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بازل ٣- اإلفصاحات 
بموجب بيالر ٣ 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

اإلفصاحات الواردة أدناه تخص بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)  وشركاته 
الخمسة التابعة ( المجموعة) وذلك بموجب متطلبات  بازل 3 ، بيالر 3 ومبادئ 

إنضباط السوق الذي يلزم البنوك الكشف عن المعلومات الكمية والنوعية 
للمخاطر وإدارة رأس المال. وهذه اإلفصاحات أيضا بمثابة إمتثال للتعميم 

رقم 2018/28 المؤرخ في 17 يناير 2018 الصادر عن مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي.

١.  الشركات التابعة واالستثمارات الهامة:
يضم بنك راس الخيمة الوطنى (ش.م.ع) البنك وخمسة شركات تابعة وهي 

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  (ش.م.ع) ومكتب خدمات الدعم 
ش.م.خ وشركة راك تكنولوجي في المنطقة الحرة وشركة راك للتمويل 

كايمان ليمتد وراك جلوبال ماركتس كايمان ليمتد (يشار إليهم مجتمعين 
بالمجموعة) وتشمل البيانات المالية الموحدة البنك وشركاته التابعة. وحقوق 

ملكية البنك المباشرة وغير المباشرة فى الشركات التابعة كما يلي:

في 19 أبريل 2017، قرر المساهمون في االجتماع العام السنوي تصفية شركة 
راك للتمويل اإلسالمي ش.م.خ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك 

وتم االنتهاء من التصفية خالل الربع الثاني من 2019.

حسب النطاق التنظيمي لتوحيد البيانات ، فإن االستثمار في شركة رأس 
الخيمة الوطنية للتأمين ش م ع (“راك ان آي سي”) ال يتم خصمه من رأس 

المال ولكن يتم ترجيح المخاطر بنسبة ٪250.

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

الشركة التابعة
رأس المال

المصرح به والمصدر
نسبة

الملكية
بلد 

األنشطة الرئيسيةالتأسيس

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
ش.م.ع

79.23٪115.5 مليون درهم
اإلمارات العربية 

المتحدة
جميع فروع أعمال التأمين

80٪*500,000 درهممكتب خدمات الدعم ش.م.ح
اإلمارات العربية 

المتحدة
تقديم خدمات الدعم اإلداري للبنك.

80٪*500,000 درهمشركة راك تكنولوجيز ش.م.ح  
اإلمارات العربية 

المتحدة
تقديم خدمات الدعم التقني للبنك.

شركة راك للتمويل كايمان المحدودة
المصرح به 50,000 دوالر 

أمريكي المصدر 100 دوالر 
أمريكي

جزر الكايمان٪100
تسهيل إصدار سندات اليورو متوسطة األجل 

وقروض أخرى طويلة األجل.

راك جلوبال ماركيتس كايمان ليمتد
المصرح به 50,000 دوالر 

أمريكي المصدر 1 دوالر 
أمريكي

تسهيل معامالت الخزانة.جزر الكايمان٪100

نسبة المخاطر المرجحةالمخاطر المرجحة  لإلستثمار في راك أن آي سياإلستثمار في راك أن آي سي

250٪793.10 مليون درهم317.24 مليون درهم
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٢.  هيكل رأس المال 

اإلفصاحات الكمية 
يتضح هيكل راس مال المجموعة  بموجب بازل 3 من خالل الجدول المبين ادناه: 

*ملحوظة :

(1)  الشريحة الثانية من رأس المال تتكون من الجزء المسموح به من المخصص العام. 

٣١ ديسمبر 
٢٠١٩

الف درهم

٣١ ديسمبر 
٢٠١٨

الف درهم

حقوق ملكية عامة )أسهم عادية( - الشريحة األولى١.

رأس المال١.

1,676,2451,676,245راس مال األسهم 1.1

4,077,8393,953,624احتياطيات مؤهلة 1.2

919,100542,158أرباح مستبقاة1.3

1,104,419910,239أرباح السنة الحالية مدققة1.4

(502,874)(502,874)أرباح أسهم 1.5

7,274,7296,579,392الشريحة األولى من رأس المال  األسهم العادية قبل التسويات النظامية

--خصما: اإلستقطاعات النظامية 

--خصما: إستقطاعات السقوف 

7,274,7296,579,392مجموع الشريحة األولى من رأس المال األسهم العادية بعد التسويات النظامية والسقوف

الشريحة ١ اإلضافية من رأس المال٢. 

--الشريحة 1 المؤهلة من رأس المال2.1

--شريحة 1 أخرى من رأس المال 2.2

--مجموع الشريحة ١ اإلضافية من رأس المال  

الشريحة ٢ من رأس المال٣.    

--الشريحة 2 األدوات  3.1  

526,496476,626الشريحة 2 األخرى من رأس المال3.2

526,496476,626مجموع الشريحة ٢ من رأس المال  

7,801,2257,056,018مجموع قاعدة رأس المال  

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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٣.  كفاية رأس المال 
يتبع البنك النهج الموحد لتقييم الركيزة األولى لكفاية رأس المال. وفقًا 

لتعليمات البنك المركزي أيضًا، يتعين على البنك تخصيص جزء من رأسماله 
كرأسمال إحتياطي (رأسمال إحتياطي) إعتبارا من عام 2019، يتطلب من البنك 

اإلحتفاظ  بنسبة 1.88٪ اإلحتفاظ برأسمال إحتياطي بنسبة 2.5٪ من قاعدة رأس 
المال وذلك حسب الترتيبات المقررة أدناه.

يغطي حساب المخاطر المرجحة لألصول المخاطر التالية:

مخاطر االئتمان في الدفتر المصرفي (باستخدام المنهج الموحد) 	
مخاطر السوق في دفتر التداول (باستخدام مقاييس موحدة) 	

المخاطر التشغيلية في جميع قطاعات البنك (باستخدام المنهج  	
الموحد البديل)

يحتفظ راك بنك حاليًا بنسبة رأس مال من الشريحة األولى  من األسهم 
العادية بنسبة 15.70٪ و كفاية رأس مال إجمالية بنسبة 16.83٪. الشريحة الثانية 

من رأس المال في عام 2018 و 2019 هي الجزء المسموح به من المخصص 
العام.

هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 كما في 31 
ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018 مبينة كما يلي: 

٣١ ديسمبر 
٢٠١٩

الف درهم

٣١ ديسمبر 
٢٠١٨

الف درهم

الشق األول من رأس المال

1,676,2451,676,245رأس المال العادي

4,077,8393,953,624احتياطيات قانونية وأخرى

919,100542,158أرباح محتجزة

1,104,419910,239أرباح السنة الحالية

(502,874)(502,874)توزيعات األرباح

7,274,7296,579,392الشق األول من قاعدة رأس المال

526,496476,626الشق الثاني من قاعدة رأس المال

7,801,2257,056,018مجموع قاعدة رأس المال

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

42,119,70438,130,054مخاطر االئتمان

 464,985 1,178,301مخاطر السوق

 2,451,565 3,044,186مخاطر التشغيل

46,342,19141,046,604مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

16.03٪15.70٪نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

1.16٪1.13٪نسبة كفاية رأس المال للشق الثاني من رأس المال

17.19٪16.83٪مجموع نسبة كفاية رأس المال
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اإلفصاحات النوعية 
أنشطة المجموعة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتنطوي 

هذه األنشطة على تحليل وتقييم وقبول وإدارة بدرجة معينة للمخاطر 
أو مجموعة من المخاطر. وأخذ المخاطر في اإلعتبار هو من صميم إدارة 

األعمال والخدمات المالية. لذا تهدف المجموعة إلى تحقيق التوازن المناسب 
بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي 

للمجموعة.

تأخذ إدارة المخاطر في المجموعة في اإلعتبار العديد من المخاطر. في 
العادة تشمل مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر التركز ومخاطر 

السوق والمخاطر التشغيلية، ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر استمرارية 
العمل، مخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية واالمتثال. يتم وضع سياسات 

لتحديد وتحليل هذه المخاطر، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، 
ورصدها وااللتزام بالحدود من خالل وسائل موثوق بها وأنظمة معلومات 

متطورة ومواكبة. تقوم المجموعة بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة 
المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات.

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك يعتقدون بأن اإلدارة الفعالة للمخاطر 
هي أمر غاية في األهمية لتحقيق النمو االستراتيجي المستهدف بصورة 

مستدامة. لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس تصادق على استراتيجية إدارة 
المخاطر العامة للبنك وتقوم بتوفير التوجيهات والتدابير الالزمة إلدارة مخاطر 
البنك المتخذة بواسطة المجموعة. وظيفة إدارة المخاطر بالبنك مستقلة عن 

وظائف إتخاذ المخاطر والتي تتوافق مع تعليمات المصرف المركزي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة وتتوافق مع نموذج المجموعة المكون من ثالثة 

خطوط دفاع.

كجزء من عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي بموجب إطار بازل 3 الخاص 
بالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك بصفة دورية 

تقريره عن عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي إلى المصرف المركزي، 
حيث يحدد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتدابير ومراقبتها وتخفيف 

هذه المخاطر وتحقيق التوافق مع رأس المال. لدى البنك إطار عمل لقياس 
متطلبات رأس المال للمخاطر المادية خالف المخاطر الموصى بها من 

قبل بيالر 1 مثل مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة في دفاتر الحسابات 
المصرفية ومخاطر التركيز في إطار بيالر 2. تقوم المجموعة بتقييم هذه 

المخاطر وتخصيص رأس المال إذا وجد إذا كان ماديا. ويؤخذ في االعتبار أي 
موجهات من  الجهة التنظيمية.

إن إدارة المخاطر مسؤولة عن حساب متطلبات رأس المال في إطار عملية 
تقييم كفاية رأس المال الداخلي. یقوم البنك أیضًا بإجراء اختبار إقتصادي على 

المستوى الكلي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمصرف المركزي.

تتم إدارة مخاطر السيولة بواسطة إدارة الخزانة تحت إشراف لجنة 
الموجودات والمطلوبات (ألكو) وفقًا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي والمبادئ الداخلية للبنك. أنشأت إدارة الخزانة إطارا قويا 
إلدارة مخاطر السيولة بحيث يضمن السيولة الكافية. يراقب البنك نسب 

السيولة بصورة يومية وأقام نظاما إداريا داخليا يؤدي إلى اتخاذ اإلجراءات 

المناسبة عند الحاجة. باإلضافة إلى ذلك، اختبارات السيولة وتحليل 
السيناريوهات ويعتبر ذلك واحد من األدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك 

لقياس مخاطر السيولة وتقييم موقف سيولة البنك على المدى القصير.

يظل االمتثال النظامي واحدا من المناطق التي يركز عليها مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للبنك. يواصل البنك نهجه في الحفاظ وعدم التسامح 
مطلقا فيما يتعلق بأي خروقات تنظيمية. وتعتبر وظيفة االمتثال مهمة 

مستقلة داخل قسم إدارة المخاطر تقوم بمراجعة ومراقبة اإلمتثال وإدارة 
المخاطر  واألطر واإلجراءات على صعيد البنك. وظيفة االمتثال مسؤولة 

أيضا عن تخفيف نشاط مكافحة غسل األموال وفرض العقوبات ومراجعة 
اإلجراءات التنظيمية وإصدار السياسات الداخلية. 

ويعمل في تلك الوظيفة موظفيين مؤهلين بمستوى عال. تم إجراء تدريبات 
وورش عمل على فترات دورية لتعزيز االنضباط واالمتثال في كافة جوانب 

البنك. قام البنك باإلستثمار بصورة كافية في تكنولوجيا المراقبة وتنفيذها 
بنجاح.

أنشأ البنك وظيفة مستقلة تحت مسمى مخاطر أمن المعلومات  تعمل 
بصورة فاعلة تحت مظلة رئيس إدارة المخاطر. ويقوم  فريق أمن المعلومات 

بمراقبة التهديدات اإللكترونية والتحكم فيها والحد من المخاطر. تقوم إدارة 
امن المعلومات بالعمل 24 ساعة في اليوم طيلة أيام األسبوع وأيام السنة  

لرصد والرد على أي تهديدات على أمن المعلومات.

إعتمدت المجموعة نهج معياري لحساب ورصد مخاطر االئتمان ومخاطر 
السوق. بالنسبة للمخاطر التشغيلية فقد تبنت المجموعة النهج الموحد 

البديل. وفيما يلي وصف لمختلف المخاطر بموجب بازل 3:

مخاطر االئتمان
يتم تعريف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المرتبطة بإخفاق العمالء 

للمجموعة أو األطراف األخرى في اإليفاء أو عدم القدرة لدفع الفائدة وسداد 
قيمة القروض األصلية أو اإلخفاق في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بموجب 

اتفاقات القروض أو التسهيالت االئتمانية األخرى، مما يتسبب في الخسارة 
المالية للمجموعة. 

تنشأ مخاطر االئتمان أيضًا من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف األخرى التي 
يحتفظ البنك بأدواتها االئتمانية. األمر الذي يؤدي إلى االنخفاض في قيمة 

الموجودات. ولما كانت مخاطر االئتمان أهم المخاطر التي تواجه المجموعة. 
فإنه يتم تكريس الموارد والخبرات إلدارة هذه المخاطر ضمن اإلدارات الرئيسية 

للمجموعة.

