175 )10,610(  بالصافي )أدوات حقوق الملكية( الشامل اآلخر، 

 
 - )7,294(  إعادة قياس التزامات منافع ما بعد الخدمة 

   

   بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 113,188 40,717 اآلخر، بالصافي )أدوات الدين(الشامل 

 )14,487(  )32,567(  خسائر/ )أرباح( من بيع أدوات الدين محّولة إلى الربح والخسارة 

 15,607 12,200 صافي التغيرات في القيمة العادلة الناشئة من تحوطات التدفقات النقدية 

   

 129,321 2,446 الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

 1,224,583 507,824 مجموع الدخل الشامل للسنة 

   

   العائد إلى: 

   

 1,223,449 506,340 ماّلك البنك 

 1,134 1,484 حصص غير مسيطرة 

 1,224,583 507,824 مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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  2020ديسمبر   31التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  بيان 
 

 
 رأس 
 المال 

 
 

 أرباح محتجزة  احتياطي قانوني 
 احتياطيات 

 أخرى 
 حقوق الملكية العائدة 

ك البنك   لُمالا
 حصص غير

 المجموع مسيطرة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        
        

  7,126,805  38,979  7,087,826  3,007,575  1,453,575 950,431 1,676,245 2019يناير  1الرصيد كما في 

        
  1,095,262  186  1,095,076  -  1,095,076 - - ربح السنة

  129,321  948  128,373  139,535 )11,162(  - - الدخل الشامل اآلخر 

        
  1,224,583  1,134  1,223,449  139,535     1,083,914 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

  -  -  -  14,590 )14,590(  - - محدد  - تحويل إلى احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القيمة 
 )505,158(  )2,285(  )502,873(   - )502,873(  - - توزيعات أرباح مدفوعة  

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

        

        
  7,841,557  37,828  7,803,729  3,161,700  2,015,353 950,431 1,676,245 2019ديسمبر  31في 

        

        
  7,841,557  37,828  7,803,729  3,161,700  2,015,353 950,431 1,676,245  2020يناير  1الرصيد في 

        
  505,378  1,601  503,777  -  503,777 - - السنة ربح 

  2,446 )117(  2,563  2,563  - - - الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

        

  507,824  1,484  506,340  2,563  503,777 - - مجموع الدخل الشامل للسنة 

 )1.550(  -  )1.550(  - )1.550( - - زكاة

  -  -  - )64,568(  64,568 - - محدد -تحويل من احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القيمة 

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

        

        

  7,844,958  39,312  7,805,646  3,099,695  2,079,275 950,431 1,676,245 2020ديسمبر  31في 

        

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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 2020ديسمبر  31التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  بيان 
 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

505,378  ربح السنة     1,095,262  
    تعديالت:

1,663,302   مخصص خسائر االئتمان، بالصافي     1,313,218  
112,560      122,875  ومعدات استهالك ممتلكات   

( 550,1) زكاة مستحقة     -  
37,435  استهالك موجودات حق االستخدام     37,919  
5,374  تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار    7,520  

( 3,936) 19-ربح من امتيازات اإليجار بسبب كوفيد    -  
-  إطفاء موجودات غير ملموسة     1,337  

3,245  )ربح( من استبعاد ممتلكات ومعدات خسارة/    (83 )  
( 114,676) إطفاء خصم متعلق باستثمارات في أوراق مالية    (122,641 )  

( 32,567) ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها من خالل الدخل الشامل اآلخر   (14,488 )  
6,542  خالل الربح أو الخسارة ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها من    (19,390 )  

( 44,264) ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة     -  
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

-  المحول إلى احتياطي القيمة العادلة    (9,434 )  
( 37,302)  )ربح(/ خسارة القيمة العادلة من االستثمارات والتحوطات   (110,214 )  

أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  أوراق  في  استثمارات  من  العادلة  القيمة  خسارة   / )ربح( 
( 3,403) الخسارة    (382 )  

8,936  إطفاء عالوة على سندات دين     15,705  
    

389,52,11  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية     2,306,889  
844,446  النقص في الودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي    2,592  

227,566  النقص/ )الزيادة( في مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أكثر    
 

(2,194,999 )  
2,885,490  النقص/ )الزيادة( في القروض والسلفيات، بالصافي    (3,000,171 )  

141,476  النقص / )الزيادة( في موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين    (42,098 )  
30,655  النقص / )الزيادة( في الموجودات األخرى    30,929  

( 2,909,293)  المستحقة إلى بنوك أخرىالزيادة / )النقص( في المبالغ     595,593  
117,964   الزيادة في ودائع العمالء    2,686,576  

( 125,980) الزيادة / )النقص( في الذمم الدائنة والمطلوبات من عقود التأمين     48,436  

( 850,510) قبول للعمالء الزيادة / )النقص( في المطلوبات األخرى والشهرة وموجودات غير ملموسة وأوراق     196,808  

3,221,863  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية       630,555  
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

( 6,563,426) شراء استثمارات في أوراق مالية    (6,688,692 )  
6,980,574   متحصالت من استحقاق/ استبعاد استثمارات في أوراق مالية    6,126,980  

( 97,082) شراء ممتلكات ومعدات    (84,256 )  
6,662  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات    89  

326,728  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية    (645,879 )  
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
( 502,873) مدفوعة توزيعات أرباح    (505,158 )  

-  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    (4,673 )  
( 27,479) دفعات عن عقود إيجار   (41,184 )  

( 1,285,550) دفعات سندات الدين وقروض أخرى    (2,562,803 )  
-   إصدار سندات الدين وقروض أخرى    2,609,874  
( 1,815,902) التمويلية صافي النقد المستخدم في األنشطة    (503,944 )  

    

1,732,689  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه    (519,268 )  
1,903,424  النقد وما في حكمه في بداية السنة     2,422,692  

3,636,113  (33النقد وما في حكمه في نهاية السنة )إيضاح     1,903,424  
  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.اإليضاحات المرفقة 
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 2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 التأسيس واألنشطة الرئيسية   -1

 
اإلمارات العربية المتحدة.  بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة رأس الخيمة بدولة 

، شارع الشيخ محمد بن زايد، إمارة رأس  129يقع المركز الرئيسي للبنك في بناية بنك رأس الخيمة الوطني، منطقة الرفاعة، مخرج  
 الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
ل شبكة مؤلفة من سبعة وعشرون فرعاً في  يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات البنكية لألفراد والشركات وخدمات الخزينة من خال 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

في   باسم  2020ديسمبر    31كما  مجتمعين  إليهم  )يشار  تابعة  شركات  وخمس  البنك  )ش.م.ع(  الوطني  الخيمة  رأس  بنك  يشمل   ،
 البنك والشركات التابعة المباشرة التالية:  2020ديسمبر  31"المجموعة"(. كما تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

 الشركة التابعة 
المصرح   المال  رأس 

  األنشطة الرئيسية بلد التأسيس  حصة الملكية  به والمصدر 

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  
 ش.م.ع 

مليون  121.275
 %79.23 درهم 

اإلمارات العربية  
 جميع فروع أعمال التأمين  المتحدة 

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

 تقديم خدمات الدعم اإلداري للبنك.  المتحدة 

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

 تقديم خدمات الدعم التقني للبنك.  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

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

 سبيل األمانة ولصالح البنك.
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 
  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة -2
 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة  1- 2
 

الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  
، في هذه البيانات المالية الموحدة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر 2020يناير    1بعد  

 ة والسابقة. جوهري على المبالغ المعروضة للفترتين الحالي 
 

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

 كاندماجات أعمال. 
 

هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي    -   8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
بية  ، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاس8، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1رقم  

ثابتاً لألهمية النسبية في جميع 1واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى:   ( تستخدم تعريفاً 
( تدرج بعض التوجيهات  3( توضح تفسير تعريف األهمية النسبية،  2المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية،  

 حول المعلومات غير الهامة.  1ي المعيار المحاسبي الدولي رقم ف
 

  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة.  . توفر هذه التعديالت بعض إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة -

تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( يجب أال يتسبب عموًما في  
الدخل. وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة    إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية تحوط في بيان

 للتحوطات التي تنطوي على عقود إيبور، فإن عمليات اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع الصناعات. 
 

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

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

 ز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية. والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعز
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق - 2
 
 المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2-1

 
لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد  

معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية  سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل 
. سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال  2020يناير  1ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 

 تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل. 
 

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

حاسبة الدولية تعديالً على المعيار ، نشر مجلس معايير الم2020مايو    28التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في  
الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس   16الدولي للتقارير المالية رقم 

لم يكن هنالك  هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا    19-كوفيد
تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات(  

 التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات. 
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 والمعدلة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه: لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  
 

  سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
  للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو بعد 

، أنهى مجلس  2017مايو  18في  -  "عقود التأمين"   17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر  

محل   17"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
د من الممارسات. سيؤدي المعيار  والذي يسمح حالياً بالعدي  4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود   17الدولي رقم 
 استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. 

 
 

ويسمح بالتطبيق المبكر   2023يناير  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
"اإليرادات من العقود مع    15امناً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إذا كان متز

 "األدوات المالية".   9العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير.   17يتطلب المعيار الدولي رقم 
تدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش  ويعتمد القياس على أسس ال

الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط  
يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير  

أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب   مختلفة جوهرياً عن النموذج العام
قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر االساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة  

 بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت. 
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  ، "عرض البيانات المالية" تصنيف المطلوبات 1الدولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي 

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

. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة  الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير
بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما  

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.  1يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  
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  21بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات حول 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تابع(  -2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها ليست سارية حتى تاريخه )تابع( 2-3

 
  سارية المفعول الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير 

  للفترات السنوية
 التي تبدأ في أو بعد 

 
، والمعيار المحاسبي  9المرحلة الثانية، تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39الدولي رقم 
تعالج   -ر(  إصالح معدل الفائدة المعياري )إيبو -  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4

يا التي تنشأ عن تنفيذ القضا 2020أغسطس  27تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت في 
، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. لألدوات التي ينطبق عليها قياس  اإلصالحات

اس  التكلفة المطفأة، تتطلب التعديالت من الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة عن التغيير في أس
تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( عن طريق  

من المعيار الدولي   5-4- 5تحديث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب
نطبق هذه  . ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فورية. ت 9للتقارير المالية 

الطريقة العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح  
إيبور، واألساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. يتعين على شركات التأمين التي تطبق  

العملية. تم   أيًضا تطبيق نفس الوسيلة  9اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة    16تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عملية مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد مدفوعات اإليجار  
ت اإليجار بمعدل  المستقبلية نتيجة إلصالح اإليبور )على سبيل المثال، حيث يتم فهرسة مدفوعا

 اإليبور(. 
 

 
تدير المجموعة مشروًعا حول األنشطة االنتقالية التي تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين 

لضمان االنتقال السلس وفي الوقت المناسب وفقًا إلصالح معدل الفائدة المعياري )إيبور(. ويعد  
 والعمليات الحالية للبنك.هذا مشروع مهم له تأثير على المنتجات واألنظمة  
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 للفترات  الفعول   سارية                                                         المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  التي تبدأ في أو بعد السنوية    
 

، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي    17والمعيار المحاسبي الدولي رقم ،  16

تحّدث التعديالت على   -  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9للتقارير المالية رقم  
"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي للتقارير   3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية    3المالية رقم 
 لعمليات اندماج األعمال. 

 
"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على   16لمحاسبي الدولي رقم تحظر التعديالت على المعيار ا

الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف  
المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة  

 في الربح أو الخسارة. بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة  
 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة   37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد  

 سيكون خاسًرا. 
 

"األدوات    9ار الدولي للتقارير المالية رقم تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعي 
 "عقود اإليجار".   16المالية" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون  تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات 

  مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. 
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ت على  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثاب 
 كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك.   

 

 أساس اإلعداد  (أ)
 

ر الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأحكام  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايي 
 2020( لسنة  26القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 27المتعلق بالشركات التجارية بتاريخ    2015( لسنة  2بية المتحدة رقم )المعّدل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر
. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجديدة وسيطبق متطلباتها  2021يناير    2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2020سبتمبر  

 بحد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.
 

 بيان المركز المالي الموحد حسب ترتيب السيولة المتناقص حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمة لعمليات المجموعة. يُعرض 
 

 ً   ال يتم عرض بيان المركز المالي الموحد للمجموعة باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول، إال أن األرصدة التالية تُصّنف عموما
دى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وأوراق القبول للعمالء. يتم تصنيف األرصدة التالية بشكل  كمتداولة: النقد واألرصدة ل

عام على أنها غير متداولة: الممتلكات والمعدات والشهرة. األرصدة التالية ذات طبيعة مختلطة )بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير  
بالصافي، استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة،    -بالصافي، قروض وسلفيات    - المتداولة(: مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  

بالصافي، الموجودات األخرى ، موجودات    -استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين  
من   ودائع  أخرى،  لبنوك  المستحقة  المبالغ  االستخدام،  الدائنة  حق  الذمم  األجل،  طويلة  أخرى  وقروض  دين مصدرة  سندات  عمالء، 

 والمطلوبات من عقود التأمين، مطلوبات أخرى ومطلوبات اإليجار. 
 

  التوحيد  (ب)
 نك:ب تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك والكيانات الخاضعة لسيطرته وشركاته التابعة. وتتحقق السيطرة عندما يكون ال

 

 لديه سلطة على الكيان المستثمر فيه.  ▪
 يكون معرضاً لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقاً فيها من جّراء مشاركته في الكيان المستثمر فيه.  ▪
 لديه القدرة على استخدام السلطة على الكيان المستثمر فيه للتأثير على حجم عوائد المستثمر.  ▪
 

الكيان المستثمر فيه إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو  تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على  
 أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله. 
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  التوحيد )تابع(  (ب)
 

عندما تكون حقوق التصويت لدى المجموعة أقل من حقوق األغلبية في الكيان المستثمر فيه، فإننا تتمتع بالسلطة على الكيان المستثمر 
تنظر    فيه عندما تمتلك حقوق تصويت كافية تمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالكيان المستثمر فيه من جانب واحد. 

المجموعة في جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي تملكها كافية لكي تمنحها السلطة  
 على الكيان المستثمر فيه أم ال، ويشمل ذلك: 

 

 اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت  ▪
 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة وأصحاب األصوات اآلخرين واألطراف األخرى.  ▪
 الحقوق الناشئة من اتفاقيات تعاقدية أخرى.  ▪
الصلة حين  أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة قادرة، أو غير قادرة، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات   ▪

 يقتضي األمر اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. 
 

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يحصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما يفقد البنك السيطرة عليها. وعلى  
التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بيان الدخل الموحد اعتباراً من وجه التحديد، فإن إيرادات ومصاريف الشركة  

 التاريخ الذي يكتسب فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها. 
 
 

لمجموعة والحصص غير المسيطرة. كما يُعزى  تُعزى األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي ا
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير  

 ت المحاسبية للمجموعة. المسيطرة. ويتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة عند الضرورة حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسا
 

يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة المتعلقة بالمعامالت بين 
 أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التوحيد. 

 
 التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 

 
غيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على الشركات التابعة  تُحتسب الت 

كمعامالت لحقوق الملكية. ويتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة بما يعكس أثر التغيرات في  
دراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ  الحصص في الشركات التابعة. كما يتم إ

 المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مالكي البنك. 
 

( مجموع  1ين )عندما تفقد المجموعة سيطرتها على شركة تابعة لها، يتم احتساب الربح أو الخسارة من االستبعاد على أساس الفرق ب 
( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات  2القيمة العادلة للمقابل المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة متبقية و)

المجموعة    للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر كما لو كانت 
قد تخلّصت مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة )أي يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تحويلها إلى  

تفظ به  فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها(. أما القيمة العادلة لالستثمار المح
في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة فينظر لها على أنها القيمة العادلة عند التسجيل األولي لغرض المحاسبة الالحقة  

ركة  : "األدوات المالية" أو، عند االقتضاء، التكلفة عند االعتراف المبدئي باالستثمار في ش9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 زميلة أو مشروع مشترك. 
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 التمويل اإلسالمي  (ج)

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

 )ه(. 3االعتراف بها مبينة في اإليضاح رقم 
 
 تمويل المرابحة  (1

بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح بعد خصم  المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة  
التكلفة. وتقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً لشروط وظروف معينة. يمكن  

اإليرادات عند استحقاقها على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح    قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم تسجيل هذه
 الفعلي على الرصيد غير المسدد. 

 
 السَلم (2

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

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

 المسدد. 
 
 المضاربة  (3

العميل( ويقوم الطرف اآلخر    -د األطراف بتوفير المال )رب المال  المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أح
المجموعة( باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً لحصص األرباح التي    -)المضارب  

تقصير أو مخالفة أياً من شروط وأحكام عقد المضاربة،  تم االتفاق عليها مسبقاً في العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلهمال أو ال
 وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. 
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 الوكالة  (4

الموّكل( بتقديم مبلغ معين من المال للوسيط    - عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان )رب المال  الوكالة هي  
  )الوكيل( الذي يستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوسيط 

ستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو  بضمان المبلغ الم
 رب المال حسب طبيعة المعاملة. 

 
استالمها. ويتم  يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند  

 احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل. 
 
 اإلجارة  (5

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

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

 
 والشهرة اندماج األعمال   (د )
 

 اندماج األعمال 
تتم محاسبة عمليات االستحواذ على األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. ويتم قياس المقابل المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة  

االستحواذ، والمطلوبات التي تتحملها  العادلة، ويتم احتسابه على أنه مجموع القيم العادلة للموجودات المحولة من قبل المجمـوعة بتاريخ 
المجمـوعة إلى مالكي المنشأة المستحوذ عليها السابقين، وحصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة  

 كبدها.المستحوذ عليها. وبشكٍل عام، يتم االعتـراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ في األرباح أو الخسائر عند ت 
 

 في تاريخ االستحواذ، يتم إدراج الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة المحّملة بالقيمة العادلة. 
 

يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحّول والقيمة المحتسبة عن الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة لحصة  
وكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( عن صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ  حقوق الملكية الممل 

للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. إذا كان صافي المبالغ بتاريخ االستحواذ للموجودات المحددة المستحوذ عليها  
مجموع المقابل المحول ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة    والمطلوبات المحّملة يتجاوز 

المملوكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، فإن المبلغ الفائض يتم االعتراف به في الربح أو  
 الخسارة فورا باعتباره ربح شراء صفقة. 

 
صص غير المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول صاحبها حصة متناسبة من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية،  الح

يمكن قياسها مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو على أساس الحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات  
ركة المستحوذ عليها. ويتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة. ويتم قياس أنواع أخرى من  القابلة للتحديد في الش

 الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو، عند االقتضاء، على األساس المحدد في معيار آخر من المعايير الدولية للتقارير المالية. 
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 اندماج األعمال )تابع(
يتم قياس   عندما يشمل المقابل المحول من قبل المجموعة في اندماج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن أي ترتيبات طارئة، 
المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحول في اندماج األعمال. ويتم بأثر رجعي تعديل 
  التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المؤهل كتعديالت لفترة القياس، مع تعديل مرافق على الشهرة. إن تعديالت فترة القياس هي 

تنشأ من معلومات إضافية تم الحصول عليها خالل "فترة القياس" )التي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ(  تعديالت  
 حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ. 

 
الق لفترة  المؤهل كتعديالت  المحتمل غير  للمقابل  العادلة  القيمة  للتغيرات في  الالحقة  المحاسبة  المقابل  تعتمد  كيفية تصنيف  ياس على 

بتسويته   الالحقة ويتم االعتراف  التقارير  تواريخ  الملكية في  يتم تصنيفه ضمن حقوق  الذي  المحتمل  المقابل  قياس  يعاد  المحتمل. وال 
ير الالحقة وفقاً  الالحقة ضمن حقوق الملكية. ويعاد قياس المقابل المحتمل الذي يتم تصنيفه ضمن األصل أو االلتزام في تواريخ التقار

 ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الربح والخسارة.  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

عندما يتم إجراء اندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقاً للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة 
تاريخ االستحواذ )أي التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على حق السيطرة( ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة، إن  العادلة في  

وجدت، ضمن الربح أو الخسارة. كما يتم إعادة تصنيف المبالغ الناتجة عن الحصص في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ  
 ن الدخل الشامل الموحد ضمن األرباح أو الخسائر حيث تكون هذه المعالجة مالئمة إذا تم استبعاد هذه الحصص. المعترف بها سابقاً في بيا

 
ل  في حال لم يتم االنتهاء من المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها االندماج، تقوم المجموعة بتسجي 

لم يتم االنتهاء منها. يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )انظر أعاله( أو عند االعتراف بالموجودات  المبالغ المؤقتة للبنود التي  
أو المطلوبات اإلضافية وذلك لإلشارة إلى المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ، والتي إذا ُعرفت  

  بها في ذلك التاريخ.ستؤثر على المبالغ المعترف 
 

 الشهرة 
ر  يتم تحميل الشهرة الناشئة من االستحواذ على اندماج األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ناقصاً خسائ 

 انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
 

وحدات توليد النقد )أو مجموعات وحدات توليد النقد(   وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من
 لدى المجموعة التي يتوقع أن تستفيد من عملية االندماج. 

 

يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً، أو على نحو أكثر تكراراً، عندما يكون  
قيمة الوحدة. إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخصيص  هناك مؤشر على احتمال انخفاض  

خسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بناًء  
حدة. يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرةً في الربح أو الخسارة. وال يتم عكس  على القيمة الدفترية لكل أصل في الو

 خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة. 
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 عند استبعاد وحدة توليد النقد ذات الصلة، فإنه يتم تضمين المبلغ المرتبط بالشهرة عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبعاد.

 
  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  (ه )
 

 الموجودات المالية 
المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بأي مما يلي: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  عند االعتراف  

صنف  اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يلبي الشروط التالية وكان غير م
 دلة من خالل الربح والخسارة: بالقيمة العا

 

 أن يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.  •

صلية  أن تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األ •
 والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها. 

 
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين ولم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة: 
 

عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات    أن يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الهدف منه  •
 المالية. 

أن تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية   •
 والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها. 

 
المبدئي بأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة نهائياً أن تعرض التغيرات الالحقة  عند االعتراف  

 في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل أداة على حدة. 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة
 

فة  باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد تصنف المجموعة نهائياً الموجودات المالية التي تلبي المتطلبات التي يجب قياسها بالتكل
الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى    المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل

 إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية الذي قد يظهر بطريقة أو بأخرى. 
 

 المطلوبات المالية 
 في كل من الفترة الحالية والسابقة، يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء:
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 المطلوبات المالية )تابع( 
التصنيف على   • يتم تطبيق  الخسارة:  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  المالية األخرى  المطلوبات  المشتقات والمطلوبات 

أو   الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المصنفة  المالية  المطلوبات  المبدئي. إن األرباح والخسائر من  المصنفة كذلك عند االعتراف 
زى إلى التغيرات في  الخسارة يتم عرضها جزئياً في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي يع

مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات، والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال يعزى إلى التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى  
القيمة العادلة للمطلوبات(. هذا ما لم يكن مثل هذا  في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من التغير في    مخاطر السوق( وجزئياً 
العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح أو الخسائر التي تعزى إلى  

 التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة. 
 

االعتراف أو عندما ينطبق منهج المشاركة المستمرة.  المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء   •
 وعندما يكون تحويل الموجودات المالية غير مؤهل إللغاء االعتراف، يتم االعتراف بالمطلوبات المالية للمقابل المقبوض للتحويل. 

 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض.  •
 

 تقييم نموذج األعمال 
 

نموذج األعمال الذي يُحتفظ بموجبه باألصل علی مستوى المحفظة ألن ذلك يعکس أفضل طريقة إلدارة  يقوم البنك بإجراء تقييم لهدف  
 األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. وتشمل المعلومات المعنية ما يلي: 

 

ية اإلدارة تركز  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة والتطبيق العملي لتلك السياسات، وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت استراتيج •
على كسب إيرادات الفوائد من العقود، أو االحتفاظ بمعدل فائدة معين، أو مطابقة آجال الموجودات المالية مع آجال المطلوبات التي  

 تمول تلك الموجودات، أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات. 

 ة البنك.كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم تقارير عن ذلك إلى إدار •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج( والطريقة التي تدار بها تلك  •
 المخاطر. 

التجاري   • النشاط  تعويض مدراء  أو    - كيفية  المدارة  للموجودات  العادلة  القيمة  إلى  يستند  إذا كان التعويض  المثال ما  على سبيل 
 التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و 

وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلي. ومع ذلك، ال يتم  •
 من تقييم شامل لكيفية تحقيق  النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بصورة مستقلة، ولكن يتم النظر إليها باعتبارها جزءاً 

 هدف البنك المعلن إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 
 

عادلة  إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو المدارة التي يتم تقييم أداؤها علی أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة ال
الخسار أو  الربح  تعاقدية وبيع  من خالل  نقدية  تدفقات  بها لجمع  تعاقدية وال هي محتفظ  نقدية  تدفقات  بها لجمع  ة ألنها ليست محتفظ 

 موجودات مالية. 
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(     (ه )
 

ية  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية وفوائدها )"اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصل
 وفوائدها"( 

 
الي عند االعتراف المبدئي. وتُعرف "الفائدة" بأنها مقابل ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" بأنه القيمة العادلة لألصل الم

  القيمة الزمنية للنقود، ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية معينة، ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية 
 األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح. 

 
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية وفوائدها، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط  وفي سبيل  

ة  التعاقدية لألداة التي تشمل تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على بند تعاقدي يمكن أن يغّير من توقيت أو مقدار التدفقات النقدي 
 ة بحيث ال يستوفي هذا الشرط. التعاقدي 

 
 وعند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار:

 
 أي أحداث طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.  (أ)
 سمات الرفع المالي.  (ب )
 شروط السداد والتمديدات.  (ج)
 يل المثال، ترتيبات األصل دون حق الرجوع(. أي شروط تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سب  (د)
 السمات التي تعمل على تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود، على سبيل المثال، إعادة تحديد معدل الفائدة كل فترة.  (ه)
 

 إعادة التصنيف 
المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي، باستثناء الفترة التي قامت فيها  

 الموجودات المالية. 
 

 إلغاء االعتراف 
ة  إن أي أرباح / خسائر متراكمة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادل

 حساب األرباح أو الخسائر عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية. من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في 
 
 قياس الموجودات والمطلوبات المالية (و)
 

 استثمارات في أوراق مالية 
 يشمل بند "االستثمارات في األوراق المالية" المدرج في بيان المركز المالي ما يلي: 

 

الدين • بسندات  الخاصة  المالية  األوراق  في  تكاليف    االستثمارات  زائداً  العادلة  بالقيمة  مبدئياً  قياسها  يتم  المطفأة،  بالتكلفة  المقاسة 
 المعاملة المباشرة اإلضافية وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

بالقيمة   • المقاسة  الملكية  وحقوق  الدين  بسندات  الخاصة  المالية  األوراق  في  أو  االستثمارات  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة بتغييرات يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة  

 فوراً. 

 سندات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  •

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. استثمارات في األوراق المالية ال •
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 قياس الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(  (و )
 

 استثمارات في أوراق مالية )تابع( 
لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر،  بالنسبة  

 باستثناء ما يلي، والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة على النحو ذاته للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 
 

 الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إيرادات  •

 الخسائر االئتمانية المتوقعة والعكوسات.  •

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي. •
 

مسجلة  عندما يتم إلغاء االعتراف بسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة ال
 شامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. سابقا في الدخل ال

 
الملكية غير   أدوات حقوق  العادلة لبعض االستثمارات في  القيمة  التغيرات في  الشامل اآلخر  الدخل  المجموعة أن تعرض في  تختار 

 االعتراف المبدئي.  المحتفظ بها لغرض المتاجرة. وهذا الخيار نهائي ويتم على أساس كل أداة على حدة عند
 

ال يعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أدوات حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة وال يدرج أي انخفاض القيمة في الربح أو  
من    الخسارة. ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح ضمن حساب األرباح أو الخسائر ما لم تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح جزءاً مسترداً 

تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها في  
 الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة من بيع االستثمار.

 
 المطلوبات المالية 

 
العمالء والمبالغ المستحقة إلى بنوك أخرى، واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، وسندات  تقاس جميع المطلوبات المالية )وتشمل ودائع  

 الدين المصدرة وقروض أخرى طويلة األجل( مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي: 
 

تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية المحتفظ  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم   •
المالية   المطلوبات  الخسائر من  أو  المبدئي. إن األرباح  المصنفة كذلك عند االعتراف  المالية األخرى  للمتاجرة والمطلوبات  بها 

التغير في القيمة العادلة بسبب  اآلخر )  جزئياً في الدخل الشامل  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها
مخاطر االئتمان( وجزئياً في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات(. هذا ما لم يكن مثل هذا  

التي تعزى إلى    العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر
 التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة. 

 

المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات المطلوبات المالية   •
 الالحقة، تقوم المجموعة بإدراج أي مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية. للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل. في الفترات  

 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض.  •
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 والمطلوبات المالية )تابع( قياس الموجودات   )و( 

 المطلوبات المالية )تابع( 
 

 إلغاء االعتراف 
 (. يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله

 
االعتراف بالدين الحالي في البيانات المالية ويتم االعتراف بالفرق بين  عند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد، يتم إلغاء  

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وعند تعديل أو استبدال الدين مع االحتفاظ بالمقرض 
ددة حول ما إذا كانت المعاملة تؤدي إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها  األصلي، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشادات مح 

بشكل مختلف. ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل "جوهرياً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر  
 بشروط "جوهرية" مختلفة. 

 
 االنخفاض في القيمة  (ز )
 

 ية المتوقعة قياس الخسارة االئتمان
لة  تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات خسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة علی األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العاد

 من خالل الربح أو الخسارة: 
 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى.  •

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة. االستثمارات في األوراق المالية الخاصة بسندات الدين  •

 قروض وسلفيات للعمالء.  •

 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين. •

 أوراق قبول للعمالء وموجودات مالية أخرى.  •

 التزامات القروض.  •

  ضمانات وعقود مالية. •
 

 ألسهم. ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات ا 
 

باستثناء الموجودات المالية "المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية" )التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه(، يجب  
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل: 

 
الئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التعثر في  شهراً، أي الخسائر ا  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة   •

 شهًرا بعد تاريخ التقرير )المشار إليها ضمن المرحلة األولى(؛ أو  12سداد األدوات المالية التي يحتمل وقوعها في غضون 
 
ى مدار العمر التي تنتج عن جميع أحداث  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر، أي: الخسائر االئتمانية المتوقعة عل •

 التعثر المحتملة على مدى عمر األداة المالية )يشار إليها ضمن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة(. 
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 االنخفاض في القيمة )تابع(  )ز( 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع( 
يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك 

ع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجمي 
 شهراً.   12بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 
لية للفرق  الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياس هذه القيم على أنها القيمة الحا

عدة  بي  ترجيح  عن  تنشأ  والتي  تلقيها  المجموعة  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  العقد  بموجب  للمجموعة  المستحقة  النقدية  التدفقات  ن 
 سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة من معدل الفائدة لألصل. 

 
  تعريف التعثر

 
واالستثمار أنها متعثرة، بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية،  تحدد المجموعة أن األداة المالية لغير األفراد واألفراد 
 عندما تستوفي األداة عامالً أو أكثر من المعايير التالية:

 
 المعايير الكمية

 
 يوماً.  90تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من 

 
 المعايير النوعية:

 
  كحسابات متعثرة كالتالي:يصنف البنك القروض 

 
القروض التي قد تؤدي إلى تكبد بعض الخسائر نتيجة لعوامل سلبية )مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية( قد تعوق   •

 السداد أو نتيجة لضعف األوراق المالية. 
حة مما يؤدي لخسارة جزء من هذه القروض  القروض التي يبدو تحصيل كامل مبلغها مشكوك فيه على أساس المعلومات المتا •

 )عندما يكون المركز المالي للعميل واألوراق المالية غير كاف(. 
القروض عندما يستنفد البنك جميع إجراءات العمل المتاحة ولكن أخفق في استرداد أية أموال أو عندما يكون هناك احتمال بعدم   •

 استرداد أية أموال. 
النقدية  بالنسبة   • التدفقات  بين  الحالية  القيمة  بين  الفرق  المتوقعة هي  االئتمانية  الخسائر  فإن  المسحوبة،  القروض غير  اللتزامات 

التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب التزامات القرض بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها في  
 حالة سحب القرض. 

ل • الدين  بالنسبة  أداة  للسداد لصاحب  المتوقعة  المدفوعات  بين  المتوقعة هي الفرق  الخسائر االئتمانية  المالية، فإن  عقود الضمانات 
 المضمونة ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو المدين أو أي طرف آخر. 
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 تعريف التعثر )تابع( 
 

 المعايير النوعية )تابع(
تتقاسم خصائص  تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي، أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي  

ة  المخاطر االقتصادية المماثلة. ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائد
  األصلي لألصل، بصرف النظر عما إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي. 

  
بنماذج إحصائية الحتسا  المجموعة  الدولي  تستعين  المعيار  المتوقعة بموجب  الخسائر االئتمانية  لقياس  المتوقعة.  الخسائر االئتمانية  ب 

  ، تتمثل المعطيات الرئيسية في هيكل المتغيرات التالية:9للتقارير المالية رقم 
 
 احتمالية التعثر.  •
  الخسارة الناتجة عن التعثر. •
  مستوى التعرض الناتج عن التعثر. •
 

ذه المقاييس من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً للمجموعة أو البيانات الخارجية والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها  وتُستمد ه
 لتعكس المعلومات المستقبلية. 

 
  العمر المتوقع

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  بالنسبة لألدوات في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، فإن مخصصات الخسارة تعكس  

  المتبقي المتوقع لألداة. وبالنسبة لمعظم األدوات، يقتصر العمر المتوقع على العمر التعاقدي المتبقي. ويتم تقديم إعفاء لبعض األدوات 
ب( توفر القدرة التعاقدية على  ذات الخصائص التالية: )أ( أن تكون األداة مشتملة على كل من القرض وعنصر التزام غير مسحوب؛ )

للمنتجات   بالنسبة  تعاقدي.  إشعار  فترة  االئتمانية على  للخسائر  التعرض  يقتصر  المسحوب؛ )ج( ال  االلتزام غير  وإلغاء  السداد  طلب 
يتم فيها تخ فيف التعرض  الموجودة في نطاق هذا اإلعفاء، قد يختلف العمر المتوقع عن العمر التعاقدي المتبقي، وهي الفترة التي ال 

لخسائر االئتمان من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان العادية. تختلف هذه الفترة حسب المنتج وفئة المخاطر ويتم تقديرها استناًدا  
إلى خبرتنا السابقة للتعرضات المماثلة والنظر في إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتم اتخاذها كجزء من دورة مراجعة االئتمان 
الدورية، مثل بطاقات االئتمان وأرصدة السحب البنكي على المكشوف وغيرها. ويستند تحديد األدوات التي تقع في نطاق هذا اإلعفاء  

 وتقدير العمر المتبقي المناسب على خبرتنا السابقة وتتطلب ممارسات تخفيف مخاطر االئتمان اتخاذ حكم جوهري. 
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 الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية 
 

تأثير سلبي على التدفقات   النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل  تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له 
. تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية  3المالي. يشار إلى الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة كموجودات المرحلة 

 بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية: 
 
 رة؛ صعوبة مالية كبيرة تواجه المقترض أو الجهة المصد •
 خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات؛  •
 عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو  •
 شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.  •
 

التأثير المشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول الموجودات  قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل فردي، بدالً من ذلك، قد يكون  
ا بالتکلفة  المالية إلى منخفضة القيمة االئتمانية. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا کانت أدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية التي يتم قياسه

متها االئتمانية في تاريخ كل تقرير. ولتقييم ما إذا کانت أدوات  المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قي 
الدين السيادية والخاصة بالشركات منخفضة القيمة االئتمانية، تضع المجموعة في االعتبار عوامل مثل توقيت دفعات القسائم والتصنيفات  

 االئتمانية وقدرة المقترض علی جمع التمويل. 
 

ئتمانية عند منح تنازل إلى المقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل على يعتبر القرض منخفض القيمة اال
أنه نتيجة لمنح التنازل، فإن خطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض  

التنازل عنها ولكن ال يتم منح هذا التنازل، يتم اعتبار الموجودات بأنها منخفضة القيمة  القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي يتوقع  
االئتمانية عندما يكون هناك دليل واضح على انخفاض القيمة االئتمانية بما في ذلك الوفاء بتعريف التعثر. يشمل تعريف التعثر عدم  

 يوًما أو أكثر.  90خرة لمدة احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا كانت المبالغ متأ
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 الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية

 
الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته  يتم التعامل مع  

الخسائر   على  طرأت  التي  التغيرات  بجميع  باالعتراف  المجموعة  تقوم  الموجودات،  لهذه  بالنسبة  المبدئي.  االعتراف  عند  االئتمانية 
العمر منذ االعتراف المبدئي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي    االئتمانية المتوقعة على مدار 

 التغيير اإليجابي لمثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة. 
 

