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لمحة عن عام 2021

عام  2021باألرقام
ارتفع صافي الربح بنسبة

“

%50

السنة المالية  2021مقارنة بالسنة
المالية 2020
انخفضت مخصصات انخفاض
القيمة بنسبة

لقد شهدت موجودات
بنك رأس الخيمة الوطني
تحسنًا مستمرًا من حيث
قدم دعمًا
الجودة وهو ما ّ
ملحوظًا لإلنتاجية.

%35

السنة المالية  2021مقارنة بالسنة
المالية 2020
والسلف بنسبة
زاد إجمالي القروض
ُ

%6.1

منذ بداية العام وحتى تاريخه

“لقد شهدت موجودات بنك رأس الخيمة الوطني تحسنًا مستمرًا من حيث
قدم دعمًا ملحوظًا للربحية ،وقد جاء التحسن في جودة
الجودة وهو ما ّ
تحسن بيئة االقتصاد الكلي بشكل كبير بسبب التعامل
الموجودات بفضل
ّ
اليقظ مع جائحة كوفيد 19-من قبل قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وبالتالي تبشر هذه االتجاهات اإليجابية ببداية قوية لعام .”2022

%9.5
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2,168.4
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اإليرادات من غير الفوائد

1,062.1

1,038.4

إجمالي اإليرادات

3,230.5

3,564.0

3,978.9

النفقات التشغيلية

)(1,395.6

)(1,395.3

)(1,570.4

)(1,488.3

األرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض
القيمة

1,835.0

2,168.7

2,408.5

2,338.7

2,363.5

مخصصات انخفاض القيمة

)(1,076.7

)(1,663.3

)(1,313.2

)(1,421.1

)(1,553.0

مجموعة المؤسسات المالية

صافي الربح
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1,095.3

917.5
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الخزينة

43

السنة المالية
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السنة المالية
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السنة المالية
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السنة المالية
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57.1
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48.5

والسلف
إجمالي القروض
ُ
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36.3
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36.9
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34.1

32.2
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السنة المالية
2020

السنة المالية
2019

السنة المالية
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32,309,338

29,891,658
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الخدمات المصرفية لألفراد

38

الخدمات المصرفية لألعمال
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أبرز أحداث السنة
مؤشرات 2021

وقع بنك رأس الخيمة
الوطني اتفاقية مع
شركة ميزا للتكنولوجيا
المالية في اإلمارات
العربية المتحدة

أعلن بنك رأس الخيمة
الوطني عن إطالق
حملته الخاصة ببطاقة
االئتمان وورلد إليت
ماستركارد سكاي واردز
طيران اإلمارات والتي تتيح
لحاملي البطاقات فرصة
الفوز برحالت تصل إلى
160.000ميل على طيران
سكاي واردز.

أصدر بنك رأس الخيمة
الوطني سندات
بقيمة  75مليون دوالر
أمريكي بسعر فائدة
متغير
حصل راك ايه ام آي
هوتيل على تمويل
من بنك رأس الخيمة
الوطني

بنك رأس الخيمة
الوطني يجدد شراكته
مع شركة إنفويس
بازار الديناميكية
لتكنولوجيا
المعلومات

وقع بنك رأس الخيمة
الوطني مذكرة
تفاهم مع منطقة
عجمان الحرة

احتفل بنك رأس
الخيمة الوطني
بإطالق مركز راك
إليت الجديد

بيفاوند bfound
تعقد شراكة مع
بنك رأس الخيمة
الوطني وتنضم إلى
منصة SMEsouk

أصدر بنك رأس الخيمة
الوطني سندات
إضافية بقيمة 75
مليون دوالر أمريكي
بسعر فائدة متغير

مصرف اإلمارات
للتنمية وبنك رأس
الخيمة الوطني
يعلنان عن شراكة
على خيارات تمويل
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة،
وضمانات االئتمان

يعمل بنك رأس
الخيمة الوطني
على زيادة وعي
العمالء بشأن التطور
السريع وأهمية
االستثمار في
البيئة والمجتمع
والحوكمة

أعلن بنك االستثمار
وبنك رأس الخيمة
الوطني عن
إطالقهما لمنصة
محفظة اإلمارات
الرقمية

كرم بنك رأس
الخيمة الوطني
شهر التوعية
بسرطان الثدي:
حديث ملهم
لدعم القضية

افتتح بنك رأس
الخيمة الوطني
كشك التقديم
السريع في مناطق
رأس الخيمة
االقتصادية

 16موظفًا إماراتيًا
من بنك رأس الخيمة
الوطني يحصلون
على درجة بكالوريوس
في الصيرفة والمالية
من معهد اإلمارات
للدراسات المصرفية
والمالية

وقع بنك رأس الخيمة
الوطني مذكرة
تفاهم مع المنطقة
الحرة بجبل علي
لتسهيل تقديم
الخدمات المصرفية
لشركات المنطقة
الحرة بجبل علي

شركة رأس الخيمة
العقارية وبنك رأس
الخيمة الوطني
يوقعان اتفاقية
قرض ألجل

أطلق بنك رأس
الخيمة الوطني
تطبيق فايرفالي
“ - ”fireflyوهو أول
تطبيق من نوعه

أصبح بنك رأس
الخيمة الوطني
شريكا حصريا
لشركة توب جولف

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

حول تقريرنا المتكامل
يعتبر هذا التقرير ثاني تقرير متكامل لبنك
وتم إعداده لرفد أصحاب
رأس الخيمة الوطني،
ّ
المصالح الكرام إلعطائهم نظرة شاملة
حول عمليات المجموعة ،وفي الوقت نفسه،
يوضح التقرير وجهة النظر المتكاملة التي
يتبناها بنك رأس الخيمة الوطني خالل تنفيذ
استراتيجيته عبر المجموعة.

األهداف والتقدم المنجر

إضافة إلى هذا ،يسعى التقرير إلى تزويد
أصحاب المصلحة بوسائل لتقييم قدرة
المجموعة على خلق القيمة والحفاظ عليها
على المدى القصير ،والمتوسط والطويل ،وذلك
من خالل تسليط الضوء على العالقة بين
ممارسات أعمالنا واألهداف االستراتيجية واألداء
غير المالي والربحية.

الفئة المستهدفة من القرّاء

الفترة المشمولة بالتقرير

يتضمن هذا التقرير معلومات جوهرية حول استراتيجية البنك ،نموذج
عمله ،سياقه التشغيلي ،المخاطر المادية ،منافع أصحاب المصالح،
الممتدة من  1يناير 2021
األداء ،التوقعات والحوكمة خالل السنة
ّ
ولغاية  31ديسمبر .2021

األعمال التشغيلية

يغطي التقرير األنشطة الرئيسية للبنك ،وقطاعات األعمال وجوانب
الدعم الرئيسية .تشمل قطاعات أعمال البنك الخدمات المصرفية
لألعمال ،الخدمات المصرفية لألفراد ،الخدمات المصرفية للشركات،
مجموعة المؤسسات المالية ،الخزينة ،بما في ذلك الحلول المصرفية
اإلسالمية و أعمال التأمين التي يتم تقديمها من خالل شركة رأس
الخيمة الوطنية للتأمين.

البيانات المالية وغير المالية

باإلضافة إلى عرض البيانات المالية ،يشمل هذا التقرير أيضًا معلومات
تمس
حول األداء غير المالي والفرص والمخاطر والمخرجات التي
ّ
أصحاب المصالح الرئيسيين ،وتؤثر في قدرة البنك على خلق قيمة
تم إعداد المعلومات المالية الواردة هنا وفقًا
مستدامة لهم .وقد ّ
للمعايير الدولية للتقارير المالية ما لم يُذكر خالف ذلك ،علمًا أن
البيانات المالية السنوية لبنك رأس الخيمة الوطني تغطي أنشطة
البنك وجميع شركاته التابعة.

وتم إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
ّ
 2021وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،واألحكام السارية
لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والنظام األساسي للبنك.

التقدم االستراتيجي الذي حققه البنك خالل عام
يغطي التقرير
ّ
 2021على مستوى األهداف المالية وغير المالية .ويتضمن أيضًا
الجوانب المتعلقة بجوهر األعمال بما في إطار العمل ومجموعات
أصحاب المصالح الرئيسيين ،حيث تعتبر هذه الجوانب محور تركيز
رئيسي للبنك على المدى الطويل ،ويقوم من خاللها بإرساء اعتبارات
بناء على تطوّ ر المتطلبات
البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات ً
الداخلية لألعمال والبيئة الخارجية.

رئيسي إلى تقديم المعلومات الالزمة
بشكل
يسعى هذا التقرير
ٍ
ّ
للمستثمرين على المدى الطويل (المساهمون ،حاملو الصكوك
والمستثمرون المحتملون) .كما يعرض المعلومات المرتبطة بأسلوب
خلق القيمة ألصحاب المصالح اآلخرين ،بمن فيهم موظفينا ،عمالئنا،
الهيئات التنظيمية والمجتمع.

المخاطر وتقارير قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة

يتضمن التقرير كذلك منهجيات البنك في مجال الحوكمة وإدارة
المخاطر ،باإلضافة إلى معلومات البيئة والمجتمع وحوكمة
الشركات ،وإطار العمل الذي طوره بنك رأس الخيمة الوطني وفقًا
لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،وأهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة ،ومؤشرات اإلفصاح البيئي واالجتماعي وحوكمة
الشركات في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،وكذا رؤية اإلمارات .2030

مسؤولية مجلس اإلدارة

لقد اعتمد مجلس اإلدارة التقرير السنوي المتكامل في  29مارس
 2022إقرارًا منه بمسؤوليته عن دقة ما جاء فيه .وقد سخر المجلس
خبرات أفراده  ،كما رأى أن هذا التقرير السنوي المتكامل يتناول
المسائل الجوهرية ويقدم رؤية متكاملة ألداء البنك خالل الفترة التي
يغطيها التقرير.

معالي محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات االستشرافية
يمكن أن يتضمن هذا التقرير معلومات مالية منشورة أو معلومات من مصادر نثق بها ،حيث تعتمد البيانات االستشرافية على األرقام والتقديرات أو االفتراضات التي تخضع للتغيير
بما في ذلك البيانات الخاصة بما يؤمن به البنك أو ما يتوقعه في الوقت الحالي فيما يتعلق بأعماله وعملياته وظروف السوق ونتائج العمليات والوضع المالي والمخصصات
المحددة وممارسات إدارة المخاطر ،لذا ننصح القراء أن ال يضعوا كل ثقتهم في هذه البيانات االستشرافية ،مع العلم أن بنك رأس الخيمة الوطني غير ملزم بنشر نتائج تنقيحات
لهذه البيانات االستشرافية من أجل اإلشارة إلى أي أحداث أو ظروف تقع بعد تاريخ هذه البيانات كإشارة إلى أي أحداث غير متوقعة ،وقد مارس البنك العناية الواجبة خالل إعداد
البيانات التطلعية ،إال أن النتائج الفعلية قد تختلف باإليجاب أو بالسلب .تخضع التوقعات واالفتراضات إلى الشك والظروف الطارئة والتي ليس لبنك رأس الخيمة الوطني سيطرة
عليها .ال يعد األداء في الماضي مؤشرًا يعتمد عليه بشأن األداء المستقبلي.

تعليقات حول التقرير السنوي المتكامل
نرحب بأي تعليقات حول هذا التقرير ،يرجى إرسال تعليقات في هذا الصدد عبر البريد اإللكتروني:
ir@rakbank.ae
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

%39
%61

تحقيق النتائج من
خالل التنويع

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة بنك رأس
الخيمة الوطني أن أقدم لكم التقرير السنوي
المتكامل والبيانات المالية المدققة لبنك
رأس الخيمة الوطني والشركات التابعة له
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021

نسبة التنوع بين الجنسين
في البنك لعام 2021

وقد حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة
أعلى معدل تطعيم في العالم إضافة
إلى تعافي إنتاج النفط ،انتعاش السياحة
والتغييرات في قواعد إقامة الوافدين وكذا
معرض دبي إكسبو .2020

زخم استراتيجي يولد أرباحًا قويّة

يدور موضوع التقرير السنوي المتكامل لعام
 2021حول «تحقيق النتائج من خالل التنويع»
جاءت ردة فعل بنك رأس الخيمة الوطني
وهو يوضح النجاح المتواصل لرحلة بنك رأس
والشركات التابعة له للتقلبات االقتصادية
الخيمة الوطني االستراتيجية و المتعددة
التي استمرت طوال النصف األول من 2021
السنوات والتي بدأت في عام  .2015حقق بنك في شكل تسريع تنويع أعمال الشركات
رأس الخيمة الوطني وشركاته الفرعية خالل
والمؤسسات وأعمال الخزينة في ،2021
هذا العام ،قيد المراجعة ،نتائج قوية بفضل
حيث يتماشى هذا اإلجراء مع االستراتيجية
تركيزه على تنويع أعماله وقاعدة عمالئه
المتعددة السنوات التي تبناها بنك رأس
و كذا ميزانيته العمومية ،مقرونة بتحسن
الخيمة الوطني في  2015لتنويع أعماله
المناخ االقتصادي العام.
وقاعدة عمالئه وميزانيته العمومية والحفاظ
على نقاط القوة األساسية في الخدمات
التمتع بوضع أقوى في سوق متقلب المصرفية لألفراد والشركات الصغيرة
والمتوسطة.
تزامن أداء البنك في  2021مع اضطرابات
السوق والتقلبات االقتصادية التي اجتاحت
وقد أدى الزخم المتزايد الناجم عن تنويع
اإلمارات العربية المتحدة خالل النصف الثاني
األعمال إلى انتعاش الربحية بشكل قوي في
من العام بسبب جائحة كوفيد ،19-وقد
 2021وتعزيز جودة الموجودات ونمو الميزانية
استمر تأثير هذه الظروف على أعمال البنك
المصرفية لألفراد خالل النصف األول من
العمومية بشكل كبير.
 .2021كما ظلت ٌّ
كل من الشركات الصغيرة
والمتوسطة وقطاع السياحة تحت الضغط
كان البنك حريصًا على
خالل هذه الفترة .إال أن السوق بدأت في
من
االنتعاش مرة أخرى في النصف الثاني
تزويد عمالئه بتجربة
السنة المالية بفضل مبادرات التطعيم في
مثالية في عام 2021
جميع أرجاء العالم وهو ما أعاد الثقة في
االقتصاد.
من خالل تعزيز قدراته

المصرفية الرقمية
بصورة مستمرة

وذلك من خالل إطار عمل لحماية العمالء
وتوعيتهم ،وكان البنك قد طور هذا اإلطار
في عام  2021ومن المقرر نشره في عام
 2022بغرض توعية عمالئنا حول كيفية
التحلي بالذكاء المالي والمساعدة في
حمايتهم من االحتيال والهجمات اإللكترونية.

نساء
رجال

تعزيز التزامنا االجتماعي

في عام  ،2021طور بنك رأس الخيمة الوطني
سياسة المسؤولية االجتماعية للشركات
إلفادة مجتمعنا وبيئتنا .تتوافق الركائز
الرئيسية الثالث  -وهي االقتصادية والبيئية
واالجتماعية  -لهذه السياسة مع إطار
العمل الخاصة بالبيئة والمجتمع و الحوكمة
المقرر من البنك .األهم من ذلك ،تتضمن
سياسة المسؤولية االجتماعية للشركات
العناصر الرئيسية إلطار عمل حماية وتوعية
المستهلك والخاص بمصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والذي يهدف إلى دعم
العمالء في اتخاذ قرارات مستنيرة.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

“

لقد أدى الزخم المتزايد
الناجم عن تنويع األعمال
إلى انتعاش الربحية
بشكل قوي في 2021
وتعزيز جودة الموجودات
ونمو الميزانية العمومية
بشكل كبير”.

لعب موظفونا دورًا مهمًا أكثر من
أي وقت مضى

أشرت في رسالتي في العام الماضي إلى
مدى مرونة موظفينا والتزامهم بالطريقة
التي استجابوا بها لجائحة كوفيد .ومع
دخول جائحة كوفيد 19-لعامها الثاني خالل
 ،2021واصل موظفونا العمل من خالل نقاط
القوة وبرهنوا على قدرتهم على التكيف
والمرونة.
وفي المقابل ،كانت اإلدارة عازمة على
مواصلة دعم موظفينا واعتبار رفاهيتهم
أولوية رئيسية بالنسبة لها .استمر برنامج
«عافية» والذي يطبقه بنك رأس الخيمة
الوطني للسنة الرابعة على التوالي ويركز
البنك من خالله على تعزيز ودعم رفاهية
موظفينا من خالل تقديم العديد من برامج
وأنشطة الرفاهية على مدار العام ،وتشمل
هذه البرامج عقد جلسات صحية ومحادثات
وورش عمل تدريبية والتي تم استضافتها
افتراضيًا وتوفيرها لجميع الموظفين.

بفضل برامج التطعيم واإلدارة الفعالة
لألوبئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
فقد عاد معظم موظفينا إلى ممارسة
عملهم من مقر البنك في الوقت الحالي.
حيث حصل حوالي  %95من موظفينا على
اللقاح وبقي حوالي  %5من الموظفين الجدد
والذين سيتم تلقيحهم في أقرب وقت أو
الذين لم يحصلوا على اللقاح ألسباب طبية.
يبقى التنوع من أهم ما يميز القوى العاملة
في البنك ،مع العلم أن البنك ملزم بضمان
تمثيل المجتمعات التي يخدمها وتوفير
بيئة عمل يتمتع فيها الموظفون بالتقدير
واالحترام و وتساعدهم على الموازنة بين
حياتهم وعملهم.

يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بهدف
توطين تراكمي مدته عامين والذي ال بد من
تحقيقه بحلول عام  ،2022وسوف نقدم
تقريرًا عن نتيجة هذا الهدف في نهاية عام
 .2022تماشيًا مع التزام دولة اإلمارات العربية
المتحدة بالمساواة بين الجنسين ،نواصل
استثمار الجهود المتضافرة في توفير الفرص
لموظفاتنا .كانت النسبة بين الجنسين في
عام  2021والتي بلغت  %39من النساء و
 %61من الرجال بمثابة شهادة تصديق لمدى
فعالية استراتيجية إدارة المواهب وإدارة
التعاقب.

وأشكر كذلك مساهمينا األعزاء وموظفينا
وعمالئنا الكرام وفريق إدارتنا على التزامهم
الدائم ووالئهم للبنك.
وفي النهاية أود أن أعبر عن تقديري للرئيس
التنفيذي المنتهية واليته ،بيتر إنجالند ،لقيادته
وخدمته لبنك رأس الخيمة الوطني على
مدى األعوام الثمانية الماضية .وقد خلفه
رحيل أحمد ،الذي انضم إلى بنك رأس الخيمة
الوطني في يناير  2022ليتولى منصب
الرئيس التنفيذي اعتبارًا من فبراير .2022

شكر وعرفان

يسرّ ني بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أتقدم
بأسمى آيات التقدير إلى صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،حاكم إمارة أبوظبي
«حفظه اهلل»؛ وصاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى
لالتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة «رعاه اهلل».

معالي محمد عمران الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

أعمال بنك رأس الخيمة الوطني
نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة تأسست في
عام  ،1976ويعتبر واحدًا من أنشط المؤسسات المالية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .ويقدم البنك مجموعة واسعة من
صراف آلي
الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال عبر  27فرعًا ّ 200
تقريبًا ،باإلضافة إلى محفظة من الحلول المصرفية اإللكترونية
التي تتنوع بين الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الهاتف الجوال.
ويقدم البنك أيضًا خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية لألفراد واألعمال والشركات من خالل قسم الخدمات
المصرفية اإلسالمية «راك اإلسالمي».
وشهد بنك رأس الخيمة الوطني تحوالت مهمة خالل السنوات األخيرة ،قام البنك بتنفيذ قطاعات إدارية مع خبراء
متخصصين للتخصص في  -والتفرع إلى  -مجاالت جديدة ،مع الحفاظ على التداخل في الوظائف لضمان احتفاظ البنك
بالمعرفة المؤسسية واإلبداع ومشاركتها.ويتجه البنك في الوقت نفسه إلى التب ّني التدريجي للمنصات الرقمية بهدف
دعم عمالئه وتطوير عملياته الداخلية.
وتملك حكومة رأس الخيمة بشكل مباشر وغير مباشر  %52.8من رأس مال بنك رأس الخيمة الوطني ،ويتم تداول أسهمه
في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

خدماتنا
بنك رأس الخيمة الوطني هو مؤسسة مالية متكاملة تقدم الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية ،وتقدم خدمات متنوعة عبر جميع
قطاعات أعمالها:
أقسام بنك رأس
الخيمة الوطني

لمحة عن الخدمات والحلول

الخدمات
المصرفية لألفراد

• تضم تقديم تمويل للعمالء األفراد وبطاقات االئتمان /الخصم وتسهيالت اإليداع.
•تشمل منتجات اإلقراض مثل قروض الوافدين وقروض المواطنين وقروض السيارات وبطاقات االئتمان والرهون
العقارية باإلضافة إلى الخدمات القائمة على الرسوم مثل التأمين المصرفي ومنتجات االستثمار وصرف العمالت
األجنبية والتحويالت.

•تضم خدمات التمويل لغير األفراد والودائع للعمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الخدمات
المصرفية لألعمال •يشمل رأس المال ألجل ورأس المال العامل وقرض أعمال راك والتمويل المضمون والتمويل على أساس الموجودات
والتمويل مقابل الممتلكات المدرة للدخل وتسهيالت اإليداع التجاري.
•قرض األعمال من راك للشركات التي تصل مبيعاتها إلى  75مليون درهم إماراتي وتمويل رأس المال العامل
للشركات التي تصل مبيعاتها إلى  250مليون درهم إماراتي.
الخدمات المصرفية
للشركات

•تقدم خدمات التمويل واإليداع للشركات الكبيرة التي تشمل المؤسسات الحكومية والعامة والشركات متعددة
الجنسيات والشركات الخاصة.

الخزينة

•تضم أنشطة سوق المال واالستثمارات في سندات الدين وحقوق الملكية ومعامالت صرف العمالت األجنبية
والمشتقات مع البنوك األخرى والمؤسسات المالية.
•عتبر إدارة الخزينة بمثابة الوصب الذي يحافظ على السيولة ويدعم نمو القطاعات األخرى.

مجموعة
المؤسسات المالية

•تضم األنشطة المالية من خالل العالقات مع المؤسسات المالية المحلية والخارجية لمساعدة عمالئنا في تلبية
احتياجاتهم المصرفية المحلية والدولية.
•تقدم مجموعة المؤسسات المالية عالقات مصرفية بالمراسلة لجميع منتجات التمويل التجاري ومجموعة واسعة
من خيارات التمويل.

التأمين

• تضم جميع المعامالت المتعلقة بالتأمين في شركة التأمين التابعة لشركة رأس الخيمة للتأمين.

مقر عمل بنك رأس الخيمة الوطني
يقع المقر الرئيسي لبنك رأس الخيمة الوطني في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويقع المكتب الرئيسي في مبنى بنك رأس
الخيمة الوطني في شارع الشيخ محمد بن زايد في رأس الخيمة .تنتشر فروعنا في جميع أنحاء اإلمارات.
%12.0

تحليل القروض بحسب المنطقة الجغرافية ()%

%10.5
%7.5

أبوظبي
دبي
الشارقة

Ownership Structure as of 31st December 2021

%6.5

عجمان
رأس الخيمة

%61.0

أم القيوين

%1.7
%14.5

%1.9
%0.4
%0.2

الفجيرة
خارجية

قد ال تكون األرقام دقيقة نتيجة التقريب

الشركات التابعة
%52.8
%31.0

حكومة رأس الخيمة

مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة

مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المصدر :ســــــوق أبوظبي لألوراق المالية
قد ال تكون األرقام دقيقة نتيجة التقريب
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األجانب

الشركــة التابعة

الملكية

الدولة

الغاية

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

%79.23

اإلمارات العربية المتحدة

تطوير منتجات التأمين

خدمات دعم المكاتب الخلفية

*%80.00

اإلمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات دعم المكاتب الخلفية

راك تكنولوجي

*%80.00

اإلمارات العربية المتحدة

تقديم دعم تقنية المعلومات

راك للتمويل كايمان المحدودة

%100.00

جزر كايمان

المساعدة في إصدار السندات

راك جلوبال ماركت كايمان ليمتد

%100.00      

جزر كايمان

تسهيل معامالت الخزينة

*تمثل هذه الكيانات ملكية قانونية للبنك .ومع ذلك ،فإن نسبة الملكية الفعلية  %100حيث يمتلك باقي حقوق الملكية طرف ذو عالقة.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

الرؤية والرسالة والقيم والهوية
رؤية

رؤيـة بنك رأس الخيمة الوطني هي أن يكون «شريكك لحياة أفضل» من
خالل تقديم أفضل الحلول المصرفية لجميع العمالء في كافة أنحاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يهدف

يهدف بنك رأس الخيمة الوطني أن يكون بنكًا رائدًا في دولة اإلمارات
العربية المتحدة يقدم ولوجًا مالئمًا للمنتجات المالية المبتكرة
والتنافسية عبر قنوات متعددة لألفراد واألعمال.
القيم

هوية

• النزاهة – يعلم بنك رأس الخيمة الوطني أن الثقة هي األساس،
وليكون مصدر ثقة يجب أن يحافظ على المنافسة والنزاهة.

• األداء – يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني بإنجاز األمور ويعتبر أن
سرعة اتخاذ القرار هي األكثر أهمية.

• الشفافية  -يقوم البنك باإلفصاح عن شروط وأحكام كل
المنتجات باستخدام لغة بسيطة عبر موقعنا وفي نقاط البيع
المختلفة.

• الوضوح – يهدف البنك إلى توفير المعلومات لعمالئنا بصورة
واضحة وبسيطة ،وتحديثها بانتظام من خالل الموقع اإللكتروني
للبنك وقنوات االتصال األخرى.

• التعاون – يبني بنك رأس الخيمة الوطني فريق عمل متنوع لتوليد
أفضل األفكار والتصرف كشركاء مسؤولين مع جميع أصحاب
المصالح والجهات التنظيمية لخدمة مصالح المجتمع على نطاق
أوسع.

• المرونة – يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني نفسه “ شريك مختلف”
أفضل لدعم أعماله التي تلبي احتياجات العمالء المتغيرة.

• المسؤولية – يدرك بنك رأس الخيمة الوطني بأنه مسؤول في
نهاية المطاف أمام مساهميه بحيث يركز دومًا على مضاعفة
قيمة الموجودات والمساهمين على المدى الطويل.
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• االبتكار – يلتزم البنك باالستثمار في الحلول المصرفية الذكية
باستخدام التكنولوجيا على نحو متزايد لجعل مجموعة خدماته
في متناول أكبر عدد من العمالء ،وأينما كانوا.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

أصحاب المصلحة

األهمية بالنسبة لبنك رأس
الخيمة الوطني

االحتياجات والتوقعات

أساليب التواصل في بنك رأس
الخيمة الوطني

العمالء
قيمة ودائع العمالء تتخطى
 37مليار درهم إماراتي

تنعكس عالقات البنك مع عمالئه
بصورة مباشرة ،وتمثل مقياسًا
لنجاحه المستمر ويسعى البنك إلى
االرتقاء بتجربة «شريكك لحياة أفضل»
والحلول المصرفية لجميع عمالئه
عبر دولة اإلمارات .ونهدف إلى أن
يكون البنك أحد البنوك الرائدة في
الدولة التي تركز على العمالء بالدرجة
األولى من خالل تقديم أفضل
وأبسط المنتجات المصرفية عبر
قنوات متعددة للعمالء من األفراد
والشركات على حد سواء.

•	خدمة ودودة ومالئمة
ومخصصة للعمالء.
•	قنوات تواصل واضحة وسريعة
االستجابة.
•	أسعار فائدة ورسوم تنافسية.
•	خدمات مصرفية سهلة وآمنة
•	سهولة الوصول.
•	خدمات ومنتجات مصرفية
مبتكرة.
•	خصوصية قوية وأمن
المعلومات.

•	منصات التواصل االجتماعي بما في ذلك
«تويتر»« ،لينك إن» «انستجرام»« ،فيسبوك»
و«تيك توك».
•	تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من
بنك رأس الخيمة الوطني.
•	خدمة الدردشة الحية من بنك رأس الخيمة
الوطني.
•	وحدة تميز الخدمة :خدمة العمالء.
•	استطالعات رأي العمالء.
•	الفروع ومركز االتصال.
•	توفير أول تقنية سحب نقدي بدون لمس في
دولة اإلمارات عبر ما يقارب  300صراف آلي.
•	األكشاك الرقمية لمساعدة الشركات
الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة
على فتح حساب بسالسة وبشكل فوري.

الموظفون
تتأ ّلف القوّ ة العاملة
للمجموعة من أكثر من 3,500
موظف

يساعدنا الموظفون المتفاعلون
والمتحمسون على تحقيق أهدافنا.
نسعى دائما إلى تخطي حدود
التواصل االعتيادية مع موظفينا عبر
جميع وحدات أعمال المجموعة ،كما
نلتزم برفد موظفينا بفرص الترقية
الوظيفية والتطور المهني ،إلى جانب
ضمان سالمتهم.

•	االرتقاء بالمستوى المهني
وصقل المهارات.
• فوائد  /تعويضات جذابة.
• الجوائز والمكافآت.
• بيئة عمل صحية.
• التمكين وتكافؤ الفرص.
•	قنوات تواصل مفتوحة مع
اإلدارة.

•	فريق التعلم والتطوير.
•	التعاون والشراكة مع معاهد التدريب.
•	جلسات وورش عمل تدريبية عبر بوابة البنك
الداخلية راك أكاديمي .

المساهمون والمستثمرون
قاعدة المساهمين:
تملك حكومة رأس الخيمة
بشكل مباشر وغير مباشر
%52.8

يرتبط نمو بنك رأس الخيمة الوطني
على المدى الطويل بمدى قدرته
على استقطاب االستثمارات واغتنام
الفرص .وندرك بأننا في نهاية
المطاف مسؤولون أمام مساهمينا،
لذا نبذل جهودًا دؤوبة في تعزيز
القيمة المقدمة إليهم ،وزيادة قيمة
موجوداتنا على المدى الطويل.

•	الميزانية العمومية القوية
والتدفقات النقدية الجيدة.
•	الشفافية والمساءلة واإلفصاح.
•	المكانة الرائدة في السوق.
•	حوكمة موثوقة.
•	إدارة مخاطر ديناميكية من
خالل مراعاة المطلوبات.

•	قنوات تواصل مفتوحة وشفافة مع
المساهمين.
•	التقرير السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني.
•	تقرير مجلس اإلدارة إلى المساهمين.
•	اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
•	العروض التقديمية الفصلية للمساهمين.
•	قسم خاص بعالقات المستثمرين على
الموقع اإللكتروني مع أدوات تحليلية.
•	المشاركة في جميع مؤتمرات المستثمرين
الرئيسية.
•	المؤتمرات الهاتفية إلعالن األرباح المالية.
•	إتاحة الوصول إلى الشركة أمام المستثمرين
على مدار العام.

•	فرص العمل.
•	دفع عجلة التنمية االجتماعية.
•	إثراء الموارد البشرية المحلية.
•	الوعي المالي والشمولية.
•	عقد الشراكات حول القضايا
االجتماعية والبيئية المشتركة.

•	الشراكات والتعاون.
•	التبرعات وأعمال الرعاية.
•	تمكين أصحاب الهمم.
ّ
•	فكر مليًّا :منصة استشارية تشجع عادات
االدّ خار واإلنفاق ،وتضع أهدافا مالية تصل
إلى نصائح احترافية حول كيفية إدارة
الشؤون المالية والمزيد.

البيئة
في بنك رأس الخيمة الوطني،
نعطي األولوية للبيئة التي
نعمل فيها ،فهي تمثل إحدى
الركائز األساسية لمبادئ
الحوكمة البيئية واالجتماعية
والمؤسسية ونسعى دوما
لتقليل بصمتنا الكربونية.

يمثل صون الموارد الطبيعية ركيزة
أساسية اللتزاماتنا في مجال
االستدامة .ونتبنى مبادئ توجيهية
راسخة عبر فروعنا ومكاتبنا لضمان
اإلدارة البيئية الرشيدة.

•	صون الموارد الطبيعية.
•	اإلدارة البيئية الرشيدة.
•	إدراج المعايير البيئية عند اختيار
الموردين.
•	مراعاة المعايير البيئية لدى
اإلقراض واالستثمار.
•	عقد الشراكات حول القضايا
البيئية المشتركة.

•	مبادرات إعادة التدوير.
•	التخلص من المواد البالستيكية أحادية
االستخدام في مقراتنا الرئيسية.
•	تطبيق البرامج التحفظية.
•	القروض الخضراء  -الرهون العقارية وقروض
السيارات والقروض الشخصية.

الحكومة والجهات
التنظيمية
مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،هيئة األوراق
المالية والسلع ،سلطة تنظيم
الخدمات المالية ()FSRA
ودائرة التنمية االقتصادية
برأس الخيمة

ّ
تشكل
ال تزال اللوائح التنظيمية
أبرز مجاالت تركيز بنك رأس الخيمة
الوطني.قمنا باتخاذ إجراءات كفيلة
بضمان االمتثال لجميع المتطلبات
التنظيمية المعمول بها والتي تنطبق
على أعمالنا .ويواصل البنك اتباع
منهجية عدم التسامح المطلقة إزاء
أي خرق تنظيمي لها.

•	االمتثال للمتطلبات القانونية
والتنظيمية عبر حوكمة شركات
موثوقة.
•	االتساق مع االستراتيجيات
والرؤى الوطنية.
•	حماية المستهلك.
•	إدراك التأثير على الجهات
التنظيمية الناتج عن العالقة
بين ممارسات اإلستدامة القوية
واألداء المالي.

•	التدقيق والرقابة الداخليين.
• التدقيق الخارجي.
• وحدة االمتثال.
• لجنة المخاطر.
• أمين السر.
• التقرير المتكامل السنوي.

الموردون
العالقات مع الموردين
وموفري الخدمات اآلخرين
وشركاء األعمال.

يستند بنك رأس الخيمة الوطني
على عالقاته المتينة مع الموردين
لتحقيق التميز التشغيلي .ونحرص
دومًا على توطيد هذه العالقات
بغية تعزيز كفاءتنا وقدراتنا .ونلتزم
بالتعامل األخالقي والعادل والشفاف
المستدام مع موردينا.

•	سداد المدفوعات في الوقت
المحدد.
•	الشفافية والعدل في إجراءات
المناقصات.
•	فرص جديدة للتواصل والتفاعل.
•	إدراج المعايير البيئية عند اختيار
الموردين.

•	بوابة الموردين -عبر الشبكة الداخلية للبنك.
•	قسم المشتريات.
•	مدونة قواعد السلوك للموردين.

عالقاتنا الرئيسية

يؤثر أصحاب المصلحة في بنك رأس الخيمة الوطني بشكل
مباشر في قدرة البنك على خلق القيمة .يرتكز نمونا وربحيتنا على
إدارة عالقاتنا مع العمالء والموظفين والمستثمرين والمنظمين
والموردين والمجتمعات األوسع التي نعمل فيها.
يضم أصحاب المصلحة الجوهريون مجموعات أو أفراد لهم تأثير كبير على أعمالنا أو أولئك الذين قد يتأثرون بشدة بوجودنا ،والذين
نتعامل معهم بصورة منتظمة وتتأثر استراتيجياتنا وتخطيط أعمالنا بمدى فهم مخاوف وتوقعات أصحاب المصلحة.
من خالل بناء عالقات تواصل جيّدة مع مختلف أصحاب المصالح والحفاظ على عالقة بناءة معهم ،فإننا مستعدون كل االستعداد
لتحديد الفرص والمخاطر بصورة مبكرة ومعالجتها في الوقت المناسب .يركز بنك رأس الخيمة الوطني على القضايا التي تهم
أصحاب مصالحه بشكل أكبر ويولي أهمية كبيرة لتقديم قيمة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لمجموعات أصحاب المصلحة
الرئيسيين التالية:

الموظفون

العمالء

المجتمع المحلي
نؤمن بأن نجاحنا على المدى الطويل
ندعم ونعمل على وتمكين
كبنك وطني يكمن في صون
وحماية المجتمعات المختلفة مصلحة ونيل ثقة الناس ،عن طريق
بما في ذلك الوافدين
مضاعفة مسؤوليتنا تجاه المجتمع.
والعمال المحليين والفقراء.
ويلتزم بنك رأس الخيمة الوطني برد
الجميل للمجتمع الذي لطالما كان
سندًا له.

المساهمون
والمستثمرون

مجموعات أصحاب المصالح الرئيسيين

البيئة
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المجتمع
المحلي

الحكومة والجهات
التنظيمية

الموردون

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نموذج أعمالنا
يسعى بنك رأس الخيمة الوطني إلى خلق القيمة وتقديمها من خالل توفير الخدمات المالية التي تلبي احتياجات العمالء وتعزز قدرتهم على
إدارة المنتجات المالية التي يستخدمونها واالستفادة منها.
تسخر الموارد التي تعتمد عليها المجموعة لتنفيذ عملياتها وتقديم منتجات وخدمات محددة للوصول إلى نتائج معينة .يوضح الرسم البياني
التالي تحلي ً
ال متقدمًا ألنشطة األعمال االستراتيجية للمجموعة باإلضافة إلى مدخالت ونتائج الموارد ذات الصلة.

الموارد

رأس المال المالي

مجموعة األموال التي تدعم العمليات
التجارية ،بما في ذلك األرباح التشغيلية
وصناديق األسهم والديون.

ّ
المصنع
رأس المال

•نفقات تشغيلية ثابتة
•ودائع العمالء 37.6 :مليار درهم إماراتي
•إجمالي سندات الدين بقيمة  8.9مليار
درهم إماراتي
•مجموع حقوق الملكية بقيمة  8.3مليار
درهم إماراتي

نهج بنك رأس الخيمة الوطني

المرافق والبنية التحتية العامة التي
تمكن بنك رأس الخيمة الوطني من
دعم العمليات التجارية (الموجودات
الملموسة).

•  27فرع
•أكثر من  200جهاز صراف آلي
•المكتب الرئيسي في رأس الخيمة
•مكتب دبي
•البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ننمي المهارات والخبرات التي
نستثمرها في موظفينا والتي تمكننا
من تنفيذ استراتيجيتنا وتقديم
منتجاتنا وخدماتنا ،وبالتالي خلق
قيمة ألصحاب المصلحة في بنك رأس
الخيمة الوطني.

•  3508موظف دائم
•مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وعامة من
ذوي الخبرة
•بلغ التدريب المقدم للموظفين في العام
الماضي أكثر من  25000ساعة
•الملكية الفكرية (االبتكار ،المعرفة
والخبرة والتجربة)

رأس المال البشري

رأس المال االجتماعي والعالقات

العالقات الرئيسية وطويلة األجل التي
أقامها بنك رأس الخيمة الوطني مع
أصحاب المصلحة.

رأس المال الفكري

وهي األصول غير الملموسة التي تحافظ
على جودة منتجاتنا وخدماتنا وتوفر
ميزة تنافسية بالنسبة لبنك رأس الخيمة
الوطني ،مثل االبتكارات واألنظمة
والسمعة.

رأس المال الطبيعي

الموارد المتجددة وغير المتجددة التي
يستخدمها بنك رأس الخيمة الوطني
ألداء أعماله.
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المدخالت

أنشطة خلق القيمة

•عالقات جيدة مع جميع مجموعات
أصحاب المصلحة الجوهريين
•مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات
وبرامج تطوع الموظفين
•قروض مصممة ألصحاب األعمال صغيرة
ومتوسطة الحجم
•سمعة بنك رأس الخيمة الوطني
•إطار حوكمة الشركات
•سياسات إدارة المخاطر
•النظم والعمليات واإلجراءات الداخلية
•تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني

• الكهرباء
• الماء
• الوقود
• األرض

•اتخاذ قرارات مدروسة وقائمة على المخاطر
•التركيز على العمالء
•منتجات وخدمات مبتكرة مصممة لتلبية
احتياجات العمالء
•التركيز على الجودة والكفاءة
•عمليات راسخة لضمان االمتثال المستمر
لجميع المتطلبات التنظيمية

مميزاتنا الرئيسية

•خبرة عملية متينة في قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة
•التنويع في قطاعات األعمال والمنتجات
والخدمات
•خدمة عمالء استثنائية
•موظفونا هم من أرفع الكفاءات ولديهم
المهارات المناسبة
• كفاءة تشغيلية

معزز عبر قطاعات أعمالنا ...
•الخدمات المصرفية لألفراد
•الخدمات المصرفية لألعمال
•الخدمات المصرفية للشركات
• التأمين
•مجموعة المؤسسات المالية
• الخزينة

 ...لعمالئنا ...

•العمالء من األفراد
•الشركات الصغيرة والمتوسطة
•الشركات األكبر حجمًا ،الهيئات الحكومية
والهيئات العامة
•المؤسسات المالية والعمالء التجاريون
•البنوك بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي

 ...عبر قنوات متعددة ...

•الخدمات المصرفية الرقمية 24/7
•الخدمات المصرفية عبر الهاتف
•  27فرع
•  172جهاز صراف آلي و  122جهاز إيداع نقدي

المخرجات

النتائج

•إجمالي اإليرادات 3.230.5 :مليون درهم إماراتي
والسلف 34.2 :مليار درهم إماراتي
•إجمالي القروض
ُ
•توزيعات األرباح المدفوعة 251.4 :مليون درهم إماراتي

خلق قيمة اقتصادية

•إجمالي اإليرادات في السنوات الخمس الماضية18.41 :
مليار درهم إماراتي
•نمو إجمالي الموجودات في السنوات الخمس
الماضية :معدل سنوي مركب من  %16.0إلى 56.3
مليار درهم إماراتي اعتبارًا من ديسمبر 2021

•بيئات عمل آمنة ومنتجة
•توفر الفروع وأجهزة الصراف اآللي وآالت اإليداع النقدي ذات الموقع
االستراتيجي سبل وصولة مريحة للعمالء
•أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي توفر خدمات مصرفية إلكترونية موثوقة
وآمنة
•منصات تكنولوجيا معلومات متطورة تقدم حلو ً
ال مصرفية رقمية للعمالء
•قوى عاملة مؤهلة وذات خبرة ومتحفزة لتقديم استراتيجيتنا
•توفير دخل مضمون للموظفين
•إدارة األداء وإطار التقدير والمكافأة لجميع الموظفين
•تطوير وتدريب الموظفين بصورة مستمرة
•االلتزام بنظام نقاط التوطين اإلماراتي

•تلبية احتياجات العمالء المتنوعة في القطاعات المصرفية المتنوعة بنجاح
•تعزيز الشمول المالي ومحو األمية عبر بصمتنا التشغيلية
•منصة المجتمع الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة
•تقديم الدعم المستمر لمختلف المبادرات المجتمعية في مجاالت عمل
المجموعة

•االمتثال القانوني والتنظيمي الكامل
•تقديم المنتجات والخدمات بكفاءة وفعالية للعمالء
ذكاء
•االبتكار في الحلول المصرفية األكثر
ً
•نهج تسويقي استراتيجي وخدمة عمالء متقدمة

خلق قيمة اجتماعية

•المتوسط السنوي لعدد ساعات التطوع للموظف
للسنوات الخمس الماضية 944 :ساعة
•إجمالي قيمة االستثمار في المجتمع المحلي للسنوات
الخمس الماضية 4.9 :مليار درهم إماراتي

خلق قيمة بيئية

•متوسط كميات الورق المعاد تدويره 450263 :كجم
منذ 2018
•انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة من ثاني أكسيد
الكربون بحوالي نسبة  %7منذ عام 2018

•اإلدارة المسؤولة للنفايات واالنبعاثات
•التركيز على االستخدام المستدام لمواردنا
•تعظيم التقنيات الرقمية لتقليل بصمتنا الكربونية
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني
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كلمة الرئيس التنفيذي
البنك في وضع جيد يؤهله
لتحقيق نمو قوي ومستدام
في السنوات المقبلة.

يشرفني اختياري من قبل مجلس اإلدارة لقيادة بنك رأس الخيمة
الوطني للمرحلة الموالية من نموه وتحوله .يشتهر البنك بإبداعاته
وتركيزه على العمالء .أنا متحمس للفرص القادمة لدعم العمالء
والشركات التي نخدمها بطريقة أكثر تأثيرًا.
التقدم الرقمي والتكنولوجي

يتمثل جزء كبير من وظيفتي كرئيس تنفيذي
جديد لبنك رأس الخيمة الوطني في تمكين
فريقنا من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة
إلى السوق بسرعة ،وبالتالي تعزيز مكانتنا
في اإلمارات العربية المتحدة ورأس الخيمة.
سنهدف إلى القيام بذلك من خالل توفير
منتجات وخدمات « شريكك لحياة أفضل» من
خالل االستفادة من القوة المشتركة لزمالئنا
الرائعين والتكنولوجيا الرقمية والتحليالت
المتقدمة مع تبني أعلى معايير الحوكمة
المؤسسية.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة في
الطليعة إلنشاء رؤى جريئة وطموحة ومن
تم تحقيقها .في اعتقادي أن بنك رأس
الخيمة الوطني في وضع جيّد للغاية ليكون
بنفس القدر من الطموح والجرأة في رؤيته
واستراتيجيته.

ستتحدد معالم
العام القادم من خالل
تركيزنا المستمر على
الرقمنة وتجربة العمالء
ً
بداية
لتعزيز الرحلة
من االنضمام المبدئي
ووصو ً
ال إلى تلبية جميع
احتياجاتهم المصرفية.

تصميم رحلة عميل هي األفضل
من نوعها

يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني اآلن أكثر
من أي وقت مضى بضمان تقديم أفضل
تجربة ممكنة لعمالئه .وهو ما سيؤدي إلى
تحسينات ملموسة ،مثل عملية استيعاب
سلسة للعمالء الجدد ،وتحسين المعالجة،
والعمل باستمرار لتقليل أوقات االستجابة .إن
تقديم تجربة سلسة تقابله تطورات مهمة
في األمن الرقمي.
ولذلك ،قمنا ببناء إطار عمل لحماية العمالء
و توعيتهم خالل  2021والذي سيتم دمجه
على مستوى البنك .و بمجرد نشره في
عام  ،2022سيلعب دورًا مهما في تثقيف
عمالئنا باإلضافة إلى حمايتهم من الجرائم
اإللكترونية.

متموضعون نحو النمو المستدام

البنك في وضع جيد يؤهله لتحقيق نمو
قوي ومستدام في السنوات المقبلة .إن
عملنا األساسي  ،الذي تقلص في األرباع
السابقة  ،مهيأ اآلن للنمو بشكل مطرد
على خلفية ارتفاع األنشطة االقتصادية.
ستؤدي استثماراتنا في رقمنة رحلة العمالء
إلى تحقيق الكفاءة و الولوج إلى قطاعات
جديدة جذابة  ،كما أن التزامنا تجاه موظفينا
وتعهدات قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة
من شأنه ضمان استمرار بنك رأس الخيمة
الوطني في لعب دور مركزي وهام في رأس
الخيمة  ،واإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

أنا متحمس بنفس القدر ألن يكون لدينا
هدفا مجتمعيا أوسع يخدم الصالح العام
للمجتمع الذي نعيش فيه والذي سيسهم
بشكل إيجابي في تحقيق رؤية اإلمارات
العربية المتحدة ورأس الخيمة.

شكر وعرفان

أود أن أعبر عن تقديري العميق لرئيسنا
التنفيذي السابق ،بيتر إنجالند .لقد قدم
مساهمة هائلة لبنك رأس الخيمة الوطني
في تنويع مزيج أعماله ،و عبور مرحلة جائحة
كوفيد إضافة إلى وضع معايير عالية
لحوكمة الشركات .أنا ممتن للغاية لكل
ما قام به لدعم كل من بنك رأس الخيمة
الوطني ودعمي أنا شخصيا خالل الفترة
التي قضاها معنا .لقد قمت أنا وبيتر بتنسيق
خطة انتقال سلسة ومدروسة جيدا حتى
نتمكن من مواصلة بناء الدينامية إلى غاية
عام  .2022أتمنى له كل التوفيق في مساعيه
المستقبلية.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

“

ستؤدي استثماراتنا في
رقمنة رحلة العمالء إلى
تحقيق الكفاءة و الولوج إلى
قطاعات جديدة جذابة ،كما
أن التزامنا تجاه موظفينا
وتعهدات قضايا البيئة
والمجتمع والحوكمة من
شأنه ضمان استمرار بنك رأس
الخيمة الوطني في لعب
دور مركزي وهام في رأس
الخيمة ،واإلمارات العربية
المتحدة وخارجها”.

ستكون جهودنا مدعومة بإطالق حلول
رقمية جديدة.

رحيل أحمد

الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

كلمة الرئيس التنفيذي السابق
ارتفع إجمالي القروض والسلف
بمقدار  2.0مليار درهم إماراتي ليصبح
 34.2مليار درهم إماراتي ،بزيادة
قدرها  %6.1على أساس سنوي.

يعكس أداء بنك رأس الخيمة الوطني خالل سنة  2021نجاح
وفعالية استراتيجيتنا طويلة المدى بفضل االنتعاش االقتصادي
القوي الحاصل في النصف الثاني من العام .عملنا ،طيلة عام
 2021على تسريع جوانب استراتيجيتنا المتعددة السنوات ،وتحديدًا
تنويع أعمالنا وقاعدة العمالء والميزانية العمومية .على الرغم من
الظروف المرتبطة بالوباء والتي سادت حتى منتصف السنة المالية
تقريبًا ،فقد حققنا نتائج ممتازة في عام .2021

تقدم استراتيجي مدعوم باألداء
القوي لألعمال

أدى تسريع استراتيجية التنويع لدينا إلى
نمو كبير في الخدمات المصرفية للشركات
ومجموعة المؤسسات المالية وأعمال
الخزينة.
على الرغم أن صافي إيرادات الفوائد من
الخدمات المصرفية لألفراد بقي متأثرًا
بدخول الجائحة لعامها الثاني في ،2021
إال أن تركيز البنك الهادف على الخدمات
المصرفية للشركات ومجموعة المؤسسات
المالية وأعمال الخزينة برهن على قدرة البنك
على االستفادة من استعادة الطلب خالل
النصف الثاني من العام.
كما أشار رئيس مجلس اإلدارة في كلمته،
تضرر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
بشدة من التداعيات االقتصادية لجائحة
كوفيد .19-وتجلى هذا بوضوح في بطء
األعمال في أوائل  ،2021قي حين انتعشت
مدفوعات القروض في الربع األخير ،كما
تحسنًا في جودة الموجودات.
شاهدنا عموما
ُّ

تحقيق الربحية والنمو

ّ
مكن تمكن بنك رأس الخيمة الوطني
والشركات الفرعية من التغلب على تحديات
السوق المتقلبة وتحقيق انتعاش قوي في
الربحية في .2021
وبفضل التحسن الكبير في جودة
الموجودات وتحقيق توازن أفضل لمحفظتنا،
بلغ صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني
 758.3مليون درهم إماراتي ،بزيادة قدرها
 %50مقارنة بعام .2020

وجاءت هذه النتيجة بفضل الزيادة في
اإليرادات من غير الفوائد وانخفاض
مخصصات خسائر االئتمان .كما ظلت
المصاريف التشغيلية ثابتة .كما ارتفع إجمالي
القروض والسلف بمقدار  2.0مليار درهم
إماراتي ليصبح  34.2مليار درهم إماراتي،
بزيادة قدرها  %6.1على أساس سنوي.

“

بلغ صافي أرباح بنك
رأس الخيمة الوطني
 758.3مليون درهم
إماراتي ،بزيادة
قدرها  %50مقارنة
بعام .”2020

نمت ودائع العمالء ،خالل
عام  ،2021بمقدار 702.8
مليون درهم إماراتي
لتصبح إلى  37.6مليار
درهم إماراتي ،بزيادة
قدرها  %1.9مقارنة
بنهاية عام .2020
بلغ معدل كفاية رأس المال اإلجمالي للبنك
وفقًا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي  %17.0في نهاية ديسمبر ،2021
مقارنة بـ  %18.6في نهاية عام .2020

شكر وعرفان

انتهت مدة عملي لدى بنك رأس الخيمة
الوطني ،و أنا حق ًّا فخور بالتنويع االستراتيجي
الذي حققناه خالل السنوات الثماني الماضية،
وأود أن أشكر جميع موظفينا وشركائنا الذين
ساهموا في هذا النجاح .واآلن أسلم الدرع إلى
الرئيس التنفيذي الجديد السيد /رحيل أحمد.
متمنيًا له ولبنك رأس الخيمة الوطني كل
التوفيق مستقب ً
ال.

بيتر إنجالند
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تحقيق النتائج
من خالل التنويع

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إن مسيرة التنويع االستراتيجي المتعددة السنوات لبنك رأس
الخيمة الوطني التي استمرت خالل فترات صعبة وتسارعت من
خالل جائحة كوفيد  ،19قد حققت نتائجها في عام .2021
منذ عام  ،2015كان التركيز االستراتيجي لبنك رأس الخيمة الوطني
ينصب على التنويع الديناميكي ألعمالنا ،قاعدة العمالء والميزانية
العمومية ،مع الحفاظ على قوتنا الجوهرية من خالل الخدمات
المصرفية لألفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة .لم يؤدي النمو
الناتج في الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة المؤسسات
المالية والخزينة إلى دفتر موجودات أكبر وأعلى جودة وأكثر توازنًا
فحسب ،بل أدى أيضًا إلى زيادة كبيرة في صافي الربح لهذا العام.
ّ
يحقق نمو قوي ومستدام
يتمتع البنك اآلن بوضع ج ّيد يؤهله أن
في السنوات المقبلة ،في حين تواصل أعمالنا األساسية نموها
المطرد على خلفية ارتفاع أنشاطة التجزئة والشركات الصغيرة
والمتوسطة ،وتحفيز استثماراتنا في رقمنة رحلة العميل التي
ّ
وتمكن من ولوج قطاعات جديدة جذابة ،كما يخلق
تو ّلد الكفاءة
التزامنا المستمر تجاه موظفينا وقضايا المجتمع والبيئة والحوكمة
قيمة دائمة لعمالئنا وبنكنا ومساهمينا.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

قيمتنا في خلق استراتيجية األعمال
الخطة االستراتيجية لبنك رأس الخيمة الوطني
تهدف استراتيجية األعمال لبنك رأس الخيمة الوطني إلى تعزيز
القيمة من خالل النمو الفعال والكفؤ ،حيث يتم تحقيق ذلك من
خالل:
•االرتقاء بالقيمة المقدمة لعمالئنا إلى أقصى المستويات وبصورة
مستدامة
•الحرص على مواصلة تطوير عملياتنا ،وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا
•ترسيخ االنضباط وضبط التكلفة
وقد دأب البنك على تحقيق ذلك عبر مراجعة موارد بانتظام،
واستكشاف المنهجية األفضل للتكيف مع متطلبات البيئة العصرية
والظروف المحيطة.
مع االستئناف التدريجي لألنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات
وتخفيف القيود التي فرضتها الحكومة على التنقل وأنشطة
األعمال ،واصل البنك تقديم خدمات المبيعات لألعمال الجديدة.
وبهذا أعدنا التركيز على الخدمات المصرفية لألعمال ونمو الخدمات
المصرفية لألفراد باعتبارها قطاعات رئيسية لإليرادات.
في عام  ،2021واصل البنك تنويع تعرضه من الموجودات ذات
العائد المرتفع نسبيًا والمخاطر العالية وانتقل إلى قاعدة موجودات
أكثر توازنًا وتنوعًا عبر مجاالت متعددة من نماذج التشغيل .وكانت
التغييرات األكثر أهمية متعلقة بالتحول الرقمي وذلك لتسهيل
قدرتنا على االزدهار في بيئة ما بعد كوفيد .19-اشتمل ذلك على
إجراء تحسينات سريعة على خدماتنا الرقمية الشاملة عبر مختلف

ّ
وتسهيل تفاعل العمالء مع البنك ووضع حلول
قطاعات األعمال
تقوم على الرقمنة عبر مختلف خطوط اإلنتاج .وكانت هذه التغييرات
مدعومة بإجراء تحسينات على العديد من جوانب الحوكمة وإدارة
المخاطر لضمان اتخاذ البنك إجراءات مدروسة في خدمة العمالء
وحيازة أعمال جديدة.

