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 مقدمة .1
، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المعايير النهائية لكفاية رأس المال والدليل إضافة إلى 2020نوفمبر  12بتاريخ 

إفصاحات السوق. كما قدم  - 3 بيالرـ . تشمل هذه المعايير المعايير والدليل المراجعين فيما يتعلق ب4980/2020إلخطار رقم: ا

بوصفها  2021نوفمبر  30بتاريخ  3 بيالرمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المذكرات اإليضاحية ونماذج اإلفصاحات 

وتصدر على  2021ديسمبر  31. نصت المعايير على تاريخ سريان تلك اإلفصاحات ويوافق 5508/2021اإلخطار رقم:  جزءاً من

 أساس ربع سنوي.
يمتلك البنك سياسة لإلفصاح الرسمية سارية، التي توضح األدوار والمسؤوليات الخاصة باإلدارة ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة 

 اإلفصاحات. - 3 بيالرالمتعلقة بالمعلومات المعلنة بموجب الداخلية واإلجراءات 
اإلفصاحات مختلف مقارنة بنطاق الدمج للتقارير المالية. بموجب نطاق الدمج التنظيمي، جميع  - 3 بيالرـ إن نطاق الدمج الخاص ب

الوطنية للتأمين ش.م.ع. جرى إعداد جميع األقسام في المستند التالي شركة رأس الخيمة الشركات التابعة الخاصة بالبنك تُدمج باستثناء 

 بموجب نطاق الدمج التنظيمي ما لم يُحدد خالف ذلك على وجه التحديد.
 بالمخاطرالمرجحة ول ألصنظرة عامة حول إدارة المخاطر والمقاييس االحترازية الرئيسية وا .2
 هـ د ج ب أ المبالغ باأللف درهم إماراتي   

 
  

مارس  31

2022 
ديسمبر  31

2021 
سبتمبر  30

2021 
يونيو  30

2021 
مارس  31

2021 

 
 المتوفر)مبالغ( رأس المال 

 7,787,899 7,954,695 8,145,217 7,889,152 8,084,591 الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  1     

 أ1
النموذج المحاسبي لخسائر االئتمان 

 ة بالكامل المتوقعة المحمل
8,084,591 7,889,152 8,060,377 7,816,080 7,598,041 

 7,787,899 7,954,695 8,145,217 7,889,152 8,084,591 الشريحة األولى 2

 أ 2
الشريحة األولى للنموذج المحاسبي لخسائر 

 االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل 
8,084,591 7,889,152 8,060,377 7,816,080 7,598,041 

 8,301,074 8,490,887 8,682,434 8,434,886 8,664,904 إجمالي رأس المال 3

 أ3
إجمالي رأس المال للنموذج المحاسبي 

 لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل 
8,664,904 8,434,886 8,596,534 8,350,540 8,108,843 

 
  )مبالغ( األصول المرجحة بالمخاطر

    
4 

 ل المرجحة بالمخاطرإجمالي األصو
52,543,29

9 
49,523,32

1 
48,854,95

0 
47,731,42

2 
45,941,94

4 

 
 معدالت رأس المال المعتمدة على المخاطر التي تمثل نسبة من األصول المرجحة بالمخاطر

5 
معدل الشريحة األولى لحقوق الملكية 

 العادية )%(
15.4% 15.9% 16.7% 16.7% 17.0% 

 أ5
حقوق الملكية العادية  الشريحة األولى من

للنموذج المحاسبي لخسائر االئتمان 

 المتوقعة المحملة بالكامل 
15.4% 15.9% 16.5% 16.4% 16.6% 

 %17.0 %16.7 %16.7 %15.9 %15.4 معدل الشريحة األولى )%( 6

 أ6
معدل الشريحة األولى للنموذج المحاسبي 

لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل 

)%( 
15.4% 15.9% 16.5% 16.4% 16.6% 

 %18.1 %17.8 %17.8 %17.0 %16.5 معدل إجمالي رأس المال )%( 7

 أ7
معدل إجمالي رأس المال للنموذج 

المحاسبي لخسائر االئتمان المتوقعة 

 المحملة بالكامل )%(
16.5% 17.0% 17.6% 17.5% 17.7% 

 
 ن الحقوق الملكية العادية اإلضافية التي تمثل نسبة من األصول المرجحة بالمخاطراألولى ملشريحة ل اإلحترازيةمتطلبات ال

8 
حماية رأس المال  ةاإلحترازيمتطلبات ال

 ( )%( 2019من  2.5%)
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

9 
التقلبات  حترازيرأس المال اإلمتطلبات 

 الدورية
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10 
إلضافية للبنوك ذات األهمية المتطلبات ا