 تعديل الموجودات المالية 
 

لقروض العمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم المجموعة بتقييم ما   تقوم المجموعة أحياناً بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية
إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من خالل النظر، من بين أمور أخرى، في  

 العوامل التالية: 
 
ض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع أن  إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخف  •

 يكون المقترض قادراً على سدادها. 
ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح / العائد على حق الملكية والتي تؤثر بشكل جوهري على   •

 ملف مخاطر القرض. 
 واجه المقترض صعوبات مالية. تمديد جوهري لفترة القرض عندما ال ي  •
 تغير جوهري في معدل الفائدة.  •
 تغيير عملة القرض.  •
 إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض.  •
 

المالية األصلية وتعترف بالموجودات "الجديدة"  إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات 
ئي  بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبد

ئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة  ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في مخاطر اال
ف  أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعترا

عات المتفق عليها في  المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدف
 األصل. ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية أيًضا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد. 

 
إذا لم تختلف الشروط بشکل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة بإعادة احتساب  

الدفترية علی أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في الربح أو الخسارة. يتم  إجمالي القيمة 
 إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 
 

النقدية من الموجودات أو  يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات  
( عندما ال تقوم المجموعة  2( عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو ) 1عند تحويلها وإما )

 بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة. 
 

حتفظ فيها بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاًما تعاقديًا بدفع  تبرم المجموعة معامالت ت 
 تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحويل جميع المخاطر واالمتيازات بشكل جوهري. 

 
 ء االعتراف إذا كانت المجموعة: ويتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغا

 

 ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات.  •
 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات.  •
 لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس.  •
 

بالضمانات )األسهم والسندات( التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية ومعامالت االستدانة  ال يتم إلغاء االعتراف  
واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً،  

 لغاء االعتراف. وينطبق ذلك على بعض معامالت التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية. وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إ
 

 حذوفات 
 

يتم حذف الموجودات المالية عندما ال يوجد توقعات معقولة لالسترداد مثل فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع الشركة. وتصنف  
لمدينة الخاصة باألفراد للحذف عندما يخفق المدين في سداد دفعات تعاقدية تتجاوز عدد أيام محددة  المجموعة أحد القروض أو الذمم ا

وتفي بمعايير أخرى محددة مسبقًا وفقاً لسياسة البنك الداخلية. وفيما يتعلق بالقروض غير المخصصة لألفراد، يتم شطب القروض استناداً  
كل حالة على حدة. وفي حال تم حذف القروض أو الذمم المدينة، تستمر المجموعة في  إلى التقييم الفردي لهذه القروض على أساس  

 ممارسة أنشطة التقاضي لمحاولة استرداد الذمة المدينة المستحقة. ويتم االعتراف باالستردادات، إن تمت، في الربح أو الخسارة. 
 

  عقود الضمان المالي 
 

الُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في  عقد الضمان المالي هو عقد يلزم  
 سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. 

 

ن خالل الربح  تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من أحد كيانات المجموعة مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة م
 أو الخسارة وال تنشأ عن تحويل أصل مالي، يتم قياسها الحقاً بالقيمة األعلى لكل من: 

 

 ؛ أو9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

 االعتراف باإليرادات لدى المجموعة   المبلغ المعترف به مبدئياً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات •
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 عقود الضمان المالي )تابع( 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصصات في بيان المرکز المالي الموحد  يتم عرض عقود الضمان المالي غير المصنفة بالقيمة  
ويتم عرض إعادة القياس في مخصص خسائر االئتمان. لم تصنف المجموعة أي من عقود الضمان المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة. 
 

 فترة التصحيح 
 

شهًرا من أجل التأكد من أن مخاطر التعثر في السداد    12األدوات المالية لفترة اختبار مدتها على األقل  تستمر المجموعة في مراقبة تلك  
قد انخفضت بشكل كاف قبل رفع تصنيف تلك المخاطر من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة الثانية( إلى الخسارة  

 (. 1حلة شهًرا )المر 12االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

شهًرا )في الحاالت التي تكون فيها    12أقساط كحد أدنى )للسداد على أساس ربع سنوي أو أقل( و 3تحتفظ المجموعة بفترة اختبار لمدة  
  األقساط أكثر تكراًرا من ربع سنوي( بعد إعادة الهيكلة، قبل رفع التصنيف من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية.

 
 ط المشتقات والتحو (ح )
 

بتوسيع نطاق البنود المتحوطة والمخاطر المؤهلة لمحاسبة التحوط فضاًل عن موائمة محاسبة    9يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
اختباراً يستند إلى األهداف ويركز على    9التحوط بشكل أكثر وثوقًا مع إدارة المخاطر. ويتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 القة االقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط وتأثير مخاطر االئتمان على تلك العالقة االقتصادية. الع
 

،  9إذا توقفت أي عالقة تحوط عن استيفاء متطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
قة المتعلقة بالتحوط ال يزال مطابقًا، فيقوم البنك بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط بحيث تستوفي  ويكون هدف إدارة المخاطر لهذه العال

 معايير التأهل مرة أخرى. 
 

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي ليست أداة تحوط في تحوط مؤهل عندما تنشأ في  
سارة. ويتم قيد األرباح والخسائر في الدخل من أنشطة التداول باستثناء األرباح والخسائر على تلك المشتقات الُمدارة مع  الربح أو الخ

 األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة، ويتم إدراج هذه األرباح والخسائر في "اإليرادات التشغيلية األخرى". 
 

 مبالغ مستحقة من / إلى بنوك أخرى (ط)
 

ي  الفائدة الفعلية.  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً  تقييم تحتسب المبالغ المستحقة من/ إلى البنوك مبدئياً  تم 
 االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك وفقاً لما هو ُمبين في السياسة المحاسبية لألدوات المالية. 
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 النقد وما في حكمه  (ي)
 

ت  في بيان التدفقات النقدية الموحد، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية وتحت الطلب والودائع بفترا
 استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الوديعة اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  

 أوراق قبول للعمالء  (ك )
 

االئتمان. تحدد أوراق  تنشأ أوراق القبول عندما يترتب على المجموعة التزام بسداد دفعات مقابل سندات يتم سحبها بموجب خطابات  
القبول المبلغ المالي والتاريخ والشخص المستحق له الدفع. تصبح األداة بعد القبول التزاماً غير مشروط )سند ألجل( لدى المجموعة،  

لتعويض من  وبالتالي يتم تسجيلها ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي المكافئ المتعلق با
"األدوات المالية"، ويتم    9العميل ضمن الموجودات المالية. ويتم التعامل مع أوراق القبول وفق نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ن  تسجيلها ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي في الحصول على التعويض من العميل ضم
 الموجودات المالية. وعليه، فقد تمت المحاسبة عن التعهدات المتعلقة بأوراق القبول كموجودات مالية أو كمطلوبات مالية. 

 

 أدوات مالية مشتقة  (ل )
 

العادلة. يتم الحصول على  تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها  
القيم العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تتوقف طريقة االعتراف باألرباح أو  

البند الذي يجري  الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة باعتبارها أداة تحوط، فإن كانت كذلك يتم االعتماد على طبيعة 
 تحوطه. تدرج كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. 

 

تقوم المجموعة عند إبرام المعاملة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة، وكذلك أهداف المجموعة من إدارة المخاطر  
استراتيجيتها إلبرام معامالت التحوط المختلفة. تقوم المجموعة أيضاً بتوثيق تقييمها، عند نشوء التحوط وعلى أساس مستمر، وذلك  و

حول ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط لها تأثير كبير على مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية  
 طة. للبنود المتحو

 

  .32يتم بيان القيم العادلة لمختلف األدوات المشتقة في اإليضاح رقم 
 

 تحوط القيمة العادلة 
 

ة  يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة باستثناء عندما تقوم أداة التحوط بالتحوط ألدا
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. لم تقم  حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  

المجموعة بتحديد عالقات تحوط القيمة العادلة حيث أن أداة التحوط تتحوط ألداة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر. 

 

دفترية للبند المتحوط الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة للتغير في القيمة العادلة العائدة للمخاطر المتحوط لها وتسجيل  يتم تعديل القيمة ال
الدفترية    القيد المقابل في الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن القيمة

تعديلها حيث أنها بالفعل هي بالقيمة العادلة، ولكن جزء الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة على البند المتحوط المرتبط بالمخاطر    ال يتم
المتحوط لها يتم إدراجه في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية مصنفة  

 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن ربح/ خسارة التحوط يبقى في الدخل الشامل اآلخر ليتماشى مع أداة التحوط. بالقيمة العا
 عندما يتم االعتراف بأرباح / خسائر التحوط في الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بها في نفس البند مثل البند المتحوط. 
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 )تابع( أدوات مالية مشتقة   ( ل )
 

 تحوط القيمة العادلة )تابع(
 

)أي أدوات الدين  يتم إطفاء التعديل على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للبنود المتحوطة والتي يتم استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية لها  
  المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( الناشئة من مخاطر التحوط، في الربح أو الخسارة، وذلك في 

 تاريخ ال يتعدى تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط. 
 

 تحوط التدفقات النقدية 
 

القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة التي تكون مصنفة ومؤهلة على  يتم االعتـراف بالجزء الفعّال من التغيرات في 
أنها تحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي تحوط التدفقات النقدية، وهو عنصر منفصل في الدخل الشامل اآلخر، ُمحددا بالتغير التراكمي  

 وًحا منه أي مبالغ تم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة. في القيمة العادلة للبند المتحوط من بداية التحوط مطر
 

يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات  
المتحوط المعترف به. إذا لم تعد المجموعة تتوقع أن يتم  التي يؤثر فيها البند المتحوط على الربح أو الخسارة، في نفس البند مثل البند  

 إجراء المعاملة بهذا المبلغ، يتم إعادة تصنيفها على الفور إلى الربح أو الخسارة. 
 

التوازن،  ال تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء بالمعايير المؤهلة )بعد إعادة  
  حيثما وجدت(. يشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو االستفادة منها، أو عندما ال يعتبر احتمال 

شامل  حدوث معاملة التحوطات المحددة محتماًل. يتم احتساب االستبعاد لألثر المستقبلي. وتبقى أية أرباح / خسائر معترف بها في الدخل ال 
  اآلخر ومتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية، ويتم االعتراف بها عندما يتم االعتراف بالمعاملة المتوقعة في الربح 

أو الخسارة. أما عندما ال يتوقع إتمام أي من المعامالت المستقبلية، فيعاد تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية ويتم 
 العتراف بها مباشرةً في الربح أو الخسارة. ا

 
  سندات دين مصدرة    (م)
 

القروض  يتم االعتراف بسندات الدين المصدرة مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم الحقاً قياس الدين الصادر و
احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على  األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم  

 اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
 
 ممتلكات ومعدات  (ن )
 

. يتم احتساب  تشمل األراضي والمباني الفروع والمكاتب وبعض العقارات السكنية المشتراة لغرض تسكين مسؤولي اإلدارة والموظفين
تل النفقات المتعلقة مباشرة بشراء  التكلفة  القيمة المتراكمة. تشمل  االستهالك المتراكم وانخفاض  بالتكلفة ناقصاً  ك  الممتلكات والمعدات 

 البنود.
 

ا يكون من الُمرّجح أن  ال يتم إدراج النفقات الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندم
تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. ويتم إلغاء االعتراف  

خالل الفترة المالية  بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إدراج تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل الشامل الموحد  
 التي يتم تكبدها فيها.
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 ممتلكات ومعدات )تابع(  )ن( 
يتم حساب االستهالك على   تعد ذات عمر غير محدد.  تستهلك ولكنها  الثابت  األرض ال  القسط  باستخدام طريقة  الموجودات األخرى 

 لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي: 
 
 السنوات          

 30 – 15 مبانٍ 

 15- 2 أجهزة وبرمجيات حاسوب 

 6 – 4 ومعدات أثاث وتجهيزات 

 6 – 2 تحسينات على عقار مستأجر 

 4 – 2 مركبات

 
  تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير. 

 
عندما تكون جاهزة لالستخدام، ويتم استهالكها  يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة وتحويلها إلى فئة الموجودات المالئمة لها  

 وفقاً للسياسة المحاسبية لدى المجموعة. 
 

  عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى قيمته القابلة لالسترداد.
 

المعدات بمقارنة عوائد المبيعات مع القيمة الدفترية لألصل المستبعد وتؤخذ باالعتبار  يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات و
 عند تحديد إيرادات العمليات. 

 
  منافع الموظفين  (ز)
 

 خطة المساهمات المحددة  (1)
 

مستقلة دون أن يترتب  خطة المساهمات المحددة هي عبارة عن خطة لمنافع التقاعد تدفع بموجبها منشأة ما مساهمات محددة إلى منشأة  
عليها أي التزام قانوني أو ضمني بدفع مبالغ إضافية. تحتسب االلتزامات عن خطة مساهمات التقاعد المحددة ضمن مصاريف منافع  

صة  الموظفين في بيان الدخل الموحد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات من قبل الموظفين. يتم أداء مساهمات صندوق التقاعد الخا
تحدة  بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية الم

 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية.  1999( لسنة 7وفقاً للقانون االتحادي رقم )
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 منافع الموظفين )تابع(  )س( 
 
 خطة المنافع المحددة  (2)
 

يتم رصد مخصص لمنافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل لدولة  
العربية المتحدة لقاء فترات خدمتهم حتى تاريخ المركز المالي. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم  اإلمارات  

 ع بها والتي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة للسندات المؤسسية عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع المناف
لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذي الصلة. يتم بيان المخصص الناتج تحت بند "مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين"  

 ضمن مطلوبات أخرى في بيان المركز المالي الموحد. 
 
 منافع قصيرة األجل للموظفين  (3)
 

ويتم احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم  تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم  
غ  احتساب االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه على المدى القصير إذا ترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع هذا المبل

 موثوق به. نتيجة لخدمة سابقة قُدمت من قبل الموظف، وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نحو 
 

يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر بمستحقات الموظفين من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر لقاء خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. 
  ويتم إدراج المخصص ضمن المطلوبات األخرى.  

 

  موجودات برسم األمانة  (ح)
 

االستئمانية التي تضطلع فيها المجموعة بدور األمين أو الوِصّي أو الوكيل يتم استثنائها إن الموجودات واإليرادات الناشئة عن األنشطة 
ة  من هذه البيانات المالية الموحدة. ويتم االعتراف باإليرادات المحققة من الخدمات االسئتمانية المقدمة من قبل المجموعة وفقاً للسياس 

 المحاسبية إليرادات الرسوم والعموالت. 
 
 ال رأس الم  (ط)
 
 تكاليف إصدار األسهم  ( 1)
 

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان التكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم  
 من المتحصالت. 

 
 توزيعات أرباح األسهم العادية  (2)
 

 الملكية في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات من قبل مساهمي المجموعة. يتم احتساب توزيعات أرباح األسهم العادية ضمن حقوق  
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 مخصصات ومطلوبات طارئة  (ي)
 

المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يقتضي  تُحتسب المخصصات عندما يترتب على  
 األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق. 

 
يتوقع استرداده من الغير، يتم االعتراف بالذمة المدينة  في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص 

 كأصل فقط إذا كان من المؤكد تقريباً استرداد قيمة الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق به. 
 

أحداث سابقة ويتأكد    إن المطلوبات الطارئة، التي تشمل بعض الضمانات وخطابات االئتمان، هي عبارة عن التزامات محتملة ناشئة عن
وجودها بظهور أو عدم وظهور حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كلياً لسيطرة المجموعة، أو  

تصادية،  عبارة عن التزامات حالية نشأت عن أحداث سابقة ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب تسويتها تدفقاً للمنافع االق
صاح  أو ألن قيمة االلتزامات ال يمكن قياسها بشكٍل موثوق به. ال يتم تسجيل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة، بل يتم اإلف

 عنها ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة، إال إذا كانت غير ذات صلة. 
 
  ودائع من العمالء (ك)
 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  تحتسب الودائع من   بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً  العمالء مبدئياً 
 الفائدة الفعلية. 

 
  العمالت األجنبية (ل)
 

البيئة االقتصادية  بالدرهم اإلماراتي، وهو عملة  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  المدرجة في  البنود  قياس  تعمل    يتم  التي  الرئيسية 
  المجموعة ضمنها )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي. ويتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت 

شئة بالعمالت األجنبية  األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بالسعر السائد بتاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية النا
  إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. ويتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل 

ر النقدية التي يتم  الموحد بخالف األرباح والخسائر المتعلقة بالبنود المعروضة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تحويل البنود غي 
 قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. 

 
 إيرادات ومصاريف الفوائد  (م)
 

لية.  يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الموحد لكافة األدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع
 ل االحتفاظ باالستثمارات في األوراق المالية باعتبارها إيرادات فوائد في بيان الدخل الموحد. يتم احتساب الفائدة المكتسبة خال

 
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف الفائدة على مدى  

معدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على  الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو ال
 مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي. 
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 إيرادات ومصاريف الفوائد )تابع(  )ش(  

يتم احتساب   القيمة،  نتيجة لخسارة االنخفاض في  المتشابهة  المالية  الموجودات  أو مجموعة من  المالي  قيمة األصل  يتم خفض  عندما 
 الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. إيرادات 

 
 إيرادات الرسوم والعموالت  (ن)
 

التزامات القروض  يتم احتساب الرسوم والعموالت، بخالف رسوم ترتيبات القروض، بشكٍل عام عندما يتم تقديم الخدمة. يتم تأجيل رسوم  
يتم االعتراف برسوم   القرض.  الفعلي على  الفائدة  بها كتعديل على سعر  الُمرّجح سحبها ويتم االعتراف  التي من  بالقروض  الخاصة 
المحفظة ورسوم االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى بناًء على عقود الخدمة المتصلة بها، ويتم ذلك عادةً على أساس متناسب زمنياً.  

ته  يتم االعتراف بالعموالت المكتسبة من األنشطة برسم األمانة للبنك على مدى الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها. ويتم تطبيق المبدأ ذا
 على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها بشكٍل متواصل على مدى فترة زمنية مطولة. 

 
 مقاصة األدوات المالية  (س )
 

لمالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات ا
 المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 

 

 تقارير القطاعات  (ع)
 

يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية الذي  يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو  
يكون الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد لقطاعات المنشأة وتضطلع بمهمة تقييم أدائها. تُجرى جميع المعامالت التجارية بين  

تكاليف بين القطاعات. يتم استخدام اإليرادات والمصاريف المرتبطة  قطاعات األعمال على أساس تجاري بحت مع استبعاد اإليرادات وال
"القطاعات التشغيلية"، تمتلك المجموعة    8مباشرةً بكل قطاع على حدة في تحديد أداء القطاع. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 للشركات والخزينة وأعمال التأمين. قطاعات األعمال التالية: الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية
 
 موجودات غير ملموسة  (ف)
 

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها نتيجة اندماج األعمال بسعر التكلفة عند االعتراف المبدئي، وسعر التكلفة هو القيمة  
سة بسعر التكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي  العادلة في تاريخ االستحواذ. والحقاً لالعتراف المبدئي، تدرج الموجودات غير الملمو

و  خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتبارها إما أعماراً إنتاجية محددة أ 
 غير محددة. 

 
نتاجي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عمرها االقتصادي اإل

عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير  
جي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك  الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل بنهاية كل سنة مالية. إن التغيرات في العمر اإلنتا

يكون مالئماً، وتعامل  تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما  يتم احتسابها عن طريق  المصاحبة لألصل  المستقبلية  الفوائد االقتصادية 
ألعمار المحددة في بيان  باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات ا 

  الدخل الموحد ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس. 
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 موجودات غير ملموسة )تابع()ف( 

الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة فيتم فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها سواء على أساس فردي  أما  
أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. وال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة. تُجرى مراجعة سنوية لتقييم األعمار اإلنتاجية غير  

ودات المالية من أجل تحديد مدى االعتماد مستقبالً على العمر اإلنتاجي غير المحدد. فإذا لم يكن باإلمكان االعتماد عليه، المحددة للموج
 يتم تعديل العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي. 

 
 الترخيص ( 1)

 
التأمين المختصة. يتم تقييم الترخيص على أن له عمر إنتاجي غير  يتمثل الترخيص في الحق في مزاولة أعمال التأمين ويمنح من هيئة  

 محدد ويدَرج ضمن الشهرة. 
 
 عالقات العمالء  ( 2)
 

المعروفي  للعمالء  المتعدد لمنتجات جديدة  التجديدات والبيع  المتوقعة من  المستقبلية  النقدية  التدفقات  قيمة  العمالء  قيمة عالقات  ن  تمثل 
 وسوف يتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر الذي يبلغ أربع سنوات.  والمحددين في وقت الشراء،

 
 عقود التأمين  (ذ)
 

 عقود التأمين وإعادة التأمين المحتفظ بها 
 

التأمين العام. تتكون  تصدر المجموعة من خالل شركتها التابعة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين عقوداً لتحويل مخاطر التأمين في فئة  
ادث  فئة التأمين العام من التأمين ضد اإلصابات والتأمين الجماعي على الحياة والمعامالت المالية والحريق والتأمين البحري والطاقة والحو

 والتأمين الصحي. 
 

 تقوم المجموعة باكتتاب األنواع التالية من عقود التأمين:
 

 التأمين ضد الحوادث  •

 ممتلكاتالتأمين على ال •

 تأمين السيارات •

 تأمين الحريق •

 التأمين ضد اإلصابات  •

 التأمين الصحي •

 التأمين البحري •

 التأمين الهندسي  •

 التأمين الجماعي على الحياة  •
 

يتم رصد مخصص للنقص في األقساط الناشئ عن عقود التأمين العام حينما تتجاوز القيمة المتوقعة من المطالبات والمصاريف التي  
الفترات السارية للبوالص النافذة بتاريخ التقرير مخصص األقساط غير المكتسبة ومطلوبات المطالبات المسجلة بالفعل فيما  تعزى إلى  

يتعلق بهذه البوالص. ويحتسب مخصص نقص األقساط بالرجوع إلى فئات األعمال التي تدار معاً، بعد األخذ في االعتبار العائد المستقبلي 
 تعلق باالستثمارات المحتفظ بها لدعم األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات. على االستثمار فيما ي 
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 الُمحتفظ بها )تابع( عقود التأمين وإعادة التأمين 
 

 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 
 

فائدة الفعلية،  تحتسب ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة ال
 )ز(.   3قيمة الذمم المدينة وفقاً للسياسة المبينة في اإليضاح ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة. يتم رصد مخصص لالنخفاض في  

 
يتم خفض القيمة الدفترية للذمة المدينة من خالل استخدام حساب المخصص مع بيان مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد ضمن بند  

ابل حساب المخصص المرصود للذمم المدينة.  مخصص خسائر االئتمان. عندما تكون الذمة المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم حذفها في مق
 إن المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق حذفها يتم إدراجها كإيرادات تشغيلية أخرى في بيان الدخل الموحد. 

 
 تكاليف استحواذ مؤجلة 

 
ر ملموس ضمن تكاليف االستحواذ المؤجلة.  تتم رسملة التكاليف المنسوبة إلى اقتناء عقود تأمين جديدة وتجديد العقود القائمة كأصل غي 

ويتم االعتراف بكافة التكاليف األخرى كمصاريف عند تكبدها. يتم إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة الحقاً على مدى أعمار العقود عند  
  اكتساب األقساط. 

 
 تم حذفها عندما ال يكون متوقعاً استردادها. تتم مراجعة تكاليف االستحواذ المؤجلة من حيث فئة النشاط بنهاية كل فترة تقرير وي 

 
 التصنيف

 
 تصدر المجموعة عقود تعمل على تحويل إما مخاطر التأمين أو مخاطر التامين والمخاطر المالية معاً. 

  
تعويض    إن العقود التي تقبل المجموعة بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر )حامل وثيقة التأمين( من خالل الموافقة على 

حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث المؤمن ضده( والذي من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على  
سداد   المؤمن ضده  الحدث  على  ترتب  إذا  جوهرية  التأمين  مخاطر  وتكون  تأمين.  عقود  باعتبارها  تصنيفها  يتم  التأمين  وثيقة  حامل 

  إضافية كبيرة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.  المجموعة تعويضات 
    

من شأن عقود التأمين أيضاً تحويل بعض المخاطر المالية. تتمثل المخاطر المالية في المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في  
أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار    واحد أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو أسعار األوراق المالية أو 

أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير آخر، على أن ال يكون المتغير، في حالة المتغيرات غير المالية،  
 متعلقاً بأحد أطراف العقد. 

 
  ن جوهرية كعقود استثمار.يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمي 
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 عقود التأمين وإعادة التأمين الُمحتفظ بها )تابع( 
 

  كعقد تأمين يظل مصنفاً عقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انقضاؤها. عندما يتم تصنيف العقد 
    

 االعتراف والقياس 
 
 األقساط  -1
 

يعكس إجمالي األقساط المكتتبة األعمال التي بدأت خالل السنة وال تتضمن أي رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط أو تم  
    قساط. يتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين.احتسابها على أساس األ 

   
يتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط ضمن اإليرادات. ويتم االعتراف بها كأقساط مكتسبة اعتباراً من تاريخ حساب المخاطر على  

 كتسبة باستخدام األساس المبين أدناه. مدى فترة التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير الم
 
      مخصص األقساط غير المكتسبة  -2
 

تحتسب األقساط غير المكتسبة باستخدام الطرق اإلحصائية لتوزيع األقسام المكتتبة بالتساوي على مدى فترة التغطية وهي تعادل على  
  اإلمارات العربية المتحدة. األقل الحد األدنى المنصوص عليه بقانون التأمين في دولة 

 

 مطالبات 
 

دة  تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدها وفقاً لتقديرات المجموعة للتكلفة النهائية لتسوية كافة المطالبات المتكب 
إلى مصا باإلضافة  يتم  لم  أم  تم اإلبالغ عنها  التي  تلك  التقرير سواء  تاريخ  المدفوعة كما في  الداخلية  وغير  المطالبات  ريف معالجة 

والخارجية المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة المطالبات الُمبلغ 
رصودة في  عنها بصورة فردية. ال يتم تخفيض مخصصات المطالبات قيد التسوية. ويتم إظهار التسويات لمخصصات المطالبات الم

فترات سابقة ضمن البيانات المالية الموحدة للفترة التي تمت فيها التسويات. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة  
بصورة منتظمة. ويتم أيضاً رصد مخصص للمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناء على  

  ديرات اإلدارة. تق
 

 فحص مالءمة المطلوبات 
 

نقدية  تقوم المجموعة بنهاية كل فترة تقرير بتقييم مدى مالءمة مطلوبات التأمين المعترف بها، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات ال
لوبات التأمين غير مالئمة في ضوء التدفقات  المستقبلية من عقود التأمين الخاصة بها. وفي حال أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمط

 النقدية المستقبلية التقديرية، يتم تسجيل مجمل مبلغ العجز مباشرة ضمن حساب الربح أو الخسارة ويتم رصد مخصص للمخاطر السارية. 
 

طالبات والمصاريف التي  يتم رصد مخصص للنقص في األقساط الناشئ عن عقود التأمين العام حينما تتجاوز القيمة المتوقعة من الم
تعزى إلى الفترات السارية للبوالص النافذة بتاريخ التقرير مخصص األقساط غير المكتسبة ومطلوبات المطالبات المسجلة بالفعل فيما  

المستقبلي   يتعلق بهذه البوالص. ويحتسب مخصص نقص األقساط بالرجوع إلى فئات األعمال التي تدار معاً، بعد األخذ في االعتبار العائد
  على االستثمار فيما يتعلق باالستثمارات المحتفظ بها لدعم األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات. 
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 عقود التأمين )تابع( )ذ( 

 التأمين وإعادة التأمين الُمحتفظ بها )تابع( عقود  
 

 إعادة التأمين 
 

تتنازل المجموعة عن إعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل تنويع المخاطر  
عقود إعادة التأمين المتنازل عنها بصورة  التي تتعرض لها. يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الناتجة عن  

منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث إن ترتيبات إعادة التأمين ال  
  تعفي المجموعة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.

 
ات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقاً لعقود إعادة التأمين ذات  تحتسب المبالغ المستحقة إلى ومن شرك

الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانها كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط التأمين غير 
ج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها ضمن موجودات إعادة التأمين. المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. ويتم إدرا

   
 

يتم تقييم موجودات إعادة التأمين للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير. وتعتبر موجودات إعادة  
دلي  القيمة في حال وجود  في  تعرضت النخفاض  قد  أنها  وتكون  التأمين  بها،  المبدئي  االعتراف  بعد  وقع  لحدث  نتيجة  ل موضوعي، 

المجموعة غير قادرة على استرداد كافة المبالغ المستحقة لها، ويكون لهذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة من  
قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان   شركات إعادة التأمين بحيث يمكن قياسه بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بخسائر انخفاض

   الدخل الموحد في الفترة التي تم تكبُدها فيها. 
  

 يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق. 
 

 تكاليف استحواذ مؤجلة 
 

النسبة من تكاليف االستحواذ التي تساوي النسبة من إجمالي  فيما يتعلق بعقود التأمين العام، تمثل موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة  
 أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير.

 
 ذمم التأمين المدينة والدائنة 

 
التأمين   تعد المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين أدوات مالية ويتم إدراجها في ذمم 

  المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.   
 

 مخصص عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين 
 

تاريخ بيان المركز  يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة المطالبات الُمعلن عنها للمجموعة ولم يتم دفعها في  
ات  المالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها. تتألف األقساط غير المكتسبة التي تم أخذها باالعتبار في مطلوب 

  د.عقود التأمين من نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي الموح
     

 
بند   المكتسبة ضمن  غير  واألقساط  المعلنة  غير  المتكبدة  والمطالبات  التسوية  قيد  المطالبات  من  التأمين  إعادة  تصّنف حصة شركات 

  موجودات عقود إعادة التأمين في البيانات المالية الموحدة. 
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار  (ض)
 

 مطلوبات اإليجار 
 

الحالية   القيمة  تتضمن موجودات اإليجار صافي  الحالية.  القيمة  الناتجة من اإليجار مبدئياً على أساس  الموجودات والمطلوبات  تقاس 

 لدفعات اإليجار التالية: 
 

 ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة دفعات  •
 

 دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل  •
 

 معدل الفائدة للخصم 
 

اإلضافي    تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل، يُستخدم معدل االقتراض 

للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية  

 مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 

 
 موجودات حق االستخدام 

 

 تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي: 
 

 المبدئي اللتزام اإليجار. مبلغ القياس  •
 أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.  •
 أي تكاليف أولية مباشرة.  •
 تكاليف الترميم. •
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة 
 

ة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف  يتم االعتراف بالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصير

 شهراً أو أقل.  12في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 
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 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 867,233 772,356 نقد في الصندوق 
 279,364 23,468 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 - 1,880,000 ودائع ليوم واحد لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 400,000 775,000 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهادات إيداع لدى 

 3,238,907 2,019,461 وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

   
 5,470,285 4,785,504 
   

 
% على الحسابات  14% من تاريخ اإليداع و1حدد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات االحتياطي الخاص بالودائع بين  

الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة. وفي ظل الوضع الوبائي هذا العام، قام المصرف المركزي بتخفيض هذا  
بات الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة. إن هذه االحتياطيات متوفرة فقط للعمليات  % على الحسا7الشرط إلى  

 اليومية بشروط محددة وال يمكن سحبها إال بموافقة مسبقة من المصرف المركزي.   
 

مليون درهم    350ة صفرية بقيمة  مليون درهم كضمان مقابل تمويل بتكلف  350تم منح شهادات إيداع لدى المصرف المركزي بقيمة  
 (. 12ضمن برنامج خطة الدعم االقتصادي الموّجهة للمصرف المركزي )إيضاح 

 
ال تحمل أرصدة النقد في الصندوق واألرصدة والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي أي فوائد، بينما تحمل شهادات اإليداع معدل  

 %( سنوياً. 2.4ى % إل1.85: 2019% ) 0.2% إلى 0.06فائدة من 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي  -5

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 447,445 791,273 ودائع لدى بنوك أخرى 
 455,628 471,279 ودائع تحت الطلب 

 2,812,694 2,755,336 أوراق قبول لدى البنوك 
 2,845,259 2,544,113 قروض مجمعة 

 61,287 36,208 أخرى
   

   
 6,622,313 6,598,209 مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى

 )29,080(  )35,818(  مخصص خسائر االئتمان 
   

   
 6,593,233 6,562,391 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي

   

 يمثل ما هو وارد أدناه الودائع واألرصدة المستحقة من: 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 478,977 569,361  بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 6,143,336 6,028,848 بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   

   
 6,622,313 6,598,209 مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى
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 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   قروض وسلفيات:  )أ( 
 18,715,661  16,722,959 قروض مصرفية لألفراد 

 9,418,422  8,669,529 قروض مصرفية للشركات 
 8,128,045  6,808,424 قروض مصرفية تجارية 

   

   
 36,262,128 32,200,912 )ب([ 6مجموع القروض والسلفيات ]إيضاح 

 )1,711,565(  )2,159,442(  )ج([ 6مخصص خسائر االئتمان ]إيضاح  
   

   
 34,550,563 30,041,470 صافي القروض والسلفيات 

   

   
   

   تحليل القروض والسلفيات:  )ب( 
 7,222,957  6,259,453  شخصية قروض 

 5,380,041  5,596,742  قروض الرهن 
 3,121,075  2,203,728  بطاقات ائتمان

 868,125  538,080  قروض سيارات 
 4,099,197  3,443,069  قروض راك التجارية 

 4,028,848  3,365,355  قروض مصرفية تجارية أخرى 
 9,418,422 8,669,529 قروض مصرفية للشركات 

 2,123,463 2,124,956 قروض أخرى لألفراد 
   

   
 36,262,128 32,200,912 مجموع القروض والسلفيات 

   

   
   

   الحركة في مخصص خسائر االئتمان:  )ج( 
   

 1,966,612 1,711,565 الرصيد في بداية السنة 
 1,399,022 1,699,534 )د([ 6مخصص االنخفاض في القيمة للسنة ])إيضاح 

  )1,654,069( )1,251,657(  محذوف خالل السنة 
   
   

 الرصيد في نهاية السنة 
2,159,442 1,711,565 
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 مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلفيات، بالصافي:  (د )
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,399,022 1,699,534 مخصص االنخفاض في القيمة للسنة 
  )88,752( )75,931(  صافي المسترد خالل السنة 

   

   
 1,623,603 1,310,270 
   

   

 
 يمثل صافي المسترد المبالغ التي استردت الحقاً من القروض التي سبق حذفها بالكامل. 