لدى البنك إدارة ائتمان رئيسية إلقراض الشركات واألفراد والمؤسسات المالية، 
وهي مستقلة عن إدارة العمليات واألعمال. وقد طبق البنك السياسات 

واإلجراءات والنظم المناسبة وبشكل منفصل بالنسبة إلقراض الشركات 
واألفراد حتى يضمن حساب مخاطر االئتمان بصورة حذرة.

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
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في حالة اإلقراض بالنسبة لألفراد، يتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل 
المبيعات وعمليات حجز القروض وعمليات المساندة والتحصيل. يتم وضع 

برامج المنتج المناسب من خالل تحديد شرائح العمالء، معايير حجز القروض 
والضمانات بغية التأكد من إتساق عملية حجز القرض. ويتم رصد محفظة 

ائتمان األفراد بصورة مركزية من خالل المنتجات وشرائح العمالء. التعرض 
بالنسبة للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات فيتم إدارة خاطر االئتمان 

من خالل تحديد الشريحة المستهدفة في السوق، عملية الموافقة على 
االئتمان والمراقبة الدقيقة بعد صرف القرض والمعالجات الالحقة.

تشرف لجنة االئتمان ولجنة المخاطر التابعتين لمجلس اإلدارة على التدابير 
واإلجراءات الموضوعة بواسطة إدارة االئتمان بما في ذلك المحفظة  

ومستوى العمالء وأيضا جودة األصول وصحة حسابات المقترض الكبيرة. 
على مستوى اإلدارة التنفيذية، تقوم لجنة اإلئتمان بمراجعة المحافظ 

االئتمانية الرئيسية والقروض المتعثرة والحسابات تحت العقوبات، المتأخرات 
والموافقات االئتمانية.

مخاطر السوق 
تخضع المجموعة لمخاطر السوق وهي المخاطر التي تؤدي إلى تذبذب 

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداوات المالية نتيجة 
للتغيرات في األسعار السوقية. 

تنشأ مخاطر السوق من أسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية 
والتي جميعها تتعرض لتقلبات السوق ولتذبذب األسعار أو المعدالت أو 

األسعار السوقية مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت 
األجنبية وأسعار األسهم. 

يترأس لجنة  الموجودات والمطلوبات الرئيس التنفيذي  بعضوية كل من 
رؤساء أقسام المالية والخزينة والمخاطر والعمليات والخدمات البنكية 

للشركات التجارية والمؤسسات المالية واألفراد. تجتمع اللجنة بشكل 
منتظم لمراقبة مخاطر السوق وإدارتها.

يرأس لجنة االستثمار (آي سي) الرئيس التنفيذي وتتألف من المدير العام- 
الخزانة، الرئيس المالي، رئيس المخاطر، رئيس االئتمان، رئيس - المخاطر 

ورئيس التداول. تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة محفظة االستثمار إلى 
جانب تغييرات التقييم بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وهوامش االئتمان. 

عالوة على ذلك، تقرر إستراتيجية االستثمار وتخصيص الموجودات على أساس 
سنوي، وتوصي المجلس كذلك.

مكتب الخزانة األوسط ومخاطر السوق تعمل ضمن إطار إدارة المخاطر تحت 
إدارة الرئيس التنفيذي للمخاطر وهي مسئولة عن الرقابة اليومية للتعرضات  
لمخاطر السوق ضمن سياسات المجلس وتأثير مخاطر السوق. ويشمل إطار 

الحوكمة سياسة مخاطر السوق الداخلية وتتبع حدود مخاطر السوق بما 
يتماشى مع اللوائح القائمة والسياسات الداخلية. ويتم أخذ المخاطر في 

دفتر سياسات االستثمار والتجارة للبنك والمخاطرة بشكل عام. يضمن قسم 
مخاطر السوق باإلبالغ عن جميع المخالفات في الحدود اإلئتمانية والتركيز 

وغيرها من المخاطر ذات الصلة إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في 
الوقت المناسب. عالوة على ذلك ، أنشأ البنك إطار عمل تحوطي يوضح كيف 

يتم التحوط من مخاطر السوق الناشئة عن العمالت وأسعار الفائدة على 
مستوى البنك ككل.

التعرضات للمشتقات تشمل عقود صرف آجلة وعقود أسهم وعقود 
مقايضة أسعار الفائدة التي يتم إبرامها لتلبية إحتياجات العمالء ويتم 

تغطيتها مرة أخرى في سوق ما بين البنوك. كما قام البنك بتنفيذ بعض 
مقايضات أسعار الفائدة ومبادلة العمالت األجنبية ألغراض التحوط 

اإلقتصادي. 

قامت المجموعة  أيضا بتنفيذ بعض المشتقات على الدفاتر مثل سندات أف 
في تي بي أل وذلك ضمن سياسة اإلستثمارات التي تعتمدها لجنة اإلستثمار.

المخاطر التشغيلية 
هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل األنظمة الداخلية 

واألفراد واألنظمة أو نتيجة أحداث خارجية. تبذل المجموعة مساعيها 
للحد من تلك المخاطر من خالل وجود بنية تحكم قوية في جميع مراكز 

المجموعة. 

يتم إدارة وظيفة المخاطر التشغيلية بواسطة رئيس قسم - المخاطر 
التشغيلية ويتبع مباشرة للرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر. لدى المجموعة 

هيكل رسمي للتحكم في إدارة المخاطر التشغيلية تم إنشاؤه تحت مظلة 
لجنة إدارة المخاطر المناط بها توفير التوجه اإلستراتيجي إلدارة المخاطر 

التشغيلية بالبنك.

تم تصميم هيكل الحوكمة ليشمل ثالثة مستويات إلدارة المخاطر يفصل 
بصورة واضحة المسؤوليات بين أصحاب المخاطر (وحدات األعمال والعمليات 
ووحدات الدعم) ووظائف الرقابة (إدارة المخاطر) والتأكد المستقل بواسطة 

التدقيق الداخلي لحماية أصول البنك، السمعة ضد المخاطر التشغيلية 
المحتملة الناشئة عن األنشطة التجارية اليومية. وفيما يلي وصف لهيكل 

الحوكمة:

خط الدفاع األول - وحدات األعمال والعمليات والدعم 	
الخط الدفاع الثاني - أي إدارة المخاطر 	
الخط الدفاع  الثالث - التدقيق الداخلي 	

يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية المباديء التوجيهية إلدارة 
المنتجات والتقييم الذاتي للمخاطر والمراقبة وقاعدة بيانات إدارة المخاطر 

التشغيلية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية.  
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٤.  مخاطر اإلئتمان - اإلفصاحات الكمية 

صافي التعرض اإلئتماني للعمالت 
في 31 ديسمبر 2019، يظهرالتعّرض  اإلجمالي المجموعة كما يلي:

بنود داخل الميزانية العمومية

أ(  صافي مخاطر التعرض االئتماني بحسب التوزيع الجغرافي 

مخاطر التركز بحسب التوزيع  الجغرافي
صافي مخاطر التعرض االئتماني بحسب التوزيع الجغرافي وذلك كما في 31 ديسمبر 2019.