 النظامية المحلية )%(
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

11 
 ةالخاص اإلحترازيةمتطلبات الإجمالي 

بالشريحة األولى من حقوق الملكية العادية 

 للبنك )%(
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 %7.6 %7.3 %7.3 %6.5 %6.0متطلبات الشريحة األولى من حقوق  12
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الوفاء بالحد الملكية العادية المتاحة بعد 

 األدنى لرأسمال البنك )%(

 
 المالية* التحّوطمعدل 

     
13 

  المالي التحّوطإجمالي قياس معدل 
65,419,49

9 
62,970,84

0 
   

    %12.5 %12.4 المالية )%( التحّوطمعدل  14

 أ14
للنموذج المحاسبي   المالي التحّوطمعدل 

لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل 

)%( 
12.4% 12.5%    

 ب14
 المالية )%( )باستثناء أثر أي التحّوطنسبة 

استثناء مؤقت معمول به من االحتياطات 

 البنكية المركزية(
12.4% 12.5%    

 
 نسبة تغطية السيولة

     
      السائلة عالية النوعيةإجمالي األصول  15
      إجمالي صافي التدفقات النقدية 16
      نسبة تغطية السيولة )%( 17

 
 نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة

     
      إجمالي مصادر التمويل المستقرة المتاحة 18
      إجمالي مصادر التمويل المستقرة المطلوبة 19

20 
مويل المستقرة نسبة صافي مصادرة الت

)%( 
     

 
 نسبة األصول السائلة المؤهلة

     
 4,701,854 4,404,492 4,750,558 5,476,267 5,949,025 إجمالي األصول السائلة عالية النوعية 21

22 
 إجمالي المطلوبات 

49,892,01

4 
47,259,76

0 
45,720,35

9 
45,749,16

4 
44,737,32

9 
 %10.5 %9.6 %10.4 %11.6 %11.9 )%( نسبة األصول السائلة المؤهلة 23

 
 نسبة السلف للمصادر المستقرة

     
24 

 إجمالي مصادر التمويل المستقرة المتاحة
47,129,65

4 
45,274,40

0 
44,291,39

6 
43,697,98

1 
43,372,76

9 

25 
 إجمالي السُّلف

40,980,57

8 
37,500,81

5 
37,145,90

3 
36,570,17

6 
37,076,79

6 
 85.5 83.7 83.9 82.8 87.0 لمصادر المستقرة )%(نسبة السلف ل 26

 
 ، وعليه تُركت األعمدة الخاصة بالمدة السابقة فارغة.2021ديسمبر  31بدءاً من   المالي التحّوط*جرى تفعيل نسبة 

 
وعة بزيادة في إجمالي أصول انخفضت نسبة كفاية رأس المال بسبب الزيادة في إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. الزيادة مدف

ً النخفاض بسيط في نسبة   التحّوطالبنك، وخاصةً المستحق من بنوك أخرى والقروض والسلف. كما تُعد الزيادة في التعرض سببا

 . أدى أيضاً ارتفاع القروض والسلف إلى زيادةً في نسبة السلف للمصادر المستقرة. المالي
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 ج ب أ تيألف درهم إمارا   

  
 بالمخاطراألصول المرجحة   

متطلبات الحد األدنى 

 من رأس المال
 2022مارس  31 2021ديسمبر  31 2022مارس  31    

 4,840,848 43,393,647 46,103,315 مخاطر االئتمان )باستثناء مخاطر االئتمان للطرف المقابل( 1
 4,840,848 43,393,647 46,103,315 منها: النهج الموحد 2
  منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية األولية 3

 
 

  منها: نهج الشق اإلشرافي 4
 

 
  منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية المتقدمة 5

 
 

 33,783 265,074 321,744 مخاطر االئتمان للطرف المقابل 6
 33,783 265,074 321,744 منها: النهج الموحد لمخاطر ائتمان الطرف المقابل    7
  منها: طريقة النموذج الداخلي 8

 
 

  منها: مخاطر االئتمان األخرى للطرف المقابل 9
 

 
  تسوية تقييم االئتمان 10

 
 

  أوضاع حقوق الملكية بموجب نهج وزن المخاطر البسيطة  11
 

 
 - - - نهج البحث -استثمارات حقوق الملكية في األموال  12
 - - - النهج القائم على التفويض -رات حقوق الملكية في األموال استثما 13
 - - - النهج بأثر رجعي  -استثمارات حقوق الملكية في األموال  14
 - - - مخاطر التسوية 15
 - - - حاالت التعرض الخاصة بالتوريق في الدفاتر المصرفية 16
  وريقمنها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية للت 17

 
 