نظرة استراتيجية

يعتمد األساس االستراتيجي لبنك رأس الخيمة الوطني على
االستفادة من قدراته المصرفية لألفراد والشركات بشكل قوي عبر
القطاعات ومجاالت المنتجات مع تنمية المؤسسات المالية بشكل
انتقائي وأعمال البيع بالجملة والخزينة .ويتوافق السعي وراء هذا
الوضع االستراتيجي بشكل أفضل مع نقاط القوة في بنك رأس
الخيمة الوطني وفرص السوق القابلة للتطبيق.

الغاية

الركائز
االستراتيجية

األهداف

سوف يعمل بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار على تعزيز إمكانيات
مكتب الدعم والتعامل مع العمالء لتقديم عروض قيمة متباينة.
على وجه الخصوص ،ستمكن االستثمارات في القدرات على مستوى
البنك ،مثل تحليالت البيانات واالبتكار ،بنك رأس الخيمة الوطني من
اكتساب عمالء جدد في سوق شديدة التنافسية مع االستفادة أيضًا
من قاعدة عمالئه الكبيرة.
سينتهي البنك ،خالل عام  ،2022من وضع خطة إستراتيجية جديدة
مدتها  5سنوات من شأنها أن تلخص االتجاه االستراتيجي لمستقبلنا
القريب وتسريع وتيرة تحول أعمالنا.

لعب دور االستشاري
الشخصي للعمالء
العاديين والعمالء ذوي
المالءة المالية

•إرساء قاعدة عمالء ذوي
المالءة المالية العالية
•تعزيز محفظة العمالء
العاديين
•زيادة المطلوبات من
العمالء العاديين وذوي
المالءة المالية العالية

الشريك المفضل
للشركات الصغيرة
والمتوسطة

تكريس مكانة البنك الرائدة
في السوق عبر:
•إرساء التميز في تحليل
البيانات
•توسيع حصة الشركات
الصغيرة والمتوسطة
•تعزيز المرافق الرقمية
والنظم البيئية للشركات
الصغيرة والمتوسطة

تعزيز الخدمات
المصرفية للشركات
واإليرادات من غير
الفوائد

•تعزيز إيرادات الرسوم
•تحفيز التنوع المستهدف
•إنشاء حسابات جارية
وحسابات توفير واتخاذ
دور الرافد للركائز
االستراتيجية الرئيسية

دعم منتجات
الخزينة

توليد مصادر إيرادات
إضافية من خالل:
•تحفيز البيع العابر
للعمالء الحاليين
•زيادة النشاط التجاري

توظيف الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية  /وشركاء األعمال إلطالق حلول ابتكارية
جديدة وغير مسبوقة في السوق

تستند
استراتيجية
البنك إلى 6
ركائز رئيسية:
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دعم الخبراء الطموحين ومالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى إمكاناتهم

تهدف باقة منتجاتنا إلى خدمة
مختلف شرائح العمالء :بدءًا من
عمالء التجزئة ووصو ً
ال إلى الشركات
الكبيرة  -ما من شأنه أن يجعلنا
خيارهم الرئيسي في الخدمات
المصرفية.

يمتلك موظفونا كفاءات عالية
ويتمتعون بالمهارات الالزمة لتوفير
الخدمات المطلوبة .ويتعين
عليهم أن يسترشدوا بثقافة
قائمة على األداء تساهم في
تحسين إنتاجيتهم.

يدعم نهجنا في تحليل البيانات
نمو اإليرادات وتحسين التكلفة في
مختلف أقسام البنك .كما يدعم
إجراء تقييم دقيق للمخاطر ،وإدارة
خسائر االئتمان ،ووضع سياسة
تسعير قائمة على قطاعات السوق
الجزئية لتعزيز اإليرادات.

نسعى إلى بناء صوتنا الذي يكوّ ن
شخصيتنا ويساعدنا على استقطاب
شرائح محددة وترسيخ قوة عالمتنا
التجارية.

توفر قنواتنا الرقمية رحلة
متميزة للعمالء ،ويتعين على
هذه القنوات تطوير شراكات مع
مزودي الخدمة الذين يتعبون
أفضل الممارسات لطرح حلول غير
مسبوقة في السوق.

دعم قدراتنا في إدارة المخاطر
التنمية المستدامة ،خصوصًا عبر
القنوات الجديدة.
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المراجعة
التشغيلية

المراجعة
االستراتيجية

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

مراجعة
االستدامة

البيانات
المالية

المراجعة التشغيلية
تغطي هذه المراجعة أداء بنك رأس الخيمة الوطني في عام  2021وتقدم
ملخصًا لنتائجنا ،كما تغطي أيضًا أهداف كل وحدة عمل رئيسية وإنجازاتها
لهذا العام.
إجمالي الموجودات

18.5

18.7

16.7

17.4

10.1

9.8
8.3

الخدمات المصرفية
لألفراد%44 :
ديسمبر
2018

الخدمات المصرفية
لألعمال%20 :
ديسمبر
2020

ديسمبر
2019

الخدمات المصرفية
للشركات%36 :
قروض المؤسسات
المالية  -البنوك
والمصارف

ديسمبر
2021

48.5
33.2

34.8

32.2

34.2

36.3

52.7

57.1

52.8

56.3

نمو ودائع العمالء (مليار درهم إماراتي)
%2+

36.8
32.2
1.1

3.1

34.1
1.3

1.2

3.3

36.9
1.2

3.8

1.3

37.6
4.0

2.9

10.7

13.4

17.3

16.5

ديسمبر
2017

ديسمبر
2018

جارية
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8.1
3.5 9.7
6.3

والسلف
إجمالي القروض
ُ

إجمالي الموجودات

5.7 13.4

ديسمبر
2017

ديسمبر
2018

ديسمبر
2019

ديسمبر
2020

ديسمبر
2021

مع تطوير اللقاح وإطالق برنامج التطعيم في عام 2021
لوحظ ارتفاع تدريجي في عمليات االستحواذ على عمالء
جدد للبنك .وعلى خلفية تحسين الظروف االقتصادية الكلية
وتحسين الربحية ،سنواصل تحويل مصرفنا مع التركيز على
التبسيط والرقمنة وبناء ثقافة التميز ،مما سيضع بنك رأس
الخيمة الوطني في مكانة جيدة لتحقيق نمو قوي ومستدام
سنة  2022و في السنوات المقبلة.

7.8

اعتبارًا من عام  ،2022سيواصل بنك رأس الخيمة الوطني العمل
على تعزيز رضا العمالء وزيادة اإليرادات من خالل التركيز بشدة على
الرقمنة الشاملة ،وسيشمل ذلك إنشاء وصول داخلي مخصص
لمنتجاتنا وخدماتنا ،باإلضافة إلى رقمنة العمليات الخلفية لتقليل
االعتماد على العمليات اليدوية .نسعى سعيًا حثيثًا نحو منصات
إثبات قوية ومستقبلية ،بينما نقوم بتحسين محفظتنا لالحتفاظ
فقط بتلك التطبيقات التي تخدم رؤية بنك رقمي حقيقي.

الموجودات ونمو السلف
(مليار درهم إماراتي)

%6.1+

5.3 12.5

استمر تطبيق سكيبلي الخاص بالبنك ،والذي يوفر معامالت آمنة
للمدارس في اإلمارات العربية المتحدة بأي بطاقة مصرفية ،في
النمو بشكل أكثر قوة وقد أثر بالفعل في حياة أكثر من 100,000
أسرة ،مما ساعدهم على الوصول إلى أكثر من  180مؤسسة
تعليمية.

%6.6+

على الرغم من أن النشاط التجاري الذي ظل راكدا خالل السنة
المالية  ، 2020بدأ في إبراز عالمات مبكرة على االنتعاش خالل
الجزء األخير من السنة المالية  2021،إال أن الطلب على االئتمان
بقي ضعيفًا .و بسبب تقلص هوامش الربح المنخفضة في
دفتر القروض ، ،أظهرت القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة
انخفاضًا على مدار العام بنسبة  .%14.8وقد تم تعويض ذلك
جزئيا من خالل انخفاض إجمالي المخصصات ،مما أدى بدوره
إلى ارتفاع صافي األرباح العالمية.

7.2

وقد حققت هذه الجهود المرجو منها وكان أداء بنك رأس الخيمة
الوطني في عام  2021قويًا بشكل ملحوظ من حيث مؤشرات
األعمال الرئيسية .استمر االستثمار في المبادرات الرقمية على قدم
وساق في عام  ،2021والذي شهد إطالق العديد من التحسينات التي
تستهدف العمالء وترقيات التكنولوجيا لجعل منصاتنا الرقمية أكثر
سالسة وأمانًا.

سجل بنك رأس الخيمة الوطني ،خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2021صافي ربح موحد بقيمة  758.3مليون درهم إماراتي
بزيادة قدرها  %50مقارنة بالعام السابق .بلغ إجمالي دخل البنك
 3.2مليار درهم إماراتي ،بانخفاض نسبته  %9.4مقارنة بعام .2020
ظلت المصاريف التشغيلية ثابتة مقارنة بالعام السابق وبلغت نسبة
التكلفة إلى الدخل  %43.2في حين كانت  %39.2في عام .2020

6.7 15.4

بدأ بنك رأس الخيمة الوطني إجراءات شاملة لتصحيح المسار في
عام  2020للتخفيف من آثار كوفيد 19-على النموذج التشغيلي.
وشمل ذلك التكيف السريع لخدماتنا وعروض منتجاتنا وإعادة
توجيهها نحو نقاط االتصال الرقمية وغيرها من نقاط االتصال بدون
تالمس .لضمان قدرة العمالء على العمل بسالسة من أي مكان ،قمنا
بتغيير عملياتنا وحدودنا عبر جميع القنوات بما في ذلك الخدمات
المصرفية الرقمية وأجهزة الصراف اآللي .وعلى الوجه اآلخر ،قدمنا
دعمًا غير مسبوق لموظفينا للعمل بطريقة آمنة ومأمونة سواء
خالل العمل من منازلهم أو من أماكن عملهم.

حقق األداء المالي لبنك رأس الخيمة الوطني خالل العام الماضي
نتائج ملحوظة على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة خالل الجزء
األول من عام  .2021وقد عكس االقتصاد تعافيًا خالل النصف الثاني
بعد تفشي الوباء في األرباع األولية وكان بنك رأس الخيمة الوطني
في وضع جيّد لالستفادة من هذا التحول.

8.7

المواضيع الرئيسية لعام 2021

أداء المجموعة

ارتفع إجمالي القروض والسلف بواقع  2مليار درهم إماراتي،
مع زيادة بلغت  709.9مليون درهم إماراتي في القروض
لألفراد ،ويقابلها انخفاض بمقدار  262.3مليون درهم إماراتي
في القروض المصرفية لألعمال ،في حين ارتفعت الخدمات
المصرفية للشركات والقروض المقدمة لألبناك والمؤسسات
المالية إضافة إلى الخزينة بواقع  2.9مليار درهم إماراتي .بلغت
الودائع خالل العام  37.6مليار درهم إماراتي مقابل  36.9مليار
درهم إماراتي في عام  .2020بلغ إجمالي الموجودات 56.3
مليار درهم إماراتي مقارنة بـ  52.8مليار درهم إماراتي في عام
 ،2020بزيادة قدرها  %6.7على أساس سنوي.

إجمالي الموجودات العميل بحسب القطاع (مليار درهم إماراتي)

محددة األجل

13.9

8.9

9.5

23.0

22.8

18.4

ديسمبر
2019
مدخرات

ديسمبر
2020

ديسمبر
2021

عند الطلب
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التحول الرقمي واالبتكار

األداء المالي نبذة مختصرة
األداء االقتصادي
(ألف درهم إماراتي)

2018
(درهم إماراتي)

2019
(درهم إماراتي)

2020
(درهم إماراتي)

2021
(درهم إماراتي)

القيمة االقتصادية المباشرة المولدة

4,514,153

4,834,609

4,095,332

3,488,597

القيمة االقتصادية الموزعة

)(3,596,632

)(3,739,347

)(3,589,955

)(2,730,297

التكاليف التشغيلية األخرى (بما في ذلك التبرعات وأعمال الرعاية)

)(552,219

)(623,890

)(558,815

)(579,544

تعويضات الموظفين

)(927,185

)(934,337

)(830,367

)(809,817

المدفوعات إلى مزودي رأس المال

)(687,166

)(855,695

)(531,304

)(258,059

المدفوعات إلى الحكومة

)(8,916

)(12,207

)(6,166

)(6,213

المخصصات

)(1,421,146

)(1,313,217

)(1,663,302

)(1,076,663

صافي األرباح

917,520

1,095,262

505,378

758,300

إجمالي إيرادات التشغيل (اإليرادات بالدرهم اإلماراتي)

3,826,986

3,978,915

3,564,029

3,230,538

توزيعات أرباح مدفوعة  /مقدمة إلى المساهمين

502,873

502,873

251,437

377,155

حقوق الملكية للمساهمين

7,126,805

7,841,557

7,844,958

8,381,842

العائد على (متوسط) حقوق الملكية (النسبة المئوية)

%13.5

%14.9

%6.5

%9.5

نسبة
المساهمة
في صافي
األرباح

2020
(ألف درهم
إماراتي)

مساهمة وحدات
أعمال بنك رأس
الخيمة الوطني
في صافي األرباح
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نسبة
المساهمة
في صافي
األرباح

2021
(ألف درهم
إماراتي)

نسبة
المساهمة
في صافي
األرباح

2018
(ألف درهم
إماراتي)

نسبة
المساهمة
في صافي
األرباح

2019
(ألف درهم
إماراتي)

)(15,247

%3-

23,143

%3

الخدمات
المصرفية لألفراد

258,872

%28

163,403

%15

64,683

%13

273,108

%36

الخدمات
المصرفية
لألعمال

474,931

%52

645,688

%59

%21

177,495

%23

الخدمات
المصرفية
للشركات

139,605

%15

117,738

%11

%123

608,925

%80

الخزينة

194,151

%21

380,540

%35

623,368

%3

10,473

%1

التأمين

25,023

%3

2,385

%0

14,625

غير موزعة

)(175,062

%19-

)(214,492

%20-

)%57- (286,994

)%44- (334,844

اإلجمالي

917,520

505,378

758,300

نظرة عامة

غيرت الرقمنة القطاع المالي وطريقة تفاعل العمالء مع البنك ،لذا
نبذل قصارى جهدنا إلبقاء البنك في صدارة االبتكار التكنولوجي،
حيث تعتبر الرقمنة عنصر أساسي لجعل عمليات بنك رأس الخيمة
الوطني أكثر كفاءة وأمانًا .وهي ضرورية لتزويد العمالء بأفضل تجربة
مصرفية ممكنة.

األداء

تحولت سنة  2021إلى فرصة إلطالق مبادرة تسمى طرق جديدة
للعمل ،حيث تشارك مجموعات العمل داخل جميع اإلدارات
التشغيلية في توليد أفكار الستخدام الموارد بطريقة فعالة
ومواءمة العمليات لتحسين تجربة العمالء .تم تنفيذ مجموعة من
المشاريع على مراحل وتم االستفادة من نموذج العمل من المنزل
لتحسين مستويات الخدمة في معامالت العمالء وتبسيط العمليات
ومراجعة المهام لتفادي المهام غير الضرورية مقارنة بالعام
السابق .وقد حقق ذلك الكفاءة من خالل الدعم األمثل للعمليات
الداخلية والخارجية.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

وكان من بين أبرز عملياتنا التشغيلية لهذا العام قدرتنا على تحسين
تقديم الخدمات دون زيادة المخاطر .لم نتكبد خسائر تشغيلية
تذكر وحققنا الكثير بموارد أقل .كان بنك رأس الخيمة الوطني قادرًا
على تعزيز وظائف وعمليات المجموعة ،بما في ذلك تقديم خدمات
الفروع و القرض مقابل االستثمار وعمليات الرهن العقاري وتوفير
دعم غير محدود لمجموعة األعمال المصرفية.
ركزت فرق االبتكار الرقمي على تنفيذ حوكمة المشروع وقياس
التقدم من خالل اعتماد العمليات القياسية وزيادة نسب تنفيذ
المشروع بنجاح .يقوم البنك بتسريع التحول الرقمي ،وزيادة المعالجة
المباشرة والدخول في مزيد من الشراكات مع شركات التكنولوجيا
المالية .تم إطالق حساب العمالء الرقمي للشركات الصغيرة
والمتوسطة في بداية العام الماضي ويعمل البنك حاليًا على رقمنة
االنضمام إلى قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات
التجزئة.
يحدد الجدول أدناه التقدم الذي أحرزه البنك منذ إطالق حملة
للتحول الرقمي في عام  2016حتى تاريخه:

التحول الرقمي (باأللف)

السنة المالية
2016

السنة المالية
2017

السنة المالية
2018

السنة المالية
2019

السنة المالية
2020

السنة المالية
2021

إجمالي المعامالت

2,584

3,561

4,775

6,202

7,499

9,204

العمالء النشطون رقميًا

159

188

228

250

258

255

عمليات تسجيل الدخول الرقمية

14,519

17,735

23,939

29,891

32,309

34,674

التحديات والفرص

بحلول نهاية عام  ،2021أحرزنا تقدمًا قويًا وسنواصل رحلة الرقمنة
بوتيرة سريعة و مستدامة.

1,095,262

104,943

يتيح التحول الرقمي للخدمات الحكومية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة فرصة استخدام ودمج البيانات عبر اإلنترنت من أجل
االنضمام ومعالجة المعامالت لتحسين تكاليف البنك وتقديم
خدمة عمالء أسرع وأكثر دقة .نتعاون مع الحكومة لنصبح االختيار
األول بالنسبة للشركات واألفراد.
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الخدمات المصرفية لألفراد
نظرة عامة

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات
المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يضم
حوالي  460.000عميل بمستويات دخل متفاوتة من كشوف
المرتبات إلى العمالء ذوي المالءة العالية .سجلنا هذا العام درجة
رضا العمالء بنسبة  .%87نحافظ على موقف قوي من خالل تقديم
أسعار تنافسية والتركيز على تقديم أفضل المنتجات والخدمات
للعمالء.
يقدم قسم الخدمات المصرفية لألفراد تسهيالت التمويل (بطاقات
االئتمان والقروض لألفراد والرهون العقارية) ومنتجات الودائع
واالدخار والمنتجات القائمة على الرسوم (التأمين واالستثمارات).
نخدم عمالئنا من خالل  27فرعًا و ما يقارب  300جهاز صراف آلي/
إيداع نقدي رقمي من خالل منصاتنا المصرفية وتطبيق الهاتف
المحمول والتطبيقات المتخصصة مثل سكيبلي « »Skiplyو راك فودي
« »RAKFoodieو آر تي إم « »RMTو فايرفالي «.»firefly
يمثل رضا العمالء أولوية بالنسبة لنا ونحن نراقب موظفي المبيعات
بنشاط .اعتمد بنك رأس الخيمة الوطني سياسات صارمة للحماية من
سوء بيع المنتجات ولضمان السالمة المالية لعمالئه.
نظرًا الستمرار تأثير كوفيد 19-على الجوانب الصحية والمالية عمالئنا
والتأثير على سلوكهم ،يجب أن نواصل التركيز على تطوير منتجات
رقمية مبتكرة .نراقب عن كثب اتجاهات السوق ،بما في ذلك توجه
عمالئنا إلى المنصات الرقمية ،ونضع احتياجات عمالئنا المتطورة في
قلب أي مبادرات جديدة.

و يركز قسم الخدمات المصرفية الشخصية على التأمين المصرفي.
وبكل بساطة ،يعتبر التأمين المصرفي هو العالقة التي تربط البنك
مع شركة تأمين تهدف إلى تقديم منتجات أو مزايا تأمين مناسبة
لعمالء البنك ،ويعمل البنك ،في هذه الشراكة ،كنقطة بيع واتصال
بالعميل.

األداء

بعد عام مليء بالتحديات في عام  ،2020كانت السنة الماضية
سنة للنمو بعدما بدأ االقتصاد في التعافي .وقد انعكس هذا في
جميع األقسام الثالثة الرئيسية :ماس وسيليكت وإليت .لقد شهدنا
نموًا قويًا في أعمال الموجودات المضمونة من خالل إقراض إدارة
الثروات والرهون العقارية السكنية من خالل مقترحنا الفريد «هوم
ان ون  »Home in One -جودة أفضل للموجودات وعالمات تعافي
في بطاقاتنا اإلئتمانية .نمت قاعدة العمالء العاديين والعمالء
ذوي المالءة المالية بشكل ملحوظ نتيجة لبطاقة سكاي واردز
الجديدة ،وإعادة إطالق بطاقة وورلد إليت اإلئتمانية وإدخال منتجات
واستثمارات جديدة مثل فايرفالي « »fireflyوحساب الذهب.
تحسنت جودة موجوداتنا في عام  2021بشكل كبير ،مع نمو دفتر
الموجودات بمقدار  709.9مليون درهم إماراتي مدفوعا أساسا
بالنمو في المنتجات المضمونة.
ّ
ركز البنك على نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفيرمع  0.6مليار
درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير اإلضافية ،إضافة إلى
تقليل دفتر الودائع ألجل عالي التكلفة.

ّ
عززنا خالل  2021خدماتنا المصرفية لألفراد من خالل:
•إعادة إطالق بطاقة ماستركارد وورلد إليت االئتمانية سكاي واردز
طيران اإلمارات ،والتي توفر أفضل المزايا ألي بطاقة تعتمد على
األميال في السوق
•الشراكة مع سفير العالمة التجارية التابع لشركة ماستركارد،
ليونيل ميسي
•إطالق تطبيق مزايا فايرفالي « ،»fireflyالمرافق لبرنامج سكاي واردز
•إطالق حمالت إنفاق ناجحة مع شريكنا اإلستراتيجي أمازون
•إشراك « توب جولف دبي» كمقر حصري وشريك الفعالية
•إطالق مركز راك إليت الجديد في قلب منطقة األعمال في دبي،
ال سه ً
والذي يوفر لعمالئنا من النخبة وإدارة الثروات وصو ً
ال وفوريًا
إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية ومديري العالقات
المخصصين

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة
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الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

يعمل بنك رأس الخيمة الوطني تدريجيا على تنفيذ استراتيجيته
الخاصة بالتحول الرقمي ،حيث قمنا برقمنة عملية االنضمام
بالكامل لجعل رحلة عمالئنا في السوق أكثر سالسة .تمكن
الخدمات اإلضافية المقدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال وواجهات
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت عمالئنا من تقليل الحاجة إلى زيارة
فرع البنك.
بشكل عام ،نمت قيمة محفظة قروض الخدمات المصرفية لألفراد
بنسبة  %94.2لتصل إلى  17.4مليار درهم في عام  2021مقابل
 16.7مليار درهم عام  2020على الرغم من السوق الصعبة .عالوة
على ذلك ،انخفض عدد عمالء الخدمات المصرفية الشخصية إلى
 463.580عام .2021

عمالء الخدمات المصرفية لألفراد

2017

2018

2019

2020

2021

إجمالي عدد عمالء الخدمات المصرفية
لألفراد

517,564

499,800

505,695

480,156

463,580

إجمالي قيمة محفظة القروض المصرفية
لألفراد (مليار درهم إماراتي)

18.8

18.5

18.7

16.7

17.4

نمو ودائع العمالء (مليار درهم إماراتي)

5.4

5.6

5.9

3.5

4.0

4.4

4.8

4.7
3.2

2.5

2.3

1.6

2.0

2.7

3.1
2.2

2.1

1.9

2.1

0.9

0.5

0.4
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2.1

ديسمبر
2018

ديسمبر
2019

ديسمبر
2020

3.5

قروض الوافدين%9 :

القروض الوطنية%5 :

قروض تمويل
السيارات%1 :

قروض عقارية%15 :

بطاقات االئتمان%5 :

أخرى%9 :

ديسمبر
2021
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الخدمات المصرفية لألعمال
نظرة عامة

بالنظر إلى االنتعاش االقتصادي بعد الوباء ،تشهد السوق استئنافا مستقرًا
وتدريجيا للنشاط التجاري .تظهر العديد من األعمال التجارية ونماذج األعمال
الجديدة ،وذلك في قطاع الخدمات والقطاع الرقمي بشكل كبير .وعلى اعتبار
السيولة والمالءمة عنصريين مهميين لعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة،
يواصل بنك رأس الخيمة الوطني تطوير وتوسيع عروض منتجاته لتحقيق ذلك.
نستكشف وسائل رقمية سهلة وسريعة لتمكين العمالء من الولوج السهل إلى
منتجات وخدمات البنك.

ظل بنك رأس الخيمة الوطني الشريك المصرفي المفضل
للشركات الصغيرة والمتوسطة لما يقارب عقدين من الزمن،
والتي تعتبر حجر الزاوية للتنمية المستدامة في المنطقة.
يتوفر بنك رأس الخيمة الوطني على  70,000عميل من مختلف
الصناعات ممن يستخدمون خدماته المصرفية لألعمال بدءًا
من الشركات الناشئة إلى الكيانات القائمة .نوفر سبل المالءمة
لعمالئنا من خالل تلبية جميع متطلبات الشركات الصغيرة
والمتوسطة تقريبًا (مثل الحسابات وكشوف رواتب الموظفين
وحلول التجار ومنتجات إدارة النقد واإلقراض والتأمين) إما
بشكل مباشر أو عن طريق الوحدات والشركات التابعة األخرى.

األداء

يوفر بنك رأس الخيمة الوطني ،في مجال الخدمات المصرفية
التقليدية ،الخدمات التالية:

تماشيًا مع استراتيجيتنا ،عملنا باستمرار على تعزيز التجربة الرقمية لعمالئنا
الذين يستخدمون اآلن بشكل متزايد خدماتنا المصرفية الرقمية ،والعروض
األخرى مثل التسجيل الرقمي للحسابات و  SMEsoukو التي ارتفع اإلقبال عليها.

•حساب راك ستارتر لألعمال للمؤسسات الجديدة ،وهو بمثابة
حل شامل بدون حد أدنى للرصيد مع برنامج محاسبة
متكامل
•الحسابات الجارية وحسابات إليت للعمالء الصغار
والمتوسطين
فيما يتعلق باإلقراض ،يوفر بنك رأس الخيمة الوطني:
•قروض تجارية لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة
بغض النظر عن حجمها
•تسهيالت التجارة ورأس المال العامل للمنشآت التي تتطلب
تمويل التدفقات النقدية المتكررة
•حلول التمويل الرأسمالي للعقارات التجارية والمركبات
التجارية

كان أداء قسم الخدمات المصرفية لألعمال جيدًا في عام  ،2021حيث تمكن
من االستفادة من موجة التعافي التدريجي للسوق بفضل توقع اتجاهات
السوق بشكل استباقي من خالل التقييمات الوقائية و أنشطة إعادة التأهيل
وإعادةالهيكلة لدعم وإدارة ديون العمالء بحكمة.

خالل عام  ،2021أضفنا المنتجات والخدمات الجديدة التالية إلى محفظة
الخدمات المصرفية لألعمال:
•التمويل األصغر المعتمد مسبقًا
•حساب سريع لألعمال على المنصات الرقمية
•الخدمات المصرفية الرقمية :تحميل قانون االمتثال الضريبي للحسابات
الخارجية «فاتكا» واستمارة «المعيار الموحد لإلبالغ الضريبي»
•تنفيذ أكشاك في مواقع استراتيجية بسرعة
•عمالء خدمات راك لتحويل األموال لألعمال (ممر الهند)
•عمليات الشراكة بين منطقة عجمان الحرة والمنطقة الحرة بجبل علي
وسكاليتي وسوق أبوظبي العالمي

إضافة إلى هذا ،قمنا خالل عام  ،2021بفتح ما يقرب من  10,000حساب تجاري
جديد ،وفرض عقوبات على ما يقرب من  1.5مليار درهم إماراتي في شكل
قروض وصرف تسهيالت رأس مال تجاري عامل بقيمة  300مليون درهم إماراتي.
نتعاون أيضًا مع أطراف ثالثة ونستفيد من التكنولوجيا لتحسين نواصل جهودنا لتحديد المعوقات الرئيسية لعمالئنا واتخاذ اإلجراءات الالزمة
التي من شأنها تسريع خطط النمو وتحسين تكلفة الخدمات المصرفية مع
حلولنا المصرفية ،حيث نستفيد مث ً
ال من المنصة المجتمعية
ضمان أمن البيانات واالمتثال للتفويضات القانونية والتنظيمية.
الرقمية المسماة .SMEsouk

الخدمات المصرفية اإلسالمية
نظرة عامة

تتوافق أعمالنا في راك اإلسالمي مع نهج بنك رأس الخيمة الوطني
«شريكك لحياة أفضل» والذي يركز على العمالء ويلبي الطلب
المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية في جميع
قطاعات األعمال في بنك رأس الخيمة الوطني.
تتنوع قاعدة منتجات راك اإلسالمي من حيث الموجودات والخصوم
التي تخدم حوالي  94000عميل .وتشمل بطاقات االئتمان
والحسابات الجارية وحسابات التوفير والخزينة وغيرها من عروض
التمويل .يمثل التمويل الشخصي وتمويل األعمال النمط السائد من
منتجات التمويل لألفراد والشركات على التوالي ،بما في ذلك حساب
مقدما على
أرباحا جذابة
الودائع المبتكر والفريد «فورًا» والذي يوفر
ً
ً
األرصدة ويشجع العمالء على االدخار لفترات طويلة.
يلتزم رأس الخيمة اإلسالمي بتركيز جهوده لتتوافق مع لوائح
مصرف اإلمارات العربية المتحدة والهيئة العليا الشرعية التي تنظم
بناء على قوانين
مؤسسات التمويل اإلسالمي في جميع أنحاء الدولة ً
ومبادئ الشريعة اإلسالمية .نضمن توافق حوكمتنا اإلسالمية
ومنتجاتنا وخدماتنا مع اللوائح الجديدة ونضمن إقرارها من فريق
من علماء الشريعة المؤهلين ،باإلضافة إلى التدريب اإلسالمي
المكثف لجميع موظفي المكاتب األمامية والعمليات ،نضمن
للعمالء أصالة منتجاتنا وخدماتنا وهو ما يدعم نمو قاعدة عمالئنا
اإلسالمية.
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البيانات
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األداء

في حين تأثرت عمليات رأس بنك رأس الخيمة الوطني اإلسالمية
بشكل كبير بالجائحة ،تحول التركيز نحو إدارة التأثير على العمالء
بسبب انخفاض االكتتاب على الموجودات الجديدة وتآكل الودائع
الثابتة ،حيث واصلنا دعمهم.
تعكس نتائج عام  2021سعينا الدؤوب إلنجاح أعمالنا .ويعود سبب
الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر
االئتمان وحدوث زيادة طفيفة في صافي دخل الرسوم والعموالت.
في حين تراجع صافي إيرادات األرباح بنسبة  %13إلى  315مليون
درهم إماراتي مقارنة بعام  ،2020وارتفعت اإليرادات غير الربحية
بنسبة  %8إلى  61مليون درهم إماراتي مقارنة بعام  .2020لقد
نجحنا في إغالق العديد من الصفقات المشتركة الكبيرة.
تماشيًا مع استراتيجية الرقمنة الخاصة بالبنك ،سرّ ع راك اإلسالمي
تحركه نحو العمليات غير الورقية .أدى الوباء إلى تسريع إطالق اثنين
من الحلول المبتكرة ،وهما الحل الرقمي الداخلي لعمالء الخدمات
المصرفية لألعمال وحكمة راك اإلسالمي  -وهو نظام إسالمي
رقمي بالكامل إلدارة التعليم.
تم إنشاء حكمة راك اإلسالمي بالتعاون مع مزود تعليمي رائد ،وقد
أصبحت الخدمة متاحة لجميع موظفي بنك رأس الخيمة الوطني.
تمتع موظفو المبيعات بالقدرة على اقتراح المنتجات والخدمات
اإلسالمية للعمالء بفضل فهمهم للمنتجات المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.

نحن ملتزمون بتسريع وتبسيط التوثيق اإلسالمي من خالل العمل
عن كثب مع المستشاريين الشرعيين مع تركيزنا في الوقت نفسه
على الرقمنة.

مجموع موجودات العمالء  -الخدمات المصرفية لألعمال (مليار درهم إماراتي)
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مجموعة المؤسسات المالية
نظرة عامة

كانت مجموعة المؤسسات المالية ( )FIGالتابعة لبنك رأس الخيمة
جزءا من الخدمات المصرفية للشركات ،والتي تأسست
الوطني
ً
كمجموعة أعمال منفصلة في أوائل عام  .2018تتحمل مجموعة
المؤسسات المالية المسؤولية عن إدارة جميع عالقات بنك رأس
الخيمة الوطني مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل
شركات التأمين وشركات التمويل والهيئات السيادية على الصعيدين
المحلي والدولي.
يتولى فريق مجموعة المؤسسات المالية إدارة جميع األعمال
الدولية الخاصة بالبنك ،حيث يركز هذا الفريق بشكل أساسي على
بناء عالقات متبادلة المنفعة مع جميع األطراف على مستويات
متعددة .تشمل أسواقنا األساسية عمالء في بنغالديش وتركيا
ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر ونيجيريا وكينيا وجنوب
إفريقيا والهند وسريالنكا وبنوك التنمية متعددة األطراف في
إفريقيا وآسيا والمؤسسات المالية غير المصرفية في دول مجلس
التعاون الخليجي وآسيا والهند.
تقدم مجموعة المؤسسات المالية إلى عمالئنا تمويل قصير
ومتوسط األجل باإلضافة إلى العديد من حلول التجارة والتمويل
المهيكل .عادة ما يتم التمويل طويل األجل من خالل المشاركة
ُ
األولية في القروض المشتركة وهو ما يساعد عمالئنا على تحسين
عائدات االئتمان ألنه يوسع قاعدة المقترضين المحتملين ،ويضع
منحنى ائتماني لديونهم في السوق وإمكانات السوق بالنسبة
للمؤسسة .يعمل الفريق بجد في السوق الثانوية من خالل اتفاقيات
المشاركة في المخاطر مع البنوك ذات العالقة ،مما يسمح للبنك
بإدارة محفظته االئتمانية الشاملة.

المحسن بتنمية
سمح لنا النشاط التجاري ونشاط المعامالت
ّ
محفظتنا والحفاظ على مكاننا في السوق والوصول للعمالء في
بعض مناطقنا الجغرافية األساسية في إفريقيا ودول مجلس
التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وآسيا .خالل العام ،ضمنت
مجموعة المؤسسات المالية مشاركة حيوية في معامالت مهمة
في مصر ونيجيريا ودول مجلس التعاون الخليجي واألسواق األخرى.
في يوليو ،دخل بنك رأس الخيمة الوطني في تحالف استراتيجي
ووقع مذكرة تفاهم مع بنك أي سي أي سي أي ،وهو أكبر بنك
قطاع خاص في الهند من حيث الموجودات الموحدة .وقد ركز
التحالف على المجاالت المختلفة التي يمكن للبنوك العمل فيها
معا بين الهند وممر اإلمارات العربية المتحدة.
ً
لقد سمحت لنا استراتيجيتنا الواضحة في مجموعة المؤسسات
المالية ،وفريق المهنيين ذوي المهارات العالية والمعرفة المحلية
بأسواقنا األساسية ،من تنمية محفظة وأعمال مستدامة بفضل
المبادئ القوية التي نتبناها فيما يتعلق بالمخاطر واالئتمان.

مجموع موجودات العمالء – مجموعة المؤسسات المالية
(مليار درهم إماراتي)

نظرة عامة

تقدم الخدمات المصرفية للشركات خدمات مصرفية للعمالء من
الشركات الكبرى مثل شركات القطاعين العام والخاص والكيانات
المرتبطة بالحكومة والشركات متعددة الجنسيات اإلقليمية والعالمية.
تتضمن الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني
مجموعة كاملة من منتجات الموجودات والخصوم والتمويل التجاري
والخزينة والحلول المصرفية عبر اإلنترنت لعمالئنا عبر جميع القطاعات.
جزءا ال يتجزأ من
تعد مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
ً
استراتيجية النمو الشاملة لبنك رأس الخيمة الوطني.
كان للجائحة تأثير كبيرعلى أنماط التجارة في اإلمارات العربية المتحدة،
بما في ذلك قيود سلسلة التوريد وانخفاض أسعار النفط وأدت إلى
انخفاض ملحوظ في أنشطة العقارات والضيافة والتجزئة والسفر
والترفيه .جعلتنا هذه التغييرات نعيد تركيز استراتيجيتنا فيما يتعلق
بجميع أعمالنا والتي تضمنت إدارة محفظتنا الحالية عن كثب وتزويدها
بالسيولة وتدابير اإلغاثة .فض ً
ال عن ذلك ،فقد شجعنا العمالء على
االنتقال إلى منصات المعالجة الرقمية لضمان سهولة التعامل بطريقة
آمنة ومأمونة.

األداء في 2021

كان للجائحة ،خالل عام  2021تأثيرًا ملموسًا في المجال المصرفي،
وكان هذا التأثير ملموسًا بشكل أكثر على األداء المالي للعمالء من
الشركات .انتعشت العديد من القطاعات ،بما فيها قطاعات البيع
بالتجزئة والترفيه والضيافة ،بشكل كبير على مدار العام ،في حين قابل
ذلك ارتفاع حاد في أسعار النفط .عمل بنك رأس الخيمة على دعم
عمالئه في توفير حلول السيولة واإلغاثة وذلك تماشيًا مع مبادرات
الحكومة لدعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.

8.1
6.6

4.9

واصل قسم الخدمات المصرفية للشركات دفع مسيرة االبتكار بما
يتماشى مع استراتيجية الرقمنة للمجموعة .تشمل التطورات الرئيسية
للقنوات الرقمية لعام  2021نظام «المضيف إلى المضيف» المخصص
ال فعا ً
إلدارة الدفع والسيولة الذي يوفر اتصا ً
ال وآم ًنا مع الشركات التي
تفي بجميع متطلباتها المصرفية عبر اإلنترنت.
مجموع موجودات العمالء  -الخدمات المصرفية للشركات
(مليار درهم إماراتي)

قروض المؤسسات المالية%21 :
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الخزينة

نفذ البنك معاملة تمويل جديدة في عام  2021ال سيما في القطاعات
الرئيسية مثل السياحة والضيافة واالتصاالت والصناعة واألمن الغذائي
والنفط والغاز .وقد نشط البنك في مجال القروض المشتركة ومجال
إعادة التمويل وأبرم العديد من المعامالت عبر قاعدة عمالئه.

8.9

يضع بنك رأس الخيمة الوطني عملية محددة األركان إلدارة المخاطر
بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية ،وهي مدعومة
بعملية ائتمانية محددة وتخضع إلشراف لجان االئتمان والمخاطر
المتعددة.

األداء

أداء قويًا في  2020في بيئة
حققت مجموعة المؤسسات المالية ً
تشغيلية سريعة التغير وفي ظل اآلثار الناجمة عن الجائحة ،كما
نمت الموجودات بحوالي  %36ونمى صافي الربح بنسبة  %30مقارنة
بالسنة المالية  ،2020وكان السبب األساسي لهذا النمو تركيزنا
المستمر على بنوك الدرجة األولى في مناطقنا الجغرافية الرئيسية
ودوران الموجودات القوي مع تحفيز المعامالت التجارية قصيرة
األجل والتمويل .واصلت أعمالنا في المؤسسات المالية غير البنكية
نموها خالل عام  2021من خالل تأمين عمالء جدد وتحقيق نمو قوي
في السيولة.

الخدمات المصرفية للشركات

ديسمبر 2018
ديسمبر 2019
ديسمبر 2020
ديسمبر 2021

الشركات*%9 :
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نظرة عامة

تتولى إدارة الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني إدارة حاالت التباين
بين الموجودات والخصوم في البنك ،وهي مسؤولة عن السيولة
في البنك .تقدم إدارة الخزينة المشورة إلى البنك وتتولى إدارة
محفظة االستثمار والتعرض الخاص بالعمالت األجنبية ومخاطر
أسعار الفائدة وأعمال سبائك الذهب .تعمل إدارة الخزينة من غرفة
تداول حديثة ومؤتمتة بالكامل في دبي ،وتقدم مجموعة منتجات
شاملة بداية من التمويل العادي والمنتجات غير المتداول في فئات
الموجودات المختلفة.
يتمتع المتداولون باتصال دائم باألسواق وعمالء البنك بهدف التحوط
ضد التحركات المعاكسة في ظروف السوق المتقلبة وتحقيق
أقصى قدر من الفوائد.

األداء

نجح قسم الخزينة بالبنك في اجتياز التقلبات المرتبطة بالوباء في
األسواق حتى عام  2021وتقديم أداء قوي مرة للمرة الثانية بعدما
حقق إيرادات قصوى بلغت أزيد من  340مليون درهم إماراتي عبر
مجموعة كاملة من المنتجات.
تحسبًا لتقليص بنك االحتياطي الفيدرالي واالرتفاعات المتوقعة
ألسعار الفائدة ،ركز قسم الخزينة على إعادة موازنة استثماراته
من خالل إدارة المدة بفعالية من خالل اتباع سياسات التعامل على
المدى القصير والطويل .ونتيجة لذلك ،سجلت المستحقات وتداول
السندات زيادة قدرها .%27
ً
اتجاها
شهدت أنشطة صرف العمالت األجنبية للعمالء والمشتقات
تصاعديًا تدريجيًا وثاب ًتا على مدار العام وساهمت في زيادة قدرها
 .%4تم تعويض العائدات اإلجمالية من الصرف األجنبي جزئيًا عن
طريق إعادة تقييم العمالت لالستثمارات الناشئة في األسواق
الناشئة في عام .2021
وبصفته أول مؤسسة مالية تقدم خدمة مصرفية متكاملة لسبائك
الذهب في المنطقة ،يواصل بنك رأس الخيمة الوطني تنظيم
مبادرته «راك جولد» ليقدم خدماته عبر كامل سلسلة القيمة في
قطاع الذهب ،يستخدم البنك منتج تمويل المخزون بتقنية تحديد
الهوية بموجات الراديو ( ،)RFIDوالذي يروج له البنك ،الكتساب قوة
جذب كبيرة في هذا المجال .شهدت األرصدة في منتج التجزئة،
والتي تمكن العمالء من شراء ما ال يقل عن  1جرام من الذهب عبر
اإلنترنت بنقرة زر واحدة ،تصاعدًا في استراتيجية «الشراء واالحتفاظ»
للمعدن الثمين.
وتم تكريم بنك رأس الخيمة الوطني خالل حفل»جوائز األصول
اآلسيوية» ،وهي أرقى جائزة في أسواق السندات اآلسيوية ،بفضل
نجاحه على صعيد االستثمارات ،.حيث تم تصنيفه كأفضل بيت
استثماري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
*تشمل الشركات خدمات التجارة والتصنيع والشركات المتنوعة ورأس الخيمة
والشركات متعددة الجنسيات والقروض الذهبية .قد ال ُتضاف األرقام ألنها مقربة.

الجهات الحكومية%7 :
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
نظرة عامة

يقدم بنك رأس الخيمة الوطني لعمالئه مجموعة من منتجات
التأمين عالية الجودة باإلضافة إلى مزايا االستثمار االدخاري .تشمل
خيارات التغطية التأمينية ،التأمين على الحياة والمنزل ومحتويات
المنزل والسيارات والسفر وغيرها من منتجات التأمين العامة التي
يقدمها مقدمو خدمات التأمين من األطراف الثالثة.
يمتلك بنك رأس الخيمة الوطني قاعدة عمالء واسعة ومتنوعة والتي
تشمل قطاع الخدمات المصرفية لألعمال .نقدم حلو ًلا تأمينية
تناسب جميع الشركات من جميع األحكام مثل التأمين الصحي
الجماعي أو التأمين على األسطول أو التأمين الهندسي أو تغطية
المخاطر اإللكترونية للشركات.
كما يمتلك بنك رأس الخيمة الوطني حصة مسيطرة تبلغ %79.23
في شركة رأس الخيمة للتأمين ،والتي استحوذ عليها في عام .2015
يقدم بنك رأس الخيمة الوطني حلو ً
ال متكاملة من خالل المشاركة
في جميع مراحل رحلة العميل تقريبًا .بالنسبة للتأمين على الحياة،
نستخدم منصة متخصصة لتحليل احتياجات العمالء واألولويات
المالية .كما يمتلك البنك محرك توصية المنتج الذي يستبعد
التحيزات الفردية من عملية البيع ويساعد العمالء على اختيار ما
يناسبهم من منتجات البنك .سيظل البنك مشغ ًلا يركز على العمالء
ويركز أيضًا على جودة المنتجات والشركاء واقتراح خدمة العمالء.
يشمل توزيع التأمين في بنك رأس الخيمة الوطني حاليًا إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة اإلجمالية التي تزيد عن  213مليون درهم
إماراتي و  58000عالقة مع العمالء.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

مما قلل من مطالبات التأمين .بشكل عام ،تعزز األداء التشغيلي
لشركات التأمين اإلماراتية ،بسبب االعتدال في مطالبات السيارات
والمطالبات الطبية في الجزء األول من العام ،مدعوما بأسواق رأس
مال جيّدة األداءن ما أدى إلى عوائد استثمار أقوى.
ُأجريت غالبية التوزيعات بصورة رقمية أو بمساعدة عن بعد ،نظرًا
لمناسبة كال النموذجين لنموذج العمل المختلط .تماشيًا مع
استراتيجيتنا الرقمية ،واصلنا تطوير البدائل الرقمية لخدمة عمالئنا
وموظفينا بشكل أفضل .أجرينا التداريب ،خالل عام  ،2021عبر
مكالمات الفيديو وانصب التدريب على الجلسات المتخصصة مثل
االحتيال في التأمين والمطالبات وأتمتة الخدمة من خالل  BOTبما
في ذلك كبسوالت المنتج وفعالية المبيعات.
تشمل المنتجات الجديدة التي تمت إضافتها إلى عرض التأمين
في عام  2021تأمين (ماكس فريدوم  -ماكس اليفستايل)
 ،)RSA) MAX Freedom & MAX Lifestyleوهو مزيج من التأمين على
المنزل والسفر والتأمين ضد فقدان الوظائف .أطلقنا تأمين السفر
إلى الداخل الذي يشمل تغطية كوفيد 19-للسياح وزوار اإلمارات
العربية المتحدة .أطلقنا مبادرة أخرى خالل عام  2021عبارة عن
استطالع للرأي عن بُعد مع رأس الخيمة للتأمين للوصول إلى أفضل
فهم لتصور المستهلكين وتفضيالتهم واستعدادهم لتقبل
التأمين على السيارات القائم على استخدام التكنولوجيا.

األداء في 2021

بسبب الجائحة ،اهتم العمالء أكثر باألمراض الخطيرة ومنتجات
الحماية وانخفض الطلب على حلول االدخار التعاقدية طويلة
األجل ،إال أن تشجيع العمالء على البقاء في المنزل ،قلل من حوادث
السيارات ،مما أدى إلى زيادة األرباح من هذه الفئة بالنسبة لشركات
التأمين العام .ونتيجة لذلك ،انخفضت معدالت التأمين على
المركبات ،لدرجة أن بعض الفئات انخفضت بنسبة  40إلى  .%50كما
ُأجلت العديد من العمليات الجراحية االختيارية والعالجات الطبية،
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نهجنا في إدارة االستدامة
في السنوات األخيرة ،اتخذت األسواق المالية مفهوم االستدامة
بحماس متزايد بعدما ثبت باألدلة توفق أداء المؤسسات التي
تطبق ممارسات مستدامة عبر القطاعات الرئيسية .يرى بنك رأس
ال شام ً
الخيمة الوطني أن النمو المالي طويل األجل يتطلب تكام ً
ال
لالستدامة مع استراتيجية أعمالنا األساسية.

جزءا من شبكة االستدامة التابعة لغرفة دبي
في  ،2015أصبحنا
ً
المسماة  ،Engage Dubaiوهي منظمة تشجع وتدعم أفضل
الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات واستدامة
األعمال ،كما تشجع  ENGAGE Dubaiالموظفين على التطوع كأداة
لتطوير المهارات المهنية وتعزيز سمعة الشركة.
ينوي بنك رأس الخيمة الوطني تحسين الممارسات البيئية
والمجتمعية والحوكمة باستمرار في جميع عملياته .بدأ بنك
رأس الخيمة الوطني في رحلة من شأنها أن تجعل االستدامة
االستراتيجية جزءًا ال يتجزأ من قيم أعماله األساسية وتحسن
الطريقة التي يدير بها البنك األداء والتقدم فيما يتعلق بالقضايا ذات
األهمية في عملياته.
سوف يحسن بنك رأس الخيمة الوطني إفصاحات المسؤولية
المجتمعية للشركات لتوضيح الرابط بين األداء القوي للمسؤولية
المجتمعية للشركات واألداء المالي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .نلتزم بالشفافية حول الطريقة التي نقيس وندير من

االقتصاد

خاللها القضايا البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات واإلبالغ عنها.
يعرض هذا التقرير مؤشرات األداء الرئيسية المهمة ويسلط الضوء
على مجاالت خلق القيمة ذات األولوية لجميع أصحاب المصلحة،
ويعتبر مرجعا للبنك لتحسين أداء المسائل البيئية والمجتمعية
والمؤسسية بصورة مستمرة .تراعي إفصاحات التقارير غير المالية
المعايير الدولية مثل المبادرة العالمية إلعداد التقارير» ومجلس
المعايير المحاسبية المستدامة باإلضافة إرشادات إعداد التقارير
الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والصادرة عن سوق
أبوظبي لألوراق الماليةُ .تستخدم هذه المعايير كإرشادات حول
تحديد المشكالت الجوهرية وإدارتها في المستقبل.

عند تنفيذ هذه السياسة ،تراعي مبادرات بنك رأس الخيمة الوطني
ما يلي:
•استراتيجية أعمالنا ،خاصة فيما يتعلق باإلقراض المسؤول
والتوظيف األخالقي .ضمن التزامنا باإلقراض المسؤول ،نقدم
ً
شروطا تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات
الناشئة ،ونبحث في الوقت نفسه عن سبل لتعزيز البنية التحتية
والنظام البيئي الذي تعمل فيه.
•نتائج استطالع تفاعل الموظفين ،والذي يتضمن مالحظات حول
التدريب والنمو الوظيفي والتطوير وغيرها من األمور.
•أزمة المناخ المتنامية ،والتي يتم التعامل معها من خالل تقديم
المنتجات والخدمات التي تقلل البصمة الكربونية الجماعية
بأسعار مفضلة.
•التزامنا تجاه المجتمع وأجندة التنمية المتجددة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
•إطار عمل حماية توعية وتثقيف المستهلك المقرر من المصرف
المركزي.
•اتجاهات وفجوات السوق.

مؤشرات التنمية المستدامة لعام :2021

•االنتقال من العمليات الورقية إلى
تقليل العمليات المعتمدة على
الورق.
•تطوير سياسة المسؤولية
المجتمعية للشركات بما تتماشى
مع متطلبات هيئة األوراق المالية
والسلع.
•نشر مدونة قواعد سلوك الموردين
التي يجب على المورد الجديد
بالنسبة للبنك االلتزام بها.
•االلتزام بالتنوع والشمولية على
مستوى مجلس اإلدارة وعبر
المؤسسة.

سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات

نؤمن أن نجاح البنك على المدى الطويل يعتمد على الثقة التي
نكتسبها من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة .وعلى اعتبار
هذا ،طور البنك سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات خالل
عام  2021والتي تركز على إفادة المجتمع والبيئة .يطبق البنك هذه
السياسة باالعتماد على ثالث ركائز أساسية:

البيئة

المجتمع

وتقوم ركائز االستدامة هذه على خمسة التزامات رئيسية:

اإلقراض
المسؤول
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العمل الخيري
للشركات

دعم
المجتمع

التوظيف
األخالقي

الحفاظ
على الموارد
الطبيعية
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المساهمة في أهداف االستدامة
الوطنية والدولية
وقد بحث بنك رأس الخيمة الوطني في عدد من اإلرشادات الوطنية
والدولية والقطاعية لتحديد المواضيع المهمة للقطاع المصرفي
وأصحاب المصلحة المعنيين واألعمال .تضمن هذه العملية أن يفصح
التقرير عن البيانات ذات الصلة للعمالء وتمكين البنك من تحقيق
نجاحات مستدامة واإلبالغ عنها سنويًا.
الرؤى الدولية:

تصنيفات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال
إنترناشيونال لألسواق الناشئة بخصوص قضايا
البيئة ،المجتمع والحوكمة

خالل عام  ،2021قيّم مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال
لألسواق الناشئة جودة إدارة بنك رأس الخيمة للمخاطر البيئية
صمم تصنيف مؤشر مورجان ستانلي
والمجتمعية والحوكمةُ .
كابيتال إنترناشيونال لألسواق الناشئة بخصوص المسائل البيئية
والمجتمعية والحوكمة لقياس قدرة الشركة على الصمود أمام
المخاطر طويلة األجل ،والمخاطر البيئية والمجتمعية والصناعية،
ويستخدم منهجية قائمة على القواعد لقياس مدى إدارة الشركات
لتلك المخاطر بشكل جيد مقارنة بأقرانها .تتراوح التصنيفات من رائد
( ،)AAA، AAمتوسط ( )A، BBB، BBإلى بطيء (.)B، CCC

كان تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني وفق مؤشر
مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال  BBBلعام .2021

الرؤى الوطنية:

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

استشراف المستقبل :التزاماتنا لعام 2022

نلتزم بشدة ،على المستوى االجتماعي واالقتصادي ،بتوفير فرص
عمل للمواطنين وتشجيع وتعزيز الوعي المصرفي والمالي ،وتقديم
حلول مالية للسكان الذين ال يتعاملون مع البنوك في اإلمارات
العربية المتحدة.
نقدم دعما ماليًا للعديد من المؤسسات الخيرية والمبادرات ،ال سيما
تلك التي تركز على التعليم والرعاية الصحية ألصحاب الهمم من
بناء على ثقافة
خالل رعاية الفعاليات والبرامج التي يستضيفونهاً .
البنك بشأن إعادة التدوير وإدارة النفايات ،من خالل زيادة الوعي حول
إعادة التدوير من خالل نهج تفاعلي في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة وخاصة إمارة رأس الخيمة.
ثمة التزام آخر لعام  2022يدور حول تعزيز ثقافة ريادة األعمال بين
جزءا
طالب الجامعات في اإلمارات العربية المتحدة .يعد هذا االلتزام
ً
من رؤية البنك التي تركز على تعزيز نظامه البيئي بشكل مستمر
من خالل تزويد الشركات الناشئة ورواد األعمال باإلرشاد والتوجيهات
الالزمة بشأن المناخ االقتصادي من خالل عقد ندوات تفاعلية عبر
اإلنترنت مع خبراء من العديد من الصناعات.

رؤى القطاعات

نظام صحي
بمعايير عالمية
اقتصاد تنافسي
معرفي مبني
على االبتكار

نظام تعليمي
رفيع المستوى

بيئة مستدامة
وبنية تحتية
متكاملة

مجتمع آمن
وقضاء عادل
مجتمع متالحم
محافظ على
هويته
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جوهر األعمال

األمور الجوهرية غير المقيدة

يشكل إطار عمل بنك رأس الخيمة الوطني ومجموعات أصحاب المصالح
الرئيسيين أحد مجاالت تركيز البنك على المدى الطويل ،ولكن يمكن أن
تتغير اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة ذات الصلة تبعًا لتطور متطلبات
األعمال الداخلية والبيئة الخارجية.
ولهذا السبب ،يجري تقييم جوهر األعمال .إذ يسمح ذلك باستعراض
الجوانب الجوهرية ذات الصلة وترتيبها وفقًا إلطار العمل واحتياجات
أصحاب المصالح.

المصلحة (العمالء والموظفين واإلدارة التنفيذية والمساهمين)
الكمي  -لتحديد
واحتياجاتهم وتوقعاتهم  -من خالل التقييم
ّ
القضايا األكثر مالءمة للتركيز عليها.