بنود خارج الميزانية العمومية

درهم
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الموجودات

4,139,552645,3715814,785,504نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

203,3675,592,249797,6176,593,233مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

27,650,7556,815,56284,24634,550,563قروض وسلفيات

335,433--335,433موجودات عقود التأمين

139,4066,871,4231,130,6048,141,433استثمارات في أوراق مالية

35,577384,8073,881424,265قبوالت العمالء

32,504,09020,309,4122,016,92954,830,431مجموع الموجودات

درهم
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 2,597,848  50,602 1,072,850 1,474,396التزامات االئتمان

510,32325,2721,159,113 623,518خطابات اعتماد وضمانات

2,097,9141,583,17375,8743,756,961المجموع

اإلمارات العربية 
المتحدة

ألف درهم

دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

ألف درهم
أخرى

ألف درهم

مخصص خسائر 
االئتمان

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

6,593,233(29,080)478,9771,512,9064,630,430مبالغ مستحقة من بنوك أخرى، بالصافي
34,550,563(1,711,565)33,382,118162,9842,717,026قروض وسلفيات، بالصافي

335,433(39,037)312,68755,3806,403موجودات عقود التأمين، بالصافي
424,265---424,265أوراق قبول للعمالء

8,141,433(28,266)2,871,003378,2444,920,452استثمارات في أوراق مالية، بالصافي
50,044,927)1,807,948(37,469,0502,109,51412,274,311المجموع

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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ب (  إجمالي التعرض االئتماني بحسب القطاع الصناعي   

بنود داخل الميزانية العمومية 
صافي مخاطر التعرض االئتماني بحسب التوزيع الجغرافي وذلك كما في 31 ديسمبر 2019.

بنود ضمن الميزانية العمومية

قروض 
وسلفيات

ألف درهم

استثمارات في 
أوراق مالية
ألف درهم

مبالغ 
مستحقة 
من بنوك 

أخرى
ألف درهم

مجموع
البنود الممولة 
خارج الميزانية 

العمومية
ألف درهمألف درهم

المجموع
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

6,7881356,923--6,788الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة

7,687-7,687--7,687النفط الخام والغاز والتعدين والمحاجر

1,550,85472,3981,623,252-1,097,744453,110التصنيع

487,4522,700490,152-11,232476,220الكهرباء والمياه

3,340,330885,7194,226,049-2,719,724620,606اإلنشاءات والعقارات

4,311,431646,4504,957,881--4,311,431التجارة

722,145584,7571,306,9029,8071,316,709النقل والتخزين واالتصاالت

2,099,6292,439,0966,622,31311,161,038598,10811,759,146المؤسسات المالية

3,696,176279,6263,975,802-3,269,708426,468الخدمات

5,638,332432,7216,071,053-2,468,8903,169,442القطاع الحكومي

19,547,150829,29720,376,447--19,547,150التجزئة والخدمات البنكية لألفراد

36,262,1288,169,6996,622,31351,054,1403,756,96154,811,101مجموع التعّرضات

(1,780,049)(11,138)(1,768,911)(29,080)(28,266)(1,711,565)مخصص خسائر االئتمان

34,550,5638,141,4336,593,23349,285,2293,745,82353,031,052صافي التعرضات
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ج(  إجمالي تركيز مخاطر اإلئتمان بحسب متبقى اإلستحقاقات التعاقدية 

بنود داخل الميزانية العمومية 

بنود خارج الميزانية العمومية 

لغاية ٣ 
أشهر

ألف درهم

٣ إلى ١٢
شهرًا

ألف درهم

من ١ سنة 
إلى ٣ سنوات

ألف درهم

من ٣ سنوات 
إلى ٥ سنوات

 ألف درهم

أكثر من 
٥ سنوات

 ألف درهم

مخصص 
الخسائر 

اإلئتمانية
 ألف درهم

المجموع
 ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك 
4,785,504----4,485,504300,000والمصرف المركزي

مبالغ مستحقة من 
6,593,233(29,081)   -1,817,1413,210,3911,572,85321,929مصارف أخرى

34,550,563(1,711,565)5,862,4918,653,5266,841,9767,397,078 7,507,057قروض وسلف 

8,141,433(28,266)795,7651,541,1631,334,5191,791,6112,706,641إستثمارات في أوراق مالية 

موجودات وذمم مدينة 
440,481         (39,037)  12,610  3,913   240,17231,026191,797عقود تأمين

424,265 -  -  - -68,952355,313قبوالت عمالء

السمعة وموجودات أخرى 
166,386-166,386----غير ملموسة

عقارات ومعدات 
2,017,694 - 1,018,61428,466113,86525,119831,630وموجودات أخرى

57,119,559)1,807,949( 15,933,20511,328,85011,866,5608,684,54811,114,345المجموع  

سنة  واحدة على 
األقل

ألف درهم

من ١ سنة إلى 
٥ سنوات

ألف درهم
 المجموع

 ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

2,597,848-2,597,848إلتزامات إئتمانية

271,1051,159,113 888,008خطابات إعتماد وضمانات 

3,485,856271,1053,756,961المجموع  

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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٥.  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة - اإلفصاحات 
النوعية

أ(  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
عند اعتماد المعيار الدولي رقم 9 إلعداد التقارير المالية الدولية اعتبارًا من 

1 يناير 2018، تم تغيير مخصص اإلنخفاض في القيمة من نموذج الخسائر 
المتكبدة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 إلى نموذج الخسائر 

اإلئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وفقًا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، تم توفير مخصص الخسارة اإلئتماني فقط 

للقروض والسلف، ولكن بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 
فقد تم إدراج جميع مخاطر الموجودات.

قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
تأخذ المجموعة في اإلعتبار إحتساب عالوة للخسائر االئتمانية المتوقعة  على 

األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة:

مستحقات من البنوك؛ 	
سندات الدين اإلستثمارية المدفوعة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة؛ 	
القروض والسلف للعمالء. 	
موجودات التأمين والذمم المدينة 	
قبوالت العمالء والموجودات المالية األخرى؛ 	
التزامات القروض و 	
الضمانات المالية والعقود 	

ال يتم إحتساب مخصص خسارة إلنخفاض القيمة في استثمارات األسهم.

باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو ذات األصل االئتماني والتي يتم النظر 
فيها بشكل منفصل أدناه، يتم قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من خالل 

مخصص خسارة بقيمة تعادل:

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لفترة 12 شهر أي الخسارة اإلئتمانية  	
المتوقعة نتيجة حاالت التعثر على األدوات المالية التي يمكن تكبدها 

في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ اإلبالغ، (يشار إليها باسم المرحلة 1)
أو

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة الناتجة عن جميع حاالت التعثر  	
المحتملة على طيلة عمر األداة المالية (المشار إليها في المرحلة 2 

والمرحلة 3).

يتم إحتساب مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة  بالكامل لألداة المالية 
إذا كانت مخاطر اإلئتمان على تلك األداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ 

إحتسابه ألول مرة. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس خسائر 
اإلئتمان المتوقعة بقيمة تعادل مدة 12 شهرًا.

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هو تقييم مرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. 
یتم قیاس هذه القیمة على أنها القیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة 

المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع إستالمها 
المجموعة نتیجة لترجیح سیناریوهات اقتصادیة متعددة مخصومة بسعر فائدة 

الموجودات.

تعريف التخلف عن السداد
تقوم المجموعة بتعريف أدوات األفراد وخالف األفراد وأدوات االستثمار كحالة 

تخلف عن السداد عندما تتطابق تماما مع تعريف إنخفاض قيمة االئتمان 
وتستوفي واحد أو أكثر من المعايير التالية:

عندما يتخلف المقترض عن السداد بفترة تزيد عن 90 يوما عن إلتزاماته 
التعاقدية.

المعايير النوعية 
يصنف البنك القروض على أنها حسابات متعثرة  عندما:

عندما تكون مثل هذه القروض، قد تؤدي إلى تكبد بعض الخسائر بسبب  	
عوامل سلبية (مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية) والتي 

قد تعوق السداد أو بسبب ضعف الضمانات.
القروض التي يبدو أن استردادها بالكامل مشكوك فيه على أساس  	

المعلومات المتاحة، مما يؤدي عمومًا إلى فقدان جزء من قيمة هذه 
القروض (عندما ال يكون المركز المالي للعميل والضمانات كافيًا).

قروض حيث استنفد البنك جميع اإلجراءات المتاحة لكنه فشل في  	
استردادها، أو عندما يكون هناك احتمال بعدم استرداد أي شيء.

بالنسبة اللتزامات القروض غير المسحوبة، فإن الخسارة اإلئتمانية  	
المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية 

التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا سحب صاحب االلتزام القرض 
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سحب 

القرض.
 بالنسبة لعقود الضمان المالي، فإن الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي  	

الفرق بين المدفوعات المتوقعة السترداد أداة الدين المضمونة مطروحًا 
منها أي مبالغ تتوقع المجموعة أن تحصل عليها من المالك أو المدين أو 

أي طرف آخر.

تقوم المجموعة بقياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي، 
أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تشترك في خصائص مخاطر 

اقتصادية مماثلة. يعتمد قياس بدل الخسارة على القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة األصلي لألصل سواء تم 

قياسه على أساس فردي أو جماعي.

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لقياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، حيث تكون المدخالت الرئيسية 

المتغيرات التالية:

احتمال التخلف عن السداد؛ 	
الخسارة بسبب التخلف عن السداد؛  	
التعرض بسبب التخلف عن السداد. 	

هذه القياسات مستمدة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا للمجموعة 
أو البيانات الخارجية وغيرها من البيانات التاريخية. يتم ضبطها لتعكس 

معلومات مستقبلية.
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العمر المتوقع
بالنسبة لألدوات في المرحلة 2 أو المرحلة 3، يعكس مخصص الخسارة، 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي المتوقع لألداة المالية. 
بالنسبة لمعظم األدوات المالية، تقتصر الحياة المتوقعة لألداة على الحياة 

التعاقدية المتبقية. يوجد إستثناء لبعض األدوات المالية ذات الخصائص 
التالية: (أ) تشمل األداة عنصرا للقروض وعدم اإليفاء بااللتزام؛ (ب) القدرة 

التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االلتزامات غير المسحوبة؛ (ج) ال يقتصر 
التعرض لخسائر االئتمان على فترة اإلشعار التعاقدي. بالنسبة للمنتجات 

الموجودة في نطاق هذا اإلعفاء، قد تتجاوز مدة العمر المتوقعة للعمر 
التعاقدي المتبقي، وهي الفترة التي ال یخفف فيها التعرض لخسائر االئتمان من 
خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانیة. تختلف هذه الفترة باختالف المنتج وفئة 

المخاطر ويتم تقديرها استنادًا إلى خبرتنا السابقة مع التعرضات المماثلة 
والنظر في إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتم اتخاذها كجزء من دورة 

مراجعة االئتمان العادية. وتشمل المنتجات التي تدخل في نطاق هذا اإلعفاء 
بطاقات االئتمان وأرصدة السحب على المكشوف وبعض خطوط االئتمان 

المتجددة. إن تحديد األدوات في إطار هذا اإلستثناء وتقدير العمر المتبقي لها  
بناًء على خبرتنا السابقة وإجراءات التخفيف من مخاطر اإلئتمان يتطلب قرارًا 

جوهريَا.

موجودات مالية منخفضة االئتمان
الموجودات المالية “منخفضة اإلئتمان” تحدث عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير 

سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات المالية. 
يشار إلى الموجودات منخفضة اإلئتمان في المرحلة 3. تشمل األدلة على 

ضعف االئتمان يمكن مالحظة براهين اإلنخفاض اإلئتماني للموجودات المالية 
من الحيثيات التالية:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 	
خرق للعقد مثل التخلف عن السداد أو المتأخرات؛ 	
اختفاء سوق األوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو 	
شراء أصل مالي بسعر مخفض شديد يعكس خسائر االئتمان المتكبدة. 	

قد ال يكون ممكنا تحديد حدث منفرد لإلنخفاض اإلئتماني، فلذلك قد 
يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب في اإلنخفاض اإلئتماني 

للموجودات المالية. تقوم المجموعة بتقییم عما إذا كانت أدوات الدین التي 
تمثل الموجودات المالیة التي یتم قیاسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة 

في تاریخ كل تقریر. لتقییم اإلنخفاض اإلئتماني ألدوات الدین السیادیة وديون 
الشركات، تأخذ المجموعة عوامل مثل توقیت مدفوعات الكوبون والتصنیف 

االئتماني وقدرة المقترض على زیادة التمویل.

ينخفض إئتمان القرض عند منح المقترض إعفاءا بسبب تدهور وضعه المالي، 
هذا ما لم يكن هناك دليل على أنه نتيجة لمنح ذلك االمتياز للمقترض، قد 

انخفض خطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية بشكل كبير وال توجد 
مؤشرات أخرى لإلنخفاض. بالنسبة للموجودات المالية التي يتم فيها التفكير 

في اإلعفاءات ولكن ال يتم منحها، يتم اعتبار الموجودات منخفضة القيمة 
عندما يكون هناك دليل واضح على إنخفاض االئتمان بما في ذلك تطبيق 

تعريف التخلف عن السداد. يشمل تعريف التخلف عن السداد (انظر أدناه) إذا 
كانت المبالغ متأخرة لمدة 90 يومًا أو أكثر.