 

 موجودات التمويل اإلسالمي:  (ه )

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

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

   موجودات التمويل اإلسالمي 
 3,508,781 3,289,296 موجودات تمويل األفراد اإلسالمية 

 2,043,967 1,960,480 موجودات القطاع التجاري اإلسالمية 
 1,083,011 1,125,141 موجودات قطاع الشركات اإلسالمية 

   

 موجودات التمويل اإلسالميمجموع 
6,374,917 6,635,759 

  )288,385( )420,858(  مخصص االنخفاض في القيمة 
   

 
5,954,059 6,347,374 

   

 
 

   التمويل اإلسالمي تحليل موجودات  
 2,390,269  2,166,569 تمويل الَسلم اإلسالمي لألفراد 

 160,162  82,606 مرابحة السيارات اإلسالمية 
 2,043,967 1,960,480 تمويل القطاع التجاري اإلسالمي 

 869,109 976,061 تمويل اإلجارة اإلسالمية للعقارات 
 86,731 63,281 بطاقات ائتمان مرابحة اإلسالمية 

 1,083,011 1,125,141 الخدمات المصرفية اإلسالمية للشركات 
 2,510 779  أخرى  -تمويل إسالمي 

   

 
6,374,917 6,635,759 
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 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

a)    
   أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 161,776  267,896 أوراق مالية مدرجة 
 2,612  2,612 أوراق مالية غير مدرجة 

 2,453,765  2,759,371 سندات دين مدرجة* 
 - 432,294 سندات دين غير مدرجة 

 
3,462,173 2,618,153 

   أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 37,641 125,100 صناديق استثمار مدرجة 

 42,083 42,481 صناديق استثمار غير مدرجة 
 257,418 3,544 سندات دين مدرجة 

   

 171,125 337,142 
   

 2,955,295 3,633,298 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

   
   

   أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
 4,749,913  4,044,523 مدرجة* سندات دين 

 464,386  279,186  سندات دين غير مدرجة 

 
4,323,709 5,214,299 

 )28,161(  )22,045(  مخصص خسارة االئتمان لألوراق المالية الُمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

 5,186,138 4,301,664 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة استثمارات في أوراق  

   
   

 صافي االستثمارات في األوراق المالية 
7,934,962 8,141,433 

   
 

درهم( قُدمت  مليون    1,637:  2019ديسمبر    31، سندات دين مدرجة بقيمة عادلة تبلغ "ال شيء" درهم )2020ديسمبر    31*كما في  
مليون درهم(. كما قُدمت سندات دين مدرجة   1,594: 2019ديسمبر  31كضمان مقابل قروض شراء عكسي بقيمة "ال شيء" درهم )

: ال شيء( كضمان لتمويل بتكلفة صفرية بموجب  2019ديسمبر    31)  2020ديسمبر    31مليون درهم كما في    968.5بقيمة عادلة  
 [. 12المستهدفة للمصرف المركزي ]إيضاح  برنامج خطة الدعم االقتصادي 

 

بالقيمة  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   ، تم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من االستثمارات كأوراق مالية مقاسة 
يرادات االستثمار مليون درهم( ضمن إ  15.2:  2019ديسمبر    31مليون درهم )  15.8العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  
 (. 25في بيان األرباح أو الخسائر الموحد )إيضاح 

 

، أدى التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة من  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم( وتم االعتراف بها ضمن إيرادات   0.4: 2019ديسمبر   31مليون درهم ) 3.4خالل الربح أو الخسارة إلى ربح بقيمة 

 (. 25االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموحد )إيضاح 
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 2020 2019 
درهم ألف    ألف درهم  

 مكونات محفظة االستثمار من حيث الفئة كالتالي: 
   

  441,515  628,475 اإلمارات   -الحكومة االتحادية والمحلية 
  1,080,996  1,104,783 اإلمارات  -جهات تابعة للحكومة 

  1,173,333  684,853 دول مجلس التعاون الخليجي  -الحكومة 

  1,528,764  1,116,368 دول أخرى -الحكومة 

  713,749  566,584 اإلمارات  -البنوك والمؤسسات المالية 

  244,607  403,084 دول مجلس التعاون الخليجي  -البنوك والمؤسسات المالية 

  1,265,948  1,298,239 دول أخرى -البنوك والمؤسسات المالية 
  458,536  438,892 اإلمارات  -الشركات العامة المحدودة 
  294,522  510,030 دول مجلس التعاون الخليجي  -الشركات العامة المحدودة 
  723,512  767,610 دول أخرى  -الشركات العامة المحدودة 

   

 7,925,482 7,518,918 مجموع سندات الدين 
 161,776 267,896 مدرجة أوراق مالية 

 37,641 125,100 صناديق استثمار مدرجة 
 42,083 42,481 صناديق استثمار غير مدرجة 

 2,612 2,612 أوراق مالية غير مدرجة 
   

 8,169,594 7,957,007 مجموع االستثمارات في األوراق المالية 
   

 
 الحركة في االستثمارات في األوراق المالية بـ 

 

 

 
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 المجموع  التكلفة المطفأة  الخسارة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 8,169,594 5,214,299  337,142 2,618,153 2020يناير  1في 
 6,563,426 2,148,507 2,698,404 1,716,515 مشتريات 

 )6,980,574(  )3,193,228(  )2,861,282(  )926,064(  متحصالت من استبعاد/ استحقاقات 
 )2,460(  - - )2,460(  صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب إعادة التقييم 

التحوط  صافي   بسبب  العادلة  القيمة  في  التغيرات 
 وتحويل العملة 

45,987 -  )8,685( 37,302 

صافي التغيرات في القيمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة 

- 3,403 - 3,403 

 )18,649(  - - )18,649(   المبلغ المحمل على اإليرادات
 114,676 118,552 - )3,876(  إطفاء )عالوة( / خصم 

 70,289 44,264 )6,542(  32,567 ربح/ )خسارة( على بيع 

     
 7,957,007 4,323,709 171,125 3,462,173 2020ديسمبر  31في 

  



 

  55بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 استثمارات في أوراق مالية، بالصافي )تابع(  -7
 

 االستثمارات في األوراق المالية )تابع( الحركة في 

 

 

 
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 المجموع  التكلفة المطفأة  الخسارة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 7,226,621 4,756,090 60,968 2,409,563 2019يناير  1في 
 6,688,692 3,287,948 2,345,714 1,055,030 مشتريات 

  )6,126,548( )3,022,534(   )2,089,312( )1,014,702(  متحصالت من استبعاد/ استحقاقات 

 إعادة التقييم صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب 
 

124,876 
 

- 
 

- 
 

124,876 
التحوط   بسبب  العادلة  القيمة  في  التغيرات  صافي 

 وتحويل العملة 
 

45,462 
 

- 
 

64,752 
 

110,214 
أو   العادلة من خالل الربح  القيمة  التغيرات في  صافي 

 الخسارة 
 

- 
 

382 
 

- 
 

382 
األرباح   خالل  من  العادلة  القيمة  في  التغيرات  صافي 

 المحتجزة 
 

 )11,162( 
- - 

 
 )11,162( 

 122,641 128,043 - )5,402(  إطفاء عالوة / خصم 
 33,878  - 19,390  14,488 ربح البيع 

     
 8,169,594 5,214,299  337,142 2,618,153 2019ديسمبر  31في 

 
 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين، بالصافي  -8

 2020 2019 

درهم ألف   ألف درهم    

   موجودات عقود إعادة التأمين 

 69,938 58,411 مطالبات معلنة غير مسددة 

 40,051 27,766 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 1,119 1,433 احتياطي حسابي 

 105,048 78,506 أقساط غير مكتسبة واحتياطي المخاطر السارية 

 216,156 166,116 مجموع موجودات عقود إعادة التأمين

   ذمم التأمين المدينة 

 198,447 144,587 أقساط مدينة 

 64,483 25,877  إعادة التأمين
 432 393 وكالء ووسطاء التأمين 

 263,362 170,857 إجمالي ذمم التأمين المدينة 

 479,518 336,973 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
   

 )38,637(  )54,708(  مخصص خسائر االئتمان 
( 400) -  مخصصات أخرى  

( 39,037) )54,708(   مجموع مخصصات ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  

 440,481 282,265 بالصافي موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين، 
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 موجودات أخرى  -9

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 322,003 275,931 فوائد مدينة 
 63,618 44,326 أرباح مدينة من موجودات التمويل اإلسالمي

 48,231 101,502 مدفوعة مقدماً وودائع مبالغ 
  338,403 564,418 ( 32عقود صرف العمالت األجنبية وعقود مشتقة أخرى )إيضاح 

 42,312 24,780 موجودات وذمم مدينة متعلقة بالتأمين 
 33,069 21,196 الذهب في الصندوق 

 18,977 9,473 أرباح إسالمية مدفوعة مقدًما 
 142,512 242,556 أخرى

 1,284,182 1,009,125 

 
 الشهرة  -10
 

 2020 
 ألف درهم  

  التكلفة 
 166,386 2019في ديسمبر 

  إضافات 

 166,386 2020ديسمبر  31في 

  

 - االنخفاض في القيمة المتراكم

 - 2019يناير  1في 

 - القيمة للسنة مخصص انخفاض 

 - 2019ديسمبر  31في 

 - مخصص انخفاض القيمة للسنة 

 - 2020ديسمبر  31في 

 - 
  صافي القيمة الدفترية 

 166,386 2020ديسمبر  31في 

 166,386 2019ديسمبر  31في 

 
اختبار انخفاض القيمة للشهرة سنويًا أو يتم  ألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على أعمال التأمين لدى المجموعة. ويتم  

ن أجل  إجراء ذلك االختبار مراًرا إذا تبين أن القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية للوحدة، حيث يتم توزيع خسارة انخفاض القيمة أوالً م
سبة وفقًا للقيمة الدفترية لكل أصل من  تخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة للوحدة ثم للموجودات األخرى للوحدة على أساس الن 

 موجودات الوحدة. وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المقيدة للشهرة في فترة الحقة. 
 

أجرت اإلدارة فحصاً لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة في نهاية السنة، وقد خلصت إلى أنه ال يوجد هناك أي انخفاض في القيمة. ولهذا  
مبالغ القابلة لالسترداد لكل وحدة من وحدات توليد النقد استناداً إلى حساب القيمة قيد االستخدام باالعتماد على توقعات  الغرض، تم تحديد ال

بعد فترة    التدفقات النقدية بناء على الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات. ويتم استقراء التدفقات النقدية لما 
نوات باستخدام معدل النمو الذي ترى اإلدارة أنه يقارب معدل النمو طويل األجل للقطاع الذي تعمل فيه وحدات توليد النقد.  الخمس س

 . 43ويتم اإلفصاح عن األحكام المطبقة في حساب القيمة قيد االستخدام في اإليضاح 
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 أرض 
 ومبان  

تحسينات على عقار  
 مستأجر 

 موجودات 
أخرى ثابتة  

 أعمال رأسمالية 
اإلنجاز  قيد  المجموع  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      التكلفة 

 1,887,730 25,520 1,031,027 113,844 717,339 2018ديسمبر  31في 

 84,256 80,922 3,334 - - إضافات 

 - )66,691(  61,941 1,865 2,885 تحويالت 

( 37,071) - - استبعادات   - (37,071 )  

      

 1,934,915 39,751 1,059,231 115,709 720,224 2019ديسمبر  31في 

 97,081  95,013   2,054   14  - إضافات 

 -  )111,380(  108,455   1,510  1,415 تحويالت 

 )32,376(    )8,616(  )16,842( )6,918(  استبعادات 

      

 1,999,620 23,384 1,161,124 100,391 714,721 2020ديسمبر  31في 

      

      االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

 1,027,788 - 710,802 102,334 214,652 2018ديسمبر  31في 

 112,560 - 84,793 4,411 23,356 المحّمل للسنة 

 )37,063(  - )37,063(  -            - استبعادات 

      

 1,103,285 - 758,532 106,745 238,008 2019ديسمبر  31في 

ل للسنة    122,875  -  95,539   4,391   22,945  المحما

  )22,470(   )2,704(  )16,277(  )3,489( استبعادات 

 1,203,690  851,367 94,859 257,464 2020ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 795,930 23,384 309,757 5,532 457,257 2020ديسمبر  31في 

 831,630 39,751 300,699 8,964 482,216  2019ديسمبر  31في 

 
 

تشتمل الموجودات الثابتة األخرى على أجهزة الحاسوب واألثاث والتجهيزات والمعدات والمركبات. وتشمل معظم األعمال الرأسمالية  
 قيد اإلنجاز التكاليف المتعلقة بمختلف تحسينات النظم وتكاليف تجهيزات الفروع والمكاتب. 
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 2020  2019 
    
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 3,306,567  854,001 قروض ألجل 

 1,593,659  - ( 7اتفاقيات إعادة شراء )إيضاح 

تمويل بتكلفة صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة من مصرف  
 1,199,000 اإلمارات العربية المتحدة المركزي*

 
- 

 76,829  14,761 ودائع تحت الطلب 

 2,067,762  4,977,055 

 

 *تفاصيل التمويل بتكلفة صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 

درهم ألف    
  

 849,000 تمويل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل سندات دين مدرجة 

تمويل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات  
 350,000 العربية المتحدة المركزي 

 1,199,000 

 
بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، استلمت المجموعة تمويل بتكلفة صفرية  

يبلغ   المركزي    1,199بإجمالي  المتحدة  العربية  إيداع لدى مصرف اإلمارات  قُدمت شهادات  مليون درهم    350بمبلغ  مليون درهم. 

 كضمان. 2020ديسمبر  31مليون درهم كما في  968.5وسندات دين مدرجة بقيمة عادلة 

 

  تسوية المطلوبات الناشئة من القروض ألجل 

 
 

2020يناير  1  
 تدفقات 
تمويلية  نقدية  

 تغيرات 
 غير نقدية

 
ديسمبر  31  

2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

( 2,453,295) 3,306,567 ألجل قروض   729 854,001 

 3,306,567 (2,453,295 )  729 854,001 
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 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 18,434,769 22,984,282 حسابات جارية 
 1,224,478 1,248,562 ودائع تحت الطلب 

 3,275,754 3,826,983 ودائع توفير 
 13,891,359 8,884,497 ودائع ألجل 

   
   

 
36,944,324 36,826,360 

   

 
 

مليون درهم( محتفظ بها من قبل المجموعة في صورة ضمانات نقدية    1,420:  2019)مليون درهم   1,308تشمل الودائع ألجل مبلغ  
  للقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.

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

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 2,881,992 1,209,557 ودائع وكالة 
 15,690 23,937 ودائع مضاربة ألجل استثمارية 

 1,184,065 896,945 وديعة مرابحة ألجل 
 831,169 881,105 حسابات جارية  -قرض حسن 

 451,227 495,994 حسابات جارية  -مضاربة 
 228,079 213,613 حسابات توفير  -مضاربة 
 21,283 14,998 ودائع تحت الطلب  -مضاربة 

   
 3,736,149 5,613,505 
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ديسمبر 31  ديسمبر 31     
 2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

  مليون دوالر أمريكي مصدرة بخصم  500سندات متوسطة األجل بقيمة 

 1,831,598  1,832,671 )أ(  2019في أبريل 

  مليون دوالر أمريكي بخصم في  50وديعة خاصة بقيمة 

 183,220  183,494  )أ(  2017يوليو 

 524,996  527,131  الخصم )أ( مليون دوالر أمريكي صافية من  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  783,458 مليون لاير سعودي )د(  800قروض ثنائية بقيمة 

( 8,328) ناقصا: تكاليف إصدار سندات الدين والقروض األخرى      (13,625)  

 3,612,266  4,888,881 

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

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

 . 2024متأخرات. 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  145سندات بمعدل متغير بقيمة   أصدرت المجموعة
 . 2023باستحقاق في مارس  %1.4أشهر زائداً  3متغير وفقاً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة 

مليون دوالر أمريكي يستحق    350وات بقيمة  ، قامت المجموعة بترتيب لقرض مشترك لمدة ثالث سن 2017خالل الربع الثالث من عام    (ب )
  15سنوياً. في    %1.55أشهر وفقاً لمعدل ليبور لسعر الدوالر األمريكي زائداً    3. يحمل هذا القرض المشترك سعر فائدة يبلغ  2020في  

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

 
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  %3.85ربح مليون لاير سعودي بمعدل  800، اقترضت المجموعة مبلغ 2019في مارس  (د)
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 تسوية المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية 
 

التغييرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل المتضمنة التغيرات النقدية وغير النقدية.  يوضح الجدول أدناه تفاصيل  
بيان التدفقات النق دية  المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل هي تلك التي تم تصنيف تدفقاتها النقدية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية في 

 الموحد للمجموعة. 
 

 
يناير  1   

2020 
 تدفقات 
تمويلية  نقدية  

 تغيرات 
 غير نقدية

 
ديسمبر  31  

2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     

  2019صادرة في  -سندات يورو متوسطة األجل بمعدل ثابت 
1,821,125 

  
3,374 

 
 1,824,499  

  183,494  275 - 183,219 2017سندات بمعدل متغير صادرة في 
  293,789   153  - 293,636 2018 -قروض ثنائية 
  783,458   156  - 783,302 2019-إسالمية  -قروض ثنائية 

  527,026   2,178  - 524,848 2018ودائع خاصة صادرة في 
(1,285,550) 1,282,751 2017قروض مشتركة في     2,799  -  

( 1,285,550) 4,888,881 التمويليةمجموع المطلوبات من األنشطة    8,935   3,612,266  

 
 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين -15

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

   مطلوبات عقود التأمين
 105,285 81,495 مطالبات معلنة غير مسددة، بالصافي 

 68,811  52,610  مطالبات متكبدة غير معلنة 

 224,897  193,690  أقساط غير محققة 

 2,304  2,841  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 32,840  24,089  احتياطي المخاطر السارية 

 10,300  14,265  احتياطي حسابي 
   

 444,437 368,990 مجموع مطلوبات عقود التأمين 

   

   ذمم التأمين الدائنة 

 43,818 22,516 دائنون 

 45,801 20,561 ذمم إعادة التأمين الدائنة 

 22,318 18,327 عموالت دائنة 

   

 111,937 61,404 مجموع ذمم التأمين الدائنة 

 556,374 430,394 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين 

 
 
 
 
 
 



 

  62بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين -15

 فيما يلي الحركات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة: 

 2020  2019 

 الصافي   إعادة التأمين    اإلجمالي  الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي  

أ ألف درهم  

ل 

ف 

د 

ر

ه 

 م

أ ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

ل 

ف 

د 

ر

ه 

 م

أ ألف درهم 

ل 

ف 

د 

ر

ه 

 م

 ألف درهم 

            مطالبات 
( 69,938)    105,285 مطالبات قائمة     35,347    111,354    (84,016)    27,338  

  2,732       -     2,732    2,304       -     2,304 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

( 40,051)     68,811 مطالبات متكبدة غير معلنة     28,760    58,529    (29,757)    28,772  

( 109,989)  176,400  السنةالمجموع في بداية    66,411  5172,61   (113,773 )   58,842 

( 420,796) مطالبات مسددة خالل السنة    177,108    (243,688 )    (451,933)    213,905    (238,028)  

( 142,458)    348,278 ناشئة عن مطالبات السنة الحالية    205,820   446,609    (209,334)    237,275  

( 10,839)    33,064 ناشئة عن مطالبات السنة السابقة    22,225   9,109    (787 )    8,322  

( 86,178)  136,946 المجموع في نهاية السنة    50,768  176,400  (109,989 )   66,411 

            
( 58,411)    81,494 مطالبات قائمة     23,083   105,285   (69,938)    35,347  

  2,304       -     2,304   2,842      -    2,842 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

( 27,767)    52,610 مطالبات متكبدة غير معلنة    24,843   68,811    (40,051)    28,760  

( 86,178)  136,946 المجموع في نهاية السنة    50,768  176,400  (109,989 )   66,411 

            
            أقساط غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية 

( 105,048)  257,737 المجموع في بداية السنة    152,689  231,197  (95,771)   135,426 

            

 المكتتب خالل السنة 

 

 537,487     (189,897 )   347,590    608,979    (105,048)    503,931  

( 577,445)   المكتسب خالل السنة    216,439    (361,006 )    (582,439)    95,771    (486,668)  

            

( 39,958) صافي الزيادة خالل السنة    26,542  (13,416 )   26,540  (9,277)   17,263 

( 78,506)  217,779 المجموع في نهاية السنة    139,273  257,737  (105,048 )   152,689 



 

  63بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 
 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 مطلوبات أخرى  -16
 

ديسمبر 31  ديسمبر 31     
 2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 180,647   83,313   فوائد مستحقة الدفع

 66,274   29,248   أرباح موزعة من ودائع إسالمية 

 242,261  220,255  مصاريف مستحقة 

 115,269  124,314 [ 29للموظفين ]إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

  377,378  636,961 عقود صرف العمالت األجنبية وعقود مشتقة أخرى 

 48,776  146,645  ذمم دائنة ومطلوبات لبطاقات ائتمان

 157,663  208,669  شيكات مدير صادرة 

 7,151  18,830  ذمم دائنة ومطلوبات لرهونات

 48,213  32,431  ومطلوبات متعلقة بالتأمين ذمم دائنة 

 11,138  11,027 مخصص الخسارة االئتمانية على الموجودات المحتملة وأوراق قبول للعمالء

998,114 أخرى    198,587 

 691,31,65   1,453,357 

 
 

من   األكبر  الجزء  بها،  يرتبط  المطالب  غير  العمالء  وأرصدة  مقدًما،  المستلمة  المطفأة  غير  والعموالت  بالربح  األخرى  المطلوبات 
  ومخصصات االسترداد على إيرادات االستئمان والتأمين المصرفي. 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 وتوزيعات األرباح رأس المال  -17
 

مليون سهم بقيمة درهم واحد    1,676، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  2020ديسمبر    31في  
 مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم(.  1,676: 2019ديسمبر  31للسهم )

 
مليون درهم من رأس المال    503بقيمة    %30ع أرباح نقدية بنسبة  توزي   2020مارس    30اقترح مساهمو البنك في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  

 مليون درهم(.  503بقيمة  %30: توزيعات أرباح نقدية بنسبة 2018) 2019ديسمبر   31المصدر والمدفوع بالنسبة للسنة المنتهية في 
 
 احتياطي قانوني  -18
 

من صافي ربح    %10والنظام األساسي للبنك، يتم تحويل    2015لسنة  (  2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
من رأس المال المصدر. نظًرا ألن االحتياطي القانوني   %50السنة للبنك إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل 

ني خالل السنة. وهذا االحتياطي غير قابل  % من رأس مال البنك المصدر، لم يتم تخصيص ربح لالحتياطي القانو50للبنك يتجاوز  
  للتوزيع.
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 احتياطيات أخرى  -19
 
 

 
 
 
 

 
 

 احتياطي 
 اختياري

 احتياطي  
 عام 

 للمخاطر 
 المصرفية 

 
 

 احتياطي 
 مخاطر  االئتمان 

 
 

 احتياطي 
 االنخفاض في القيمة 

 النظامي 
  - المحدد

 
 

القيمة  احتياطي  
 العادلة 

 
 
 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
        

 3,007,575 )121,611(  49,978 1,742,000 1,000,000 337,208  2018ديسمبر  31في 
 154,125 139,535 14,590 - - -  التغيرات خالل السنة 

        
 3,161,700 17,924 64,568 1,742,000 1,000,000 337,208  2019ديسمبر  31في 

( 62,005) 2,563 )64,568(  - - -  التغيرات خالل السنة   

        
 3,099,695 20,487 - 1,742,000 1,000,000 337,208  2020ديسمبر  31في 

        

 
 

من رأس مال    %20نظًرا ألن االحتياطي االختياري للبنك يساوي  من رأس المال المصدر.    %20من صافي ربح السنة إلى احتياطي اختياري حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل    %10وفقاً للنظام األساسي للبنك، يتم تحويل  
 البنك المصدر، لم يتم تخصيص ربح لالحتياطي االختياري خالل السنة. وهذا االحتياطي قابل للتوزيع. 

 
يتجاوز المخصص    9مة خالل السنة حيث أن المخصص بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، أصدر البنك احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القي 28/2010وفقاً لتعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم  

 .28/2010المطلوب بموجب تعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم 
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 ع( )تاب  2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 احتياطيات أخرى )تابع(  - 19

 
إلى هذا   التحويل  تتم عمليات  للبنك.  التشغيلية  البيئة  في  المتأصلة  المخاطر  لمواجهة  المصرفية  للمخاطر  باحتياطي عام  البنك  يحتفظ 

 االحتياطي وفقاً لتقدير مجلس اإلدارة. وهذا االحتياطي قابل للتوزيع. 
 

قام البنك أيًضا بإنشاء احتياطي خاص بمخاطر االئتمان. إن المساهمات في هذا االحتياطي اختيارية ويتم تقديمها وفقًا لتقدير أعضاء  
 مجلس اإلدارة. هذا االحتياطي متاح للتوزيع. هذا االحتياطي مخصص الستيعاب الخسارة.   

 
ات حقوق الملكية التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة، وأدوات الدين  إن احتياطي القيمة العادلة يتضمن القيمة العادلة ألدو

 التي يمكن إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة، والقيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية. 
 
 

من    2018أبريل    30في    9المالية رقم    * أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات تتعلق بالمعيار الدولي للتقارير 
والذي يُعنى بتحديات التنفيذ المختلفة والنتائج العملية للبنوك التي تعتمد المعيار   CBUAE/BSD/2018/458خالل اإلخطار رقم:  

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"اإلرشادات"(.   9الدولي للتقارير المالية رقم 
 

لمصرف اإلمارات العربية    28/2010رشادات، فإن التسوية بين المخصص العام والمحدد بموجب التعميم  من اإل  4-6وعماًل بالفقرة  
 هي كما يلي:  9المتحدة المركزي والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

   احتياطي انخفاض القيمة: عام 
 634,000  590,616 لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  2010/ 28مخصصات عامة بموجب التعميم 

 1,156,925 1,356,126 9ناقًصا: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثانية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

   
 -  مخصص عام محول إلى االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة* 

   
   انخفاض القيمة: محدد احتياطي 

 691,633 757,310 لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  2010/ 28مخصصات محددة بموجب التعميم 
 627,065  894,790 9ناقًصا: مخصصات المرحلة الثالثة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 49,978 64,568 2019يناير  1النخفاض القيمة في الرصيد االفتتاحي لالحتياطي التنظيمي  

 14,590 )64,568(  المبلغ المعاد من االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة* 

   
 64,568 - مجموع المخصص المحول إلى االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة 

 
تلك المخصصات المقررة من مصرف اإلمارات    9المالية رقم  *وفي حال أن تخطت المخصصات بموجب المعيار الدولي للتقارير  

 العربية المتحدة المركزي فال يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمة. 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 حصص غير مسيطرة  -20
 

 2020 2019 
 ألف  درهم  ألف درهم  

    
   

 38,979 37,828 الرصيد في بداية السنة   
 186 1,601 ربح السنة   

 )2,285(  -  توزيعات أرباح مدفوعة
 948 )117(   التغير في الدخل الشامل اآلخر للسنة

   
 37,828 39,312 الرصيد في نهاية السنة   

 
 إيرادات ومصاريف الفوائد  -21
 

 2020 2019 
درهم ألف   ألف درهم    

   إيرادات الفوائد 
 370,989  318,799  قروض شخصية 

 197,046  172,166  قروض الرهن 
 630,001  487,370  بطاقات ائتمان 

 57,376  33,425  قروض سيارات 
 561,844  432,273  قروض راك التجارية 

 382,079  287,956  قروض مصرفية للشركات 
 288,054  229,959  قروض مصرفية تجارية أخرى 

 73,205  57,458  قروض أخرى لألفراد 
 344,372  297,196  استثمارات في أوراق مالية 

 16,580  6,612  ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 225,201  178,215  بنوك أخرى 

   
 2,501,429 3,146,747 

   
   مصاريف الفوائد 
 376,864  216,581  ودائع من العمالء 

 207,190  131,547  سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل 
 96,269  60,399  قروض من بنوك أخرى 

   
 408,527 680,323 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 
 اإليرادات من التمويل اإلسالمي والتوزيعات للمودعين  -22

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

    إيرادات من التمويل اإلسالمي 
 216,689  213,855  تمويل الَسلم اإلسالمي لألفراد 

 14,716  6,483  مرابحة السيارات اإلسالمية 

 195,329  230,583  تمويل القطاع التجاري اإلسالمي 

 44,714  40,076  تمويل قطاع الشركات اإلسالمي 

 1,336  26,391  إيرادات االستثمارات اإلسالمية 

 38,239  38,065  اإلسالمية للعقارات تمويل اإلجارة 

   
 555,453 511,023 

   
   توزيعات على المودعين 

 157,460 92,791 أرباح موزعة على ودائع استثمارية إسالمية ألجل 
 15,332 28,759  قرض ثنائي طويل األجل

 2,581 1,227 أرباح موزعة على ودائع إسالمية تحت الطلب 

 122,777 175,373 

 
 
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -23

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 57,200  28,169  قروض شخصية 
 21,975  22,811  قروض الرهن 
 268,068  232,203  بطاقات ائتمان 

 11,594  6,451  سيارات قروض 
 46,826  15,049  قروض راك التجارية 

 60,632  37,753   الخدمات المصرفية للشركات
 160,356  141,727   خدمات مصرفية تجارية أخرى

 46,248  56,455  إيرادات من األنشطة برسم األمانة 
 56,032  37,826  التأمين المصرفي 

 43,829  54,389  أخرى

   
 632,833 772,760 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 صافي أرباح عقود التأمين  -24
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 570,079 561,647  إجمالي أقساط التأمين

 )234,132(   )216,439( متنازل عنها لشركات إعادة التأمين ناقصاً: أقساط تأمين 

   

 335,947 345,208 صافي األقساط المتبقية

 - - صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة 

   
 335,947 345,208 صافي أقساط التأمين 

   

 )468,683(  )404,679(  إجمالي المطالبات المتكبدة 

 213,906  177,108  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين 

  )3,651(  صافي التغير في االحتياطي الحسابي 

   

 )254,777(  )231,222(  صافي المطالبات المتكبدة 

   

 22,269 20,804 إجمالي العموالت المكتسبة 

 )72,479(  )81,788(  ناقصاً: العموالت المتكبدة 

   

 )50,210(  )60,984(  صافي العموالت المتكبدة 

   

 30,960 53,002 صافي ربح االكتتاب 

 
 
  إيرادات االستثمار  -25
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

  15,205 15,809 توزيعات األرباح إيرادات 
  33,878 70,289 صافي الربح من استبعاد االستثمارات 

 379 3,403 ربح القيمة العادلة، بالصافي 

   
 89,501 49,462 
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 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

  898,566 788,542 (28)إيضاح  تكاليف الموظفين
 35,771  41,825  تكاليف انتداب موظفين 

 113,897 122,875 االستهالك واإلطفاء 
 113,941 115,188 مصاريف التقنية والمعلومات 

 99,808 81,311 تكاليف إيجار
 50,900 40,609 أتعاب قانونية وأتعاب تحصيل 

 57,297 50,565 تكاليف اتصاالت 
 38,227 21,852 مصاريف تسويق 

 162,028 132,582 أخرى

   
 1,395,349 1,570,435 

 
 ربحية السهم  -27
 

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

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,095,076 503,777 الربح للسنة )بآالف الدراهم( ]العائد إلى ُمالك البنك[ 

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

   
 0.65 0.30 الربحية األساسية للسهم )بالدرهم( 

 
 
 تكاليف الموظفين  -28
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 775,612 692,538 رواتب وبدالت وحوافز 
 11,895 13,015 معاشات 

 24,044 24,186 مكافآت نهاية الخدمة 
 87,015 58,803 أخرى

   
 788,542 898,566 
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 2020 2019 
درهم ألف   ألف درهم    
   

 113,402 115,269 يناير  1الرصيد في 
 - 7,294 إعادة القياس المحمل في الدخل الشامل اآلخر

 1,867 1,751 )دفعات(/ صافي المحّمل خالل السنة 

   
 115,269 124,314 ديسمبر  31الرصيد في 

 
للتحقق    2020ديسمبر    31قامت المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها المستحقين. تم إجراء تقييم اكتواري كما في  

العربية المتحدة إلجراء هذا التقييم. وتم  من القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة. وتم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات  
، تم استخدام معدل خصم بنسبة  2020ديسمبر    31قياس المطلوبات باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. لتقييم االلتزام كما في  

 للسنوات القادمة.  %1.5ومعدل تصاعد الرواتب بنسبة  1.65%
 

 الخصم وافتراض زيادة الرواتب على مطلوبات مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين.  يوضح الجدول أدناه تأثير التغير في معدل
 

2020ديسمبر  31 السيناريو   
 ألف درهم  
  

 )9,338(  )انخفاض(/ زيادة  %1معدل الخصم: زيادة بنسبة 

  10,786  )انخفاض(/ زيادة   %1معدل الخصم: انخفاض بنسبة 

  10,710  )انخفاض(/ زيادة  %1زيادة بنسبة معدل تصاعد الرواتب: 

 )9,455(  )انخفاض(/ زيادة  %1معدل تصاعد الرواتب: انخفاض بنسبة 

  

 
 
 مخصص خسائر االئتمان، بالصافي  -30
 

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,310,270 1,623,603 )د([ 6صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات )إيضاح 
 )2,060(  6,738 صافي مخصص/ )تحرير( االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك األخرى

 )324(  16,333 صافي مخصص / )تحرير( االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية
 2,056 16,739 صافي مخصص االنخفاض في قيمة عقود التأمين 

 170 )246(  االنخفاض في قيمة أوراق قبول للعمالء صافي مخصص / تحرير 
 3,106 135 صافي مخصص االنخفاض في القيمة للبنود خارج الميزانية العمومية  

   
 1,313,218 1,663,302 صافي مخصص االنخفاض في القيمة للسنة 
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 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 2,597,848 3,332,866 التزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية 
 363,087  505,797  مالية  -خطابات ضمان 
 467,512  604,815  غير مالية  -خطابات ضمان 

 328,514  384,395  خطابات اعتماد 

 33,379 19,654 التزامات رأسمالية ومطلوبات طارئة أخرى

   
 4,847,527 3,790,340 

 
وفق المبلغ المنصوص  تعتبر خطابات االعتماد تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل تفوض بموجبها الغير بسحب كمبياالت عليه  

عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة. إن هذه الخطابات مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتالي تحمل مخاطر أقل بشكل  
  ملحوظ.

 
إخفاق مدين  الضمانات المالية هي عقود تلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي يتكبدونها بسبب  

 ما في سداد أي دفعات عند استحقاقها، وذلك وفقاً لشروط أداة الدين. 
 

تمثل التزامات منح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح ائتمان على شكل قروض أو ضمانات أو خطابات  
ن المحتمل أن يكون البنك معرضاً لخسارة تساوي في قيمتها مجموع  اعتماد. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن هذه االلتزامات، فم

االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم من أن تحديد قيمته ليس باألمر السهل، يكون أقل بكثير من إجمالي 
ن يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة. وفي حين أن  االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أ

ميل  هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال أنه يُنظر إليها على أنها مخاطر متواضعة حيث إنها تنشأ أوالً من احتمال قيام الع
ه السحوبات الحقاً عند استحقاقها. يقوم البنك بسحب الجزء غير المستخدم من موافقات منح القروض، وثانياً من احتمال عدم سداد هذ

بمراقبة فترة استحقاق االلتزامات االئتمانية، ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام.  
رداد باختيار البنك وهي غير مدرجة  مليون درهم( قابلة لالست   7,661:  2019مليون درهم )  6,620هناك التزامات بمنح االئتمان بقيمة  

 في الجدول السابق. 
 

مليون درهم( يمثل مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على    10.7:  2019ديسمبر    31مليون درهم )  10.9تحتفظ المجموعة بمبلغ  
مليون   6.7:  2019ديسمبر    31يون درهم )مل  6.8، منه مبلغ  9البنود خارج الميزانية العمومية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 درهم( يمثل مخصص لاللتزامات غير القابلة لإللغاء. 
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معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عبارة  تقوم المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء  
عن عقد مالي بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. تدرج  

الخسارة غير المحققة من المشتقات المتداولة بين سوق وأخرى    هذه المشتقات بالقيمة العادلة. القيمة العادلة للمشتقات تعادل الربح أو 
 باستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج التسعير الداخلية. 

 
يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة في الربح والخسارة أو احتياطي تحوط التدفقات النقدية. تستخدم المجموعة في سياق العمل  

 الية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة والتحوط: االعتيادي األدوات الم
 

عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة   )أ( 
بالنسبة لمقايضات تبادل العمالت، يتم تبادل دفعات  عادة بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ.  

 الفائدة وأصل المبلغ بعملة ما مع عمله أخرى. 
 

مقايضة الديون المتعثرة هي عقود مقايضة يقوم بموجبها المشتـري بسلسلة من الدفعات إلى البائع على أن يستلم في مقابل ذلك   )ب( 
 ي سدادها. أداة دين معينة أو اإلخفاق ف تعثرتسوية في حال 

 
دد  العقود اآلجلة والعقود المستقبلية هي اتفاقيات تعاقدية إما لشـراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مـالية معينة بسعر محدد وتاريخ محـ )ج( 

وأسعار  في المسـتقبل. العقود اآلجـلة هي عقـود مخصصة تتداول في األســواق الموازية. أما العقود المستقبلية للعمالت األجنبية  
الفائدة فتتداول وفق مبالغ نمطية في األسواق الرئيسية الخاضعة للرقابة، ويتم تسوية التغيرات في القيمة السوقية للعقود المستقبلية  

 بشكل يومي. 
 

ية. وتستدعي  اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عقود مشابهة للعقود المستقبلية ألسعار الفائدة، إال أنه يتم التفاوض عليها بصورة فرد )د( 
تسوية نقدية للفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد، على المبلغ األصلي االسمي لفتـرة متفق  

 عليها.
 

زام، أما  الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجـبها البائع )كاتب الخيار( بمنح المشتـري )حامل الخيار( الحق، ولكن ليس االلت  )هـ( 
لشراء أو بيع بتاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل مدة محـددة، قيمة محددة من عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر متفق عليه  

 مسبقاً.
 

ل  مقايضة القسائم فقط هي عقد تبادل قسائم بعملة ما بقسائم بعملة أخرى. إنه شكل من أشكال تبادل العمالت ال يستلزم تبادل أص )و( 
 المبلغ بعمالت مختلفة عند االستحقاق، ويتم تبادل دفعات الفائدة فقط. 

 
نطاق االستحقاق هو منتج لغرض خاص حيث ترتبط القسيمة بمؤشر مرجعي، مثل ليبور، في سياق نطاق محدد. نطاق   )ز( 

  واريخ معينة في المستقبل. االستحقاق القابل لالستدعاء هو نطاق االستحقاق حيث يكون للُمصدر خيار استدعاء السند في ت 
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 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط 

الخاصة بها من أجل الحد من تعرضها لمخاطر  تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط كجزء إدارة الموجودات والمطلوبات  

مقابل   االستراتيجي  والتحوط  المتوقعة  والمعامالت  المالية  األدوات  لبعض  التحوط  طريق  عن  وذلك  الفائدة،  أسعار  ومخاطر  العملة 

 التعرضات في المركز المالي. 

لعمالت األجنبية غير القابلة للتسليم والعقود اآلجلة  تقوم المجموعة باستعمال خيارات وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وخيارات ا

وعقود مقايضة للتحوط ضد مخاطر العمالت المحددة بصفة خاصة. إضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة  

 ة. للتحوط للتغيرات في التدفقات النقدية الناتجة عن بعض القروض والودائع ذات أسعار الفائدة المتغير

ة  بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة، يتم التحوط االستراتيجي من خالل مراقبة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات المالية وإبرام عقود لمقايض 

أسعار الفائدة إلجراء التحوط لنسبة من التعرض لمخاطر سعر الفائدة. ونظراً ألن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط، يتم  

 حاسبة عن المشتقات ذات الصلة كمعامالت مشتقة منتظمة. الم

أبرمت المجموعة عقود لمقايضة أسعار الفائدة المصنفة كتحوطات للقيمة العادلة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة على بعض االستثمارات  

 والقروض ذات أسعار ثابتة. 

  )ل(.  3حوطات القيمة العادلة والتدفقات النقدية مبينة في اإليضاح إن السياسة المحاسبية للمجموعة ألدواتها المالية المشتقة وت 

 )د(.  43لمزيد من المعلومات حول الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للمشتقات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 فعالية التحوط 

تقييمات الفعالية الدورية لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة  تتحدد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط ومن خالل  

 التحوط. 

بالنسبة للتحوطات من المشتريات بالعمالت األجنبية، تبرم المجموعة عالقات تحوط حيث تتطابق الشروط الحرجة ألداة التحوط مع  

 ية لتقييم فعالية التحوط. شروط البند المتحوط. تستخدم المجموعة طريقة اشتقاقية افتراض

ذا  في عمليات تحوط المشتريات بالعمالت األجنبية، قد تنشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره في األصل أو إ

 كانت هناك تغيرات في مخاطر االئتمان للطرف المقابل المشتق. 
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 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط )تابع( 

أبرمت المجموعة مقايضات أسعار فائدة لها شروط حرجة مماثلة للبند المتحوط، بما في ذلك السعر المرجعي، وتواريخ إعادة التعيين، 

من قروضها، لذلك يتم تحديد البند المتحوط كنسبة من    %100واالستحقاقات والقيمة االسمية. ال تتحوط المجموعة بنسبة  وتواريخ الدفع،  

البند   لتطابق جميع الشروط الحرجة خالل العام، توجد عالقة اقتصادية بين  القائمة حتى القيمة االسمية للمقايضات. ونظراً  القروض 

 المتحوط وأداة التحوط. 