يشمل تقييم جوهر األعمال تحليل التوجهات المحلية والعالمية
الناشئة في مجاالت قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة ،باإلضافة إلى
مراجعة جوانب وتطورات القطاع ،وتستند على العديد من المبادئ
التوجيهية المتعلقة باالستدامة .تتم مراجعة مجموعات أصحاب

في عام  ،2021حدد هذا التقييم  15جانبًا جوهريًا ،تتباين من حيث
أهميتها بمرور الوقت ،نظرًا لتغير اهتمامات وتوقعات أصحاب
المصلحة باستمرار في هذه البيئة التشغيلية المتطورة .اعتبارًا من
 31ديسمبر  ،2021تم تصنيف معظم األمور الجوهرية على النحو
التالي:

ب ج

تصنيف 2020

أ
األكثر
أهمية
متوسط
األهمية
أقل
أهمية

ب
ج

إدارة المخاطر

د

األداء المالي واالقتصادي

هـ

الحوكمة والشفافية والمسؤولية

و

مشاركة ورفاه الموظفين

ز

االستثمار واإلقراض المسؤول

ح

عالقات العمالء

ط

التنوع ،والشمولية واستقطاب المواهب

ي

التحوّ ل الرقمي

ك

التوطين

ل

الوعي المالي والشمولية

م

إدارة التأثيرات البيئية

ن

دعم المجتمعات المحلية

س

سياسة الشراء المسؤولة

د
ط

أ
هـ
و
ح
ز

ي
ل
م س
ك ن

األهمية لبنك رأس الخيمة الوطني

األهمية ألصحاب المصلحة
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أخالقيات العمل واالمتثال
أمن وخصوصية البيانات
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االستراتيجية
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التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

مسائل جوهرية

كيف يستجيب بنك رأس الخيمة الوطني

إفصاحات تقارير
2021

أخالقيات العمل
واالمتثال

•ضمان معايير عالية ألخالقيات العمل واالمتثال التنظيمي
•العمل على حماية سمعة البنك وتحقيق أهداف العمل بشكل شرعي
•تعزيز السلوك التنظيمي ليكون محور فخر بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني وشركائه.

أخالقيات العمل
واالمتثال  ،راجع ص 89

أمن وخصوصية البيانات

•حماية أصول العمالء ،بما في ذلك بياناتهم الشخصية
•ضمان تقييم خصوصية البيانات وأمنها باستمرار في جميع األعمال وتحسينها حيثما
وأينما أمكن.

أمن وخصوصية
البيانات  ،راجع ص 90

عالقات العمالء

ً
إدراكا منا بأن عمالء بنك رأس الخيمة الوطني هم أصحاب مصلحة أساسيين يشكلون
•
جزءا أساسيًا من مسيرة البنك نحو تحقيق تجربة «شريكك لحياة أفضل» في جميع أنحاء
ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•توفير ولوج مالئم إلى المنتجات المالية المبتكرة والتنافسية عبر قنوات متعددة لألفراد
والشركات.

تجربة «شريكك لحياة
أفضل» في خدمة
العمالء  ،راجع ص 62

األداء المالي واالقتصادي

•تحقيق نمو مالي مستمر ومستقر وجذب االستثمار من خالل مواصلة تنويع مصادر
الدخل مع الحفاظ على تقليل التكاليف ورفع كفاءة التشغيل
•ضمان احتياطيات كافية من رأس المال الستيعاب الخسائر ومواصلة العمليات والوفاء
بااللتزامات في حالة ظروف التشغيل المعاكسة.

أداء المجموعة ،راجع
ص 34

الحوكمة ،الشفافية
والمسؤولية

•ممارسة األعمال التجارية بشفافية ومساءلة ونزاهة وفق أعلى معايير حوكمة الشركات
•التمسك بهياكل ومبادئ وسياسات وممارسات حوكمة الشركات من أجل الوفاء
بمسؤوليات بنك رأس الخيمة الوطني تجاه المساهمين وحماية األعمال.

حوكمة الشركات،
راجع ص 76

مشاركة ورفاه
الموظفين

•تعزيز ودعم أعلى مستويات الرفاهية للموظفين
•مساعدة الموظفين على خلق قيمة ألنفسهم ولبنك رأس الخيمة الوطني ومساهميه.

مشاركة ورفاه
الموظفين  ،راجع
ص 56

إدارة المخاطر

•حماية الموجودات والعمالء عن طريق تقليل المخاطر وإدارتها
•معالجة التحديات الملحة بشكل عاجل.

حوكمة الشركات،
راجع ص 92

التنوع ،والشمولية
واستقطاب المواهب

•توفير قوة عاملة استثنائية من خالل استقطاب وتطوير أفضل المواهب واالحتفاظ بهم
•إلهام الموظفين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق األهداف االستراتيجية
•االلتزام برفع نسبة التوطين.

إدارة المخاطر  ،راجع
ص 55

التحوّ ل الرقمي

•تحسين الخدمات الرقمية الشاملة عبر مختلف قطاعات األعمال
•تسهيل تفاعل العمالء مع البنك وإنشاء حلول رقمية جديدة أو ً
ال عبر خطوط اإلنتاج.

التحول الرقمي
واالبتكار ،راجع ص 37

التوطين

•دعم الرؤية الوطنية لتطوير القوة العاملة المحلية
•العمل على تحسين التجربة اإلماراتية واستقطاب الكفاءات المحلية.

التوطين ،راجع ص 60

الوعي المالي
والشمولية

•االستثمار في مبادرات ترمي إلى تعزيز رفاهية األفراد من خالل المشاركة المسؤولة
مع الموردين المحليين ودعم التوعية المالية حتى يتسنى للعمالء اتخاذ قرارات مالية
ُمطلعة.

الوعي المالي
والشمولية  ،راجع
ص 68

االستثمار واإلقراض
المسؤول

•وضع سياسات وإجراءات إلدارة استثمار  /إجراءات إقراض مسؤولة
•تطوير إمكانات لتحليل قضايا البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات للمساعدة في قرارات
االستثمار واإلقراض.

حوكمة الشركات،
راجع ص 76

إدارة التأثيرات البيئية

•دعم الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية في مناطق نفوذ بنك رأس
الخيمة الوطني
•تقييم استخدام الموارد واإلفصاح عنها حتى يمكن للمجموعة االستمرار في تقليل ما
لذلك من أثر بطرق هادفة يمكن قياسها.

الحفاظ على الموارد
الطبيعية ،راجع ص 72

دعم المجتمعات
المحلية

•االعتراف بضرورة أن يمتد التزام بنك رأس الخيمة الوطني تجاه المجتمع اإلماراتي فيما وراء
تقديم خدمات بنكية متميزة وأداء دوره باعتباره ركنًا داعمًا في الجهود الجمعية لجعل
دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم مكانًا أفضل للغد.
•مواصلة التركيز على التزامات المسؤولية المجتمعية للشركات ()CSR

دعم المجتمع ،راجع
ص 66

سياسة الشراء
المسؤولة

•إجراء مشتريات مسؤولة في جميع مراحل سلسلة التوريد نظرًا لتأثرها بكل من من يتم
اختياره للمشاركة في األعمال التجارية ومصدرها وكيف تدير هذه األطراف آثارها.

سياسة الشراء
المسؤولة ،راجع ص
95
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

تطوير القوة العاملة
ترتبط ثقافة العمل واألخالقيات في بنك رأس الخيمة الوطني بشكل
أساسي بالقيم األساسية للبنك المتمثلة في العمل والخدمة
والمسؤولية والنزاهة والمساءلة.

يؤكد العمل على أهمية إنجاز األشياء والتي تتطلب اتخاذ قرار سريع.

مسؤوليتنا

النزاهة

مسؤولون

تمثل القوة العاملة في بنك رأس الخيمة الوطني واجهة نجاحه
وهي جزء ال يتجزأ من عملياته ،لضمان بقاء بنك رأس الخيمة الوطني
مؤسسة مستدامة تتمتع بقوة عاملة استثنائية ،تلتزم المجموعة
بجذب األفراد الموهوبين وتطويرهم واالحتفاظ بهم .نحن نعمل
بجد إللهام موظفينا لبذل أقصى ما لديهم وتحقيق األهداف
االستراتيجية ونواصل زيادة معدل التوطين في الوقت نفسه.
يتمثل المحور الرئيسي لتطوير القوة العاملة في خلق ثقافة عمل
تدعم العمل اإلبداعي وتشجعه.

العمل

الخدمة

التنوع والشمولية واستقطاب المواهب

الخدمة هي القيمة التي تميز بنك رأس الخيمة الوطني عن منافسيه.
نسعى باستمرار إلى فهم عمالئنا بشكل أفضل حتى نتمكن من تقديم
أفضل خدمة لهم.

تفرض علينا مسؤوليتنا االجتماعية رد الجميل للمجتمع من خالل االستثمار
وخلق فرص العمل والحفاظ على البيئة.

النزاهة مهمة لبنك رأس الخيمة الوطني .ندرك ضرورة اكتساب الثقة من
خالل الصدق والكفاءة.

ندرك أننا مسؤولون أمام أصحاب المصلحة في النهاية .نؤكد تركيزنا على
تعظيم الفوائد والعالقات طويلة األجل ألصحاب المصلحة.

ومن دواعي فخر بنك رأس الخيمة الوطني أنه يوفر ثقافة تدعم
المرأة بشكل كبير .كما يعطي بنك رأس الخيمة الوطني األولوية
لتنوع وضم المواهب لدفع االبتكار وخلق مزايا تنافسية .مع استمرار
نمو توقعات العمالء وأصحاب المصلحة ،أصبح التكافؤ بين الجنسين
في مكان العمل أمرًا أساسيًا لألعمال .تتمتع الزميالت في بنك رأس
الخيمة الوطني بفرص متساوية للترقي ويحصلن على أجور تنافسية
حيث يوفر بنك رأس الخيمة الوطني ثقافة مرنة تسمح بتوازن صحي
إلشارة أن بعضا من أهم أقسام البنك
بين العمل والحياة .تجدر ا ِ
يترأسها موظفات.
تحظر سياسة الموارد البشرية التمييز بين الموظفين أو العمالء في
مكان العمل وذلك حتى تتوفر ثقافة عمل صحية .تحظر سياسة
المواد البشرية بشكل صريح التمييز  -بشكل مباشر أو غير مباشر -
بين الموظفين على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو لون البشرة

أو األصل العرقي أو القومي أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو الدين.
توضح السياسة الحماية التي يحق للموظفين الحصول عليها
وتتوافق مع المتطلبات القانونية مع الحفاظ على قيم بنك رأس
الخيمة الوطني.
قدم البنك ،خالل عام  ،2021سياسة ترقية جديدة لزيادة تحفيز
الموظفين وإنتاجيتهم .تراعي هذه السياسة الخبرة واألداء والقدرات
المحتملة والفردية عند الترقية .كما قدم البنك في العام الماضي
«ساعات عمل مرنة» لتعزيز التوازن بين حياة عمل الموظفين وسمح
للمدراء المباشرين بمزيد من المرونة عند تخطيط جداول توزيع
الموظفين.
من بين أبرز أحداث عام  2021أننا نجحنا في توظيف المواهب
واالحتفاظ بها أثناء تفشي الوباء ،في الوقت الذي كان علينا فيه
اتخاذ العديد من القرارات الصعبة .وقد راجعنا سياسة الموارد
البشرية وإدارة التكاليف وتحسين التكلفة مع عدم المساس بجودة
القوة العاملة في بنك رأس الخيمة الوطني في الوقت نفسه.
بلغ إجمالي عدد الموظفين في المجموعة  3508موظفا كما في
 31ديسمبر  ،2021منهم  %61من الذكور و  %39من اإلناث.
يقدم قسم قضايا البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات في هذا
التقرير نظرة متعمقة على القوة العاملة المتنوعة والموهوبة في
بنك رأس الخيمة الوطني والثقافة التي يفخر البنك بإنشائها.

لمحة عامة عن القوة العاملة*

2018

2019

2020

2021

إجمالي عدد العاملين (باستثناء المتدربين والطالب)

4,374

4,109

3,417

3,508

الموظفون بدوام كامل

4,335

4,085

3,395

3,488

الموظفون بدوام جزئي

39

24

22

20

موظفو اإلدارة العليا

27

27

24

26

موظفو اإلدارة الوسطى

1,313

1,317

1,162

1,238

الموظفون غير اإلداريون (طاقم العمل)

3,034

2,765

2,231

2,244

المتدربون والطالب (تحت الرعاية المحلية حصرًا)

68

42

25

19

عدد الجنسيات

62

64

61

67

*يشمل بيانات رأس الخيمة للتأمين
*تتوافق األرقام المذكورة أعاله مع متطلبات اإلبالغ عن نماذج العائدات المصرفية إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

نلتزم بتشجيع المساواة والتنوع والشمول بين موظفينا والقضاء
على التمييز غير القانوني .نسعى أن نكون ممثلين عن جميع
قطاعات المجتمع ألن الموظفين يبذلون أقصى ما لديهم إذا ما
حظوا بالتقدير واالحترام.

54

ّ
شكل التكيف مع الوباء وبيئة األعمال بعد الوباء تحديًا كبير وتطلب
قدرة غير مسبوقة على التكيف والمرونة .لكننا واجهنا هذه
التحديات بالعمل مع موظفينا عن كثب أكثر من أي وقت مضى
لضمان رفاهيتهم وحتى يتسنى لنا تسهيل ذروة األداء .كما عملنا
على تحقيق أقصى استفادة من المنصات الرقمية ودعم موظفينا
من خالل إدخال التعديالت الالزمة على عملياتنا التجارية.
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القوة العاملة وفقًا للعمر والجنس*

2018

2019

2020

2021

الموظفون بين  30 – 18سنة

1,253

1,015

658

541

الموظفون بين  50 – 31سنة

3,019

2,994

2,663

2,851

الموظفون فوق  51سنة

102

100

96

116

الموظفون الذكور

2,762

2,603

2,073

2,153

الموظفات اإلناث

1,612

1,505

1,344

1,355

الموظفات اإلناث في اإلدارة الوسطى

371

425

386

402

الموظفات اإلناث في اإلدارة العليا

1

3

2

3

يواصل بنك رأس الخيمة الوطني تقديم فرص نمو جذابة لجميع موظفيه ،وخاصة لإلناث منهن .في عام  ،2021شهد بنك رأس الخيمة الوطني
زيادة بنسبة  %4في عدد الموظفات في مستوى اإلدارة الوسطى كنسبة مئوية من إجمالي الموظفين في مستوى اإلدارة الوسطى ،من %28
في عام  2018إلى  %32في عام .2021
التعيينات الجديدة ودوران الموظفين*
إجمالي الموظفين الجدد:

2018

2019

2020

2021

644

705

280

574

إجمالي الموظفين الجدد وفقًا للعمر:
األعمار بين  30 – 18سنة

350

317

126

164

األعمار بين  50 – 31سنة

289

384

149

400

5

4

5

10

األعمار التي تزيد عن  51سنة

التدريب والتطوير
يشجع بنك رأس الخيمة الوطني قواه العاملة على النمو والتطور.
َّ
ويتيح البنك العديد من فرص التدريب والتطوير المهني لحفز ودعم
نمو وتنمية مهارات قواها العاملة ،كما شجع الموظفين على
حضور ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية أثناء الجائحة.
يحصل الموظفون على مراجعات األداء والتطوير الوظيفي من خالل
نظام تقييم األداء في بنك رأس الخيمة الوطني .يسجل الموظفون
أهدافهم ومؤشرات األداء الرئيسية وأهداف العام ،بعد مناقشتها
وإقراراها من المراجع والذي عادة ما يكون مديرهم المباشر والذي
يقدم مالحظات منتظمة على مدار العام لمتابعة اإلنجاز .يستخدم
البنك بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية للموظفين الذين يتعاملون
مع العمالء وموظفي المبيعات المطلوب منهم تحقيق أهداف
وتتم مراقبتها على أساس شهري أو ربع سنوي .ال يشرف المراجع
على نظام تقييم األداء فحسب بل إن المراجع المتميز يضمن جودة
متسقة وردود فعل شاملة من أجل التطوير.
يراعي البنك التوفيق بين تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة
لوحدة الهدف الذي يربطهما .ال يقتصر تخطيط عملية التعاقب على
مجرد تحديد الشخص الذي سيتولى المسؤولية ،ولكن األمر يتطلب
حوارا لمعرفة مدى اهتمام الموظف باألمر .يجب إجراء مراجعة
شاملة للكوادر ذات األداء العالي من أجل تخطيط التعاقب وفق
محسنة.
استراتيجية
ّ

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

وانتقل تركيز برامج التدريب من االستثمار في الوظائف إلى االستثمار
في تطوير المسارات المهنية ،وكان من بين البرامج التي طرحها
البنك في  2021لتنمية الموظفين برنامج التدريب الرقمي SkillsHub
والتدريب على االمتثال للجرائم المالية التابع لمعهد اإلمارات
للدراسات المصرفية والمالية .وتتضمن العديد من مؤشرات األداء
الرئيسية الجديدة للمجموعة تحويل األطر التنموية للبنك لتتمحور
أكثر حول التقدير والمشاركة واألنظمة والمواهب والتوطين ويقوم
بنك رأس الخيمة الوطني برفع مستوى التدريب متعدد المهام
وتنقالت الموظفين ضمن المجموعة ،األمر الذي أدى إلى تحويل
الموارد من مهام األعمال إلى حيز المواهب.
في سبتمبر  ،2021أتم  16موظفًا إماراتيًا في بنك رأس الخيمة
الوطني درجة البكالوريوس في األعمال المصرفية والتمويل في
معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية ،وهو معهد إقليمي
رائد في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي وتربطه ببنك
رأس الخيمة الوطني عالقة طويلة األجل .وكان الخريجون من
أقسام العمليات وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية للشركات
صمم هذا البرنامج لدعم رؤية الحكومة
والموارد البشرية والماليةُ .
لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة مع تطوير المواهب اإلماراتية في
الوقت نفسه ،حيث يمثل هذه األمر أولوية استراتيجية للبنك.
يقدم الجدول أدناه تفصي ً
ال للتدريب والتطوير في بنك رأس الخيمة
الوطني:

إجمالي الموظفين الجدد وفقًا للجنس:
ذكور

393

457

150

394

إناث

251

248

130

180

1,083

981

957

497

إجمالي ساعات التدريب

األعمار بين  30 – 18سنة

335

332

258

139

موظفو اإلدارة العليا

148

األعمار بين  50 – 31سنة

726

628

668

353

موظفو اإلدارة الوسطى

21,812

38,922

األعمار التي تزيد عن  51سنة

22

21

31

5

الموظفون غير اإلداريون

45,399

46,046

19,000

ذكور

714

625

663

316

الموظفون الذكور

34,403

41,241

18,354

11,725

إناث

369

356

294

181

الموظفات اإلناث

32,956

43,851

24,238

10,962

اإلدارة العليا

1

2

4

1

15.3

24.3

11.9

7.02

موظفو اإلدارة العليا
لموظفي اإلدارة العليا خالل العام
المقدمة
(إجمالي ساعات التدريب
ّ
ّ
موظفي اإلدارة العليا)
 /المتوسط السنوي لعدد
ّ

8.5

6.1

4.5

3.8

موظفو اإلدارة الوسطى
لموظفي اإلدارة الوسطى خالل
المقدمة
(إجمالي ساعات التدريب
ّ
ّ
موظفي اإلدارة الوسطى)
العام  /المتوسط السنوي لعدد
ّ

16.4

دوران الموظفين (الطوعي وغير الطوعي):

اإلدارة الوسطى

236

253

222

132

الموظفون غير اإلداريون

846

726

731

364

دوران الموظفين (الطوعي وغير الطوعي) ()%

%25

%25

%27

%15

دوران الموظفين (الطوعي)

719

650

368

428

األعمار بين  30 – 18سنة

239

245

130

131

األعمار بين  50 – 31سنة

475

402

231

294

األعمار التي تزيد عن  51سنة

5

3

7

3

ذكور

421

398

221

259

إناث

298

252

147

169

اإلدارة العليا

0

1

1

1

اإلدارة الوسطى

169

178

67

107

550

471

300

320

الموظفون غير اإلداريون
دوران الموظفين (الطوعي) ()%
(إجمالي انفصال الموظفين الطوعي خالل العام/المتوسط السنوي
لعدد الموظفين)

%16

%16

%10

%13

دوران الموظفين (الطوعي) ()%
(إجمالي انفصال الموظفين الطوعي خالل العام/إجمالي االنفصال
خالل العام)

%66

%66

%38

%86

التدريب والتطوير*

2018

2019

2020

2021

67,359

85,092

42,592

22,688

124

84

60

23,508

9,534
13,094

ّ
لكل موظف
متوسط ساعات التدريب

الموظفون غير اإلداريون
المقدمة للموظفين غير اإلداريين العليا
(إجمالي ساعات التدريب
ّ
خالل العام  /المتوسط السنوي لعدد الموظفين غير اإلداريين)

14.8

الموظفون الذكور
المقدمة للموظفين الذكور خالل العام /
(إجمالي ساعات التدريب
ّ
المتوسط السنوي لعدد الموظفين الذكور)

12.2

الموظفات اإلناث
المقدمة للموظفات اإلناث خالل العام /
(إجمالي ساعات التدريب
ّ
المتوسط السنوي لعدد الموظفات اإلناث)

20.6

31.4

17.4

16.3

30.5

19.3

8.1

8.2

18.1

8.3

6.3

5.9

8.8

*ال يشمل بيانات رأس الخيمة للتأمين

*ال يشمل بيانات رأس الخيمة للتأمين
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مشاركة ورفاه الموظفين
تتوقف استدامة القوة العاملة على مدى سعادتهم ،ولهذا
يتمحور جزء من استراتيجية االستدامة في بنك رأس الخيمة الوطني
حول مشاركة ورفاه الموظفين .وترتكز منهجية البنك على عدم
التمييز بين الموظفين حسبما تنص عليه سياسة الموارد البشرية
للمجموعة .ويدعم هذه المنهجية عبر تأمين فرص التع ّلم
والتطوير ،وتوفير بيئة عمل آمنة تلبي طموحاتهم.
ويسعى بنك رأس الخيمة الوطني إلى إيجاد بيئة عمل متميزة
لالحتفاظ بالموظفين ،ومساعدتهم على خلق القيمة ألنفسهم
بنفس الدرجة التي يوفرونها للبنك وأصحاب المصالح .ولهذا
يحرص البنك على إجراء استطالع لرصد مدى مشاركة الموظفين
بالعمل عبر بوابة إلكترونية خارجية وسرية .و قد أجري استطالع
 2021في يناير  ،2022وعقب إتمام االستطالع ،تم تعميم النتائج
على الموظفين ،وشرعت وحدات األعمال المعنية في وضع خطط
بناء على هذه النتائجُ .تدرس التعقيبات ،حيثما كان ذلك مناسبًا
عمل ً
وممك ًنا ،لغرض وضعها موضع التنفيذ.
يقدم بنك رأس الخيمة الوطني العديد من المزايا للموظفين مثل
التأمين الطبي والتأمين على الحياة وإجازة األمومة وإجازة األبوة
ً
عالوة على ذلك ،يقدم بنك رأس
واإلجازة ألمور عائلية وإجازة الزواج.

الخيمة الوطني تأمينًا صحيًا وتأمينًا على الحياة لجميع الموظفين
طب األسنان
وتتضمن أيضًا تغطية تأمينية شاملة وخدمات مثل
ّ
ً
متخطية بذلك المتطلبات التي حددتها
والعيون ،في حاالت معيّنة،
وزارة العمل .ويشمل غطاء التأمين هذا أبناء الموظفين وذويهم.
بناء على استخدامات
ويجري تعديل بوليصة التأمين بشكل سنوي ً
األعضاء ومتطلباتهم.
تنعكس رفاهية الموظف في مكان عمله وحياته اليومية .منذ
عام  ،2018ينفذ بنك رأس الخيمة الوطني مبادرة شاملة لرفاهية
الموظفين تحت اسم «عافية» ،وتتضمن هذه المبادرة إجراء العديد
موظفي البنك
من البرامج واألنشطة والتي تهدف إلى دعم
ّ
وتحسين مستوى رفاههم ،بما في ذلك إجراء فحوصات طبية عامة
مجانية مثل فحص األسنان والعين وإجراء تحاليل للجلد والشعر،
وتنظيم جلسات لياقة بدنية ،عقد البنك جلسات صحية ومحادثات
وورش عمل تدريبية لجميع الموظفين تقريبًا بسبب الوضع الذي
خلفته الجائحة .ومن بين الجلسات الرقمية التي تضمنتها مبادرة
عافية عقد جلسات عن عمل التنفس ومحاضرات عن الصحة ،كما
تم تنظيم حمالت للتبرع بالدم.
كما يتلقى الموظفون جلسات توعية صحية حول الصحة العقلية
والتوعية بسرطان الثدي وبيئة العمل في مكان العمل.

مشاركة ورفاه الموظفين

2018

2019

2020

2021

مشاركة الموظفين (النسبة المئوية )%

%60

%63

*ال يوجد

%60

معدل غياب الموظفين

%1.30

%1.28

%0.58

%1.30

يتم إجراء استطالع ارتباط الموظفين في عام  2020نتيجة الظروف المرتبطة بجائحة «كوفيد.»19-
*لم ّ

األنشطة االجتماعية للموظفين والتواصل

2020

2021

عدد الحضور

280

135

العمل من المنزل  /العمل وفق ساعات مرنة

2020

2021

النسبة المئوية للموظفين الذين اختاروا العمل من المنزل

%88

%49

المراجعة
االستراتيجية

فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ووسائل النقل) وغيرها من البروتوكوالت بما يتماشى مع توجيهات
وزارة الصحة .كما يوفر البنك فرقًا مخصصة من الموظفين
تحت إدارة استمرارية األعمال وإدارة الموارد البشرية التي تستجيب
للحوادث.

عاد الغالبية العظمى من الموظفين إلى العمل في المكتب منذ
سبتمبر  ،2021بعدما انخفضت أعداد اإلصابات بفيروس كوفيد19-
نسبيًا في اإلمارات العربية المتحدة وفي البنك نفسه .وهو ما يسلط
الضوء على إنجازات الدولة والبنك في ضمان تطعيم السكان واتباع
احتياطات الصحة والسالمة.

أحدث الوباء سلسلة من التغييرات في الوضع الراهن والتي كانت
صعبة في بداية األمر وسببت صعوبات للناس في جميع أنحاء
العالم ،لكنها لم تشكل أي اختالف بالنسبة للموارد البشرية .ولكن
بوسعنا تخطي هذه التأثيرات ،وهو ما يثبت قدرة البنك على الوفاء
بأهدافه على النحو الذي تجلى في تعاون الموظفين خالل األوقات
العصيبة.

بحلول نهاية عام  ،2021كان  %95من الموظفين قد تلقوا اللقاح.
أما نسبة الـ  %5المتبقية فهم إما موظفين جدد والذين سيتم
تلقيحهم في أقرب وقت أو موظفين لم يحصلوا على اللقاح
ألسباب طبية.

رعاية األسر

وكان البنك قد وضع سياسة صارمة للوقاية واالستجابة للحوادث
والتي تحكم العمل في بيئة ما بعد الجائحة .في المقام األول ،يتم
تنفيذ احتياطات السالمة على مستوى البنك للمساعدة في الوقاية
بما في ذلك التباعد االجتماعي وتوفير معقمات اليد ووضع حدود
على الطاقة االستيعابية (للمصاعد وغرف االجتماعات والكافيتريات

لدعم الحياة األسرية للموظفين ،يفخر بنك رأس الخيمة الوطني
بمحافظته على معدل عودة مرتفع بالنسبة للموظفات الالتي
يأخذن إجازة أمومة.

إجازة األمومة*

2018

2019

2020

2021

عدد الموظفات اللواتي أخذن إجازة أمومة

103

116

89

87

عدد الموظفات اللواتي عدن للعمل بعد انتهاء إجازة
األمومة (العودة للعمل)

99

108

83

86

عدد الموظفات اللواتي عدن للعمل بعد انتهاء إجازة
األمومة وحافظن على عملهن لـ  12شهرًا بعد العودة
(االحتفاظ)

75

88

67

يُحدد هذا الرقم في
العام المقبل بعد
اكتمال  12شهرًا

معدل العودة للعمل (النسبة المئوية )%

%96

%93

%93

ال يوجد

معدل االحتفاظ (النسبة المئوية )%

%73

%76

%75

ال يوجد

*يشمل بيانات رأس الخيمة للتأمين

تظلمات الموظفين

وضع البنك آلية شاملة لتقديم التظلمات والتي تضمن معالجة
هذه التظلمات بكفاءة وإنصاف دون تعريض الموظف لإلحراج ودون
اإلخالل بسير عمل البنك .تهدف سياسة التأديب والتظلم المنقحة
التي وضعها البنك إلى حث الموظفين على تحسين سلوكهم
وأدائهم بد ً
ال من أن تكون آلية لمعاقبة من يقصرون في أداء
أعمالهم.

في البداية ،يحقق المدير المباشر في جميع تظلمات الموظفين
بهدف تسوية هذه المظالم وضمان االمتثال لإلجراءات المعمول
بها في اإلدارة المعنية .يجب على جميع الموظفين إبالغ مديرهم
المباشر بأي مشكالت يواجهونها خالل أداء واجباتهم ومحاولة
حلها خالل أداء واجباتهم أو في اإلدارة التي يعملون فيها قبل
تقديم تظلم رسمي.

نسبة األجور بين الجنسين*

2020

2021

متوسط تعويض الذكور إلى متوسط تعويض اإلناث

0.9:1

0.9:1

*ال يشمل بيانات رأس الخيمة للتأمين
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

التوطين
دعمًا لرؤية اإلمارات في تطوير العمالة المحلية ،يسعى بنك رأس
الخيمة الوطني جاهدًا إلى تحسين تجربة موظفيه اإلماراتيين
واستقطاب الكفاءات الوطنية.
أطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2017
استراتيجية توطين جديدة للقطاع المصرفي ،ووجه من خاللها إلى
تحقيق معدل مستهدف توطين سنوي باالعتماد على نظام النقاط،
حيث يتم تحديد المعدل المستهدف مطلع كل عام ويتعين بلوغه

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

بحلول نهاية العام نفسه .ويؤكد البنك في هذا السياق التزامه
الصارم بنظام نقاط التوطين في اإلمارات العربية المتحدة لضمان
حصول المواهب المحلية على فرص متكافئة لولوج سوق العمل،
وتوفير الدعم الكافي لتطويرها مهنيًا.
في عام  ،2021تضمن فريق عمل البنك  551موظفًا إماراتيًا ،منهم
 %89إناث  %11ذكور .يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بهدف توطين
تراكمي مدته عامين والذي يجب تحقيقه عام .2022

التوطين

2018

2019

*2020

2021

إجمالي نقاط التوطين*

994

1284.3

•  - 1273.5نقطة توطين
تشغيلية
•  - 54نقطة توطين في رأس
الخيمة للتأمين
•  - 228نقطة احتفاظ

ال يوجد

إجمالي عدد الموظفين اإلماراتيين*

537

571

583

551

عدد الموظفات اإلماراتيات

474

504

515

489

عدد الموظفين اإلماراتيين

63

67

68

62

*تمكن البنك في عام  2020من الحصول على نقاط التوطين المستهدفة في جانبين منفصلين هما «نقاط التوظيف التشغيلية المستهدفة» و»نقاط االحتفاظ المستهدفة .وفيما تم
احتساب «نقاط التوظيف» على نفس األساس الذي تم اعتماده في  ،2019يحقق البنك «نقاط االحتفاظ المستهدفة» في حال بلغت نسبة اإلماراتيين العاملين في البنك في  31ديسمبر
 2020نفس النسبة التي حققها في  31ديسمبر .2019
**الموظفون اإلماراتيون الذي يحملون دفتر عائلة.

***تسري أهداف وحسابات التوطين الجديدة التي حصل عليها بنك رأس الخيمة الوطني من المصرف المركزي على عام  .2022لذا فقد تقرر اإلبالغ عنها العام المقبل.

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل توزيع القوة العاملة في المجموعة

60

النوع

2018

2019

2020

2021

عدد الموظفين اإلماراتيين

537

571

583

551

عدد الموظفين الوافدين

3,837

3,538

2,834

2,957

إجمالي عدد الموظفين

4,374

4,109

3,417

3,508

النسبة المئوية لعدد الموظفين اإلماراتيين ()%

%12

%14

%17

%16
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

تجربة شريكك لحياة أفضل لخدمة العمالء
تتمحور رسالة ورؤية وقيم وأهداف بنك رأس الخيمة الوطني حول توفير
تجربة شريكك لحياة أفضل عبر جميع نقاط االتصال المتعددة .وينطلق
البنك في ذلك من إدراكه التام ألهمية العمالء بوصفهم أصحاب
المصالح الرئيسيين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا في مسيرة البنك نحو
تحقيق التم ّيز في الخدمة.

بنك رأس الخيمة الوطني هو عضو في اتحاد المصارف اإلماراتية.
وهكذا ،يلتزم بمسثاق العمالء المنصوص عليه في االتحاد لجميع
البنوك األعضاء .يوافق البنك على ميثاق العمالء لتعزيز الثقة وأفضل
الممارسات عبر صناعة الخدمات المالية وتزويد العمالء بإرشادات
واضحة حول مستوى الخدمة التي يمكنهم توقعها من بنوكهم.

ميثاق خدمة العمالء

كما يلتزم البنك دائمًا بإعطاء األولوية لحاجات ومتطلبات العمالء
من خالل التركيز على تأسيس عالقة طويلة األمد معهم بد ً
ال من
االكتفاء بتقديم الخدمات ،ويرتكز في ذلك على ميثاقه الشامل
لخدمة العمالء.

سنرد على أي
مسألة خالل يوم
عمل واحد

تتميز فرق تميز الخدمة بالتفكير االستباقي وسرعة االستجابة وتمتعهم
بثقافة مساءلة قوية .نستفيد من اإلبداع والتعاون والشفافية لتحديد
أفضل الحلول لموظفينا وعمالئنا وبذل أقصى ما بوسعنا للوصول إلى
نسبة  %100من رضاء العمالء.
تراعي وحدة تميز الخدمة وجهات نظر العمالء ،والتي تشكل األولوية
األولى التي تضعها اإلدارة في قلب ثقافة فريقها .يسعى البنك  -من
خالل مراعاة وجهات نظر عمالئهم وموظفيه  -في كل ما يقوم به إلى
تطوير أعماله بما يناسب احتياجات عمالئه .يراعي اختصاص وحدة تميز
الخدمة جميع مالحظات العمالء لتحديد:

مجاالت
التحسينات

المنتجات والخدمات
التي يسعى العمالء
إلى الحصول عليها
من بنك رأس الخيمة
الوطني.

نتعاون مع العديد من الشركاء ،على الصعيدين الوطني والدولي،
لمساعدتنا في تطبيق أفضل الممارسات أو المعايير أو الشهادات التي
يمكن أن تساعد في تطوير قنوات االتصاالت أو المنتجات أو الخدمات
الحالية لعمالئنا عبر جميع القطاعات.
يراعي البنك العوامل التنظيمية ،مثل إطار حماية المستهلك للوصول إلى
تجارب العمالء تتماشى مع مسؤولياتنا التنظيمية.

ساعدونا في تحسين
خدماتنا عبر تزويدنا
بمالحظاتكم
وآرائكم

سنعالج
استفساركم
خالل  4أيام عمل

في حال عدم رضاكم
عن اإلجراءات المتخذة،
سنبلغكم بخيارات
التصعيد اإلضافية المتاحة

62

اهتماما متواص ً
ال بمشاركة العمالء وتعليقاتهم
تولي وحدة تميز الخدمة
ً
للتأكد من أن منتجات بنك رأس الخيمة الوطني وخدماته وخبراته تخلق
قيمة لعمالئنا .يهدف البنك من خالل اتباع هذا النهج إلى خلق تجارب
متسقة وقيمة عبر جميع شرائح قطاعات العمالء ،بما في ذلك األفراد أو
الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة ،مع العلم أن أهم
ما يميز بنك رأس الخيمة الوطني ليصبح االختيار األول للعمالء هو التجربة
التي يقدمها لعمالئه في كل تفاعل أو نقطة اتصال.

فرص لتوحيد
أفضل أداء

سنواصل تقديم
خدمات احترافية
وفي الوقت المحدد

نعدكم بـ:
• التميّز في الخدمة
• سهولة الوصول
• األمان
• االمتثال
• االستدامة

نهجنا في التميز في الخدمة

األداء في 2021

خالل العام ،دخلنا في شراكة مع  RFI Groupإلجراء
البحوث من خالل المقابالت واستطالعات المقارنة
المعيارية .وكان من أبرز النقاط التي تضمنها البحث:
•تحسن تصور البنك بالنسبة لتدابير دعم كوفيد19-
منذ عام  ،2020حيث تفوق البنك على منافسيه في
خدمات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
•االعتراف بخدمة العمالء الممتازة ،مع تحسين نتائج
الرضاء وفق مقاييس العالقة الرئيسية في كل من
الفروع المصرفية للمستهلك والشركات الصغيرة
والمتوسطة.
•أسعار فائدة تنافسية.
يقدر عمالء البنك األساسيين تفاعالت بنك رأس
•
ّ
الخيمة الوطني البسيطة والبديهية.
•ترتبط عالمة بنك رأس الخيمة الوطني التجارية
بخدمات رقمية قوية ومنتجات رائدة في السوق
بفضل سجل البنك القوي في مجال االستدامة.
•يرى عمالء بنك رأس الخيمة الوطني بأن الوصول
إلى عروض المنتجات المجمعة وعروض المنتجات
الحصرية وبرامج المكافآت الحصرية تضيف قيمة
كبيرة إلى عالقاتهم المصرفية.
•فتح الوباء الباب أمام البنوك لتقديم مزيد من
الخدمات وحركة العمالء عبر اإلنترنت ،وقد كانت
فرصة مناسبة تحديدًا لبنك رأس الخيمة الوطني ألن
عمالئه من األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة
تقدما في المعامالت الرقمية.
بشكل عام أكثر
ً
•يجب على بنك رأس الخيمة الوطني أن يواصل
تحسين وظائفه وتقديم المزيد من الميزات
المبتكرة نظرًا ألن منصته الرقمية تحظى بتقدير
كبير من قبل عمالئه.

تتولى لجنة إدارة الشكاوى في بنك رأس الخيمة الوطني تقييم جميع
الشكاوى التي يتلقاها البنك وتحدد الفرص التي تحتاج تحسينات أو
تغييرات تكنولوجية لحلهاُ .يبّلغ مجلس اإلدارة بمالحظات العمالء
وأنشطة شهر .تم تضمين حماية المستهلك كجزء من أنشطة لجنة
المخاطر في عام  ،2021وتم إنشاء لجنة مستقلة لتتبع أدائها الشهري.
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حقق بنك رأس الخيمة الوطني تسحن قوي في درجات رضاء العمالء ودرجات صافي نقاط الترويج بين عمالء الخدمات المصرفية لألفراد
ولألعمال على حد سواء .على الرغم أن درجات البنوك األخرى تحسنت ،لكن بقيت درجة بنك رأس الخيمة الوطني هي األعلى .إال أن درجات بنك
رأس الخيمة الوطني لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
نتيجة رضا العمالء %

2019

2020

2021

نتيجة الخدمات المصرفية لألعمال

%85

%87

%84

نتيجة الخدمات المصرفية لألفراد

%85

%88

%87

النتيجة اإلجمالية لرضا العمالء*

%85.2

%85.2

%86.6

*تستند النتيجة اإلجمالية لرضا العمالء على استطالعات الرأي المكتملة التي تم إجراؤها عبر جميع القنوات.

حافظ بنك رأس الخيمة الوطني على دعم مستمر للعمالء خالل
فترات ذروة انتشار كوفيد 19-من خالل اعتماد تدابير إلكترونية لتوفير
الخدمات التي تقلل من الحاجة إلى التعامالت المباشرة وجهًا لوجه،
كما عين البنك مديري عالقات افتراضيين لدعم العمالء وتقديم
المشورة لهم عبر الهاتف في الحاالت الضرورية .وهو ما تطلب وضع
عمليات معالجة مباشرة كمحور رئيسي في العام المقبل .ولكن
ينوي بنك رأس الخيمة الوطني مواصلة تقديم التعامالت وجهًا
لوجه للعمالء الذين يحتاجون هذه النوعية من التعامالت.
تسبب تفشي جائحة كوفيد 19-في زيادة وقت االستجابة بالنسبة
للبنك من يوم عمل واحد إلى  5أيام .خالل عام  ،2021عملنا عن كثب
مع فريق «اتصل بنا» المسؤول عن البريد اإللكتروني األساسي وقناة
اتصال العمالء في بنك رأس الخيمة الوطني لتقليل وقت االستجابة
إلى يوم عمل واحد.

االستفادة من مالحظات العمالء

خالل عام  ،2021تلقينا مالحظات سلبية من العمالء فيما يتعلق
بالهيكل الجديد السترداد النقود والتواصل بشأن انتهاء صالحية
استرداد النقود وعمليات االسترداد ،فما كان من البنك إال أنه تعاون
مع وحداتنا وإدارة األعمال الداخلية إلعادة بعض مبالغ استرداد
النقود .في عام  ،2022سوف يراجع البنك كشوف البطاقة لتوفير
معلومات أكثر عن انتهاء صالحية استرداد النقود.
فرصا واضحة لتنفيذ إطار عمل حماية المستهلك المقبل
كما حددنا
ً
باستخدام رحالت المعالجة المباشرة ولوحات لبيان وقت االستجابة/
اتفاقية مستوى الخدمة لتوفير تفاعالت أسرع وبما يتماشى مع
منتجاتنا وخدماتنا.

إرضاء العمالء وإدارة الشكاوى
وبغض النظر عن جائحة كوفيد ،19-تمكن بنك رأس الخيمة الوطني
بشكل عام من تحسين معدالت رضاء عمالئه ووضع أهداف أداء تعزز
نظام حل الشكاوى.
وضع البنك ميثاق متعدد القنوات للعمالء لتزويدهم بمعلومات
واضحة بشأن الشكاوى التي يقدموها .تعمل لجنة إدارة الشكاوى
في بنك رأس الخيمة الوطني بالتعاون مع اإلدارة العليا لحل شكاوى
العمالء في غضون  4أيام عمل .نسخر أنظمتنا الحالية لتوسيع برامج
صوت العميل للحصول على ردود فعل وقرارات لحظية.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

يعمل فريق إدارة الشكاوى بشكل استباقي لتصنيف المشكالت
حسب درجة تعقيدها ومدى أهميتها والتأكد من معالجة تساؤالت
العمالء في الوقت المناسب.
يجري فريق وحدة تميز الخدمة جلسات تدخل منتظمة مع أصحاب
المصلحة للحد من الشكاوى واألخطاء ،وقد نجح الفريق في الحد
من الشكاوى بنسبة  %39في عام  2021مقارنة بالعام السابق.

التعامل مع الشكاوى
التفاصيل

2019

2020

2021

إجمالي عدد الشكاوى التي تم حلها

19,055

15,915

9,770

متوسط مدة التعامل مع الشكاوى (باأليام)

5.8

5.4

5.3

خالل عام  ،2021حدد البنك مخاوف العمالء المتكررة واعتمدنا المشروع والمنجزات الرئيسية خالل عام  2022لحل هذه المشكالت .عبر
عمالؤنا عن الرغبة في:

زيادة االتصاالت والخدمات
باللغة العربية.

االعتراف بالهوية عن طريق
الوجه لتسجيل الدخول في
التطبيقات.

تقليل وقت االنتظار
بالفروع.

مؤشرات وحدة تميز الخدمة في 2022
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نظام إدارة الجودة

نجحت فرق الفروع ومركز اتصال المكالمات الواردة مجددًا خالل عام  2020في الحصول على
شهادة اآليزو لعمليات التدقيق السنوية وفق معايير شهادة اآليزو  .9001:2015وقد أثنى المدققون
على الجهود االستثنائية التي تبذلها فروعنا ومراكز االتصال للحفاظ على الضوابط والعمليات أثناء
الوباء.

جائزة برنامج دبي للخدمة
المتميزة

حصل بنك رأس الخيمة الوطني على جائزة «أفضل منفذ أداء للخدمات لعام » 2021عن فرع
الرمس ،قطاع الخدمات ،ويعتبر الحصول على هذه الجائزة أمرًا غير مسبوق للبنك ،وهو يعكس
جهود الفرق وتفانيهم في تحقيق التميّز عبر جميع قنوات البنك.

بطاقات نقاط تجربة العمالء

يستخدم البنك حاليًا بطاقة نقاط تجرية العمالء كمقياس رئيسي ألداء جميع الموظفين ،حيث
تمكن البنك من بناء بطاقات أداء لوحدات التعامل المباشر ونجحنا في تنفيذ التشغيل التجريبي
في عام .2021

برنامج أتمتة صوت العميل

لقد دخلنا في شراكة مع منصة مشهورة لوضع نهج سلس لبرنامج صوت العميل والذي يتيح
لعمالئنا تقديم مالحظات لحظية وإدارة اقتراحاتهم بكفاءة من خالل  360إفصاحًا .ال يزال هذا
البرنامج في مرحلة إدارة المشروع ،ومن المقرر تنفيذه في عام .2022

استطالعات رضاء العمالء

توقفت استطالعات رضاء العمالء خالل عام  2020بسبب تدني معنويات السوق الناجم عن
تداعيات جائحة كوفيدُ .19-أعيد طرح االستطالعات باستخدام نهج بطاقة أداء تجربة العمالء في
مايو .2021

تنفيذ إطار حماية المستهلكين

تم تضمين تنفيذ إطار حماية المستهلك كجزء من تجربة العميل  /أهداف وحدة تميز األعمال.
ويطبق البنك إطار حماية المستهلك التطبيق لتطوير تجارب مصرفية أكثر بساطة.

تفاصيل أكبر في كشوف
بطاقات االئتمان بما في
ذلك تواريخ انتهاء عمليات
االسترداد النقدي.

زيادة الشفافية بخصوص
بطاقات االئتمان والمصروفات
المتعلقة بالحساب.

عملية مبيعات أكثر شفافية
توضح معلومات المنتجات
والخصائص الرئيسية والرسوم
والمخاطر والحدود المتعلقة بها.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

دعم مجتمع أفضل ببساطة
دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

يهدف بنك رأس الخيمة الوطني إلى أن تصبح المنشأة المختارة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بجميع األحجام ،ويعرض قاعدة منتجات متطورة
تدعم المتطلبات الفريدة للشركات الناشئة ومتعهدي األعمال .ومن بين
قاعدة منتجاتنا المتعددة منتجات حساب راك ستارتر ،وكويك أبالي
و SMEsoukالتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من
اليوم األول لمساعدتها في تحقيق طموحاتها.

الخصائص الرئيسية لحساب راك ستارتر:

الخصائص الرئيسية لخدمة كويك أبالي:

•الحسابات متوفرة بعمالت الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي
واليورو والجنيه اإلسترليني.

•توفر الوصول اآلني لحسابات األعمال لكل مرحلة من مراحل
العمل.

•أسعار فائدة جذابة.

•متوفرة في كل من الخدمات التقليدية واإلسالمية.

• بدون رسوم الحد األدنى للرصيد.

•يمكن للشركات الناشئة ومتعهدي األعمال الوصول إلى حساب
ذي رصيد صفري وتحويالت مجانبة وأسعار صرف أجنبي تفضيلية
وحزمة محاسبية مجانية وتأمين على العمل.

•الوصول إلى حزمة من منتجات تمويل األعمال تشمل حزمة
محاسبية سحابية وتأمين األعمال والمزايا المصرفية األخرى التي
تستهدف متعهدي األعمال على وجه التحديد.
•تسهيل دفاتر شيكات غير محدود.
•أسعار صرف أجنبي وتمويل تجاري جذابة.
•سعر فائدة تنافسي على الودائع ألجل.
المخصص.
•مدير العالقة ُ
•الخدمات المصرفية عبر الهاتف  24ساعة.
تحول سلوك العمالء نحو خريطة أكثر رقمية خالل السنتين
الماضيتين ،ولذا فإن هدفنا في هذه النقطة هو القيام بدور متكامل
في المواصلة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل
موافاتها بالحلول والمنتجات الرقمية المناسبة التي تساعدها في
القيام بعملياتها بشكل فعال ومستدام دون أي توقفات.

•يمكن للشركات النامية الوصول إلى الحسابات ذات الرصيد
المنخفض ورسوم المعامالت التفضيلية ومدير العالقة
المخصص.
ُ
•يمكن للشركات التجارية الناشئة الوصول إلى الخدمات التالية
عبر خدمة كويك أبالي :اختر الخدمات المجانية واستضافة مزايا
أسلوب الحياة وكذلك الخدمات ذات األولوية ومدير العالقة
المكلف.
ُ
وبوضع ذلك في االعتبار ،فقد دشن البنك كشكين لكويك أبالي
خالل العام  .2021يساعدنا كشك كويك أبالي المبتكر عمالء
الخدمات المصرفية لألعمال على فتح حساب أعمال رقمي بشكل
خالي من المشكالت من خالل بضعة نقرات فحسب مع تقديم
رقم الحساب بشكل فوري .تعمل هذه األكشاك على إنهاء الحاجة
إلى زيارة فرع بنك رأس الخيمة الوطني الستكمال اإلجراءات الشكلية.
تتوفر أكشاك كويك أبالي في الوقت الحالي في مركز هالو بيزنس
هب من اتصاالت في جي إل تي واحد ،دبي ،وفي موتور سيتي.

التشارك في خيارات تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة

في شهر يونيو  ،2021أبرم بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم
مع مصرف اإلمارات للتنمية ،وهو مساعد مالي رئيسي ألجندة
التنوع االقتصادي والتحول الصناعي بالبالد لتقديم خيارات ضمان
تمويل وائتمان أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وبموجب
االتفاقية ،يمكن لبنك رأس الخيمة الوطني أن يعرض تموي ً
ال يصل
إلى  10ماليين درهم إماراتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وس ُتضمن أو ُتقرض نسبة  %50من مبلغ التسهيل بشكل مشترك
من قبل مصرف اإلمارات للتنمية .ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم
المواطنين اإلماراتيين في رحلة منشآتهم البادئة من خالل تقديم
تسهيالت تمويل بقيمة تصل إلى مليون درهم إماراتي ،حيث ُتضمن
أو ُتقرض نسبة  %60بشكل مشترك من قبل مصرف اإلمارات للتنمية.
من خالل عرض وصول أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى
خيارات التمويل ،يهدف بنك رأس الخيمة الوطني إلى دعم أهداف
األجندة الوطنية لتمكين القطاع الصناعي بالبالد ودفع اقتصاد
وطني مستدام من خالل تعزيز منظومة الشركات الصغيرة
والمتوسطة في الدولة وكذلك تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي بالبالد.

تعزيز تجربة التقنية المالية

تهدف إستراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني إلى ربط المنشآت
التجارية بالصناعات التي يمكنها تزويدها بالخدمات الحيوية التي ال
ُتعد أمرًا خاصًا بالبنوك .وفي النهاية تطوير منظومة رقمية كاملة
تعزيز من تجربتهم المصرفية.
وخالل السنة المالية ،تكونت شراكات عديدة من مؤسسات التقنية
المالية .وبالنسبة للكيانات البادئة ،فقد أبرمنا شراكة مع بفاوند
( )bfoundلمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدولة في
تطوير حضور إلكتروني أكثر قوة .وبفاوند ( )bfoundهي مزود رائد
لحلول التسويق الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدم
خدمات شائعة مثل مواقع التجارة اإللكترونية وحمالت التسويق
الرقمي وإنشاء المحتوى .وبالمثل ،خالل شهر مايو  ،2021أعلن
بنك رأس الخيمة الوطني عن شراكة إستراتيجية مع ميزا لتسهيل
الوصول إلى حلول تمويل سالسل التوريد لمجموعة متنوعة من
القطاعات المختلفة في سوق اإلمارات العربية المتحدة .وتقدم
منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الوافرة منظومة
رقمية كاملة للتجارة اإللكترونية بين الشركات واألعمال تربط
الشركات الصغيرة والمتوسطة بمورديها .ويعمل ذلك على رفع
البيانات المعامالتية على منصتها لتعزيز كفاءة قرارات االئتمان التي
تتخذها البنوك الشريكة.
وإلى جانب لك ،فقد جدد بنك رأس الخيمة الوطني شراكته مع
منصة التقنية المالية  .Invoice Bazaarوتمثل الحلول المالية التي
يعرضها بنك رأس الخيمة الوطني من خالل منصة Invoice Bazaar
قروضًا قصيرة األجل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفرد
العبي تجارة إلكترونية أكبر مقابل الذمم المدينة المتولدة على بوابة
التجارة اإللكترونية .إلى جانب ذلك ،لتقديم حزمة كاملة من خالل
هذه الشراكة ،فإن بنك رأس الخيمة الوطني يوفر كذلك حل تجارة
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إلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة بجميع
أحجامها بما في ذلك الشركات الناشئة مع حساب راك ستارتر ذي
الرصيد الصفري .إلى جانب ذلك ،فإن الحل يغطي الشروط التفضيلية
للمنشآت التجارية عن محطات نقاط البيع ونقاط البيع المتنقلة
وجميع بوابات الدفع األخرى.

التحالفات االستراتيجية

خالل عام  ،2021وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرات تفاهم مع
كل من المناطق الحرة في عجمان وجبل علي لتسهيل الخدمات
المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تحالفنا مع المنطقة الحرة بعجمان الموقع بتاريخ  5يوليو
 2021متسقًا مع إستراتيجية الشريك الرامية إلى دعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة ودعم تطوير اقتصاد مستدام .وكجزء من
الصفقة ،سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والمنشآت التجارية األكبر القائمة في منطقة عجمان
الحرة ولوجًا سه ً
ال ومباشرًا إلى خدمات فتح الحسابات والقروض
والتسهيالت االئتمانية والحلول المصرفية األخرى .كما تهدف
الشراكة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في
عجمان بالدعم المالي الذي تحتاج إليه للنمو في الموقف االقتصادي
الصعب الذي نعيشه اليوم.
وفي شهر ديسمبر  ،2021قمنا بتعزيز اتفاقيات المناطق الحرة
الخاصة بنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة في جبل علي
لتسهيل الخدمات المصرفية لشركات جافزا .وسيوفر هذا العمل
المشترك شركات المناطق الحرة بالوصول إلى الحلول المصرفية
الفورية من خالل بوابة رقمية ُمخصصة.
ُتعد المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) المنطقة الحرة األكبر في
المنطقة للتجارة والخدمات اللوجستية ومعق ً
ال لقاعدة ديناميكية
من متعهدي األعمال والمؤسسات الكبرى التي تستفيد من بنية
قدمة في جبل علي .يُعزز
الم ّ
وخدمات الدعم اللوجستي ا لفريدة ُ
التعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني المنظومة المتكاملة في
جافزا للشركات لتأسيس وتنمية أنشطتها بكامل الدعم المطلوب
المقدم بشكل مباشر إليها من خالل القنوات الرقمية.
ُ

تعليم وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة

خالل عام  ،2021وبصفتنا عضوًا في اتحاد مصارف اإلمارات ،فقد
شاركنا في مؤتمر اس ُتضيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لزيادة درايتها ووعيها بكيفية عمل قروض المنشآت التجارية،
وتقديم المعلومات األساسية بشأن إدارة منشأة تجارية صغيرة
وحمايتها ضد الجرائم اإللكترونية وغيرها .وإلى جانب ذلك ،فقد
استضفنا اجتماعًا سنويًا للخدمات المصرفية لألعمال حيث دعونا
متحدثين من الخبراء للتواصل مع عمالئنا من الشركات الصغيرة
والمتوسطة بشأن المنظور االقتصادي المتغير وسلوكيات العمالء
واللوائح الجديدة وغيرها.
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الوعي المالي والشمولية
في رحلتنا لتقديم خدمة عمالء أفضل ببساطة ،يقدم بنك رأس
الخيمة الوطني أكثر من مجرد منتجات .لقد طور البنك مجموعة
من المعروضات التي تدعم العمالء بالعديد من السبل المختلفة
بصرف النظر عن خبرتهم وموقفهم االقتصادي.