الموجودات المالية المشتراة أو المنخفضة اإلئتمان  
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنخفضة اإلئتمان بطريقة 

مختلفة نظرًا ألنه يتم خفض اإلئتمان لتلك الموجودات المالية عند إحتسابها 
في األول. بالنسبة لهذه الموجودات، تقوم المجموعة تأخذ في اإلعتبار جميع 

التغيرات التي طرأت على الخسارة اإلئتمانية المتوقعة منذ إحتسابها في 
األول كبدل خسارة إضافة ألي تغييرات يتم إحتسابها في الربح أو الخسارة. 
كما يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه الموجودات إلى تحقيق مكاسب في 

القيمة.

تعديل األصول المالية
تقوم المجموعة في بعض األحيان بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات 
النقدية التعاقدية لقروض العمالء. عندما يحدث هذا، تقوم المجموعة 

 بتقييم عما إذا كانت الشروط الجديدة مختلفة تمامًا عن الشروط األصلية 
أم ال. تقوم المجموعة بذلك من خالل إعتبار، من بين أمور أخرى، في العوامل 

التالية:

إذا كان المقترض يواجه صعوبة مالية، يتم تعديل التدفقات النقدية  	
التعاقدية إلى مبالغ يتوقع أن يتمكن المقترض من سدادها.

عما إذا كان يتم تقديم أي شروط جديدة جوهرية، مثل العائد على  	
أساس السهم/األسهم الذي يؤثر بشكل كبير على بيان مخاطر القرض. 

تمديد كبير لفترة القرض عندما يكون المقترض يواجه صعوبات مالية. 	
تعديل سعر الفائدة. 	
التغيير في العملة المقوم بها. 	
إدراج ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى تؤثر بشكل كبير على مخاطر  	

االئتمان المرتبطة بالقرض.

إذا كانت الفترات مختلفة اختالفًا كبيرًا، تقوم المجموعة بإلغاء الموجودات 
المالية األصلية وتقوم بإحتساب موجودات “جديدة” بالقيمة العادلة وتقوم 

بحساب سعر فائدة جديد لذلك األصل. وبالتالي، يعتبر تاريخ إعادة التفاوض 
هو تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب انخفاض القيمة، ويشمل ذلك 

تحديد عما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم 
المجموعة أيضًا بتقييم عما إذا كان األصل المالي الجديد المعترف به قد تم 

تم حساب مخص اإلنخفاض االئتماني له عند االعتراف المبدئي، ال سيما في 
الظروف التي كانت فيها إعادة التفاوض مدفوعة بعدم قدرة المدين على 

تسديد المدفوعات المتفق عليها أصاًل. يتم أيضًا االعتراف بالفروق في القيمة 
الدفترية في الربح أو الخسارة ككسب أو خسارة عند إلغاء االعتراف.

إذا لم تكن الشروط مختلفة اختالفًا كبيرًا، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال 
تؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة بإعادة حساب القيمة الدفترية 
اإلجمالية بناًء على التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي وتعترف بأرباح 
أو خسائر التعديل في الربح أو الخسارة. يتم إعادة حساب إجمالي القيمة 

الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بسعر الفائدة 
الفعلي األصلي. 

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
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إلغاء اإلعتراف باألصول المالية
 إلغاء اإلعتراف باألصول المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي الحقوق التعاقدية 

إلستالم التدفقات النقدية من  تلك األصول، أو عندما يتم نقلها و إما (1) تقوم 
المجموعة بتحويل جميع المخاطر ومزايا الملكية، أو (2) ال تقوم المجموعة 

بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية وأن ال تحتفظ المجموعة 
بالسيطرة على الملكية.

تدخل المجموعة في معامالت حيث تحتفظ بالحقوق التعاقدية إلستالم 
التدفقات النقدية من تلك األصول ولكنها تتحمل التزامات تعاقدية بدفع 

هذه التدفقات النقدية إلى جهات أخرى وبالتالي تحويل جميع المخاطر 
والمكافآت.

يتم إحتساب هذه المعامالت على أنها “عمليات نقل عابرة” تؤدي إلى إلغاء 
االعتراف في حسابات المجموعة:

ليس على المجموعة التزام بالدفع ما لم يتم تحصيل مبالغ معادلة من  	
تلك  األصول؛

يحظر بيع أو رهن األصول؛ و 	
ليس هناك التزام بتحويل أي مبالغ نقدية مترتبة عن تلك من األصول دون  	

تأخير مؤثر.

ال يتم إلغاء الضمانات (األسهم والسندات) المقدمة من المجموعة بموجب 
اتفاقيات إعادة الشراء الموحدة ومعامالت إقراض األوراق المالية واالقتراض 
ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس 
سعر إعادة الشراء المحدد مسبقًا، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير اإللغاء. 

ينطبق هذا أيضًا على بعض معامالت التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة 
بحصة متبقية.

الشطب
یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال يكون هناك توقع إلستردادها، مثل 
عدم قیام المقترض باإللتزام في خطة سداد مع البنك. تقوم المجموعة 

بشطب قرض أو مستحقات عندما یفشل المدین في سداد مدفوعات تعاقدیة 
تزید عن عدد معين من األيام، حسب سياسة البنك الداخلية. بالنسبة للقروض 
خالف األفراد، يتم شطب تلك القروض على أساس فردي كل حالة على حدا. 
عندما يتم شطب القروض أو الذمم المدينة، تستمر المجموعة في محاولة 

إسترداد المستحقات ومتى ما تم  استردادها، يتم حسابها بها في  بيان الربح 
أو الخسارة.

عقود الضمانات المالية
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يقوم بتسديد دفعات 

محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في 
سداد الدفعات المستحقة عند استيفاء الشروط وفقا ألداة الدين.

يتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة من المجموعة مبدئيًا بقيمها 
العادلة، وإذا لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة 

أو لم تنشأ من تحويل الموجودات المالية، يتم قياسها الحقًا أعلى من:

مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير  	
المالية رقم 9؛ و

المبلغ المحتسب في األول، أقل، إذا دعي األمر، مبلغ الدخل المتراكم  	
المعترف به وفقًا لسياسات تحصيل اإليرادات للمجموعة.