ييم عدم فعالية التحوط لمقايضات أسعار الفائدة باستخدام نفس المبادئ المستخدمة في تحوط المشتريات بالعمالت األجنبية. وقد  يتم تق

 تحدث بسبب: 

 • تعديل القيمة الدائنة/ المدينة على مقايضات أسعار الفائدة التي ال يقابلها القرض. 

 مقايضات أسعار الفائدة والقروض. • وجود اختالفات في الشروط الحرجة بين 

• آثار اإلصالحات القادمة على إيبور ألنها قد تسري في وقت مختلف ويكون لها تأثير مختلف على البند المتحوط )األصل أو االلتزام  

  المالي ذو السعر المتغير( وأداة التحوط )مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة لتحوط األصل أو االلتزام المالي(. 

فة إلى  يوضح الجدول المبين في الصفحة التالية القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيم السوقية، باإلضا
القيم االسمية المصنفة من حيث الفترة حتى االستحقاق. تمثل القيمة االسمية قيمة األصل األساسي أو السعر أو المؤشر المرجعي لألداة  

 المشتقة الذي يتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. 
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  2020ديسمبر  31

االستحقاقالقيمة االسمية من حيث الفترة حتى     

 القيمة  
 العادلة الموجبة 

 القيمة  
 العادلة السالبة 

 القيمة   
 االسمية 

  حتى 
أشهر 3  

 3 – 6   
  أشهر

 6 – 12  
  شهراً  

 1 – 5   
  سنوات

5أكثر من     
 سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                المحتفظ بها لغرض المتاجرة:المشتقات 

 -  -  3,219,916  1,191,210  3,469,188  7,880,314  52,173  56,586 عقود صرف أجنبي آجلة
 -  -  -  -  1,043,132  1,043,132    8,518 خيارات صرف أجنبي )مشتراة( 

 -  -  -  -  1,043,132  1,043,132  8,526  - خيارات صرف أجنبي )مبيعة(
 7,686,934  2,465,962  -  -  -  10,152,896  438,101  435,420 مقايضات أسعار الفائدة
 -  550,950        550,950  835  841 مقايضة تبادل العمالت 

 -  -  -  -  7,802  7,802  681  738 مبادالت السلع 
 600,000  -  -  -  -  600,000  -  1,170 لالستدعاء ترتيبات نطاق متعددة قابلة 

 -  -  -  -  193,459  193,459  449  4,362 عقود مستقبلية

 8,286,934  3,016,912  3,219,916  1,191,210  5,756,713  21,471,685  500,765  507,635 وع الفرعيالمجم
                

                المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة 
 459,125  833,771  -  37,296  -  1,330,192  127,780  - مقايضة أسعار الفائدة

 -  -  -  -  -  -  -  - مقايضة تبادل العمالت 

 459,125  833,771  -  37,296  -  1,330,192  127,780  - وع الفرعيالمجم
                

                المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 
 -   783,458  -  17,370  487,631  1,288,459  1,090  7,974 عقود صرف أجنبي آجلة

 -  200,000  293,840  -  -  493,840  7,326  21,544 مقايضة أسعار الفائدة
 -  477,490  -  -  -  477,490  -  1,370 مقايضة تبادل العمالت 

 -  -  -  -  -  -  -  - مقايضة القسائم فقط 
 -  -  -  -  238,428  238,428  -  25,895 عقود مستقبلية

                

 -  1,460,948  293,840  17,370  726,059  2,498,217  8,416  56,783 وع الفرعيالمجم
                

 8,746,059  5,311,631  3,513,756  1,245,876  6,482,772  25,300,094  636,961  564,418 مجموع المشتقات 
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 القيمة االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق    2019ديسمبر  31

 القيمة  
 العادلة  الموجبة

 القيمة  
 العادلة السالبة 

 القيمة   
 االسمية 

  حتى 
أشهر  3  

 3 – 6   
  أشهر 

 6 – 12  
  شهراً  

 1 – 5   
  سنوات

5أكثر من     
 سنوات

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة: 

 123,351 عقود صرف أجنبي آجلة
 

 101,033  10,115,744  4,222,377  1,915,214  3,296,943  681,210  - 

 -  -  1,095  34,390  370,361  405,846  -  1,772 خيارات صرف أجنبي )مشتراة( 

 -  -  -  231,399  23,953  255,352  1,503  - خيارات صرف أجنبي )مبيعة(
 -  -  29,328  14,504  14,504  58,336  -  2,923 خيار السلع )لمشتراه( 
 -  -  29,328  14,504  14,504  58,336  2,930  - خيار السلع )المباعة(

 6,301,590  1,716,660  -  -  -  8,018,250  171,195  168,495 مقايضات أسعار الفائدة
 -  1,469,200  678,343  -  -  2,147,543  7,377  8,787 مقايضة تبادل العمالت 

 -  -  17,193  -  -  17,193  1,294  1,309 السلع مبادالت 
 500,000  400,000  -  -  -  900,000  -  3,541 ترتيبات نطاق متعددة قابلة لالستدعاء 

 -  -  -  -  398,111  398,111  1,312  1,320 عقود مستقبلية

 6,801,590  4,267,070  4,052,230  2,210,011  5,043,810  22,374,711  286,644  311,498 وع الفرعيالمجم
                

                المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
 547,277  782,915  -  -  -  1,330,192  75,461  182 مقايضة أسعار الفائدة

 -  -  -  -  -  -  -  - مقايضة تبادل العمالت 

 547,277  782,915    -  -  -  1,330,192  75,461  182 المجموع الفرعي
                

                المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 
 -  783,301  190,973  859,900  522,168  2,356,342  8,713  3,701 عقود صرف أجنبي آجلة

 200,000  293,840  -  -  -  493,840  6,483  12,862 مقايضة أسعار الفائدة
 -  477,490  -  -  -  477,490  77  1,413 العمالت مقايضة تبادل 

 532,585  -  -  -  -  532,585  -  7,850 مقايضة القسائم فقط 
 -  -  97,335  230,569  6,602  334,506  -  897 عقود مستقبلية

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 732,585  1,554,631  288,308  1,090,469  528,770  4,194,763  15,273  26,723 وع الفرعيالمجم
                

 8,081,452  6,604,616  4,340,538  3,300,480  5,572,580  27,899,666  377,378  338,403 مجموع المشتقات 
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 يتضمن الجدول التالي تفاصيل التعرضات المتحوطة التي تغطيها استراتيجيات التحوط للمجموعة: 
 
  2020ديسمبر  31

لتعديالت القيمة الدفترية على البند  المبلغ المتراكم   القيمة الدفترية للبند المتحوط  
 المتحوط 

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية    بنود الميزانية العمومية  

 التحوطات المتوقفة   التحوطات المستمرة      المطلوبات   الموجودات   المطلوبات   الموجودات  

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

               المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة 

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة    )119,069(   -    1,250,720 مقايضة أسعار الفائدة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ال ينطبق   ال ينطبق   

 ال ينطبق   ال ينطبق    قروض وسلفيات، بالصافي   )8,711(       170,345 مقايضة أسعار الفائدة 

 -  -   -  )127,780(   -    1,421,065 المجموع الفرعي 
               

               المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 

 -     ودائع من العمالء  ال ينطبق   ال ينطبق   391,729 -  لاير سعودي  -عقود صرف أجنبي آجلة 
   1,070   سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل   ال ينطبق   ال ينطبق   783,458   لاير سعودي  -عقود صرف أجنبي آجلة 
   )20,324(    استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة   ال ينطبق   ال ينطبق   -  44,741 نيرة نيجيرية -عقود صرف أجنبي آجلة 
   59   قروض وسلفيات، بالصافي   ال ينطبق   ال ينطبق   -  75,658 أوقية ذهب  -عقود صرف أجنبي آجلة 

 -  )3,791(    سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل   ال ينطبق   ال ينطبق   293,840  - مقايضة أسعار الفائدة 
   19,533   قروض وسلفيات، بالصافي   ال ينطبق   ال ينطبق   -  200,346 مقايضة أسعار الفائدة 

 -  1,172   استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة   ال ينطبق   ال ينطبق   -  479,255 مقايضة تبادل العمالت 
 1,461  -   سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل   ال ينطبق   ال ينطبق   -  - مقايضة القسائم فقط 

 -  25,895   استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة   ال ينطبق   ال ينطبق   -  312,282 عقود مستقبلية 
               

 -  23,614   -  -  -  1,469,027  1,112,282 المجموع الفرعي 
               

 1,461  23,614   -  )127,780(   -  1,469,027  2,533,347 مجموع المشتقات 
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 يتضمن الجدول التالي تفاصيل التعرضات المتحوطة التي تغطيها استراتيجيات التحوط للمجموعة: 
 
  2019ديسمبر  31

المبلغ المتراكم لتعديالت القيمة الدفترية على البند   القيمة الدفترية للبند المتحوط  
 المتحوط

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية   بنود الميزانية العمومية 

التحوطات       المطلوبات   الموجودات   المطلوبات   الموجودات  
 المستمرة 

 التحوطات   
 المتوقفة 

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

               كتحوطات للقيمة العادلة المشتقات محتفظ بها 

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل    )70,942(   -  -  1,223,401 مقايضة أسعار الفائدة 
 الشامل اآلخر 

 ال ينطبق  ال ينطبق 

 ال ينطبق  ال ينطبق  قروض وسلفيات، بالصافي  )4,519(   182  -  165,971 مقايضة أسعار الفائدة 

 -  -  -  )75,461(   182  -  1,389,372 المجموع الفرعي 
              

              المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 

 -    ودائع من العمالء   ال ينطبق  ال ينطبق  783,302   سعودي لاير   -عقود صرف أجنبي آجلة 
   )981(   سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل  ال ينطبق  ال ينطبق  905,054   لاير سعودي  -عقود صرف أجنبي آجلة 
   )208(   أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة استثمارات في   ال ينطبق  ال ينطبق    37,258 نيرة نيجيرية -عقود صرف أجنبي آجلة 
   1,922  قروض وسلفيات، بالصافي  ال ينطبق  ال ينطبق    43,048 أوقية ذهب  -عقود صرف أجنبي آجلة 
   1,214  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة   ال ينطبق  ال ينطبق    587,680 جنيه مصري  -عقود صرف أجنبي آجلة 

 -  11,093  قروض وسلفيات، بالصافي  ال ينطبق  ال ينطبق  -  200,346 مقايضة أسعار الفائدة 
   )4,145(   سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل  ال ينطبق  ال ينطبق  293,840  - مقايضة أسعار الفائدة 

 -  1,134  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة   ال ينطبق  ال ينطبق  -  478,167 مقايضة تبادل العمالت 
 -  1,949  سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل  ال ينطبق  ال ينطبق  532,585  - مقايضة القسائم فقط 

 -  897  المطفأة استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة    ال ينطبق  ال ينطبق  -  350,559 عقود مستقبلية 
               

 -  12,875   -  -  -  2,514,781  1,697,058 المجموع الفرعي 
               

 -  12,875   -  )75,461(   182  2,514,781  3,086,430 مجموع المشتقات 
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 النقد وما في حكمه  - 33

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,146,597 2,675,824 نقد في الصندوق وحساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 6,622,313 6,598,209 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

   
 9,274,033 7,768,910 

   ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك األخرى بفترات استحقاق أصلية تزيد عن
 )5,865,486(  )5,637,920(  ثالثة أشهر

   
 3,636,113 1,903,424 

 
 القطاعات التشغيلية   -34

 
، يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقاً آللية رفع التقارير الداخلية إلى اإلدارة التي  8المالية رقم بعد تبني اإلدارة للمعيار الدولي للتقارير 

القطاع    تتولى مسؤولية تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية وتقييم أدائها. إن جميع القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل المجموعة تلبي تعريف 
 . 8عيار الدولي للتقارير المالية رقم التشغيلي بموجب الم

 
 لدى المجموعة خمسة قطاعات عمل رئيسية: 

 

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

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

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

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

 تشمل جميع تعامالت التأمين للشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.  –خدمات التأمين  •
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  تشتمل القطاعات المذكورة أعاله على المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لدى المجموعة. 
 

المقام  في  ولما كانت كافة عمليات القطاعات لدى المجموعة عمليات مالية تحقق معظم إيراداتها من الفوائد والرسوم والعموالت، فإن اإلدارة تعتمد  
 األول على اإليرادات ونتائج القطاعات لتقييم أداء كل قطاع. 

 
عات.  يتم عادةً تخصيص األموال بين القطاعات، األمر الذي يؤدي إلى وجود تحويالت لتكلفة التمويل يتم بيانها ضمن اإليرادات فيما بين القطا

تسعير معامالت تحويل األموال. ال توجد عناصر هامة أخرى ضمن اإليرادات  تستند الفائدة المحتسبة على هذه األموال إلى إرشادات البنك حول 
 أو المصاريف بين قطاعات األعمال. 

 
تستند تقارير إدارة المجموعة إلى قياس صافي األرباح التي تتألف من صافي إيرادات الفوائد ومخصصات االنخفاض في قيمة القروض وصافي  

 ات األخرى والمصاريف غير المتعلقة بالفائدة. إيرادات الرسوم والعموالت واإليراد
 

لمسؤول  تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي )ا
 الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه. 

 
201و 2020ديسمبر  31فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى اإلدارة عن القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في 
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 المصرفيةالخدمات 
 لألفراد 

الخدمات المصرفية 
  للشركات 

الخدمات المصرفية 
  التجارية

  الخزينة
 وأخرى 

 أعمال  
 التأمين

تكاليف المركز 
 الرئيسي وتكاليف

 المجموع تعديالت التوحيد     غير موزعة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         2020ديسمبر  31
 2,092,902 3,497 - 8,491 132,717 629,082 329,987 989,128 صافي إيرادات الفوائد الخارجية 

( 26,465) 236,223 اإليرادات من التمويل اإلسالمي صافية من التوزيعات للمودعين   225,949  )3,031( - - - 432,676 
 

( 279,916) إيرادات داخلية / )تكاليف(    )68,015( (52,535 )  318,805 - 81,661 - - 
         

 2,525,578 3,497 81,661 8,491 448,491 802,496 235,507 945,435 صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
( 16,919) 1,509 75,727 215,027 209,975 41,387 511,745 إيرادات غير مشتملة على الفوائد   1,038,451 

         

(13,422) 83,170 84,218 663,518 1,012,471 276,894 1,457,180 اإليرادات التشغيلية   3,564,029 
( 621,272) مصاريف تشغيلية باستثناء االستهالك واإلطفاء  (50,054 )  (244,412 )   )21,574(  )49,293( (292,375 )  6,506  )1,272,474( 

( 3,462) )1,927(  )42,079(  استهالك وإطفاء   )1,085(  )3,450( (70,872 )    )122,875( 
         

( 663,351) مجموع المصاريف التشغيلية  )51,981( (247,874 )  (22,659)  )52,743( (363,247 )  6,506  )1,395,349( 
( 809,076) مخصص االنخفاض في القيمة، بالصافي   )156,661( (662,745 )   )17,970(  )16,850( - -  )1,663,302( 

         
         

(15,247) صافي الربح / )الخسارة(   68,252 101,852 622,889 14,625  )280,077(  )6,916( 505,378 

 52,772,608 )252,702(  1,383,933 691,303 14,254,110 6,666,608 13,729,673 16,299,683 موجودات القطاع 
         

 52,772,608 )252,702(  1,383,933 691,303 14,254,110 6,666,608 13,729,673 16,299,683 مجموع الموجودات 

         
620,874 488,227 6,123,400 17,314,561 7,316,890 13,023,703 مطلوبات القطاع   (87,337 )  44,927,650 

         

620,874 488,227 6,123,400 17,314,561 7,316,890 13,023,703 المطلوبات مجموع   )87,337( 44,927,650 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
  القطاعات التشغيلية )تابع(  - 34

 
 الخدمات المصرفية

  لألفراد
 الخدمات المصرفية

  للشركات
 الخدمات المصرفية 

  التجارية
  الخزينة
 وأخرى 

 أعمال 
 التأمين

تكاليف المركز  
الرئيسي وتكاليف  

 المجموع  تعديالت التوحيد    غير موزعة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         2019ديسمبر  31
 2,466,424 1,487 - 9,820 122,775 794,711 336,322 1,201,309 صافي إيرادات الفوائد الخارجية 

 335,650 1,131 - - )32,603(  178,337 )54,074(  242,859 اإليرادات من التمويل اإلسالمي صافية من التوزيعات للمودعين 
 إيرادات داخلية / )تكاليف( 

)308,579(  (46,987 )  42,265 91,878  - 221,423 - - 
         

 2,802,074 2,618 221,423 9,820 182,050 1,015,313 235,261 1,135,589 صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
 1,176,841 )11,117(  139 44,408 218,093 274,025 64,645 586,648 إيرادات غير مشتملة على الفوائد 

         

 3,978,915 )8,499(  221,562 54,228 400,143 1,289,338 299,906 1,722,237 اإليرادات التشغيلية 
( 46,139) )780,382(  مصاريف تشغيلية باستثناء االستهالك واإلطفاء   (204,249 )   )19,999( (47,070 )  (365,708 )  7,009  )1,456,538( 

( 1,490) )37,925(  استهالك وإطفاء  (1,279 )   )756( (3,591 )  (67,519 )   )1,337(  )113,897( 
         

( 47,629) )818,307(  مجموع المصاريف التشغيلية   (205,528 )   )20,755( (50,661 )  (433,227 )  5,672  )1,570,435( 
(134,539) )740,527(  مخصص االنخفاض في القيمة، بالصافي   (438,122)   1,152  )1,182( - -  )1,313,218( 

         
         

 1,095,262 )2,827(  )211,665(  2,385 380,540 645,688 117,738 163,403 صافي الربح / )الخسارة( 

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

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

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

         

 49,278,002 )57,951(  815,448 634,727  9,455,469 14,456,801 12,179,386 11,794,122 مجموع المطلوبات 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات حول البيانات 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -35
 

ركات  تتمثّل األطراف ذات العالقة في كبار موظفي اإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وفضالً عن الش
فعاالً. تأثيراً  أنشطة المجموعة    التي يمارسون عليها  الذين يتمتعون بالصالحيات والمسؤوليات عن تخطيط  كبار موظفي اإلدارة هم أولئك األفراد 

 وتوجيهها والرقابة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تتضمن تعويضات كبار موظفي اإلدارة رواتب وعالوات ومنافع أخرى. 
 

األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك  أبرمت المجموعة خالل السنة معامالت مع  
  أسعار الفائدة والضمانات، تقريباً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.

 

 ة الناتجة عن هذه المعامالت:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصد  
   
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

   معامالت خالل الفترة 
 16,676 9,574 إيرادات الفوائد 

 32,314 34,094 مصاريف الفوائد 
 1,137 621 إيرادات العموالت 

   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
 35,043 32,229 ومصاريف أخرىوبدل حضور الجلسات  

   

 
   

   األرصدة 
   القروض والسلفيات: 

 376,207 300,999 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  - 
 6,312 35,961 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -
 6,549 3,001 كبار موظفي اإلدارة  - 

   

 339,961 389,068 

 
   ودائع 

 2,218,798  2,107,864  مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  -
 10,712  10,327  أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -
 16,882  18,503  كبار موظفي اإلدارة  -

   

 2,136,694 2,246,392 

 
   التزامات ومطلوبات محتملة غير قابلة لإلنهاء 

   وعقود آجلة  
 182,520  166,161  مساهمون وشركاتهم ذات العالقة  -
 40  40  أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة  -

   
 

166,201 182,560 

 
   

   ذمم التأمين المدينة 
 10,351 11,150 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 

   ذمم التأمين الدائنة 
 134 59 مبالغ مستحقة لحملة الوثائق 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة 
 
 موجودات حق االستخدام  -36

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 - 176,939 الرصيد في بداية السنة 
 225,191 - 2019يناير  1في   16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  909 إضافات خالل السنة 
( 22,541) نقص بسبب فسخ وتعديل عقود اإليجار   (10,333 )  

( 37,435) استهالك السنة   (37,919 )  

   
 117,872 176,939 

 
 مطلوبات اإليجار  -37

 
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 - 151,710 الرصيد في بداية السنة 

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

  909 إضافات خالل السنة 

( 24,230) نقص بسبب فسخ وتعديل عقود اإليجار   (10,511 )  

( 3,936) أرباح من امتيازات اإليجار بسبب الجائحة  - 

 7,520 5,374 تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار للسنة

( 27,479) مدفوعات خالل السنة   (41,184 )  

   
 102,348 151,710 

 
 أنشطة برسم األمانة  -38
 

 2,731، بلغت القيمة السوقية لهذه الموجودات  2020ديسمبر    31يحتفظ البنك بموجودات بصفة األمانة للعمالء دون حق الرجوع. في  
  الموحدة للمجموعة.مليون درهم( واستُبعدت من هذه البيانات المالية  2,178: 2019مليون درهم )

 
 دعاوى قضائية  -39

 
يعد البنك طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل االعتيادي. وحيث إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه اإلجراءات  

بي جوهري على البيانات المالية  والدعاوى على وجه التأكيد، فإن إدارة البنك ال تعتقد بأنه سيكون لهذه اإلجراءات والدعاوى أي تأثير سل
  الموحدة للمجموعة إذا لم يتم الفصل فيها لصالح المجموعة. 

 
تدخل الشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، مثل شركات التأمين األخرى بصفة المدعى عليه في عدد من القضايا  

بها. ويتم تكوين مخصص بشأن كل قضية من تلك القضايا عندما يكون من المرجح أن  القانونية فيما يتعلق بأنشطة االكتتاب الخاصة  
 تؤدي النتيجة إلى تكبد المجموعة خسارة بخروج موارد اقتصادية ويمكن وضع تقدير موثوق لقيمتها.

 
 موسمية النتائج  -40

 
 . 2019و 2020لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية خالل سنتي 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31يانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات حول الب
 
  إدارة المخاطر المالية -41

 
 مراجعة إدارة المخاطر 

 
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة محددة من  

المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم نشاط الخدمات المالية. تهدف المجموعة إلى تحقيق توازٍن مالئم  المخاطر أو مجموعة من 
 بين المخاطر والعائدات والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 

 
المخاطر   إدارة  أن وجود  البنك  في  اإلدارة واإلدارة  بطريقة  يعتقد مجلس  للبنك  االستراتيجي  النمو  أهداف  لتحقيق  أمر حيوي  الفعالة 

فيما  مستدامة. تؤيد لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة االستراتيجية الشاملة إلدارة المخاطر لدى البنك وتحملها، وتوفر التوجيه الالزم  
لمخاطر بالبنك مستقلة عن وظائف المخاطرة بما يتوافق مع إرشادات  يتعلق بتدابير إدارة المخاطر التي تتخذها المجموعة. إن مهمة إدارة ا

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وتتوافق مع نموذج المجموعة المكون من ثالثة خطوط دفاع. 
 

بما في ذلك  "لدى المجموعة سياسة إدارة مخاطر المؤسسة المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تغطي إطار تحمل المخاطر للمجموعة  
 المخاطر المالية وتعمل ضمن الحدود المعتمدة للمخاطر المالية". 

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة بهدف تحديد وتحليل وتعريف سقوف/ضوابط مناسبة، ومراقبة االلتزام بها من خالل  

وأنظمتها المستخدمة في إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما    النظم المعلوماتية الموثوقة والمتطورة. تقوم المجموعة بمراجعة سياساتها
يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة. تقوم المجموعة بمراجعة سياساتها وأنظمتها المستخدمة في  

 ات الناشئة. إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارس
 

أنشأ مجلس اإلدارة خمس لجان لإلشراف على مجاالت محددة وإعداد الموضوعات لدراستها من قبل مجلس اإلدارة بالكامل. فيما يلي  
 وصف الدور الواسع لكل لجنة في الجدول أدناه: 

 
 لجان المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

 األدوار والمسؤوليات  اللجنة 

  االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة:لجنة 

بصالحية   اإلدارة  لمجلس  التابعة  االئتمان  لجنة  ستتمتع 

الموافقة على االئتمان التي يفوضها رئيس/ مجلس اإلدارة.  

ستقوم لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة/ رئيس مجلس  

اإلدارة / مجلس اإلدارة بعد ذلك بالتفويض إلى الغير أو  

الصالحيات المفوضة للجنة االئتمان اإلدارية    الموافقة على

وما دونها. تتمتع لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة أيًضا  

بسلطة التصديق على الموافقات التي يقدمها أي من موظفي 

حالة   في  )عادة  تفويضهم؛  يتجاوز  فيما  اآلخرين  البنك 

 الطوارئ(. 

 
 

التي   ▪ االئتمان  مقترحات  واعتماد  الممنوحة  مراجعة  المفوضة  الحدود  تتجاوز 
  لإلدارة.

المصرفية   ▪ الخدمات  الموجودات من  المنتج لمنتجات  برنامج  اعتماد إرشادات 
 التجارية والخدمات المصرفية للشركات. 

 مراجعة واعتماد منهجية درجات االئتمان للبنك.  ▪
اعتماد االستثمارات ضمن عملية تفويض صالحيات اإلقراض كما هو موضح   ▪

 اسة االستثمار للبنك.في سي 
مراجعة أي خرق في سياسة االستثمار للبنك وتصعيده إلى مجلس اإلدارة حيثما   ▪

 كان ذلك مطلوبًا. 
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -41

 مراجعة إدارة المخاطر )تابع( 
 

 األدوار والمسؤوليات  اللجنة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة: 

رأس   لبنك  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  بإنشاء  اإلدارة  مجلس  قام 

المسائل   الخيمة الوطني لمساعدتهم في اإلشراف ومراقبة ومراجعة 

مجلس   أعضاء  تعيين  ذلك  في  بما  اإلدارة  مجلس  بتكوين  المتعلقة 

 الجدد ومكافآت اإلدارة التنفيذية واستراتيجيات المكافآت. اإلدارة  

مراجعة هيكل وحجم وتكوين مجلس اإلدارة وتقديم توصيات بشأن   •

 التغييرات.

صياغة المعايير لتحديد المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة الختيار   •

 عضو مجلس إدارة. 

دارة،  تحديد ومراجعة المرشحين المؤهلين للتعيين كأعضاء مجلس إ  •

المحتملة.   ترشيحهم  إلعادة  الحاليين  األعضاء  تقييم  ذلك  في  بما 

ستجري اللجنة تقييم المرشحين وفقًا لعملية رسمية وشفافة، وتمرير  

 التوصيات الخاصة بالترشيح إلى مجلس اإلدارة. 

تقييم واعتماد خطط التعويضات والسياسات وخطط التعاقب لإلدارة   •

 التنفيذية.

ارة من خالل مراجعة / تقديم توصيات فيما يتعلق  مساعدة مجلس اإلد •

  بسياسات وإطار المكافآت لجميع الموظفين.

التنفيذية   • اإلدارة  بشأن  اإلدارة  مجلس  إلى  توصيات  وتقديم  مراجعة 

والراتب األساسي السنوي، والمكافأة السنوية / األجر المتغير، وأي  

 تعويضات أو منافع أخرى. 

بمجمو • اإلدارة  مجلس  الشركات  توصية  حوكمة  إرشادات  من  عة 
 للبنك.   

 لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة: 

مجلس   قبل  من  اإلدارة  لمجلس  التابعة  التدقيق  لجنة  إنشاء  تم 
في   اإلدارة  مجلس  لمساعدة  اإلدارة(  )مجلس  البنك  إدارة 
البنك   لعمليات  التالية  للجوانب  والمراجعة  والمراقبة  اإلشراف 

 التابعة له: والشركات 
 

 جودة وسالمة البيانات المالية والتقارير المالية.  •

فعالية أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة   •
 الداخلية. 

 االلتزام بالقوانين والتشريعات.  •

 االلتزام بقواعد السلوك لدى المجموعة.  •

 مهمة التدقيق الداخلي للمجموعة.  •

 الخارجيين. عملية التدقيق القانوني والمدققين  •

مراقبة مدى مالءمة وسالمة البيانات المالية المرحلية والمنشورة والتقرير   •
التابعة له، بما في ذلك أحكام التقارير  السنوي للبنك وأعماله والشركات 

 المالية الهامة الواردة فيها. 

وأهدافها وخطة   • للمجموعة  الداخلي  التدقيق  استراتيجية  واعتماد  مراجعة 
الميزانية والموارد ومقاييس األداء والنتائج وخطة التدقيق السنوية القائمة  
فعالية   للمجموعة حول  الداخلي  التدقيق  تقارير  المخاطر. ومراجعة  على 

 أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 

جيين دراسة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدققين الخار  •
االرتباط   الموافقة على شروط  أو عزلهم.  استقالتهم  أو  تعيينهم  إعادة  أو 

  وطبيعة ونطاق تدقيقهم وفعالية عملية المراجعة.

مراجعة ترتيبات اإلبالغ عن المخالفات التي يمكن للموظفين من خاللها،  •
بثقة، إثارة مخاوف حول المخالفات المحتملة في التقارير المالية أو األمور  

 ألخرى. ا

واالمتثال   • المالية  والتقارير  والرقابة  بالتدقيق  المتعلقة  األخرى  األمور 
  التنظيمي.
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 والمسؤوليات األدوار   اللجنة 

 لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة: 

تم إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة بنك رأس    

الخيمة من قبل مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس على الوفاء  

بمسؤولياته فيما يتعلق باإلشراف على إطار عمل إدارة  

المخاطر بالبنك والمتعلق تحديداً بمخاطر السوق ومخاطر  

السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل واالمتثال  

والرقابة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات  

ومخاطر االحتيال والمخاطر القانونية. كما تراجع اللجنة  

وتعتمد التغييرات لتشمل السياسات والممارسات الهامة  

 المستخدمة في إدارة هذه المخاطر.   

 

 
 
لد ▪ الشامل  واإلطار  للمخاطر  الرئيسية  البنك  سياسات  واعتماد  رجة  مراجعة 

 تحمل المخاطر. 
حول   ▪ بشأنها  وتقديم مالحظات  ومراجعتها  اإلدارية  اللجان  من  تقارير  تلقي 

 فئات المخاطر التي يواجهها البنك. 
والسوق   ▪ االئتمان  )مخاطر  للبنك  التنظيمية  المال  رأس  مخاطر  مراجعة 

 والتشغيل(، بما في ذلك المدخالت واالفتراضات الهامة. 
 ييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنك.مراجعة واعتماد عملية التق ▪
مراجعة جميع تقارير المخاطر لتقييم تعرض البنك للبيئة الداخلية والخارجية   ▪

 ومناقشة االستراتيجيات للتغلب على المخاطر غير المقبولة. 
ودفع   ▪ الحالية  المخاطر  إدارة  عمليات  حول  اإلدارة  ومساءلة  الرقابة  توفير 

العمليات في تحديد وتقييم وإدارة تعرضات البنك للمخاطر    اإلدارة إلثبات فعالية تلك
 الهامة. 

 

البنك،   ▪ لجنة االستراتيجية التابعة لمجلس اإلدارة: استراتيجية  بصياغة  المتعلقة  المسائل  جميع  المسؤوليات  تتضمن 
والفرص   االستراتيجية  القضايا  بشأن  المشورة  وتقديم  االستراتيجية،  ومراقبة 
االستراتيجية، والموافقة على المقترحات االستراتيجية المتعلقة بالتوسعات العضوية  

  وغير العضوية ومراجعة استراتيجيات تحسين الميزانية والتكاليف السنوية. 
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 مخاطر االمتثال 

 
تُعّرف مخاطر االمتثال في المجموعة على أنها المخاطر الناتجة عن العقوبات التنظيمية أو الخسارة المالية الجوهرية أو الخسارة التي  

االمتثال للقوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية ذاتية التنظيم والمعايير/ الضوابط  تلحق بالسمعة التي سيعانيها البنك نتيجة إخفاقه في  
 وقواعد السلوك المطبقة على أنشطتها البنكية.

 
 يتضمن تعريف االمتثال في المجموعة بالتالي: 

 

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية؛  •

  االمتثال لمتطلبات السياسة الداخلية •

 للضوابط الداخلية المضمنة في إجراءات التشغيل للمجموعة االمتثال  •
 

تتم إدارة مهمة التنظيم واالمتثال بواسطة مدير االمتثال الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي. لدى المجموعة مهمة امتثال راسخة  
مخاطر المتعلقة باالمتثال. وتعمل عن كثب مع  باعتبارها خط الدفاع الثاني. المهمة مسؤولة عن تحديد ومراقبة واإلبالغ عن جميع ال

جميع األعمال وتدعم وحدات البنك في صياغة سياسات االمتثال وتتحمل مسؤولية اإلشراف على تنفيذ وتقديم المشورة بالنسبة لألنظمة  
المتحدة المركزي. تم تصميم   التحوطية وسلوك األعمال. يعمل هذا القسم أيًضا بمثابة نقطة تنسيق رئيسية مع مصرف اإلمارات العربية 

 إطار العمل وتوجيهات لالمتثال من قبل اإلدارة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع توجيهات بازل في هذا الشأن. 
 

 مخاطر التشغيل 
 

مة أو عن األحداث الخارجية.  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألشخاص واألنظ
 تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغيل وتخفيفها بشكل فعال من خالل بيئة تحكم قوية وفعالة في جميع أنحاء المنظومة. 

 
لى رئيس  تتم إدارة مهمة مخاطر التشغيل من قبل رئيس مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية وإدارة استمرارية األعمال الذي يرفع تقاريره إ

إدارة المخاطر. لدى البنك هيكل حوكمة رسمي إلدارة مخاطر التشغيل تم إنشاؤه تحت رعاية لجنة مخاطر اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة  
 لمجلس اإلدارة، والتي توفر التوجيه االستراتيجي والرقابة على أنشطة إدارة مخاطر التشغيل.   

 
تويات من إدارة المخاطر مما يدل على تقسيم واضح للمسؤوليات بين أصحاب المخاطر )وحدات  تم تصميم هيكل الحوكمة ليشمل ثالثة مس

العمل والعمليات والدعم( ومهام الرقابة )إدارة المخاطر( ومهمة التدقيق الداخلي لحماية موجودات البنك وسمعته ضد مخاطر التشغيل  
 صف هيكل الحوكمة: المحتملة الناشئة عن أنشطة األعمال اليومية. فيما يلي و

 
 خط الدفاع األول: وحدات العمل والعمليات والدعم  •
  خط الدفاع الثاني: إدارة المخاطر واالمتثال •
 خط الدفاع الثالث: التدقيق الداخلي  •
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 مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

 
تعتبر المجموعة أمن اإلنترنت/ مخاطر تكنولوجيا المعلومات من أهم المخاطر التي يجب إدارتها. مخاطر تكنولوجيا المعلومات هي  

البنية التحتية التكنولوجية للبنك والتي يمكن أن يكون لها تأثير على  الخطر الذي تمثله عوامل التهديد الداخلية والخارجية التي تستهدف  
 قدرة البنك على خدمة عمالئه من خالل تعطل التكنولوجيا وسرقة البيانات وما إلى ذلك. 

 
ت ومنع إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلوما  - لدى المجموعة وحدة مخصصة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنع االحتيال يديرها مدير  

ال  االحتيال، الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر. تدير هذه الوحدة عمليات تقييم المخاطر األمنية ومراقبة األمن المحيط واالمتث 
 للمتطلبات التنظيمية الفنية والحوكمة الشاملة لالمتثال لسياسة مخاطر تكنولوجيا المعلومات للمجموعة. 

 
 مخاطر االحتيال 

 
إدارة المجموعة ومجلس اإلدارة أن اإلدارة االستباقية لمخاطر االحتيال هي جزء ال يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة  تدرك 

منع  إدارة وحدات  تتم  االحتيال.  لجميع جوانب  واالستجابة  واكتشاف  ومنع  لمعالجة  وحدات مخصصة  المجموعة  أنشأت  للمجموعة. 
دير مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنع االحتيال الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر. تتم إدارة وحدة  االحتيال واكتشافه من قبل م

  االستجابة لالحتيال )التحقيقات( من قبل رئيس تحقيقات االحتيال الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر.
 

تنفيذ عمليات وسياسة فعالة إلدارة مخاطر االحتيال عبر المجموعة. هذه    اعتمدت المجموعة إطار عمل إلدارة مخاطر االحتيال بهدف 
المبادرة هي نهج المجموعة إلدارة مخاطر االحتيال في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من خالل وضع أنظمة وإجراءات لتحديد مخاطر  

 دارة مخاطر االحتيال بموجب إطار العمل الجديد: االحتيال والتخفيف منها بشكل فعال. اعتمدت المجموعة نهًجا ثالثي األبعاد إل
 
 منع االحتيال •
  كشف االحتيال •
 االستجابة لالحتيال •
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 مخاطر االئتمان 
 

الوفاء  تعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المتعلقة بعدم قدرة أو عدم رغبة أو إخفاق العمالء أو الزبائن أو األطراف المقابلة للمجموعة في  
الرسوم أو الربح أو أي التزام تعاقدي آخر تحت أي بالتزاماتهم التعاقدية جزئيًا أو كليًا، عن طريق التعثر في سداد أصل الدين أو الفائدة أو  

مسمى، بموجب اتفاقيات القروض أو التسهيالت االئتمانية أو أي معاملة أخرى تجريها المجموعة مما يتسبب في الواقع في تكبد المجموعة  
 خسارة مالية.

 
لتي تحتفظ المجموعة بأدواتها االئتمانية، األمر الذي يؤدي إلى  تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة ا

االنخفاض في قيمة الموجودات. وحيث إن مخاطر االئتمان للمجموعة تعد مخاطر جوهرية، فيتم تخصيص موارد وخبرات وضوابط هامة 
 إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية في البنك. 

 
المجموعة على وضع نهج منظم ومتسق لتحديد وإدارة مخاطر المقترضين واألطراف المقابلة التي تتعرض لها  تنص سياسة االئتمان لدى  

  موجودات الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال لتجارية والشركات.
 