بطاقة C3PAY

وقد وقع بنك رأس الخيمة الوطني قبل خمس سنوات اتفاقية
مع  ،C3وهي مزود خدمات البطاقات المدفوعة مقدمًا التي ُتعد
جزءًا من مجموعة إيدنرد -وهي رائد عالمي في تزويد الخدمات
المؤسسية المدفوعة مقدمًا  -لتوفير تحويالت الرواتب الفورية
واآلمنة لفئات العمال اليدويين.
ويعمل ذلك على مساعدة بنك رأس الخيمة الوطني على عرض
حلول رواتب للموظفين والشركات المصرفيين وغير المصرفيين،
ومن ثم دمج الشمول المالي وفتح أسواق جديدة أمام البنكُ .تعد
بطاقة إيدنرد أكثر من مقدم منتج معروض؛ إذ تمثل قيمة أساسية
لبنك رأس الخيمة الوطني لتمديد الخدمات المصرفية إلى الدولة
وتقليل التعرض النقدي لجميع فئات المجتمع.
ينفذ بنك رأس الخيمة الوطني بطاقات رواتب  C3Payعبر دولة
اإلمارات العربية المتحدة .الهدف الرئيسي للبطاقة تمديد الشراكات
إلى العمال اليدويين ،األشخاص الذين ال يتمتعون بالوصول إلى
الخدمات المصرفية بسبب حدود مستويات الرواتب المقبولة في
الصناعة المصرفية .يسمح هذا المنتج للعمال بالوصول إلى خدمة
راك لتحويل األموال من بنك رأس الخيمة الوطني لتحويل أموالهم
إلى أفراد أسرهم في بالد مثل الهند والفلبين وباكستان ونيبال
وسريالنكا من خالل تطبيق  C3Payدون الحاجة إلى مناولة األموال
النقدية أو نقلها ماديًا .يُطبق الحد األدنى من الرسوم التي ُتعد
ً
مقارنة بشركات الصرافة مع العمل على توفير أمن بنك
تنافسية
حسن السمعة إلدارة التمويالت الشخصية الثمينة.

خالل عام  ،2021قام بنك رأس الخيمة الوطني كذلك بنشر مبادرة
والء بمشاركة إيدنرد لدعم العمال اليدويين عند تحويل األموال إلى
الخارج من خالل العروض الخاصة والفريدة .على سبيل المثال ،القيام
بأربعة تحويالت ناجحة بقيمة تزيد على  500درهم إماراتي من
خالل خدمة راك لتحويل األموال من بنك رأس الخيمة الوطني يؤهل
للحصول على تحويل خامس مجانًا دون رسوم .خالل شهر نوفمبر
 ،2021استفاد  6,337حامل بطاقة من هذه المبادرة.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

الحمالت الترويجية بشأن الوعي والخدمات المالية

يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بتحسين الوعي المالي عبر شرائح المجتمع المختلفة .ولذا ،يقوم البنك بالحمالت الترويجية بشأن الوعي المالي
التي تسهل المشاركة مع المعسكرات العمالية ويقدم محاضرات المشاركة المالية.
وفض ً
ال عن ذلك ،يقوم البنك بالحمالت الترويجية والتدريبات بشأن الخدمات عبر جميع األفرع بدعم من اإلدارة العليا عبر اإلدارات المختلفة بما
يؤكد أهمية دعم العمالء وتقديم تجربة عمالء أفضل.

مبادرات تعليم العمالء وتوعيتهم

بطاقة C3PAY

تمثل بطاقة - C3PAYالتي كانت ُتعرف في السابق
ال يقدم للمنشآت الكبرى بدي ً
باسم بطاقة  -MyC3ح ً
ال
لشيكات الرواتب أو اإليداعات المباشرة .تعمل بطاقة
 C3Payباعتبارها بطاقة رواتب يمكن استخدامها
لعمليات السحب والمشتريات عبر الدولة بتقديم
ضمان مالي أفضل من حمل األموال النقدية.

المنصات المتاحة لتطوير الوعي المالي

تمثل التنمية المجتمعية جانبًا مهمًا من جوانب التنمية المستدامة
عبر القطاعات كافة .يدعم بنك رأس الخيمة الوطني رفاهية
المجتمعات التي يعمل فيها من خالل االستثمار في مبادرات ترمي
إلى تعزيز رفاهية األفراد من خالل المشاركة المسؤولة مع الموردين
المحليين ودعم الوعي المالي حتى يتسنى للعمالء اتخاذ قرارات
مالية ُمطلعة.
يمثل الوعي المالي جزءًا أساسيًا من ضمان إمكانية وصول أفراد
المجتمع إلى المنتجات المصرفية التي يحتاجون إليها بطريقة آمنة
وهادفة .يركز بنك رأس الخيمة الوطني على إشراك وتعليم جميع
أفراد المجتمع كجزء من التزامات الدعم المجتمعي.

الرسائل اإلخبارية للخدمات تجري مشاركة الرسائل اإلخبارية الربع السنوية بخصوص مبادرة األعمال المصرفية لألعمال واألفرع مع
المصرفية لألعمال
العمالء .وتشمل الرسالة اإلخبارية قسم «إخطارات العميل» الذي يشمل عناصر التوعية مثل اتجاهات
االحتيال أو المتطلبات التنظيمية الجديدة.
حملة مرسلي الرسائل
اإللكترونية للخدمات
المصرفية لألفراد

بدأ بنك رأس الخيمة الوطني في بداية الجائحة بإرسال رسائل إلكترونية منتظمة إلى عمالئه لتوفير التعليم
والتوعية بخصوص االحتيال وكيفية حمايتهم في إطار بيئة رقمية.

حملة التوعية من اتحاد
مصارف اإلمارات

يُعد فريق الخدمات المصرفية لألعمال ببنك رأس الخيمة الوطني واحدًا من رعاية اتحاد مصارف اإلمارات
لحملة التوعية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن التمويل والحماية من االحتيال وغير ذلك.
المعرضة للخطر وزيادة التوعية
وهدفت الحملة إلى استهداف فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ُ
والتشجيع على تغير السلوك.

ورشة عمل المعلومات
البيئية واالجتماعية
والحوكمة

نظم فريق إدارة الثروات ورشة عمل عن المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة/االستثمار المسؤول عن
العمالء األفراد ذوي صافي القيم العالية .وقد أكدت الورشة فرص األعمال والحوافز المتزايدة بخصوص بناء
محفظة حول االستثمار المسؤول.

صفحة اإلبالغ عن
المخالفات على الموقع
اإللكتروني

نشر فريق التدقيق الداخلي اإلجراء الذي يمكنه فيه للمبلغ عن المخالفة التقدم بشكوى على الموقع
اإللكتروني لبنك رأس الخيمة الوطني إلى جانب مدونة قواعد السلوك الرسمية الخاصة بالبنك على سبيل
المرجع.

حملة ماكينات الصراف
اآللي

طور فريق القنوات اإللكترونية شاشات توقف تم نشرها عبر جميع ماكينات الصراف لمدة زمنية من أجل
الرفع من وعي المستهلكين بشأن الحماية من االحتيال والتعامل المصرفي اآلمن.

إضافة إلى المنتجات والخدمات المذكورة ،طور البنك العديد من المنصات المتاحة لتطوير الوعي المالي مثل:
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ّ
فكر مليّ ًا

منصة استشارية تتعامل مع عادات التوفير واإلنفاق اإلنتاجية لمساعدة العمالء على وضع األهداف المالية
والوصول إلى التعليمات المهنية بشأن كيفية إدارة التمويالت .تأخذ ّ
فكر مليًّا التقنية المالية المعقدة في
كثير من األحيان من قبل البنوك والمؤسسات المالية وتقدمها من خالل مسرد متاح وتفصيلي .بهدف
تزويد األفراد كليًا بمهارات إدارة األموال األساسية ،تساعد ّ
فكر مليًّا في توليد فهم تفصيلي لعملية
التخطيط المالي.

المنظور االقتصادي

نشرات المعلومات االستثمارية الدورية إلطالع العمالء على أوضاع سوق االستثمار الحالية وأداء فئات
الموجودات والمنظور االستثماري.

اإلمارات العربية المتحدة
وأنت

مدونة للعمالء تعمل كمنصة لمشاركة المعرفة.
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المنتجات القائمة في المجتمع اإلسالمي

األداء

يحرص بنك رأس الخيمة الوطني على تقديم محفظة منتجات متنوعة لدعم قاعدة عمالئه العريضة .إلى جانب المنتجات المعروضة على
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،يتمتع البنك بمجموعة من العروض التي تالئم عددًا من االحتياجات والتفضيالت المختلفة .إلى جانب ذلك،
فإنه يهدف إلى تحسين الوعي المالي للعمالء من خالل مشاركة المعرفة وتقليل التعرض النقدي متى كان ذلك ممكنًا.
راك اإلسالمي

راك لتحويل األموال

صمم راك اإلسالمي لتكييف خدمات بنك
ُ
رأس الخيمة الوطني ومنتجاته لمالئمة
أحكام الشريعة اإلسالمية متى كان األمر
مجديًا على أساس شخصي أو تجاري.

خدمة راك لتحويل األموال هي خدمة تحويل وباإلضافة إلى خدمة راك ماني ،تقدم بطاقة
 Edenred C3مرونة المستخدمين مع عمليات
تقدم التحويالت الفورية خالل  60ثانية إلى
التمويالت .والبطاقة ُمصممة لدعم الشمول
دول متعددة من خالل مسارات مختلفة.
المالي للجزء غير المصرفي من المجتمع.
وتجري مشاركة الخدمة مع ريبل ،لتمكين
ويسمح هذا المنتج للعمال باالشتراك في
القيام بتحويالت األموال عن طريق تقنية
الخدمة ببطاقة مصرفية ،ثم تحويل
البلوك تشين مع البنوك الشريكة في
أموالهم ألي مكان يحتاجون إليه مثل الهند
المقررة .وتهدف إلى تحسين
المناطق ُ
أو بنجالديش.
مستوى الوصول إلى الخدمات المصرفية،
وتقليل مستوى التعرض النقدي.

ُتهيكل هذه الخدمة وفق لوائح مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،وتتولى
اإلشراف عليها هيئة مستقلة للفتوى
والرقابة الشرعية.

دعم المجتمعات المحلية
يظل بنك رأس الخيمة الوطني مركزًا على التزاماته فيما يتعلق
بالمسؤولية االجتماعية المؤسسية ،التي تمثل عنصرًا أساسيًا في
نمونا وحركة التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .يدرك بنك
رأس الخيمة الوطني أن التزاماته تجاه المجتمع اإلماراتي يجب أن
تمتد فيما وراء تقديم خدمات مصرفية متميزة ،ويجب عليه أداء دوره
باعتباره ركنًا داعمًا لجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم
مكانًا أفضل للمستقبل.
وخالل عام  ،2021طور البنك سياسة المسؤولية االجتماعية
المؤسسية التي تركز على إفادة المجتمع والبيئة التي نعمل فيها

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

بالرغم من أن محصالت أداء مسؤوليتنا االجتماعية المؤسسية لسنة  2021كانت ال تزال تواجه معوقات بفعل المعوقات التي فرضها فيروس
كوفيد ،إال أن أبرز مالمح دعمنا المجتمعي للسنة تشمل:
مركز رأس الخيمة للتوحد

واصل البنك رعاية مركز رأس الخيمة للتوحد خالل العام  ،2021الذي دعم  26طالبًا خالل العام .ومن
خالل دعمنا ،كان بمقدور  16من هؤالء الطالب التحويل إلى مدارسهم السائدة نتيجة للتعليم والتدريب
المقدمين ،واللذين ساعداهم على التكيف والنمو .ويمثل هذا العمل حدثًا رئيسيًا نشعر باالعتزاز الشديد به
ُ
في بنك رأس الخيمة الوطني.

اختبار تفاعل البوليميراز
المتسلسل بمستشفيات
ثومبي

لعب البنك دورًا حيويًا في مكافحة الجائحة من خالل تزويد العمالة اليدوية بالوصول إلى اختبارات تفاعل
البوليميراز المتسلسل بمجموعة مستشفيات ثومبي.

رعاية اإلفطار بمركز
المشاعر

عمل البنك على رعاية أسبوع اإلفطار بمركز المشاعر ،وهي مؤسسة غير ربحية توفر الرعاية السكنية
ال مسج ً
والنهارية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .وقد ساعدنا خالل األسبوع في تغذية  102طف ً
ال
وكذلك موظفي الرعاية الدائمين.

رعاية سايكل سيف

قدم بنك رأس الخيمة الوطني لفريق دبي عدة ركوب الدراجات ذات العالمة مما أدى إلى النظر للبنك
باعتباره مؤيدًا قويًا لرياضة ركوب الدراجات وتشجيع أسلوب حياة صحي.

التوعية بسرطان الثدي

شارك البنك في حملة أكتوبر الوردي من خالل المساعدة في نشر الوعي بشأن سرطان الثدي بين
الموظفين.

المهرجان الشتوي لمركز
دبي لذوي االحتياجات
الخاصة

مركز دبي لذوي االحتياجات الخاصة منظمة غير ربحية ُمخصصة لتقديم أعلى معايير الخدمة في التعليم
المتخصص والعالج لألفراد ذوي حاالت العجز المختلفة .دعم بنك رأس الخيمة الوطني المهرجان الشتوي
العائلي بالمركز باعتباره راعيًا ذهبيًا لهذا العام.

مجموعة اإلمارات البيئية

أدى النشاط التنظيفي الذي قام به موظفو بنك رأس الخيمة الوطني إلى فوائد بيئية للمجتمع .قام فريقنا
بجمع نحو  1.5طن من القمامة على مدى  3كيلومترات مربعة.

بطاقة C3 Edenred

وفق متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع .وتشمل السياسة أركان
البنك الرئيسية الثالث :اقتصادي وبيئي واجتماعي .أدى هذا النهج
الشامل نحو المسؤوليات االجتماعية لبنك رأس الخيمة الوطني
إلى وفرة البرامج والمبادرات المختلفة التي تشمل األعمال الخيرية
والفعاليات الرياضية والمبادرات البيئية ومبادرات االستدامة وحمالت
التوعية وتمكين ذوي الهمم وبرامج التوطين وتجري مواءمة
جهود المسؤولية االجتماعية المؤسسية الخاصة بنا بشكل أكثر
كثبًا بإستراتيجية عملنا ورفع دورنا في القطاع المصرفي من خالل
توفير منظومة ُمساعدة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة
على النمو ،وتحرك الشمول المالي ،و ُتزيد من مستوى الوعي المالي
لألفراد والشركات.

البرامج التطوع للموظفين

يدعم البنك في كل سنة العديد من المبادرات التي تستضفها دبي العطاء وجومبوك واتحاد مصارف اإلمارات وغيرها .وخالل شهر نوفمبر
 ،2021قام موظفونا بزراعة  100بذرة غاف تنمو اآلن في مشتل زراعي .ثم يجري التبرع بأشجار الغاف هذه ووضعها في األماكن العامة
والمتنزهات والمدارس.

إنفاق المسؤولية االجتماعية المؤسسية 2021
يختار بنك رأس الخيمة الوطني المستفيدين لتمويل المسؤولية االجتماعية المؤسسية من خالل اإلجراء التالي:

تحديد فرص
المسؤولية االجتماعية
المؤسسية التي
تتسق مع إطار عمل
المعلومات البيئية
واالجتماعية والحوكمة
لدى البنك وتحديدها
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البحث عن
المؤسسات التي
تساعد البنك على
تحقيق رؤيته فيما
يتعلق بالمسؤولية
االجتماعية
المؤسسية

التدقيق على
المؤسسات غير
الربحية المحتملة
للتأكد من أنها
مؤسسات قانونية
بحسب القوانين
واللوائح اإلماراتية

تضمين المستفيد
المختار باعتباره
موردًا لدى البنك

المراقبة المنتظمة
لسير العمل وأثره

االستثمار والتطوع المجتمعي

*2020

2021

قيمة االستثمار في المجتمع المحلي (بالدرهم اإلماراتي)

1,017

1,149

عدد المستفيدين من األنشطة المجتمعية

11

14

إجمالي عدد ساعات تطوع الموظفين

750

1,155

عدد المتطوعين

280

135

المشاركة إلى مبادرات المسؤولية االجتماعية المؤسسية
*هذه األرقام إلنفاق المسؤولية االجتماعية المؤسسية على مستوى البنك .في التقرير المتكامل لعام  ،2020استندت األرقام ُ
الخاصة باتصاالت الشركات عنه إلى األرقام الخاصة بإدارات البنك.

المنظور المستقبلي

يقوم بنك رأس الخيمة الوطني في الوقت الحالي بإعداد إستراتيجية بيئية واجتماعية وحوكمة شاملة تدعم سياسة المسؤولية االجتماعية
المؤسسية الخاصة بالبنك وتعززه.

71
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المراجعة
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بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

الحفاظ على الموارد الطبيعية
إدارة التأثيرات البيئية

يمثل تغير المناخ القوة المحركة وراء االستدامة في جميع قطاعات
الصناعة والمجتمع وكذلك التحدي األكبر أمامها .يتعامل البنك بجدية مع
الحاجة إلى دعم الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية
في المناطق التي تملك نفوذًا فيها .تتمثل أولى الخطوات في التركيز على
تقييم استخدامها للموارد واإلفصاح عنها حتى يمكن للبنك االستمرار في
تقليل ما لذلك من أثر بطرق هادفة يمكن قياسها.
ومن خالل التغييرات الهيكلية واإلجرائية الكبرى خالل السنوات الثالث الماضية ،وقعت تغييرات كبيرة في استخدام الموارد .على سبيل المثال،
بفضل الرقمنة يشهد البنك انخفاضًا سنويًا في استخدام الورق ،ويقوم بإعادة تدوير غالبية الورق المستخدم .في عام  ،2021قام البنك بإعادة
تدوير ما يزيد على  %200من ورقه المستهلك.
استهالك المواد والنفايات

2018

2019

2020

2021

إجمالي استهالك الورق (كجم)

228,808

160,220.5

82,375

76,487.5

إجمالي الورق المعاد تدويره (كجم)

131,293

80,944

78,792

159,234

صورة استخدام الموارد

الوحدة

2018

2019

2020

2021

استخدام الطاقة غير المباشر

جيجا جول

96,775

96,863

88,038

81,146

الكهرباء

 1كيلووات ساعة

26,881,879

26,906,412

24,454,915

22,540,459

إجمالي القوة العاملة

العدد

4,175

3,900

3,223

3,508

استهالك وقود المركبات (الديزل)

لتر

-

9,835

-

-

استهالك وقود المركبات (البنزين)

لتر

228,444

294,335

138,174

123,800

*ال تشمل بيانات شركة رأس الخيمة للتأمين ،ولكن الرقم اإلجمالي للموظفين بحسب بيانات المجموعة (شاملة شركة رأس الخيمة للتأمين).

الوحدة

2018

2019

2020

2021

انبعاثات غازات االحتباس الحراري

ثاني أكسيد الكربون
(بالطن)

23,369.4

25,931.9

18,961.3

17,359.5

كثافة االنبعاثات

ثاني أكسيد الكربون
(الطن)  /الموظف

5.6

6.7

5.9

4.9

استخدام الطاقة

جيجا جول

96,775

96,863

88,038

81,146

كثافة الطاقة

جيجا جول  /الموظف

23.2

24.8

27.3

23.1

الكهرباء

0.000589

0.000589

الديزل

0.038

0.038

البنزين

0.033

0.033

27%

30%

األثر على سفر األعمال
انبعاثات السفر الجوي (رحلة)*

الوحدة/
الحساب
ثاني أكسيد الكربون
(كجم)

2018

2019

2020

2021

25,441

29,618

1,601

2,729

*يتم حسابها على أساس السفر الدولي بسبب العمل

استهالك المياه

الوحدة  /الحساب

2018

2019

2020

2021

إجمالي استهالك المياه (لتر)

لتر

61,383,752

61,508,158

55,664,894

51,235,478

كثافة استهالك المياه (لتر  /موظف)

لتر/
موظف

14,033.8

14,969.1

16,290.6

14,605.3

*ال تشمل بيانات شركة رأس الخيمة للتأمين ،ولكن الرقم اإلجمالي للموظفين بحسب بيانات المجموعة (شاملة لشركة رأس الخيمة للتأمين).

يطلق بنك رأس الخيمة الوطني آليات التمويل الخضراء

ً
تكلفة وأكثر توفرًا
يصبح الشراء األخضر أقل
في إطار جهودنا المستمرة للمساهمة
في إيجاد بيئة مستدامة وتشجيعها،
وقع بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية مع
بلدية رأس الخيمة إلطالق حلول التمويل
الخضراء في رأس الخيمة في  03أكتوبر
 .2021تتولى البلدية اإلشراف على تنفيذ
إستراتيجية رأس الخيمة لكفاء الطاقة
والطاقة المتجددة لسنة  ،2040التي
تقوم بتوجيه ودعم االستدامة باعتبارها
مصدرًا لتنافسية اإلمارة من خالل العمل
على تقليل تكلفة الطاقة والمياه بالنسبة
للمنشآت التجارية والوافدين والحكومة.
وتعمل االتفاقية على تسهيل خيارات
التمويل المتعددة بأسعار تفضيلية
لمبادرات اإلسكان األخضر وصناعة
السيارات الخضراء وكذلك حلول التمويل
الشخصي األخضر.

كما قام البنك بمواءمة رؤيته مع رؤية
حكومة رأس الخيمة من خالل دعم
برنامج بارجيل ،وهو لوائح المباني الخضراء
باإلمارة وسيقدم بنك رأس الخيمة الوطني
قرض رهن عقاري أخضر حصري بسعر
فائدة تنافسي  -للعمالء ذوي الرواتب
واألعمال الحرة الراغبين في شراء منازل
متوافقة مع برنامج بارجيل مع خيارات
التمويل المتبقية والموافقات المسبقة
المجانية والخصومات الجذابة في رسوم
المعالجة والتقييم والحد األدنى من
األعمال الورقية وغيرها من المزايا.
يقدم بنك رأس الخيمة الوطني كذلك
للعمالء القائمين في رأس الخيمة الوصول
الفوري إلى قروض السيارات الخضراء
شريطة شرائهم مركبات كهربائية أو
هجينة من التجار القائمين رأس الخيمة
بأسعار فائدة تنافسية للغاية بما في ذلك

الخصومات الحصرية على أسعار التأمين.
وإلى جانب ذلك ،سيقدم البنك إلى
العمالء القائمين في رأس الخيمة قرضًا
شخصيًا جديدًا بأسعار حصرية لتمويل
المبادرات الخضراء المتعددة مثل تركيب
األلواح الشمسية وشراء أجهزة مكافئات
الطاقة والمعدات واألجهزة من البائعين
المرخصين في رأس الخيمة.
ُ
من المتوقع أن يدعم هذا التعاون
سلوكيات شراء أكثر استدامة بين
الوافدين والمنشآت التجارية التي ستقوم
بدورها بالمساهمة في أهداف االستدامة
األوسع نطاقًا إلمارة رأس الخيمة.

عوامل االنبعاثات

نسبة انبعاثات غازات االحتباس الحراري

22%

20%

*ال تشمل بيانات شركة رأس الخيمة للتأمين ،ولكن الرقم اإلجمالي للموظفين بحسب بيانات المجموعة (شاملة شركة رأس الخيمة للتأمين).
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

الحوكمة والشفافية المساءلة
مدونة قواعد السلوك لمجلس اإلدارة
الحوكمة

تعتبر الحوكمة الركيزة األساسية الستدامة أعمال القطاع المالي،
ويسعى بنك رأس الخيمة الوطني دوما إلى ترسيخ مكانته كمصرف
جدير بالثقة .نحرص على تطبيق مبادئ الشفافية المساءلة والنزاهة
من خالل الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية ،التميز في
وضع معايير وقائية للتخلص من أي شكل من أشكال الرشوة والفساد
والجريمة المالية بما في ذلك غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال.

وقد تم إصدار قوانين عدة بين عامي  2019و 2020بخصوص
ً
صلة تعميم الحوكمة
جميع جوانب حوكمة الشركات ،وأكثرها
المؤسسية رقم  2019/83الصادر عن مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي  ،وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية
والسلع («هيئة األوراق المالية والسلع») رقم (/03ر.م) لسنة 2020
بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة .يقدم قانون
الشركات التجارية االتحادي رقم  2021/32إرشادًا بخصوص المسائل
المتصلة بالحوكمة المؤسسية.
يطمح بنك رأس الخيمة الوطني إلى ضمان توخي أعلى معايير
السلوك األخالقي والشفافية الكاملة والحفاظ على االمتثال الكامل
للقوانين والقواعد واللوائح التي تنظم أعمال البنك .ويقدم إطار
العمل العام الخاص بالحوكمة المؤسسية للبنك نظرة عامة على
هياكل الحوكمة المؤسسية ومبادئها وسياساتها وممارساتها ببنك
رأس الخيمة الوطني ،التي تساعده على االضطالع بمسؤولياته تجاه
األطراف صاحبة المصلحة وحماية األعمال .ويتولى اإلشراف على
إطار العمل مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ،وتتسق أحكامه
مع توقعات الحوكمة المطبقة الخاصة بالجهات التنظيمية للبنك:
مصرف اإلمارات العربية المتحدة وهيئة األوراق المالية والسلع ودائرة
التنمية االقتصادية برأس الخيمة.
وإلى جانب ذلك ،فقد صاغت لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات
والمكافآت أساس برنامج تطوير مديري البنك لمجلس إدارته الذي
يمنح مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ومجالس المجموعة
الوصول إلى التدريب في مجاالت آخر التوجهات في مجال الحوكمة
المؤسسية ومستقبل مجالس اإلدارات والمعلومات البيئية
واالجتماعية والحوكمة وملخص عن مكافحة غسل األموال /
مكافحة تمويل اإلرهاب  /العقوبات االقتصادية والجرائم المالية
وااللتزامات ذات الصلة لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا وكذلك ملخص
عن المخاطر وحوكمة الشركات التابعة .وبالمثل ،فقد نتج عن
مراجعة هيكل حوكمة مجلس اإلدارة تغييرات في لجان مجلس
اإلدارة ومسؤولياته وخطوط رفع التقارير بلجان اإلدارة.
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يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية عن توفير المراقبة المالئمة على
المجموعة مع العمل في نفس الوقت على احترام االستقاللية
القانونية لشركاته التابعة .يسعى مجلس اإلدارة إلى ضمان أن إطار
الرقابة الداخلية بالبنك يُراعي المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها
المجموعة وشركاتها التابعة ،ويخطط للعمل عن كثب مع شركاته
التابعة في عام  2022في وضع هيكل ُم ِّ
مكن لحوكمة الشركات
التابعة.
ويتمثل جزء من التزامه بالحوكمة الرشيدة في التزام اإلدارة
بالشفافية والتواصل مع مساهمي البنك واألطراف أصحاب العالقة
المكرسة في دعم
به .وتهدف وظيفة عالقات المستثمرين ُ
المساهمين ،وتمنح المستثمرين والمحللين وباقي األطراف أصحاب
العالقة الوصول إلى اإلدارة.

وهذا هو العام الثاني الذي يقوم فيه بنك رأس الخيمة الوطني
بإصدار تقريره السنوي المتكامل .تشير اإلفصاحات المتكاملة إلى
وجود عالقات بين الوحدات التشغيلية والوظيفية المتعددة في
شركة ما إلى جانب المواد التي تستخدمها أو تؤثر فيها .ويتمثل
الغرض الرئيسي لإلفصاح المتكامل لبنك رأس الخيمة الوطني في
إظهار صورة متكاملة لألنشطة التشغيلية والمالية واالجتماعية
والمستدامة للبنك .تكون اإلفصاحات المتكاملة خاصة بالشركة،
ويركز التقرير السنوي المتكامل الحالي على نموذج أعمال بنك رأس
الخيمة الوطني واألنشطة الرئيسية به .أشرف مجلس اإلدارة على
نشر هذا التقرير بما يضمن جمع األفرع المتعددة للتقارير (المالية
والحوكمة واالستدامة وما إلى ذلك) إلبراز قدرة بنك رأس الخيمة
الوطني على خلق القيمة والمحافظة عليها عبر أعماله.

وكجزء من إطار عمل الحوكمة المؤسسية العامة للبنك ،فقد وضع
مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ويراجع عددًا من سياسات
الحوكمة المؤسسية الرئيسية التي تشمل دون حصر:
سياسة اإلفصاح والشفافية التي ترمي إلى ضمان اإلفصاح عن
المعلومات المطلوبة بخالف معلومات العمل السرية إلى عامة
الجمهور والمستثمرين والموظفين والعمالء والدائنين واألطراف
األخرى ذات الصلة بطريقة تتسم بالعدالة وااللتزام والدقة واالكتمال
وإمكانية الفهم والمالئمة واإلتاحة.
السياسة المتعلقة بمعامالت األطراف ذات الصلة لضمان إجراء
المعامالت مع األطراف ذات الصلة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة
وفق شروط تجارية بما يضمن حماية موارد البنك والمجموعة من
التبديد وسوء االستخدام .كما ترمي السياسة إلى منع األشخاص
وأقاربهم من االستفادة من تلك المعامالت أو الوصول إلى إجراء منح
معامالت األطراف ذات الصلة وإدارتها.
سياسة التعامل في األسهم الموضوعة لمساعدة أعضاء
مجلس اإلدارة والموظفين والمستخدمين على االمتثال بقوانين
تعامالت األطراف المطلعة ومنع تعامالت األطراف المطلعة غير
المالئمة.
سياسة اختيار مجلس اإلدارة وتعيينه التي تشمل مبدأ التنوع بين
الجنسين.
سياسة اإلبالغ عن المخالفات  -الموضوعة باعتبارها ضابطًا
للمساعدة في حماية سالمة التقارير المالية ببنك رأس الخيمة
الوطني وتعامالته التجارية ولدعم االلتزام بمدونة قواعد السلوك.
مدونة قواعد السلوك واألخالقيات  -تبني البنك مدونة قواعد
سلوك وسياسات وإرشادات داخلية أخرى تتسق مع غرض البنك
وقيمه وتمتثل للقوانين والقواعد واللوائح التي تنظم عمليات البنك.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

مجلس اإلدارة
تتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس اإلدارة في توفير حوكمة فعالة على شؤون البنك بما يخدم مصلحة مساهميه ،والموازنة بين مصالح
مكوناته المتعددة وتشمل عمالئه وموظفيه ومورديه والمجتمعات المحلية كذلك .ويُتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة في جميع اإلجراءات
التي يتخذها مجلس اإلدارة مباشرة تقديرهم العملي في ما يعتقدون بشكل معقول أنه يصب في مصلحة البنك واالمتثال للقوانين واللوائح
والقواعد ذات الصلة وأفضل الممارسات المصرفية .ويجوز ألعضاء مجلس اإلدارة في الوفاء بالتزاماته أن يُعول على كبار الموظفين التنفيذيين
بالبنك ومستشاريه الخارجيين ومدققي حساباته.

الخبرة والمؤهالت

سمو الشيخة آمنه القاسمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -مستقلة،
غير تنفيذية

تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة المجاالت التالية من حيث الثقافة المؤسسية والحوكمة وحقوق األطراف ذات العالقة والحوكمة الشرعية
والمخاطر واالئتمان وضوابط الرقابة الداخلية واالستراتيجية واألمور المالية والشفافية واإلفصاح واإلشراف اإلداري والتعيينات والمكافآت.
تضع سياسة االختيار والتعيينات ببنك رأس الخيمة الوطني أساس إجراء واضح وعادل وصارم لتحديد واختيار جميع المرشحين لمجلس إدارة
البنك.

تقوم سمو الشيخة آمنة سعود القاسمي ،بصفتها رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار
والتطوير وهو بمثابة الذراع االستراتيجي لالستثمار في إمارة رأس الخيمة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بتحسين فرص االستثمار في اإلمارة .وتترأس سموها أيض َا مجلس إدارة
عدة شركات تابعة لمحفظة مكتب االستثمار والتطوير .وقبل توليها منصب رئيس مجلس
إدارة مكتب االستثمار والتطوير ،كانت سمو الشيخة آمنة عضوًا في مجموعة االستثمار
االستراتيجية لدى «جولدمان ساكس» في مدينة نيويورك ،حيث ّ
ركزت سموها على تحديد
فرص التوزيع التخطيطي لألصول في أسواق العملة واألسهم الناشئة .وقد حصلت الشيخة
آمنة على درجة الماجستير من كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة األعمال وشهادة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالشارقة.
المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• منذ عام 2018

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

يضم مجلس اإلدارة  7أعضاء ،بمن فيهم:

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

• رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار والتطوير

الخبرة والمؤهالت

معالي الشيخ المهندس سالم القاسمي حاصل على شهادات تنفيذية من معهد ثندربيرد
لإلدارة العالمية-بسويسرا ،وجامعة هارفارد -الواليات المتحدة األمريكية؛ ومعهد إنسياد-
بفرنسا؛ مع حصوله على الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في الشارقة-
دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ ودرجة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة
أريزونا-الواليات المتحدة األمريكية.

معالي محمد عمران الشامسي

المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• منذ عام 2000

رئيس مجلس اإلدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

الخبرة والمؤهالت

• ال يوجد

يمتلك معالي محمد عمران الشامسي خبرة طويلة تمتد لفترة  35عامًا مع شركة اتصاالت حتى
تقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة لشركة اتصاالت في عام  .2012ويشغل حاليًا
منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة ،ورئيس مجلس أمناء جامعة رأس
الخيمة للطب والعلوم الصحية.
المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• منذ عام 2015

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

معالي الشيخ المهندس سالم
القاسمي

عضو مجلس اإلدارة  -غير مستقل ،غير
تنفيذي

•
•
•
•
•
•
•
•

رئيس دائرة الطيران المدني إلمارة رأس الخيمة
عضو في المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
مؤسس ورئيس اتحاد اإلمارات للمبارزة
عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الوطنية
رئيس االتحاد العربي للمبارزة
ئيس االتحاد االسيوي للمبارزة
عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد الدولي للمبارزة

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

• رئيس مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة
• رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
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الخبرة والمؤهالت

الخبرة والمؤهالت

عمل السيد سالم علي الشرهان في شركة اتصاالت لمدة  23عامًا حتى مايو عام 2011
متوليًا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة ،حيث قام بتمثيل الشركة في
العديد من شركات االتصاالت العالمية .ويشغل السيد سالم حاليًا منصب رئيس مجلس
إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،وعضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي،
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت الوطنية ،وعضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس
الخيمة ،وعضو مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية .يحمل السيد سالم
درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة اإلمارات بدولة اإلمارات العربية
المتحدة.

السيد كيتاربال صاحب خبرة مصرفية تمتد لفترة  36عامًا في المصارف الهندية واإلماراتية.
ويتمتع بكفاءات رئيسية في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية
للشركات ،وتمويل المشاريع ،واألسواق المالية لسندات الدين ،وإدارة المخاطر واإلدارة العامة.
وقد شغل منصب نائب المدير العام ورئيس األسواق المالية العالمية لسندات الدين في بنك
اإلمارات دبي الوطني وشغل فيما بعد منصب المدير العام إلدارة المخاطر ،وتم تعيينه الحقًا
كرئيس تنفيذي لتكامل األنظمة ورئيس تنفيذي معيّن لبنك اإلمارات دبي الوطني  -مصر.
المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• منذ عام 2015

المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

• منذ عام 2012

• ال يوجد

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

السيد سالم علي الشرهان

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل،
غير تنفيذي

• رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
• عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت الوطنية (ش.م.ع)
المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

• عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي
• عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة
• عضو مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

• ال يوجد

السيد راجان كيتاربال

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل ،غير
تنفيذي

الخبرة والمؤهالت

الخبرة والمؤهالت

يتمتع السيد أحمد النعيم بخبرة طويلة تمتد لفترة  39عامًا مع حكومة رأس الخيمة .وقد
شغل سابقًا منصب رئيس هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة ،ومدير عام شركة رأس الخيمة
الوطنية للبترول وهيئة غاز رأس الخيمة ،وهو عضو سابق في المجلس البلدي وغرفة تجارة
وصناعة وزراعة رأس الخيمة ،كما تولى مناصب إضافية في العديد من الوزارات .يشغل السيد
أحمد حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم
سيتي سنتر وخليفة مول .باإلضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة
الوطنية للتأمين وعضو مجلس إدارة في شركة مجان للطباعة.

يملك السيد كانتيك داسقوبتا خبرة مصرفية واسعة فهو محترف ذات خبرة في جميع
جوانب إدارة المخاطر بما في ذلك االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية .قبل إنضمامه إلى
بنك رأس الخيمة الوطني كعضو مجلس إدارة ،عمل السيد داسقوبتا لحوالي عامين ونصف
العام كمستشار وخبير إستشاري في المخاطر في بنك أبوظبي اإلسالمي لإلشراف على
الشؤون االستراتيجية للبنك ،حيث كان رئيسًا للجنة سياسة الحوكمة والمخاطر .قدم السيد
داسقوبتا إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة في  2007بعد تعيينه مديرًا تنفيذيًا للمخاطر
لدى بنك المشرق .وقبل ذلك ،أمضى مسيرة مهنية طويلة وناجحة مع سيتي بنك في
مناطق جغرافية متعددة ،وشغل مناصب وظيفية عليا في إدارة المخاطر.

• منذ عام 2009

المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

• رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم سيتي سنتر وخليفة
مول
• عضو مجلس إدارة في شركة مجان للطباعة

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

المدة التي أمضاها كعضو مجلس إدارة منذ انتخابه للمرة األولى

• منذ عام 2017

العضويات والمناصب في شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية هيئات تنظيمية أو حكومية أو تجارية

السيد أحمد عيسى النعيم

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل ،غير
تنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

راحيل أحمد
الرئيس التنفيذي

عبد الكريم جمعة

مدير إدارة الخدمات المصرفية
اإلسالمية

ديراج كونوار

مدير عام الخدمات المصرفية لألعمال
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ديباك ماجيثيا
الرئيس المالي

جان بيار لورو

مدير عام المؤسسات المالية
والدولية للمجموعة

راهول أوبروي

مدير عام الخدمات المصرفية
للشركات

بيتر إدوارد روبرتس
المدير التنفيذي للعمليات

أحمد يوسف

المدير التنفيذي للموارد البشرية

لينا يحيى

مدير مساعد  -تميز الخدمات

كيه .إس .راماكريشنان
المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

نيكوال تومسون

المديرة التنفيذية للتدقيق الداخلي

فيكاس سوري

مدير عام الخزينة

ماهاديفان راداكانثان
المدير التنفيذي لالئتمان

عماد خليل

أمين سر الشركة

فينكات راغفان

المدير التنفيذي لإلمتثال

غالية بوشناق
مستشار عام

صالح علي صالح

مدير إدارة األعمال في رأس الخيمة
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التنوع بين الجنسين داخل مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يعود به التنوع وخاصة التنوع بين الجنسين من مزايا بالنسبة ألداء مجلس اإلدارة والبنك .ومن المكونات الرئيسية لجدول
أعمال مجلس اإلدارة تقديم إطار عمل للشمول وتشجيع التنوع بين الجنسين على مستوى مجلس اإلدارة.
ويضم مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ش م ع في عضويته سمو الشيخة آمنه القاسمي ،عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي .ولذا
فإن سمو الشيخة آمنه القاسمي تمثل نسبة  %14من مجلس إدارة البنك.

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2021

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل السنة المالية  2021إلى جانب تواريخ عقدها.
الرقم

تاريخ االجتماع

عدد الحضور

أسماء األعضاء الغائبين عن الحضور

1

 2فبراير

7

ال أحد

2

 11أبريل

7

ال أحد

3

 8يونيو

7

ال أحد

4

 8سبتمبر

7

ال أحد

5

 2نوفمبر

7

ال أحد

6

 16ديسمبر

7

ال أحد

قرارات مجلس اإلدارة

وخارج اجتماعات مجلس اإلدارةُ ،أصدرت في المجمل أربعة قرارات خالل السنة ،ثالثة منها ُأصدرت في  8سبتمبر  ،2021وواحد ُأصدر في 16
ديسمبر .2021

الجمعية العمومية السنوية

في عام  ،2021عقد بنك رأس الخيمة الوطني جمعيته العمومية السنوية بتاريخ  11أبريل  .2021يُفصح عن قرارات الجمعية لسوق أبوظبي
لألوراق المالية («سوق أبوظبي لألوراق المالية») ،و ُترسل المحاضر الموقعة الخاصة بالجمعية إلى هيئة األوراق المالية والسلع («هيئة األوراق
المالية والسلع»).
س ُتعقد الجمعية العمومية السنوية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في  2021في شهر أبريل  .2022س ُتنشر نتائج الجمعية وما يتمخض
عنها من قرارات على الموقع اإللكتروني للبنك ،و ُتشارك مع الجهات التنظيمية لبنك رأس الخيمة الوطني.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

بلغ إجمالي المكافآت التي تم سدادها ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2020مبلغًا قدره  4ماليين درهم إماراتي ،وس ُترفع المكافآت
المقترحة لعام  2021إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلقرارها.
لم يحصل أعضاء مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني على أي عالوات أو رواتب أو أتعاب إضافية بخالف بدالت حضور اجتماعات لجان مجلس
اإلدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أنشأ مجلس اإلدارة العدد األدنى من اللجان الدائمة المسؤولة
عن أعمال التدقيق والمخاطر والتعيينات والمكافآت كما هو
المطبقة .إلى جانب ذلك ،فقد
منصوص عليه في القوانين واللوائح ُ
أنشأ المجلس لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة
االستراتيجية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة االمتثال والحوكمة
المؤسسية والشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس اإلدارة .ويجوز
لمجلس اإلدارة إنشاء أي لجان متخصصة لمراقبة أي أمور أو دراستها
أو تنفيذها على النحو الذي يراه مالئمًا.

المراجعة
التشغيلية

المراجعة
االستراتيجية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لمساعدة المجلس في اإلشراف على األمور التالية ومراقبتها والنظر
فيها:
•نوعية القوائم المالية والتقارير المالية وسالمتها
•فعالية نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
•االمتثال للقوانين واللوائح
•االمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمجموعة
•وظيفة التدقيق الداخلي بالمجموعة (التدقيق الداخلي
بالمجموعة)
•إجراء التدقيق القانوني ومدققو الحسابات الخارجيون.
عدد االجتماعات المنعقدة
خالل السنة المالية

نسبة الحضور

1

%100
%100

الرقم

االسم

1

معالي /المهندس الشيخ سالم بن
سلطان القاسمي

رئيس اللجنة
(حتى شهر فبراير )2021

2

السيد /سالم علي الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة
(من شهر مارس )2021

6

3

سمو الشيخة آمنه القاسمي

عضو

6

%100

4

السيد /راجان ختربال

عضو
(من شهر مارس )2021

5

%100

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في االضطالع بمسؤوليته فيما يتعلق باإلشراف على إدارة
ً
خاصة فيما يتعلق بمدى تقبل المخاطر لدى البنك بشكل عام وإدارة مجاالت المخاطر المحددة التي تشمل
المخاطر بالبنك وإطار االمتثال
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر تقنية المعلومات ومخاطر استمرار
األعمال واالمتثال بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر الرئيسية المستخدمة في إدارة هذه المخاطر.
عدد االجتماعات المنعقدة
خالل السنة المالية

نسبة الحضور

7

%100
%100
%100

الرقم

االسم

1

السيد /كانتيك داسقوبتا

رئيس اللجنة

2

سمو الشيخة آمنه القاسمي

عضو

7

3

معالي الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو

7

لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت لمساعدة المجلس في مجاالت تشكيل مجلس اإلدارة وتعيين أعضاء مجلس
اإلدارة وتحديد مكافآتهم وأمور اإلدارة العليا وإنشاء وإدارة برامج اإلعداد والتطوير المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة وتقييم المجلس ولجانه
وأعضائه وتخطيط التعاقب الوظيفي ألعضاء المجلس واإلدارة العليا وكذا سياسات الموارد البشرية.
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عدد االجتماعات المنعقدة
خالل السنة المالية

نسبة الحضور

5

%100
%100
%80

الرقم

االسم

1

معالي /محمد عمران الشامسي

رئيس الللجنة

2

معالي /الشيخ سالم القاسمي

عضو

5

3

السيد /أحمد عيسى النعيم

عضو

5
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لجنة االستراتيجية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ُأنشئت لجنة االستراتيجية المنبثقة عن مجلس اإلدارة من قبل المجلس لمساعدته في وتقديم اإلرشاد للرئيس التنفيذي واإلدارة العليا في
إدارة شؤون البنك في مجاالت االستراتيجية العامة للبنك ومراقبة أدائه التشغيلي والمالي وأعمال الموازنة به.

عدد االجتماعات المنعقدة
خالل السنة المالية

نسبة الحضور

7

%100
%100
%100

الرقم

االسم

1

سمو الشيخة آمنه القاسمي

رئيس اللجنة

2

السيد /سالم علي الشرهان

عضو

7

3

السيد /راجان ختربال

عضو

7

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ُأنشئت لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة من قبل المجلس لمساعدته بشكل أساسي في إدارة مخاطر االئتمان بالبنك (الخدمات
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية لألعمال والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والتمويل التجاري ومحافظ األصول
المفوضة لها من مجلس
المتعلقة بالخزينة) وكذا مراجعة االئتمان الفردي أو الجماعي أو اعتمادها أو التوصية بشأنها ضمن حدود السلطات ُ
اإلدارة.
اسم اللجنة

عدد االجتماعات

الرقم

االسم

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

44/43

1

السيد /سالم علي الشرهان

عضو اللجنة

44/44

2

السيد /راجان ختربال

رئيس اللجنة

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

44/42

3

السيد /كانتيك داسقوبتا

عضو

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة االمتثال والحوكمة المؤسسية والشؤون القانونية التابعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ُأنشئت لجنة االمتثال والحوكمة المؤسسية والشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة لمساعدته على الوفاء
بمسؤولياته فيما يتعلق بمراقبة إطار امتثال البنك وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمكافحة غسل األموال ،والعقوبات ،واالمتثال التنظيمي،
واالمتثال للشريعة اإلسالمية ،وحماية المستهلك ،والحوكمة المؤسسية ،والشؤون القانونية بما في ذلك الموافقة على السياسات المتعلقة
بتلك الوظائف.

ضوابط الرقابة الداخلية
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالبنك
ومراجعة آليات العمل الخاصة به وضمان فعالية التشغيل
والعملياتُ .تعتمد جميع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك
بما في ذلك ضوابط الرقابة الداخلية ومخاطر المؤسسة وعمليات
التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك وبيان مدى تقبل المخاطر
بشكل عام من قبل لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تشمل حوكمة المخاطر والرقابة داخل البنك إلى جانب حزمة لجنة
المصغرة المنتظمة إلى جانب
المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ُ
حزمة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة الربع السنوية.
ووفقًا للمادتين  76و 77من لوائح حوكمة الشركات الخاصة بهيئة
األوراق المالية والسلع (التقارير المتكاملة) ولوائح حوكمة الشركات
الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم 2019/83
يأتي اإلعالن بخصوص ضوابط الرقابة الداخلية مع إطار المخاطر
والتدقيق الداخلي وبيانات االمتثال .يقوم بنك رأس الخيمة الوطني
بهيكلة وظيفة الرقابة الداخلية باعتبارها جزءًا من إطار وسياسات
إدارة المخاطر ،وال توجد تقارير منفصلة بخصوص الرقابة الداخلية
إلى إحدى لجان مجلس اإلدارة ،إال أن التقييم الكامل الكامل لضوابط
الرقابة الداخلية مشمول في التقارير المنتظمة إلدارة المخاطر
وبيان مدى تقبل المخاطر بالبنك للجنة المخاطر المنبثقة عن
مجلس اإلدارة .هناك تقرير ربع سنوي عن المخاطر يُقدم إلى إحدى
اللجان على مستوى مجلس اإلدارة ،ويشمل إطار الرقابة الداخلية
وفعاليتها.

المراجعة
التشغيلية

أموره مع معايير التقارير الخاصة بأي مسائل تتعلق بمصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع بما في ذلك
االمتثال.
وأخيرًا ،لم تقع أي مخالفات رئيسية لتسويتها مع أي تقارير ُقدمت
إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة األوراق المالية
والسلع ،ويشمل ذلك أيضًا وظيفة االمتثال.

اإلدارة التنفيذية

هناك حد واضح لألدوار والمسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
من شأنه أن يرعى بيئة من الشفافية والثقة المتبادلة التي يمكن
فيها لمجلس اإلدارة أن يناقش بشكل بناء وأن يقدم اإلرشادات
والتوجيه إلى اإلدارة.
المحددة
تعمل اإلدارة العليا ضمن الهيكل التنظيمي والسلطات ُ
بشكل واضح كما هي ُمحددة من قبل مجلس اإلدارة.
يدغم فريق اإلدارة التنفيذية الرئيس التنفيذي في إعداد
اإلستراتيجيات والموازنة والسياسات واإلجراءات وتولي المسائل
التشغيلية الرئيسية أو الجوهرية وكذلك ضمان االتصاالت الداخلية
المفوضة له من قبل
الفعالة .يعمل الرئيس التنفيذي وفق السلطة ُ
مجلس اإلدارة بموجب توكيل .يضطلع الرئيس التنفيذي -بدعم من
فريق اإلدارة التنفيذية -بمسؤولية اإلدارة اليومية لألعمال وفق خطة
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
االستراتيجية السنوية ُ
فيما يلي بيان للهيكل التنظيمي الكامل للبنك.

وإلى جانب ذلك ،فإنه لم ُتكتشف أي مشكالت رئيسية بالنسبة
للعام  2021من قبل إدارة الرقابة الداخلية .يقوم البنك بمواءمة

لجنة الرقابة الشرعية
الداخلية

المراجعة
االستراتيجية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

مجلس اإلدارة

وقد ُأنشئت لجنة االمتثال والحوكمة المؤسسية والشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ  8سبتمبر
 ،2021وعُ قد االجتماع األول لها بتاريخ  30نوفمبر .2021
عدد االجتماعات المنعقدة
خالل السنة المالية

نسبة الحضور

1

%100
%100
%100

الرقم

االسم

1

السيد /كانتيك داسقوبتا

رئيس اللجنة

2

سمو الشيخة آمنه القاسمي

عضو

1

3

معالي الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو

1

لجنة االمتثال والحوكمة
المؤسسية والشؤون
القانونية التابعة المنبثقة
عن مجلس اإلدارة

لجنة االئتمان المنبثقة
عن مجلس اإلدارة

لجنة االستراتيجية
المنبثقة عن مجلس
اإلدارة

لجنة التدقيق المنبثقة
عن مجلس اإلدارة

لجنة مجلس اإلدارة
للترشيحات والمكافآت

لجنة المخاطر المنبثقة
عن مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المؤسسات المالية
والدولية للمجموعة

الخدمات المصرفية
للشركات

الخدمات المصرفية
لألعمال

الخدمات المصرفية
لألفراد

الخزينة

راك لألعمال

مدير التدقيق
الداخلي**

المدير التنفيذي
لإلئتمان

مدير إدارة الموارد
البشرية

المدير المالي

مدير العمليات

المدير التنفيذي إلدارة
المخاطر

شكاوى العمالء

المدير التنفيذي
لالئتمان

المستشار العام

ً
مباشرة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،ويتبع إداريًا الرئيس التنفيذي
*يتبع المدير التنفيذي إلدارة المخاطر
ً
مباشرة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
**يتبع مدير التدقيق الداخلي
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إطار عمل المخاطر

باأللف درهم إماراتي
اإلدارة العليا

متحملو المخاطر
الجوهرية اآلخرون

عدد الموظفين

17

33

إجمالي المكافآت الثابتة

23,590

27,000

منها :النقدية

23,590

27,000

عدد الموظفين

17

33

إجمالي المكافآت المتغيرة

7,545

3,871

منها :النقدية

7,545

3,871

31,135

30,871

مبلغ المكافآت

المكافآت الثابتة

المكافآت المتغيرة
إجمالي المكافآت

التدقيق الخارجي
يُعين المدقق الخارجي سنويًا في الجمعية العمومية السنوية.
تتحمل لجنة التدقيق المسؤولية عن التوصية لمجلس اإلدارة في
شأن التعيين وإعادة التعيين وتدوير مؤسسة التدقيق و/أو الشريك
الرئيسي المسؤول عن عملية التدقيق تجاه مجلس اإلدارة.
يتمتع خط التقارير الرئيسي للمدقق الخارجي في لجنة التدقيق.
تجتمع لجنة التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجيين بشكل
منتظم لمراجعة نطاق عملهم وجودته وفعاليته ونتائجه
ومناقشتها معهم .كما تنظر اللجنة بتقديم الخدمات غير
المتعلقة بالتدقيق التي يقوم بها مدققو الحسابات لضمان
موضوعيتها واستقالليتها عن البنك.

كما يحضر مدقق الحسابات الخارجي ويقدم إلى مجلس اإلدارة
نتائج التدقيق السنوي للحسابات .إلى جانب ذلك ،فإنهم يحضرون
اجتماع الجمعية العمومية ويكونون متاحين لإلجابة على األسئلة.
يقدم مدقق الحسابات الخارجي نظرة عامة على تقرير مدقق
حسابات الشركة إلى المساهمين .مدقق الحسابات الخارجي للبنك
لعام  2020هو برايس ووترهاوس كوبرز ،وهي واحدة من أكبر أربع
مؤسسات تدقيق في العالمُ .أعيد تعيين برايس ووترهاوس كوبرز
للسنة المالية  2021من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية
العمومية السنوية المنعقدة في شهر أبريل .2021
المقدمة من
بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات ُ
قبل مدقق الحسابات الخارجي وفق الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق ومدقق الحسابات الشريك

برايس ووترهاوس كوبرز (فرع رأس الخيمة) ،رخصة رقم ،41548
أبراج جلفار ،المستوى  ،24مكتب رقم  ،2402رأس الخيمة  -اإلمارات
العربية المتحدة ستيوارت سكوالر هو الشريك.

عدد السنوات التي عمل خاللها مدققًا خارجيًا للشركة

ُأعيد تعيينه من  1يناير  2021لمدة عام واحد
سبق أن قام بالتدقيق على حسابات البنك وشركاته التابعة لمدة 23
عامًا من العام  1994إلى العام  2015والعام  2019و2020

إجمالي رسوم التدقيق لعام ( 2021بالدرهم اإلماراتي)

1.341.386.88درهمًا إماراتيًا

رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة بخالف تدقيق القوائم
المالية للعام ( 2021بالدرهم اإلماراتي) -إن وجد -وفي حالة
ً
صراحة.
عدم وجود أي رسوم أخرى ،يجب ذكر ذلك

 356.277.00درهمًا إماراتيًا

تفاصيل الخدمات األخرى (إن وجدت) وطبيعتها .إذا لم تكن
ً
صراحة.
هناك أي خدمات أخرى ،يجب ذكر ذلك

إجراءات متفق عليها بناء على طلب الهيئات التنظيمية

بيان بالخدمات األخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي
خالف مدقق حسابات الشركة خالل العام ( 2021إن وجد).
في حالة عدم وجود مدقق حسابات خارجي ،يُذكر هذا األمر
ً
صراحة.