 - - - منها: النهج القائم على التصنيفات الخارجية للتوريق 18
 - - - منها: النهج الموحد للتوريق 19
 256,178 2,186,151 2,439,790 مخاطر السوق  20
 256,178 2,186,151 2,439,790 منها: النهج الموحد 21
  منها: نهج النماذج الداخلية 22

 
 

 386,237 3,678,449 3,678,449 المخاطر التشغيلية 23

24 
تمثل المبالغ المبينة أدناه الحدود القصوى للخصم )مع مراعاة 

 (%250وزن المخاطر بنسبة 
 

 
 

  الحد األدنى للتسويات 25
 

 
 5,517,046 49,523,321 52,543,298 اإلجمالي  26
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 المالية التحّوطنسبة  .3
 أ  
 2022مارس  31  
 ماراتيألف درهم إ  
 58,626,480 إجمالي األصول الموحدة حسب القوائم المالية المنشورة 1
تسويا ت االستثمارات في الكيانات البنكية، أو المالية، أو التأمينية، أو التجارية المدمجة لألغراض المحاسبية  2

 غير أنها تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي
317,244 

 - بالتوريق التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للتعرف على نقل المخاطرتسويات حاالت التعرض الخاصة  3
 - تسويات االستثناء المؤقت من االحتياطات البنكية المركزية )إذا كانت قابلة للتطبيق( 4
ثناه تسويات األصول االئتمانية المعترف بها في الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي التشغيلي غير أنها مست 5

 المالية التحّوطمن مقاييس التعرض لنسبة 
- 

 - تسويات عمليات الشراء والبيع التنظيمية لألصول المالية مع مراعاة التاريخ المحاسبي للتداول 6
 - تسويات معامالت التجميع النقدي المؤهل 7
 896,067 تسويات األدوات المالية المشتقة 8
 - وراق المالية )أي ترتيبات إعادة الشراء واإلقراض المماثل المضمون(تسويات معامالت تمويل األ 9

تسويات البنود من خارج الميزانية العمومية )أي التحويل إلى المبالغ المعادلة لالئتمان لحاالت التعرض من  10

 خارج الميزانية العمومية(
4,261,296 

 - التي خفضت رأسمال الشريحة األولى تسويات التقييم الحكيم والمخصصات الخاصة والعامة 11
 1,318,412 تسويات أخرى 12
 65,419,499 المالية التحّوطمقياس التعرض لنسبة  13
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 ب أ  

 
 المبالغ باأللف درهم إماراتي

مارس  31

2022 
ديسمبر  31

2021 
 حاالت التعرض من داخل الميزانية العمومية 

  

1 
ميزانية العمومية )باستثناء معامالت تمويل المشتقات واألوراق المالية حاالت التعرض من داخل ال

 غير أنها تشمل الضمانات اإلضافية( 
60,262,136 57,993,701 

2 
اإلجمالي للضمان اإلضافي للمشتقات المقدم والمخصوم من األصول الواردة في الميزانية العمومية 

 وفقاً لإلطار المحاسبي التشغيلي
95,926 62,607 

 - - )خصومات األصول المدينة لهامش تغيير النقدية المقدم في معامالت المشتقات( 3

4 
)تسويات أوراق المالية المتسلم بموجب معامالت تمويل األوراق المالية المعترف بها بوصفها 

 أصالً(
- - 

5 
ية )المخصصات الخاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض من داخل الميزانية العموم

 المخصومة من رأسمال الشريحة األولى(
- - 

 - - )مبالغ األصول المخصومة أثناء تحديد رأسمال الشريحة األولى( 6

7 
إجمالي حاالت التعرض من داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل 

 األوراق المالية( 
60,358,062 58,056,308 

   حاالت تعرض المشتقات 

8 
تكاليف االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات )متى كانت قابلة للتطبيق صافي هامش 

 تغيير النقدية المؤهلة و/أو التصفية الثنائية(
123,600 108,656 

 535,010 676,540 المبالغ اإلضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبط بجميع معامالت المشتقات 9
 - - االت التعرض للتداول التي جرى تسويتها من شعبة الطرف المقابل المركزي()المستثنى من ح 10
 - - القيمة االسمية السارية والمعدلة من مشتقات االئتمان المذكورة 11
 - - )حاالت المقاصة االسمية السارية والمعدلة والخصومات اإلضافية للمشتقات االئتمانية المذكورة( 12
 643,666 800,141 رض المشتقاتإجمالي حاالت تع 13

   معامالت تمويل األوراق المالية 

14 
إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية )دون االعتراف بالتصفية( بعد إجراء التسوية 

 للمعامالت المحاسبية للبيع
- - 

15 
ول معامالت تمويل األوراق )المبالغ المصفاة للذمم الدائنة النقدية والذمم المدينة النقدية إلجمالي أص