محافظ وعن ضمان االلتزام  يتحمل مسؤول االئتمان وفريق العمل مسؤولية التعرف على مخاطر االئتمان وإدارتها على مستوى المعامالت وال
ك  باإلجراءات الخاصة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع إطار العمل المقرر في سياسة االئتمان وتوجيهات برامج المنتجات وتعاميم االئتمان وكذل 

طر االئتمان من خالل ضمان االلتزام بالمعايير التنظيمية. تقوم فرق العمل لمخاطر االئتمان تحت إشراف رئيس إدارة المخاطر بإدارة مخا
 تحديد مدى تحمل البنك للمخاطر، وإصدار سياسات االئتمان، وتوجيهات برامج المنتجات، وتعاميم السياسة والتحليل الشامل للمحفظة. 

 
 

ة عليها، يقوم رؤساء وحدات العمل المعنيين وفرق العمل الخاص بهم بإجراء تحليل شامل لجميع طلبات القروض التجارية المقدمة للموافق
لعمل وبشكل أكثر دقة، حول الملكية واإلدارة، واألعمال التجارية وقطاع العمل، والمالية، والهيكل والضمانات. يقوم مسؤول االئتمان وفريق ا

عليها.    بمراجعة طلبات القروض، وتحديد وقياس مخاطر االئتمان التي تنطوي عليها هذه الطلبات قبل طرحها على السلطات المفوضة للموافقة
 تراقب وحدات العمل واالئتمان المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على أداء المحفظة. 
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لألفراد، تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل عمليات البيع المبدئية واالكتتاب االئتماني المناسبة، وكذلك عمليات التشغيل  في نشاط اإلقراض  

 والتحصيل اإلدارية. يتم طرح برامج المنتجات المناسبة التي تحدد قطاعات العمالء ومعايير االكتتاب ومتطلبات األمان لضمان االتساق في 
القبول. تتم مراقبة محفظة ائتمان األفراد بشكل مركزي عبر المنتجات وقطاعات العمالء. بالنسبة لتعرضات الشركات، تتم   االكتتاب وعملية

لقوية إدارة مخاطر االئتمان عن طريق تحديد قطاعات السوق المستهدفة، وعمليات الموافقة االئتمانية المهيكلة، وعمليات المراقبة والمعالجة ا
وافق مجلس اإلدارة على إطار عمل درجة تقّبل المخاطر وتحدد السياسات االئتمانية المبادئ التي تحكم أي ائتمان عند قبول ما بعد الصرف.  

 المحفظة واكتتابها ومراقبتها.
 

خاصة بكل  تدير المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان وتحدد سقوفها وضوابطها عندما يتم تحديدها وخاصة تصنيف المخاطر إلى مخاطر  
طرف مقابل أو مجموعة على حدة، وكذلك تلك الخاصة بقطاعات العمل والدول. يتوفر لدى المجموعة دليل لبرامج المنتجات تحدد فيه سقوف 

 التعرض ومعايير اإلقراض. ويتوفر لدى المجموعة أيضاً سقوف ائتمانية تحدد سقوف اإلقراض واالقتراض إلى / من البنوك األخرى. 
 

جموعة بتصنيف المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان التي تتعرض لها من خالل وضع سقوف لحجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق تقوم الم
بمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات العمل. تأخذ المجموعة في االعتبار مستويات الضمانات،  

و قطاعات العمل، وما إلى ذلك، قبل التعرض. تتم مراقبة هذه المخاطر بشكٍل متواصل. وتتم الموافقة على السقوف  والمركز المالي، وتوقعات نم
 الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقاً للمنتج وقطاع العمل والدولة بواسطة لجنة االئتمان ومجلس اإلدارة.

 
ها وتستخدمها والتي تقوم على البيانات التاريخية المستمدة من الداخل والخارج،  تقوم المجموعة ببناء أدوات تصنيف االئتمان وتتحقق من صحت 

 والنماذج المستقبلية، والنماذج السلوكية لتقييم مخاطر الطرف المقابل على مستوى العميل والمحفظة لبعض منتجات األفراد الخاصة بها.
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر  تقوم  
االئتمان منذ االعتراف المبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة على  

 شهًرا.  12ية المتوقعة على مدى العمر بدالً من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أساس الخسائر االئتمان 
 

 تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية 
 

للتقليل من مخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتكليف لجنة االئتمان الخاصة بها بتطوير والحفاظ على درجات مخاطر االئتمان للمجموعة  
التعرضات بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات )محفظة غير مخصصة لألفراد( وفقًا لدرجة مخاطر التعثر.  لتصنيف  

، تعني المحفظة غير المخصصة لألفراد الخدمات المصرفية للشركات  9ولغرض اإليضاحات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
قروض رأس الخيمة لتمويل األعمال، وتشمل محفظة األفراد قروض السيارات وبطاقات االئتمان وقروض   واألعمال التجارية باستثناء

الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض رأس الخيمة التجارية والتمويلية. يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان للمجموعة من  
التصنيف االئتماني على مجموعة م تستند معلومات  فئات.  التعثر وتطبيق أحكام  عشر  بمخاطر  للتنبؤ  تحديدها  يتم  التي  المعلومات  ن 

ائتمانية سابقة. يتم األخذ باالعتبار طبيعة التعرض ونوع المقترض عند التحليل. ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل  
ات مخاطر االئتمان الداخلية للمجموعة إلى التصنيفات  نوعية وكمية تدل على مخاطر التعثر. يقدم الجدول أدناه توضيحا من تصنيف درج

 الخارجية: 
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 الوصف الداخلي  تصنيف موديز  االئتمان للمجموعة درجات مخاطر 
   

 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة  Baa3إلى    Aaa -4إلى  1
 مخاطر متوسطة  B3إلى    Ba1 - 6+ إلى 5
  مخاطر متوسطة إلى عالية Caa3إلى   Caa1 - 7+ إلى 7
 دون المستوى  تعثر 8
 مشكوك في تحصيلها  تعثر 9

  خسارة تعثر 10

 
 

ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تعکس مخاطر التعثر مع تدهور مخاطر االئتمان. وكلما ازدادت مخاطر االئتمان، يتم تصميم  
تغير الفرق في مخاطر التعثر بين الدرجات االئتمانية. بالنسبة لكل تعرض غير مخصص لألفراد، يتم تخصيص درجة مخاطر االئتمان  

إلی   المعلومات المتاحة عن الطرف المقابل. تتم مراقبة جميع التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر  عند االعتراف المبدئي، استناداً 
  االئتمان لتعكس المعلومات الحالية. إجراءات المراقبة المتبعة تعتبر عامة ومصممة حسب نوع التعرض.

 
 التالية عادةً لرصد حاالت تعرض المجموعة:  البياناتيتم استخدام 

 

 سجل السداد، بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم.  •

 مدى استخدام الحد الممنوح.  •

 التحمل )سواء المطلوب أو الممنوح(.  •

 التغيرات في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية.  •

 خارجية.   معلومات التصنيف االئتماني المتوفرة من قبل وكاالت تصنيف •

 بالنسبة لمخاطر األفراد: البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على التحمل وما إلى ذلك.  •

بالنسبة لمخاطر الشركات: المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة   •
ات السوق مثل أسعار مقايضة التعثر االئتماني أو السندات المدرجة عند توفرها، والتغيرات في القطاع  البيانات المالية المدققة وبيان 

 المالي الذي يعمل فيه العميل...إلخ 
 

تستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كأحد المعطيات األساسية لتحديد هيكل آجال احتمال التعثر عن السداد مقابل حاالت التعرض.  
لمجموعة بتحصيل معلومات األداء ومعلومات التعثر عن السداد حول تعرضها لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها وفقا لالختصاص  تقوم ا

داخلية   مستمدة من مصادر  المستخدمة  المعلومات  إن  االئتمانية.  المخاطر  تصنيف  وكذلك  والمقترض  المنتج  لنوع  ووفقا  المنطقة  أو 
  ا على المحفظة التي تم تقييمها.وخارجية على حد سواء اعتماد

 
تقوم المجموعة بتحليل بيانات التأخر عن السداد ذات الصلة المتاحة باستخدام مجموعة متنوعة من النماذج اإلحصائية، ثم تقوم بتقدير  

تي تؤخذ في االعتبار في هذه  احتمالية التعثر في السداد على مدار العمر المتبقي وكيفية التنبؤ بتغيرها بمرور الوقت. وتشمل العوامل ال
ة  العملية البيانات االقتصادية الكلية مثل المؤشر االقتصادي المركب وأسعار العقارات والناتج المحلي اإلجمالي والصادرات السنوية لدول 

موعة خبراء يستخدمون  اإلمارات العربية المتحدة والمشاركة في القوى العاملة ونفقات االستهالك الحكومي، وما إلى ذلك. ويعمل بالمج
سيناريوهات: سيناريو أساسي وسيناريو التحسن وسيناريو التدهور واحتماالتهما )احتماليات    3المعلومات الخارجية والداخلية إلنشاء  

ن والذي  السيناريو(. ويحتسب البنك المتوسط المرجح الحتمالية التعثر للسيناريوهات المختلفة، "سيناريو أساسي وسلبي وسيناريو التحس
 يستخدم في حساب خسارة االئتمان المتوقعة. 
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مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري للطرف المقابل. المعايير المستخدمة هي  تستخدم المجموعة معايير 

سلوك  معايير الكمية ومعايير النوعية. وفقًا لمعايير الكمية، تعتمد المجموعة على مقاييس مثل الزيادة في حاالت احتمالية التعثر أو تدهور  
 هي أساس تقييم التعرض الفردي.، وتشمل المعايير النوعية على سبيل المثال وليس الحصر:  السداد بينما المعايير النوعية

 

 التغيرات في التصنيفات االئتمانية منذ االعتراف المبدئي  •

  تصنيف العميل / قرض حسب مكتب مخاطر المصرف المركزي  •

 ما إذا تم إعادة هيكلة التعرض أم ال  •
 

ب فئة القرض التي تلتزم المجموعة بتوفيرها، أي يتم تقييم االلتزامات الخاصة بتقديم الرهن العقاري  يتم تقييم التزامات القروض إلی جان 
باستخدام معايير مماثلة لقروض الرهن العقاري، في حين يتم تقييم االلتزامات لتقديم قرض الشرکات باستخدام معايير مماثلة لقروض  

 الشرکات. 
 

السابق، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف  بصرف النظر عن نتيجة التقييم 
يوماً، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خالف    30المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدية  

 ذلك. 
 

 إدراج المعلومات المستقبلية 
 

عة المعلومات المستقبلية المتاحة دون تکلفة أو جهد غير مبرر في تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك  تستخدم المجمو
سيناريوهات    3عند قياسها لمؤشر الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويعمل بالمجموعة خبراء يتسخدمون المعلومات الخارجية والداخلية لوضع  

 التحسن والتدهور".  "سيناريو أساسي وسيناريو
 

نسبياً.  احتمالية  أقل  والتدهور،  التحسن  أي  اآلخران،  السيناريوهان  يعتبر  بينما  احتمالية،  األكثر  السيناريو  األساسي  السيناريو    يعتبر 
المختلفة. ويحتسب البنك  ويستخدم البنك نهج انحدار متعدد للتوصل إلى احتمالية التعثر في فترة معنية مع مراعاة عوامل االقتصاد الكلي  

المتوسط المرجح الحتمالية التعثر للسيناريوهات المختلفة، "سيناريو أساسي وسلبي وسيناريو التحسن". تستخدم البنوك مصادر بيانات  
م البنك خارجية مستقلة )موديز( للحصول على البيانات االقتصادية وتوقعاتها في مختلف الظروف االقتصادية. وباإلضافة إلى ذلك، قا

د  بتحديد الدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية. ويتم تقدير العالقات بين متغيرات االقتصا 
 الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان باستخدام تحليل إحصائي للبيانات التاريخية. 
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تم استخدام   إذا  الرئيسية  للمحافظ  المتوقعة  الخسائر االئتمانية  تغير  الحساسية حول كيفية  تحليل  بإجراء  المجموعة  االفتراضات  قامت 

بنسبة   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  في  التغير  لحساب  المستخدمة  الخسائر االئتمانية %5الرئيسية  تكلفة  إجمالي  أدناه  الجدول  يوضح   .
، إذا بقيت االفتراضات المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو متوقع  2020ديسمبر    31المتوقعة لكل محفظة كما في  

زيادة أو نقصا.    %5مبلغ كما تم عرضه في بيان المركز المالي(، وكذلك إذا كان كل من االفتراضات الرئيسية المستخدمة تتغير بنسبة  )ال
يتم تطبيق التغييرات بشكل منفصل ألغراض توضيحية، ويتم تطبيقها على كل سيناريو مرجح وفقا لالحتماالت يتم استخدامه لوضع  

نية المتوقعة. وفي الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف المعطيات االقتصادية، وسيختلف التعرض للحساسية  تقدير الخسائر االئتما
 باختالف السيناريوهات االقتصادية: 

 

احتمالية التعثر   قروض سيارات 
 )المجموعة صفر( 

احتمالية التعثر 
(1)المجموعة   

احتمالية التعثر 
)المرحلة الثانية  

العمر( على مدى   

الخسائر  
االئتمانية  
 المتوقعة 

      
 ألف درهم      

الخسائر االئتمانية المتوقعة غير النفطية )التغير % على  
 االختالف األول  -أساس سنوي( 

  16,868  61.20%  44.02%  3.47%  كما هو متوقع 

[+5] %  %3.45  %43.74  %60.71  16,802  

-[5]  %  %3.49  %44.29  %61.69  16,934  

صادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة السنوية المحققة  
الدراهم(    2010)أسعار   االختالف    -بمليارات  سجل 

 األول 

  16,868  61.20%  44.02%  3.47%  كما هو متوقع 

[+5] %  %3.43  %43.55  %60.25  16,749  

-[5]  %  %3.51  %44.49  %62.15  16,987  

      
      ائتمان بطاقات 

معامل تصحيح السعر الضمني: الناتج المحلي اإلجمالي  
المتوسط    -، غير معدل موسميا(  100=    2010)مؤشر  

 المتحرك للربع الرابع 
  

  340,045  99.99%  - 6.36%  كما هو متوقع 

[+5] %  %5.84 -  %99.99  328,886  

-[5]  %  %6.90 -  %99.99  351,924  

الموظفين )مليار، دوالر  الحسابات   القومية: تعويضات 
موسميا(   معدل  سنوي  معدل  أساس    -أمريكي،  على 

 سنوي 
  

  340,045  99.99%  - 6.36%  كما هو متوقع 

[+5] %  %6.36 -  %99.99  340,241  

-[5]  %  %6.35 -  %99.99  339,850  

      

      قروض شخصية 

نفقات   الضمني:  السعر  تصحيح  االستهالك  معامل 
  - ، غير معدل موسميا  100=    2010الحكومي )مؤشر  

  4الج  -على أساس ربع سنوي 

  494,801  72.52%  46.00%  4.90%  كما هو متوقع 

[+5] %  %4.90  %46.03  %72.56  495,036  

-[5]  %  %4.90  %45.98  %72.47  494,565  

االسمي،  الحسابات القومية: تكوين رأس المال اإلجمالي  
)مليار، درهم إماراتي، معدل سنوي غير معدل موسميا( 

 3الج  -على أساس ربع سنوي  -

  494,801  72.52%  46.00%  4.90%  كما هو متوقع 

[+5] %  %4.90  %45.99  %72.49  494,651  

-[5]  %  %4.90  %46.02  %72.54  494,946  

السكنية   العقارات  الحقيقية:  المساكن  أبوظبي    -أسعار 
  - ، غير معدل موسميا(  100=    2010ودبي )المؤشر  

 3الج  -ودائع ثابتة 

  494,801  72.52%  46.00%  4.90%  كما هو متوقع 

[+5] %  %4.91  %46.11  %72.68  495,676  

-[5]  % 4.89 % 45.90 % 72.36 %  493,927  

استبيان القوى العاملة: مجموع العمالة، )مليون #، غير  
 2الج   -ودائع ثابتة  -موسميا( معدل 

  

  494,801  % 72.52 % 46.00 % 4.90 كما هو متوقع 

[+5] % 4.86 % 45.63 % 71.92 %  491,586  

-[5]  % 4.94 % 46.38 % 73.12 %  498,034  
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احتمالية التعثر   قروض الرهن 
 )المجموعة صفر( 

احتمالية التعثر 
 (1)المجموعة 

احتمالية التعثر 
)المرحلة الثانية  
 على مدى العمر( 

الخسائر  
االئتمانية  
 المتوقعة 

 ألف درهم      

( اإلجمالي  المحلي  الناتج  القومية:   2006الحسابات 
 -مليار درهم إماراتي، معدل سنوي معدل موسميا(  

 2الج  -على أساس ربع سنوي 

  135,435  % 64.39 % 30.46 % 1.94 كما هو متوقع 

[+5] % 1.95 % 30.60 % 64.02 %  135,457  

-[5]  % 1.93 % 30.31 % 64.75 %  135,406  

القومية: الواردات االسمية للسلع والخدمات  الحسابات  
معدل   غير  سنوي  معدل  إماراتي،  درهم  )مليار 

  على أساس سنوي  -موسميا( 

  135,435  % 64.39 % 30.46 % 1.94 كما هو متوقع 

[+5] % 1.93 % 30.26 % 63.05 %  134,972  

-[5]  % 1.95 % 30.67 % 65.76 %  135,915  
 

      

      التجارية قروض راك 

مؤشر أسعار األسهم: مؤشر سوق أبوظبي لألوراق  
ودائع ثابتة    -المالية العام )مؤشر، غير معدل موسميا(  

  3الج  -

  574,554  % 81.74 % 68.26 % 9.92 كما هو متوقع 

[+5] % 9.99 % 68.73 % 82.11 %  576,915  

-[5]  % 9.85 % 67.80 % 81.37 %  572,206  

( اإلجمالي  المحلي  الناتج  القومية:    2006الحسابات 
  -مليار درهم إماراتي، معدل سنوي معدل موسميا(  

 على أساس ربع سنوي 
 

  574,554  % 81.74 % 68.26 % 9.92 كما هو متوقع 

[+5] % 9.90 % 68.14 % 81.16 %  572,947  

-[5]  % 9.94 % 68.40 % 82.33 %  576,213  

العاملة: مجموع القوى العامل، )مليون  استبيان القوى  
 على أساس ربع سنوي  -#، غير معدل موسميا( 

 

  574,554  % 81.74 % 68.26 % 9.92 كما هو متوقع 

[+5] % 9.77 % 67.27 % 80.93 %  569,498  

-[5]  % 10.06 % 69.27 % 82.56 %  579,685  

 
على جميع   %5-المتغيرات األخرى ثابتة. ويتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تغيير +/يخضع التأثير لتغير في كل متغير بينما تظل  

  السيناريوهات الثالثة لبيانات االقتصاد الكلي. ويتم ترجيح احتمالية التعثر باحتماالت السيناريو.

 ؛0مستحقات متأخرة السداد في المجموعة (: يتم تصنيف العمالء الذين ليس لديهم 0احتمالية التعثر )المجموعة 

 ؛1يوًما في المجموعة  29(: يتم تصنيف العمالء الذين لديهم مستحقات متاخرة السداد تصل إلى 1احتمالية التعثر )المجموعة 
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 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 

 تتمثل المعطيات الرئيسية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في: 
 
 احتمالية التعثر؛ ▪
 الخسارة الناتجة عن التعثر؛ و  ▪
 التعرض الناتج عن التعثر. ▪
 

أعاله، تستمد هذه األرقام من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعكس المعلومات    ه كما تم شرح
 المستقبلية المرجحة وفقا لالحتماالت. 

 
معينة. يعتمد الحساب على    إن احتمالية التعثر هو تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل مدة زمنية معينة. ويتم تقديره في نقطة زمنية

نماذج التصنيف اإلحصائية، ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. وتعتمد هذه  
. يتم تقدير احتمالية  النماذج اإلحصائية على بيانات السوق )إن وجدت(، باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنوعية 

الحالية، معدلة   الظروف  التقدير على  يعتمد  المقدرة.  المسبق  الدفع  للتعرض ومعدالت  التعاقدية  االستحقاق  آجال  في  بالنظر  د  التعثر 
 لمراعاة تقديرات الظروف المستقبلية التي ستؤثر على احتمالية التعثر. 

 
للخس تقدير  بمثابة  التعثر  الناتجة عن  الخسارة  التعاقدية  تعد  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  السداد. وتستند  في  التعثر  الناتجة عن  ائر 

المستحقة وتلك التي يتوقعها المقرض، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من أي ضمانات. تراعي نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر 
المستقبلية الضمانات  تقييم  توقعات  المضمونة  الضمانات    للموجودات  لتحقيق  الالزم  والوقت  البيع  االعتبار خصومات  في  األخذ  مع 

والضمانات المتداخلة وأقدمية المطالبة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت التعافي )أي الخروج من حالة عدم األداء(. وتراعي نماذج  
االسترداد وأقدمية المطالبات. يستند الحساب إلى أساس  الخسارة الناتجة عن التعثر للموجودات غير المضمونة وقت االسترداد ومعدالت  

التدفق النقدي المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض. ويتم أخذ الخسائر الناتجة عن  
 التعثر النظامية للمحافظ مع معلومات تاريخية محدودة.   

 
و تقدير التعرض الحالي للتسهيالت الممولة. أما بالنسبة للتسهيالت غير الممولة، فيتم أخذ التعرضات  إن التعرض الناتج عن التعثر ه

عند التعثر كناتج لعوامل تحويل االئتمان وقيم العقد السارية. إن تقدير التعرض للتعثر في تاريخ التعرض عن السداد في المستقبل، مع  
تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد المبلغ األساسي والفائدة والسحوبات المتوقعة للتسهيالت    مراعاة التغيرات المتوقعة في التعرض بعد

الملتزم بها. يعكس منهج وضع النماذج لدى المجموعة للتعرض الناتج عن التعثر التغيرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدار فترة  
لحالية، مثل بيانات اإلطفاء والسداد المبكر أو المدفوعات الزائدة والتغيرات  التعرض للقروض المسموح بها بموجب الشروط التعاقدية ا

في استخدام االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفيف االئتماني المتخذة قبل التعثر في السداد. تستخدم المجموعة نماذج التعرض  
 الناتج عن التعثر التي تعكس خصائص المحافظ. 

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد خالل فترة التعاقد القصوى )بما في    تقوم المجموعة بقياس

يعد من   تجديده  أو  العقد  تمديد  لو كان  لفترة أطول، حتى  المنشأة لمخاطر االئتمان وليس  يتعرض خاللها  التي  التمديد(  ذلك خيارات 
. ومع ذلك، بالنسبة لألدوات المالية مثل البطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية المتجددة وتسهيالت  الممارسات الشائعة في مجال العمل 

السحب على المكشوف التي تشتمل على قرض وعنصر االلتزام غير المسحوب، فإن القدرة التعاقدية للمجموعة على طلب السداد وإلغاء  
   موعة لخسائر االئتمان إلى فترة إشعار تعاقدي. االلتزام غير المسحوب ال تحد من تعرض المج
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 مخاطر االئتمان )تابع( 

 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع( 
 

المالية، تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي تتعرض فيها لمخاطر االئتمان ولن  بالنسبة لهذه األدوات  
يتم تخفيف إجراءات الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان، حتى إذا كانت تلك الفترة تمتد إلى ما بعد 

لتعاقدية. هذه األدوات المالية ليس لها أجل أو سداد محدد المدة ولها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. ومع ذلك، فإن  الحد األقصى من الفترة ا
تدار  المجموعة ال تطبق، في اإلدارة اليومية العادية، الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات المالية. ويرجع ذلك إلى أن هذه األدوات المالية 

لغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على علم بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت. يتم تقدير  على أساس جماعي ويتم إ
  هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها للتخفيف من الخسائر االئتمانية 

 في حدود أو إلغاء التزام القرض. المتوقعة، على سبيل المثال: تخفيض 
 

 التجميعات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة 
 

 عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية بناًء على خصائص المخاطر المشتركة، مثل: 
 
 نوع األداة؛  ▪
 تصنيفات مخاطر االئتمان؛ ▪
 نوع الضمان؛  ▪
 

  مراجعة التجميعات على أساس منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من التعرض المتجانس. تتم 
 

تستعين المجموعة بمعلومات مرجعية خارجية للمحافظ التي لها بيانات تاريخية محدودة وللمحافظ منخفضة التعثر التي ليس لديها سجل  
  سابق من التعثر. 

 
ية تحديد الضمانات المستحقة بما في ذلك وسائل الحماية االئتمانية التي يتم أخذها باالعتبار  لدى المجموعة سياسات مطبقة تنّظم عمل

لتخفيف مخاطر االئتمان وتشمل الحد األدنى للمتطلبات التشغيلية الالزمة لكل ضمان يُستخدم كوسيلة لتخفيف مخاطر االئتمان. إن غالبية  
 ستثمارات والمركبات وغيرها من الموجودات المسجلة. الضمانات لدى المجموعة تشمل رهن العقارات واال

 
يتم تقييم الضمانات على فترات دورية تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة تبعاً لنوع الضمان. وفيما يتعلق تحديداً بالعقارات المرهونة، يتم 

إجراء عملية   تكفل  التي  واإلجراءات  السياسات  توفر  يضمن  بما  العقارات  لتقييم  إطار  المرهونة  وضع  للعقارات  فعالة وسليمة  تقييم 
 واألنشطة األخرى ذات الصلة المتعلقة بتوضيح ومتابعة وإدارة عملية التقييم. 
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 االئتمان )تابع( مخاطر 
 
 

يتضمن الجدول التالي تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية غير الخاضعة النخفاض القيمة )أي بالقيمة  
 ديسمبر  31العادلة من خالل الربح أو الخسارة( كما في 

 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  

 2020 2019 

 درهم ألف   ألف درهم  

   أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  37,641 125,100 صناديق استثمار مدرجة 

  42,083 42,481 صناديق استثمار غير مدرجة 

  257,418 3,544 سندات دين مدرجة 

   

   موجودات مشتقة 

 182 -  مشتقات التحوط

 311,498 507,635 المشتقات التجارية 
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  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى: 
 

 2020ديسمبر   31األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في  الحد 
 ألف درهم  البند 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

     حكمية شبكة التصنيف 
  1,289,485  -  119,408   1,170,077  - 4إلى  1
  4,572,230  -  758,835   3,813,395  - 6+ إلى 5
  736,494  -  203,285   533,209  - 7+ إلى 7

      6,598,209 - 1,081,528 5,516,681 المجموع 
     قروض وسلفيات 

  2,833,908  -  53,139   2,780,769  - 4إلى  1
  8,247,931  -  981,257   7,266,674  - 6+ إلى 5
  342,436   30,506   275,933   35,997  - 7+ إلى 7
  599,543   599,543      -    10إلى  8

  20,177,094   1,143,966   1,109,374   17,923,754   غير مصنّفة

       32,200,912   1,774,015   2,419,703   28,007,194  المجموع 
 االستثمارات في األوراق لمالية )بالتكاليف المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( 

AA  إلىAA -  1,112,443    -       -      1,112,443  
A إلى +A-  1,008,597    -       -      1,008,597  

BBB إلى +BBB-  1,859,408   80,705    -      1,940,113  
BB إلى +BB  678,012   328,791    -      1,006,803  

B إلى +B-  1,657,923   114,924    -      1,772,847  
CCC إلى +CCC-  -   162,135    -      162,135  

  535,356   11,516      -    523,840  غير مصنّفة 

  7,538,294   11,516   686,555   6,840,223  مجموع المبلغ 

     

     أوراق قبول للعمالء 
  81,511  -  225   81,286  - 4إلى  1
  35,354  -  17,018   18,336  - 6+ إلى 5

       116,865  -  17,243   99,622  المجموع 
 البنود خارج الميزانية العمومية 

  1,576,965  -  426,88   1,550,081  - 4إلى  1
  1,583,513  -  43,200   1,540,313  - 6+ إلى 5
  2,658   181   2,477      -   - 7+ إلى 7

  1,115,071  - -  1,115,071  غير مصنّفة 

       4,278,207   181   72,561   4,205,465  المجموع 
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 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى )تابع( 
 
 

 2019ديسمبر   31لمخاطر االئتمان كما في  الحد األقصى للتعرض 
 ألف درهم  البند 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

     حكمية شبكة التصنيف 
  1,259,003 -   1,448  1,257,555 - 4إلى  1
  4,837,632 -   796,105  4,041,527 - 6+ إلى 5
   525,678 -     -   525,678 - 7+ إلى 7

       6,622,313     -   797,553  5,824,760 المجموع 
     قروض وسلفيات 

  4,071,335     -   137,597  3,933,738 - 4إلى  1
  7,986,925     -   710,643  7,276,282 - 6+ إلى 5
  1,055,513  956   529,051   525,506 - 7+ إلى 7
   323,487   323,487     -     - 10إلى  8

   22,824,868  1,068,636   890,922   20,865,310 غير مصنفة  

        36,262,128  1,393,079  2,268,213   32,600,836 المجموع 
 لمالية )بالتكاليف المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ااالستثمارات في األوراق 

AA  إلىAA - 761,646   -     -     761,646   
A إلى +A- 1,196,412  -     -     1,196,412  

BBB إلى +BBB- 2,200,167  -     -     2,200,167  
BB إلى +BB 471,008   441,372   -     912,380   

B إلى +B- 1,978,540  168,960   -     2,147,500  
   454,230   12,801     -   441,429 غير مصنفة 

  7,672,335   12,801   610,332  7,049,202 مجموع المبلغ 

     
     أوراق قبول للعمالء 

   344,669 -     -   344,669 - 4إلى  1
   79,596 -   2,893   76,703 - 6+ إلى 5

         424,265     -   2,893   421,372 المجموع 
 البنود خارج الميزانية العمومية 

  1,212,536     -   157,423  1,055,113 - 4إلى  1
  1,249,844  50   92,906  1,156,888 - 6+ إلى 5
   4,404     -   4,404     - - 7+ إلى 7

   879,359     -     -   879,359 غير مصنّفة 

       3,346,143  50   254,733  3,091,360 المجموع 
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 االستثمارات في األوراق المالية 
 

 تشمل االستثمارات في األوراق المالية سندات الدين الصادرة عن الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والمحلية والدولية المرموقة. 
 

استناداً إلى تصنيف    2019و  2020ديسمبر    31الجدول أدناه تحليل سندات الدين بحسب تقييم وكالة التصنيف االئتماني كما في  يعرض  
 وكاالت موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وغيرها من الوكاالت: 

  
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

AA  إلىAA -   1,112,401   761,646  
A إلى +A-  1,009,418   1,273,571  

BBB إلى +BBB-  1,939,213   2,307,851  
BB إلى +BB  1,005,321   912,380  

B إلى +B-  1,765,574   2,215,814  
CCC  150,913  -     

  454,220   536,078  غير مصنّفة 

 7,518,918 7,925,482 

 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان

 
تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية  

الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة  أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس  
تأثر أداء المصرف نسبياً  للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات في المخاطر إلى 

 منطقة جغرافية محددة. بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو 
 

وبهدف تجنب زيادة التركيز في المخاطر، تشتمل السياسات واإلجراءات للمجموعة على إرشادات محددة لحصر تركيزات التعرض  
للمخاطر في األطراف المقابلة والمناطق الجغرافية وقطاعات العمل، وتتم على أساسها مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر االئتمان التي يتم 

  تحديدها.



 

  103بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  - 41
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 تركيز المخاطر الجغرافية 
 

يعرض الجدول التالي بياناً تفصيلياً بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب المنطقة  
 .   2019و 2020ديسمبر  31الجغرافية كما في 

 
 دولة المقر لألطراف المقابلة:   بالنسبة لهذا الجدول، فقد قامت المجموعة بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى ال

 
 بنود ضمن الميزانية العمومية 

 
 

 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

دول منظمة  
التعاون  

االقتصادي  
 أخرى والتنمية 

مخصص خسائر  
 المجموع  االئتمان 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

 2020ديسمبر   31
     

( 35,818) 4,532,818 1,496,030 569,361 بنوك أخرى، بالصافي مبالغ مستحقة من    6,562,391 
( 2,159,442) 1,468,294 175,180 30,557,438 قروض وسلفيات، بالصافي   30,041,470 

( 54,708) 8,994 14,446 235,027 موجودات عقود التأمين، بالصافي   203,759 
 116,865 - - - 116,865  أوراق قبول للعمالء 

مقاسة   مالية  أوراق  في  استثمارات 
 بالتكلفة المطفأة 

 1,295,551   163,387   2,864,771    (22,045 )   4,301,664  

مقاسة   مالية  أوراق  في  استثمارات 
 بالقيمة العادلة 

 1,715,885   282,538   1,634,875    -      3,633,298  

( 2,272,013) 10,509,752 2,131,581 34,490,127 المجموع   44,859,447 

      
      2019ديسمبر  31

(29,080) 4,630,430 1,512,906 478,977 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي   6,593,233 
( 1,711,565) 2,717,026 162,984 33,382,118 قروض وسلفيات، بالصافي   34,550,563 

(39,037) 6,403 55,380 312,687 بالصافي موجودات عقود التأمين،   335,433 
 424,265 - - - 424,265  أوراق قبول للعمالء 

مقاسة   مالية  أوراق  في  استثمارات 
 بالتكلفة المطفأة 

 975,041   352,328   3,886,930   (28,161)   5,186,138  

مقاسة   مالية  أوراق  في  استثمارات 
 بالقيمة العادلة 

 1,895,868   25,916   1,033,511    -      2,955,295  

( 1,807,843) 12,274,300 2,109,514 37,468,956 المجموع   50,044,927 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 

يعرض الجدول التالي بيان تفصيلي بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض واالستثمارات في أوراق مالية والمبالغ المستحقة  
 :2019و 2020ديسمبر   31من بنوك أخرى والبنود غير المدرجة بالميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما في 

 
 ة بنود ضمن الميزانية العمومي 

 

 قروض وسلفيات 

 
 استثمارات 
 أوراق مالية

 
مبالغ مستحقة 
 من بنوك أخرى 

 
 مجموع

 مبلغ التمويل

 بنود خارج 
الميزانية  
 العمومية

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       2020ديسمبر  31

  5,880  53  5,827  - - 5,827 الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة

  154,381  150,619  3,762  - - 3,762 نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر

  2,029,098 55,607  1,973,491  -  512,766  1,460,725 التصنيع

  826,329  177,930  648,399  -  644,979  3,420 الكهرباء والمياه

  3,661,738 246,341  3,415,397  -  639,431  2,775,966 اإلنشاءات والعقارات 

  5,000,137 1,155,470  3,844,667  -  3,844,667 التجارة 

  1,970,738 46,450  1,924,288  -  507,265  1,417,023 النقل والتخزين واالتصاالت

  11,232,760 1,229,420  10,003,340  6,598,209  2,587,604 817,527  المؤسسات المالية

  4,859,746 586,148  4,273,598  -  635,267  3,638,331 الخدمات 

  2,846,468 113,657  2,732,811  -  2,429,695 303,116 الحكومة 

  18,996,726  1,066,178  17,930,548  - - 17,930,548 األفراد والخدمات المصرفية للعمالء 

  51,584,001 4,827,873 46,756,128 6,598,209  7,957,007 32,200,912 مجموع التعّرضات

( 2,159,442) مخصص خسائر االئتمان  (22,045)   (35,818)  (2,217,305 )  (10,852)  (2,228,157 )  

 49,355,844 4,817,021 44,538,823 6,562,391 7,934,962 30,041,470  صافي التعرضات

 
 

 بنود داخل الميزانية العمومية 

 

وسلفياتقروض   

 
 استثمارات 

 أوراق مالية 

 
 مبالغ مستحقة من 

 بنوك أخرى

 
 مجموع 

 مبلغ التمويل
 بنود خارج 

 الميزانية العمومية 

 
 

 المجموع 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       2019ديسمبر  31

  6,923  135  6,788  - - 6,788 الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة

  7,687  -  7,687  - - 7,687 نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر

  1,988,916  72,398  1,916,518  -  453,110  1,463,408 التصنيع

  490,140  2,700  487,440  -  476,208  11,232 الكهرباء والمياه

  4,979,354  885,719  4,093,635  -  620,584  3,473,051 اإلنشاءات والعقارات 

  4,945,964  646,450  4,299,514  -     -  4,299,514 التجارة 

  2,067,612  9,807  2,057,805  -  584,727  1,473,078 النقل والتخزين واالتصاالت

  11,766,527  598,108  11,168,419  6,622,313  2,439,096  2,107,010  المؤسسات المالية

 4,513,488  279,626  4,233,862  -  431,781  3,802,081 الخدمات 

  3,811,073  432,721  3,378,352  -  3,164,088  214,264 الحكومة 

  20,233,312  829,297  19,404,015  -     -  19,404,015 األفراد والخدمات المصرفية للعمالء 

  54,810,996  3,756,961  51,054,035  6,622,313  8,169,594  36,262,128 مجموع التعّرضات

( 1,711,565) مخصص خسائر االئتمان  (28,161 )  (29,080 )  
 

(1,768,806 )  (10,717)   (1,779,523 )  

 53,031,473 3,746,244 49,285,229 6,593,233 8,141,433 34,550,563  صافي التعرضات
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 جودة االئتمان 
 

المالي  تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان لكل فئة من األدوات المالية. يوضح الجدول أدناه الفئات المحددة، باإلضافة إلى بند البيان  
 واإليضاحات التي توفر تحليالً للبنود المدرجة في بند البيانات المالية لكل فئة من األدوات المالية: 

 
 إيضاحات  فئة األدوات المالية 

  
 5  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 6 قروض وسلفيات مصرفية للشركات 
 6 قروض وسلفيات مصرفية تجارية 

 6 لألفراد قروض وسلفيات مصرفية 
 7 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 7 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 8 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين 

 
تعزيزات ائتمانية أخرى.  تعرض الجداول التالية تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون مراعاة تأثيرات أي ضمانات أو 

زامات  وبالنسبة للموجودات المالية، فإن لم يتم تحديدها بشكل محدد، تمثل المبالغ الواردة في الجدول إجمالي القيم الدفترية. وبالنسبة اللت 
 القروض وعقود الضمانات المالية، تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي. 
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 تعرض تحول المراحل 