اسم مدقق الحسابات PWC :برايس ووترهاوس كوبرز
المقدمة :إجراءات متفق عليها بناء على طلب
تفاصيل الخدمات ُ
الهيئات التنظيمية

أخالقيات العمل واالمتثال

يستحق أصحاب المصالح لدى بنك رأس الخيمة الوطني و بجدارة
مصرفًا يلتزم باألخالقيات ويمتثل للقوانين لضمان حماية
موجوداتهم ،وهو المطلب الذي يصبو إليه بنك رأس الخيمة الوطني
نفسه .لقد وضع البنك اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال الدائم
للمتطلبات التنظيمية المطبّقة على األعمال .كما يلتزم البنك
بمبادئ وقواعد السلوك التحاد مصارف اإلمارات ،ويعتمد على قواعد
السلوك الداخلي للموظفين لتوجيه أخالقيات العمل واالمتثال في
البنك.
يجري بنك رأس الخيمة الوطني برامج متنوعة لرفع مستوى الوعي
بين موظفيه من خالل جلسات فعلية وعبر اإلنترنت لالطالع على
أحدث المستجدات واالتجاهات المتعلقة بالمخاطر المباشرة،
والتأكد من أن الموظفين على دراية تامة بالمسؤوليات الملقاة على
عاتقهم والمرتبطة بمنع حوادث أنشطة االحتيال /الفساد واإلبالغ
عنها .تنص سياسة الموارد البشرية في البنك على ما يلي:
«يلتزم البنك بتحقيق أهداف العمل بطريقة مشروعة .حيث يعتبر
عرض أو قبول الرشوة مخالف لهذا االلتزام وهو أمر غير قانوني.
إذ ينبغي على الموظفين عدم عرض أو طلب أو قبول الرشوة بأي
شكل من األشكال ،وذلك سواء للحصول على أي عمل من البنك أو
االحتفاظ به ،أو إلعطاء ميزة غير مشروعة للبنك».
يعد البنك أيضًا عضوًا فعا ً
ال في منتديات التوعية حول االحتيال
المصرفي التي ُتقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمبادرات
المختلفة لشرطة دبي في هذا المجال ،وذلك لمعرفة أنشطة
االحتيال الجديدة الرائدة في السوق والقضاء عليها فوريًا.
ُتصادق لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة على إستراتيجية
إدارة المخاطر العامة للبنك ومدى تقبله إياها بتقديم التوجيه الالزم
المتعلق بإجراءات إدارة المخاطر التي يقوم بها البنك.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

التدقيق الداخلي

يتمثل دور التدقيق الداخلي -باعتباره خط الدفاع الثالث -في تقديم
ضمانة مستقلة لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية بشأن جودة
وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية لمراقبة
المخاطر الرئيسية وإدارتها وتخفيفها لتحقيق أهداف المجموعة.
تبنى بنك رأس الخيمة الوطني بشكل كلي مبادئ ومعايير التدقيق
الداخلي كما هي ُمحددة من قبل معهد المدققين الداخليين،
ويلتزم بإطار الممارسات المهنية الدولية للقيام بخدمات التدقيق
الداخلي .تمثل وظيفة التدقيق الداخلي بالمجموعة النصير الفعال
لبرامج التوطين وتطوير الموظفين بالبنك ومبادرات المسؤولية
االجتماعية المؤسسية الخاصة به.
يتبع مدير التدقيق الداخلي بشكل مباشر لجنة التدقيق المنبثقة عن
مجلس اإلدارة التي تضطلع بمسؤولية اإلشراف على وظيفة التدقيق
الداخلي ومراقبتها ومراجعتها ،وجودة وسالمة التقارير المالية
الخاصة بالمجموعة وقوائمها المالية المنشورة ،وإجراء التدقيق
القانوني ومدققي الحسابات الخارجيين.
ويُجري قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة -على األقل سنويًا-
تقييم مخاطر تنازلي شامل لألنشطة التجارية الخاصة ببنك رأس
الخيمة الوطني ومنتجاته وخدماته وسياساته وعملياته بما في ذلك
تلك التي تتعلق بالكيانات التابعة الخاصة به .يُنظر في المخاطر التي
تنشأ عن جميع عمليات المجموعة بالتزامن مع معايير المخاطر
الناشئة والسلوكية لتكوين أساس خطة التدقيق السنوية التي
تخضع لموافقة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتشمل
منهجيًا تغطية إلطار الحوكمة المؤسسية للبنك وإجراءات المخاطر
والعمليات والضوابط التي تدعم سياسة مكافحة الرشوة والفساد
وإطار االمتثال للجرائم المالية وأنشطة المشتريات وإجراءات التعامل
مع الشكاوى.
ُتجرى عمليات التدقيق القائمة على المخاطر على مستوى اإلجراءات
وكذلك من منظور تنظيمي لجوانب الحوكمة والمخاطر والرقابة
المعززة والثقة بالبنك.
التي تسهم في ثقة أصحاب المصلحة ُ

تقع المسؤولية التنفيذية عن التقييم المستمر لبيئة المخاطر
وكفاءة إجراءات إدارة المخاطر ومراقبتها وإدارتها على اللجان على
المستوى التنفيذي (لجنتا إدارة المخاطر وإدارة االئتمان) .تتمركز
وظائف المخاطر المتعددة ضمن إدارة المخاطر المستقلة التي
يرأسها المدير التنفيذي إلدارة المخاطر الذي يتبع لجنة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
كما شكل مجلس اإلدارة لجنة االمتثال والحوكمة والشؤون
القانونية المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدته في االضطالع
ً
وخاصة
بمسؤوليته فيما يتعلق باإلشراف على إطار االمتثال بالبنك
فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال والعقوبات واالمتثال التنظيمي
واالمتثال الشرعي وحماية المستهلكين والحوكمة المؤسسية
والشؤون القانونية وإدارة المخاطر في هذه المجاالت .وتقدم الدعم
لهذه اللجنة لجنة على مستوى اإلدارة.

لم تكن لدى مدقق حسابات الشركة أي تحفظات مشمولة في القوائم المالية المؤقتة أو السنوية لعام 2021

88

89

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

اإلبالغ عن المخالفات

يولي بنك رأس الخيمة الوطني قيمة كبيرة لعملية ضمان أخالقيات
العمل واالمتثال ويعمل على حماية البنك وتشجيع السلوك
التنظيمي الذي يمكن لبنك رأس الخيمة الوطني وأصحاب المصلحة
االعتزاز به .يشجع البنك أي شخص لديه سبب لالعتقاد بأن مخالفة
قد وقعت وفق القانون أو اللوائح أو مدونة قواعد السلوك األخالقي
أو أي من سياسات وإجراءات بنك رأس الخيمة الوطني على اإلبالغ
على الفور عن ما يعلمونه أو يشتبهون به التخاذ إجراء فوري.

لتسهيل تطبيق ثقافة أخالقية وشفافة ببنك رأس الخيمة الوطني،
نحث الموظفين والعمالء وأصحاب المصلحة على إبداء ما لديهم
من مخاوف من خالل قنوات إدارة الشكاوى المتعددة بالبنك حسب
رغبة الشخص .يتوفر خط اإلبالغ عن المخالفات بالبنك من خالل
المواقع اإللكترونية الداخلية والخارجية الخاصة بالبنك لتسهيل
التواصل واإلبالغ المباشر عن أي سلوكيات غير مالئمة أو غير أخالقية.
كما تضطلع وظيفة التدقيق الداخلي بالمجموعة بالمسؤولية
األخالقية بأعلى مستوياته ،وتوفر الدعم للبنك في تنفيذ سياسات
العمل القوة واألخالقية .جرى التعامل مع جميع حاالت اإلبالغ عن
المخالفات التي ُأثيرت خالل عام  2021بأقصى درجات األولوية ،وجرى
حل كل منها باستقاللية وعدالة.

إدارة اإلبالغ عن المخالفات

2017

2018

2019

2020

2021

المبلغ عنها إلى فريق المبلغين عن
الحاالت ُ
المخالفات*

10

8

16

28

22

حاالت اإلبالغ عن المخالفات المؤكدة

7

3

13

10

0

حوكمة الخدمات المصرفية اإلسالمية

يعرض راك اإلسالمي (النافذة اإلسالمية لبنك رأس الخيمة الوطني)
مجموعة كاملة من الحلول المالية المطابقة ألحكام الشريعة
لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال والشركات .وتخضع
اإلدارة للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
والهيئة العليا الشرعية .ويتولى اإلشراف على أنشطتها لجنة رقابة
شرعية داخلية مستقلة .وقد قام البنك ممتث ً
ال للمعايير الجديدة
بجميع اإلجراءات لمواصلة تعزيز حوكمة أعماله اإلسالمية وضمان
االمتثال الشرعي الكامل.
ُتعرض جميع منتجات األصول وااللتزامات اإلسالمية من خالل منصة
الخدمات المصرفية اإلسالميةُ .تنفذ الحوكمة اإلسالمية وفق
توجيه لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من ثالثة أعضاء ،التي
تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وتقدم اإلرشادات والتوجيه لألعمال.
تضطلع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالرقابة الشرعية على أعمال
راك اإلسالمي وأنشطته ومنتجاته وخدماته وعقوده ومستنداته
ومدونة قواعد السلوك الخاصة به .ويضمن ذلك امتثال راك اإلسالمي
بالقرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ولضمان الشفافية والفارق الواضح بين األعمال التقليدية واألعمال
اإلسالمية ،يحتفظ البنك بمجموعة منفصلة من الشروط واألحكام
الخاصة بالمنتج والمستندات القانونية ونماذج الطلبات وأدلة
الخدمات واألسعارُ .تعرض لوحة منفصلة بالتعريفات باألفرع،
و ُتدمج الخصائص اإلسالمية في جميع مستندات المعامالت .تدير
فئة الخزينة ببنك رأس الخيمة الوطني تمويل السيولة واألصول
وااللتزامات اإلسالمية بشكل واضح بالنسبة إلدارة الخدمات المصرفية
اإلسالمية.
راك اإلسالمي عضو نشيط في لجنة الخدمات المصرفية اإلسالمية
والمشكلة من قبل مصرف اإلمارات العربية
باتحاد مصارف اإلمارات
ُ
المتحدة المركزي التي تمثل جميع البنوك اإلسالمية والنوافذ
المصرفية اإلسالمية في الدولة.
التقرير السنوي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية متوفر في
الملحق 1

المبلغ عنها إلى فريق
*تشمل اإلخطارات بشأن األنشطة االحتيالية االتهامات بالرشوة والفساد وتسلم بيانات ومستندات العمالء  /الموظفين االحتيالية .جرى التحقيق في الحاالت ُ
المبلغين عن المخالفات التي أمكن إثباتها بمساعدة الفرق ذات الصلة (االحتيال والموارد البشرية) ،وجرى الشروع في اإلجراءات التأديبية في حق الموظفين المعنيين بما في ذلك
إجراء
إنهاء العمل .جرى التعامل مع شكاوى الموظفين وتظلماتهم للتسوية مع تدخل األعمال والموارد البشرية .شملت الحاالت التي لم يتخذ فيها فريق المبلغين عن المخالفات
ً
الفجوات التشغيلية وشكاوى الخدمات والتظلمات الشخصية ،والتي جرى تحويلها إلى الفرق ذات الصلة (بما في ذلك القنوات اإللكترونية ومعايير األداء والموارد البشرية) للتحليل
والتسوية المالئمة.

خصوصية البيانات وأمنها

مع تطور تقنية المعلومات ،تتطور كذلك المخاطر المصاحبة
الستخدامها .يتمثل التركيز الرئيسي لبنك رأس الخيمة الوطني في
حماية وضمان أصول العمالء ،وتمثل البيانات الشخصية مكونًا هامًا
من مكونات هذه األنظمة .باعتباره موضوعًا جوهريًا بشكل كبير،
يضمن بنك رأس الخيمة الوطني تقييم خصوصية البيانات وأمنها
باستمرار في جميع األعمال وتحسينها حيثما وأينما أمكن.
المطبقة لضمان
يطبق بنك رأس الخيمة الوطني اإلجراءات الالزمة ُ
سرية معلومات العمالء وخصوصيتها وفق معايير الصناعة
الموضوعة التي تحكم بنك رأس الخيمة الوطني وجميع موظفيه.
كما الءم بنك رأس الخيمة الوطني سياسته األمنية مع معيار
الصناعة أيزو  27001والتوجيهات اإلرشادية المنشورة من قبل
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الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني .إلى جانب ذلك ،تخضع التطبيقات
الرئيسية التي تدعم مركز االتصاالت الفروع لتقييمات المخاطر
المعتمد .يجري التعامل مع جميع
بحسب إجراء إدارة المخاطر ُ
المحددة وفق إجراء إدارة المخاطر.
المخاطر ُ
يسعى بنك رأس الخيمة الوطني للحفاظ على معاييره األمنية وفق
المعايير المرجعية للصناعة وتقييم هذه المعايير بشكل منتظم.
ويعمل بنك رأس الخيمة الوطني بشكل مستمر على مبادرات عديدة
لتعزيز البنية األساسية األمنية للبنك لتقديم منصة قوية وآمنة
لعمالء البنك للقيام بأنشطتهم المصرفية.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إدارة المخاطر
ثقافة المخاطر

النهج

منذ بداية عقد الـ 2000يعمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية لفئات
األفراد واألعمال الصغيرة مع بصمة قوية في اإلقراض لهذه الفئات .ومع
ذلك ،فإن التحديث يعني أن استراتيجية التنويع المخطط لها في بنك رأس
الخيمة الوطني تشمل تحولها إلى مؤسسة خدمات مالية واسعة النطاق
فعال من المخاطر.
للتخفيف بشكل ّ
وهو ما يعني التركيز على النمو دون اإلضرار بالعمل .يشكل نهج
المخاطر في بنك رأس الخيمة الوطني حجر زاوية حاسم في نية
البنك لتقديم قيمة ألصحاب المصلحة من خالل تعظيم المخاطر
والمكافآت .ويعتمد بنك رأس الخيمة الوطني ،ضمن هذا النهج ،على
أدواته وضوابطه القوية.
ُتفوض جميع البنوك بتقييم المخاطر الخاصة بها من خالل التقييم
الداخلي وتقديم ذلك إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
(مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي).
يقوم بنك رأس الخيمة الوطني بتقييم مخاطر االئتمان والسوق
والسيولة وأسعار الفائدة ضد سيناريوهات االقتصاد الكلي أثناء اختبار
الجهد الخاص بها وممارسة عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس
المال ( )ICAAPللبنك .وخالل هذه العملية ،يجري ضغط محفظة
موجودات بنك رأس الخيمة الوطني ضد معايير االقتصاد الكلي
المعاكسة باستخدام النماذج اإلحصائية االقتصادية القياسيةُ .تقدم
نتائج هذا اإلجراء إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .وفي
إطار مراقبته الشهرية ،يراقب بنك رأس الخيمة الوطني مدى تقبله
للمخاطر وإطالق تنبيهات اإلدارة ،و ُتنبه اإلدارة في حالة أي مخالفات
المقررة.
بالحدود ُ

يتمتع البنك بثقافة متأصلة إلدارة المخاطر ،لذلك تم توثيق
مسؤولياته في قيم البنك ومبادئه ومدونة قواعد سلوكه
وسياساته ذات الصلة و ُتبين كذلك من خالل أنشطة االتصال
والسلوكيات التنفيذية .وهي مشمولة بشكل كامل في برامج
تدريب الموظفين ،التي تشمل الدورات التدريبية لمنع االحتيال واألمن
اإللكتروني ،وخدمة العمالء ،وغيرها من األمور التي تبحث في النطاق
الكامل للمخاطر.

كما هو موضح أدناه ،يملك بنك رأس الخيمة الوطني محفظة
متنوعة عبر قطاعات مختلفة .ال يساعد األمر البنك في خدمة
ً
قيمة في
محفظة عمالئه المتنوعة فقط ،وإنما يُضيف كذلك
المحافظة على مستوى منخفض للتركيز .يمتثل بنك رأس الخيمة
الوطني عبر جميع المعايير الداخلية والتنظيمية لتنويع المخاطر.

بنود ضمن الميزانية العمومية

حوكمة المخاطر

إن وجود إدارة فعالة للمخاطر هو أمر غاية في األهمية لتحقيق
النمو االستراتيجي المستهدف بصورة مستدامة .تحدد سياسات
إدارة المخاطر ببنك رأس الخيمة الوطني الحوكمة والهياكل
والمسؤوليات والعمليات في رصد المخاطر التي يقبلها البنك
ويتكبدها في القيام بأنشطته وإدارتها وتخفيفها .كذلك ،فإن
وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظائف القيام بالمخاطر بما
يتسق مع تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتبنى
بنك رأس الخيمة الوطني أفضل الممارسات الدولية لخطوط الدفاع
الثالثة في صياغة هيكل حوكمة المخاطر الخاص به .يستخدم بنك
رأس الخيمة الوطني إطار عمل م ّتسق| إلدارة المخاطر على جميع
مستويات العمل وأنواع المخاطر.
ُتبرز المستويات الثالثة إلدارة المخاطر تقسيمًا واضحًا للمسؤوليات
بين أصحاب المخاطر (وحدات األعمال والعمليات والدعم) ،ووظائف
الرقابة (إدارة المخاطر) ،ووظيفة التدقيق الداخلي لحماية أصول
البنك وسمعته ضد مخاطر التشغيل المحتملة الناشئة عن أنشطة
األعمال اليومية .تساعد خطوط الدفاع الثالثة البنك في التعامل مع
المحددة والتصميم وتنفذ أنشطة الرقابة لضمان
جميع المخاطر ُ
المعتمد
البنك
تقبل
مدى
مع
البنك
يتحملها
التي
اتفاق المخاطر
ُ
للمخاطر .فيما يلي هيكل إدارة المخاطر للبنك:

تنظيم إدارة المخاطر
لجنة المخاطر المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

أبرز أحداث إدارة المخاطر

نتيجة إلستراتيجيات التنويع ،شهدت قيمة محفظة القروض نموًا
سنويًا .يُعزى النمو كذلك إلى التعرض العابر للحدود للبنوك حيث
يقوم بتنويع قاعدة منتجاته والتعرض على المستوى الدولي.

الرئيس التنفيذي

قروض
وسلفيات
ألف درهم
إماراتي

االستثمار
األوراق المالية
ألف درهم
إماراتي

مستحقة من
بنوك أخرى
ألف درهم
إماراتي

مجموع
مبلغ التمويل
ألف درهم
إماراتي

بنود خارج
الميزانية
العمومية
ألف درهم
إماراتي

مجموع
ألف درهم
إماراتي

 31ديسمبر 2021
الزراعة والصيد واألنشطة ذات
العالقة

2,232

-

2,232

54

2,286

النفط الخام والغاز والتعدين
والمحاجر

185,164

68,725

253,889

244,646

498,535

التصنيع

2,388,750

465,086

2,853,836

90,697

2,944,533

الكهرباء والمياه

9,989

682,575

692,564

183,545

876,109

اإلنشاءات والعقارات

2,097,195

562,087

2,659,282

716,069

3,375,351

التجارة

3,656,972

-

3,656,972

1,363,952

5,020,924

النقل والتخزين واالتصاالت

1,291,286

672,298

1,963,584

887,084

2,850,668

المؤسسات المالية

1,917,052

3,028,891

13,414,066

710,715

14,124,781

الخدمات

3,989,699

574,477

4,564,176

975,117

5,539,293

الحكومة

156,247

3,436,724

3,592,971

1,000

3,593,971

األفراد والخدمات المصرفية
للعمالء

18,482,182

-

18,482,182

1,289,218

19,771,400

مجموع التعرضات

34,176,768

9,490,863

8,468,123

52,135,754

6,462,097

58,597,851

مخصص خسائر االئتمان

)(1,893,208

)(24,940

)(39,269

)(1,957,417

)(9,178

)(1,966,595

صافي النفقات

32,283,560

9,465,923

8,428,854

50,178,337

6,452,919

56,631,256

8,468,123

المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

نائب المدير التنفيذي
إلدارة المخاطر

مدير إدارة المخاطر
التشغيلية والرقابة
الداخلية وإدارة
استمرارية األعمال
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مدير إدارة
التحقيقات في
االحتيال

مدير مخاطر
تكنولوجيا
المعلومات
وإدارة الحماية من
االحتيال وكشفه

مساعد المسؤول التنفيذي

مدير إدارة سياسة
االئتمان لألفراد
نظام معلومات إدارة
االئتمان واالسترداد

المدير األول لتحليل
المخاطر والتطوير
النموذجي

مدير إدارة المخاطر
على مستوى
المؤسسات والمكتب
األوسط إلدارة الخزينة
ومخاطر السوق

رئيس سياسة االئتمان
لمجموعة الخدمات
المصرفية لألعمال
والخدمات المصرفية
للشركات واألعمال فيما
يتعلق بمراجعة المخاطر
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

تدعم إدارة المخاطر البنك في تمكين استخدام القنوات الرقمية
ألعمال التمويل المتناهي الصغر وإنشاء االئتمان لألفراد من خالل
نظام قائم على الحاسوب اللوحي .ويقوم البنك بتطوير الرقمنة
 ،2.0وهو جهد شامل من البنك للتحول نحو رقمنة أغلب خدماته.
وتمكن إدارة المخاطر ذلك من خالل التقييم الدقيق للمخاطر التي
تنطوي عليها العملية ،وتوفر ُن ُهج بناءة للحد من هذه المخاطر.
إلى جانب ذلك ،تصادق إدارة المخاطر على إستراتيجية بنك رأس
الخيمة الوطني للمشاركة بوصفها شريكًا فعا ً
ال في أول وأكبر
ُمسرِّع ومحور للتقنية المالية في المنطقة ،كما كان لها دور في
دعم وتقييم مبادرات البنك الخاصة بالمدفوعات السلسة عبر
منصة «إس إم إي سوق»  SMEsoukوهي ّ
حل رقمي للعمالء يعزز
الكفاءة والوصول مع تقليل استخدام الورق في جوانب مختلفة
مثل المدفوعات وفتح الحسابات.

التطلعات

تقوم اإلدارة بصياغة العمليات الخاصة بالمنتجات والخدمات
والمبادرات الجديدة التي يطلقها بنك رأس الخيمة الوطني .ولضمان
تحديد المخاطر ،التوثيق والموافقة على الضوابط /مستويات
تخفيف المخاطر .قامت اإلدارة أيضًا بإضفاء طابع رسمي على
اإلجراءات القائمة والمرتبطة بالتغييرات في المنتجات والخدمات.
وتعمل اإلدارة كذلك وعبر البنك على اعتماد الطلبات المتعلقة
بـ«الوصول للنظام» بعد ضمان تماشي الوصول مع «أدوار
ومسؤوليات» الموظفين .كما تقوم في الوقت الراهن بمراجعة
عمليات تنفيذ أتمتة تقييمات مخاطر العمالء بهدف تخفيف أعباء
الديون عن العمالء ،وبالتالي خفض معدالت مخاطر التخلف عن
السداد.
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الجرائم المالية
االحتيال

يعلم بنك رأس الخيمة الوطني أن الجرائم المالية بما في ذلك
غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال تشكل خطرًا غير مقبول
على البنك وجميع مساهميه .وتتفاقم مخاطر االحتيال يوميًا
ساهمة مثل العولمة واألسواق التنافسية والتقدم
بوجود عوامل ُم
ِ
التكنولوجي السريع وفترات التباطؤ االقتصادي .كما تدرك إدارة
البنك ومجلس إدارته بأن اإلدارة االستباقية لمخاطر االحتيال تمثل
جزءًا ال يتجزأ من إستراتيجية إدارة المخاطر العامة ببنك رأس الخيمة
الوطني .ولذا ،فإن بنك رأس الخيمة الوطني قد أنشأ وحدات ُمختصة
للتعامل مع جميع جوانب االحتيال ومنعها وكشفها واالستجابة
لها .وفي عام  ،2017نفذ بنك رأس الخيمة الوطني حل إدارة مخاطر
احتيال تطبيقي رائد لرفع قدرات البنك في كشف ومنع االحتيال.
كما نفذ البنك ح ً
ال رقميًا لكشف االحتيال ومنعه ،يشمل المنصات
المصرفية على شبكة اإلنترنت والهاتف المتحرك على حد سواء .كما
وضع البنك إطارًا إلدارة مخاطر االحتيال يعكس توقعات مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا والتزامهما بالنزاهة التامة والقيم األخالقية.
وتمثل هذه المبادرة نهج البنك في إدارة مخاطر االحتيال في حينه
الواجب وبشكل كفء من خالل وضع أنظمة وإجراءات لتحديد
مخاطر االحتيال وتخفيفها بشكل فعال .كما تبنى البنك نهجًا ثالثيًا
إلدارة مخاطر االحتيال ضمن اإلطار الجديد:
 منع االحتيال رصد االحتيال التصدي لالحتياليشمل تعزيز هذه النهج قالب تعلم إلكتروني إلزامي عن الوعي
باالحتيال بالنسبة لجميع الموظفين.

نشاط المعامالت االحتيالية

2018

2019

2020

2021

حجم أنشطة المعامالت االحتيالية بالدرهم اإلماراتي
(إجمالي قيمة معامالت الحسابات المتنازع عليها مع
أصحاب الحسابات بسبب االحتيال)

0.78

1.26

1.42

2.41

النسبة المئوية للنشاطات االحتيالية الناتجة عن عدم وجود
البطاقة

%67

%90

%97

%100

خصص البنك فرقًا تراقب عمليات االحتيال الرقمي وغير الرقمي على
حد سواء والتصدي لها .يتحقق ذلك من خالل الجمع بين حلول رصد
ً
ممزوجة بتوعية العمالء المستمرة
ومنع االحتيال الرائدة في المجال
من خالل رسائل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة .تتبنى الحلول
محركات القواعد وخوارزميات لرصد االنحراف السلوكي لتحديد
ومنع أي محاوالت احتيال مع العمل على االستجابة الفورية لها.
أقام بنك رأس الخيمة الوطني عالقة مع خدمة مراقبة عالمات
تجارية عالمية لرصد ومعالجة أي محاوالت للتصيد االحتيالي والتصيد
الصوتي واالحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة الموجهة ضد عمالئنا.
ً
عالوة على ذلك ،يتمتع البنك بتصنيف أمان  790على مقياس شركة
«بِت سايت»  BitSightلألمان والذي يتراوح بين  250و ،900وهو أعلى
ً
درجة من المعدل في القطاع المالي العالمي .وتعتمد التصنيفات
األمنية في «بِت سايت» مقياسًا ديناميكيًا يعتمد على البيانات
المستمدة من أداء شركة ما على صعيد األمن السيبراني ،وهو
مقياس هام ومعتمد في الوقت ذاته .وهذه التصنيفات اليومية
مستمدة من معلومات موضوعية يمكن التحقق من صحتها.

االمتثال

تعد وظيفة االمتثال خطًا دفاعيا مستق ً
ال .وتماشيا مع لوائح ومعايير
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن االمتثال ،فإن المدير
التنفيذي لالمتثال يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي ويتمتع
بحق الوصول غير المقيّد إلى لجنة االمتثال والحوكمة المؤسسية
والقانونية التابعة لمجلس اإلدارة.

اللوائح التنظيمية ومكافحة غسل األموال
واالمتثال للعقوبات

ال يزال االمتثال من أهم المجاالت التي يركز عليها مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية للبنك .تتولى وحدة مستقلة لالمتثال اإلشراف
على إطار وإجراءات عمل إدارة مخاطر االمتثال في مختلف أقسام
البنك .كما تركز وحدة االمتثال كذلك على الحد بفاعلية من مخاطر
مكافحة غسل األموال ومخاطر العقوبات ،فض ً
ال عن مراجعة البيئة
التنظيمية وتعديل السياسات الداخلية و/أو إصدارها .يتمسك البنك
بنهج عدم التسامح مطلقًا إزاء أي خرق لسياسات االمتثال ،سواء
في الجوانب التنظيمية أو العقوبات أو مكافحة غسيل األموال
وقد أوضح ذلك في سياساته المعنية بهذه الجوانب .يؤدي تلك
الوظيفة نخبة من الخبراء المؤهلين من خالل ورش وجلسات تدريبية
ُتعقد على فترات دورية للحفاظ على مستوى االمتثال في البنك
وتعزيزه .قام بنك رأس الخيمة الوطني باستثمارات كبيرة في تصفية

المراجعة
االستراتيجية

مراجعة
االستدامة

المراجعة
التشغيلية

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

الدفعات ومراقبة تقنية المراقبة وتنفيذ نماذج لفحص أسماء
العمالء بشكل ناجح.
تعمل هذه الوظيفة عن كثب مع رؤساء األعمال ورئيس إدارة
المخاطر لتحديد مدى تقبل مخاطر االمتثال ،وتقدم تحديثات
مخاطر االمتثال في كل اجتماع للجنة االمتثال والحوكمة
المؤسسية والشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس اإلدارة .كما
المسجل لدى الجهات
أن المدير التنفيذي لالمتثال هو المسؤول ُ
التنظيمية عن تقارير غسل األموال ،ويتولى إدارة ممارسات مكافحة
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب والعقوبات بالبنك.

الشراء المسؤول

يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني بأن أخالقيات العمل ال تقف عند
حدود عملياتنا التشغيلية فحسب ،بل تمتد لتشمل موردينا أيضًا.
ولهذا السبب ،يجب التعامل مع الشراء المسؤول في جميع مراحل
سلسلة التوريد نظرًا لتأثرها بكل من من يتم اختياره للمشاركة في
األعمال التجارية ومصدرها و كيفية تعامل هذه األطراف مع اآلثار
الناجمة عنها ..يتسبب الشراء غير المسؤول في مخاطر غير الزمة
لألعمال التي تتعامل معها بنك رأس الخيمة الوطني بجدية ويجري
التعامل معها في إجراء الشراء وتوجيهاته اإلرشادية بالبنك.
يُراعي برنامج الشراء ببنك رأس الخيمة الوطني الممارسات األخالقية
وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها والقضاء على
المهربة من خالل التعامل مع نظم إدارة التميز التشغيلي.
المنتجات ُ
ال تتناول أهداف الشراء المخاطر التي قد تواجه أعمالنا فحسب، ،
وإنما ترمي كذلك إلى تطوير النظام البيئي للمورد وحماية جميع
أصحاب المصلحة من خالل التعامل النظيف.
تخضع عملية الشراء داخل البنك و ُتراجع من قبل لجنة الشراء
التنفيذية ،والتي تقوم بدمج إجراءات وسياسة الشراء الموحدة في
عملية صنع القرار.
وقد وُ ضعت مدونة قواعد السلوك للموردين التي تم تطويرها
حديثا والخاصة ببنك رأس الخيمة الوطني لنقل توقعات البنك
والشركات التابعة به فيما يتعلق بممارسات األعمال اآلمنة
واألخالقية لجميع الموردين في سلسلة توريد الشركة .نتوقع من
الشركات تبني هذا االلتزام بالنزاهة مع القيام باألعمال مع بنك رأس
ً
نيابة عنه.
الخيمة الوطني و/أو

عمليات الشراء في بنك رأس الخيمة الوطني

2017

2018

2019

2020

2021

العدد اإلجمالي للموردين الملتزمين

699

652

706

625

686

العدد اإلجمالي للموردين المحليين الملتزمين

587

530

562

489

543

العدد اإلجمالي لموردي المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الملتزمين

517

457

483

539

459

إجمالي نفقات الشراء (الفعلية) (مليون درهم إماراتي)

500.6

393.1

584.1

655.3

645.7

95
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عالقات المستثمرين وأداء األسهم

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ج .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في :2021/12/31

معلومات عامة عن حركة سعر سهم البنك مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي ينتمي إليه البنك خالل عام .2021

الرقم

ملكية السهم  /األسهم

عدد المساهمين

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من رأس
المال

1

أقل من 50,000

165

1,908,243

%0.11

%70

2

من  50,000إلى أقل من 500,000

120

20,873,123

%1.25

%60

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

54

94,418,215

%5.63

%50

4

أكثر من 5,000,000

30

1,559,045,847

%93.01

%80

%40
%30

د .األسهم المملوكة  /المحمولة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر 2021

%20

الرقم

ملكية السهم  /األسهم

عدد األسهم
المملوكة

%0

1

معالي محمد عمران الشامسي

211,100

%10-

2

سمو الشيخة آمنه القاسمي

ال يوجد

3

معالي الشيخ سالم القاسمي

6,037,236

4

السيد /أحمد عيسى النعيم

112,310,000

5

السيد /سالم علي الشرهان

ال يوجد

6

السيد /راجان ختربال

ال يوجد

7

السيد /كانتيك داسقوبتا

ال يوجد

%10

%20Feb

FTSE ADX General Index

Mar

Apr

FTSE ADX Financial Index

Jun

May

Aug

Jul

Oct

Sep

Dec

Nov

National Bank of Ras Al-Khaimah

أ .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 2021/12/31أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي،
خليجي ،عربي وأجنبي.

هـ  .يمكن التواصل مع فريق عالقات المستثمرين عبر الرقم المخصص وعنوان البريد اإللكتروني أدناه
العمالء من األفراد

الشركات

الحكومة

مجموع

15.93

52.78

83.81

• بيانات االتصال بفريق عالقات المستثمرين في بنك رأس الخيمة الوطني
• رقم الهاتف+971 4 291 5545 :
• عنوان البريد اإللكترونيir@rakbank.ae :
• رابط صفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للبنك.

0.00

14.60

https://rakbank.ae/wps/portal/header/investor-relations

1.59
%100

نسبة األسهم المملوكة

الرقم

تصنيف المساهم

1

محلي

15.11

2

عربي

4.44

10.16

3

أجنبي

0.33

1.26

0.00

4

مجموع

19.88

27.35

52.78

ب .بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في :2021/12/31

الرقم

االسم

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من رأس
مال الشركة

1

حكومة رأس الخيمة

827,180,540

%49.35

2

السيد أحمد عيسى أحمد النعيم

112,115,000

%6.69

تملك حكومة رأس الخيمة بشكل مباشر وغير مباشر  % 52.78من رأسمال بنك رأس الخيمة الوطني

96

97

البيانات
المالية

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين

100

تقرير مدقق الحسابات المستقل

105

بيان المركز المالي الموحد

111

بيان األرباح أو الخسائر الموحد

112

بيان الدخل الشامل الموحد

113

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

114

بيان التدفقات النقدية الموحد

115

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

116
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ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻟﺻﺎﻟﺢ وﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﯾﺳرﻧﺎ أن ﻧﻌرض ﻟﻛم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )"اﻟﺑﻧك"( وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر  .2021ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ  758,3ﻣﻠﯾون درھم ،ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  252,9ﻣﻠﯾون درھم ) (%50,0ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .ﻛﻣﺎ
ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات  56,3ﻣﻠﯾﺎر درھم ،ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  %6,7ﻋن ﻋﺎم  .2020ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت  34,2ﻣﻠﯾﺎر درھم،
ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  %6,1ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .وارﺗﻔﻌت اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %1,9ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  660,1ﻣﻠﯾون درھم ) .(%7,4وﺑﻠﻐت
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠﻌﺎم  %1,4ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮫ  ،%0,9وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
 %9,5ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %6,5ﻓﻲ ﻋﺎم .2020

ارﺗﻔﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات ﺑﻧﺳﺑﺔ  %6,7ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  56,3ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻌﺎم  .2020وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ  2,0ﻣﻠﯾﺎر درھم ،وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,5ﻣﻠﯾﺎر درھم ،وزﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺔ 1,9
ﻣﻠﯾﺎر درھم .وﻗد ﻗﺎﺑل ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,6ﻣﻠﯾﺎر درھم .ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻗروض
ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,5ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2020وارﺗﻔﻌت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻘطﺎع
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﻘﯾﻣﺔ  709,9ﻣﻠﯾون درھم ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  262,3ﻣﻠﯾون
درھم ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق.

اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ

ارﺗﻔﻌت وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻘﯾﻣﺔ  702,8ﻣﻠﯾون درھم ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  37,6ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌﺎم  .2020وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻧﻣو إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  660,1ﻣﻠﯾون درھم.

ﺗرﺟﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  252,9ﻣﻠﯾون درھم ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ
 586,6ﻣﻠﯾون درھم واﻟﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﻘﯾﻣﺔ  357,1ﻣﻠﯾون درھم.
اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  630,4ﻣﻠﯾون درھم ،واﻟذي ﻗﺎﺑﻠﮫ ﺟزﺋًﯾﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﻔواﺋد واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ  273,2ﻣﻠﯾون درھم ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن
اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  357,1ﻣﻠﯾون درھم .ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%21,2ﻓﻲ ﺣﯾن
اﻧﺧﻔﺿت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  211,2ﻣﻠﯾون درھم .واﻧﺧﻔض ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  38,6ﻣﻠﯾون درھم .ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺳﺑب اﻹﻏﻼق واﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻧﺧﻔﺎض ﺷﮭﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .وازداد ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد .ﻛﺎﻧت
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣودﻋﯾن أﻗل ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻧظًرا ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط( وزﯾﺎدة
ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر وﺑﯾﺋﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
ارﺗﻔﻌت اﻹﯾرادات ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد ﺑﻘﯾﻣﺔ  23,7ﻣﻠﯾون درھم ﺣﯾث وﺻﻠت إﻟﻰ  1,1ﻣﻠﯾﺎر درھم .وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت واﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺔ  75,5ﻣﻠﯾون درھم ،واﻟذي ﻗﺎﺑﻠﮫ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻘﯾﻣﺔ  26,8ﻣﻠﯾون درھم ﻓﻲ
إﯾرادات اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ  9,2ﻣﻠﯾون درھم ،وﻛذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺑﻘﯾﻣﺔ  15,8ﻣﻠﯾون درھم.
ظﻠت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  1,4ﻣﻠﯾﺎر درھم .واﻧﺧﻔﺿت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ  20,6ﻣﻠﯾون درھم ،ﻛﻣﺎ
اﻧﺧﻔﺿت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺷﻐﺎل ﺑﻘﯾﻣﺔ  5,4ﻣﻠﯾون درھم ،واﻟذي ﻗﺎﺑﻠﮫ زﯾﺎدة ﺑﻘﯾﻣﺔ  17,3ﻣﻠﯾون درھم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وزﯾﺎدة ﺑﻘﯾﻣﺔ  5,5ﻣﻠﯾون درھم ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺳوﯾق .وارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻹﯾرادات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  ٪43,2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﻧﺳﺑﺔ  ٪39,2ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
اﻧﺧﻔﺿت اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  333,7ﻣﻠﯾون درھم ﻋن ﻋﺎم  2020واﻟذي ﻗﺎﺑﻠﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  586,6ﻣﻠﯾون درھم ) (%35,3ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .وﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻣﺑﻠﻎ 1,1
ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﻣﻊ  1,7ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺛرة إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  %4,1ﻣن  %5,2ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،اﻧﺧﻔض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  %3,2ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %4,8ﻓﻲ ﻋﺎم
.2020

ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷرﺑﺎح ﻟﻌﺎم  2021وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﺎزل  3ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ %17,0
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %18,6ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  .2020وﯾوﻓر ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧﻣو اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋﺎم .2022
وﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﺳﺑﺔ  ،%11,6ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %14,5ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل
اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %82,9ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %80,7ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2020

اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ت

إن اﻟﺑﻧك ﻣﺻﻧف ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف ،ودرﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﻣودﯾز
ﻓﯾﺗش
ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل اﻧﺗﻠﯾﺟﻧس

ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﺣدﯾث
أﻛﺗوﺑر 2021
دﯾﺳﻣﺑر 2021
أﻏﺳطس 2021

اﻟوداﺋﻊ
Baa1 / P-2
BBB+ / F2
A- / A2

اﻟﻧظرة
ﻣﺳﺗﻘرة
ﻣﺳﺗﻘرة
ﻣﺳﺗﻘرة

اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺑراﯾس ووﺗرھﺎوس ﻛوﺑرز ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻷي
ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﺗدﻗﯾﻘﯾﺔ.

أﺑرز اﻟﻣﺳﺗﺟدا ت ﻓﻲ ﻋﺎم 2021
•
•

•
•
•
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﻋﯾن ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﯾد رﺣﯾل أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺟدﯾد .واﻧﺿم إﻟﻰ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ  3ﯾﻧﺎﯾر  2022وﺳﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ إﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  2ﻓﺑراﯾر .2022
أﻋﻠن ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻋن ﺗﺟدﯾد ﺷراﻛﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﻧﺻﺔ إﻧﻔوﯾس ﺑﺎزار اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺄﺗﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﺷراﻛﺔ
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻓرﯾدة
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗروض رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﺣﻠول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ واﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺑواﺑﺔ  SMEsoukﻣن ﺑﻧك رأس
اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ.
أطﻠق ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺣﻣﻠﺗﮫ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﻛﺎي واردز ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد وورﻟد إﻟﯾت طﯾران اﻹﻣﺎرات واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﯾﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛﺳب ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  160,000ﻣﯾل إﺿﺎﻓﻲ ﻣن أﻣﯾﺎل ﺳﻛﺎي واردز .وﯾﻣﻛن ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟدد
ﻛﺳب أﻣﯾﺎل ﺳﻛﺎي واردز إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث إﺟراءات رﺋﯾﺳﯾﺔ :اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ واﻹﻧﻔﺎق واﻟﺗﺣوﯾل.
اﻓﺗﺗﺢ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣرﻛز راك ﺑﻧك إﻟﯾت اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺗﺟﺎري ﺑدﺑﻲ وھو ﻗﻠب اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﯾوﻓر ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛز راك ﺑﻧك إﻟﯾت اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻣﻼء إﻟﯾت ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول اﻟﻔوري إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول
ﺻص.
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾر ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺧ ّ
اﻧﺗﮭﻰ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣن إﺻدار ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن وﻧﺻف ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺑﻘﺳﯾﻣﺔ رﺑﺢ ﺑﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر  100 +ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ  24ﻣﺎﯾو .2021

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(|4
ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(|2

101

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

أﺑرز اﻟﻣﺳﺗﺟدا ت ﻓﻲ ﻋﺎم ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

أﺑرز اﻟﻣﺳﺗﺟدا ت ﻓﻲ ﻋﺎم ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

اﻧﺗﮭﻰ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣن إﺻدار آﺧر ﻟﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن وﻧﺻف ﺑﻘﺳﯾﻣﺔ
رﺑﺢ ﺑﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر  100 +ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ  27ﻣﺎﯾو .2021
وﻗﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺗﻌﺎون اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ إﺣدى اﻟوﺟﮭﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وھﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺟﻣﺎن اﻟﺣرة .ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﻣوﻗﻌﺔ ھذه ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻟدﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
وﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺳﺗدام.
وﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭوده اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﻌزﯾزھﺎ ،وﻗﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻠدﯾﺔ رأس
اﻟﺧﯾﻣﺔ ﻹطﻼق ﺣﻠول اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧﺿر ﻓﻲ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ .وﺗﺳﮭل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدرات
اﻹﺳﻛﺎن اﻷﺧﺿر وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺿراء وﺣﻠول اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻷﺧﺿر.
اﻧﺿﻣت ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻔﺎوﻧد إﻟﻰ ﻣﻧﺻﺔ  SMEsoukﻣن ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ،ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﻣن ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺻم ﺣﺻري ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪25ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻔﺎوﻧد.
ﺣﺻﻠت ﺷرﻛﺔ راك أي إم آي ھوﺗﯾل ،وﯾﻘﻊ ﻣﻘرھﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وإدارة اﻟﻔﻧﺎدق ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة ،ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻣن
ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺷروع ﺗطوﯾر ﻓﻧدق ﺟدﯾد .ﺳﺗ ُﺳﺗﺧدم اﻷﻣوال ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺷرﻛﺔ راك أي
إم آي ھوﺗﯾل ،وھو ﻣﻧﺗﺟﻊ ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﺟزﯾرة اﻟﻣرﺟﺎن ،واﻟذي ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺗطوﯾرﯾﺔ  543ﻣﻠﯾون درھم ) 147ﻣﻠﯾون دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ(.
ﺗم إطﻼق ﻣﻧﺻﺔ  UAE Trade Connectرﺳﻣﯾﺎ ً ،وھﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟرﻗﯾﻣﺔ )ﺑﻠوك ﺗﺷﯾن( ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ،
ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻻزدواﺟﯾﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺻﺔ ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي واﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ وﺑﻧك دﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري وﺑﻧك اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول وﺑﻧك اﻟﻣﺷرق
وﺑﻧك اﻟﻔﺟﯾرة اﻟوطﻧﻲ وﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ.
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ھو أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺷرﯾﻛﺔ ﻟﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد ﻟﻧظﺎم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ) (B2Bاﻟﺟدﯾد
واﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻊ ﻋروض ﺟدﯾدة ﻟﺗﻣوﯾل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد ،ﻣﻣﺎ ﯾﻣّﻛن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺗﺄﻣﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻼزم ﻟﻠﻧﻣو.
وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮫ ﻟﺗﻌزﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،أﻧﺷﺄت ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك رأس
اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻧﺻﺗﮫ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ،وھﻲ ﻣﻧﺻﺔ  .klipﺗﻌﻣل ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟرﻗﻣﯾﺔ،
ﺑﻘﯾﺎدة اﺗﺣﺎد ﻣﺻﺎرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺻﺔ  klipﺑﮭدف ﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻌﻠﻲ ودﻋم ﺟﮭود ﺣﻛوﻣﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ.
دﺧل ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرودرز ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات ،ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻧدوة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻧدوة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺗدى ﻋﺎم
ﻟﻠﺟﻣﮭور ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﻓﮭم اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﮭد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣوﻛﻣﺔ.
دﺧل ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻹطﻼق
ﻓﺎﯾر ﻓﻼي  -وھو اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣراﻓق اﻷول ﻣن ﻧوﻋﮫ ﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد ﺳﻛﺎي واردز وورﻟد إﻟﯾت طﯾران اﻹﻣﺎرات ﻣن ﺑﻧك رأس
اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ.
واﺣﺗﻔﺎًء ﺑﺷﮭر اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺳرطﺎن اﻟﺛدي ،أطﻠق ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺣﻣﻠﺔ ﺗوﻋﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺣول ﺳرطﺎن اﻟﺛدي ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻧﺷر
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣول اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣرض وأھﻣﯾﺔ اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣوظﻔﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻧﮭﺎ.
وﻗﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺗﻌﺎون اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﻟﺟﺑل ﻋﻠﻲ )ﺟﺎﻓزا( ،اﻟﻣرﻛز اﻟراﺋد ﻟﻠﺗﺟﺎرة
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وذﻟك ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻟدﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻣواﺻﻠﺔ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺳﺗدام .وﻛﺟزء ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﺳﯾوﻓر اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ
ﺟﺎﻓزا إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻟﻔوري إﻟﻰ ﺣﻠول وﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك.
أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ ﻣﯾزا ،اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺻﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﺧذ ﻣن
اﻹﻣﺎرات ﻣﻘرا ً ﻟﮭﺎ ،ﻋن إﺑرام ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ .ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﻟﺗﻛون ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
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وﻗﻊ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻣﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻹﻗراض اﻟﻣﺷﺗرك
ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﯾﻘدم ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺗﻣوﯾﻼً ﯾﺻل
إﻟﻰ  10ﻣﻠﯾون درھم ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون  %50ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت إﻣﺎ ﺑﺿﻣﺎن أو إﻗراض ﻣﺷﺗرك
ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ.
وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗرض ﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  150ﻣﻠﯾون درھم ﻣﻊ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺷروع ﺑﺎي رﯾزﯾدﻧس ﻓﻲ ﺟزﯾرة
اﻟﺣﯾﺎة ،ﻣﯾﻧﺎء اﻟﻌرب.
ﺣﺻل  16ﻣواطﻧًﺎ إﻣﺎراﺗﯾًﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل ﻣن
ﻣﻌﮭد اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھو ﻣﻌﮭد إﻗﻠﯾﻣﻲ راﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ.
رﺣﺑت اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺗوب ﺟوﻟف دﺑﻲ ،ﺑﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻛﺷرﯾك ﺣﺻري ﻟﻠوﺟﮭﺔ
وﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟطﺎﺑق اﻟﻌﻠوي ﻓﻲ ﺗوب ﺟوﻟف إﻟﻰ طﺎﺑق ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
اﻟوطﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺿﯾوف ﺗوب ﺟوﻟف ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﻔوز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟواﺋز واﻟﺗﺟﺎرب ﻣن ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ وھم ﯾﻠﻌﺑون
ﻓﻲ طﺎﺑق ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ.
دﺧل ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﯾو ﺑﻧك  ،ﯾو أي ﺑﻲ  ،ﻟﺗﺷﻛﯾل أول ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﻣﺛل ﺑﻧوك ﻧﯾو اﻷﺧرى  ،ﻟﯾس ﻟدى ﺑﻧك ﯾو أي ﺑﻲ أي ﻓروع ﻣﺎدﯾﺔ وﻻ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘروض
واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾوﻓر ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻣوازﻧﺔ  ،وﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻧظراء ودﻓﻊ
اﻟﻔواﺗﯾر.

اﻟﺟواﺋز ﻓﻲ ﻋﺎم 2021

•
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أﻓﺿل ﺑﯾت اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ذا أﺳﯾت ﺑﻧﺷﻣﺎرك رﯾﺳﯾرش
ﺟواﺋز اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻌﺎم  2021ﻣن ﺟواﺋز إﻓﻣﺎ أﻛﺳﻧﺗﺷر ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺻرﻓﻲ 2021
اﻟﻔﺎﺋز ﻋن ﻓﺋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺻور رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼء  -ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ – ﻣن
ﺟواﺋز إﻧﻔوﺳﯾس ﻓﯾﻧﺎﻛل ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر 2021
أﻓﺿل ﻣزّود ﻹدارة اﻟﺛروات ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  2021ﻣن ﺟواﺋز اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﺛروات

أﻓﺿل ﺑﻧك ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  2021ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ
أﻓﺿل ﺑﻧك ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  2021ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ

ﺟﺎﺋزة اﻟﺗﻣﯾز ﻷﻓﺿل ﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗدام ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻓوز ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﺋزة اﻟذھﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ذا أﺳﯾت إي إس ﺟﻲ ﻟﺟواﺋز اﻟﺷرﻛﺎت 2021
ﺣﺻل ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﻠﺻق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻏرﻓﺔ دﺑﻲ  -ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻌﺎم 2021
أﻓﺿل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋن "اﻟطﻠب اﻟﺳرﯾﻊ" ﻣن ﺟواﺋز آﺳﯾﺎن ﺑﺎﻧﻛر ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻓﺿل ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋن " "Skiplyﻣن ﺟواﺋز آﺳﯾﺎن ﺑﺎﻧﻛر ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻓﺿل ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺟواﺋز اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 2021
أﻓﺿل ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻋن "روﺑوت اﻟدردﺷﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن" ﻣن ﺟواﺋز اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2021
أﺣد أﻓﺿل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌﺎم  - 2021ﻓورﺑس
اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن  - Skiplyﻣن ﺟواﺋز اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر 2021
أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﻲ – ﺟواﺋز ﻓﺎﯾب ﻣﺎر ﺗﯾك 2021
ﻣﻌﻠن اﻟﻌﺎم  -ﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – ﻣﯾﻣوﺗرﯾﺗس – ﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﻼن –  – She Can Playﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
إطﻼق ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ – اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت – ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ ﺟدﯾدة وﺳط اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ  -ﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
اﻷﻟﻌﺎب ﻋﺑر اﻟﺟوال واﻟﺗﻠﻌﯾب واﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ – إﻓورﯾﺎ ﻣوﻣﯾﻧﺗس – ﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة
اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
اﻟﻔﯾدﯾو ﻋﺑر اﻟﺟوال – ﻣﯾﻣوﺗرﯾﺗس – ﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻟﺟوال –  – She Can Playﺟﺎﺋزة ﺳﻣﺎرﺗﯾز ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
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ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻧظرة ﻟﻌﺎم 2022
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2021ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رﺣﻠﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ .ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم ،ﻛﺎن اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣن آﺛﺎر
ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻏﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺣول ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻧك رأس
ﺿﺎ .وﻣﻊ ﺣﺻول أﻛﺛر ﻣن  ٪90ﻣن ﺳﻛﺎن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ،ﺧﻔﻔت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ
اﻟﺧﯾﻣﺔ أﯾ ً
آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ.
وﻣﻊ ذﻟك ،اﺳﺗﻣرت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﺗم اﻛﺗﺷﺎف أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻔﯾروس, .دﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟرﻋﺎت ﻣﻌززة وﺗداﺑﯾر
اﺣﺗرازﯾﺔ أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن دوران ﻋﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﻛﺎن
اﻟﮭدف ﻣن ذﻟك ردع ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد وﺗﻌزﯾز ﺻﺣﺔ ورﻓﺎھﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن.
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﺷﮭدت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺣﺳﻧًﺎ ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ.
وﻧﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻣر ھذه اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وأن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل ﻟﻌﺎم .2022
وﻓﻘًﺎ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،ﺳﯾرﺗﻔﻊ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ  ٪3ﻓﻲ ﻋﺎم  .2022وﯾدﻋم
ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺑﺄن اﻟدوﻟﺔ ﻟدﯾﮭﺎ أﺣد أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﺣول واﻻﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺳﮭوﻟﺔ
ﻗواﻧﯾن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠواﻓدﯾن واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌرض إﻛﺳﺑو  2020دﺑﻲ.
وﺗزاﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻧﺗﻌﺎﺷﮫ ﺳرﯾﻌًﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-ﻓﻘد أظﮭر ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
اﻟوطﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ،واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر
اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧك ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋوام اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
وﺳﯾواﺻل اﻟﺑﻧك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻟﮫ اﻟرﻗﻣﻲ ﺣﯾث ﻧﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺳﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ،ﻣﻊ ﺗزوﯾد ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﺑﺎﻷدوات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ وﻣﺄﻣوﻧﺔ.

ﺗﻘرﯾرﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(
اﻟﺗﻘر ﯾر ﺣ و ل ﺗ دﻗ ﯾق اﻟﺑﯾ ﺎﻧ ﺎ ت اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة
رأﯾﻧﺎ
ﺑرأﯾﻧﺎ ،ﺗﻌﺑّر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﻛٍل ﻋﺎدل وﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )"اﻟﺑﻧك"(
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021وأداﺋﮫ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻧطﺎق اﻟﺗدﻗﯾق
ﺗﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•

ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021
ﺑﯾﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﺷﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.

أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد أﺟرﯾﻧﺎ ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ .وﯾﺗم إﯾﺿﺎح ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺿﻣن ﻓﻘرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺣول ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ.
ﻧرى أن أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻟرأﯾﻧﺎ.
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ

………..………….………….
ﻣﺣﻣد ﻋﻣران اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

إﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ
ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻘواﻋد.

ﻣﻧﮭﺟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق

ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،أﺧذﻧﺎ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺣﻛﺎم اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ اﻹدارة ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطوت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻓﺗراﺿﺎت وﻣراﻋﺎة اﻷﺣداث
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ .وﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق ﻟدﯾﻧﺎ ،ﺗطرﻗﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎوز اﻹدارة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﯾز اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺎطر وﺟود أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﯾﺎل.
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻧطﺎق اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم رأي ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ھﯾﻛل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺑراﯾس ووﺗرھﺎوس ﻛوﺑرز )ﻓرع رأس اﻟﺧﯾﻣ ﺔ( ،رﺧﺻ ﺔ رﻗم 41548
أﺑراج ﺟﻠﻔﺎر ،اﻟطﺎﺑق رﻗم  ،24ﻣﻛﺗب رﻗم  ،2402رأس اﻟﺧﯾﻣ ﺔ  -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ھﺎﺗف ،+971 (0)7 226 0222 :ﻓﺎﻛسwww.pwc.com/me ،+971 (0)7 226 0555 :
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ﻣﺣﻣد اﻟﺑورﻧو وﺟﺎك ﻓﺎﺧوري ودوﺟﻼس أوﻣﮭوﻧﻲ وﻣراد اﻟﻧﺳور وراﻣﻲ ﺳرﺣﺎن ﻣﺳﺟﻠون ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻛﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﻐﻠﯾن
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(
)تابع(
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك اﻷمور التي ،في تقديرنا المهني ،كانت أكثر اﻷمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية .وقد
تم التطرق إلى هذه اﻷمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وﻻ نقدم رأيا ً منفصﻼً بشأن هذه اﻷمور.

أمر التدقيق الرئيسي

أمر التدقيق الرئيسي
قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على
جميع موجوداتها المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين
المقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر وعقود
الضمان المالي بما في ذلك التزامات التمويل.