تعرض عقود الضمان المالية غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بيان األرباح 
أو الخسائر مخصصات في بیان المركز المالي الموحد ویتم عرض القیاس في 
اإلیرادات األخرى. لم تحدد المجموعة أي عقود ضمان مالية بالقيمة العادلة 

في بيان الربح والخسارة.

فترة اإلختبار 
تستمر المجموعة في مراقبة هذه األدوات المالیة لمدة 12 شهرًا وذلك كفترة 

تعافي وذلك للتأكد من انخفاض مخاطر التخلف عن السداد بصورة كافیة 
 وذلك قبل ترقیة هذا التعرض من مرحلة االخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(المرحلة 2) إلى مرحلة 12 شهرًا الخسارة اإلئتمانية المتوقعة (المرحلة 1). 
باالنسبة للمرحلة 3، تتبع المجموعة فترة اختبار مدتها 12 شهرًا قبل ترقيتها 

إلى المرحلة الثانية وبعد ذلك فترة اختبار إضافية تبلغ 12 شهرًا لترقية التعرض 
إلى المرحلة األولى.

فيما يتعلق بالتعرضات التي أعيد هيكلتها، تقوم المجموعة بالمراقبة خالل 
فترة اختبار لمدة 3 أقساط على األقل (للسداد على أساس ربع سنوي أو أقل) 

و12 شهرًا (في الحاالت التي تكون فيها مدة األقساط أكثر من ربع سنوية) 
بعد إعادة الهيكلة، قبل الترقية من المرحلة 3 إلى 2.  
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
فيما يلي ملخص مخصص خسائر االئتمان وصافي الحركة على األدوات المالية حسب الفئة:

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

١ يناير ٢٠١٩
ألف درهم

صافي الرسوم 
خالل السنة
ألف درهم

حركات أخرى 
خالل السنة
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 29,080-(2,060)31,140مبالغ مستحقة من مصارف أخرى

 1,711,565(1,654,069)1,399,022 1,966,612قروض وسلف 

32,432 (5,269)(324) 38,025إستثمارات في أوراق مالية 

 38,637 - 2,292 36,345موجودات وذمم مدينة عقود تأمين

 421 - 170 251قبوالت عمالء

10,717 -3,106    7,611بنود خارج الميزانية

 1,822,852)1,659,338(  1,402,206  2,079,984المجموع   
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٦.  مخاطر اإلئتمان المرجحة للموجودات – اإلفصاحات الكمية

تخفيف مخاطر االئتمان
بنود ضمن وخارج الميزانية 

العمومية

إجمالي 
مستحقات 

ضمن وخارج 
الميزانية 

التعرض قبل 
مخاطر اإلئتمان 

المخففة

مخاطر 
اإلئتمان 

المخففة 

بعد مخاطر 
اإلئتمان 

المخففة

صافي التعرض 
بعد عوامل 

تحويل االئتمان

األصول 
المرجحة 
بالمخاطر

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

7,252,8507,252,8501,630,853-7,260,9787,252,850مطالبات على جهات سيادية  

مطالبات على شركات قطاع عام 
-57,65157,651-57,66457,651غير تجاري 

مطالبات على بنوك التنمية متعددة 
173,053173,05392,275-173,097173,053األطراف

11,278,07010,944,5607,679,081-11,298,03311,278,070مطالبات على البنوك

مطالبات على شركات وكيانات 
16,582,13116,523,730985,88615,537,84412,058,90310,771,613مرتبطة بالحكومة 

مطالبات مدرجة في محفظة 
21,273,24520,895,149270,75020,624,39916,709,55212,870,435األفراد التنظيمية

مطالبات مضمونة بواسطة عقارات 
5,488,2805,083,9862,432,224-5,495,7865,488,280سكنية

مطالبات مضمونة بواسطة عقارات 
3,225,1373,219,2053,219,205-3,236,3963,225,137سكنية

783,908782,684852,155-1,675,956783,908قروض مستحقة  

3,714,8953,714,8952,571,863-3,714,8953,714,895موجودات أخرى

70,768,18169,392,7231,256,63668,136,08759,997,33942,119,704مجموع المطالبات 

موزعة على: 

19,378,774تعرضات مصنفة 

50,013,949تعرضات غير مصنفة 

التعرضات المصنفة تتعلق أساسا بمؤسسات مالية، قروض بين البنوك 
وإستثمارات. غالبية التعرضات  األخرى غير مصنفة.

إستعانت المجموعة  بتقييم مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية (إي سي 
أي آي أس) المعتمدة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وهي وكالة موديز 

وفيتش وستاندرد آند بورز وكابيتل إنتبلجنس.

7.  تخفيف مخاطر اإلئتمان 

)أ(  اإلفصاحات النوعية 
تقوم المجموعة  بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها 

وضوابطها أينما تم تحديدها وخاصة المخاطر المرتبطة باألطراف المقابلة 
المتعلقة باألفراد وكذلك المخاطر الخاصة بالقطاعات والدول. يتوفر لدى 

المجموعة دليل المنتجات الذي يحدد سقوف التعرض ومعايير اإلقراض. 
وتتوفر لدى المجموعة  أيضًا سقوف لالئتمان التي تحدد سقوف اإلقراض 

واالقتراض من/إلى المصارف األخرى. القروض الرهن العقاري وقروض 
السيارات، والتي تمثل معا جزءًا كبيرًا من القروض والسلف، مغطية 

بالضمانات.
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يقوم رؤوساء وحدات األعمال وفرق عملهم بإجراء تحليل شامل لجميع 
طلبات القروض التجارية المقدمة للموافقة عليها، وبشكل أكثر دقة، حول 

الملكية واإلدارة واألعمال التجارية والصناعة والمالية، والهيكل والضمانات. 
يقوم كبير مسؤولي االئتمان والفريق بمراجعة طلبات القروض، وتحديد 

وقياس مخاطر االئتمان التي تنطوي عليها هذه الطلبات قبل تقديمها 
للسلطات المفوضة للموافقة عليها. تراقب وحدات األعمال واالئتمان 

المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على محفظة األداء.

تقوم المجموعة  بهيكلة المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان التي يتم 
يتعرض لها من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما 

يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية 
وقطاعات األعمال. تتم مراقبة هذه المخاطر بشكٍل متواصل. وتتم الموافقة 

على السقوف الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقًا للمنتج وقطاع العمل 
والدولة بواسطة اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

التعرض ألي مقترض، بما في ذلك المصارف، يتم تقييده بواسطة سقوف 
فرعية تغطي التعرضات ضمن بنود الميزانية وخارج الميزانية، وحدود المخاطر 

اليومية المتعلقة بالتداول مثل العقود اآلجلة للصرف األجنبي. يتم مراقبة 
التعرضات الفعلية مقابل السقوف بصورة يومية.