 
 ألف درهم     قروض وسلفيات 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  36,262,128  1,393,079  2,268,213  32,600,836 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 

    -     -   2,241,894  ( 2,241,894) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

    -   1,262,090     -  ( 1,262,090) المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة تحويل من 

    -   668,903  ( 668,903)    -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

    -     -  ( 470,322)  470,322  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

    -  ( 62,517)  62,517     -  الثالثة إلى المرحلة الثانية تحويل من المرحلة 

 ( 12,092,643) ( 235,883) ( 1,013,696) ( 10,843,064) التغير في التعرضات خالل السنة 

  9,283,084     -     -   9,283,084   موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 1,251,657) ( 1,251,657)    -     -  حذوفات 

  32,200,912   1,774,015   2,419,703   28,007,194  2020ديسمبر  31الرصيد الختامي في 

 
 

 ألف درهم     قروض وسلفيات 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  34,827,274  1,575,225  3,055,710  30,196,339 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 

    -    -  1,695,493 ( 1,695,493) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

    -   1,101,932    - ( 1,101,932) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

    -  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    - الثالثة إلى المرحلة الثانية تحويل من المرحلة 

 (      706,289) (   6,811,420) التغير في التعرضات خالل السنة 
               

(253,945 ) (7,771,654 ) 
  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 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 

 
 

 ألف درهم   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمارات في أوراق مالية 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
  2,458,036   12,801   18,963   2,426,272  2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 

    270,055  ( 270,055) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 ( 333,275) ( 1,285) ( 64,686) ( 267,304) التغير في التعرضات خالل السنة 

  1,089,824     -     -   1,089,824  موجودات مالية جديدة منشأة 

     

  3,214,585   11,516   224,332   2,978,737  2020ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
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 المراحل )تابع( تعرض تحول  

 

 
 

 ألف درهم   بالتكلفة المطفأة  -مالية استثمارات في أوراق  

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
  5,214,299     -   591,369   4,622,930  2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 

    180,495  ( 180,495) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

 ( 2,393,463)    -  ( 309,641) ( 2,083,822) التغير في التعرضات خالل السنة 

 موجودات مالية جديدة منشأة 
 1,502,873   -  -     1,502,873  

     

  4,323,709     -   462,223   3,861,486  2020ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
 

 ألف درهم   لمالية )التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ا االستثمارات في األوراق 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 6,952,654    -  1,012,382 5,940,272 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

                           المراحل تحويل 

    -    -  18,316 ( 18,316) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

    -  14,546 ( 14,546)    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

    -    - ( 387,765)  387,765  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

    -    -    -    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

 ( 1,168,808) (1,745)  ( 18,055) ( 1,149,008) التغير في التعرضات خالل السنة 

  1,888,489    -    -  1,888,489 موجودات مالية جديدة منشأة 

     

 7,672,335  12,801  610,332 7,049,202 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
 

 درهم لف  أ    مبالغ مستحقة من البنوك 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  6,622,313    -  797,553  5,824,760 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 

    1,068,183  ( 1,068,183) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

   ( 109,339)  109,339  الثانية إلى المرحلة األولى تحويل من المرحلة 

 ( 2,582,001)    - ( 674,869) ( 1,907,132) التغير في التعرضات 

  2,557,897    -    -   2,557,897  موجودات مالية جديدة منشأة 

  6,598,209 -  1,081,528   5,516,681  2020ديسمبر  31الرصيد الختامي في 

 

 ألف درهم     مستحقة من البنوك مبالغ 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  4,786,682  -  357,412  4,429,270 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 
    -    -  144,512 ( 144,512) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 

    -    - ( 75,159)  75,159 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

  295,536    -  370,788 ( 75,252) التغير في التعرضات 

  1,540,095    -    -  1,540,095 موجودات مالية جديدة منشأة 

  6,622,313    -  797,553  5,824,760 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
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 تعرض تحول المراحل )تابع( 
 

  ألف درهم     أوراق قبول للعمالء 
 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في    421,372   2,893   - 424,265   
 تحويل المراحل 

    
( 20,000) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية  20,000   - - 

( 382,127) التغير في التعرضات خالل السنة   (6,842 )  - (388,969 )  
81,569  -     -     81,569  موجودات مالية جديدة منشأة   

2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في     100,814    16,051   - 116,865   
 

 ألف درهم    أوراق قبول للعمالء 

مجموع اإلجمالي ال المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى    
  561,704 -  2,685  559,019 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

                            تحويل المراحل 
(981) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية  981  - -   

( 207,552) التغير في التعرضات خالل السنة   (773)  - (208,325 )  
  70,886     -  -  70,886 موجودات مالية جديدة منشأة 

  424,265     -  2,893  421,372 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
 

 ألف درهم   مات غير قابلة لإلنهاء بنود خارج الميزانية العمومية والتزا

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

   3,346,143   50   254,733   3,091,360 2020يناير  1لرصيد االفتتاحي في  ا
     تحويل المراحل 

     -     -   27,025  ( 27,025) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   131 ( 131)     - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
     -     - ( 131,280)   131,280 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

 ( 331,003)     - ( 77,786) ( 253,217) التغير في التعرضات خالل السنة 

   1,263,067      -     -     1,263,067 موجودات مالية جديدة منشأة 

   4,278,207  181  72,561    4,205,465 2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 

 ف درهمأل  تزامات غير قابلة لإلنهاء بنود خارج الميزانية العمومية وال

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

 3,194,029 450 285,219 2,908,360 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 
     تحويل المراحل 

     -     -   93,768 (93,768) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
األولى تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة   46,237   (46,237) -     -     

 ( 1,111,243) (400) (78,017) ( 1,032,826) التغير في التعرضات خالل السنة 

  1,263,357     -     -  1,263,357 موجودات مالية جديدة منشأة 

  3,346,143  50   254,733  3,091,360 2019ديسمبر  31لرصيد الختامي في 
 

  ألف درهم    موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  ة المرحلة الثاني المرحلة األولى  

  263,362     -     -  263,362 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

 ( 92,505)   ( 92,505) التغير في التعرضات 

  170,857      -     -    170,857  2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  
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 تعرض تحول المراحل )تابع( 

 
  ألف درهم     وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين موجودات  

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  
  229,129     -     -  229,129 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 
  34,233     -     -  34,233 التغير في التعرضات 
  263,362     -     -  263,362 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 

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

 ألف درهم     البنود 

2020يناير  1   
صافي التغير خالل  

2020ديسمبر   31 حركة أخرى  السنة   

  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
              
29,080  6,738 - 35,818 

( 1,251,657) 1,699,534  1,711,565 قروض وسلفيات   2,159,442 
بالقيمة العادلة من خالل    - استثمارات في أوراق مالية  

( 3,800) 22,449 4,271 الدخل الشامل اآلخر   22,920 
(6,116) 28,161 بالتكلفة المطفأة  -استثمارات في أوراق مالية     - 22,045  

( 668) 16,739  38,637 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين   54,708 

( 246)  421 أوراق قبول للعمالء   - 175 
 10,852 - 135 10,717 بنود خارج الميزانية العمومية 

 2,305,960 ( 1,256,125) 1,739,233 1,822,852 المجموع 
 خسائر االئتمان خالل السنة لكل فئة من الموجودات المالية: تحلل الجداول أدناه حركة مخصص 

 

 ألف درهم    مبالغ مستحقة من البنوك 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

   29,080     -   9,643   19,437 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

     تحويل المراحل 

     -     -     9,336  ( 9,336) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -     -   ( 2,384)   2,384  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

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

(8,947 )  1,796     -       (7,151 ) 

   13,889      -       -     13,889   موجودات مالية جديدة منشأة

   35,818      -     18,391    17,427  2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 

  ألف درهم   مبالغ مستحقة من البنوك 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

  31,140     - 2,277 28,863 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     -    تحويل المراحل 

     -     -  272 (272) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -     - (444)  444 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 
والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 

 (7,007)     -  7,538 (14,545) الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

  4,947     -  -  4,947  موجودات مالية جديدة منشأة

  29,080     -  9,643  19,437 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
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 االئتمان )تابع( مخاطر 

 
 )تابع(  الحركة في مخصص خسائر االئتمان

 

 ألف درهم     قروض وسلفيات 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 1,711,565 627,042 425,666 658,857 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

     تحويل المراحل 

     -       -    226,561  ( 226,561) المرحلة األولى إلى المرحلة الثانيةتحويل من 

     -    303,408      -   ( 303,408) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
     -    214,762  ( 214,762)     -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -       -   ( 55,951)  55,951  المرحلة األولى تحويل من المرحلة الثانية إلى 
     -   ( 14,443)  14,443      -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 
  1,133,278   1,015,393   185,445  ( 67,560) الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

  566,256      -       -    566,256   موجودات مالية جديدة منشأة
 ( 1,251,657) ( 1,251,657)     -       -   2019حذوفات، السنة المالية 
  2,159,442   894,505   581,402   683,535  2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 
 

 ألف درهم    قروض وسلفيات 

األولى المرحلة    المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية 

 1,966,612 864,354 513,322 588,936 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     تحويل المراحل 
( 175,794) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية  175,794 - - 

( 173,240) الثالثةتحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة   - 173,240 - 
( 219,278)     - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة  219,278 - 
(87,290) 87,290 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى   - - 
(15,278) 15,278     - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية  - 

والخسارة  بسبب   التعثر  احتمالية  في  التغيرات 
( 236,704) الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر   27,840 1,039,517 830,653 

 568,369 - - 568,369  موجودات مالية جديدة منشأة
-   - 2019حذوفات، السنة المالية   (1,654,069 )  (1,654,069 )  

 1,711,565 627,042 425,666 658,857 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
 

 ألف درهم   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -استثمارات في أوراق مالية  

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  4,271       -  428  3,843 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

     تحويل المراحل 

    1,562 (1,562) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 

  16,183   4,041   11,394   748 الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

  6,266      -       -    6,266  موجودات مالية جديدة منشأة

(3,800)      -       - ناقصاً: حركات أخرى    (3,800)  

  22,920   241   13,384   9,295 2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  
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 )تابع( مخاطر االئتمان 

 )تابع(  الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 

 ألف درهم   التكلفة المطفأة  - لماليةا ألوراق استثمارات في ا 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 28,161   -  14,597  13,564  2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

     تحويل المراحل 

  -    -  1,322  (1,332) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

التغير والخسارة    اتبسبب  التعثر  احتمالية  في 
 الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

(9,014)  119  -   (8,895) 

  2,799    -   -  2,779  موجودات مالية جديدة منشأة 

 -    -   -   -  ناقصاً: حركات أخرى 

 22,045    -  16,048   5,997  2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 
 

لمالية )التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من  ا استثمارات في األوراق 
 ألف درهم   خالل الدخل الشامل اآلخر( 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

  38,025     -  20,582  17,443 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     -    تحويل المراحل 

( 25) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية  25  -     -     

(5,269)     - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة  5,269  -     

(8,243)  8,243 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى   -     -     

     -    -     -     - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 

 الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 
              

(17,078)  7,931  -     (9,147)  

  8,823     -     -  8,823  موجودات مالية جديدة منشأة

(5,269)     -     - ناقصاً: حركات أخرى   (5,269)  

  32,432     -  15,026  17,406  2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 )تابع(  الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 

 ألف درهم      ء أوراق قبول للعمال

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
   421     -   8   413 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

     تحويل المراحل 
     -     -     10  ( 10)   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

احتمالية   في  التغيرات  الناتجة  بسبب  والخسارة  التعثر 
 ( 289)     -     36  ( 325)   عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر

   43      -       -     43 موجودات مالية جديدة منشأة 

   175      -     54    121 2020ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 
 ألف درهم     أوراق قبول للعمالء 

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  
  251  -  17  234 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

     -    تحويل المراحل 
     - -  1 ( 1) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 
 (165) - ( 10) (155) والتعرض الناتج عن التعثر الناتجة عن التعثر 

  335     -  -  335 موجودات مالية جديدة منشأة 

  421     -  8  413 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 
 ألف درهم   نهاء بنود خارج الميزانية العمومية والتزامات غير قابلة لإل

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
   10,717   23   1,812 8,882 2020يناير  1لرصيد االفتتاحي في  ا

     تحويل المراحل 
     -     -   148 ( 148) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

الثانية إلى المرحلة الثالثةتحويل من المرحلة   -     (10 ) 10   -     
     -     - ( 684)   684 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 
 ( 3,353)   11 ( 830) ( 2,534) الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

   3,488     -     - 3,488 موجودات مالية جديدة منشأة 

   10,852   44   436   10,372 2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 
 ألف درهم  لتزامات غير قابلة لإلنهاء بنود خارج الميزانية العمومية وا

 المجموع اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  
 7,611  91  2,151 5,369 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في 

 -    تحويل المراحل 
     - -  780 (780) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

األولى تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة   1,084   (1,084) - -     
والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 

 (2,304) ( 68) ( 35) (1,931) الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 
   5,140 -  -    5,140 موجودات مالية جديدة منشأة 

   10,717 23 1,812 8,882 2019ديسمبر  31الرصيد الختامي في 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 

 )تابع(  الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 

 ألف درهم     أخرى من عقود التأمينموجودات وذمم مدينة 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
المجموع  
 اإلجمالي 

  38,637     -       -  38,637 2020يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

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

16,739   
16,739 

 ( 668)   ( 668) حركات أخرى )ال يوجد تأثير الربح والخسارة( 

  54,708      -       -    54,708  2020ديسمبر   31الرصيد الختامي في  

 
 
 

 ألف درهم     موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين
 اإلجمالي المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

  36,345     -       -  36,345 2019يناير  1الرصيد االفتتاحي في  

والخسارة   التعثر  احتمالية  في  التغيرات  بسبب 
  2,056     -    - 2,056 الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر 

 236     -    - 236 حركات أخرى )ال يوجد تأثير الربح والخسارة( 

  38,637     -       -  38,637 2019ديسمبر   31الختامي في  الرصيد  
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 والتعزيزات االئتمانية األخرى الضمانات المحتفظ بها كضمان 
 

تحتفظ المجموعة بضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات المالية. تم حصر األنواع  
قياسها بالقيمة العادلة  الرئيسية للضمانات وأنواع الموجودات المرتبطة بها في الجدول أدناه. تتعلق الضمانات المقدمة باألدوات التي يتم 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 نوع الضمان المحتفظ به  

 ودائع ثابتة / هامش نقدي  موجودات مشتقة 
 خطابات توصية / فواتير تصدير  قروض وسلفيات للبنوك 
 العقارات رهن على  قروض الرهون العقارية 

ودائع ثابتة / هوامش نقدية، رهن على العقارات / السيارات، ضمانات مصرفية / خطابات   قروض الشركات 
 اعتماد جاهزة عند الطلب، رهن أسهم وسندات وذمم مدينة وإلخ. 

 استثمارات أساسية  االستثمارات في األوراق المالية 
 

أعاله، تحتفظ المجموعة بأنواع أخرى من الضمانات والتعزيزات االئتمانية، مثل الرهون  باإلضافة إلی الضمانات المدرجة في الجدول 
 الثابتة المعومة التي ال تتوفر لها قيم محددة بشكل عام. 

 
لم يتم إجراء أي تغيير في سياسة المجموعة بشأن الضمانات خالل السنة. وفيما يلي مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات المحتفظ بها  

 ات معينة من الموجودات المالية. لفئ 
 

 ألف درهم  القروض والسلفيات التي انخفضت قيمتها االئتمانية 

 1,774,015  المرحلة الثالثة قروض وسلفيات 

 ( 894,505) ناقصاً: مخصصات محتفظ بها

 879,510  صافي التعرضات

  القيمة السوقية للضمانات المحتفظ بها 
 714,278 عقارات

 158,405 سيارات وأخرى 

 63,563 أوراق مالية 

 936,246 القيمة اإلجمالية لقيم الضمانات 

 
 

 مقاصة الضمانات 
 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 1,050,828 992,561 قروض قائمة يمكن مقاصتها مقابل ضمانات نقدية 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 

  القروض والسلفيات المعاد هيكلتها
 

الدفعات. يتم تنفيذ غالبية أنشطة إعادة الهيكلة بغرض  تشمل أنشطة إعادة الهيكلة تعديالت أسعار الفائدة وترتيبات تمديد السداد وتعديل  
تحسين التدفقات النقدية وفقاً ألحكام وشروط توجيهات برنامج منتجات المجموعة. تتم مراجعة هذه السياسات بصورةٍ مستمرة. راجعت  

بالكامل ولم تدرج ضمن هذا اإليضاح سوى القروض المعاد هيكلتها بسبب الصعو بات المالية باستثناء القروض  المجموعة المحفظة 
المعاد هيكلتها لخطة الدعم االقتصادي المستهدفة. لدى المجموعة مجموعة كاملة من وحدات االسترداد والمتابعة مع العمالء المتأخرين 

  .2019و  2020والمتعثرين لتسوية القروض / السلفيات. يوضح الجدول أدناه القروض المعاد هيكلتها خالل سنتي 
 

 معاد هيكلتها خالل السنة:  قروض 
 2020 2019 

 المنتج 

 
 عدد الحسابات 

 قيمة القرض 
 ألف درهم 

 
 

 حسابات ال عدد
 قيمة القرض 

 ألف درهم

      
 255,718 612  209,585 455 قروض شخصية   

 36,661 13  6,027 5 قروض الرهن 
 114,557 3082  124,322 2811 بطاقات ائتمان

 7,923 96  5,422 29 قروض سيارات 
 116,219 136  103,685 116 قروض مصرفية تجارية أخرى 

 174,270 11  8,938 7 قروض مصرفية للشركات 
 251,215 418  171,184 273 قروض راك التجارية 

      
 956,563 4,368  629,163 3,696 المجموع 

 
 

 ديسمبر:  31يعرض الجدول التالي محفظة القروض المعاد هيكلتها القائمة كما في 
 

 2020  2019 

 المنتج 
 

 عدد الحسابات 
 قيمة القرض 
  ألف درهم 

 
 حسابات ال عدد

 قيمة القرض 
 ألف درهم

      

 919,197 2091  796,369 1913 قروض شخصية   

 175,806 80  160,771 80 قروض الرهن 

 206,304 7661  215,999 6928 بطاقات ائتمان

 33,778 910  18,844 468 قروض سيارات 

 226,538 362  223,167 319 قروض مصرفية تجارية أخرى 

 296,499 31  283,751 29 قروض مصرفية للشركات 

 493,654 990  396,557 722 قروض تمويل راك التجارية 

      

 2,351,776 12,125  2,095,458 10,459 المجموع 
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 مخاطر االئتمان )تابع( 

 قروض الرهون العقارية 
 

الرهن   لقروض  تعرضها  المجموعة  تراقب  لعمالئها.  تمنحها  التي  العقاري  الرهن  لقروض  المجموعة عقارات سكنية كضمان  تمتلك 
العقاري لألفراد باستخدام نسبة القرض إلى القيمة، والتي يتم احتسابها على أساس نسبة المبلغ اإلجمالي للقرض، أو المبلغ المرصود  

لتزامات القروض، إلى قيمة الضمانات. يستثنى تقييم الضمانات أي تسويات للحصول على الضمانات وبيعها. تستند قيمة الضمانات  ال
لقروض الرهن العقاري السكنية عادةً إلى قيمة الضمانات عند اإلنشاء المحدث بناًء على التغيرات في مؤشرات أسعار المنازل. بالنسبة  

  مة اإلئتمانية، تستند قيمة الضمانات على أحدث التقييمات.للقروض منخفضة القي 
 

 القروض الشخصية 
 

 تتكون محفظة القروض الشخصية للمجموعة من قروض مضمومة وقروض غير مضمونة وبطاقات ائتمان. 
 

 قروض الشركات 
 

االئتمانية لعمالء الشركات هو تحليل أدائها  تطلب المجموعة ضمانات وكفاالت لقروض الشركات. إن المؤشر األكثر مالءمة للجدارة  
قروض    المالي وتوليد التدفق النقدي وسيولتها ومزاياها وفعاليتها اإلدارية ونسب النمو لديها. يتم تحديث تقييم الضمانات المحتفظ بها مقابل

نات بشكل مستمر إذا تم وضع القرض على  الشركات مرة كل عامين بعد الموافقة المبدئية لألصل العامل. بينما يتم مراقبة تلك الضما
  "قائمة المراقبة". 

 
 مخاطر السوق 

 
ة  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيج

ة ألسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية، والتي تتعرض  للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوح 
الفائدة ومعدالت   لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار  جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً 

 االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. 
 

والمطلوبات )"اللجنة"( الرئيس التنفيذي بعضوية كل من رؤساء أقسام المالية والخزينة والمخاطر والعمليات  يرأس لجنة الموجودات  
 والخدمات المصرفية للشركات والتجارية واألفراد. تجتمع اللجنة بشكٍل منتظم لمراقبة مخاطر السوق وإدارتها.
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 مخاطر السوق )تابع( 
 

تُعد لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية للمجموعة وتحديد السقوف  
عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات االستحقاق لدى المجموعة. تضطلع    إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت

 اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالمجموعة وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في أسعار الفائدة والعمالت. 
 

المراقبة اليومية لعمليات التعرض لمخاطر السوق ضمن  إن مخاطر السوق ومكتب الخزينة األوسط مع إدارة المخاطر هي المسؤولة عن  
 السياسات المعتمدة من قبل المجلس وتَقبُّل مخاطر السوق. 

 
تشمل التعرضات للمشتقات عقود الصرف اآلجلة وعقود الخيارات وعقود مقايضة أسعار الفائدة التي يتم إبرامها لتلبية احتياجات العمالء  

ك. وعالوة علی ذلك، قامت المجموعة بتنفيذ بعض عقود مقايضة أسعار الفائدة ومقايضة عمالت متعددة  وتغطيتها في سوق ما بين البنو
ألغراض التحوط االقتصادي. أيضا، قامت المجموعة بتنفيذ بعض المشتقات في سجالت الملكية ضمن حدود المخاطر المعتمدة من قبل  

 مجلس اإلدارة للتداول. 
 

 لمجموعة وفقًا لسياسة استثمارات المجموعة التي تعتمدها مجلس اإلدارة. تتم إدارة االستثمارات الخاصة با
 

 مخاطر األسعار 
 

تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار نتيجة للحصص التي تمتلكها في سندات الدين المصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
وراق مالية. تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق النشطة  والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في استثمارات في أ 

إلى متوسط األسعار الحالية. تجتمع اإلدارة العليا بشكٍل منتظم لمناقشة العائد على االستثمار وتركيز المخاطر ضمن محفظة االستثمار 
المقابلة   تنويع األطراف  المخاطر عن طريق  للمجموعة وتدير  في  التابعة  تداول  أي مراكز  تسترشد  والتصنيف.  والقطاعات  والدول 

    األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بحدود التداول المعتمدة من مجلس اإلدارة.
 

ظ بها من قبل المجموعة  يبين تحليل التأثر لمخاطر األسعار تباين التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة والصناديق المحتف
تأثير على كافة   بالجهة المصدرة أو عن عوامل لها  بسبب التغيرات في أسعار السوق سواء نتجت تلك التغيرات عن عوامل خاصة 

  األوراق المالية المشابهة المتداولة في السوق.
 

المجموعة وأرباح الفترة. يستند التحليل على افتراض أن  يلخص الجدول التالي أثر الزيادة / النقص في المؤشرات على حقوق ملكية  
على التوالي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وأن جميع أدوات حقوق    %2و  %5مؤشرات حقوق الملكية قد زادت/ نقصت بنسبة  

  الملكية والصناديق الخاصة بالمجموعة قد تأثرت بما يتماشى مع المؤشرات. 
 

 التأثير على الدخل الشامل اآلخر  التأثير على الربح  

 2020  2019 2020  2019 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  8,089  13,395  1,882  6,255 ( -)+/ %5زيادة / نقص بنسبة 

  3,236  5,358  753  2,502 ( -)+/ %2زيادة / نقص بنسبة 

     

 
 

للفترة نتيجة ألرباح / خسائر األوراق المالية أو الصناديق المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  قد يزداد / ينقص الربح بعد الضريبة  
ل الدخل  قد تزداد / تنقص المكونات األخرى لحقوق الملكية نتيجة ألرباح / خسائر األوراق المالية أو الصناديق المصنفة بالقيمة العادلة من خال

  الشامل اآلخر.
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  مخاطر أسعار الفائدة

 
 

اختالف شروط االستحقاق  مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيير العام في أسعار السوق بسبب  
أو إعادة تحديد جوانب الموجودات والمطلوبات سواء داخل أو خارج الميزانية العمومية. تؤثر التغييرات في أسعار السوق، وتحديداً  

للفائدة    أسعار الفائدة، على ربحية البنك على المدى القصير من خالل تغيير صافي إيرادات الفوائد ومستوى اإليرادات األخرى الحساسة
ومصاريف التشغيل. أيًضا، من منظور طويل األجل، فإنها تؤثر على القيمة األساسية لموجودات أو مطلوبات البنك، حيث تتغير القيمة  

 المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية )أي الداخل أو الخارج( بسبب حركة السوق. 

ة البنكية من خالل استخدام تقارير مفصلة لفجوات إعادة تسعير الفائدة وتحليل  تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظ 
ية  قائم على حساسية صافي إيرادات الفوائد والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية لتحليل تأثير التحركات المتوقعة في أسعار الفائدة على ربح

ي إيرادات الفوائد للمجموعة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية. لدى  البنك. لدى المجموعة حدود قابلية تحمل المخاطر لكل من صاف
المجموعة سياسة إدارة مخاطر المؤسسة المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تغطي إطار عمل مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية  

طر للمجموعة آليات التصعيد في حال خرق الحدود  وحدود قابلية تحمل المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة، كما يشمل إطار تحمل المخا 
والمطالبة بالتقارير في لجان المخاطر على مستوى اإلدارة أو مجلس اإلدارة. وتشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال السنوية  

 اختبارات ضغط كاملة لتقييم تأثير صدمات مخاطر أسعار الفوائد على المحفظة البنكية. 
 

ة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية بنشاط من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات إلى جانب لجنة إدارة المخاطر وتحت  تتم إدار
  إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. 
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 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

لدى البنك أيضاً إطار تحوط يشمل استراتيجيات التحوط وعملية الحوكمة لكالً من تحوط مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات  
أسعار الفوائد على مستوى البنك والتأكد من وقوعها ضمن قابلية تحمل  النقدية، كما يشمل منتجات المشتقات المستخدمة إلدارة مخاطر  

 المخاطر المعتمدة وإطار التحوط. 
 

تتألف الموجودات المالية غير الخاضعة ألي مخاطر أسعار فائدة من االستثمارات في الشركات التابعة واستثمارات حقوق الملكية والنقد  
 شهادات اإليداع.  واألرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء

 
تتعرض المجموعة لمخاطر متنوعة ترتبط بآثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السارية في السوق على مركزها المالي  

قدي أو  وتدفقاتها النقدية. يوضح الجدول أدناه موجودات ومطلوبات المجموعة بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب تواريخ إعادة التسعير التعا
 االستحقاق، أيهما أسبق: 

 

  3أقل من 
 أشهر

أشهر  3من 
 سنوات 5 - 3 سنوات 3 - 1 إلى سنة واحدة 

 5أكثر من 
 سنوات

ل  غير محما
 المجموع بالفائدة 

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

        2020ديسمبر  31في 

        الموجودات

وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية نقد  
 5,470,285 4,695,256 - - - 350,000 425,029 المتحدة المركزي 

 6,562,391 ( 35,818) 652 9,424 152,623 1,419,946 5,015,564 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي

 30,041,470 ( 2,434,197) 2,781,079 1,631,606 7,636,221 3,753,213 16,673,548 قروض وسلفيات، بالصافي 

  3,633,298  438,089  1,099,938   629,940   588,455  626,279  250,597 استثمارات بالقيمة العادلة

  4,301,664 ( 22,045)  1,437,144   1,020,135   1,158,294  194,564  513,572 استثمارات بالتكلفة المطفأة، بالصافي

وذمم   التأمين،  موجودات  عقود  من  مدينة 
 282,265 282,265 - - - - - بالصافي 

أخرى،   ملموسة  غير  وموجودات  شهرة 
وممتلكات   استخدام،  حق  وموجودات 
ومعدات، وأوراق قبول للعمالء وموجودات  

 2,481,235 2,481,235 - - - - - أخرى 

  52,772,608   5,404,785   5,318,813   3,291,105   9,535,593  6,344,002 22,878,310 المجموع

        

        المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين 

 2,067,762 - - - - 1,309,190 758,572 مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,944,324 - 1 378 104,779 4,479,004 32,360,162 ودائع من العمالء 

سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة  
 - - 1,824,499 783,458  1,004,309 األجل 

3,612,266 

 430,394 430,394 - - - - - مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين 

 1,872,904 1,872,904 - - - - - مطلوبات أخرى وأوراق قبول للعمالء 

 7,844,958 7,844,958 - - - - - حقوق الملكية للمساهمين

 10,148,256 1 1,824,877 888,237 5,788,194 34,123,043 المجموع
 

52,772,608 

        

 - ( 4,743,471)  5,318,812 1,466,228  8,647,356  555,808 ( 11,244,733) فرق حساسية أسعار الفائدة   
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 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

 أشهر  3أقل من  
أشهر إلى   3من 

 سنوات 5 - 3 سنوات 3 - 1 سنة واحدة
 5أكثر من 
ل بالفائدة سنوات  غير محما

 
 
 

 المجموع

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

        2019ديسمبر  31في 
        الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
 4,785,504 4,385,504  - - - 300,000 100,000  اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى،  
 6,593,233 ( 12,394) - 6,870 83,860 3,052,165 3,462,732  بالصافي   

 34,550,563 ( 1,937,905) 2,688,924 2,090,221 7,436,945 6,235,879 18,036,499  قروض وسلفيات، بالصافي 
  2,955,295  244,007  961,776  930,361  388,066  107,500  323,585  استثمارات بالقيمة العادلة

  5,186,138 ( 28,162) 1,718,583 922,924   911,063  1,373,961  287,769  استثمارات بالتكلفة المطفأة

 موجودات وذمم مدينة من عقود  
 - - - - -  التأمين، بالصافي  

 
 440,481 

 
440,481 

 شهرة وموجودات غير ملموسة  
 أخرى، وموجودات حق استخدام،  
 وممتلكات ومعدات، وأوراق قبول 

 2,608,345 2,608,345  - - - - -  للعمالء وموجودات أخرى 

  57,119,559  5,699,876  5,369,283   3,950,376   8,819,934  11,069,505  22,210,585  المجموع

        
 المطلوبات وحقوق الملكية  

        للمساهمين   

 4,977,055 -  - - 783,300 587,683 3,606,072  مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,826,360 9,463,713  - 140 362,793 7,751,398 19,248,316  ودائع من العمالء 
سندات دين مصدرة وقروض  

 أخرى 
 - 1,821,124  1,076,938 1,990,819  طويلة األجل  

 
 - 4,888,881 

 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود 
 556,374 556,374  - - - - -  التأمين 

 مطلوبات أخرى وأوراق قبول 
 2,029,332 2,029,332  - - - - -  للعمالء  

 7,841,557 7,841,557  - - - - -  حقوق الملكية للمساهمين

 57,119,559 19,890,976   1,821,264 1,146,093 9,416,019 24,845,207  المجموع

        

     - ( 14,191,100)   5,369,283  2,129,112  7,673,841  1,653,486 ( 2,634,622) فرق حساسية أسعار الفائدة 

 
 حولت المجموعة سندات الدين ذات سعر الفائدة الثابت إلى سعر متغير باستخدام مبادلة أسعار الفائدة.  *
 

ر  يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض المجموعة تقلباً في أسعا
 نقطة أساس، وتقّدر التأثير التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ: 25بواقع الفائدة 

 
 2020 2019 
  ألف درهم  ألف درهم 
   

 29,825  23,788 نقطة أساس  25تقلب أسعار الفائدة بواقع 
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 29,222تعد حاالت تأثر أسعار الفائدة الواردة أعاله أسوأ التصورات واستخدمت فيها فرضيات مبسطة وتستند إلى الفرق بين مبلغ  
  43,725:  2019مليون درهم )  39,911المحّملة بالفائدة ومبلغ  مليون درهم( بالنسبة للموجودات    33,280:  2019مليون درهم )

  مليون درهم( بالنسبة للمطلوبات المحّملة بالفائدة خالل فترات استحقاق تبلغ سنة واحدة. ال يستدعي هذا التأثر اتخاذ إجراءات من جانب 
 اإلدارة لخفض تأثير حركات أسعار الفائدة. 

 
 البنوك )إيبور( االنتقال إلى سعر الفائدة بين 

قد دعت الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في مختلف الواليات القضائية مجموعات عمل وطنية لتحديد معدالت االستبدال ألسعار  
 الفائدة بين البنوك )"إيبور"( لتسهيل االنتقال المنظم إلى هذه األسعار. 

. بدأت المجموعة  2021رجعية لسعر اإليبور مع آجال استحقاق لما بعد نظًرا للنقص الحالي في البدائل، تمتلك المجموعة عقوًدا م
برنامج انتقال إلى سعر اإليبور بهدف تسهيل االنتقال المنظم من سعر اإليبور للمجموعة وعمالئها. ويشرف هذا البرنامج على انتقال  

يم تأثير االنتقال إلى سعر اإليبور على العقود القديمة  كل من الشركات ويديره العضو المنتدب للخزانة. يركز البرنامج حاليًا على تقي 
والتغيرات المقترحة على العمليات والعقود القانونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتواصل مع األطراف المقابلة والعمالء. بدأت  

  19-ج السعر البديل. وقد تكون جائحة كوفيدالمجموعة في إشراك العمالء لتحديد قدرتهم على االنتقال بما يتماشى مع جاهزية توفر منت 
قد أثرت على قدرة العمالء على االنتقال مبكًرا ويمكن أن تؤدي إلى جداول زمنية مضغوطة لعملية االنتقال إلى سعر اإليبور. لذلك،  

لمقايضات والمشتقات  سيكون تطوير واستخدام أدوات الترحيل المناسبة، والمبادرات الصناعية مثل بروتوكول الجمعية الدولية ل
 ضروريًا لتمكين انتقال أكثر تنظيًما إلى جانب األساليب التشريعية للمنتجات التي يصعب نقلها هيكليًا.

ال،  باالقتران مع العدد األكبر من العقود القديمة التي تتطلب االنتقال، فإن هذا يزيد من المستوى العام لمخاطر التنفيذ في عملية االنتق
تمل أن يزيد من مستوى السلوك ومخاطر التشغيل. يتم تعديل خططنا لتعكس كل من الجهد األكبر المطلوب والمخاطر  وبالتالي يح

 المرتبطة به. 
 

باإلضافة إلى السلوك المرتفع ومخاطر التشغيل، فإن عملية تطبيق معدالت مرجعية جديدة قد تعرض المجموعة لمستوى متزايد من  
بات المحتملة في األرباح الناتجة عن تعديالت العقود والتغيرات في عالقات محاسبة التحوط. عالوة على  المخاطر المالية، مثل التقل

ذلك، يمكن أن يكون لالنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة مجموعة من اآلثار السلبية على أعمالنا، بما في ذلك اإلجراءات القانونية أو  
ذ األحكام الواردة في العقود القائمة على سعر اإليبور والتحقيقات أو المراجعات التنظيمية فيما  اإلجراءات األخرى المتعلقة بتفسير وإنفا

يتعلق بإعدادنا واستعدادنا الستبدال سعر اإليبور بأسعار مرجعية بديلة. نواصل االشتراك مع المشاركين في الصناعة والقطاع الرسمي  
 لمخاطر الناتجة عن االنتقال. وعمالئنا لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  122بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  - 41

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 
 

 االنتقال إلى سعر الفائدة بين البنوك )إيبور( )تابع( 

 إجراءات التخفيف: 

وضع برنامج انتقال سعر اإليبور لتسهيل االنتقال المنظم إلى معدالت االستبدال ألعمالنا وعمالئنا ويشرف عليه العضو المنتدب  • تم 
 للخزانة. 

• يتم دعم االنتقال إلى المنتجات ذات األسعار البديلة من خالل التدريب الشامل والتواصل ومشاركة العمالء لتسهيل االختيار المناسب  
 ات. للمنتج

 • يتم تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والتغير التشغيلي لتمكين فترة انتقالية أطول. 
 

 • تم تقييم مخاطر خط العمل ومراقبتها بشكل حيوي واإلشراف عليها، مع التخفيف المحدد المرتبط بنتائج البرنامج.
طر المتعلقة بتغيرات محاسبة التحوط، واتفاقيات  • نواصل المشاركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية والصناعية للتخفيف من المخا

 القروض المتعددة، والعقود غير القادرة على االنتقال. 

 
 مخاطر العمالت 

 
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من  
األدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية. تتم مراقبة المراكز عن كثب ويتم استخدام استراتيجيات لضمان المحافظة على المراكز ضمن  

 السقوف الموضوعة.   
 