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
:2021

كما تمارس المجموعة أحكاما ً هامة وتضع عدداً من اﻻفتراضات
عند إعداد نماذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة الخاصة بها ،ويتضمن
ذلك احتساب احتمالية التعثر بشكل منفصل لمحافظ الشركات
واﻷفراد وتحديد الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن
التعثر لكل من التعرضات الممولة وغير الممولة ،والتعديﻼت
المستقبلية ،ومعايير التصنيف في المراحل .
وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر ،تضع المجموعة أحكاما ً حول
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك
قيمة الضمان.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(
)تابع(
أمور

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي

⮚ اختبرنا مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب الخسائر
اﻻئتمانية المتوقعة.
⮚ وبالنسبة إلى عينة التعرضات ،تحققنا من مدى مﻼءمة تطبيق
المجموعة لمعايير التصنيف في المراحل .
⮚ قمنا باﻻستعانة بخبرائنا الداخليين المتخصصين من أجل تقييم
الجوانب التالية:


تم عرض سياسة اﻻنخفاض في القيمة لدى المجموعة وفقا ً للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9في اﻹيضاح رقم  3من البيانات
المالية الموحدة.



يُعد قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة من أمور التدقيق الرئيسية
ﻷن المجموعة تطبق أحكاما ً هامة وتضع عددا ً من اﻻفتراضات
حول معايير تصنيف المراحل المطبقة على اﻷدوات المالية وحول
إعداد نماذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ﻻحتساب مخصصات
اﻻنخفاض في القيمة لدى المجموعة .



المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

التدقيق

الرئيسية

)تابع(

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي
⮚ وبالنسبة لعينة التعرضات ،تحققنا من مدى مﻼءمة تحديد التعرض الناتج
عن التعثر ،بما في ذلك النظر في التسديدات والضمانات.
⮚ وباﻹضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق بالمحفظة اﻻئتمانية للشركات في
المرحلة الثالثة ،فقد خضع تحديد مدى مﻼءمة افتراضات وضع
المخصصات لتقييم مستقل من خﻼل عينة من التعرضات المختارة على
أساس الخطر وأهمية التعرضات الفردية .وتم تكوين رأي مستقل حول
مستويات المخصصات المعترف بها ،وذلك بنا ًء على المعلومات
التفصيلية المتاحة حول القرض واﻷطراف المقابلة في ملفات اﻻئتمان.
أما بالنسبة بالمحفظة اﻻئتمانية لﻸفراد في المرحلة الثالثة ،فقد خضعت
اﻻفتراضات لتقييم مستقل لكل فئة من فئات المنتجات وتم تكوين رأي
مستقل حول مستويات المخصصات المعترف بها لكل مستوى للفئات.
⮚ قمنا بتقييم إفصاحات البيانات المالية الموحدة مع المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9واﻹفصاحات التي
تم إجراؤها فيما يتعلق بتأثير كوفيد19-على الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة.
⮚

اﻹطار المفاهيمي المستخدم في وضع سياسة اﻻنخفاض في القيمة
لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم .9
يتم استخدام منهج نموذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة والحسابات في
احتساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج
عن التعثر لفئات الموجودات المالية لدى المجموعة .تم تقييم مدى
مﻼءمة منهج النموذج ،مع اﻷخذ في اﻻعتبار تأثير كوفيد. 19-
معقولية اﻻفتراضات المستخدمة عند إعداد إطار عمل النموذج بما
في ذلك اﻻفتراضات المستخدمة لتقييم السيناريوهات المستقبلية
والزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان.
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ﺗﻘرﯾرﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھ ﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾ ﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
إن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻟﻛن ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺷ ﺄﻧﮭﺎ( .وﻗد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﺛل،
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
إن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻻ ﯾﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻻ ﻧﺑدي أي ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄي ﺻورة ﻛﺎﻧت.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ً ،وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻧظر ﻓﯾﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﺗﺗﻌﺎرض ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة أو ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدﻗﯾق ،أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﺗﺑدو أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى.

ﺗﻘرﯾرﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣول ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔً ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
اﺣﺗﯾﺎل أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺷﻣل رأﯾﻧﺎ .ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ﻣﺳﺗوى ﻋﺎٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،وﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻧﻔذة وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋًﻣﺎ ﻋن أي ﺧطﺄ ﺟوھري إن وﺟد .ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺧطﺎء ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻟﺧطﺄ وﺗﻌﺗﺑر
ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول أن ﺗؤﺛر ﺗﻠك اﻷﺧطﺎء ،إﻓرادًا أو إﺟﻣﺎًﻻ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻧﻔذة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻧﺗﺑﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ طوال أﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻠﺗزم
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
●

إذا ﺗوﺻﻠﻧﺎ ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻧﻛون ﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،إﻟﻰ وﺟود أﺧطﺎء
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻠزﻣون ﺑﺑﯾﺎن ھذه اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﺷﻲء ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
إذا ﺗوﺻﻠﻧﺎ ،ﻋﻧد ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إﻟﻰ وﺟود أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻠزﻣون ﺑﺈﺑﻼغ ھذا اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟون ﻋن إﻋداد ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻛذﻟك
إﻋدادھﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ  ،وﻋن ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗرى اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﻋداد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ،ﺳواًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎل أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾ َُﻌدون ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎري
واﻹﻓﺻﺎح  -ﻋﻧد اﻟﺿرورة  -ﻋن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻛذا اﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﯾﻌﺗزﻣون ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو وﻗف أﻧﺷطﺗﮭﺎ أو ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﮭم أي ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة
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●
●
●

●
●

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻟﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات
اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟرأﯾﻧﺎ .إن ﺧطر ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋن أي أﺧطﺎء
ﺟوھرﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل ﯾﻌد أﻛﺑر ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺧطﺄ ﺣﯾث ﻗد ﯾﻧطوي اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواطؤ أو اﻟﺗزوﯾر أو اﻟﺣذف اﻟﻣﺗﻌﻣد
أو اﻟﺗﺣرﯾف أو ﺗﺟﺎوز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﺗﻛوﯾن ﻓﮭم ﺣول ﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﺗدﻗﯾق ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس ﻟﻐرض إﺑداء رأي
ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣن إﻓﺻﺎﺣﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺗﺧدام أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﯾﻘﯾن ﻣﺎدي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرة ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ.
وإذا ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻋدم ﯾﻘﯾن ﻣﺎدي ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ .إن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﺻل ﻟﮭﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن
اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷ ةﺄ ﻋﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻧﺳﻘﮭﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﻣﺛل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل.
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹﺑداء رأي ﺣول
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗوﺟﯾﮫ أﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ وأداﺋﮭﺎ ،وﻧظل ﻣﺳؤوﻟﯾن دون
ﻏﯾرﻧﺎ ﻋن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﺗدﻗﯾق.

ﻛﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﻧطﺎق وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻘررﯾن وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي
أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻣﮭﻣﺔ ﻧﺣددھﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ.
ﻧﻘدم أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد اﻣﺗﺛﻠﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺑﻠﻐﮭم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻏﯾرھﺎ
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾ ُﻌﺗﻘد إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول أﻧﮭﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻧﺎ ،واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر أو ﺳﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ إن ﻟزم اﻷﻣر.
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المراجعة
التشغيلية

المراجعة
االستراتيجية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﺗﻘرﯾرﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع(
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣول ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺎﺑﻊ(
وﻣن ﺑﯾن اﻷﻣور اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣدد ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﻗﺻوى أﺛﻧﺎء اﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑدورھﺎ أﻣور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﺛم ﻧدرﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺗﺣظر اﻟﻧظم أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ﻟﻠرأي
اﻟﻌﺎم أو إذا ﻗررﻧﺎ  -ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  -أن أﻣر ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول ﺑﺄن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذا اﻷﻣر
ﺳوف ﯾﺗرك ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻔوق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟراء ھذا اﻹﻓﺻﺎح.

اﻟﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ  ،ﻧﻔﯾدﻛم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

أﻧﻧﺎ ﻗد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻷﻏراض ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ.
أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻗد أ ُﻋدت ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،طﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ.
أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد اﺣﺗﻔظت ﺑدﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
أن اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  35ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ أﺑرﻣت ھذه
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
أﻧﮫ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﻟم ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﺧﺎﻟﻔت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
 2021أﯾﺎ ً ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ  ،أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧك
أو أﺣﻛﺎم ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛٍل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﮭﺎ أو ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021
أن اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  45ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021

إﯾﺿﺎﺣﺎ ت 2021
أﻟف درھم
اﻟﻣوﺟودا ت
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﺷﮭرة

4
5
7
7
6
8
9
11
36
10

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودا ت

2020
أﻟف درھم

3,894,068
8,428,854
4,898,867
4,567,056
32,283,560
362,491
67,568
806,165
694,267
134,424
166,386

5,470,285
6,562,391
3,633,298
4,301,664
30,041,470
282,265
116,865
1,284,182
795,930
117,872
166,386

56,303,706

52,772,608

اﻟﻣطﻠوﺑﺎ ت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎ ت
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر

ﺑراﯾس ووﺗرھﺎوس ﻛوﺑرز
 1ﻓﺑراﯾر 2022

3,174,223
37,647,088
67,568
5,274,326
477,847
1,150,212
130,600

2,067,762
36,944,324
116,865
3,612,266
430,394
1,653,691
102,348

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎ ت

47,921,864

44,927,650

راﻣﻲ ﺳرﺣﺎن
ﺳﺟل ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن رﻗم 1152
اﻟﻣﻛﺎن :دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

19

1,676,245
950,431
2,584,864
3,131,076

1,676,245
950,431
2,079,275
3,099,695

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟُﻣّﻼك اﻟﺑﻧك
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة

20

8,342,616
39,226

7,805,646
39,312

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

8,381,842

7,844,958

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

56,303,706

52,772,608

)(7

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  114ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (14ﻟﺳﻧﺔ  ،2018ﻧﻔﯾدﻛم ﺑ ﺄﻧﻧﺎ ﻗد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﺑرھﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ.

………………………………………………..
ﻣﺣﻣد ﻋﻣران اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

12
13
14
15
16
37

17
18

…………………………………..
ﺑﯾﺗر وﻟﯾﺎم إﻧﺟﻼﻧد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺑﯾﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
إﯾﺿﺎﺣﺎ ت 2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

1,971,674
)(197,358

2,501,429
)(408,527

1,774,316

2,092,902

454,816
)(60,701

555,453
)(122,777

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

394,115

432,676

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات
ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

2,168,431

2,525,578

686,902
160,774
37,160
80,328
96,943

632,833
187,608
53,002
89,501
75,507

إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد

1,062,107

1,038,451

اﻹﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

3,230,538

3,564,029

)(1,395,575

)(1,395,349

1,834,963

2,168,680

)(1,076,663

)(1,663,302

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

758,300

505,378

ﻣّﻼك اﻟﺑﻧك
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة

756,125
2,175

503,777
1,601

758,300

505,378

0,45

0,30

إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد

21
21

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
إﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت
إﯾرادات ﻣن ﺻرف ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺷﺗﻘﺎت
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
إﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

22
22

23
24
25

26

اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

30

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:

20

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم:

اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔّﺿﺔ ﺑﺎﻟدرھم

27

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

758,300

505,378

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﺑﻧود ﻟن ﯾ ُﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد

91,227
2,832

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )أدوات اﻟدﯾن(
أرﺑﺎح ﻣن ﺑﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن ﻣﺣّوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

)(3,880
)(48,087
)(10,056

40,717
)(32,567
12,200

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ

32,036

2,446

ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

790,336

507,824

)(10,610
)(7,294

ﺑﻧود ﻗد ﯾ ُﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﻣّﻼك اﻟﺑﻧك
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة

788,407
1,929

506,340
1,484

ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

790,336

507,824

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

1,676,245

-

-

1,676,245

1,676,245

-

1,676,245

رأس
اﻟﻣﺎل
أﻟف درھم

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
39,226
8,381,842

ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
1,929
)(2,015
790,336
)(253,452

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

758,300
32,036

7,844,958

7,844,958

507,824
)(1,550
)(502,873

505,378
2,446

7,841,557

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

2,175
)(246

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (33

3,324,614

3,636,113

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
39,312

39,312

1,484
-

1,601
)(117

37,828

ﺣﺻص
ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
أﻟف درھم

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻧﻘص(  /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(311,499
3,636,113

1,732,689
1,903,424

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة
ﻟُﻣّﻼك اﻟﺑﻧك
أﻟف درھم

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
دﻓﻌﺎت ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
دﻓﻌﺎت ﺳﻧدات اﻟدﯾن وﻗروض أﺧرى
إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن وﻗروض أﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن /اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(253,452
)(22,778
)(844,634
2,508,702
1,387,838

)(502,873
)(27,479
)(1,285,550
)(1,815,902

ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟزﻛﺎة
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ  -ﻣ ﺣدد
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ

)(8,465,871
7,015,879
)(53,592
41,148
)(1,462,436

)(6,563,426
6,980,574
)(97,082
6,662
326,728

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

1,076,663
127,273
29,688
4,880
)(1,508
)(13,163
)(73,674
)(48,086
)(5,218
)(1,157
90,875
)(9,353
)(2,009
1,933,511
752,110
)(1,357,305
)(3,309,618
)(82,608
528,731
1,106,462
702,764
47,452
)(558,400
)(236,901

1,663,302
122,875
)(1,550
37,435
5,374
)(3,936
3,245
)(114,676
)(32,567
6,542
)(44,264
)(37,302
)(3,403
8,936
2,115,389
844,446
227,566
2,885,490
141,476
30,655
)(2,909,293
117,964
)(125,980
)(105,850
3,221,863

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020

758,300

505,378

950,431

-

-

950,431

950,431

-

950,431

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ
أﻟف درھم

ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

2,584,864

757,026
)(251,437

756,125
901

2,079,275

2,079,275

503,777
)(1,550
64,568
)(502,873

503,777
-

2,015,353

أرﺑﺎح
ﻣﺣﺗﺟزة
أﻟف درھم

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت:
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر
رﺑﺢ ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺳﺑب ﻛوﻓﯾد19-
ﺧﺳﺎرة ) /رﺑﺢ( ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إطﻔﺎء ﺧﺻم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة ) /رﺑﺢ( ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺧﺳﺎرة )رﺑﺢ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوط وﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ
رﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
إطﻔﺎء ﻋﻼوة ) /ﺧﺻم( ﻟﺳﻧدات اﻟدﯾن
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻧﻘص) /اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى ﺑﻔﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻛﺛر
اﻟﻧﻘص) /اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻧﻘص ) /اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ ﻣوﺟودات و ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﺷﮭرة وأوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

3,131,076

31,381
-

31,381

3,099,695

3,099,695

2,563
)(64,568
-

2,563

3,161,700

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
أ ﺧرى
أﻟف درھم

8,342,616

788,407
)(251,437

756,125
32,282

7,805,646

7,805,646

506,340
)(1,550
)(502,873

503,777
2,563

7,803,729
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الحوكمة الجيدة

ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق  /اﺳﺗﺑﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

البيانات
المالية

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات وﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم .36
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
.1

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

.2

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع") (.اﻟﺑﻧك"( ھو ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ إﻣﺎرة رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ،ﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﻓﺎﻋﺔ ،ﻣﺧرج  ،129ﺷﺎرع اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد ،إﻣﺎرة رأس
اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺳﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﻓرﻋﺎ ً ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻟﺳﯾطرة ﺣﻛوﻣﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت.
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ،ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم )(2
ﻟﺳﻧﺔ  2015وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ .دﺧل اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (32ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺳﻧﺔ ") 2021ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت"(
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر  2021ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ  2ﯾﻧﺎﯾر  .2022وﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻠﺔ  12ﺷﮭًرا اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  2ﯾﻧﺎﯾر  2022ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل
ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﯾﺷﻣل ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( اﻟﺑﻧك وﺧﻣس ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﺎﺳم
"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺣﺻﺔ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﮫ واﻟﻣﺻدر

ﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  121,275ﻣﻠﯾون
درھم
ش.م.ع
ﻣﻛﺗب ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم ش.م.ح

 500,000درھم

%79,23
*%80
*%80

 500,000درھم
ﺷرﻛﺔ راك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾز ش.م.ح
اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ
 50,000دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﻣﺻدر  100دوﻻر
ﺷرﻛﺔ راك ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻛﺎﯾﻣﺎن
%100
أﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﻣﺣدودة
اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ
 50,000دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﻣﺻدر  1دوﻻر
%100
راك ﺟﻠوﺑﺎل ﻣﺎرﻛﯾﺗس ﻛﺎﯾﻣﺎن ﻟﯾﻣﺗد أﻣرﯾﻛﻲ

ﺑﻠد
اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻊ ﻓروع أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن.
اﻟﻣﺗﺣدة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻹداري ﻟﻠﺑﻧك.
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك.
اﻟﻣﺗﺣدة

ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣﺎن

ﺗﺳﮭﯾل إﺻدار ﺳﻧدات اﻟﯾورو
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻧدات اﻟﯾورو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻟدى
اﻟﺑﻧك.

ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣﺎن

ﺗﺳﮭﯾل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزاﻧﺔ.

*ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ھﻲ  %100ﺣﯾث أن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك.
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ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

طُﺑﻘت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد
 1ﯾﻧﺎﯾر  ،2021ﺿﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻟم ﯾﻛن ﻟﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ،أي ﺗﺄﺛﯾـر
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛوﻓﯾد - 19-ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 16

 1ﯾﻧﺎﯾر 2021

ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-ﺗم ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزات إﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن .ﻗد ﺗﺗﺧذ ھذه اﻻﻣﺗﯾﺎزات أﺷﻛﺎًﻻ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻋن اﻟﺳداد وﺗﺄﺟﯾل دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،2020أﺟرى
ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 16ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر" اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺧﯾﺎًرا ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤھﻠﺔ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ
اﻻﺣﺗﺳﺎب إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎﻟك ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك
ﺣﺳﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻛدﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗ ُﻣﻧﺢ ﻓﯾﮭﺎ.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك ،ﺳواء ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﯾﻊ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤھﻠﺔ أو ،إن ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻣﺗﯾﺎزات
اﻹﯾﺟﺎر.
*اﻗﺗﺻر اﻹﻋﻔﺎء ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺑل 30
ﯾوﻧﯾو  .2021وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﻣدﯾد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻘًﺎ إﻟﻰ 30
ﯾوﻧﯾو .2022
إذا طﺑق اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾطﺑﻘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻲ ظروف ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻼﺣق .إذا ﻟم ﯾطﺑق
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤھﻠﺔ ،ﻓﯾ ُﺣظر ﺗطﺑﯾق اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌدﯾل  .2021وﻣﻊ ذﻟك ،إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻗد وﺿﻊ ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﯾق )أو ﻋدم
ﺗطﺑﯾق( اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤھﻠﺔ ،ﻓﻼ ﯾزال ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾﻘرر اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.2

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.2

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

1-2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
)ﺗﺎﺑﻊ(

1-2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

إﺻﻼح ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﯾﺎري  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  1 ،9ﯾﻧﺎﯾر 2021
واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،39واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،7واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  4واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 16
ﻓﻲ أﻏﺳطس  ،2020أﺟرى ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
رﻗم  ،9واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،39واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،7واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،4واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  16ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ أﺛﻧﺎء إﺻﻼح
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﯾﺎري ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑدال ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﺑﺂﺧر ﺑدﯾل.
ﺗﻘدم ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر أﺳﺎس ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣطﻠوﺑﺎت
اﻹﯾﺟﺎر( ،ﻓﺈن اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﺻﻼح إﯾﺑور واﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ،ﻟن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓورﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل.
• ﺳوف ﺗﺳﻣﺢ إﻋﻔﺎءات ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
رﻗم  39أو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺈﺻﻼح إﯾﺑور .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد
ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ.

ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺧﮫ:

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " ،17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" ﺻدر ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  2017ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2023
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  4ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن .وھو ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎس ﺣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر .ﺗﻘﺎس اﻟﻌﻘود ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻت.
• اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر.
• ھﺎﻣش اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻘد واﻟذي ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﮐﺈﯾرادات ﻋﻠﯽ
ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﻐطﯾﺔ.
ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم إﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻌﻛس ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻟﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم .9
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻧﮭﺞ ﺗوزﯾﻊ أﻗﺳﺎط اﺧﺗﯾﺎري ﻣﺑﺳط ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﻋن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻌﻘود ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل،
واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺑرﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺎة.

إن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺻﻼح
إﯾﺑور اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺗﻘدم اﻟذي أﺣرزﺗﮫ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ إﻛﻣﺎل
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌر إﯾﺑور ،ﻓﺈن اﻹﻋﻔﺎءات ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت.

ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾل ﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ "ﻧﮭﺞ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة" ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﮭﺎ
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾث ﯾﺗﻘﺎﺳم ﺣﺎﻣﻠو اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﺎﺋدات ﻣن اﻟﺑﻧود اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ
اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة ،ﯾﺗم إدراج ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ھﺎﻣش
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .وﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﻧﻣوذج أﻗل ﺗﻘﻠﺑﺎ
ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎم.

ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  41ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن إﺻﻼح ﻣﻌدل إﯾﺑور.

ﺳوف ﺗؤﺛر اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر
ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن أو ﻋﻘود اﺳﺗﺛﻣﺎر ذات ﻣﯾزات ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  2020إﻟﻰ ﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطﺑﯾق ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﺷرح ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 17
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻏﯾرھم .ﻛﻣﺎ أدت اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم
 17إﻟﻰ  1ﯾﻧﺎﯾر .2023
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الخيمة الوطني
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.2

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.2

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

1-2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

2-2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

ﺳﯾؤﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  17ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدرة وﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ .وﻣﻊ
ذﻟك ،ﻓﻠﯾس ﻣﻘﺑوﻻً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرا ً ﻣﻌﻘوﻻً ﻋن آﺛﺎر ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﺑل أن
ﺗﺟري ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ .ﻋﯾﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرا ً ﺧﺎرﺟﯾﺎ ً ﻟدﻋم اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم
واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  .17وﻗد أﺟرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺛر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  17وﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟب أﺳﻠوب ﺗﺧﺻﯾص أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وذﻟك ﻧظًرا
ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺗﺑﮭﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻹدارة اﺧﺗﻼف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  17ﺑﺷﻛل
ﺟوھري ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  .4وﺗﻌﻣل اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾًﺎ ،ﻣﻊ
ﻣﺳﺗﺷﺎرھﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺑدء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  17واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  4ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻹﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻷي ﺛﻐرات ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  17ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن.
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻧﺷﺂت وﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2022
اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 16ﯾﺣظر اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 16اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت
واﻟﻣﻌدات" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﺗطﻊ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات أي ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﺻل ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﮫ .ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة
"ﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ" ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻸداء اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﺎدي ﻟﻸﺻل .ﻻ ﯾﺗم
اﺧﺗﺑﺎر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻل ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻘﯾﯾم.
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺗَﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة.

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  - 3ﺗم إﺟراء  1ﯾﻧﺎﯾر 2022
ﺗﻌدﯾﻼت طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 3اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل" ﻟﺗﺣدﯾث اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﺿﺎﻓﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 37اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟطﺎرﺋﺔ"
واﻟﺗﻔﺳﯾر رﻗم " 21اﻟﺿراﺋب" ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟطﺎرﺋﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ.

اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ  -ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 37ﺗوﺿﺢ  1ﯾﻧﺎﯾر 2022
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  37أن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻌﻘد ﻣﺎ
ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد وﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘود .وﻗﺑل أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻌﻘد ﻣﺛﻘل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد.
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1وﺑﯾﺎن  1ﯾﻧﺎﯾر 2023
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗم  2اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﺗﺣدد اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎھﯾﺔ "ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺟوھرﯾﺔ" وﺗوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ أﻧﮫ
ﻻ ﯾﻠزم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟوھرﯾﺔ .وإذا ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻓﻼ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣﺟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ.
ﺿﺎ ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗم  2اﻟﺧﺎص
ﻟدﻋم ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﯾ ً
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،إﺻدار أﺣﻛﺎم اﻷھﻣﯾﺔ ،ﻟﺗوﻓﯾر إرﺷﺎدات ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﮭوم
اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 8ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل  1ﯾﻧﺎﯾر 2023
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،8اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
واﻷﺧطﺎء" ،ﻛﯾف ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات
ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .إن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﮭم ،ﻷن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻷﺧرى وﻛذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

.2

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

2-2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ )ﺗﺎﺑﻊ(

إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه .ﻟﻘد ﺗم ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺷﻛٍل ﺛﺎﺑت
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾ ُذﻛر ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟذﻟك.

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :2020 - 2018
ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو :2020
• اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"  -ﯾوﺿﺢ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرج ﻓﻲ
اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﺔ  %10ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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• اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر"  -ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ رﻗم  13ﻹزاﻟﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺢ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣؤﺟر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﻹزاﻟﺔ أي ﻟﺑس ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣواﻓز اﻹﯾﺟﺎر.
•اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 1ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ"  -ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻘﯾﺎس ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ً ﺑﻘﯾﺎس أي
ﺿﺎ
ﻓروﻗﺎت ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺳﯾﻧطﺑق ھذا اﻟﺗﻌدﯾل أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻹﻋﻔﺎء ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم .1
• اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 41اﻟزراﻋﺔ"  -إزاﻟﺔ اﻟﺷرط اﻟﻣﻠزم ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻷﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .41
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1 - 1ﯾﻧﺎﯾر 2023
ﺗوﺿﺢ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟطﻔﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 1ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" أن
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗ ُﺻﻧف إﻣﺎ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ،اﻋﺗﻣﺎدا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة
اﻟﺗﻘرﯾر .ﻻ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻼم
ﺗﻧﺎزل أو ﺧرق ﺗﻌﮭد( .ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮫ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1ﻋﻧد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ "ﺗﺳوﯾﺔ"
اﻟﺗزام.
ﻗد ﺗؤﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،وﺑﺎﻷﺧص ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻧواﯾﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾف وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﯾﺗوﺟب ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 8اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء".
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﻌﺗزم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون
ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
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)أ(

أﺳﺎس اﻹﻋداد

ﻟﻘد ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
وأﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﺗم إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (26ﻟﺳﻧﺔ
 2020اﻟﻣﻌد ّل ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2020وﻗد دﺧﻠت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2ﯾﻧﺎﯾر  .2021إن اﻟﺑﻧك ﺑﺻدد ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة
وﺳﯾطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺣد أﻗﺻﺎه ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟوﺣدة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻘدم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣوﺟودات.
ﻻ ﯾﺗم ﻋرض ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ،إﻻ أن اﻷرﺻدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗ ُﺻﻧّف
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻛﻣﺗداوﻟﺔ :اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي وأوراق اﻟﻘﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺻدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ :اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﺷﮭرة .اﻷرﺻدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺟزاء اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ( :ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى  -ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ،ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت  -ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن  -ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ،اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى،
ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام ،اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺑﻧوك أﺧرى ،وداﺋﻊ ﻣن ﻋﻣﻼء ،ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،اﻟذﻣم
اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى وﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر.

)ب( اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرﺗﮫ وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .وﺗﺗﺣﻘق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
اﻟﺑﻧك:
§
§
§

ﻟدﯾﮫ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮫ.
ﺿﺎ ﻟﻌﺎﺋدات ﻣﺗﻐﯾرة أو ﯾﻣﺗﻠك ﺣﻘوﻗﺎً ﻣن ﺟّراء ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮫ.
ﻣﻌر ً
ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮫ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻋواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر.

ﺗﻌﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮫ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣد
أو أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾطرة اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

السياسات المحاسبية الهامة )تابﻊ(

.3

)ب(

التوحيد )تابﻊ(

)ج( اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

عندما تكون حقوق التصويت لدى المجموعة أقل من حقوق اﻷغلبية في الكيان المستثمر فيه ،فإننا تتمتع بالسلطة على الكيان المستثمر
فيه عندما تمتلك حقوق تصويت كافية تمنحها القدرة العملية على توجيه اﻷنشطة ذات الصلة بالكيان المستثمر فيه من جانب واحد .تنظر
المجموعة في جميع الوقائع والظروف ذات العﻼقة عند قيامها بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي تملكها كافية لكي تمنحها السلطة
على الكيان المستثمر فيه أم ﻻ ،ويشمل ذلك:





حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اﻵخرين وتوزيعها فيما بينهم.
حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة وأصحاب اﻷصوات اﻵخرين واﻷطراف اﻷخرى.
الحقوق الناشئة من اتفاقيات تعاقدية أخرى.
أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة قادرة ،أو غير قادرة ،في الوقت الحالي على توجيه اﻷنشطة ذات الصلة
حين يقتضي اﻷمر 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
وجه التحديد ،فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خﻼل السنة تُدرج في بيان الدخل الموحد اعتبارا ً من
التاريخ الذي يكتسب فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.
تُعزى اﻷرباح أو ا لخسائر لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اﻵخر إلى مالكي المجموعة والحصص غير المسيطرة .كما ُيعزى
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة .ويتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة عند الضرورة حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واﻹيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة المتعلقة بالمعامﻼت بين
أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التوحيد.

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
تُحتسب التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ﻻ تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على الشركات التابعة
كمعامﻼت لحقوق الملكية .ويتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة بما يعكس أثر التغيرات في
الحصص في الشركات التابعة .كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ
المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مالكي البنك.

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﺷطﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
واﻟﺳﻠم واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ .إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً وإﻟﻐﺎء
اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم )3ه(.

(1

ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ

اﻟﻣراﺑﺣﺔ ھﻲ ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ وﻣوﺟودات أﺧرى إﻟﻰ أﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .وﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء اﻟﻣوﺟودات ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ وﻋد ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺷراء اﻟﺻﻧف اﻟذي ﺗم ﺷراؤه وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط وظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح اﻟﻣراﺑﺣﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذه اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺳدد.

(2

اﻟﺳَﻠم

ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠَم ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﯾﺗﻌﮭد اﻟﻌﻣﯾل )اﻟﺑﺎﺋﻊ( ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﺗﺳﻠﯾم /ﺗورﯾد أﺻل ﻣﻠﻣوس ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺷﺗري( ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻﺣق
ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ اﻟطرﻓﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻹﯾرادات ﻣن ﺗﻣوﯾل ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠَم ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رأس ﻣﺎل اﻟﺳﻠَم ﻏﯾر
اﻟﻣﺳدد.

(3

اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ

اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻌﻣﯾل ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﺣد اﻷطراف ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل )رب اﻟﻣﺎل  -اﻟﻌﻣﯾل( وﯾﻘوم اﻟطرف
اﻵﺧر )اﻟﻣﺿﺎرب  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺷروع أو ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻣﻊ ﺗوزﯾﻊ أي أرﺑﺎح ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﺻص
اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﯾﺎ ً ﻣن ﺷروط وأﺣﻛﺎم
ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ،وإﻻ ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ رب اﻟﻣﺎل.

عندما تفقد المجموعة سيطرتها على شركة تابعة لها ،يتم احتساب الربح أو الخسارة من اﻻستبعاد على أساس الفرق بين ) (1مجموع
القيمة العادلة للمقابل المقبوض والقيمة العادلة ﻷي حصة متبقية و) (2القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات
للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة .يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اﻵخر كما لو كانت المجموعة
قد تخلّصت مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة )أي يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تحويلها إلى
فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها( .أما القيمة العادلة لﻼستثمار المحتفظ به
في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة فينظر لها على أنها القيمة العادلة عند التسجيل اﻷولي لغرض المحاسبة الﻼحقة
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " :9اﻷدوات المالية" أو ،عند اﻻقتضاء ،التكلفة عند اﻻعتراف المبدئي باﻻستثمار في شركة
زميلة أو مشروع مشترك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ج( اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(
(4

اﻟوﻛﺎﻟﺔ

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﻘدرة ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻔﺗرة ،ﻣﻊ ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ .وﯾﺗم
اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗرار ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل.

اﻹﺟﺎرة

ﺗﻣوﯾل اﻹﺟﺎرة ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣؤﺟر( ﺑﺗﺄﺟﯾر أﺻل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﯾل )اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر( ووﻋد
ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻل ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة ﻣﻘﺎﺑل أﻗﺳﺎط إﯾﺟﺎر .ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻹﺟﺎرة ﺑﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر .ﺗظﮭر اﻟﻣوﺟودات اﻹﺟﺎرة ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﺎدل ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧﮫ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.

)د(

اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷﮭرة

اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء .وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﺿﻣن اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ،واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ،وﺣﺻص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺑﺷﻛٍل ﻋﺎم ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ،ﯾﺗم إدراج اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣّﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣّول واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ )إن وﺟدت( ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣّﻣﻠﺔ .إذا ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة
اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣّﻣﻠﺔ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول وﻣﺑﻠﻎ أي ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ )إن وﺟدت( ،ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋض ﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓورا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره رﺑﺢ ﺷراء ﺻﻔﻘﺔ.
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺧول ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ،
ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣﺑدﺋﯾﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﯾﺗم ﻗﯾﺎس أﻧواع
أﺧرى ﻣن اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر آﺧر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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.3

السياسات المحاسبية الهامة )تابﻊ(

)د(

اندماج اﻷعمال والشهرة )تابﻊ(

اندماج اﻷعمال )تابع(

اﻟوﻛﺎﻟﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻌﻣﯾل ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﺣد اﻟطرﻓﺎن )رب اﻟﻣﺎل  -اﻟﻣوّﻛل( ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺎل
ﻟﻠوﺳﯾط )اﻟوﻛﯾل( اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣره وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط ﻣﺣددة ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﻣﻌﯾﻧﺔ )ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘطوع ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر(.
ﯾﻠﺗزم اﻟوﺳﯾط ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﯾﺎ ً ﻣن أﺣﻛﺎم وﺷروط ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ .ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﻛﯾل أو رب اﻟﻣﺎل ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

(5

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية
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عندما يشمل المقابل المحول من قبل المجموعة في اندماج اﻷعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن أي ترتيبات طارئة ،يتم قياس
المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ اﻻستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحول في اندماج اﻷعمال .ويتم بأثر رجعي تعديل
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المؤهل كتعديﻼت لفترة القياس ،مع تعديل مرافق على الشهرة .إن تعديﻼت فترة القياس هي
تعديﻼت تنشأ من معلومات إضافية تم الحصول عليها خﻼل "فترة القياس" )التي ﻻ يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اﻻستحواذ(
حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ اﻻستحواذ.
تعتمد المحاسبة الﻼحقة للتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديﻼت لفترة القياس على كيفية تصنيف المقابل
المحتمل .وﻻ يعاد قياس المقابل المحتمل الذي يتم تصنيفه ضمن حقوق الملكية في تواريخ التقارير الﻼحقة ويتم اﻻعتراف بتسويته
الﻼحقة ضمن حقوق الملكية .ويعاد قياس المقابل المحتمل الذي يتم تصنيفه ضمن اﻷصل أو اﻻلتزام في تواريخ التقارير الﻼحقة وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ويتم اﻻعتراف باﻷرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الربح والخسارة.
عندما يتم إجراء اندماج اﻷعمال على مراحل ،يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقا ً للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة
العادلة في تاريخ اﻻستحواذ )أي التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على حق السيطرة( ويتم اﻻعتراف باﻷرباح أو الخسائر الناتجة ،إن
وجدت ،ضمن الربح أو الخسارة .كما يتم إعادة تصنيف المبالغ الناتجة عن الحصص في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ اﻻستحواذ
المعترف بها سابقا ً في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن اﻷرباح أو الخسائر حيث تكون هذه المعالجة مﻼئمة إذا تم استبعاد هذه الحصص.
في حال لم يتم اﻻنتهاء من المحاسبة اﻷولية ﻻندماج اﻷعمال في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها اﻻندماج ،تقوم المجموعة بتسجيل
المبالغ المؤقتة للبنود التي لم يتم اﻻنتهاء منها .يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خﻼل فترة القياس )انظر أعﻼه( أو عند اﻻعتراف بالموجودات
عرفت
أو المطلوبات اﻹضافية وذلك لﻺشارة إلى المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ اﻻستحواذ ،والتي إذا ُ
ستؤثر على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

الشهرة
يتم تحميل الشهرة الناشئة من اﻻستحواذ على اندماج اﻷعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ اﻻستحواذ على هذه اﻷعمال ناقصا ً خسائر
انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
وﻷغراض فحص اﻻنخفاض في القيمة ،فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد )أو مجموعات وحدات توليد النقد(
لدى المجموعة التي يتوقع أن تستفيد من عملية اﻻندماج.
يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري اﻻنخفاض في قيمتها سنوياً ،أو على نحو أكثر تكراراً ،عندما يكون
هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة .إذا كان المبلغ القابل لﻼسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخصيص
خسارة انخفاض القيمة أوﻻً لتخفيض القيمة الدفترية ﻷي شهرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات اﻷخرى للوحدة بالتناسب بنا ًء
على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة .يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرةً في الربح أو الخسارة .وﻻ يتم عكس
خسارة اﻻنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الﻼحقة.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

)د(

اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷﮭرة )ﺗﺎﺑﻊ(

)ه(

اﻟﺷﮭرة )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﮭرة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد.

)ه( ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺎس ﺑﺄي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إذا ﻛﺎن ﯾﻠﺑﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻛﺎن
ﻏﯾر ﻣﺻﻧف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة:
أن ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
أن ﺗؤدي اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺑﺣﯾث ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ.

ﺗﻘﺎس أداة اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إذا اﺳﺗوﻓت اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وﻟم ﺗﻛن ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
•
•

أن ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أن ﺗؤدي اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺑﺣﯾث ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ.

ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً أن ﺗﻌرض اﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾﺗم ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﻗد ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا أدى
ذﻟك إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﮫ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ اﻟذي ﻗد ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء:
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
•

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة :ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .إن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة ﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌزى إﻟﻰ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺗﻠك اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻻ ﯾﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف
اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق( وﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت(.
ھذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺛل ھذا اﻟﻌرض ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﻔر ﻋن ،أو ﯾزﯾد ،ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﻋرض اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

•

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤھل ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل
اﻟﻣﻘﺑوض ﻟﻠﺗﺣوﯾل.

•

ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

•
•

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﮭدف ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾ ُﺣﺗﻔظ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﺎﻷﺻل ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ذﻟك ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة
اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷھداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﺳب إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻌﻘود ،أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾن ،أو ﻣطﺎﺑﻘﺔ آﺟﺎل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ آﺟﺎل
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات ،أو ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ذﻟك إﻟﻰ إدارة اﻟﺑﻧك.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ذﻟك اﻟﻧﻣوذج( واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﮭﺎ
ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ﻣدﯾري اﻷﻋﻣﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣدارة أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ.
وﺗﯾرة وﺣﺟم وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ وأﺳﺑﺎب ھذه اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﺄن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ
ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﻟﻛن ﯾﺗم اﻟﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل
ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ھدف اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠن ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

إن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو اﻟﻣدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداؤھﺎ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻣﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻻ ھﻲ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻣﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ه( ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)و(

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﺣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻓواﺋدھﺎ )"اﺧﺗﺑﺎر اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻓواﺋدھﺎ"(

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻷﻏراض ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﯾ ُﻌرف "اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ" ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .وﺗ ُﻌرف "اﻟﻔﺎﺋدة" ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ،وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻣﺧﺎطر وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗراض
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ( ،وﻛذﻟك ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﺣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻓواﺋدھﺎ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻐﯾّر ﻣن ﺗوﻗﯾت أو ﻣﻘدار اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ھذا اﻟﺷرط.
وﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر:

ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ذاﺗﮫ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
•
•
•

إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻌﻛوﺳﺎت.
أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ.

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .وھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻧﮭﺎﺋﻲ وﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ.

)أ( أي أﺣداث طﺎرﺋﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘدار وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
)ب( ﺳﻣﺎت اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
)ج( ﺷروط اﻟﺳداد واﻟﺗﻣدﯾدات.
)د( أي ﺷروط ﺗﺣد ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺣددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﺻل دون ﺣق
اﻟرﺟوع(.
)ه( اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛل ﻓﺗرة.

ﻻ ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﻻ ﯾدرج أي اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎ ﻟم ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺟزءا ً ﻣﺳﺗردا ً
ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣن ﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻹدارة
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﻘﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )وﺗﺷﻣل وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى ،واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك ،وﺳﻧدات
اﻟدﯾن اﻟﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل( ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺎﻟﻲ:

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف

•

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة :ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .إن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ) اﻟﺗﻐﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن( وﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت( .ھذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺛل ھذا اﻟﻌرض ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﻔر ﻋن ،أو ﯾزﯾد ،ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم
ﻋرض اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

•

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺑوض ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣوﯾل .ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج أي ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻛﺑدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

•

ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض.

إن أي أرﺑﺎح  /ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

)و(

ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺷﻣل ﺑﻧد "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
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اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧدات اﻟدﯾن وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓورا ً.
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر  -أﺳﮭم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،واﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ أن ﺗﺳﺟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ .وھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗرى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ھو اﻷﻧﺳب.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

)و(
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ز(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﯾﺗم ﻧﻘل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﯾﺗم إدراج ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻟﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﯾﻠﻐﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ )أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﻘﺿﺎء أﺟﻠﮫ(.
ﻋﻧد اﺳﺗﺑدال دﯾن ﺣﺎﻟﻲ ﺑدﯾن ﺟدﯾد ﻣن ُﻣﻘرض ﺟدﯾد ،ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻋﻧد ﺗﻌدﯾل أو اﺳﺗﺑدال اﻟدﯾن ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻘرض
اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن إرﺷﺎدات ﻣﺣددة ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف أو ﯾﺗم
ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف .وﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل "ﺟوھرﯾﺎ ً" أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال اﻟدﯾن اﻷﺻﻠﻲ
ﺑدﯾن آﺧر ﺑﺷروط "ﺟوھرﯾﺔ" ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

)ز(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

•
•
•

اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر.
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر.

ﺗ ُﺳﺗﻣد ھذه اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطورة داﺧﻠﯾﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺧرى .وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ
ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻌدﯾل أرﻗﺎم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ،ﻛﺟزًء ﻣن ﺗﻐطﯾﺎت اﻹدارة.

ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑاﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻟﯽ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﻣﺎذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،9ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ھﯾﻛل اﻟﻣدة ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن.
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى.
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض.
ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻋﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم.
ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻧﻣوذﺟﺎ ً ﻣن "ﺛﻼث ﻣراﺣل" ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺟودة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺟز أدﻧﺎه:
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻹدراج اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  12ﺷﮭرا ً .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  12ﺷﮭًرا ﺟزءا ً ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭًرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓﺗرة
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن  12ﺷﮭًرا ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻣدة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ھذه اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس /اﻟﻣدﺧﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ:
• اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة.
• ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ھو ﺗﻘدﯾر ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺛر.
• اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن .وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق
ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎن .وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ
ﻋﺎدة ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر.
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣرﺟﺢ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
• اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺟز اﻟﺳﯾوﻟﺔ )أي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻘد واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ(.
• اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر :اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة.
• اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ :ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إذا ﺗم ﺳﺣب
اﻻﻟﺗزام واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
ﺻﺎ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗردادھﺎ.
ﻗ
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• ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺳداد ﻟﺻﺎ
ً

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﮭر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ،ﯾﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﺗم
إدراج ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻟﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ھﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ز(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ز(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

• ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي ،أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺳم
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﻓراد( .وﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻل ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾ ُﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺟﻣﺎﻋﻲ.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟذﻟك اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛﻣوﺟودات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﺗﺷﻣل اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﺣول اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•
•

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻدرة؛
ﺧرق ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﻣﺛل أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺳداد اﻟدﻓﻌﺎت؛
ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ أو
ﺷراء أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧﺻم ﻛﺑﯾر ﯾﻌﻛس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻛﺑدة.

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﺗﺄﺧر اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ ﺳداد دﻓﻌﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻣدة  90ﯾوﻣﺎ ً )أو أﻛﺛر(.

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ:
ﯾﺻﻧف اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌﺛرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•

ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺣدث ﻣﻧﻔﺻل ﻓردي ،ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻌدة أﺣداث ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺣول اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎﻧت أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر .وﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎﻧت
أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋواﻣل ﻣﺛل ﺗوﻗﯾت دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺳﺎﺋم
واﻟﺗﺻﻧﯾﻓﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻣوﯾل.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرض ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ ﺗﻧﺎزل إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺳﺑب ﺗدھور اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗرض ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻧﺎزل ،ﻓﺈن ﺧطر ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻗد اﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل ﺟوھري وﻻ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻋﻠﻰ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ھذا اﻟﺗﻧﺎزل ،ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻓﺎء ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر .ﯾﺷﻣل ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر
ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺳداد واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﺳداد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة ﻟﻣدة  90ﯾوًﻣﺎ أو أﻛﺛر.

اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺑﻌض اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﺳﻠﺑﯾﺔ )ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو إدارﯾﺔ( ﺗﻌوق
اﻟﺳداد أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻣل ﻣﺑﻠﻐﮭﺎ ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺧﺳﺎرة ﺟزء ﻣن ھذه اﻟﻘروض
)ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف(.
اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧﻔد ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻟﻛن أﺧﻔق ﻓﻲ اﺳﺗرداد أﯾﺔ أﻣوال أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل
ﺑﻌدم اﺳﺗرداد أﯾﺔ أﻣوال.

اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻌﻛس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻷدوات ،ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ .وﯾﺗم ﺗﻘدﯾم إﻋﻔﺎء ﻟﺑﻌض اﻷدوات
ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ) :أ( أن ﺗﻛون اﻷداة ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻘرض وﻋﻧﺻر اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺳﺣوب؛ )ب( ﺗوﻓر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﺳداد وإﻟﻐﺎء اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب؛ )ج( ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة إﺷﻌﺎر ﺗﻌﺎﻗدي .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧطﺎق ھذا اﻹﻋﻔﺎء ،ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋن اﻟﻌﻣر اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ،وھﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻌرض
ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﺗﺧﺗﻠف ھذه اﻟﻔﺗرة ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻓﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا
إﻟﻰ ﺧﺑرﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻧظر ﻓﻲ إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻛﺟزء ﻣن دورة ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟدورﯾﺔ ،ﻣﺛل ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وأرﺻدة اﻟﺳﺣب اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف وﻏﯾرھﺎ .وﯾﺳﺗﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ھذا اﻹﻋﻔﺎء
وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺗطﻠب ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﺗﺧﺎذ ﺣﻛم ﺟوھري.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧظًرا ﻷن اﻷﺻل ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻛﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾؤدي
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.

ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﻓراد واﻷﻓراد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﺛرة ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻷداة ﻋﺎﻣﻼً أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ز(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ز(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻌدﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻘروض اﻟﻌﻣﻼء .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ذﻟك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷروط اﻟﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور
أﺧرى ،ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو
ﻋﻧد ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ وإﻣﺎ ) (1ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،أو ) (2ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻟم ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة.

إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺗرض ﯾواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺧﻔض ﻓﻘط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن
ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺗرض ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ ﺳدادھﺎ.
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم إدﺧﺎل أي ﺷروط ﺟدﯾدة ﺟوھرﯾﺔ ﻣﺛل ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح  /اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺟوھري
ﻋﻠﻰ ﻣﻠف ﻣﺧﺎطر اﻟﻘرض.
ﺗﻣدﯾد ﺟوھري ﻟﻔﺗرة اﻟﻘرض ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾواﺟﮫ اﻟﻣﻘﺗرض ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻐﯾر ﺟوھري ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘرض.
إدراج ﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أﺧرى ﻟﻠﺿﻣﺎن أو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘروض.

ﺗﺑرم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗزاًﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾًﺎ ﺑدﻓﻊ
ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت أﺧرى وﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺷﻛل ﺟوھري.

•
•
•
•
•
•

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات
"اﻟﺟدﯾدة" ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣوﺟودات .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وأﯾﺿﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .وﻣﻊ
ﺿﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣدرﺟﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻧﮭﺎ ﺗﻌرﺿت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
ذﻟك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ وراء إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﯾﮭﺎ ھو ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ إﺟراء
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد.
اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل .وﯾﺗم إدراج اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾ ً
إذا ﻟم ﺗﺧﺗﻟف اﻟﺷروط ﺑﺷﮐل ﺟوھري ،ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ،وﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﯾﺗم إدراج أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺣﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋن طرﯾق ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.
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وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾﻼت "ﺗﻣرﯾر" ﺗؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
•
•
•

ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺗزام ﺑﺳداد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺣﺻﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات.
ﻻ ﯾ ُﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺑﯾﻊ أو رھن اﻟﻣوﺟودات.
ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺗزام ﺑﺗﺣوﯾل أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﺻﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات دون ﺗﺄﺧﯾر ﻣﻠﻣوس.

ﻻ ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت )اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات( اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺳﺗداﻧﺔ واﻹﻗراض ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺷراء
اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف .وﯾﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﻣزاﯾﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.

ﺣذوﻓﺎت
ﯾﺗم ﺣذف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﺛل ﻓﺷل اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺳداد ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ.
وﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣد اﻟﻘروض أو اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ﻟﻠﺣذف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﻔق اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺳداد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋدد أﯾﺎم
ﻣﺣددة وﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘًﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻓراد ،ﯾﺗم ﺷطب
اﻟﻘروض اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔردي ﻟﮭذه اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺣذف اﻟﻘروض أو اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺳﺗﻣر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗرداد اﻟذﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗردادات ،إن ﺗﻣت ،ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
.3

السياسات المحاسبية الهامة )تابﻊ(

)ز(

اﻻنخفاض في القيمة )تابﻊ(

)ح( اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﺗﺣوط

عقد الضمان المالي هو عقد يلزم ال ُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في
سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا ً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من أحد كيانات المجموعة مبدئيا ً بقيمتها العادلة .ويتم قياسها ﻻحقا ً بالقيمة اﻷعلى لكل من:


مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9



المبلغ المعترف به مبدئيا ً ناقصاً ،حسب الحال ،مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقا ً لسياسات اﻻعتراف باﻹيرادات لدى
المجموعة .أوراق قبول العميل

تنشأ أوراق القبول عندما يترتب على المجموعة التزام بسداد دفعات مقابل سندات يتم سحبها بموجب خطابات اﻻئتمان .تحدد أوراق
القبول المبلغ المالي والتاريخ والشخص المستحق له الدفع .تصبح اﻷداة بعد القبول التزاما ً غير مشروط )سند ﻷجل( لدى المجموعة،
وبالتالي يتم تسجيلها ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي المكافئ المتعلق بالتعويض من
العميل ضمن الموجودات المالية .ويتم التعامل مع أوراق القبول وفق نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9اﻷدوات المالية" ،ويتم
تسجيلها ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي في الحصول على التعويض من العميل ضمن
الموجودات المالية .وعليه ،فقد تمت المحاسبة عن التعهدات المتعلقة بأوراق القبول كموجودات مالية أو كمطلوبات مالية.

فترة التصحيح
شهرا من أجل التأكد من أن مخاطر التعثر في السداد
تستمر المجموعة في مراقبة تلك اﻷدوات المالية لفترة اختبار مدتها على اﻷقل 12
ً
قد انخفضت بشكل كاف قبل رفع تصنيف تلك المخاطر من الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة الثانية( إلى الخسارة
شهرا )المرحلة اﻷولى(.
اﻻئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
شهرا )في الحاﻻت التي تكون فيها
تحتفظ المجموعة بفترة اختبار لمدة  3أقساط كحد أدنى )للسداد على أساس ربع سنوي أو أقل( و12
ً
تكرارا من ربع سنوي( بعد إعادة الهيكلة ،قبل رفع التصنيف من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية.
اﻷقساط أكثر
ً
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺣوطﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻣواﺋﻣﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﺑﺷﻛل أﻛﺛر وﺛوﻗًﺎ ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9اﺧﺗﺑﺎرا ً ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻷھداف
وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط وأداة اﻟﺗﺣوط وﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
إذا ﺗوﻗﻔت أي ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣوط ﻋن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ،9
وﯾﻛون ھدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﻻ ﯾزال ﻣطﺎﺑﻘًﺎ ،ﻓﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻌدﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﺑﺣﯾث
ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺄھل ﻣرة أﺧرى.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت أداة ﺗﺣوط ﻓﻲ ﺗﺣوط ﻣؤھل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ
ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗم ﻗﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗداول ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟُﻣدارة
ﻣﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم إدراج ھذه اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ "اﻹﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى".

)ط(

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن  /إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى

ﺗﺣﺗﺳب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن /إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ُﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

)ي( اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ،ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟوداﺋﻊ
ﺑﻔﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟودﯾﻌﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي.

)ك(

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء

ﺗﻧﺷﺄ أوراق اﻟﻘﺑول ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام ﺑﺳداد دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻧدات ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﺧطﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﺣدد أوراق
اﻟﻘﺑول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﮫ اﻟدﻓﻊ .ﺗﺻﺑﺢ اﻷداة ﺑﻌد اﻟﻘﺑول اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣﺷروط )ﺳﻧد ﻷﺟل( ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣن
اﻟﻌﻣﯾل ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أوراق اﻟﻘﺑول وﻓق ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم " 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"،
وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن اﻟﻌﻣﯾل
ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄوراق اﻟﻘﺑول ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

)ل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

ﺗﺣﺗﺳب اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام ﻋﻘد اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﯾ ُﻌﺎد ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﺗﺗوﻗف طرﯾﻘﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أداة ﺗﺣوط ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﺟري
ﺗﺣوطﮫ .ﺗدرج ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أدوات اﻟﺗﺣوط واﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺣوطﺔ ،وﻛذﻟك أھداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎ ﻹﺑرام ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗوﺛﯾق ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ،ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﺗﺣوط وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ،وذﻟك
ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣوط ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﺗﺣوطﺔ.
ﯾﺗم ﺑﯾﺎن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم .32

ﺗﺣوط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟﺗﺣوط اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم أداة اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﻷداة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻟم ﺗﻘم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣوط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﯾث إن أداة اﻟﺗﺣوط ﺗﺗﺣوط ﻷداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط اﻟذي ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮭﺎ وﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺣﯾث إﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ھﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻟﻛن ﺟزء اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط اﻟﻣرﺗﺑط
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮭﺎ ﯾﺗم إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑدﻻً ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط ھو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈن رﺑﺢ /ﺧﺳﺎرة اﻟﺗﺣوط ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أداة اﻟﺗﺣوط.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄرﺑﺎح  /ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﻧد ﻣﺛل اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط.
ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎء اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺣوطﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ )أي أدوات اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر( اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣوط ،ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط.
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.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ل(

أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إن اﻟﺟزء اﻟﻔﻌّﺎل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺻﻧّﻔﺔ واﻟﻣؤھﻠﺔ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌّﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺗﺣت
ﺑﻧد أرﺑﺎح) /ﺧﺳﺎﺋر( أﺧرى.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،وذﻟك ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوطﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدم اﺳﺗرداد ﻛل أو ﺟزء ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط )أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ( ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ )ﺑﻌد إﻋﺎدة
اﻟﺗوازن ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً( .ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺣﺎﻻت اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ أداة اﻟﺗﺣوط أو ﺑﯾﻌﮭﺎ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر
اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮭﺎ ﻣﺣﺗﻣًﻼ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗوﻗف اﻟﺗﺣوط ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .إن أي أرﺑﺎح  /ﺧﺳﺎﺋر ﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻋﻧد
ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺑﺎح /
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

)م(

ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻدرة ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة .وﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯾﺎس اﻟدﯾن اﻟﺻﺎدر
واﻟﻘروض اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻹﺻدار واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

)ن(

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

ﺗﺷﻣل اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻔروع واﻟﻣﻛﺎﺗب وﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﻟﻐرض ﺗﺳﻛﯾن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻹدارة واﻟﻣوظﻔﯾن .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء ﺗﻠك
اﻟﺑﻧود.
ﻻ ﯾﺗم إدراج اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﺄﺻٍل ﻣﻧﻔﺻل ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟُﻣرّﺟﺢ
أن ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد وﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛٍل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ن(

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(

)س(

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻷرض ﻻ ﺗﺳﺗﮭﻠك وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌد ذات ﻋﻣر ﻏﯾر ﻣﺣدد .ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت
ﻟﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﺳﻧوات

ﻣﺑﺎٍن
أﺟﮭزة وﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺣﺎﺳوب
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات وﻣﻌدات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺳﺗﺄﺟر
ﻣرﻛﺑﺎت

30 - 15
15- 2
6-4
6-2
4-2

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات وأﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر.
ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام ،وﯾﺗم
اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﯾﺗم ﺧﻔﺿﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ً إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋواﺋد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد وﺗؤﺧذ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد إﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.