لدى البنك فريق تحصيل واسترداد قوي يتعامل مع محفظة المتأخرات. يتم 
تطبيق إجراءات التحصيل واالسترداد على أساس تصنيف عمر الحساب (على 

أساس مستويات/مجموعات).  

 )ب(  اإلفصاحات الكمية 

الضمانات المالية المذكورة أعاله تشمل الودائع والنقد.
 

٨.  مخاطر السوق  

)أ( متطلبات رأس المال لمخاطر السوق بمقتضى األسلوب المعياري 

تم حساب مصاريف رأس المال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على أساس  ٪10.5.

التعرض
ألف درهم

الموجودات 
المرجحة بالمخاطر

ألف درهم

69,392,72343,315,731مجموع التعرض قبل التخفيف من حدة مخاطر االئتمان

(1,196,027)(1,256,636)خصمًا: التعرضات المغطاة بضمانات مالية مؤهلة

68,136,08742,119,704صافي التعرض بعد تخفيف مخاطر االئتمان

الموجودات 
المرجحة بالمخاطر

ألف درهم
مصاريف رأس المال

ألف درهم

839,24188,120مخاطر سعر الفائدة - دفتر التداول

75,4727,925مخاطر صرف العملة األجنبية 

150,24715,776مخاطر األسهم - دفتر التداول

110,02311,552مخاطر السلع - دفتر التداول

3,318348مخاطر المشتقات المالية

1,178,301123,721مجموع مخاطر السوق 
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مخاطر األوراق المالية 
في 31 ديسمبر 2019، لدى المجموعة تعرضات في صناديق األوراق المالية   

وتصنف بأنها في وضع تداول.

مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 
يصنف البنك مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية كمخاطر للتدفقات 

النقدية المستقبلية الناتجة من حركة العمالت األجنبية السلبية. يمكن أن 
يكون لذلك تأثير على كل من األرباح والقيمة االقتصادية للبنك ونتيجة لذلك 

يسعى مجلس اإلدارة إلدارة هذه المخاطر لضمان تحقيق أهداف أعماله. 

لدى البنك سقوف محددة وافق عليها مجلس اإلدارة بالنسبة للعمالت 
األجنبية، ويتم مراقبتها على أساس مستمر، كما يتم استخدام استراتيجيات 

التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود.

يتبع البنك طريقة البيع المختصر كما هو موصوف من قبل مصرف اإلمارات 
المركزي لحساب رسوم رأس المال.

مخاطر السلع 
قدم البنك منتجات التحوط للعمالء من خالل عقود السلع اآلجلة ومبادالت 
السلع والتحوط في سوق ما بين البنوك. ال يملك البنك حاليًا أي مراكز تداول 

في السلع. ألغراض رأس المال يتبع البنك النهج المبسط كما هو منصوص 
عليه من قبل مصرف اإلمارات المركزي.

مخاطر أسعار الفائدة 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة نتيجة لحركة أسعار الفائدة وبالتالي تؤثر على 

أدوات أسعار الفائدة في دفتر التداول. ويشمل ذلك القيمة العادلة للسندات 
في بيان الربح والخسارة ومراكز التداول في مشتقات أسعار الفائدة.

لتقييم متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار الفائدة في دفتر المداول (كجزء 
من رأس مال مخاطر السوق)، يتبع البنك طريقة االستحقاق لتكاليف مخاطر 

أسعار الفائدة العامة. عالوة على ذلك، يقوم البنك بتطبيق تكلفة مخاطر 
محددة لحساب مخاطر الجهة المصدرة لسندات بالقيمة العادلة في بيان 

األرباح والخسائر.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة في دفتر البنوك بسبب األوقات الحرجة في 
أسعار الفائدة وعدم التطابق بين الموجودات الحساسة لسعر الفائدة 

والمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة، مما يؤثر على صافي دخل الفوائد  
والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية. تتم مراقبة ذلك من خالل استخدام 

تقرير مفصل عن فجوة إعادة التسعير واختبار اإلجهاد. يرجى الرجوع إلى 
المالحظة رقم 42 من البيان المالي المدقق للحصول على تفاصيل مخاطر 

أسعار الفائدة.

مخاطر عقود التداول 
اعتبارًا من ديسمبر 2019، تعرض البنك لمخاطر محدودة بالنسبة لعقود التداول 

في العمالت األجنبية كجزء من دفتر التداول. نظرًا ألن جميع عمليات التداول 
في العمالت األجنبية تحتل مراكز طويلة األجل؛ فإن البنك يتبع المنهج 

المبسط كجزء من تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من 
أجل تقييم التكلفة الرأسمالية للتعرض لعقود التداول في العمالت األجنبية 

في دفتر التداول.
 

٩.  المخاطر التشغيلية
يتبع البنك النهج المعياري البديل (أي أس أي) لحساب رأس مال المخاطر 
التشغيلية. لدى المجموعة هيكل رسمي لحوكمة المخاطر التشغيلية. 

توفر لجان مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر التوجيه االستراتيجي والرقابة على 
عمليات إدارة المخاطر التشغيلية.

يسعى البنك إلى مراقبة وتقليل التعرض للمخاطر التشغيلية من خالل عملية 
التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وتسجيل 

وتتبع أحداث وخسائر المخاطر التشغيلية.  
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١٠.  مخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي  
يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة عن طريق قياس تأثير التغيرات المحتملة 

في  حركة أسعار الفائدة. تفترض المجموعة تقلبات في أسعار الفائدة تبلغ 

25 نقطة أساس (بي بي أس) وتقدر التأثير التالي على صافي الربح للسنة 
وصافي الموجودات في ذلك التاريخ:

* يتم إحتساب مجموع المخاطر المرجحة للموجودات بضرب رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية في 9.524 (العامل المشترك للحد األدني لمعدل رأس المال 10.5٪)  وإضافة األرقام 

للمخاطر المرجحة للموجودات. 

يتم حساب متطلبات المخاطر التشغيلية بالنسبة لرأس المال على أساس المنهج الموحد البديل كما يلي: 

حساب المخاطر التشغيلية

متوسط 
٣ سنوات

ألف درهم
معامل أم
ألف درهم

معامل بيتا
ألف درهم

رسوم رأس 
المال

ألف درهم

رسوم رأس المال
) اإلمارات(

رأس مال بازل 
رسوم بواقع *١.٥

ألف درهم

المخاطر المرجحة 
للموجودات

٩.٥٢٤٣ x رأس المال
ألف درهم

1853,48270,19568,522٪-297,121تداول ومبيعات  

مصرفية للشركات والمؤسسات 
1592,257121,0871,153,207٪17,572,6850.035المالية   

1297,797128,3581,222,457٪23,284,8980.035مصرفية لألفراد  

319,6403,044,186

٢٠١٩
الف درهم

٢٠١٨
الف درهم

-29,82534,829تقلب أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس
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