يتم تمويل موجودات المجموعة عادةً بنفس العملة المستخدمة في إتمام المعامالت لتفادي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية،  
 ومع ذلك تدير المجموعة مراكز مفتوحة ضمن حدود التداول المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
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  ديسمبر، كان لدى المجموعة تعرضات العملة المذكورة أدناه: 31في 
 
 

 

 2020ديسمبر    31في 
 

 2019ديسمبر  31في 
صافي المركز   

 الفوري 
المركز  صافي  
 صافي المركز  اآلجل 

صافي المركز  
 الفوري 

صافي المركز  
 صافي المركز  اآلجل 

 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 

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

 
 2,621,226  ( 4,056,104) 6,677,330  دوالر أمريكي 

 
 5,101,885  

 
(2,635,655 ) 

  
 2,466,230  

  1,002   182,930  ( 181,928) ( 5,239) 246,023  ( 251,262) يورو 

  1,196   165,069  ( 163,873) ( 569) 116,658  ( 117,227) جنيه إسترليني
 ( 1,708,084)  840,305  ( 2,548,389) ( 228,981) 998,409  ( 1,227,390) اللاير السعودي 

  227 (17,221)  17,448  521  -   521  ين ياباني 
 (22,282) ( 372,996)  350,714  100,894  ( 590,770) 691,664  نيرة نيجيرية

 (606) (87,699) 87,093  ( 277) ( 102,362) 102,085  سعر الذهب 
  43,656  ( 587,376)  631,032  180,741  ( 4,940) 185,681  جنيه مصري 
  15,092   2,850   12,242  34,659  3,612  31,047  روبية هندية 
  3,448  -   3,448  7,683  -   7,683  بيزو فلبيني

 10,075  991  9,084  19,651  ( 275) 19,926  أخرى 
 

   
  

 
 

 6,120,058 (3,389,749 )  2,730,309 
 
 3,318,756 

      
(2,508,802 )  809,954                          

 
ال تواجه المجموعة تعرضاً كبيراً لمخاطر العمالت األجنبية ألن عملة المجموعة الوظيفية مربوطة بالدوالر األمريكي وهو العملة التي  

كافة مراكز العمالت تعتبر ضمن  . إن  2019و  2020ديسمبر    31تحتفظ المجموعة منها بأكبر صافي لمركز قصير مفتوح كما في  
 السقوف المقررة من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. 

 
 تأثير التقلبات في سعر السوق على مركز العمالت المتاحة بخالف الدوالر األمريكي 

 
 2020 2019 
  ألف درهم  ألف درهم 
   

 ( 1,656,276) 109,083 األمريكيصافي مركز العمالت المتاحة بغير الدوالر 
 16,563 1,091 ( - في سعر العملة )+/ %1تأثير التغير بنسبة 
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  مخاطر السيولة

 
السيولة هي مخاطر   أو  مخاطر  يتم سحبها  نتيجة لودائع عمالء  بالتزاماتها عند استحقاقها  الوفاء  المجموعة على  تتمثل في عدم قدرة 

احتياجات نقدية من التزامات تعاقدية أو تدفقات نقدية خارجة أخرى مثل استحقاقات الديون. إن هذه التدفقات الخارجة من شأنها أن  
النقدية المتوفرة إلقراض ا لعمالء واألنشطة التجارية واالستثمارات. وفي الظروف القصوى، يمكن أن يؤدي نقص  تستنزف الموارد 

السيولة إلى تخفيضات في الميزانية العمومية وبيع موجودات أو احتمالية عدم القدرة على الوفاء بالتزامات اإلقراض علماً بأن الخطر  
تأصل في جميع العمليات المصرفية ويمكن أن يتأثر بظروف متعلقة  الماثل في عدم قدرة المجموعة على القيام بذلك هو في األساس م

 بالمؤسسة بشكٍل خاص أو بالسوق بشكٍل عام، منها على سبيل المثال ال الحصر، األحداث االئتمانية وتدهور النظم والكوارث الطبيعية. 
 

  آلية إدارة مخاطر السيولة 
 

ل متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية الخاصة  تقوم المجموعة بإدارة السيولة الخاصة بها وفقاً 
بالمجموعة الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر تحت إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  

 دارة السيولة لدى المجموعة. وبناًء على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات، يتولى قسم الخزينة إ
 

على صعيد التمويل، تحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من أموالها في شكل صناديق خاصة مما يقلل من الحاجة إلى التمويل الخارجي.  
فقط على  وتعتمد المجموعة على الودائع من خالل عالقاتها مع العمالء من األفراد والشركات التجارية كمصدر أساسي للتمويل، وتعتمد  

المدى القصير على القروض بين البنوك لتمويل موجوداتها. يتم عادة إصدار سندات الدين للمجموعة بفترات استحقاق أكثر من ثالث  
سنوات. وعموماً، فإن الودائع من العمالء لها فترات استحقاق أقصر، وجزء كبير منها يتم سداده عند الطلب بحسب المعمول به في هذه  

ن الطبيعة قصيرة األجل لهذه الودائع تعمل على زيادة مخاطر السيولة لدى المجموعة ويدير البنك هذه المخاطر من خالل  األسواق. إ
االحتفاظ بأسعاٍر تنافسية والرقابة المستمرة على اتجاهات السوق. كما أن معظم ودائع العمالء لدى المجموعة تعتمد على العالقة بين 

لى المؤشرات السابقة. ومن المالحظ أن هذه الودائع تتميز بطبيعتها الثابتة ومن ثم تعمل إلى حٍد كبير على تقليص  البنك والعمالء، وبناًء ع
مخاطر السيولة. ال تعتمد المجموعة على الودائع الكبيرة فقط من حيث الحجم ولكن هناك تنوع كبير في المودعين مما يؤدي إلى استقرار  

  أكثر في الودائع.
 

. عالوة علی ذلك،  2021مليون دوالر أمريكي والتي تستحق في يوليو    50، تم إصدار سندات بسعر فائدة متغير بقيمة  2017  في يوليو
، 2020يوليو  15مليون دوالر أمريکي وفي  350بترتيب لقرض مشترك لمدة ثالث سنوات بقيمة   2017قامت المجموعة في أکتوبر 

مليون دوالر أمريكي في    145. أصدرت المجموعة سندات بقيمة  2020يستحق في سبتمبر  تمت تسويته مقدًما وهو من المفترض أن  
مليون دوالر    80، اقترضت المجموعة مبلغ  2018. في سبتمبر  2023من خالل وديعة خاصة والتي تستحق في سبتمبر    2018سبتمبر  

أبريل  2021أمريكي وتستحق في سبتمبر   المجموعة سندات يورو 2019. في  بقيمة    ، أصدرت  مليون دوالر    500متوسطة األجل 
.  2024مليار دوالر أمريكي والتي تستحق في أبريل    2أمريكي لمدة خمس سنوات في إطار برنامج سندات يورو متوسطة األجل بقيمة  

ة على  . وقد ساعد ذلك المجموع2022مليون لاير سعودي والذي يستحق في يونيو  800، اقترضت المجموعة مبلغ 2019وفي يونيو 
 تحقيق متطلبات التمويل طويل األجل لديها. 

 
وعلى صعيد التوزيع، تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات عالية السيولة تشتمل بشكٍل كبير على األرصدة لدى المصرف المركزي  

األ  في  واالستثمارات  البنوك  بين  االئتمانية  والتسهيالت  المركزي  المصرف  عن  الصادرة  اإليداع  وتشمل  وشهادات  المالية  وراق 
  االستثمارات في السندات الحكومية المحلية التي يمكن استخدامها لتلبية عجز السيولة على المدى القصير أو االحتفاظ بها لسد العجز على 

إليداع  % من تاريخ ا1المدى الطويل. لقد حدد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات االحتياطي الخاص بالودائع بين  
% على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة. هذه السنة في ظل الوضع الوبائي، خفض المصرف  14و

على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب والحسابات المشابهة. وفي إطار خطة    % 7المركزي هذا المطلب إلى  
 فظ البنك بخطط فورية لتمويل الديون ويعمل على تقييمها ومن ثّم استخدامها بالسرعة المطلوبة إن لزم األمر. تمويل الطوارئ، يحت 
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 مخاطر السيولة )تابع(

موجودات ومطلوبات المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة بناًء على السنوات المتبقية بداية من تاريخ التقرير يحلل الجدول أدناه  
لفة  حتى تاريخ التدفقات النقدية التعاقدية. إن آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال المطلوبات المحملة بالفائدة بتك

تبر جميعها عوامل هامة في تقييم سيولة المجموعة ومدى تعرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وصرف العمالت.  مقبولة عند استحقاقها تع
 وال تختلف التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة اختالفاً جوهرياً عن تلك الواردة في الجدول المبين أدناه. 

 
بخصوص نسبة القروض إلى الموارد المستقرة، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد    1:1يشترط المصرف المركزي المحافظة على معدل  

ة  القروض والسلفيات )مضافاً إليها المبالغ الموظفة بين البنوك والتي يزيد أجلها المتبقي على ثالثة أشهر( عن األموال المستقرة المحدد
إلى جانب تخفيف نسبة الموجودات    %110هذا المطلب إلى  من قبل المصرف المركزي. هذه السنة في ظل الوضع الوبائي، تم تخفيف  

سابقًا من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات    %7إلى  %10السائلة المؤهلة من 
موجوداته السائلة إلى إجمالي الموجودات ونسبة  بمراقبة نسبة القروض إلى المصادر المستقرة يومياً. كما يقوم البنك يومياً بمتابعة نسبة 

الموجودات السائلة المؤهلة، وقد قام البنك بتحديد معايير إدارية داخلية ومعايير تقبل المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة تمكنها من 
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة فور الوصول إلى السقوف الداخلية. 

 
( مما يشير إلى االنخفاض الجوهري  %89.1: 2019) %80.6، بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة  2020ديسمبر  31كما في 

:  2019) %14.5. وعلى نفس السياق، بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة لدى المجموعة %110عن الحد األقصى المطلوب بنسبة 
 مركز السيولة الصحي الذي تتمتع به المجموعة.  وهو ما يشير أيضاً إلى 2020ديسمبر  31( كما في 12.9%

 
تتمثل نسبة كبيرة من مطلوبات المجموعة في ودائع تحت الطلب ليس لها موعد استحقاق ثابت. بالرغم من ثبات أداء هذه الودائع، فقد  

 أشهر" وفقاً لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  3تم تصنيفها ضمن مجموعة "حتى 
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 مخاطر السيولة )تابع(

 أشهر  3حتى  
3  – 12 
 شهراً  

1  -  3 
 سنوات 

 5إلى   3
 سنوات 

  5أكثر من 
 سنوات 

 مخصص 
 االئتمانية الخسارة 

 
 المجموع 

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

        2020ديسمبر    31في 
        الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  
 5,470,285 -   - - - 350,000 5,120,285 المركزي 

 6,562,391 ( 35,818) 652 9,424 796,744 2,606,340 3,185,049 بنوك أخرى مبالغ مستحقة من 
  30,041,470 ( 2,159,442)  8,970,946  4,409,460  8,003,257  4,255,161  6,562,088 قروض وسلفيات 

  3,633,298     -    1,099,938  629,940  603,862  626,279  673,279 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة 

  4,301,664 (22,045)  1,437,144  1,020,135  1,158,294  194,564  513,572 استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة 

 282,265 ( 54,708) - - 45,298 23,807 267,868 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين 

 116,865  - - - 77,188 39,677 أوراق قبول للعمالء 

 166,386 -   166,386 - - - - شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة 
ممتلكات ومعدات، موجودات حق االستخدام  

 2,197,984 -   1,140,496 75,556 16,430 11,610 953,892 وموجودات أخرى 

        

  52,772,608 ( 2,272,013)  12,815,562  6,144,515  10,623,885  8,144,949  17,315,710   المجموع

 
  



 

  127بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  - 41

 
 مخاطر السيولة )تابع(

 
 

 
 أشهر  3حتى 

3  -  12 
 أشهر 

1  -  3 
 سنوات 

 5إلى   3
 سنوات 

 5أكثر من 
 سنوات 

 مخصص 
 المجموع  االئتمانية الخسارة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2020ديسمبر    31في 
        المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

 2,067,762 -   - -   120,291  1,627,744  319,727  مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 
 36,944,324 -   - 378  104,779  4,479,004  32,360,163  ودائع من العمالء

 سندات دين مصدرة وقروض أخرى  
 3,612,266 -   - 1,824,499  1,310,543  477,224  -   طويلة األجل 

 430,394 -   - -   9,973  3,642  416,779  مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين 
 116,865 -   - -   -   77,188  39,677  أوراق قبول للعمالء 

 1,756,039 -   442,855 84,790  38,847  11,823  1,177,724  مطلوبات أخرى ومطلوبات اإليجار 
 7,844,958 -   7,844,958 -   -   -   -   حقوق الملكية للمساهمين

        
 52,772,608 -   8,287,813 1,909,667  1,584,433  6,676,625  34,314,070  المجموع 

        

  -    2,272,013 ( 2,255,736) ( 6,490,584) ( 15,530,036) ( 16,998,360) صافي فجوة السيولة المتراكمة 
        

        2019ديسمبر  31في 
  57,119,559 ( 1,807,949)  11,114,345 8,684,548   11,866,560   11,328,850   15,933,205   مجموع الموجودات 

        

  57,119,559   7,841,557  2,467,503   1,692,967   12,110,294   33,007,238  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

        
 - -    1,807,949 ( 1,464,839) ( 7,681,884) ( 17,855,477)  (17,074,033) صافي فجوة السيولة المتراكمة 
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 مخاطر السيولة )تابع(
 

 البنود خارج الميزانية العمومية 
 

 
 سنة واحدة  

   فأقل 
واحدة     5  -سنة 

 سنوات 
 
 

  5أكثر من 
 سنوات 

 
 

 
 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
        

        2020ديسمبر    31في 

 التزامات االئتمان
     

3,332,866  -  -  
     

3,332,866 

 1,495,007  -  294,379  1,200,628 خطابات اعتماد وضمانات 

 4,827,873    294,379  4,533,494 المجموع 

        
        2019ديسمبر  31في 

 2,597,848  -  -  2,597,848 التزامات االئتمان
 1,159,113  -  271,105   888,008 خطابات اعتماد وضمانات 

 3,756,961  -  271,105  3,485,856 المجموع 

 
 األدوات المالية 

 فئات األدوات المالية 
 

رقم  تحلل الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقاً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  
9:  

 
 بالتكلفة  

 المطفأة
 
 

 القيمة العادلة  
 من خالل الدخل  

 الشامل 

 
 
 

 مشتقات 
  التحوط 

من   القيمة العادلة
الربح أو  خالل

 الخسارة 
 
 

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          2020ديسمبر  31في 

          الموجودات
 7,934,962  171,125    3,462,173    4,301,664 استثمارات في أوراق مالية

 564,418  507,635  56,783  - -  أدوات مالية مشتقة 
المتحدة   العربية  اإلمارات  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد 

 5,470,285  -  -  -  5,470,285 المركزي 
 6,562,391  -  -  -  6,562,391 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 30,041,470  -  -  -  30,041,470 قروض وسلفيات
 203,759  -  -  -  203,759 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين 

 116,865  -  -  -  116,865 أوراق قبول للعمالء 
          

 50,894,150  678,760  56,783   3,462,173   46,696,434 مجموع الموجودات المالية

          

          المطلوبات 
 2,067,762  -  -  -  2,067,762 مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,944,324  -  -  -  36,944,324 ودائع من العمالء 
 3,612,266  -  -  -  3,612,266 سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل 

 430,394  -  -  -  430,394 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين 
 636,961  500,765  136,196  -  - أدوات مالية مشتقة 

 116,865  -  -  -  116,865 أوراق قبول للعمالء 
          

 43,808,572  500,765  136,196    43,171,611 مجموع المطلوبات المالية
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 األدوات المالية )تابع( 
 

 فئات األدوات المالية )تابع(
 

رقم  تحلل الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقاً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  
9:  
 

 

 بالتكلفة المطفأة
 
 

القيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل 

 
 
  مشتقات التحوط 

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 الربح أو الخسارة
 
 

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          2019ديسمبر  31في 

          الموجودات 
 8,141,433  337,142  -  2,618,153  5,186,138 استثمارات في أوراق مالية

 338,403  311,498  26,905  -  - أدوات مالية مشتقة 
المتحدة   العربية  اإلمارات  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد 

 4,785,504  -  -  -  4,785,504 المركزي 
 6,593,233  -  -  -  6,593,233 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 34,550,563  -  -  -  34,550,563 قروض وسلفيات
 335,433  -  -  -  335,433 موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين 

 424,265  -  -  -  424,265 أوراق قبول للعمالء 
          

 55,168,834  648,640  26,905  2,618,153  51,875,136 مجموع الموجودات المالية 

          

          المطلوبات 
 4,977,055  -  -  -  4,977,055 مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,826,360  -  -  -  36,826,360 ودائع من العمالء 
 سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل 

4,888,881  -  -  - 
 

  4,888,881 
 556,374  -  -  -  556,374 مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين 

 377,378  286,644  90,734  -  - أدوات مالية مشتقة 
 424,265  -  -  -  424,265 أوراق قبول للعمالء 

          

 48,050,313  286,644  90,734  - - 47,672,935 مجموع المطلوبات المالية

 
  للقيمة العادلة   يالتسلسل الهرم

العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة،  يتم تصنيف أساليب قياس القيمة  
 وهذه المستويات المختلفة مبينة أدناه: 

    
  المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق 

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

 وتكون مستخدمة في معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.    
 

  المستوى الثاني –الجديرة بالمالحظة   أساليب التقييم باستخدام المعطيات 
لقد تم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية جديرة بالمالحظة في سوق  

مالت األجنبية اآلجلة المقيّمة  نشطة. إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة يشمل أدوات مالية مثل عقود صرف الع 
  باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق. 
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 األدوات المالية )تابع( 
 

  للقيمة العادلة )تابع(  يالتسلسل الهرم
 

  المستوى الثالث – أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة 
 

ضمن المستوى الثالث إذا تضّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات جديرة بالمالحظة في السوق    المالية يتم تصنيف األدوات  
)معطيات غير جديرة بالمالحظة(. تعتبر المعطيات جديرة بالمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي  

  تتم في سوق نشطة.
 

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

 
ها؛ وكلما أمكن يأخذ البنك بعين االعتبار أسعار السوق ذات  يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفر

 ت.الصلة والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. يحلل الجدول التالي أساليب قياس القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبا
 

 أساليب التقييم والمعطيات الهامة  المستوى موجودات مالية مقاسة 

 أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة  المستوى األول  دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات 

 أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة  المستوى األول  استثمارات أسهم مدرجة 

 المستوى الثاني  استثمارات دين غير مدرجة 
على أساس أحدث المعامالت المماثلة في  

 السوق 

 المستوى الثالث  استثمارات دين غير مدرجة 
على أساس نموذج التدفقات النقدية  

 المخصومة 

 أسعار العرض في السوق الثانوية.  المستوى الثاني  صناديق مشتركة وأخرى 

 مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل المذكور أعاله: 
 

 

 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 
     2020ديسمبر  31

     الموجودات بالقيمة العادلة
     )من خالل الدخل الشامل اآلخر( 

  3,191,665 159,632 272,662  2,759,371 دين -استثمارات في أوراق مالية 
 270,508 2,612 - 267,896 أسهم -استثمارات في أوراق مالية 

  64,560 -  64,560 - عقود صرف العمالت األجنبية 

 499,858 - 499,858 - أدوات مالية مشتقة 

     )من خالل الربح والخسارة( 
 167,581 42,481 - 125,100 االستثمار صندوق سوق 

 3,544   3,544 سندات الدين  -استثمارات 
     )محتفظ بها بالتكلفة المطفأة( 
 4,456,657 257,064 - 4,199,593 دين -استثمارات في أوراق مالية 

 7,355,504  837,080 461,789 8,654,373 

     المطلوبات بالقيمة العادلة 
 53,263 - 53,263 - العمالت األجنبية عقود صرف 

 583,698 - 583,698 - أدوات مالية مشتقة 

 - 636,961 - 636,961 

 
  ال توجد تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 
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 األدوات المالية )تابع( 
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 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( 

  2,453,765 - -  2,453,765 دين -استثمارات في أوراق مالية 
 164,388 2,612  161,776 أسهم -استثمارات في أوراق مالية 

 127,052 - 127,052 - عقود صرف العمالت األجنبية 

 211,351 - 211,351 - مشتقة أدوات مالية 

     )من خالل الربح والخسارة( 
 337,142 42,083 - 295,059 صندوق سوق االستثمار 

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

 7,775,624  338,403 508,348 8,622,375 

     
     المطلوبات بالقيمة العادلة 

 109,746 - 109,746 - عقود صرف العمالت األجنبية 

 267,632 - 267,632 - أدوات مالية مشتقة 

 - 377,378 - 377,378 

 

  لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 
 أسعار الصرف والتغيرات في القيمة العادلة. كانت الحركة في الموجودات المالية بالمستوى الثالث بسبب فروق 

 تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالث 
  

 2019 2020 أسهم   -استثمارات في أوراق مالية  
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 2,612 2,612 يناير 1في 
 - - مشتريات 

 - - استبعادات / استحقاقات 
 - - التغير في القيمة العادلة 

 2,612 2,612 ديسمبر  31في 
 

 تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الثالث 
 

 2019 2020 صندوق سوق االستثمار 
 درهم ألف   ألف درهم  
   

 38,004 42,083 يناير 1في 
 - - مشتريات 

 - - استبعادات / استحقاقات 
 4,079 398 التغير في القيمة العادلة 

   

 42,083 42,481 ديسمبر  31في 
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 األدوات المالية )تابع( 
 

 للقيمة العادلة )تابع(  يالتسلسل الهرم
 
 

 تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في المستوى الثالث 
 

 2019 2020 دين   -استثمارات في أوراق مالية  
 ألف درهم  ألف درهم  
   

  336,702   463,653  يناير 1في 
  244,007   205,727  مشتريات 

 ( 116,856) ( 390,927) استبعادات / استحقاقات 

 ( 200) ( 21,389) التغير في القيمة العادلة 

   
   

  463,653  257,064 ديسمبر  31في 

 
 

 الدخل الشامل اآلخر مطابقة قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث من خالل  
 

 2019 2020 دين   -استثمارات في أوراق مالية  
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   يناير 1في 
 - 158,715 مشتريات 

 - - استبعادات / استحقاقات 

 - - التغير في القيمة العادلة 

 917 - 

   

 - 159,632 ديسمبر  31في 
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 األدوات المالية )تابع( 
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
 

األطراف من خالل معاملة تتم على أساس تجاري بحت  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو تسوية التزام بعلم ورغبة 
  31في وقت القياس. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. في  

بالتك2020ديسمبر   المقاسة  للمجموعة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  تقارب  باستثناء ،  العادلة  قيمها  المطفأة  لفة 
 الموجودات المالية المبينة أدناه: 

 

 القيمة الدفترية   القيمة العادلة  

 

ديسمبر   31
2020  

ديسمبر  31
2019  

 ديسمبر  31
2020  

ديسمبر  31
2019 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        الموجودات 

 34,550,563   30,041,470  34,906,646   30,280,145 قروض وسلفيات 

 2,955,295  3,633,298  2,955,295  3,633,298 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 5,186,138  4,301,664  5,328,677   4,456,657 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 4,785,504   5,470,285  4,789,244   5,470,341 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى 

 6,593,233   6,562,391  6,530,790   6,519,107 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 54,070,733  50,009,108   54,510,652  50,359,548 مجموع الموجودات المالية 

        

        المطلوبات 

 4,977,055   2,067,762   4,973,965   2,082,509 مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى 

 36,826,360   36,944,324   36,843,560   36,968,118 ودائع من العمالء 
 4,888,881   3,612,266   4,895,514   3,649,115 سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل 

 46,692,296  42,624,352  46,713,039  42,699,742 مجموع المطلوبات المالية 
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 إدارة رأس المال 
 

 إن أهداف البنك عند إدارة رأس المال، التي تمثل مفهوماً أوسع من "حقوق الملكية" المدرجة ضمن بيان المركز المالي، هي كما يلي: 
 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف  •

 حماية قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة العائدات للمساهمين. •

 االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير أعمال البنك.  •
 

باستخدام أساليب تستند على المبادئ  تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس مستمر من قبل إدارة البنك 
التوجيهية المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية  

 . 3على أساس منتظم وفقاً لمعايير بازل 
 

القصيرة األجل والمتطلبات التنظيمية مع إيالء العناية الواجبة للبيئة  يقوم البنك بإدارة رأس المال من خالل االستراتيجيات الطويلة و
 التنظيمية واالقتصادية والتجارية التي يزاول فيها البنك نشاطه. 

 
يسعى البنك إلى تعظيم العائد على رأس المال ويهدف دائماً إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير األعمال وتلبي متطلبات  

 س المال التنظيمي في جميع األوقات. رأ
 

 2020ديسمبر   31كما 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 2020ديسمبر  31كما في   3موجب متطلبات بازل هيكل رأس المال وكفاية رأس المال ب 
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 إدارة رأس المال )تابع( 

 

 

 ديسمبر  31
)بعد تطبيق   2020

 المرشح االحترازي( 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف درهم  ألف درهم  
   الشق األول من رأس المال 

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

 4,077,839  4,172,571  احتياطيات قانونية وأخرى 

 919,100  1,583,664   أرباح محتجزة

 1,104,419  497,669  أرباح السنة الحالية 

 ( 502,874) ( 251,437) توزيعات األرباح 

 7,274,729  7,678,712  الشق األول من قاعدة رأس المال 

   

 526,496  492,180  الشق الثاني من قاعدة رأس المال 

   

 7,801,225  8,170,892  مجموع قاعدة رأس المال 

   

   بالمخاطر الموجودات المرجاحة 

 42,119,704  39,374,431  مخاطر االئتمان 

 1,178,301  1,153,831  مخاطر السوق 

 3,044,186  3,341,552  مخاطر التشغيل 

حة بالمخاطر  46,342,191  43,869,814  مجموع الموجودات المرجا

 
  

   %15.70 %17.50 رأس المال للشق األول من رأس المال نسبة كفاية 

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

 %16.83 %18.63 مجموع نسبة كفاية رأس المال 

 
 

، يبلغ الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في ذلك مصد حماية  3وفقاً ألحكام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن بازل 
، اعتباًرا  2020مارس    18بتاريخ    CBUAE/BSD/N/2020/1479. ومع ذلك، بناًء على إشعار  2020لعام    %13.0رأس المال  

دون أي عواقب رقابية    %60، يُسمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس المال بحد أقصى ولمدة سنة واحدة  2020مارس    15من  
. عالوة  19-كجزء من اإلجراءات التي اتخذها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمساعدة البنوك في التعامل مع أزمة كوفيد

ترتيب    - ة تنظيمية بشأن األحكام المحاسبية ومتطلبات رأس المال  على ذلك، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الئح 
والذي أوضح تطبيق المرشح االحترازي.    2020أبريل    22بتاريخ    CBUAE/BSD/N/2020/2016انتقالي بالتزامن مع إشعار  

األولى والثانية من المعيار  يسمح المرشح االحترازي للبنوك بإعادة أي زيادات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين  
 سنوات.  5وفترة التقرير، إلى رأس المال التنظيمي خالل فترة انتقالية مدتها  2019ديسمبر  31بين  9الدولي للتقارير المالية رقم 
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  اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 

 إجمالي القروض والسلفيات للعمالء بحسب المنتج و/أو القطاع 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 إجمالي القروض والسلفيات 

 )مدققة( 

الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 القروض والسلفيات على 

 )مدققة( 

 
 إجمالي  
 القروض 

 المبلغ  
 المؤجل   

التأجيالت بموجب  
خطة الدعم  
االقتصادي  

الموجهة/دون خطة  
الدعم االقتصادي  

 % الموجهة )التعرض( 

عدد العمالء  
  المؤجلين 

 

مجموع  
الخسائر  
االئتمانية  
 المتوقعة 

       
 ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2020ديسمبر    31كما في 

       قروض مصرفية لألفراد:  

  494,801   1,112  % 3.6  226,403   5,291   6,259,453  قروض شخصية 

  133,896   % 0.0     -       -    5,596,742  قروض الرهن 

  340,045   % 0.0     -       -    2,203,728  بطاقات ائتمان

  16,868   4  % 0.1  375  11   538,080  قروض سيارات 

  11,020       2,124,956  قروض أخرى لألفراد 

 996,630 1,116 % 1.4  226,778  5,302  16,722,959  مجموع القروض المصرفية لألفراد 
       

       قروض مصرفية تجارية: 

  574,554   200  % 5.7  195,681   7,130   3,443,069  قروض راك التجارية 
  233,836   17  % 9.6  322,891   14,447   3,365,355  قروض مصرفية تجارية أخرى     

 808,390  217  % 7.6  518,572   21,577   6,808,424  مجموع القروض المصرفية التجارية 
       

 354,422  2.00  % 3.9  342,072   469   8,669,529  قروض مصرفية للشركات 
       

    2,159,442  1,335  % 3.4  1,087,422  27,348   32,200,912  مجموع القروض والسلفيات 
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 هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما 

 

 إجمالي القروض والسلفيات للعمالء بحسب المنتج و/أو القطاع 

 
 
 

 
 . 2020ديسمبر  31يتعلق اإلفصاح/ اإليضاح أعاله بالتأجيالت النشطة كما في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التأجيالت بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة / دون خطة    

 الدعم االقتصادي الموجهة 
 المجموعة الثانية  المجموعة األولى  

 

الخسائر  عدد العمالء إجمالي القروض
االئتمانية  
 المتوقعة

 عدد العمالء إجمالي القروض

 
 الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2020ديسمبر    31كما في 
       قروض مصرفية لألفراد:  

  13,631   149   24,885   6,139   963   201,518  قروض شخصية 

     -       -      -       -  قروض الرهن 

     -       -      -       -  بطاقات ائتمان

     -       -   31   4   375  قروض سيارات 

       قروض أخرى لألفراد 
  13,631   149   24,885   6,170   967   201,893  مجموع القروض المصرفية لألفراد 

       
       قروض مصرفية تجارية: 

  59,727   107   110,946   5,101   93   84,735   قروض راك التجارية 
  29,810   8   243,193   219   9   79,698  قروض مصرفية تجارية أخرى    

  89,537   115   354,139   5,320   102   164,433  مجموع القروض المصرفية التجارية 
       

     -      -      -   497   2   342,072  قروض مصرفية للشركات 
       

  103,168   264   379,024   11,987   1,071   708,398  مجموع القروض والسلفيات 
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 اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( 

 
 الدفترية والخسائر االئتمانية المتوقعة التغير في إجمالي القيمة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  إجمالي القيمة الدفترية  
الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض   

 والسلفيات 

 

ديسمبر   31
2020 
 مدققة 

ديسمبر  31
2019 
 مدققة 

 نسبة  
 التغير 

 

ديسمبر   31
2020 
 مدققة 

ديسمبر  31
2019 
 مدققة 

 
 

 نسبة  
 التغير 

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

 % 18.0 419,479  494,801   (%13.3) 7,222,957  6,259,453  قروض شخصية 

 % 63.2 82,036  133,896   % 4.0 5,380,041  5,596,742  قروض الرهن 

 % 21.6 279,702  340,045   (%29.4) 3,121,075  2,203,728  بطاقات ائتمان

 (%50.4) 34,004  16,868   (%38.0) 868,125  538,080  قروض سيارات 

 (%28.2)  15,340  11,020   % 0.1 2,123,463  2,124,956  قروض أخرى لألفراد 

مجموع القروض المصرفية  
 لألفراد 

 
16,722,959  18,715,661 (10.6%)   996,630 830,561  20.0 % 

        
        قروض مصرفية تجارية: 

 % 13.2 507,394  574,554   (%16.0) 4,099,197  3,443,069   قروض راك التجارية 

 % 51.0  154,840  233,836   (%16.5) 4,028,848  3,365,355  قروض مصرفية تجارية أخرى 

المصرفية  مجموع    القروض 
 % 22.1  662,234  808,390   (%16.2) 8,128,045  6,808,424  التجارية 

        

المصرفية   القروض  مجموع 
 (%8.0) 9,418,422 8,669,529 للشركات 

 
354,422 218,770  62.0 % 

        

 % 26.2 1,711,565 2,159,442  (%11.2) 36,262,128 32,200,912 والسلفيات مجموع القروض 
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 المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات  

 
 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  9,418,422   142,387   867,404   8,408,631  2020يناير   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -      -   553,364  ( 553,364) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   154,279      -  ( 154,279) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   188,408  ( 188,408)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 139,058)  139,058  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -      -      -      -  الثالثة إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة 

 ( 4,340,959) (4,451) ( 526,419) ( 3,810,089) التغير في التعرضات خالل السنة 

  3,611,977      -      -   3,611,977  2020موجودات مالية جديدة منشأة، السنة المالية 

السنة   تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ  المالية  حذوفات، 
2020 

 -      -     (19,911) (19,911) 

  8,669,529   460,712   566,883   7,641,934  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      2020يناير   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
7,015,334   722,178   390,533  

      
8,128,045  

     -      -   993,691  ( 993,691) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   388,202      -  ( 388,202) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   214,772  ( 214,772)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 187,295)  187,295  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (3,996)  3,996      -  المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانيةتحويل من 

 ( 2,304,732) (46,254) ( 233,383) ( 2,025,095) التغير في التعرضات خالل السنة 

  1,521,297      -      -   1,521,297  2020موجودات مالية جديدة منشأة، السنة المالية 

 ( 536,186) ( 536,186)     -      -  2020تاريخه، السنة المالية  حذوفات، منذ بداية العام حتى  

  6,808,424   407,071   1,084,415   5,316,938  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  41

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

 
 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة 

 
 

 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة 

 

 

 
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  األولى المرحلة  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2020يناير   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
17,176,871   678,631   860,159  

    
18,715,661  

     -      -   694,839  ( 694,839) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   719,609      -  ( 719,609) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   265,723  ( 265,723)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 143,969)  143,969  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (58,521)  58,521      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 ( 5,446,952) ( 185,178) ( 253,894) ( 5,007,880) التغير في التعرضات خالل السنة 

  4,149,810      -      -   4,149,810  2020منشأة، السنة المالية موجودات مالية جديدة 

المالية   السنة  تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ  حذوفات، 
2020 

 -      -     (695,560 ) (695,560 ) 

  16,722,959   906,232   768,405   15,048,322  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  

  8,355,249   301,724   581,876   7,471,649  2020أكتوبر   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -      -   284,103  ( 284,103) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   13,863      -  (13,863) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   146,628  ( 146,628)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (32,323)  32,323  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -      -      -      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 ( 1,279,694) (1,503) ( 120,145) ( 1,158,046) السنة التغير في التعرضات خالل 

  1,593,974      -      -   1,593,974  2020موجودات مالية جديدة منشأة، السنة المالية 

المالية   السنة  تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ  حذوفات، 
2020 

 -      -      -      -     

  8,669,529   460,712   566,883   7,641,934  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  41

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

 
 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     المصرفية للشركات قروض قطاع الخدمات  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  7,254,511  383,131   811,891   6,059,489  2020أكتوبر   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -      -   634,310  ( 634,310) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   106,240      -  ( 106,240) إلى المرحلة الثالثةتحويل من المرحلة األولى 

     -   129,762  ( 129,762)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 117,052)  117,052  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (6,271)  6,271      -  الثانيةتحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة 

 ( 809,825) (12,568) ( 121,243) ( 676,014) التغير في التعرضات خالل السنة 

  556,961     -      -   556,961  2020موجودات مالية جديدة منشأة، السنة المالية 

المالية   السنة  تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ  حذوفات، 
2020 

 -      -     (193,223 ) (193,223 ) 

  6,808,424  407,071   1,084,415   5,316,938  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     الخدمات المصرفية لألفراد قروض قطاع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  16,981,679   972,672   969,571   15,039,436  2020أكتوبر   1إجمالي القيمة الدفترية كما في    
     -      -   279,185  ( 279,185) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   63,272      -  (63,272) المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثةتحويل من 

     -   216,324  ( 216,324)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 309,243)  309,243  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (48,135)  48,135      -  المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 ( 1,501,220) ( 116,165) (2,919) ( 1,382,136) التغير في التعرضات خالل السنة 

  1,424,236      -      -   1,424,236  2020موجودات مالية جديدة منشأة، السنة المالية 

السنة   تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ  المالية  حذوفات، 
2020 

 -      -     (181,736 ) (181,736 ) 

  16,722,959   906,232   768,405   15,048,322  2020ديسمبر   31إجمالي القيمة الدفترية كما في  
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 المالية )تابع( إدارة المخاطر    41

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

 مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

 

 

 

 

 

 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  218,770   88,120   64,687   65,963    2020يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    

     -      -   16,420  (16,420) األولى إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة 

     -   81,985      -  (81,985) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   46,294  (46,294)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (1,065)  1,065  األولى تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة 

     -      -      -      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  
  42,707   59,267   12,501  (29,061) التعثر والتعرض الناتج عن التعثر

  112,856      -      -   112,856  منشأة موجودات مالية جديدة 

 (19,911) (19,911)     -      -  حذوفات 

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في   
2020  52,418   46,249   255,755   354,422  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
يناير   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في     

2020  266,654   157,366   238,214   662,234  
     -      -   88,746  (88,746) المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة األولى إلى 

     -   144,734      -  ( 144,734) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   86,115  (86,115)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (20,089)  20,089  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (2,216)  2,216      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  
  461,771   341,450   129,938  (9,617) التعثر والتعرض الناتج عن التعثر

  220,571      -      -   220,571  منشأة موجودات مالية جديدة 

 ( 536,186) ( 536,186)     -      -  حذوفات 

في   كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  ديسمبر    31مخصص 
2020  264,217   272,062   272,111   808,390  
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  41

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

 مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  830,561   300,708   203,613   326,240  2020يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    

     -      -   121,395  ( 121,395) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   76,689      -  (76,689) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   82,353  (82,353)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (34,797)  34,797  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (12,227)  12,227      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر  
  628,800   614,676   43,006  (28,882) والتعرض الناتج عن التعثر

  232,829      -      -   232,829  موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 695,560) ( 695,560)     -      -  حذوفات 

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في   
2020  366,900   263,091   366,639   996,630  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

    , قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
أكتوبر   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في     

2020 
 62,809   55,003   155,401   273,213  

     -      -   4,328  (4,328) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   283      -  (283) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   38,601  (38,601)       تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (488)  488  المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى تحويل من 

     -      -      -      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر  
  75,139   61,470   26,007  (12,338) والتعرض الناتج عن التعثر

  6,070      -      -   6,070  موجودات مالية جديدة منشأة 

     -      -      -      -  حذوفات 

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  52,418   46,249   255,755   354,422  
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 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
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 اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( 

 مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع(

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
أكتوبر   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في     

2020  321,726   242,871   247,261   811,858  
     -      -   60,677  (60,677) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   69,771      -  (69,771) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   59,585  (59,585)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  (49,595)  49,595  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (4,560)  4,560      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  
  96,239   93,277   73,134  (70,172) التعثرالتعثر والتعرض الناتج عن 

  93,516      -      -   93,516  موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 193,223) ( 193,223)     -      -  حذوفات 

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  264,217   272,062   272,111   808,390  

 )مدققة(   2020ديسمبر   31 
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

أكتوبر   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    
2020 

 377,854   364,275   343,289   
1,085,418

  
     -      -   39,154  (39,154) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

     -   13,908      -  (13,908) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

     -   78,188  (78,188)     -  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

     -      -  ( 125,570)  125,570  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى 

     -  (20,601)  20,601      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  بسبب التغيرات في 
  46,547   133,591   42,819  ( 129,863) التعثر والتعرض الناتج عن التعثر

  46,401      -      -   46,401  موجودات مالية جديدة منشأة 

 ( 181,736) ( 181,736)     -      -  حذوفات 

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  366,900   263,091   366,639   996,630  



 

  145بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
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 اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف 

 
 خالل ربع السنة  -تكلفة )تدفق( الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ بداية الفترة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
االنخفاض في القيمة غير  

  االئتمانية 
االنخفاض في  
  القيمة االئتمانية 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  العمر على مدى  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  343,289   364,275   377,854  2020أكتوبر  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

 
1,085,418  

 (20,921) (4,191) (19,415)  2,685  بطاقات ائتمان

  23,344   22,219  (7,102)  8,227  قروض إسكان 

 (69,674)  10,632  (64,907) (15,399) قروض شخصية 

 (20,514) (4,494) (9,437) (6,583) قروض سيارات 

 (1,023) (816) (323)  116  قروض أخرى لألفراد 

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  366,900   263,091   366,639   996,630  

 
االنخفاض في القيمة غير االئتمانية 

  
االنخفاض في  
  القيمة االئتمانية 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

أكتوبر   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    
2020  321,726   242,871   247,261   811,858  

  9,688   67,051  (3,105) (54,258)  قروض راك المصرفية للشركات 

 (13,156) (42,201)  32,296  (3,251)  قروض مصرفية تجارية أخرى

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  264,217   272,062   272,111   808,390  
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 خالل ربع السنة  -تكلفة )تدفق( الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ بداية الفترة  

 
 

 
 

 2020تكلفة )تدفق( الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 
 
 

 
 

 
االنخفاض في القيمة غير  

  االئتمانية 
االنخفاض في  

  االئتمانية القيمة  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

أكتوبر   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    
2020  62,809   55,003   155,401   273,213  

 (206)     -      -  (206) الحكومة االتحادية 

     -      -      -      -  حكومات اإلمارات 

 (2,586)     -  ( 21) (2,565) ( %50جهات تابعة للحكومة )نسبة ملكية الحكومة أكثر من 

 ( 71)     -  (426)  355  % 50مؤسسات مملوكة للحكومة أقل من  

  15,288   9,047   6,376  (135) مؤسسات أخرى 

  12,318      -   13,453  (1,135) األفراد ذوو األصول الضخمة 

  23,511   63,567  (27,581) (12,475) منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم 

 (140)     -  (543)  403  بنوك

 (688)     -      -  (688) مؤسسات مالية غير مصرفية 

  33,783   27,740  ( 12)  6,055  أخرى 

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  52,418   46,249   255,755   354,422  

 
االنخفاض في القيمة غير  

  االئتمانية 
االنخفاض في  
  القيمة االئتمانية 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
يناير   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    

2020  326,240   203,613   300,708   830,561  
  60,345   31,698   7,475   21,172  بطاقات ائتمان

  51,860   33,467   6,147   12,246  قروض إسكان 

  75,322   12,295   48,219   14,808  قروض شخصية 

 (17,136) (6,449) (3,391) (7,296) سيارات قروض 

 (4,322) (5,080)  1,028  (270)  قروض أخرى لألفراد 

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  366,900   263,091   366,639   996,630  
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 اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )تابع( 

 
 2020تكلفة )تدفق( الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
االنخفاض في القيمة غير  

  االئتمانية 
االنخفاض في  
  القيمة االئتمانية 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  662,234  238,214  157,366  266,654 2020يناير  1المتوقعة كما في  مخصص الخسائر االئتمانية 

  67,161  24,649  71,252 (28,740)   قروض راك المصرفية للشركات 

  78,995  9,248  43,444  26,303  قروض مصرفية تجارية أخرى

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020 264,217  272,062   272,111  808,390  

 
االنخفاض في القيمة غير  

  االئتمانية 
االنخفاض في  
  القيمة االئتمانية 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  شهراً  12 

     قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  

يناير   1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    
2020  65,963   64,687   88,120  218,770  

  705      -      -   705  الحكومة االتحادية 

 ( 0)     -      -  -   حكومات اإلمارات 

  6,067      -   45   6,022  ( %50جهات تابعة للحكومة )نسبة ملكية الحكومة أكثر من 

 (502)     -  (857)  355  % 50مؤسسات مملوكة للحكومة أقل من  

  18,476   19,231   182  (937) مؤسسات أخرى 

  15,688      -   14,060   1,628  األفراد ذوو األصول الضخمة 

  30,346   78,255  (28,069) (19,840) منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم 

 (7,500)     -  (3,718) (3,782) بنوك

  112      -      -   112  مؤسسات مالية غير مصرفية 

 72,260  70,149  ( 81)  2,192  أخرى 

     

ديسمبر   31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
2020  52,418   46,249   255,755   354,422  
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 مخاطر التأمين  42

 
تقبل المجموعة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن المجموعة معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم  

 المطالبات بموجب هذه العقود. 
 

الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتها تتمثل المخاطر 
عن التوقعات. وقد يتأثر هذا االختالف بمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع قيمتها والمستحقات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق  

 ، فإن المجموعة تهدف إلى التأكد من توفّر االحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه االلتزامات. للمطالبات طويلة األجل. وعليه
 

يتم تخفيف التعرض للمخاطر الواردة أعاله عن طريق التنويع من خالل محفظة كبيرة من عقود التأمين. يتم أيضاً زيادة تنّوع المخاطر  
اإلرشادات  وتطبيق  اختيار  في  والحيطة  الحذر  تقوم    بمراعاة  التأمين.  إعادة  ترتيبات  استخدام  وكذلك  االكتتاب،  باستراتيجية  الخاصة 

المجموعة بشكل أساسي بإصدار عقود تأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والمركبات والتأمين البحري  
 والتأمين ضد الحوادث. 

 
التأمين لدى المجموعة هما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو مبين إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر  

 أدناه.
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 استراتيجية التأمين 
 

تتبعها المجموعة هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة. ويؤدي  إن الهدف من استراتيجية التأمين التي 
 هذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ. 

 
اعات  تقوم المجموعة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال والقط

التي تكون فيها المجموعة مستعدة لتقديم خدمات التأمين. يتم تعميم هذه االستراتيجية على موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة  
ل  ما من خالل هيئات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيها األع

وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، باستثناء التأمين البحري، 
  لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد. 

 
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها 

 
راتيجية التأمين الخاصة بها بغرض تنويع طبيعة مخاطر التأمين المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة من  وضعت المجموعة است 

من  الفئات إليجاد تنوع كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة. يمكن أن تتأثر مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها بالعديد  
مال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد اإلصابات والتأمين الصحي والتأمين البحري. تعتبر  العوامل. تقوم المجموعة بأع

 أعمال التأمين هذه عقود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده. 
 

 الممتلكات
 

مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إلى أربع مجموعات  إن فئة التأمين على الممتلكات تغطي  
من المخاطر، وهى الحريق وتوقف األعمال واألضرار الناتجة عن العوامل الجوية والسرقة. وهذه العقود يتم االكتتاب فيها وفقاً إلى  

من عليها. إن تكلفة اعادة بناء الممتلكات أو استبدال أو التعويض مقابل المحتويات  قيمة اإلستبدال التجارية للممتلكات و المحتويات المؤ
لهذه   وفقاً  المطالبات  مستوى  في  تؤثر  التي  الرئيسية  العوامل  هي  للتوقف  تعرضت  التي  األعمال  تشغيل  إلعادة  المستغرق  والوقت 

لعواصف أو تلف األطعمة أو الحوادث االخرى المتعلقة بالظروف  السياسات. ينشأ أكبر إحتمال لوقوع خسائر كبيرة من هذه العقود من ا
 الجوية. 

 
 المركبات

تهدف عقود التأمين على المركبات إلى تعويض حاملي وثائق التأمين عن الضرر الذي يلحق بالسيارات أو االصابات التي يتعرض لها  
 تهم.أطراف أخرى نتيجة الحوادث وحاالت الحريق أو السرقة التي تلحق بسيار

 
 يتم تطبيق حدود وتوجيهات االكتتاب لوضع معايير مناسبة الختيار المخاطر. 

 
إن مستوى األحكام القضائية فيما يتعلق بحاالت الوفيات واالصابات وتكاليف استبدال المركبات هما العامالن الرئيسيان اللذان يؤثران  

 في مستوى المطالبات. 
 

 التأمين البحري
 

التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن االضرار أو اإللتزامات التي تترتب على فقدان أو تلف وسيلة النقل  تهدف عقود  
فيما يتعلق بالتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في    البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات.

 ل البحري والحوادث التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية لشحنات . فقدان أو تلف وسيلة النق
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 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها )تابع( 

 
 التأمين البحري )تابع( 

 
االكتتاب بالنسبة لفئة النقل البحري في التأكد من تنّوع البوالص من حيث السفن البحرية ومسارات الشحن المشمولة  تتمثل استراتيجية  

 في بوليصة التأمين. 
 

 التأمين ضد الحوادث 
 

األموال، فإن  فيما يتعلق بفئة التأمين ضد الحوادث، مثل تعويض العمل والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان  
 مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. 

 
  تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيته للتأمين وترتيبات إعادة التأمين المناسبة واإلدارة الفعالة للمطالبات. تهدف

كتتاب لضمان تنوع مخاطر التأمين على نحو مالئم من حيث نوع وحجم الخطر. هناك شروط لالكتتاب تضمن تطبيق  استراتيجية اال
 اختيارات مناسبة للخطر. 

 
 تقوم المجموعة بشكل فعال بإدارة ومتابعة المطالبات وتسديدها مبكراً للحد من التعرض ألي تداعيات غير متوقعة. 

 
 مين كافية لحماية قدرتها المالية مقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات أعمال التأمين.لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأ

 
 حصلت المجموعة على تغطية إعادة تأمين كافية على أساس غير متناسب لكافة فئات المبلغ الذي تراه اإلدارة مناسباً. 

 
 التأمين الصحي

 
المجموعة والتي يتم بموجبها تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم  يمثل االنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين لدى  

ة  بطلب التأمين والتاريخ الطبي عن عائلته. ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة السابق
طر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقاً لإلجراءات الموضوعة  والتوجهات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخا 

 مسبقاً قبل اعتمادها. 
 

تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد من أن االفتراضات الخاصة بالتسعير ال تزال مناسبة. ويتم إجراء  
هو مصدر توقع أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع. ويؤكد هذا التحليل  تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما  

 مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير. 
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 يتناسب التركيز حسب القطاع في نهاية العام على نطاق واسع مع السنة السابقة. 

 االفتراضات وعوامل التأثر 
 

 اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات 
 

االعتبار البيانات التاريخية  إن الطريقة المتبعة من قبل المجموعة لتقدير مخصصات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها تأخذ في  
 والتقديرات السابقة وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين.

 
تتمثل االفتراضات التي يكون لها التأثير األكبر على قياس مخصصات عقود التأمين في معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت  

 الحوادث.  فيها
 

 استراتيجية إعادة التأمين
بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية   تقوم المجموعة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم 

  مواردها الرأسمالية. 
 

اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى المجموعة  يتضمن نشاط إعادة التأمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان كما هو مبين في  
قسم إلعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى  

لتلك المعايير. ويقوم هذ التأمين من قبل وحدات األعمال طبقاً  ا القسم بمتابعة التطورات في برنامج إعادة التأمين  متابعة شراء إعادة 
 ومدى مالءمته بشكل مستمر. 

 
تقوم المجموعة بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين على أساس نسبي وغير نسبي لتخفيض صافي تعرضها للمخاطر. عالوة على  

اختيارية في بعض الظروف   تأمين  التأمين شراء عقود إعادة  التأمين ذلك، يجوز لعمالء  المحددة. وتخضع عملية شراء عقود إعادة 
االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي مصروفات إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من قبل قسم  

  إعادة التأمين.
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من   والتي  اإلدارة  ورأي  المحاسبية  والتقديرات  واالفتراضات  بالسياسات  المالية  ونتائجها  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  تتأثر 
الموحدة. تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة  الضروري وضعها في سياق إعداد البيانات المالية  

رير  للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. إن جميع التقديرات واالفتراضات المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقا
عمول بها. يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل، وتستند إلى الخبرة السابقة  المالية تمثل أفضل التقديرات الممكنة وفقاً للمعايير الم

وعوامل أخرى والتي منها التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يتوقع أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة. إن السياسات  
 لنسبة لنتائج المجموعة ومركزها المالي نظراً لطبيعتهما الهامة. المحاسبية ورأي اإلدارة بخصوص بنود معينة لهما أهمية خاصة با

 
 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   - أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  (أ)

السياسات المحاسبية المجموعة  فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه، والتي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق  
  والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية: 
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 )تابع(  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   - أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )أ( 
 
 تقييم نموذج األعمال  ▪

نموذج  يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار  
األعمال. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين.  
  يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياسها، والمخاطر التي تؤثر على 

لموجودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  أداء ا
ب  أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسبا

ف من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر المراقبة جزًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان  متفقة مع الهد
ذج  نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك تغيير في نمو

  غييًرا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات. األعمال وبالتالي ت 
 
  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ▪

شهراً لموجودات المرحلة األولى، أو للخسائر    12يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  
المرحلتين الثانية أو الثالتة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تكون مخاطر االئتمان االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لموجودات  

ما الذي يشكل زيادة جوهرية في    9قد زادت بشكل جوهري كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ئتمان ألصل ما قد زادت بشكل جوهري، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات  مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر اال

  30المستقبلية الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم، حيث يفترض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تجاوز العميل  
  يوماً في سداد دفعاته التعاقدية. 

 
 ئص مخاطر االئتمان المماثلة إنشاء مجموعات الموجودات ذات خصا ▪

عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة،  
تزال مماثلة. وهذا أ إذا كانت ال  لتقييم ما  المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر  تراقب  المنتج.  مر  حسب 

مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، هناك إعادة تقسيم الموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء  
محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.  

الحركة بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )أو عند عكس تلك الزيادة  إن إعادة تقسيم المحافظ و
شهرا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر أو    12الجوهرية( وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

شهرا    12ن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  العكس، ولكن يمكن أن تحدث أيًضا ضم
نية أو الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر ولكن مبلغ تغييرات الخسائر االئتمانية المتوقعة يتغير بسبب اختالف المخاطر االئتما

  للمحافظ. 
 
 النماذج واالفتراضات المستخدمة  ▪

تم تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. ي 
تطبيق الحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نوع من الموجودات، وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك  

  االفتراضات المتعلقة بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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 والمطلوبات المالية تصنيف وقياس الموجودات  (ب

تصنف المجموعة األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو مطلوب مالي أو كأدة ملكية  
س لشكلها  وفقًا لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في البيانات المالية الموحدة لموضوعها ولي 

 القانوني.   
 

وتحدد المجموعة التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التصنيف، إن أمكن وكان مناسبًا، في تاريخ كل بيان  
 مركز مالي. 

 
غراض إعداد التقاريـر  وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة أل

المالية. وتستعين المجموعة عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطوبات بالبيانات السوقية الملحوظة المتاحة. وفي حال  
ون وثيق مع  ، تجري المجموعة التقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا. ويعمل البنك بتعا1عدم وجود مدخالت المستوى  

 المقيميين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على النموذج. 
 
 قياس القيمة العادلة  (ج

م  عندما يتعذر اشتقاق القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، فإنه يت 
متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام نماذج حسابية. ويتم استنباط مدخالت هذه النماذج من بيانات   تحديدها باستخدام مجموعة

السوق الجديرة بالمالحظة، إن أمكن، ولكن عند عدم توافر بيانات السوق الجديرة بالمالحظة، يجب اتخاذ بعض األحكام لتقدير القيم  
السيولة ومدخالت النماذج مثل التقّلّب في افتراضات أدوات التحوط غير المؤرخة ونسب الخصم    العادلة. وتتضمن هذه األحكام اعتبارات

واالفتراضات   المختارة  التقييم  أساليب  أن  اإلدارة  تعتقد  بموجودات.  المدعومة  المالية  لألوراق  التعثر  ونسبة  المقّدمة  الدفعات  ونسب 
 المالية. المستخدمة مالئمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات 

 
 األدوات المالية المشتقة  (د

عار  بعد االعتـراف المبدئي، يتم الحصول على القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تقاس بالقيمة العادلة بشكل عام بالرجوع إلى أس
دما تكون األسعار غير متاحة،  السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسبًا. وعن 

بيانات يستخدم البنك تقييمات الطرف المقابل )تقييمات الطرف الثالث( أو يتم تحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تشير إلى ال
السوق، وتحليالت التدفقات    القابلة للمالحظة في السوق. ويشمل ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عندما توجد أسعار قابلة للمالحظة في 

العوامل   إن  السوق.  في  المشاركين  قبل  االستخدام من  األخرى شائعة  التقييم  وأساليب  الخيارات،  تسعير  ونماذج  المخصومة،  النقدية 
 الرئيسية التي تهم اإلدارة عند تطبيق نموذج ما هي: 

 
المستقبلية لألداة. وتخضع هذه التدفقات النقدية عادةً للشروط الحاكمة لألداة، غير أن  االحتمالية والتوقيت المتوقع للتدفقات النقدية   (1)

 تقدير اإلدارة قد يكون مطلوباً في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف اآلخر على االلتزام باألحكام التعاقدية لألداة محل شك. 
ًء على تقديرها لهامش المعدل بشأن األداة أعلى من المعدل الذي ال يحمل  معدل الخصم المناسب لألداة. تحدد اإلدارة هذا المعدل بنا

مخاطر. وعند تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة، تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على أساس النظام الذي يتم  
   معه مقارنة المركز المحتفظ به. 
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 مخصص المطالبات القائمة المبلغ وغير المبلغ عنها  (ه

المستحقة ألصحاب العقود الناشئة عن المطالبات المتعلقة بعقود التأمين. تستند  يتعين على اإلدارة إبداء رأي هام فيما يتعلق بتقدير المبالغ  
هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على درجات متباينة، وعلى األرجح هامة، من االجتهاد  

  دي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة. والشكوك حيث إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تقديرات اإلدارة مما يؤ
 

وعلى وجه الخصوص، يجب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي والتكلفة  
يتم ت  بيان المركز المالي.  قدير المطالبات التي تتطلب أحكاماً قضائية أو  النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ 

قرارات تحكيمية بشكٍل منفرد. يتولى خبراء مستقلون في تعديل الخسائر عادةً تقدير مطالبات الممتلكات. وتقوم اإلدارة بمراجعة منتظمة  
 لمخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. 

 
 ممتلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجية لل (و

ر  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات وتكلفة االستهالك لها. تتغير تكلفة االستهالك للسنة بشكل ملحوظ إذا اختلف العم
لتغيير العمر    الفعلي عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. لم تشر عملية المراجعة التي أجرتها اإلدارة في السنة الحالية إلى وجود ضرورة

 اإلنتاجي للممتلكات والمعدات. 
 
 إطفاء الشهرة  (ز

 إن حساب القيمة قيد االستخدام يتأثر باالفتراضات التالية: 
 
 معدل النمو  (1)

تستند معدالت النمو على تقييم اإلدارة في حصتهم من السوق مع مراعاة النمو المتوقع والطلب على المنتجات المعروضة. معدل النمو  
 سنويا. %2.5المستخدم في االحتساب 

 
 
 هوامش الربح  (2)

 تستند هوامش الربح على تقييم اإلدارة الحتمالية األداء لوحدة توليد النقد للسنوات الخمسة القادمة. 

 
  معدالت الخصم  (3)

المال المرجح المقدر للمجموعة  سنويًا على مدار فترة التقييم مما يعكس تكلفة رأس  %8.48قامت اإلدارة بإستخدام معدل الخصم بنسبة 
 ومخاطر السوق المحددة. 

 
 9قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (ح

المبالغ فيما يلي التقديرات الرئيسية التي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة والتي لها أكبر األثر على  
  المعترف بها في البيانات المالية:

 
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات   ▪

لة وقابلة للدعم تستند إلى  الصلة بكل سيناريو. وعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقو
  افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف الدوافع االقتصادية وكيف تؤثر هذه الدوافع على بعضها البعض.
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 تطبيق السياسات المحاسبية )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في  43

 
 )تابع(   9قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (ط
 
احتمالية التعثر: تشكل احتمالية التعثر أحد المعطيات الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. إن احتمال التعثر في السداد   ▪

الحتمال التعثر في السداد خالل نطاق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات بالظروف  هو تقدير 
  المستقبلية.

الخسارة الناتجة عن التعثر: تعد الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد . وتستند   ▪
ين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع استالمها المقرض، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من إلى الفرق ب 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية المتكاملة. 
، فيتم أخذ التعرضات  إن التعرض الناتج عن التعثر هو تقدير التعرض الحالي للتسهيالت الممولة. أما بالنسبة للتسهيالت غير الممولة ▪

عند التعثر كناتج لعوامل تحويل االئتمان وقيم العقد السارية. إن التعرض في تاريخ التعثر عن السداد في المستقبل، مع مراعاة 
 بها التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، يشمل سداد المبلغ األساسي والفائدة والسحوبات المتوقعة للتسهيالت الملتزم 

 
 16أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المقدمة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (ي

موعة  فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه، والتي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمج
 جوهري على المبالغ المعترف بها في المعلومات المالية: والتي لها تأثير 

 
 تحديد فترة اإليجار 

عند تحديد فترة اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  
الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في فترة اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة  ممارسة خيار اإلنهاء. تُدرج خيارات التمديد )أو  

 تمديد عقد اإليجار )أو عدم إنهائه(. 
 

 يتم مراجعة التقييم إذا ما وقع حدث هام أو تغير هام في الظروف يؤثر على هذا التقييم وأنه ضمن سيطرة المستأجر. 
 

 بقية مبالغ دائنة بموجب ضمان القيمة المت 
مراجعة  تقوم المجموعة مبدئياً بتقدير واالعتراف بالمبالغ التي يُتوقع أن تكون دائنة بموجب ضمانات القيمة المتبقية اللتزام اإليجار. ويتم  

 المبالغ، وتعديلها حسبما كان األمر مالئماً، في نهاية كل فترة تقرير. 
 
 التأمين اآللية المستخدمة في تحديد افتراضات عقود  (ك

 
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها على المستوى الكمي.  

تستخدم الشركة افتراضات تستند على مزيج من البيانات الداخلية وبيانات السوق لقياس مطلوبات المطالبات المستحقة عليها. إن معظم  

الداخلية مستمدة من تقارير المطالبات ربع السنوية للشركة، وكذلك فرز عقود التأمين الفعلية كما في نهاية فترة التقرير بهدف    البيانات

استخالص بيانات عقود التأمين القائمة المحتفظ بها. قامت الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة في القطاعات الذي تمارس فيها  

نشاط التأمين  استجابة  شركات  بوقت  تتعلق  سيناريوهات  لتطوير  المعلومات  هذه  استخدام  يتم  السنوية.  الفعلية  المطالبات  وكذلك  ها، 

  المطالبات المستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.

البات. والطريقتان األكثر تستخدم المجموعة عدة طرق إحصائية للتوصل إلى االفتراضات المختلفة المتعلقة بتقدير التكلفة النهائية للمط

 فيرغسون.   -استخداًما هما طريقة السلم المتسلسل وطريقة بورنهوتر
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  اآللية المستخدمة في تحديد افتراضات عقود التأمين (ل

 

قد يتم تطبيق طرق السلم المتسلسل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة )على سبيل المثال، المطالبات المدفوعة  

تحليل العوامل التاريخية لتطور المطالبات واختيار عوامل التطور المقدرة  باإلضافة إلى تقديرات الحالة(. ينطوي األسلوب األساسي على  

على أساس هذا النمط التاريخي، ثم يتم بعد ذلك تطبيق عوامل التطور المختارة على معطيات المطالبات المتراكمة لكل سنة من سنوات  

 رية للمطالبات عن كل سنة من سنوات الحادث. الحادث التي لم يكتمل تطورها بعد وذلك لتحديد التكلفة النهائية التقدي 

إن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسنوات الحوادث وفئات العمل التي وصلت إلى نمط تنمية مستقر نسبيًا. وتعتبر أساليب السلم  

 عمال. المتسلسل أقل مالءمة في الحاالت التي ال يكون لدى المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطور لفئة معينة من األ

فيرغسون مزيًجا من التقدير المعتمد على المعيار أو السوق والتقدير المستند إلى تجربة المطالبات. يستند   - تستخدم طريقة بورنهوتر

األول إلى مقياس التعرض مثل األقساط؛ ويستند هذا األخير على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى اآلن. يتم الجمع بين التقديرين  

خدام صيغة تعطي وزنا أكبر لتقديرات تستند إلى الخبرة مع مرور الوقت. وقد استخدم هذا األسلوب في الحاالت التي لم تكن فيها  باست 

 تجربة المطالبات المطورة متاحة للتوقعات )سنوات الحوادث األخيرة أو فئات جديدة من األعمال(. 

من نشاط التأمين على تقييم األسلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية. وفي بعض  يعتمد اختيار النتائج المنتقاة لسنة الحادث لكل فئة  

الحاالت، يشير ذلك إلى أنه قد تم اختيار متوسط مرجح لألساليب المختلفة لكل سنة من سنوات الحادث أو لمجموعة من سنوات الحادث  

من الخبراء االكتواريون المستقلون أيًضا بتقييم االحتياطيات الفنية    في نفس النشاط. قام الخبير االكتواري الداخلي للشركة بجانب عدد 

 للشركة واستخدموا البيانات التاريخية على مدار التسع سنوات الماضية. 

 لم تقم الشركة بتغيير افتراضاتها فيما يتعلق بعقود التأمين خالل السنة. 
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االقتصادية ألزمة كوفيد التبعات  تكون  أن  المتوقع  الجهات    19-من  قدمت  الحالي.  الوقت  في  السريع  تطورها  تواصل  كبيرة حيث 

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 جميع    9البنك حوكمة متينة لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

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

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

 على أساس مستمر.  9الدولي للتقارير المالية رقم 
 

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

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

ى التحليل التاريخي، المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان لمحافظها المختلفة وتستخدم  تحدد المجموعة، بناًء عل
  توقعات االقتصاد الكلي لهذه المتغيرات لتقدير احتمالية التعثر. ويعمل بالمجموعة خبراء يتسخدمون المعلومات الخارجية والداخلية لوضع 

أسا  3 "سيناريو  المالية رقم  سيناريوهات  للتقارير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا  والتدهور"،  التحسن  وفقًا إليضاح  9سي وسيناريو   .
التوجيه المشترك الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية،  

تأثير 2020لمحدثة للخسائر االئتمانية المتوقعة في الربع الرابع لسنة  استخدمت المجموعة توقعات االقتصاد الكلي ا ، والتي تتضمن 
على أرقام الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك، وبالتالي توقفت الزيادة في احتمالية السيناريو المتشائم من الربع الرابع لسنة    19-كوفيد

2020.  
 

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

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

  الخسائر االئتمانية المتوقعة.  . وأخذت المجموعة في االعتبار أحكام التوجيهات المشتركة في تقدير19-كوفيد
 

المتوقعة في ضوء التغيرات في ملف   الخسائر االئتمانية  المجموعة مراجعة مدى مالءمة مخصصات  تواصل  إلى ذلك،  باإلضافة 
- للتأثيرات المحتملة لكوفيدالمخاطر وكذلك في حال أي زيادة فعلية أو متوقعة في مخاطر االئتمان. يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية  

  على كل عميل باإلضافة إلى مراجعة التأثيرات على قطاعات العمل.  19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  159بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( | 
 

 )تابع(   2020ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي )تابع(   44

 
 على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع(  19  -كوفيد  أثر فيروس 

 

بدأ البنك بتصنيف العمالء الذين يحصلون على تأجيل للدفعات إلى مجموعتين )المجموعة     1وفقًا لمتطلبات التوجيهات المشتركة، 
العمالء المتأثرون بشكل طفيف    1وعة  ( استناًدا إلى مدى التأثير المتوقع لهذا الوباء على كل عميل. يصنف في المجم2والمجموعة  

  المقترضون الذين تراجعت محفظة االئتمان الخاصة بهم بشكل جوهري.  2وفي المجموعة 
 

)عمالء   لألفراد  المخصصة  للمحفظة غير  بالنسبة  المثال؛  المحفظة، على سبيل  أو  المنتج  إلى  استناًدا  التصنيف  قرارات  اتخاذ  يتم 
للشركات والخدمات المصرفية لألعمال(، يتم إجراء عملية التصنيف من خالل تقييم كل حالة على حدة للمقترض  الخدمات المصرفية 

واألعمال األساسية بما في ذلك تأثير العوامل الخارجية على األعمال األساسية )التدفقات النقدية، ومعدل الدوران، وقدرة السداد، وما  
موعة من المعايير المعينة )مثل فقدان الوظيفة، وتخفيض الراتب، ومستوى عمليات األعمال سواء  إلى ذلك( للمقترض واستناًدا إلى مج 

كان السبب في ذلك طبيعي أم ال(، وكذلك بالنسبة لمحافظ األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة األخرى. وقرارات التصنيف هذه  
ى المواقف الخارجية المتطورة. ووضع البنك إطاًرا داخليًا للحوكمة حول  متكررة ويتم مراجعتها على أساس مستمر وقد تتغير بناًء عل

 تقييم التصنيف.
 

يراقب البنك باستمرار الوضع الحالي غير المسبوق ويعمل أيًضا بشكل وثيق مع عمالئه ويقوم بتقديم الدعم المطلوب في هذه األوقات  
. وشمل ذلك تقييم ما إذا كانت محفظة المؤسسات  2020ديسمبر    31كما في  غير المستقرة والمتطورة، كما قام بإعادة تقييم المحفظة  

  المالية واالستثمارية قد عانت من تدهور جوهري في جودة االئتمان.
 

يواصل البنك العمل مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والسلطات التنظيمية األخرى في البلدان التي يعمل فيها لتحسين  
كوفيدوتفعيل خط بفيروس  المتأثرين  العمالء  لمساعدة  عنها  اإلعالن  يتم  التي  اإلعفاء  االقتصادي  19-ط  الدعم  ذلك خطة  ويشمل   .

. قام أكثر من اثنين وعشرين  2020أغسطس    6و  2020أبريل    6الموّجهة التي تم اإلعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  
  31األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات باالشتراك في هذه الخطط كما في    ألف عميل من عمالء البنك في قطاعات

 .2020ديسمبر 
 

 إدارة السيولة 
لقد أصبحت ضغوط السيولة الشديدة التي سببتها الجائحة خالل الجزء األول من السنة وراءنا إلى حد كبير. ساعد التعافي التدريجي  

السيولة من ق  النفط، وضخ  التي اتخذها مصرف اإلمارات  ألسعار  العالم، ال سيما اإلجراءات  أنحاء  المركزية في جميع  البنوك  بل 
العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب، القطاع المصرفي في التغلب على المخاوف األولية. مع أزمة السيولة المفاجئة خالل  

ع األعضاء المعنيين خطوات متعددة لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة  منتصف شهر مارس، اتخذ رئيس لجنة الموجودات والمطلوبات م
لمعالجة الوضع الحالي بما في ذلك تحديثات منتظمة إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى زيادة وتيرة وعمق مراقبة الصفقات الجديدة  

اخلية لتشديد صرف الموجودات وتشجيع المزيد  والتدفقات النقدية المرتبطة بها، قام البنك بتعديل تسعير معامالت تحويل األموال الد
من الودائع التي تسعى إلى تعزيز احتياطي السيولة. وقام البنك بشكل فعال بإيقاف جميع األعمال غير الملزمة التي لم تكن بدافع عالقة  

ض متطلبات االحتياطي مقابل  عمل أو لم تؤثر على عقود االمتياز لدى البنك لمدة قصيرة من الزمن. كما قام المصرف المركزي بخف
، مما وفر دفعة فورية لسيولة البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  2020أرصدة الحسابات الجارية وودائع االدخار في أبريل  

األدنى    ومن أجل السماح للبنوك باالستفادة من السيولة التي تم اإلعالن عنها على هذا النحو، قام المصرف المركزي بتخفيض الحد 
. إن مجموعة التدابير المذكورة أعاله من قبل  %30لمعدالت السيولة )معدل تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة( بنسبة 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيولة من قبل البنك ساعدت في ضمان قدرة البنك على تلبية  
التمويل  متطلبات   أسواق  إلى  الوصول  فترة طويلة من ضعف  انقطاع، حتى خالل  فعال ودون  بشكل  لعمالئه  المصرفية  الخدمات 
 األجنبي.
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 )تابع( إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي   44

 
 إدارة السيولة )تابع( 

 
واصل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي دعم القطاع المصرفي من خالل توسيع نطاق خطة دعم اقتصادي مستهدفة، مما  

جديد،  يسمح للبنوك اإلماراتية بالحصول على تمويل بتكلفة صفرية من المصرف المركزي وتمرير المنافع من خالل السماح بتمويل  
وتأجيل المبالغ األصلية و/ أو الفائدة لعمالئها، لفترة ستة أشهر إضافية. سيؤدي ذلك إلى تسهيل سيناريو السيولة للقطاع ككل وتوفير  

مليون درهم وقام بنقل المنافع للعمالء بما    1,199حماية مناسبة للقطاع. قام البنك بسحب التمويل بالتكلفة الصفرية المطلوب والبالغ  
 ماشى مع لوائح المصرف المركزي لضمان حصول العمالء على الدعم المناسب. يت 
 

تحسنت سيولة السوق بشكل كبير على الصعيدين المحلي والعالمي مما أدى إلى زيادة كبيرة في السيولة في النظام المصرفي. وبناًء على  
لى فائض السيولة في نفس الوقت. يواصل البنك توخي الحذر  ذلك، قام البنك بسداد مصادر التمويل ذات التكلفة العالية مع الحفاظ ع

 واالستعداد الجيد ألي سيناريوهات سيولة غير متوقعة 
 

 تخطيط استمرارية األعمال 

 
تستمر اللجنة اإلدارية بالبنك المكونة من رؤساء جميع اإلدارات في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات المناسبة بما يتماشى مع  
بدأ   البنك وخدمة غير منقطعة لعمالئنا.  الوطنية إلدارة األزمات والكوارث والطوارئ لضمان سالمة وأمن موظفي  الهيئة  توجيهات 

من الموظفين العمل من المكتب وتم تقسيم الفرق العاملة من المكتب في مواقع مختلفة. يتم االلتزام بجميع البروتوكوالت    %50حوالي  
رة الصحة، أي ارتداء األقنعة من قبل الموظفين عند تواجدهم في مباني البنك والحفاظ على المسافة االجتماعية بين المطلوبة من قبل دائ 

  محطات العمل. كما ُوضعت خطط الستمرارية األعمال للقطاعات المعنية وتم اختبارها.
 

(.  VPNاالفتراضي واتصال الشبكة الخاصة االفتراضية )وتتم حماية الوصول عن بعد إلى محطات العمل باستخدام سطح المكتب  
يفرض االتصال مصادقة ثنائية العامل باستخدام الرموز المميزة. وتم طرح مبادرات محددة للتوعية بأمن اإلنترنت لكل من الموظفين  

التهديدات والرد عليها من قبل مركز  والعمالء. تتم مراقبة جميع قدرات العمل عن بعد التي تمت إتاحتها للموظفين ويتم اعتراض جميع 
  عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة. 

 
ة  يقوم البنك بمراقبة التطورات المحلية التي من الممكن أن يكون لها أثر على عملياتنا. ويواصل البنك الترويج الستخدام القنوات الرقمي 

مل طاقتها ويتم تقديم الخدمات للعمالء. تتم إدارة التباعد االجتماعي وقوائم  مما أدى إلى تقليل اإلقبال على الفروع. تعمل جميع الفروع بكا
م  االنتظار وفقًا إلرشادات السلطة المحلية. لقد اتخذ البنك إجراءات لمراقبة مستويات الخدمة ويواصل البنك تلبية توقعات عمالئنا ودعمه

 بشكل فعال خالل هذه األوقات. 
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  المساهمات االجتماعية  45

 0.66:  2019مليون درهم )  0.63بلغت قيمة المساهمات االجتماعية )شاملة التبرعات الخيرية( المقدمة خالل السنة لمختلف المستفيدين  
  مليون درهم(. 

 
 التصنيف إعادة   46

  تم إعادة تصنيف بعض البنود لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

 األحداث الالحقة 47
 

 .2021فبراير  2فلًسا للسهم( من رأس مال البنك في اجتماعهم المنعقد في  15% )15اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 
 
   

 مستحقة الزكاة ال 48
 

لسنة   المستحقة  الزكاة  تمثل    1,550,000مبلغ    2020تبلغ  والبالغة    %2.5775درهم  المستحقة  الزكاة  موجودات  صافي  من 
الرقابة الشرعية الداخلية. تم تحويل المبلغ المتعلق بالزكاة المستحقة من أرباح المجموعة  درهم وهي معتمدة من لجنة    60,145,000

، سيتم  03/06/2020بتاريخ  اس /385/2020قيده في حساب الزكاة المستحقة. باإلشارة إلى مذكرة صندوق الزكاة رقم تم  المحتجزة و
 الزكاة".  إلى "صندوق  2020من إجمالي الزكاة المستحقة لسنة  %20تحويل 

 
 اعتماد البيانات المالية الموحدة  49

 
 .2021فبراير 2تم اعتماد البيانات المالية الموحدة بتاريخ 

 

 