)س( ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
)(1
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االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة

ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧطﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻣﺣددة إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دون أن ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﯾﮭﺎ أي اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ .ﺗﺣﺗﺳب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﺧطﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن .ﯾﺗم أداء ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (7ﻟﺳﻧﺔ  1999ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

)(2

ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

ﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻏﯾر ﻣواطﻧﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻟدوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻘﺎء ﻓﺗرات ﺧدﻣﺗﮭم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋن طرﯾق
ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم دﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻘﺎرب ﺷروط اﻟﺗزام اﻟﺗﻘﺎﻋد ذي اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺗﺣت ﺑﻧد "ﻣﺧﺻص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن" ﺿﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.

)(3

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ﺗﻘﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر ﻣﺧﺻوم وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم
اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑدﻓﻊ ھذا
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗ ُدﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظف ،وﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣوﺛوق ﺑﮫ.
ﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﻘدر ﺑﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﻟﻘﺎء ﺧدﻣﺗﮭم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﯾﺗم إدراج اﻟﻣﺧﺻص ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى.

)ع(

ﻣوﺟودات ﺑرﺳم اﻷﻣﺎﻧﺔ

ﻲ أو اﻟوﻛﯾل ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﮭﺎ
إن اﻟﻣوﺟودات واﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدور اﻷﻣﯾن أو اﻟو ِ
ﺻ ّ
ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻹﯾرادات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت.

)ف( رأس اﻟﻣﺎل
)(1

ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺻدار اﻷﺳﮭم

ﺗﺻﻧف اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ .ﯾﺗم ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ إﺻدار أﺳﮭم ﺟدﯾدة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻛﺧﺻم ﻣن اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت.

)(2

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎھﻣﻲ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

السياسات المحاسبية الهامة )تابﻊ(

)ص( اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ

)ش(

إيرادات ومصاريف الفوائد )تابﻊ(

ث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻘﺗﺿﻲ
ﺗ ُﺣﺗﺳب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣدا ٍ
اﻷﻣر ﺧروج ﻣوارد ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ،وﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛٍل ﻣوﺛوق.

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

ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﺧروج ﺑﻌض أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺻص ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداده ﻣن اﻟﻐﯾر ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟذﻣﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺄﺻل ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣﺔ وﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻗﯾﺎس اﻟذﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.
إن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺧطﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ
وﯾﺗﺄﻛد وﺟودھﺎ ﺑظﮭور أو ﻋدم وظﮭور ﺣدث واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻛﻠﯾﺎ ً ﻟﺳﯾطرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،أو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻷﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺗدﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،أو ﻷن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛٍل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،ﺑل ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ذات ﺻﻠﺔ.

)ق( وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺣﺗﺳب اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ،وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.

)ر(

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟدرھم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،وھو ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﻧﮭﺎ )"اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ"( .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟدرھم اﻹﻣﺎراﺗﻲ .وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدرھم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدرھم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﺑﺧﻼف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.

)ش( إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ إﯾرادات ﻓواﺋد ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد.
طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ھﻲ طرﯾﻘﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻸﺻل أو اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗوزﯾﻊ إﯾرادات أو ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻔﺗرة ذات اﻟﺻﻠﺔ .إن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ھو اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺧﺻم ﺑﺷﻛٍل دﻗﯾق اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻر إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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)ت(

إيرادات الرسوم والعموﻻت

يتم احتساب الرسوم والعموﻻت ،بخﻼف رسوم ترتيبات القروض ،بشك ٍل عام عندما يتم تقديم الخدمة .يتم تأجيل رسوم التزامات القروض
الخاصة بالقروض التي من ال ُمرجّح سحبها ويتم اﻻعتراف بها كتعديل على سعر الفائدة الفعلي على القرض .يتم اﻻعتراف برسوم
المحفظة ورسوم اﻻستشارات اﻹدارية والخدمات اﻷخرى بنا ًء على عقود الخدمة المتصلة بها ،ويتم ذلك عادة ً على أساس متناسب زمنيا ً.
يتم اﻻعتراف بالعموﻻت المكتسبة من اﻷنشطة برسم اﻷمانة للبنك على مدى الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها .ويتم تطبيق المبدأ ذاته
بشكل متواصل على مدى فترة زمنية مطولة.
على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها
ٍ

)ث(

مقاصة اﻷدوات المالية

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

)خ(

تقارير القطاعات

يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية الذي
يكون الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد لقطاعات المنشأة وتضطلع بمهمة تقييم أدائها .تُجرى جميع المعامﻼت التجارية بين
قطاعات اﻷعمال على أساس تجاري بحت مع استبعاد اﻹيرادات والتكاليف بين القطاعات .يتم استخدام اﻹيرادات والمصاريف المرتبطة
مباشرة ً بكل قطاع على حدة في تحديد أداء القطاع .وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 8القطاعات التشغيلية" ،تمتلك المجموعة
قطاعات اﻷعمال التالية :الخدمات المصرفية لﻸفراد والخدمات المصرفية للشركات والخزينة وأعمال التأمين.

)ذ(

موجودات غير ملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها نتيجة اندماج اﻷعمال بسعر التكلفة عند اﻻعتراف المبدئي ،وسعر التكلفة هو القيمة
العادلة في تاريخ اﻻستحواذ .وﻻحقا ً لﻼعتراف المبدئي ،تدرج الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأي
خسائر متراكمة عن اﻻنخفاض في القيمة .يتم تقييم اﻷعمار اﻹنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتبارها إما أعمارا ً إنتاجية محددة أو
غير محددة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات اﻷعمار المحددة على مدى عمرها اﻻقتصادي اﻹنتاجي ويتم تقييمها لتحري اﻻنخفاض في قيمتها
ﻻنخفاض في قيمته .تتم مراجعة فترة وطريقة اﻹطفاء لﻸصل غير
تعرض اﻷصل غير الملموس
ٍ
عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال ّ
الملموس ذي العمر اﻹنتاجي المحدد على اﻷقل بنهاية كل سنة مالية .إن التغيرات في العمر اﻹنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع ﻻستهﻼك
الفوائد اﻻقتصادية الم ستقبلية المصاحبة لﻸصل يتم احتسابها عن طريق تعديل فترة أو طريقة اﻹطفاء ،حيثما يكون مﻼئماً ،وتعامل
باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم اﻻعتراف بمصروف اﻹطفاء للموجودات غير الملموسة ذات اﻷعمار المحددة في بيان
الدخل الموحد ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة اﻷصل غير الملموس.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

)ذ(

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ض( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

أﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﯾﺗم ﻓﺣﺻﮭﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻟﺗﺣري اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓردي أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .وﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎء ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ .ﺗ ُﺟرى ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﻣﺎر
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد .ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺣدد إﻟﻰ ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

)(1

اﻟﺗرﺧﯾص

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن وﯾﻣﻧﺢ ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺧﯾص ﻋﻠﻰ أن ﻟﮫ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﯾر
ﻣﺣدد وﯾدَرج ﺿﻣن اﻟﺷﮭرة.

)(2

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء

ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺟدﯾدات واﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻌروﻓﯾن
واﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ وﻗت اﻟﺷراء ،وﺳوف ﯾﺗم إطﻔﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ أرﺑﻊ ﺳﻧوات.

)ض( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺗﺻدر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻘودا ً ﻟﺗﺣوﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم.
ﺗﺗﻛون ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣرﯾق واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري واﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﺣوادث واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻛﺗﺗﺎب اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(
ذﻣم ﺗﺄﻣﯾن ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﺗﺣﺗﺳب ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم
) 3ز(.
ﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﺿﻣن ﺑﻧد
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟذﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ،ﯾﺗم ﺣذﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣرﺻود ﻟﻠذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ .إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺣذﻓﮭﺎ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد.

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺣواذ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﺟدﯾدة وﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎر اﻟﻌﻘود ﻋﻧد
اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻗﺳﺎط.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺣذﻓﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺎ ً اﺳﺗردادھﺎ.

اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﺗﺻدر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل إﻣﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ ً.
إن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣن طرف آﺧر )ﺣﺎﻣل وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض
ﺣﺎﻣل وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد وﻏﯾر ﻣؤﻛد )اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﺿده( واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺳﻠﺑﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻣل وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن .وﺗﻛون ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺟوھرﯾﺔ إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﺿده ﺳداد
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﺿده ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدم وﻗوﻋﮫ.

اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣرﯾق
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﺄﻣﯾن ﺑﺣري
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﮭﻧدﺳﻲ
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة

ﻣن ﺷﺄن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أﯾﺿﺎ ً ﺗﺣوﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﻓﻲ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣددة أو أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أو أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣؤﺷر
اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻣﻌدﻻت أو اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻣؤﺷر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أو أي ﻣﺗﻐﯾر آﺧر ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ً ﺑﺄﺣد أطراف اﻟﻌﻘد.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺗﺄﻣﯾن ﺟوھرﯾﺔ ﻛﻌﻘود اﺳﺗﺛﻣﺎر.

ﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ
ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑواﻟص اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺧﺻص اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذه اﻟﺑواﻟص .وﯾﺣﺗﺳب ﻣﺧﺻص ﻧﻘص اﻷﻗﺳﺎط ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻣﻌﺎ ً ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎﺋد
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدﻋم اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

)ض( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻛﻌﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﯾظل ﻣﺻﻧﻔﺎ ً ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻧﻘﺿﺎؤھﺎ.

اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس
اﻷﻗﺳﺎط

ﯾﻌﻛس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﺗﺿﻣن أي رﺳوم أو ﻣﺑﺎﻟﻎ أﺧرى ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﻗﺳﺎط أو ﺗم
اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺳﺎط .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه اﻷﻗﺳﺎط ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﺻدار وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﻷﻗﺳﺎط ﺿﻣن اﻹﯾرادات .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﺄﻗﺳﺎط ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﻌوﯾض ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه.

.2

ﻣﺧﺻص اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

ﺗﺣﺗﺳب اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﻐطﯾﺔ وھﻲ ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم رﺻدھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻏﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ أم ﻟم ﯾﺗم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻻﺳﺗردادات اﻷﺧرى .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟُﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ .ﻻ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ .وﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
اﻟﻣرﺻودة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺳوﯾﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ .وﯾﺗم أﯾﺿﺎ ً رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة.

ﻓﺣص ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل أظﮭر ذﻟك اﻟﺗﻘﯾﯾم أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺟﻣل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎرﯾﺔ.
ﯾﺗم رﺻد ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ
ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑواﻟص اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺧﺻص اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذه اﻟﺑواﻟص .وﯾﺣﺗﺳب ﻣﺧﺻص ﻧﻘص اﻷﻗﺳﺎط ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻣﻌﺎ ً ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎﺋد
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدﻋم اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت.
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ض( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(

.1

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية
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ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(
إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺗﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺣد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋرھﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺻورة
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺣﯾث إن ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ
ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺟﺎه ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن.
ﺗﺣﺗﺳب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ وﻣن ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات
اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺣﺗﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﯾﺗم إدراج اﻟﺟزء اﻟﻣؤﺟل ﻣن أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن ﻣوﺟودات إﻋﺎدة
اﻟﺗﺄﻣﯾن.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺟودات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر .وﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺟودات إﻋﺎدة
اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ،وﺗﻛون
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ،وﯾﻛون ﻟﮭذا اﻟﺣدث ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗﻠﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿﻣن ﺑﯾﺎن
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﺑ ُدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻣوﻻت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺣواذ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎم ،ﺗﻣﺛل ﻣوﺟودات ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر.

ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ
ﺗﻌد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن وإﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ووﻛﻼء اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺋﻧﺔ وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﻣوﺟودات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن.

ﻣﺧﺻص ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣوﺟودات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺟﺎه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟُﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟم ﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ .ﺗﺗﺄﻟف اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم أﺧذھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﻣﯾن ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.
ﺗﺻﻧّف ﺣﺻﺔ ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺿﻣن ﺑﻧد
ﻣوﺟودات ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.3

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.4

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي

)ظ( ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر
ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﺿﻣن ﻣوﺟودات اﻹﯾﺟﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•

اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺷﻣل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوھر( ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
دﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل.

ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺧﺻم
ﺗ ُﺧﺻم دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وإذا ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﻣﻌدل ،ﯾ ُﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ،وھو اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر دﻓﻌﮫ ﻻﻗﺗراض اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل ذي ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺷروط وأﺣﻛﺎم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام
ﺗﻘﺎس ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
•
•
•
•

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
وداﺋﻊ ﻟﯾوم واﺣد ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﺷﮭﺎدات إﯾداع ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ودﯾﻌﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

740,644
111,072
1,000,000
2,042,352

772,356
23,468
1,880,000
775,000
2,019,461

3,894,068

5,470,285

ﺣدد ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوداﺋﻊ وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  %1ﻟﻠوداﺋﻊ ﻷﺟل و %7ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  %14ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ .إن ھذه
اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺷروط ﻣﺣددة وﻻ ﯾﻣﻛن ﺳﺣﺑﮭﺎ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي.
ﻗ ُدﻣت ﺷﮭﺎدات إﯾداع ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺷﻲء درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  350 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺗﻣوﯾل ﺑدون
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺷﻲء درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  350 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺻرف
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )إﯾﺿﺎح .(12
ﻻ ﺗﺣﻣل أرﺻدة اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻷرﺻدة واﻟودﯾﻌﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي أي ﻓواﺋد ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع ﻣﻌدل
ﻓﺎﺋدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  :2020) %0ﻣن  % 0,06إﻟﻰ  (%0,2ﺳﻧوﯾﺎ ً.

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻻﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر.
أي دﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺳددة ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.
أي ﺗﻛﺎﻟﯾف أوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗرﻣﯾم.

.4

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

وداﺋﻊ ﻟدى ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
أوراق ﻗﺑول ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻗروض ﻣﺟﻣﻌﺔ
ﻗروض ﺗﺟﺎرﯾﺔ
أﺧرى

380,635
1,340,318
3,400,933
2,823,719
464,635
57,883

791,273
471,279
2,755,336
2,017,212
526,901
36,208

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن

8,468,123
)(39,269

6,598,209
)(35,818

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

8,428,854

6,562,391

2021
أﻟف درھم
258,683
8,209,440

2020
أﻟف درھم
569,361
6,028,848

8,468,123

6,598,209

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﻣوﺟودات ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت
ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ھﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻟﻣدة  12ﺷﮭرا ً أو أﻗل.

ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ھو وارد أدﻧﺎه اﻟوداﺋﻊ واﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن:
ﺑﻧوك داﺧل دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧوك ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.5

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

)أ(

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت:

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ

17,432,820
8,690,747
8,053,201

16,722,960
7,162,422
8,315,530

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ]إﯾﺿﺎح )6ب([
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ]إﯾﺿﺎح )6ج([

34,176,768
)(1,893,208

32,200,912
)(2,159,442

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت

32,283,560

30,041,470

5,481,178
5,942,175
2,115,034
383,499
3,056,201
4,997,000
8,690,747
3,510,934

6,259,453
5,596,743
2,203,728
538,080
3,443,069
4,872,461
7,162,422
2,124,956

34,176,768

32,200,912

.6

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

)د(

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ:

ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗرد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت

)ج( اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
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اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ])إﯾﺿﺎح )6د([
ﻣﺣذوف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

2,159,442
1,160,648
)(1,426,882

1,711,565
1,699,534
)(1,251,657

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

1,893,208

2,159,442

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 54

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

1,160,648
)(93,120

1,699,534
)(75,931

1,067,528

1,623,603

ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗرد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗردت ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺣذﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.

)ه(
)ب( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت:

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ:

ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ وھﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت أﻋﻼه:
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻣوﺟودات ﺗﻣوﯾل اﻷﻓراد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣوﺟودات ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

3,180,614
2,127,033
589,682

3,289,296
2,199,490
886,131

ﻣﺟﻣوع ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

5,897,329
)(399,390

6,374,917
)(420,858

5,497,939

5,954,059

ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺳﻠم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﻓراد
ﺗﻣوﯾل اﻟ َ
ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻣوﯾل اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن ﻣراﺑﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﺗﻣوﯾل إﺳﻼﻣﻲ  -أﺧرى

1,944,821
46,225
2,127,033
1,140,783
47,329
589,682
1,456

2,166,569
82,606
2,199,490
976,061
63,281
886,131
779

5,897,329

6,374,917

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 55
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.6

)و(

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺣذوف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
.7

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

(a

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

.7

2021
أﻟف درھم
420,858
281,150
)(302,618

2020
أﻟف درھم
288,385
337,663
)(205,190

399,390

420,858

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻛﻣﺎ ﻗ ُدﻣت ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  31) 2021دﯾﺳﻣﺑر  968,5 :2020ﻣﻠﯾون درھم(
ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺗﻣوﯾل ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ]إﯾﺿﺎح
.[12

377,540
4,459
3,829,217
450,775
4,661,991

3,462,173

131,577
43,842
61,457

125,100
42,481
3,544

236,876

171,125

4,898,867

3,633,298

4,423,773
168,223

4,044,523
279,186

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

4,591,996
)(24,940

4,323,709
)(22,045

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

4,567,056

4,301,664

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

9,465,923

7,934,962

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدرﺟﺔ
ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ*
ﺳﻧدات دﯾن ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

*ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﺗم ﺗﻘدﯾم ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻠﻎ  1,336ﻣﻠﯾون درھم وﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  1,513ﻣﻠﯾون
درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  :2020اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ "ﻻ ﺷﻲء"( ﻛﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﻗروض إﻋﺎدة ﺷراء ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,313ﻣﻠﯾون درھم )
 31دﯾﺳﻣﺑر  :2020ﻻ ﺷﻲء( .ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾم ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء وﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر  31) 2021دﯾﺳﻣﺑر  :2020اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ  937,6ﻣﻠﯾون درھم واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  968,5ﻣﻠﯾون درھم( ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺗﻣوﯾل ﺑدون
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ]إﯾﺿﺎح .[12

267,896
2,612
2,759,371
432,294

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ*
ﺳﻧدات دﯾن ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن  -اﻹﺳﻼﻣﻲ

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 56

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021أدى اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إﻟﻰ رﺑﺢ ﺑﻘﯾﻣﺔ  9,4ﻣﻠﯾون درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  3,4 :2020ﻣﻠﯾون درھم( وﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺿﻣن إﯾرادات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺣد )إﯾﺿﺎح .(25
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021أدت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻘﯾﻣﺔ  25,8ﻣﻠﯾون درھم ) 1,3 :2020ﻣﻠﯾﺎر
درھم( إﻟﻰ أرﺑﺎح ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,2ﻣﻠﯾون درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  44,3 :2020ﻣﻠﯾون درھم( وﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺿﻣن إﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺣد.
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  -اﻹﻣﺎرات
ﺟﮭﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ  -اﻹﻣﺎرات
اﻟﺣﻛوﻣﺔ  -دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ  -دول أﺧرى
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻹﻣﺎرات
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -دول أﺧرى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة  -اﻹﻣﺎرات
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة  -دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة  -دول أﺧرى

1,188,494
957,344
862,073
1,400,826
550,208
451,666
1,499,567
352,905
611,922
1,058,440

628,475
1,104,783
684,853
1,116,368
566,584
403,084
1,298,239
438,892
510,030
767,610

ﻣﺟﻣوع ﺳﻧدات اﻟدﯾن

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ
ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدرﺟﺔ
ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

8,933,445
377,540
131,577
43,842
4,459

7,518,918
267,896
125,100
42,481
2,612

ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

9,490,863

7,957,007

ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 57
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نبذة عن بنك رأس
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.7

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.8

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و 31دﯾﺳﻣﺑر :2020
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة
اﻵﺧر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

156

ﻣوﺟودات ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﺑب إﻋﺎدة
اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوط
وﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة
رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات
إطﻔﺎء ﻋﻼوة  /ﺧﺻم
أرﺑﺎح ﻣن ﺑﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺣّوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ
واﻟﺧﺳﺎرة

3,462,173
4,581,041
)(3,484,754

171,125
2,769,559
)(2,718,379

4,323,709
1,115,271
)(812,746

7,957,007
8,465,871
)(7,015,879

38,280

-

-

38,280

)(67,592

-

)(23,283

)(90,875

-

9,353

-

9,353

980
)(2,009
85,786

-

-

)(12,112

980
)(2,009
73,674

48,086

5,218

1,157

54,461

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

4,661,991

236,876

4,591,996

9,490,863

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر
أﻟف درھم

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة
أﻟف درھم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020

2,618,153

337,142

5,214,299

8,169,594

1,716,515
)(926,064

2,698,404
)(2,861,282

2,148,507
)(3,193,228

6,563,426
)(6,980,574

ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﺑب إﻋﺎدة
اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوط
وﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات
إطﻔﺎء ﺧﺻم
أرﺑﺎح ﻣن ﺑﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺣّوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ
واﻟﺧﺳﺎرة

45,987

-

)(8,685

37,302

)(18,649
)(3,876

3,403
-

118,552

3,403
)(18,649
114,676

32,567

)(6,542

44,264

70,289

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

3,462,173

171,125

4,323,709

7,957,007

)(2,460

-

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

-
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2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺳددة
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ
أﻗﺳﺎط ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎرﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع ﻣوﺟودات ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن

106,204
30,519
1,712
78,857
217,292

58,411
27,766
1,433
78,506
166,116

أﻗﺳﺎط ﻣدﯾﻧﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
وﻛﻼء ووﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن

136,350
40,074
1,350
177,774
395,066

144,587
25,877
393
170,857
336,973

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن

)(32,575

)(54,708

ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

.9

362,491

282,265

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ
أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻋﻘود ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﻘود ﻣﺷﺗﻘﺔ أﺧرى )إﯾﺿﺎح (32
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟذھب ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
أرﺑﺎح إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدًﻣﺎ
أﺧرى

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

303,846
47,747
52,460

275,931
44,326
97,709

206,801
24,516
7,296
1,642
161,857

564,418
24,780
21,196
9,473
246,349

806,165

1,284,182
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ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺣوﯾﻼت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺣوﯾﻼت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

457,257

406,175

262,911

257,464
21,880
)(16,433

238,008
22,945
)(3,489

669,086

714,721
)(1539
)(44,096

720,224
1,415
)(6,918

5,532

2,542

98,172

94,859
3,313

106,745
4,391
)(16,277

100,714

100,391
12
311

300,557

249,278

817,549

722,983
97,883
)(3,317

633,168
90,055
)(240

1,066,827

1,023,540
2,105
44,592
)(3,410

115,709
14
1,510
)(16,842

8,021
1,179

-
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23,384
795,930

5,671
30,157
694,267

444

4,899

1,305,245

121,714

123,423
3,497
)(5,206
4,961
700
)(762
-

1,203,690
127,273
)(25,718

118,905
4,542
)(24
1,103,285
122,875
)(22,470

1,999,512

1,999,620
53,591
0
)(53,699

6,459
942
)(2,440
-

30,157

23,384
50,384
)(43,611

39,751
95,013
)(111,380
1,934,915
97,081
)(32,376

127,385

6,140
185
)(982

8,617
)(2,477

5,343

131,444
905
247
)(5,211

125,815
574
5,079
)(24

أﺛﺎث وﻣﻌدات
ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
أﻟف درھم
أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
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ﻣرﻛﺑﺎت
أﻟف درھم

أﺟرت اﻹدارة ﻓﺣﺻﺎ ً ﻟﺗﺣري اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،وﻗد ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ھﻧﺎك أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
وﻟﮭذا اﻟﻐرض ،ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻔﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات .وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد
ﻓﺗرة اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟذي ﺗرى اﻹدارة أﻧﮫ ﯾﻘﺎرب ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو طوﯾل اﻷﺟل ﻟﻠﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ وﺣدات
ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد .وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم .43

924,799
1,480
103,376
)(6,115

ﻷﻏراض ﺗﻘدﯾر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﮭرة ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺷﮭرة ﺳﻧوﯾًﺎ أو ﯾﺗم
إﺟراء ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣراًرا إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ أوﻻً ﻣن
أﺟل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة ﻣوزﻋﺔ ﻟﻠوﺣدة ﺛم ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻟﻠوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل أﺻل
ﻣن ﻣوﺟودات اﻟوﺣدة .وﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺷﮭرة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ.

أرض
وﻣﺑﺎٍن
أﻟف درھم

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

166,386

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر
ﻣﺳﺗﺄﺟر
أﻟف درھم

166,386

ﻣوﺟودات ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﻟف درھم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2020
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

166,386
166,386
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

أﻟف درھم

 .11ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

 .10اﻟﺷﮭرة

مراجعة
االستدامة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية
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المراجعة
االستراتيجية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .12ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى

 .13وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء

ﻗروض ﻷﺟل
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة ﺷراء )إﯾﺿﺎح (7
ﺗﻣوﯾل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻣن ﻣﺻرف
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي*
ودا ﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

1,831,560
1,313,445

854,001
-

29,218

1,199,000
14,761

3,174,223

2,067,762

ﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗ
ﺗﻣوﯾل ﺑ
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟ
*
2021
أﻟف درھم
ﺗﻣوﯾل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻧدات دﯾن
ﻣدرﺟﺔ
ﺗﻣوﯾل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮭﺎدات
إﯾداع ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ودا ﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
ودا ﺋﻊ ﺗوﻓﯾر
ودا ﺋﻊ ﻷﺟل

-

350,000

-

1,199,000

ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ،ﺑﻠﻐت ﻗروض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺷﻲء درھم
) 31دﯾﺳﻣﺑر  1,199 :2020ﻣﻠﯾون درھم( .وﻗ ُدﻣت ﺷﮭﺎدات إﯾداع ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺷﻲء درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر
 350 :2020ﻣﻠﯾون درھم( وﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  968,5 :2020ﻣﻠﯾون درھم(
ﻛﺿﻣﺎن.

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

22,839,231
1,293,288
3,969,997
9,544,572

22,984,282
1,248,562
3,826,983
8,884,497

37,647,088

36,944,324

ﺗﺷﻣل اﻟودا ﺋﻊ ﻷﺟل ﻣﺑﻠﻎ  1,258ﻣﻠﯾون درھم ) 1,308 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وھﻲ ﺟزء ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء أﻋﻼه:

2020
أﻟف درھم
849,000

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ودا ﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
ودا ﺋﻊ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻷﺟل اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ودﯾﻌﺔ ﻣراﺑﺣﺔ ﻷﺟل
ﻗرض ﺣﺳن  -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺿﺎرﺑﺔ  -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺿﺎرﺑﺔ  -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر
ﻣﺿﺎرﺑﺔ  -ودا ﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

774,825
18,401
2,124,618
993,596
542,796
234,719
13,407
4,702,362

192,275
23,937
1,914,227
881,105
495,994
213,613
14,998
3,736,149

ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻘروض ﻷﺟل:

ﻗروض ﻷﺟل

160

 1ﯾﻧﺎﯾر
2021
أﻟف درھم

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
أﻟف درھم

854,001

977,559

اﻟ ﺗﻐﯾرات ﻏﯾر
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
أﻟف درھم
-

 31دﯾﺳﻣﺑر
2021
أﻟف درھم
1,831,560

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 62

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 63

161

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.14

 .14ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
2021
أﻟف درھم
ﺳﻧدات ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  500ﻣﻠﯾو ن دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺻدرة ﺑﺧﺻم ﻓﻲ أﺑرﯾل ) 2019أ( 1,833,789
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  50ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺧﺻم ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ) 2017أ(
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  145ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺻم )أ(
529,326
275,475
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )أ(
275,475
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )أ(
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  80ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ب(
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  800ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )ج(
782,655
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  100ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )د(
367,300
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  125ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ه(
459,125
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )و(
275,475
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  500ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )ز(
489,160
ﻧﺎﻗﺻﺎ :ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن واﻟﻘروض اﻷﺧرى
)(13,454
5,274,326
)أ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

2020
أﻟف درھم
1,832,671
183,494
527,131
293,840
783,458
)(8,328
3,612,266

ﻓﻲ
أﺑرﯾل  ،2019أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧدات ﯾورو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  500ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﻲ
إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧدات ﯾورو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ راك ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻛﺎﯾﻣﺎن
اﻟﻣﺣدودة .ﺗم إﺻدار ھذه اﻟﺳﻧدات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم  %99,692وﺗﺣﻣل ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت ﻗدره  %4,125ﺳﻧوﯾًﺎ ﯾﺳﺗﺣق
دﻓﻌﮫ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺗﺄﺧرات .وﺗﺳﺗﺣق ھذه اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ أﺑرﯾل .2024
أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧدات ﯾورو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  50ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ
ﯾوﻟﯾو  2017ﻣن ﺧﻼل ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗ ُﺣﻘت وﺳُددت ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  .2021وﺣﻣﻠت ﻣﻌدﻻً ﻣﺗﻐﯾرا ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور
ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زاﺋدا ً  %1,5ﺳﻧوﯾﺎ ً.
أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  145ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس  2018ﻣن ﺧﻼل ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر
ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زاﺋدا ً  %1,4وﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻣﺎرس .2023
أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ  24ﻣﺎﯾو  2021ﻣن ﺧﻼل ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر
ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زاﺋدا ً  %1وﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ  24ﻧوﻓﻣﺑر .2023
أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ  27ﻣﺎﯾو  2021ﻣن ﺧﻼل ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر
ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زاﺋدا ً  %1وﺗ ُﺳﺗﺣق ﻓﻲ  27ﻧوﻓﻣﺑر .2023

ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ) ﺗﺎﺑﻊ(

)ه(

ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ،2021اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  125ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زا ﺋدا
 %0,80ﺳﻧوﯾﺎ وﯾﺳﺗﺣق ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر .2023

)و(

ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2021اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﻟﻣدة  3أﺷﮭر زا ﺋدا
 %0,80ﺳﻧوﯾﺎ وﯾﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر .2023

)ز(

ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2021اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  500ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت  %1,4ﺳﻧوﯾﺎ وﯾ ُﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر
.2022

ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 1ﯾﻧﺎﯾر
2021
أﻟف درھم
ﺳﻧدات ﯾورو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺑﻣﻌدل ﺛﺎﺑت  -ﺻﺎدرة
ﻓﻲ 2019
ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾر ﺻﺎدرة ﻓﻲ 2017
ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 2018 -
ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  -إﺳﻼﻣﯾﺔ 2019-
ودا ﺋﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺎدرة ﻓﻲ 2018
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2021
ودﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2021
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  100ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2021
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  125ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2021
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  75ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2021
ﻗروض ﺛﻧﺎ ﺋﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  500ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
2021

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ ﺗﻐﯾرات ﻏﯾر
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
أﻟف درھم
أﻟف درھم

1,824,499
183,494
293,789
783,458
527,026
-

274,442
275,392
367,300
459,125
275,475

-

489,668

)(183,494
)(293,840

 31دﯾﺳﻣﺑر
2021
أﻟف درھم

663
51
)(803
917
1,033
83
)(2,138
)(1,306

1,825,162
782,655
527,943
275,475
275,475
367,300
456,987
274,169

)(508

489,160

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

3,612,266

1,664,068

)(2,008

5,274,326

)ب( ﻓﻲ ﻣﺎرس  ،2018اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  80ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣدة 3
أﺷﮭر زا ﺋدا  %1,25ﺳﻧوﯾﺎ ً واﻟذي ﺗم اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ وﺳداده ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو .2021
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)ج(

ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  ،2019اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  800ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻣﻌدل رﺑﺢ  %3,85ﺳﻧوﯾﺎ وﯾ ُﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو .2022

)د(

ﻓﻲ أﻏﺳطس  ،2021اﻗﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  100ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﺎ ﺋدة  %1,35ﺳﻧوﯾﺎ وﯾﺳﺗﺣق ﻓﻲ أﻏﺳطس
.2023

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 64

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 65
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ﻣﺟﻣوع ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟ ﺗﺄﻣﯾن

392,300

368,990

اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺳب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

أﻗﺳﺎط ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﺑ داﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺳددة ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ
أﻗﺳﺎط ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺳﺎ ﺋر ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎرﯾﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺳﺎﺑﻲ

142,335
46,042
166,629
4,602
17,731
14,961

81,494
52,611
193,690
2,841
24,089
14,265

)(33,419

425,933
)(459,352

)(78,857

)(351

)(184,517
184,166

)(78,506

)(106,204
)(30,519
)(136,723

105,503

)(33,770

241,416
)(275,186

139,273

36,131
4,602
15,523
56,256

184,360

217,779

142,335
4,602
46,042
192,979

81,494
2,842
52,610
136,946
)(277,269
336,940
)(3,638
192,979

)(58,411
)(27,767
)(86,178
116,728
)(178,295
11,021
)(136,724

اﻟﺻﺎﻓﻲ
أﻟف درھم
23,083
2,842
24,843
50,768
)(160,541
158,645
7,383
56,255

2021
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أﻟف درھم

ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟ ﺗﺄﻣﯾن

477,847

430,394

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﺑ داﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺳددة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 .15ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟ ﺗﺄﻣﯾن

إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
أﻟف درھم

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣوﺟودات ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻣﺟﻣوع ذﻣم اﻟ ﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺋﻧﺔ

85,547

61,404

.15

ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

دا ﺋﻧون
ذﻣم إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺋﻧﺔ
ﻋﻣوﻻت دا ﻧﺋﺔ

24,888
42,181
18,478

22,516
20,561
18,327

ذﻣم ﺗﺄﻣﯾن داﺋﻧﺔ

217,779

)(39,958

537,487
)(577,445

257,737

81,494
2,842
52,610
136,946

105,285
2,304
68,811
176,400
)(420,796
348,278
33,064
136,946

2020
اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
أﻟف درھم

139,273

)(13,416

347,590
)(361,006

152,689

23,083
2,842
24,843
50,768

35,347
2,304
28,760
66,411
)(243,688
205,820
22,225
50,768

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 67

)(78,506

26,542

)(189,897
216,439

)(105,048

)(58,411
)(27,767
)(86,178

)(69,938
)(40,051
)(109,989
177,108
)(142,458
)(10,839
)(86,178

إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
أﻟف درھم

اﻟﺻﺎﻓﻲ
أﻟف درھم

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 66

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

165
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2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻟ ﺗﺄﻣﯾن

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

1,000,000
1,742,000

-

-

-

3,131,076

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 69

51,868

31,381
31,381

3,099,695

3,161,700
)(62,005

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف د رھم

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻣﯾم ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي رﻗم  ،2010/28أﺻدر اﻟﺑﻧك اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2020ﺣﯾث أن اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر
ت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي رﻗم .2010/28
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرا

337,208

-

1,000,000
1,742,000
20,487

17,924
2,563

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أﻟف د رھم

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺧﺗﯾﺎري ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ رﺻﯾد ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %20ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر .ﻧظًرا ﻷن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻟﻠﺑﻧك
ﯾﺳﺎوي  %20ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ،ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .وھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑ ر 2021

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
ت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾرا
337,208

337,208
64,568
)(64,568

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ  -ﻣﺣدد
أﻟف د رھم

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧك إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ رﺻﯾد ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %50ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر .ﻧظًرا ﻷن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﯾﺗﺟﺎوز  ٪50ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ،ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .وھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.

1,742,000
-

 .18اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎط ر
اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﻟف د رھم

اﻗﺗرح ﻣﺳﺎھﻣو اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11أﺑرﯾل  2021ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %15ﺑﻘﯾﻣﺔ  251,4ﻣﻠﯾون درھم ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  :2019) 2020ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %30ﺑﻘﯾﻣﺔ
 502,9ﻣﻠﯾون درھم( .ﺗم ﺳداد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ  15أﺑرﯾل .2021

1,000,000
-

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ﻣن  1,676ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ درھم واﺣد
ﻟﻠﺳﮭم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  1,676 :2020ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ درھم واﺣد ﻟﻠﺳﮭم(.

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻟف د رھم

 .17رأس اﻟﻣﺎل وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﺧﺗﯾﺎري
أﻟف د رھم

ﯾرﺗﺑط اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟرﺑﺢ واﻟﻌﻣوﻻت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘدًﻣﺎ ،وأرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ،
وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ.

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
ت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾرا

1,150,212

1,653,691

.19

45,337
28,882
253,128
128,268
248,219
62,673
186,487
26,840
34,885
9,425
126,068

83,313
29,248
220,255
124,314
636,961
146,645
208,669
18,830
32,431
11,027
141,998

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

ﻓوا ﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻣن ودا ﺋﻊ إﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ]إﯾﺿﺎح [29
ﻋﻘود ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﻘود ﻣﺷﺗﻘﺔ أﺧرى
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﺷﯾﻛﺎت ﻣدﯾر ﺻﺎدرة
ذﻣم دا ﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻟرھوﻧﺎت
ذﻣم دا ﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟطﺎرﺋﺔ وأوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
أﺧرى

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑ ر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .16ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.19

إﯾﺿﺎﺣﺎ ت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى )ﺗﺎﺑﻊ(

ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ھذا
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.

 .20ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

* أﺻدر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي إرﺷﺎدات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻓﻲ  30أﺑرﯾل  2018ﻣن
ﺧﻼل اﻹﺧطﺎر رﻗم CBUAE/BSD/2018/458 :واﻟذي ﯾ ُﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )"اﻹرﺷﺎدات"(.

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ

39,312
2,175
)(2,015
)(246

37,828
1,601
)(117

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

39,226

39,312

وﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘرة  4-6ﻣن اﻹرﺷﺎدات ،ﻓﺈن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﯾم  2010/28ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 .21إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد

ﺿﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻘدﯾر أﻋﺿﺎء
ﻗﺎم اﻟﺑﻧك أﯾ ً
ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ .ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺻص ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎرة.
إن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،وأدوات
اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ :ﻋﺎم

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﯾم  2010/28ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي
ﺻﺎ :ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
ﻧﺎﻗ ً
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 9

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

654,881

590,616

1,080,237

1,356,126

ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ*

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ :ﻣﺣدد

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﯾم  2010/28ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي
ﺻﺎ :ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 9
ﻧﺎﻗ ً

819,682
909,814

757,310
894,790

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎد ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ*

-

64,568
)(64,568

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ

-

-

*ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﺗﺧطت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﻓﻼ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل أي ﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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إﯾرادات اﻟﻔواﺋد

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﺑﻧوك أﺧرى

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد

وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻗروض ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

241,605
154,498
348,990
21,457
313,536
184,567
250,514
57,209
254,505
229
144,564

318,799
172,166
487,370
33,425
432,273
231,801
286,114
57,458
297,196
6,612
178,215

1,971,674

2,501,429

81,645
97,506
18,207

216,581
131,547
60,399

197,358

408,527
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .22اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣودﻋﯾن

 .24ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن

إﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺳﻠم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﻓراد
ﺗﻣوﯾل اﻟ َ
ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻣوﯾل ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ
إﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات

ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن

أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷﺟل
ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

161,093
3,407
193,255
22,810
38,975
35,276

213,855
6,483
242,009
28,650
26,391
38,065

454,816

555,453

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗردة ﻣن ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

27,948
31,568
1,185

92,791
28,759
1,227

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة

)(166,790

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺗﻛﺑدة

18,361
)(76,337

20,804
)(81,788

60,701

122,777

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺗﻛﺑدة

)(57,976

)(60,984

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻻﻛﺗﺗﺎب

37,160

53,002

 .23ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺑرﺳم اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ
أﺧرى

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

22,839
20,059
247,569
6,135
36,524
69,509
150,320
78,530
21,850
33,567

28,169
22,811
254,805
6,451
15,049
34,279
145,201
56,455
37,826
31,787

686,902

632,833
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :أﻗﺳﺎط ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن

446,092
)(184,166

561,647
)(216,439

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

261,926
-

345,208
-

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن

261,926

345,208

)(283,100
116,728
)(418

)(404,679
177,108
)(3,651
)(231,222

البيانات
المالية

 .25إﯾرادا ت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

إﯾرادات ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
رﺑﺢ ) /ﺧﺳﺎرة( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

16,514
54,461
9,353

15,809
70,289
3,403

80,328

89,501
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .26ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن )إﯾﺿﺎح رﻗم (28
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻧﺗداب ﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾﺟﺎر
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺗﻌﺎب ﺗﺣﺻﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺗﺻﺎﻻت
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾق
أﺧرى

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

775,329
34,489
127,273
97,777
75,950
42,100
50,882
27,385
164,390

788,605
41,825
122,875
96,982
81,311
40,609
54,211
21,852
147,079

1,395,575

1,395,349

 .29ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺂ تﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن .ﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗواري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة .وﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺷرﻛﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗواري ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻹﺟراء ھذا
اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟوﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻟﺗزام ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ، 2021ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل
ﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ٪2,15دﯾﺳﻣﺑر  (٪1,65 :2020وﻣﻌدل ﺗﺻﺎﻋد اﻟرواﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ٪1,5دﯾﺳﻣﺑر  (٪1,5 :2020ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  ،ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ
) ٪2,50دﯾﺳﻣﺑر  (٪2,15 :2020وﻣﻌدل ﺗﺻﺎﻋد اﻟرواﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ٪0دﯾﺳﻣﺑر .(٪0 :2020
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم واﻓﺗراض زﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن.
اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم :زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪1اﻧﺧﻔﺎض
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم :اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪1زﯾﺎدة
ﻣﻌدل ﺗﺻﺎﻋد اﻟرواﺗب :زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪1زﯾﺎدة
ﻣﻌدل ﺗﺻﺎﻋد اﻟرواﺗب :اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪1اﻧﺧﻔﺎض

)(9,896
11,395
11,367
)(10,060

)(10,012
11,591
11,505
)(10,135

 .27رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﺗ ُﺣﺗﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ُﻣّﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرّﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ )ﺑﺂﻻف اﻟدراھم( ]اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ُﻣﻼك اﻟﺑﻧك[

756,125

503,777

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة )ﺑﺎﻵﻻف(

1,676,245

1,676,245

اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم )ﺑﺎﻟدرھم(

0,45

0,30

 .28ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن

رواﺗب وﺑدﻻت وﺣواﻓز
ﻣﻌﺎﺷﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
أﺧرى

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

674,023
13,010
25,599
62,697

693,642
12,796
23,412
58,755

775,329

788,605
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ:
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ )رﺑﺢ( اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس:
 ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺟرﺑﺔ

125,112

122,193

17,393
1,954
)(12,601

19,121
)(881
2,836
)(25,196

)(5,372
2,610

)(144
7,423
)(240

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗوﺣﯾد

)(828

)(798

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

128,268

124,314

ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻟﻠﺧطﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و 31دﯾﺳﻣﺑر .2020
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المراجعة
االستراتيجية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .30ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

 .31ﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت
2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ]إﯾﺿﺎح )6د([
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص ) /ﺗﺣرﯾر( اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص ) /ﺗﺣرﯾر( اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص) /ﺗﺣرﯾر( اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

1,067,528
3,451

1,623,603
6,738

2,009

22,449

2,895
2,382
72
)(1,674

)(6,116
16,739
)(246
135

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ

1,076,663

1,663,302

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺑﻣﻧﺢ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن  -ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن  -ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ أﺧرى

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

5,237,315
367,645
763,841
93,296
31,404

3,332,866
505,797
604,815
384,395
19,654

6,493,501

4,847,527

البيانات
المالية

ﺗﻌﺗﺑر ﺧطﺎﺑﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌﮭدات ﺧطﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻔوض ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟﻐﯾر ﺑﺳﺣب ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻋﻠﯾﮫ وﻓق اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ .إن ھذه اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺷﺣﻧﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر
أﻗل ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ.
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ ﻋﻘود ﺗﻠزم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣددة ﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدوﻧﮭﺎ ﺑﺳﺑب إﺧﻔﺎق ﻣدﯾن
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳداد أي دﻓﻌﺎت ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط أداة اﻟدﯾن.
ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻷﺟزاء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻧﺢ اﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض أو ﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺧطﺎﺑﺎت
اﻋﺗﻣﺎد .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻣﻌرﺿﺎ ً ﻟﺧﺳﺎرة ﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،إﻻ أن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣل ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﮭل ،ﯾﻛون أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن ﻣﻌظم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺷﺗرط أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣددة .وﻓﻲ
ﺣﯾن أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،إﻻ أﻧﮫ ﯾ ُﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎطر ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺣﯾث إﻧﮭﺎ ﺗﻧﺷﺄ أوﻻً ﻣن اﺣﺗﻣﺎل
ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺳﺣب اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻣواﻓﻘﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ،وﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺳداد ھذه اﻟﺳﺣوﺑﺎت ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ذﻟك أن ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗﻔوق ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل ﺑﺷﻛٍل ﻋﺎم .ھﻧﺎك اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻘﯾﻣﺔ  7,036ﻣﻠﯾون درھم ) 6,620 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر
اﻟﺑﻧك وھﻲ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق.
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  9,4ﻣﻠﯾون درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر  10,9 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ، 9ﻣﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  5,5ﻣﻠﯾون درھم ) 31دﯾﺳﻣﺑر 6,8 :2020
ﻣﻠﯾون درھم( ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
 .32ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎ ت
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺿﻣن ﺳﯾﺎق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ  ،ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ .اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة
ﻋن ﻋﻘد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن طرﻓﯾن وﺗﻌﺗﻣد ﻣدﻓوﻋﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻌر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر أو ﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ أو ﻣؤﺷر .ﺗدرج
ھذه اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﻌﺎدل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن ﺳوق وأﺧرى
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة أو ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .32ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

 .32ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة أو اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل
اﻻﻋﺗﯾﺎدي اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﺣوط:

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ أو اﻟﻣﺻدرة ﻷﻏراض اﻟﺗﺣوط

)أ( ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ھﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺗﺑﺎدل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﺧرى .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  ،ﺗﻘوم اﻷطراف
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺎدة ﺑﺗﺑﺎدل دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﻌﻣﻠﺔ واﺣدة دون ﺗﺑﺎدل أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت،
ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة وأﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﮫ أﺧرى.
)ب( ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرة ھﻲ ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗـري ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟدﻓﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗﻠم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل
ذﻟك ﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺛر أداة دﯾن ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳدادھﺎ.
)ج( اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ إﻣﺎ ﻟﺷـراء أو ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ أو أداة ﻣـﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد
وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣـدد ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل .اﻟﻌﻘود اﻵﺟـﻠﺔ ھﻲ ﻋﻘـود ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗداول ﻓﻲ اﻷﺳــواق اﻟﻣوازﯾﺔ .أﻣﺎ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺗﺗداول وﻓق ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ.
)د( اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ ھﻲ ﻋﻘود ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ.
وﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻌر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ
اﻻﺳﻣﻲ ﻟﻔﺗـرة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ.
)ھـ( اﻟﺧﯾﺎرات ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟـﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ )ﻛﺎﺗب اﻟﺧﯾﺎر( ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷﺗـري )ﺣﺎﻣل اﻟﺧﯾﺎر( اﻟﺣق ،وﻟﻛن ﻟﯾس اﻻﻟﺗزام،
أﻣﺎ ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد أو ﻓﻲ أي وﻗت ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣـددة  ،ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻋﻣﻠﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ أو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﻌر
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً.
)و( ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﻘﺳﺎﺋم ﻓﻘط ھﻲ ﻋﻘد ﺗﺑﺎدل ﻗﺳﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﺳﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺧرى .إﻧﮫ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت ﻻ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺑﺎدل
أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،وﯾﺗم ﺗﺑﺎدل دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻘط.
)ز( ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ھو ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻐرض ﺧﺎص ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ ﺑﻣؤﺷر ﻣرﺟﻌﻲ  ،ﻣﺛل ﻟﯾﺑور  ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧطﺎق ﻣﺣدد .ﻧطﺎق
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ھو ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠُﻣﺻدر ﺧﯾﺎر اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﻧد ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
)ح( ﺳﻘف ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ھو ﻧوع ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﯾث ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻌر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ .اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ھو ﻋﻘد ﻣﺷﺗق ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷﺗري ﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة
ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أﻗل ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ.
)ط( اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺳﺗﮭدف اﻵﺟل ھو ﻋﻘد آﺟل ﻣﮭﯾﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧﺗظم
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻗل أو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻵﺟل ذي اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول .ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ إذا وﺻل
اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺣﺳن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﮭدف.
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻷﻏراض اﻟﺗﺣوط ﻛﺟزء إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣوط ﻟﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﺣوط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﯾﺎرات وﻋﻘود ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻵﺟﻠﺔ وﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم واﻟﻌﻘود
اﻵﺟﻠﺔ وﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻟﻠﺗﺣوط ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣددة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗﺣوط ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ ذات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﯾﺗم اﻟﺗﺣوط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﺑرام ﻋﻘود
ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻹﺟراء اﻟﺗﺣوط ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة .وﻧظرا ً ﻷن اﻟﺗﺣوط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻏﯾر ﻣؤھل ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوط  ،ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣوط ﻣن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻘروض ذات أﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ.
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷدواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﺗﺣوطﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) 3ل(.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟطرق واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) 43د(.

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط
ﺗﺗﺣدد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط وﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط وأداة
اﻟﺗﺣوط.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوطﺎت ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ،ﺗﺑرم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣوط ﺣﯾث ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﺷروط اﻟﺣرﺟﺔ ﻷداة اﻟﺗﺣوط ﻣﻊ
ﺷروط اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﯾﻘﺔ اﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط.
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوط اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗﻐﯾر ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾره ﻓﻲ اﻷﺻل أو إذا
ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺷﺗق.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ
22,886

6,563
13,480
2,843
-

206,801

-

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻋﻘودﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
-

147,043
18
43
59
6
183,915

32,405
4,341

248,219

5,823

641
5,182

66,521

66,521

175,875

27,967
4,342
140,996
43
18
2,509

22,587,081

2,178,794

1,368,699
200,000
477,490
132,605

1,292,896

1,292,896

8,813,257
526,240
526,240
8,431,584
55,362
55,362
700,000
7,346
19,115,391

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ
أﻟف درھم

8,111,596

188,821

56,216
132,605

-

-

6,870,295
526,240
526,240
7,922,775

ﺣﺗﻰ
 3أﺷﮭر
أﻟف درھم

2,224,280

816,483

816,483
-

1,703,303

496,000

-

-

496,000
-

330,570

330,570

910,594
68,197
45,545
45,545
7,346
1,077,227
1,032,368
155,301
9,817
9,817
1,207,303

7,067,459

-

-

165,285

165,285

700,000
6,902,174

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 81

3,480,443

677,490

200,000
477,490
-

797,041

797,041

2,005,912

2,005,912
6,202,174

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
5-1
12 - 6
ﺳﻧوات
ﺷﮭًرا
 6 - 3أﺷﮭر
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
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أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 80

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
أﻟف درھم

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﯾم اﻟﺳوﻗﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﺳﻌر أو اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻸداة
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت.

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣوﺟﺑﺔ
أﻟف درھم

•
•
•

ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟداﺋﻧﺔ /اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻘرض.
وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺣرﺟﺔ ﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻘروض.
ﺗﺄﺛﯾرات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺑور ،ﻷﻧﮭﺎ ﻗد ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺧﺗﻠف وﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد
اﻟﻣﺗﺣوط وأداة اﻟﺗﺣوط.

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة:
ﻋﻘودﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ
ﺧﯾﺎراتﺻرف أﺟﻧﺑﻲ )ﻣﺷﺗراة(
ﺧﯾﺎراتﺻرف أﺟﻧﺑﻲ )ﻣﺑﯾﻌﺔ(
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋﻘود آﺟﻠﺔ ﻣﮭﯾﻛﻠﺔ )ﻣﺷﺗراة(
ﻋﻘود آﺟﻠﺔ ﻣﮭﯾﻛﻠﺔ )ﻣﺑﯾﻌﺔ(
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧطﺎق ﻣﺗﻌددة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوط اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .وﻗد
ﺗﺣدث ﺑﺳﺑب:

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻟﮭﺎ ﺷروط ﺣرﺟﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ،وﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﯾﯾن،
وﺗوارﯾﺦ اﻟدﻓﻊ  ،واﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ .ﻻ ﺗﺗﺣوط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪100ﻣن ﻗروﺿﮭﺎ ،ﻟذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﺿﺎت .وﻧظرا ً ﻟﺗطﺎﺑق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﺣرﺟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد
اﻟﻣﺗﺣوط وأداة اﻟﺗﺣوط.

.32

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ أو اﻟﻣﺻدرة ﻷﻏراض اﻟﺗﺣوط )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

.32

ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية
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2,257,807

908,081

478,600
136,836

24,423
67,876
200,346

1,220,638
129,088
1,349,726

1,271,815

1,271,815

1,271,815
-

-

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درھم
أﻟف درھم

-

-

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

-

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻋﻘودﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة:
ﻋﻘودﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ
ﺧﯾﺎراتﺻرف أﺟﻧﺑﻲ )ﻣﺷﺗراة(
ﺧﯾﺎراتﺻرف أﺟﻧﺑﻲ )ﻣﺑﯾﻌﺔ(
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺳﻠﻊ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧطﺎق ﻣﺗﻌددة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

.32

ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

564,418

56,783

7,974
21,544
1,370
25,895

-

56,586
8,518
435,420
841
738
1,170
4,362
507,635

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣوﺟﺑﺔ
أﻟف درھم

636,961

8,416

1,090
7,326
-

127,780
127,780

8,526
438,101
835
681
449
500,765

52,173

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
أﻟف درھم

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -ﻧﯾرة ﻧﯾﺟﯾرﯾﺔ
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -أوﻗﯾﺔ ذھب
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﻘﺳﺎﺋم ﻓﻘط
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

25,300,094

2,498,217

1,288,459
493,840
477,490
238,428

1,330,192
1,330,192

7,880,314
1,043,132
1,043,132
10,152,896
550,950
7,802
600,000
193,459
21,471,685

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ
أﻟف درھم

66,522

-

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

61,772
4,750
66,522

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺻﯾل اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺗﺣوطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎ

.32

ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

6,482,772

726,059

487,631
238,428

-

7,802
193,459
5,756,713

3,469,188
1,043,132
1,043,132
-

ﺣﺗﻰ
 3أﺷﮭر
أﻟف درھم

1,245,876

17,370

17,370
-

37,296
37,296

5,311,631

1,460,948

783,458
200,000
477,490
-

8,746,059

-

-

3,513,756

293,840

293,840
-

-

833,771
833,771

3,219,916
459,125
459,125

1,191,210

1,191,210
2,465,962
550,950
3,016,912

7,686,934
600,000
8,286,934

3,219,916
-

6-3
أﺷﮭر
أﻟف درھم

868

868

868
-
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14,151

14,151

2,624
)(1,065

1,118
)(269
387
11,356

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
أﻛﺛر ﻣن 5
5-1
12 - 6
ﺳﻧوات
ﺳﻧوات
ﺷﮭًرا
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ
اﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة
أﻟف درھم
أﻟف درھم
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ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -ﻧﯾرة ﻧﯾﺟﯾرﯾﺔ
ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ آﺟﻠﺔ  -أوﻗﯾﺔ ذھب
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﻘﺳﺎﺋم ﻓﻘط
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

2,533,347

1,112,282

44,741
75,658
200,346
479,255
312,282

-

1,250,720
170,345
1,421,065

1,469,027

1,469,027

391,729
783,458
293,840
-

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درھم
أﻟف درھم

-

-

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

-

-

127,780

-

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق

119,069
8,711
127,780

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺻﯾل اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺗﺣوطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎ

.32
ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول ا ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا ﻟﻣﺎ ﻟﯾﺔ ا ﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ ا ﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
 .33ا ﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وﺣﺳﺎب ﺟﺎري ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﺑﻔﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋن
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

2021
أ ﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

1,851,716
8,468,123

2,675,824
6,598,209

10,319,839

9,274,033

)(6,995,225

)(5,637,920

3,324,614

3,636,113

 .34ا ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻹدارة ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،8ﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻵﻟﯾﺔ رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ
اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭﺎ .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم .8
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻣل رﺋﯾﺳﯾﺔ:
•
•

23,614
1,461

-

23,614
-

1,461
-
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-

-

1,070
)(20,324
59
)(3,791
19,533
1,172
25,895

ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
ﻻ ﯾﻧطﺑق
-

وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗرو
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗرو
ض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗرو
ض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗرو
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗرو ض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

•
•
ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر
ض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗرو
-

•

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ
اﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة
أﻟف درھم
أﻟف درھم
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اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد – ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻷﻓراد ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ،وﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺗوﻓﯾر ،واﻟوداﺋﻊ ،وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ،واﻟرھون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻘروض ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻷﻓراد.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت – ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
وﻣن ﺿﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت واﻟوداﺋﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – ﺗﺷﻣل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت واﻟوداﺋﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺻﻐﯾرة
وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم.
اﻟﺧزﯾﻧﺔ – ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ ﻏرﻓﺔ اﻟﺗداول وﺳوق اﻟﻣﺎل ذي اﻟﺻﻠﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣوط ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي وﻻ ﺗﺷﻛل أي ﻣﻧﮭﺎ ﻗطﺎﻋﺎ ً ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ ً
ﻣﻧﻔﺻﻼً.
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن – ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺷرﻛﺔ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن.