 المالية(
- - 

 220 - التعرض لمخاطر االئتمان للطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية 16
 - - حاالت التعرض لمعامالت الوكيل  17
 220 - إجمالي حاالت التعرض لمعامالت تمويل األوراق المالية 18

   نية العموميةحاالت التعرض األخرى من خارج الميزا 
 13,520,709 13,696,437 التعرض من خارج الميزانية العمومية بالقيمة االسمية اإلجمالية 19
 (9,250,064) (9,435,141) )تسويات التحويل للمبالغ المعادلة لالئتمان(  20

21 
)المخصصات الخاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض من خارج الميزانية العمومية 

 صومة أثناء تحديد رأسمال الشريحة األولى(المخ
- - 

 4,270,645 4,261,296 البنود من خارج الميزانية العمومية 22

   رأس المال وإجمالي حاالت التعرض  
 7,889,153 8,084,592 رأس مال الشريحة األولى 23
 62,970,840 65,419,499 إجمالي حاالت التعرض 24

   اليةالم التحّوطنسبة  
 %12.5 %12.4 المالية )باستثناء تأثير أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات المصرف المركزي( التحّوطنسبة  25
 %12.5 %12.4 المالية )باستثناء تأثير أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات المصرف المركزي( التحّوطنسبة  أ25
 %3.0 %3.0 المالية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التحّوطسبة الحد األدنى لمتطلبات ن 26
 %0.0 %0.0  الساري  المالي التحّوط إحتياطي 27
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 السيولة .4
   المبالغ باأللف درهم إماراتي 
 المؤهلةاألصول السائلة  القيمة االسمية األصول السائلة عالية النوعية 1

1-1 
النقدية المادية في الصندوق وفي البنوك + األرصدة لدى مصرف اإلمارات 

 العربية المتحدة المركزي
4,296,614 

 
 619,631 السندات والصكوك للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  1-2
 4,916,245 4,916,245 اإلجمالي الفرعي 
 644,693 لة علناً للحكومات المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدةسندات الدين المتداو 1-3

 
 - سندات الدين المتداولة علناً للقطاع العام لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1-4
 644,693 644,693 اإلجمالي الفرعي 

1-5 
ركزية أدوات الدين للكيانات السيادية الخارجية أو األدوات الصادرة من البنوك الم

 ذات الصلة 
388,087 388,087 

 5,949,025 5,949,025 اإلجمالي 1-6
 49,892,014  إجمالي المطلوبات 2

 %11.9  نسبة األصول السائلة المؤهلة 3

 
 

 البنود 
المبالغ باأللف درهم 

 إماراتي
 حساب السلف  1

 
 

1-1 
الفائدة تحت  المخصصات الخاصة والتراكمية + -صافي اإلقراض )إجمالي القروض 

 التسوية(
32,758,188 

 249,206 اإلقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية 1-2 

 325,515 المتسلمة( -صافي الضمانات المالية وخطابات االعتماد المعلقة )الصادرة  1-3 
 7,647,669 اإليداعات بين البنوك  1-4 

 40,980,578 إجمالي السُّلف 1-5 

  رد الثابتةحساب صافي الموا  2
 9,574,573 إجمالي رأس المال + المخصصات العامة 2-1 
  يُخصم منه:   
 - الشهرة واألصول األخرى غير الملموسة 2-1-1 
 670,520 األصول الثابتة 2-1-2 
 - األموال المخصصة للفروع بالخارج 2-1-3 
 655,841 االستثمارات غير المدرجة 2-1-5 
 318,044 في الشركات التابعة، والشركات الزميلة، والشركات الفرعيةاالستثمارات  2-1-6 
 1,644,405 إجمالي االستقطاعات 2-1-7 

 7,930,168 صافي أموال رأس المال الحر 2-2 
  الموارد المستقرة األخرى: 2-3 
 - األموال من المقر الرئيسي 2-3-1 
 3,134,618 أشهر 6الودائع بين البنوك بمدة متبقية تتجاوز  2-3-2 
 - إعادة التمويل من قروض اإلسكان 2-3-3 
 746,578 اإلقراض من المؤسسات المالية غير المصرفية  2-3-4 
 32,412,295 ودائع العميل  2-3-5 
 2,905,995 أشهر من تاريخ رفع التقارير 6تمويل سوق رأس المال/ القروض ألجل المستحقة بعد  2-3-6 

 39,199,486 لموارد المستقرة األخرىإجمالي ا 2-3-7 
 47,129,654 إجمالي الموارد المستقرة 2-4 

 %87.0 نسبة السلف للمصادر المستقرة  3

 