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 85
183

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ

وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﻌظم إﯾراداﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت ،ﻓﺈن اﻹدارة
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء ﻛل ﻗطﺎع.

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

ﯾﺗم ﻋﺎدة ً ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود ﺗﺣوﯾﻼت ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺿﻣن اﻹﯾرادات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻣوال إﻟﻰ إرﺷﺎدات اﻟﺑﻧك ﺣول ﺗﺳﻌﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال .ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻧﺎﺻر ھﺎﻣﺔ
أﺧرى ﺿﻣن اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل.

إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء

ﺗﺳﺗﻧد ﺗﻘﺎرﯾر إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻘروض وﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت واﻹﯾرادات اﻷﺧرى واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة.

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣودﻋﯾن
إﯾرادات داﺧﻠﯾﺔ

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

11,958,514

17,162,512

23,143

)(628,310
)(598,347

1,249,800
)(586,529
)(41,781

735,784
514,016

788,725
190,334
)(243,275

10,110,492

15,186,616

177,495

)(44,456
)(72,593

294,544
)(42,240
)(2,216

222,083
72,461

289,456
4,966
)(72,339

16,736,468

7,893,733

273,108

)(264,398
)(392,943

930,449
)(257,706
)(6,692

680,153
250,296

547,427
191,624
)(58,898

7,940,565

14,378,162

608,925

)(25,146
)(9,013

643,084
)(22,050
)(3,096

476,495
166,589

138,724
7,191
330,580

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ
وأﺧرى
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟ ﻠﺷرﻛﺎت
ﻟﻸﻓراد
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

594,142

796,804

10,473

)(53,083
)(3,767

67,323
)(50,443
)(2,640

8,473
58,850

8,473
-

أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن
أﻟف درھم

)(148,380

)(313,031

)(6,973

7,489
-

)(14,462
7,489
-

2,734
)(17,196

47,921,864

56,303,706

758,300

)(1,395,575
)(1,076,663

3,230,538
)(1,268,302
)(127,273

2,168,431
1,062,107

1,774,316
394,115
-

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 87

730,063

1,198,910

)(327,871

)(387,671
-

59,800
)(316,823
)(70,848

42,709
17,091

)(1,223
43,932

2,734
-

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﻛز
اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر
ﻣوزﻋﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗوﺣﯾد
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 86

.34

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻹدارة ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و:2020

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺗﺣدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣول ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس
اﻟﺗﻧﻔﯾذي )اﻟﻣﺳؤول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ( ﺑﮭدف ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻟﻛل ﻗطﺎع وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮫ.

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

185
184

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
.34

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

13,023,703

16,299,683

)(15,247

)(663,351
)(809,076

1,457,180
)(621,272
)(42,079

945,435
511,745

989,128
236,223
)(279,916

9,163,769

12,356,798

104,943

)(45,474
)(93,195

243,612
)(43,618
)(1,856

205,699
37,913

274,052
)(33,336
)(35,017

15,467,683

8,039,483

64,683

)(254,381
)(726,211

1,045,275
)(250,848
)(3,533

831,826
213,449

684,536
232,820
)(85,530

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟ ﻠﺷرﻛﺎت
ﻟﻸﻓراد
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﺗرة  31دﯾﺳﻣﺑر  2020ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت.

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

اﻹﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020
ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣودﻋﯾن
إﯾرادات داﺧﻠﯾﺔ

.34
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

6,123,400

14,254,111

623,368

)(22,659
)(17,970

663,997
)(21,574
)(1,085

448,970
215,027

133,198
)(3,031
318,803

اﻟﺧزﯾﻧﺔ
وأﺧرى
أﻟف درھم

488,227

691,303

14,625

)(52,743
)(16,850

84,218
)(49,293
)(3,450

8,491
75,727

8,491
-

أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن
أﻟف درھم

مراجعة
االستدامة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
 .35ﻣﻌ ﺎﻣﻼت وأرﺻدة ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺗﻣﺛ ّل اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎھﻣون وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻓﺿﻼً
ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﻓﻌﺎﻻً .ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ھم أوﻟﺋك اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋن
ﺗﺧطﯾط أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة رواﺗب
وﻋﻼوات وﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى.
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻻﻋﺗﯾﺎدي .ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼء وأطراف ﺧﺎرﺟﯾﯾن.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت:

ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد
إﯾرادات اﻟﻌﻣوﻻت
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة
وﺑدل ﺣﺿور اﻟﺟﻠﺳﺎت وﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

اﻷرﺻدة
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت:

 ﻣﺳﺎھﻣون وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ -ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

اﻟوداﺋﻊ

 ﻣﺳﺎھﻣون وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ -ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

)(87,337

)(252,702

)(6,916

6,506
-

)(13,422
6,506

44,927,650

52,772,608

505,378

)(1,395,349
)(1,663,302

3,564,029
)(1,272,474
)(122,875
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748,205

1,383,932

)(280,078

)(363,247
-

83,169
)(292,375
)(70,872

81,660
1,509
3,497
)(16,919
2,525,578
1,038,451

81,660
3,497
-

اﻟﺗزاﻣﺎت وﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء
وﻋﻘود آﺟﻠﺔ

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

7,415
12,571
944

9,574
34,094
621

22,934

32,229

379,316
85,630
5,496

300,999
35,961
3,001

470,442

339,961

2,119,011
12,334
21,633

2,107,864
10,327
18,503

2,152,978

2,136,694

76,002
40

166,161
40

76,042

166,201

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق

12,812

11,150

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق

35

59

 ﻣﺳﺎھﻣون وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ -أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺷرﻛﺎﺗﮭم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ذﻣم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺋﻧﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

2,092,902
432,676
-

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﻛز
اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗوﺣﯾد
ﻣوزﻋﺔ
أﻟف درھم
أﻟف درھم
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
.36

.37

 .41إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

117,872
14,017
32,223
)(29,688
134,424

176,939
909
)(22,541
)(37,435
117,872

مطلوبات إيجار

الرصيد في بداية الفترة
إضافات خﻼل الفترة
الزيادة ) /النقص( بسبب التغيرات في مبلغ عقد اﻹيجار وفترة العقد
أرباح من امتيازات اﻹيجار بسبب الجائحة
تكلفة الفائدة على مطلوبات اﻹيجار للفترة
ناقصاً :دفعات اﻹيجار خﻼل الفترة
الرصيد في نهاية الفترة
.38

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

موجودات حق اﻻستخدام

الرصيد في بداية الفترة
إضافات خﻼل الفترة
الزيادة ) /النقص( بسبب التغيرات في التزام اﻹيجار وفترة العقد
استهﻼك الفترة
الرصيد في نهاية الفترة

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

102,348
14,017
33,641
)(1,508
4,880
)(22,778
130,600

151,710
909
)(24,230
)(3,936
5,374
)(27,479
102,348

أنشطة برسم اﻷمانة

يحتفظ البنك بموجودات بصفة اﻷمانة للعمﻼء دون حق الرجوع .في  31ديسمبر  ،2021بلغت القيمة السوقية لهذه الموجودات 5,488
مليون درهم ) 2,731 :2020مليون درهم( واستُبعدت من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
.39

دعاوى قضائية

يعد البنك طرفا ً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل اﻻعتيادي .وحيث إنه ﻻ يمكن التنبؤ بنتائج هذه اﻹجراءات
والدعاوى على وجه التأكيد ،فإن إدارة البنك ﻻ تعتقد بأنه سيكون لهذه اﻹجراءات والدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة إذا لم يتم الفصل فيها لصالح المجموعة.
تدخل الشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،مثل شركات التأمين اﻷخرى بصفة المدعى عليه في عدد من القضايا
القانونية فيما يتعلق بأنشطة اﻻكتتاب الخاصة بها .ويتم تكوين مخصص بشأن كل قضية من تلك القضايا عندما يكون من المرجح أن
تؤدي النتيجة إلى تكبد المجموعة خسارة بخروج موارد اقتصادية ويمكن وضع تقدير موثوق لقيمتها.
.40
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الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم وﻗﺑول وإدارة درﺟﺔ ﻣﺣددة ﻣن
اﻟﻣﺧﺎطر أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر .إن ﻗﺑول اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازٍن ﻣﻼﺋم
ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌﺎﺋدات واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﻌﺗﻘد ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أن وﺟود إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أﻣر ﺣﯾوي ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻧﻣو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﺑطرﯾﻘﺔ
ﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﺗؤﯾد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك وﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ،وﺗوﻓر اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻼزم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗداﺑﯾر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن ﻣﮭﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ
إرﺷﺎدات ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي وﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺧطوط دﻓﺎع.
"ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ إطﺎر ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ".
إن ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﮭدف ﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻌرﯾف ﺳﻘوف/ﺿواﺑط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﺔ واﻟﻣﺗطورة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرﯾﻘﺔ
ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.
أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳت ﻟﺟﺎن ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة وإﻋداد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻟدراﺳﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺻف اﻟدور اﻟواﺳﻊ ﻟﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة:
ﺳﯾﻛون ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳﻠطﺔ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس
اﻹدارة  /ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت

§
§

ﺳﯾﻘوم ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة/رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة/
§
ي
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة/اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذ
§
ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ دوﻧﮭﺎ.
ﺿﺎ ﺑﺳﻠطﺔ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أﯾ ً
اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ أي ﻣن ﻣوظﻔﻲ
اﻟﺑﻧك اﻵﺧرﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺗﻔوﯾﺿﮭم؛ )ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟطوارئ(.

ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣﻔوﺿﺔ
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة.
اﻋﺗﻣﺎد إرﺷﺎدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت.
ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ درﺟﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺑﻧك.
اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔوﯾض ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻹﻗراض ﻛﻣﺎ ھو
ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺑﻧك.

موسمية النتائج

لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية خﻼل سنتي  2021و.2020
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
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 .41ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(

 .41إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣ ﺎت واﻟﻣﻛ ﺎﻓﺂت ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة:
• ﻣراﺟﻌﺔ ھﯾﻛل وﺣﺟم وﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﺑﻧك
ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾرات.
رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ اﻹﺷراف وﻣراﻗﺑﺔ
• ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ك
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ذ
ﻲ
وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﻓ
ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة.
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ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺟدد وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟ
• ﺗﺣدﯾد وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت.
إدارة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻹﻋﺎدة ﺗرﺷﯾﺣﮭم
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﺳﺗﺟري اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﺷﺣﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ
وﺷﻔﺎﻓﺔ ،وﺗﻣرﯾر اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
• ﺗﻘﯾﯾم واﻋﺗﻣﺎد ﺧطط اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺧطط اﻟﺗﻌﺎﻗب
ﻟﻺدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
• ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ  /ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت وإطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن.
• ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن اﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺳﻧوي ،واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺳﻧوﯾﺔ  /اﻷﺟر
اﻟﻣﺗﻐﯾر ،وأي ﺗﻌوﯾﺿﺎت أو ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى.
• ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إرﺷﺎدات ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت
ﻟﻠﺑﻧك.

اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة:
• ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷورة
ﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس
واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺑﻧك وأﻋﻣﺎﻟﮫ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
إدارة اﻟﺑﻧك )ﻣﺟﻠس اﻹدارة( ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ
أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﯾﮭﺎ.
اﻹﺷراف واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك • ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وأھداﻓﮭﺎ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ:
وﺧطﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﻣوارد وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر .وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
• ﺟودة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ.
• ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﻗﺎﺑﺔ
• دراﺳﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﻗﻘﯾن
ا ﻟداﺧﻠﯾﺔ.
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن أو إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮭم أو ﻋزﻟﮭم .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
• اﻻ ﻟﺗزام ﺑﺎ ﻟﻘواﻧﯾن وا ﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت.
ﺷروط اﻻرﺗﺑﺎط وطﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق ﺗدﻗﯾﻘﮭم وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق.
• اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﺳﻠوكﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
• ﻣراﺟﻌﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣن
• ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺧﻼﻟﮭﺎ ،ﺑﺛﻘﺔ ،إﺛﺎرة ﻣﺧﺎوف ﺣول اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
.
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• ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣدﻗﻘﯾن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻷﻣور اﻷﺧرى.
• اﺳﺗﻼم وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
• اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة:
ﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء
ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻋﻣل إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺗﺣدﯾدا ً ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
وﻣﺧﺎطر أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل .ﻛﻣﺎ ﺗراﺟﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر.

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
§
§
§
§
§
§
§
§

ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺛ ﺎل واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس
اﻹدارة:

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺑﻧك.
اﻹﺷراف واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة وأن ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ھذا اﻟﻣﺳﺗوى.
ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻹطﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﻟدرﺟﺔ
ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ وﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣول
ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺑﻧك.
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك )ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق
واﻟﺗﺷﻐﯾل( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدﺧﻼت واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧك.
ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ.
ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻟﻺدارة ،ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر و /
أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺟود ﻣوظﻔﯾن إدارﯾﯾن
ﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل.

•

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺑﻧك.

•

اﻹﺷراف واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧﺎطر اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺑﻧك ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﺣﺳب
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة وأن ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ھذا اﻟﻣﺳﺗوى.

•

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إطﺎر إدارة اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺑﻧك وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹطﺎر واﻵﻟﯾﺎت
ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻻﻣﺗﺛﺎل
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى.

ﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس
اﻹدارة .اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ھو ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ
اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻻﻣﺗﺛﺎل
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﻣﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل
اﻷﻣوال واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ
•
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﺟﺎﻻت.
•

ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة:

اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
•

ﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن •
•
ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﻘدﯾم
ﺗوﺟﯾﮭﺎت إﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ
إدارة ﺷؤون اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ •
ﻟﻠﺑﻧك ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ،واﻟﻣوازﻧﺔ.
•
ﯾﺷﻣل ﻧطﺎق ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ:
•
•
•
•
•

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻣراﻗﺑﺔ أھداف ﻋﻣل اﻟﺑﻧك وﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗطورات واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘطﺎع ﻟﻣواءﻣﺔ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ووﺿﻌﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك.
ﻣراﺟﻌﺔ ودراﺳﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻹدارة ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،
ﻣﺛل اﻟﺷراﻛﺎت واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت.
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد
أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻧﮭﺎ ذات ﺻﻠﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن
ﺣﯾث اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺿوي و  /أو اﻻﺳﺗﺣواذ واﻻﻧﺗﺷﺎر وﺧطوط اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺟدﯾدة.
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻣور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻷھداف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻣراﺟﻌﺔ أداء اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣوازﻧﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ أﯾﺔ أﻣور أﺧرى ﯾﻔوﺿﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﺎل واﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻷﻧظﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي ﻣن وﻗت ﻵﺧر.
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
إدارة اﻟﻣﺧ

ﻣﺧ ﺎطر اﻻﻣﺗﺛ ﺎل

ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗ ُﻌّرف ﻣﺧﺎطر اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ
ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺧﻔﺎﻗﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر /اﻟﺿواﺑط
و ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣن اﻹﻧﺗرﻧت /ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أھم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إدارﺗﮭﺎ .ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻲ
اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﮫ ﻋواﻣل اﻟﺗﮭدﯾد اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻼﺋﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌطل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺳرﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.

ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎل ﯾدﯾرھﺎ ﻣدﯾر  -إدارة ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻧﻊ
اﻻﺣﺗﯾﺎل ،اﻟذي ﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾره إﻟﻰ رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗدﯾر ھذه اﻟوﺣدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻣن اﻟﻣﺣﯾط واﻻﻣﺗﺛﺎل
ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

•
•
•

البيانات
المالية

اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺣﺗﯾ ﺎل

ﺗﺗم إدارة ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻻﻣﺗﺛﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻣدﯾر اﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟذي ﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾره إﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﮭﻣﺔ اﻣﺗﺛﺎل راﺳﺧﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ .اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد وﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل .وﺗﻌﻣل ﻋن ﻛﺛب ﻣﻊ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﺗدﻋم وﺣدات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻣﺗﺛﺎل وﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ
ﺿﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘطﺔ ﺗﻧﺳﯾق رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي .ﺗم
اﻟﺗﺣوطﯾﺔ وﺳﻠوك اﻷﻋﻣﺎل .ﯾﻌﻣل ھذا اﻟﻘﺳم أﯾ ً
ﺗﺻﻣﯾم إطﺎر اﻟﻌﻣل وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑﺎزل ﻓﻲ ھذا
اﻟﺷﺄن.
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت .ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻹدارة.

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل

ﺗدرك إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺟﻠس اﻹدارة أن اﻹدارة اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ھﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .أﻧﺷﺄت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدات ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻣﻧﻊ واﻛﺗﺷﺎف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻻﺣﺗﯾﺎل .ﺗﺗم إدارة وﺣدات ﻣﻧﻊ
اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻛﺗﺷﺎﻓﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟذي ﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾره إﻟﻰ رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﺗم إدارة
وﺣدة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎل )اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت( ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟذي ﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾره إﻟﻰ رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إطﺎر ﻋﻣل ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ﺑﮭدف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ھذه
اﻟﻣﺑﺎدرة ھﻲ ﻧﮭﺞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ وإﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد
ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل .اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﮭًﺟﺎ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ﺑﻣوﺟب إطﺎر اﻟﻌﻣل
اﻟﺟدﯾد:
•
•
•

ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎل
ﻛﺷف اﻻﺣﺗﯾﺎل
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎل

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ أو ﻓﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷﺷﺧﺎص واﻷﻧظﻣﺔ أو ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻛم ﻗوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وإدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾره إﻟﻰ
رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﻟدى اﻟﺑﻧك ھﯾﻛل ﺣوﻛﻣﺔ رﺳﻣﻲ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗم إﻧﺷﺎؤه ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎطر اﻹدارة وﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل.
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﻛل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم واﺿﺢ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺧﺎطر
)وﺣدات اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟدﻋم( وﻣﮭﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ )إدارة اﻟﻣﺧﺎطر( وﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك وﺳﻣﻌﺗﮫ ﺿد ﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻف ھﯾﻛل اﻟﺣوﻛﻣﺔ:
•
•
•

ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷول :وﺣدات اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟدﻋم
ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ :إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻣﺗﺛﺎل
ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
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نبذة عن بنك رأس
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻌرف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم ﻗدرة أو ﻋدم رﻏﺑﺔ أو إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟزﺑﺎﺋن أو اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺟزﺋﯾًﺎ أو ﻛﻠﯾًﺎ ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﺳداد أﺻل اﻟدﯾن أو اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟرﺳوم أو اﻟرﺑﺢ أو أي اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي
آﺧر ﺗﺣت أي ﻣﺳﻣﻰ ،ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض أو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أو أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧرى ﺗﺟرﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ ﺗﻛﺑد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻹﻗراض ﻟﻸﻓراد ،ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ واﻻﻛﺗﺗﺎب اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻹدارﯾﺔ .ﯾﺗم طرح ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻛﺗﺗﺎب وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﺎن
ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺗﺎب وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑول .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻷﻓراد ﺑﺷﻛل ﻣرﻛزي ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ،ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ،وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭﯾﻛﻠﺔ،
وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻرف .واﻓق ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻋﻣل درﺟﺔ ﺗﻘﺑّل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم أي اﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد ﻗﺑول اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻛﺗﺗﺎﺑﮭﺎ وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ.

ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن أﯾﺿﺎ ً ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄدواﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي
إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات .وﺣﯾث إن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌد ﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ ،ﻓﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد وﺧﺑرات
وﺿواﺑط ھﺎﻣﺔ ﻹدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك.
ﺗﻧص ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧﮭﺞ ﻣﻧظم وﻣﺗﺳق ﻟﺗﺣدﯾد وإدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن واﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض
ﻟﮭﺎ ﻣوﺟودات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤول اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وإدارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣﺣﺎﻓظ وﻋن ﺿﻣﺎن
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻌﺎﻣﯾم
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻛذﻟك ﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ .ﺗﻘوم ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺣت إﺷراف رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺈدارة
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،وإﺻدار ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﺗﻌﺎﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ.
ﯾﻘوم رؤﺳﺎء وﺣدات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن وﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﮭم ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺑﺷﻛل أﻛﺛر دﻗﺔ ،ﺣول اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹدارة ،واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗطﺎع اﻟﻌﻣل ،واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﮭﯾﻛل واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت .ﯾﻘوم ﻣﺳؤول اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﺑﻣراﺟﻌﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻘروض ،وﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟطﻠﺑﺎت ﻗﺑل طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﺗراﻗب وﺣدات اﻟﻌﻣل واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ.

ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣدد ﺳﻘوﻓﮭﺎ وﺿواﺑطﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻛل طرف ﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻟدول .ﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻟﯾل ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ ﺳﻘوف اﻟﺗﻌرض وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻗراض .وﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺳﻘوف اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدد ﺳﻘوف اﻹﻗراض واﻻﻗﺗراض إﻟﻰ  /ﻣن
اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﻘوف ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺗرض واﺣد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن وﻛذﻟك ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل .ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗوﻗﻌﺎت ﻧﻣو ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛٍل ﻣﺗواﺻل .وﺗﺗم
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻘوف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﻗطﺎع اﻟﻌﻣل واﻟدوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﻧﺎء أدوات ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ وﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟداﺧل
واﻟﺧﺎرج ،واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻓراد
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.

اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر )اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر( .اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﺳﻊ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗد واﺟﮫ زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ :ﺗﺟﺎوز ﻋدد أﯾﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻷﻛﺛر ﻣن  30ﯾوًﻣﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣدود اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗدرﺟﺔ اﻟﻣﺣددة )ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﯾر
اﻷﻓراد ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر( ،وﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻌﻣﯾل ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌرض ﻗد ﺗﻣت إﻋﺎدة
ھﯾﻛﻠﺗﮫ ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ.
ﻗد ﯾﺗم دﺣض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ  /اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ  /اﻟﻌﻣﯾل.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ

تصنيفات مخاطر اﻻئتمان الداخلية )تابﻊ(

ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺗطوﯾر واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺷرﻛﺎت )ﻣﺣﻔظﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻓراد( وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر .وﻟﻐرض اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،9ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗروض رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻷﻋﻣﺎل ،وﺗﺷﻣل ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﻓراد ﻗروض اﻟﺳﯾﺎرات
وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻗروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗروض ﺗﻣوﯾل اﻷﻋﻣﺎل وﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد .ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر وﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم اﻷﺧذ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌرض وﻧوع اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋواﻣل ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر .ﯾﻘدم اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر:
درﺟ ﺎت ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ

 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
8
9
10

ﻣﺧﺎطر ﺿﺋﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺗدﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر ﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣﺧﺎطر ﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﯾﺔ
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﻟﺧﺳﺎرة

يتم استخدام البيانات التالية عادة ً لرصد حاﻻت تعرض المجموعة:








سجل السداد ،بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم.
مدى استخدام الحد الممنوح.
التحمل )سواء المطلوب أو الممنوح(.
التغيرات في الظروف التجارية والمالية واﻻقتصادية.
معلومات التصنيف اﻻئتماني المتوفرة من قبل وكاﻻت تصنيف خارجية.
البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على التحمل وما إلى ذلك )لمحفظة اﻷفراد بشكل كبير(.
المعلومات اﻷخرى التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمﻼء بما في ذلك مراجعة البيانات المالية
المدققة وبيانات السوق مثل أسعار مقايضة التعثر اﻻئتماني أو السندات المدرجة عند توفرها ،والتغيرات في القطاع المالي
الذي يعمل فيه العميل...إلخ

تستخدم المجموعة درجات مخاطر اﻻئتمان كأحد المعطيات اﻷساسية لتحديد هيكل آجال احتمال التعثر عن السداد مقابل حاﻻت التعرض.
تقوم المجموعة بتحصيل معلومات اﻷداء ومعلومات التعثر عن السداد حول تعرضها لمخاطر اﻻئتمان التي يتم تحليلها وفقا لﻼختصاص
أو المنطقة ووفقا لنوع المنتج والمقترض وكذلك تصنيف المخاطر اﻻئتمانية .إن المعلومات المستخدمة مستمدة من مصادر داخلية
وخارجية على حد سواء اعتمادا على المحفظة التي تم تقييمها.

ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم وﻣﻌﺎﯾرة درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺣﯾث ﺗﻌﮐس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻣﻊ ﺗدھور ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .وﻛﻠﻣﺎ ازدادت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
ﺗﻐﯾر اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﺑﯾن اﻟدرﺟﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺗﻌرض ﻏﯾر ﻣﺧﺻص ﻟﻸﻓراد ،ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﯽ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت وﯾﺗم ﺗﺣدﯾث درﺟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .إﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺻﻣﻣﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺗﻌرض.

تقوم المجموعة بتحليل بيانات التأخر عن السداد ذات الصلة المتاحة باستخدام مجموعة متنوعة من النماذج اﻹحصائية ،ثم تقوم بتقدير
احتمالية التعثر في السداد على مدار العمر المتبقي وكيفية التنبؤ بتغيرها بمرور الوقت .وتشمل العوامل التي تؤخذ في اﻻعتبار في هذه
العملية البيانات اﻻقتصادية الكلية مثل المؤشر اﻻقتصادي المركب وأسعار العقارات والناتج المحلي اﻹجمالي والصادرات السنوية لدولة
اﻹمارات العربية المتحدة والمشاركة في القوى العاملة ونفقات اﻻستهﻼك الحكومي ،وما إلى ذلك .ويعمل بالمجموعة خبراء يستخدمون
المعلومات الخارجية والداخلية ﻹنشاء  3سيناريوهات :سيناريو أساسي وسيناريو تصاعدي وسيناريو تنازلي واحتماﻻتهما )أوزان
السيناريو الترجيحية( .ويحتسب البنك المتوسط المرجح ﻻحتمالية التعثر للسيناريوهات المختلفة ،وهي السيناريو اﻷساسي والسلبي
والتصاعدي ،والذي يستخدم في حساب الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة .تستخدم المجموعة أوزان ) (30 :30 :40للسيناريو اﻷساسي:
السيناريو التصاعدي :السيناريو التنازلي ).(30 :30 :40 :2020
تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر اﻻئتمان قد زادت بشكل جوهري بالنسبة للطرف المقابل .المعايير المستخدمة
كمية ونوعية على حد سواء .وفقًا للمعايير الكمية ،تعتمد المجموعة على تدابير مثل سلوك الدفع ،أي أكثر من  30يو ًما على دفعاته
التعاقدية والعديد من العوامل النوعية اﻷخرى التي تشمل التغيرات في التصنيفات اﻻئتمانية الحالية مقابل التصنيفات اﻻئتمانية اﻷولية
وفقًا لحدود الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان المتدرجة المحددة )تستخدم بشكل أساسي لغير اﻷفراد والمبالغ المستحقة من البنوك
ومحفظة اﻻستثمار( ،وتصنيف مكتب المخاطر للعميل ،وما إذا كان قد تمت إعادة هيكلة التعرض منذ اﻻعتراف المبدئي .قد يتم دحض
المعايير على أساس كل حالة على حدة ،اعتمادًا على الوضع الفعلي  /الجودة اﻻئتمانية لﻸصل المالي  /العميل.
يتم تقييم التزامات القروض إلی جانب فئة القرض التي تلتزم المجموعة بتوفيرها ،أي يتم تقييم اﻻلتزامات الخاصة بتقديم الرهن العقاري
باستخدام معايير مماثلة لقروض الرهن العقاري ،في حين يتم تقييم اﻻلتزامات لتقديم قرض الشرکات باستخدام معايير مماثلة لقروض
الشرکات.
بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق ،تفترض المجموعة أن مخاطر اﻻئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ اﻻعتراف
المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدية  30يوماً ،ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خﻼف
ذلك.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(

إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إذا ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪5ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021إذا ﺑﻘﯾت اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ
)اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( ،وﻛذﻟك إذا ﻛﺎن ﻛل ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪5زﯾﺎدة أو
ﻧﻘﺻﺎ .ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻷﻏراض ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣرﺟﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎﻻت ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ
ﻟوﺿﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﺳﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرض
ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ دون ﺗﮐﻟﻔﺔ أو ﺟﮭد ﻏﯾر ﻣﺑرر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻛذﻟك
ﻋﻧد ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻟﻣؤﺷر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺑراء ﯾﺗﺳﺧدﻣون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻊ 3
ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت "ﺳﯾﻧﺎرﯾو أﺳﺎﺳﻲ وﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺣﺳن واﻟﺗدھور".
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎن اﻵﺧران ،أي اﻟﺗﺻﺎﻋدي واﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ،أﻗل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ً.
وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻧﮭﺞ اﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﯾﺣﺗﺳب
اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وھﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺻﺎﻋدي".
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧوك ﻣﺻﺎدر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣودﯾز( ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛل ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

ﻗروض ﺳﯾ رﺎات
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻻﺳﻣﯾﺔ )ﻣﻠﯾﺎر ،درھم إﻣﺎراﺗﻲ ،ﻣﻌدل ﺳﻧوي ٪ [5]+
]٪[5ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر
)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺳ ﺎرة
اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﯾﺔ
اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) (0اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  (1اﻟﻌﻣر(
أﻟف درھم
7,811
٪44,86
٪25,42
٪2,08
7,810
٪44,85
٪25,41
٪2,08
7,812
٪44,87
٪25,42
٪2,08

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :اﻟواردات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
واﻟﺧدﻣﺎت )ﻣﻠﯾﺎر درھم إﻣﺎراﺗﻲ ،2010
]٪[5ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪2,08
٪2,04
٪2,12

٪25,42
٪24,93
٪25,91

٪44,86
٪43,99
٪45,72

7,811
7,733
7,888

ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
٪[5]-

٪2,08
٪2,05
٪2,11

٪25,42
٪25,08
٪25,75

٪44,86
٪44,26
٪45,45

7,811
7,757
7,865

ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
٪[5]-

٪3,89
٪3,86
٪3,92

-

٪73,91
٪73,32
٪74,50

181,599
180,655
182,544

ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻌر اﻟﺿﻣﻧﻲ :اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﻣؤﺷر  ،100 = 2010ﻏﯾر
]٪[5ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪3,89
٪2,80
٪4,99

-

٪73,91
٪53,16
٪91,50

181,599
148,029
214,224

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ )ﻣﻠﯾﺎر ،درھم إﻣﺎراﺗﻲ ،2010
]٪[5ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪3,89
٪3,89
٪3,90

-

٪73,91
٪73,85
٪73,97

181,599
181,510
181,689

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻻﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )ﻣﻠﯾﺎر درھم إﻣﺎراﺗﻲ،
ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(
ﺑط ﺎﻗ ﺎت اﺋﺗﻣ ﺎن
إﺷﻐﺎل اﻟﻔﻧﺎدق ) ،٪ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(ً
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر
)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺳ ﺎرة
اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﯾﺔ
اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر اﺣﺗﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) (0اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  (1اﻟﻌﻣر(
أﻟف درھم

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر -/+
 ٪5ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ .وﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺢ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو.
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  :(0ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .0
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  :(1ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﺗﺻل إﻟﻰ  29ﯾوًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .1

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻌر اﻟﺿﻣﻧﻲ :ﻧﻔﻘﺎت
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺣﻛوﻣﻲ )ﻣؤﺷر ٪[5]+ ،100 = 2010
]٪[5ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪7,50
٪7,49
٪7,50

٪44,35
٪44,31
٪44,39

٪67,05
٪66,99
٪67,11

421,349
421,061
421,637

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ -
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ) ،ﻣﻠﯾون  2007درھم إﻣﺎراﺗﻲ،
ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ ً(

ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
٪[5]-

٪7,50
٪7,49
٪7,50

٪44,35
٪44,33
٪44,37

٪67,05
٪67,02
٪67,08

421,349
421,244
421,454

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ) ،ﻣﻠﯾﺎر ،درھم إﻣﺎراﺗﻲ
 ،2010ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
٪[5]-

٪7,50
٪7,48
٪7,51

٪44,35
٪44,27
٪44,43

٪67,05
٪66,93
٪67,17

421,349
420,786
421,912

ﻛﻣﺎ ﺗم ﺷرﺣﺔ أﻋﻼه ،ﺗﺳﺗﻣد ھذه اﻷرﻗﺎم ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطورة داﺧﻠﯾﺎ ً واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺧرى وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎﻻت.

ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :اﻟواردات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ٪[5]+
]٪[5واﻟﺧدﻣﺎت )ﻣﻠﯾﺎر درھم إﻣﺎراﺗﻲ ،2010
ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪7,50
٪7,48
٪7,52

٪44,35
٪44,24
٪44,47

٪67,05
٪66,88
٪67,23

421,349
420,530
422,168

إن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ھو ﺗﻘدﯾر ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ
ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺻﻣﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺗﻌرﺿﺎت .وﺗﻌﺗﻣد
ھذه اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق )إن وﺟدت( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر د ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرض وﻣﻌدﻻت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻣﻘدرة .ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﯾرات اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.

ﻗروض اﻟرھن
ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻌر اﻟﺿﻣﻧﻲ :واردات
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )ﻣؤﺷر ٪[5]+ ،100 = 2010
]٪[5ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪1,12
٪0,58
٪2,13

٪13,96
٪7,31
٪26,68

٪74,52
٪39,00
٪99,99

166,481
148,397
187,643

ﺗورﯾد اﻟﻧﻘود :م ) 2ﻣﻠﯾﺎر ،ﺑﺎﻟدرھم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(
٪[5]+

٪1,12
٪1,11

٪13,96
٪13,86

٪74,52
٪73,97

166,481
166,199

٪[5]-

٪1,12

٪14,07

٪75,08

166,765

ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
٪[5]-

٪7,07
٪7,03
٪7,11

٪49,41
٪49,12
٪49,69

٪72,00
٪71,59
٪72,42

423,366
422,390
424,347

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )ﻣﻠﯾﺎر درھم إﻣﺎراﺗﻲ٪[5]+ ،
]٪[5ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪7,07
٪7,07
٪7,08

٪49,41
٪49,37
٪49,45

٪72,00
٪71,95
٪72,06

423,366
423,239
423,494

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ :ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص ﻣﺗداوﻟﺔ
٪[5]+
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ )ﻣﻠﯾﺎر ،درھم إﻣﺎراﺗﻲ ،2010
]٪[5ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ(

٪7,07
٪7,06
٪7,09

٪49,41
٪49,31
٪49,50

٪72,00
٪71,86
٪72,14

423,366
423,051
423,683

ﻗروض راك اﻟﺗﺟ رﺎﯾﺔ
إﺷﻐﺎل اﻟﻔﻧﺎدق ) ،٪ﻣﻌدل ﻣوﺳﻣﯾﺎ ً(
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ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ:
§
§
§

اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر.
اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر.

ﺗﻌد اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد .وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣﻘرض ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أي ﺿﻣﺎﻧﺎت .ﺗراﻋﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ وأﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ )أي اﻟﺧروج ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻷداء(.
وﺗراﻋﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻗت اﻻﺳﺗرداد وﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗرداد وأﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت .ﯾﺳﺗﻧد
اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘرض .وﯾﺗم أﺧذ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣدودة.
إن اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ھو ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣوﻟﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ ،ﻓﯾﺗم أﺧذ اﻟﺗﻌرﺿﺎت
ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻛﻧﺎﺗﺞ ﻟﻌواﻣل ﺗﺣوﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻗﯾم اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎرﯾﺔ .إن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌرض ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ .ﯾﻌﻛس ﻣﻧﮭﺞ وﺿﻊ اﻟﻧﻣﺎذج ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹطﻔﺎء واﻟﺳداد اﻟﻣﺑﻛر أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟزاﺋدة واﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ وإﺟراءات اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧذة ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌرض
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﺎﻓظ.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
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.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة )تابﻊ(

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘﺻوى )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد( اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻟﯾس ﻟﻔﺗرة أطول ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻘد أو ﺗﺟدﯾده ﯾﻌد ﻣن
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗرض وﻋﻧﺻر اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب ،ﻓﺈن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻟﺳداد وإﻟﻐﺎء اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب ﻻ ﺗﺣد ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ ﻓﺗرة إﺷﻌﺎر ﺗﻌﺎﻗدي.

يتضمن الجدول التالي تحليل الحد اﻷقصى للتعرض لمخاطر اﻻئتمان من الموجودات المالية غير الخاضعة ﻻنخفاض القيمة )أي بالقيمة
العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة( كما في  31ديسمبر.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻟن ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾف إﺟراءات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﺟل أو ﺳداد ﻣﺣدد اﻟﻣدة وﻟﮭﺎ ﻓﺗرة إﻟﻐﺎء ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة .وﻣﻊ ذﻟك،
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗطﺑق ،ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻹﻟﻐﺎء ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗدار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﺗم إﻟﻐﺎؤھﺎ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت .ﯾﺗم
ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﻔﺗرة اﻷطول ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺣدود أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗزام اﻟﻘرض.

موجودات مشتقة

اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

مشتقات تجارية

أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:
صناديق استثمار مدرجة
صناديق استثمار غير مدرجة
سندات دين مدرجة

الحد اﻷقصى للتعرض لمخاطر اﻻئتمان
2020
2021
ألف درهم
ألف درهم
131,577
43,842
61,457

183,915

125,100
42,481
3,544

507,635

ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻣﺛل:
§
§
§

كما في  31ديسمبر  ،2021تم اﻻحتفاظ بأموال الهامش بقيمة  24,4مليون درهم ) 31ديسمبر  13,7 :2020مليون درهم( كضمان
مقابل المشتقات التجارية.

ﻧوع اﻷداة.
ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻧوع اﻟﺿﻣﺎن.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺗﺟﺎﻧس.
ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﺟل
ﺳﺎﺑق ﻣن اﻟﺗﻌﺛر.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣطﺑﻘﺔ ﺗﻧ ّ
ظم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم أﺧذھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺷﻣل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﺿﻣﺎن ﯾ ُﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺷﻣل رھن اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣرﻛﺑﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات دورﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻧوع اﻟﺿﻣﺎن .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺗﺣدﯾدا ً ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣرھوﻧﺔ ،ﯾﺗم
وﺿﻊ إطﺎر ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣرھوﻧﺔ
واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وإدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى:

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
أﻟف درھم
اﻟﺑﻧد
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
د رﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
1,367,984
 1إﻟﻰ -4
5,909,044
 +5إﻟﻰ -6
503,533
 +7إﻟﻰ -7

ر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑ ر 2020
رض ﻟﻣﺧﺎط
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌ
اﻟﺑﻧد
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
د رﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
1,170,077
 1إﻟﻰ -4
3,813,395
 +5إﻟﻰ -6
533,209
 +7إﻟﻰ -7

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

277,525
376,138
33,899

-

1,645,509
6,285,182
537,432

اﻟﻣﺟﻣوع

7,780,561

687,562

-

8,468,123

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
 8إﻟﻰ 10
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ

3,714,998
8,208,041
23,485
19,079,306

39,522
812,329
385,815
458,516

568
1,247
479,610
973,331

3,754,520
9,020,938
410,547
479,610
20,511,153

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
 8إﻟﻰ 10
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ

17,923,753

اﻟﻣﺟﻣوع

31,025,830

1,696,182

1,454,756

34,176,768

اﻟﻣﺟﻣوع

28,007,193

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(
1,501,164
 AAإﻟﻰ -AA
1,056,032
 +Aإﻟﻰ -A
138,979
1,894,580
 +BBBإﻟﻰ -BBB
25,575
1,447,315
 +BBإﻟﻰ -BB
2,214,138
 +Bإﻟﻰ -B
163,607
 +CCCإﻟﻰ C
2,938
452,589
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ
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المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

1,501,164
1,056,032
2,033,559
1,472,890
2,214,138
163,607
455,527

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﻠﻎ

8,565,818

331,099

-

8,896,917

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠ ﻌﻣﻼء
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6

28,346
32,222

7,000

-

28,346
39,222

اﻟﻣﺟﻣوع

60,568

7,000

67,568

اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
 8إﻟﻰ 10
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ

2,971,431
1,399,261
21,303
1,320,010

2,722
12,024
7,266
-

1,156
-

2,974,153
1,411,285
28,569
1,156
1,320,010

اﻟﻣﺟﻣوع

5,712,005

22,012

1,156

5,735,173
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رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣ

أﻟف درھم
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣ

اﻟﻣﺟﻣوع

119,408
758,835
203,285

-

1,289,485
4,572,230
736,494

5,516,681

1,081,528

-

6,598,209

2,780,769
7,266,674
35,997

53,139
981,257
275,933
1,109,375

30,506
599,543
1,143,966

2,833,908
8,247,931
342,436
599,543
20,177,094

2,419,704

1,774,015

32,200,912

11,516

1,112,443
1,008,597
1,940,113
1,006,803
1,772,847
162,135
535,356

11,516

7,538,294

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(
1,112,443
 AAإﻟﻰ -AA
1,008,597
 +Aإﻟﻰ -A
80,705
1,859,408
 +BBBإﻟﻰ -BBB
328,791
678,012
 +BBإﻟﻰ BB
114,924
1,657,923
 +Bإﻟﻰ -B
162,135
 +CCCإﻟﻰ C
523,840
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﻠﻎ

6,840,223

686,555

أو راق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6

81,511
19,303

16,051

-

81,511
35,354

اﻟﻣﺟﻣوع

100,814

16,051

-

116,865

رج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺑﻧود ﺧﺎ
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ

1,550,081
1,540,313
1,115,071

26,884
43,200
2,477
-

181
-

1,576,965
1,583,513
2,658
1,115,071

اﻟﻣﺟﻣوع

4,205,465

72,561

181

4,278,207
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
.41

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى )ﺗ ﺎﺑﻊ(

الحد اﻷقصى للتعرض لمخاطر اﻻئتمان قبل الضمانات ال ُمحتفظ بها والتعزيزات اﻻئتمانية اﻷخرى )تابﻊ(

ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

اﻻستثمارات في اﻷوراق المالية
تشمل اﻻستثمارات في اﻷوراق المالية سندات الدين الصادرة عن الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والمحلية والدولية المرموقة.
يعرض الجدول أدناه تحليﻼً لسندات الدين حسب التصنيفات الخارجية من وكاﻻت التصنيف اﻻئتماني في  31ديسمبر  2021و:2020
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

1,501,109
1,074,012
2,040,126
1,500,015
2,205,653
149,937
462,593

1,112,401
1,009,418
1,939,213
1,005,321
1,765,574
150,913
536,078

8,933,445

7,518,918

المعرضة لمخاطر اﻻئتمان
تركيز مخاطر الموجودات المالية
ّ
تنشأ التركيزات في مخاطر اﻻئتمان من مزاولة عدد من اﻷطراف المقابلة ﻷنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية
بقدر مماثل نتيجة
أو أن تتمتع اﻷطراف المقابلة بنفس الخصائص اﻻقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء باﻻلتزامات التعاقدية ٍ
للتغيرات في الظروف اﻻقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف .تشير التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء المصرف نسبيا ً
بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
وبهدف تجنب زيادة التركيز في المخاطر ،تشتمل السياسات واﻹجراءات للمجموعة على إرشادات محددة لحصر تركيزات التعرض
للمخاطر في اﻷطراف المقابلة والمناطق الجغرافية وقطاعات العمل ،وتتم على أساسها مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر اﻻئتمان التي يتم
تحديدها.
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المراجعة
التشغيلية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

 AAإلى -AA
 +Aإلى -A
 +BBBإلى -BBB
 +BBإلى BB
 +Bإلى -B
 +CCCإلى C
غير مص ّنفة

المراجعة
االستراتيجية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و.2020
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذا اﻟﺟدول ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘر ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:

ﺑﻧود ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
دول ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻌ ﺎون
اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﺎ
ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﻟف درھم

أﺧرى
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

258,683
31,127,213
279,351
65,305

2,547,750
494,611
21,383
-

5,661,690
2,554,944
15,475
2,263

)(39,269
)(1,893,208
)(32,575

8,428,854
32,283,560
283,634
67,568

1,275,876

414,704

2,901,416

)(24,940

4,567,056

2,143,355

160,447

2,595,065

اﻟﻣﺟﻣوع

35,149,783

3,638,895

13,730,853

)(1,989,992

4,898,867
50,529,539

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

569,361
30,557,438
235,027
116,865

1,496,030
175,180
14,446
-

4,532,818
1,468,294
8,994
-

)(35,818
)(2,159,442
)(54,708
-

6,562,391
30,041,470
203,759
116,865

1,295,551

163,387

2,864,771

)(22,045

4,301,664

1,715,885

282,538

1,634,875

اﻟﻣﺟﻣوع

34,490,127

2,131,581

10,509,752

)(2,272,013

3,633,298
44,859,447

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 111
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

مراجعة
االستدامة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺟودة اﻻﺋﺗﻣ ﺎن

ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى واﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ُﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺣﺳب ﻗطﺎع اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و:2020

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣددة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧد اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

اﻟﺑﻧود داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

اﻟزراﻋ ﺔ واﻟﺻﯾد واﻷﻧﺷط ﺔ ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم واﻟﻐﺎز واﻟﺗﻌدﯾن واﻟﻣﺣﺎﺟر
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه
اﻹﻧﺷﺎءات واﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ
اﻷﻓراد واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌّرﺿﺎت
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻟف درھم
أﻟف درھم
2,232
68,725
185,164
465,086 2,388,750
682,575
9,989
562,087 2,097,195
3,656,972
672,298 1,291,286
3,028,891 1,917,052
574,477 3,989,699
3,436,724
156,247
- 18,482,182

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
أﻟف درھم

ﻣ ﺟﻣوع
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣوﯾل
أﻟف درھم

ﺑﻧود ﺧﺎرج
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
أﻟف درھم

اﻟﻣ ﺟﻣوع
أﻟف درھم

54
2,232
244,646
253,889
90,697 2,853,836
183,545
692,564
716,069 2,659,282
1,363,952 3,656,972
887,084 1,963,584
710,715 13,414,066
975,117 4,564,176
1,000 3,592,971
1,289,218 18,482,182

2,286
498,535
2,944,533
876,109
3,375,351
5,020,924
2,850,668
14,124,781
5,539,293
3,593,971
19,771,400

9,490,863 34,176,768
)(24,940) (1,893,208

8,468,123
)(39,269

6,462,097 52,135,754
)(9,178) (1,957,417

58,597,851
)(1,966,595

9,465,923 32,283,560

8,428,854

6,452,919 50,178,337

56,631,256

8,468,123

البيانات
المالية

ﻓﺋﺔ اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن

5
6
6
6
7
7
8

ﺗﻌرض اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن دون ﻣراﻋﺎة ﺗﺄﺛﯾرات أي ﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ،ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ أو اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

اﻟﺑﻧود داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

اﻟزراﻋ ﺔ واﻟﺻﯾد واﻷﻧﺷط ﺔ ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم واﻟﻐﺎز واﻟﺗﻌدﯾن واﻟﻣﺣﺎﺟر
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه
اﻹﻧﺷﺎءات واﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ
اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌّرﺿﺎت
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت

210

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت أوراق ﻣﺎﻟﯾ ﺔ
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣوﯾل
ﺑﻧوك أﺧرى
أﻟف درھم
أﻟف درھم

5,827
3,762
512,766
1,460,725
644,979
3,420
639,431
2,775,966
3,844,667
507,265
1,417,023
6,598,209 2,587,604
817,527
635,267
3,638,331
- 2,429,695
303,116
- 17,930,548
6,598,209 7,957,007 32,200,912
)(35,818
)(22,045) (2,159,442
7,934,962 30,041,470

6,562,391

5,827
3,762
1,973,491
648,399
3,415,397
3,844,667
1,924,288
10,003,340
4,273,598
2,732,811
17,930,548
46,756,128
)(2,217,305

ﺑﻧود ﺧﺎرج
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
أﻟف درھم
53
150,619
55,607
177,930
246,341
1,155,470
46,450
1,229,420
586,148
113,657
1,066,178
4,827,873
)(10,852

5,880
154,381
2,029,098
826,329
3,661,738
5,000,137
1,970,738
11,232,760
4,859,746
2,846,468
18,996,726
51,584,001
)(2,228,157

4,817,021 44,538,823

49,355,844

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 112

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 113
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌرض )ﺗ ﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌرض
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

29,932,909

1,989,325

1,553,579

33,475,813

)(550,633
337,447
)(3,482,247
4,788,354
-

550,633
)(394,381
)(337,447
49,958
)(161,906
-

394,381
)(49,958
)(84,132
)(359,114

)(3,728,285
4,788,354
)(359,114

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

31,025,830

1,696,182

1,454,756

34,176,768

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

2,978,737

224,332

11,516

3,214,585

)(36,060
)(30,642
-

)(11,516
-

)(2,815,685
3,906,021

157,630

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

28,007,193

2,419,704

1,774,015

32,200,912

)(3,372,829
1,152,809
)(15,164,391
20,403,048
-

3,372,829
)(1,695,346
)(1,152,809
171,554
)(1,419,750
-

1,695,346
)(171,554
)(416,169
)(1,426,882

)(17,000,310
20,403,048
)(1,426,882

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

31,025,830

1,696,182

1,454,756

34,176,768

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر*
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

32,600,836

2,268,213

1,393,079

36,262,128

)(3,503,984
470,322
)(10,843,065
9,283,084
-

3,503,984
)(1,930,993
)(470,322
62,517
)(1,013,695
-

1,930,993
)(62,517
)(235,883
)(1,251,657

)(12,092,643
9,283,084
)(1,251,657

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

36,060
)(2,773,527
3,906,021

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

4,147,291

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

28,007,193

2,419,704

1,774,015

32,200,912

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

*

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 114

-

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر*
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
18,963
2,426,272
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
270,055
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )(270,055
)(64,686
)(267,304
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
1,089,824
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

212

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

2,978,737

224,332

4,304,921

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
12,801

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
2,458,036

)(1,285
-

)(333,275
1,089,824

11,516

3,214,585

اﻟﺗﻌرﺿﺎت ھﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 115
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌرض )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌرض )ﺗﺎﺑﻊ(

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر*
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

4,573,749

168,638

-

4,742,387

)(891,318
464,860

)(11,008
-

-

)(902,326
464,860

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

4,147,291

157,630

-

4,304,921

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

309,413
)(660,743
908,371

)(309,413
20,659
-

-

)(640,084
908,371

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

4,418,527

173,469

-

4,591,996

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
4,622,930

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
591,369

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
5,214,299

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

)(180,495
)(2,083,822
1,502,873

180,495
)(309,641
-

-

)(2,393,463
1,502,873

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

3,861,486

462,223

-

4,323,709

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
4,144,917

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
175,084

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ
4,320,001

)(49,499
323,109

)(1,615
-

-

)(51,114
323,109

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

4,418,527

173,469

-

4,591,996

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
5,516,681

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
1,081,528

)(716,195
250,819
)(4,319,878
7,049,134

716,195
)(250,819
)(859,342
-

7,780,561

687,562

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
5,824,760

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
797,553

)(1,068,183
109,339
)(1,907,132
2,557,897

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

5,516,681

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

*
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اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
3,861,486

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
462,223

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
4,323,709

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
6,598,209
)(5,179,220
7,049,134
8,468,123

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
6,622,313

1,068,183
)(109,339
)(674,869
-

-

)(2,582,001
2,557,897

1,081,528

-

6,598,209

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
7,326,769

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
604,530

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
7,931,299

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

)(317,193
)(923,971
1,694,956

317,193
)(234,161
-

-

)(1,158,132
1,694,956

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

7,780,561

687,562

-

8,468,123

اﻟﺗﻌرﺿﺎت ھﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 116

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 117
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

ﺗﻌرض ﺗﺣول اﻟﻣراﺣل )ﺗ ﺎﺑﻊ(
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌرض )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
100,814

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
16,051

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
116,865

ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

)(7,000
)(66,631
33,385

7,000
)(16,051
-

-

)(82,682
33,385

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

60,568

7,000

-

67,568

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
421,372

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
2,893

اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
3,091,360
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )(27,025
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
131,280
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
)(253,217
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
1,263,067
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
424,265

ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

)(20,000
)(382,127
81,569

20,000
)(6,842
-

-

)(388,969
81,569

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

100,814

16,051

-

116,865

ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت
ﺣذوﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن

اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
4,205,465
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
)(13,390
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
24,115
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
)(2,540,888
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
4,036,704
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

5,712,006

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
72,561

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
181

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
4,278,207

13,390
)(1,025
)(24,115
)(38,799
-

1,025
)(50
-

)(2,579,737
4,036,704

22,012

1,156

5,735,174

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 118

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

4,205,465
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
170,857
31,230
)(24,515
177,572

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
263,362
)(92,505
170,857

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
254,733

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
50

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
3,346,143

27,025
)(131
)(131,280
)(77,786
-

131
-

)(331,003
1,263,067

72,561
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
-

-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
-

-

181
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

-

4,278,207
أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
170,857
31,230
)(24,515
177,572
أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
263,362
)(92,505
170,857

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 119
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نبذة عن بنك رأس
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بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
 .42إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺎ)ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﺎ اﻻﺋﺗﻣ ن
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر

ﺎ
ﺎ اﻻﺋﺗﻣ ن
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ:
اﻟﺑﻧود
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر
ﺣرﻛﺔ أﺧرى
 1ﯾﻧ ﺎﯾر  2021ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

أﻟف درھم
 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

35,818
2,159,442

3,451
1,160,648

)(1,426,882

39,269
1,893,208

22,920
22,045
54,708
175
10,852

2,009
2,895
2,382
72
)(1,674

)(24,515
-

24,929
24,940
32,575
247
9,178

اﻟﻣﺟﻣوع

2,305,960

1,169,783

)(1,451,397

2,024,346

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
36,625
)(699

699

-

)(10,734
8,357

)(8,723
-

-

)(19,457
8,357

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

33,549

5,720

-

39,269

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
683,535

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
581,402

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
894,505

)(639,599
368,293
-

639,599
)(688,862
)(368,293
73,374

688,862
)(73,374

ﺗﺣﻠل اﻟﺟداول أدﻧﺎه ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

)(477,814
748,439
-

63,363
-

826,660
)(1,426,882

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
17,427

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
18,391

)(7,089
2,283

7,089
)(2,283

-

)(22,629
43,557

)(17,477
-

-

)(40,106
43,557

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

33,549

5,720

-

39,269

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
19,437

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
9,643

)(9,336
2,384

9,336
)(2,384

-

)(8,947
13,889

1,796
-

-

)(7,151
13,889

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

17,427

18,391

-

35,818

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
35,818

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
29,080
-

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
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682,854

300,583

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
50,369

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
13,744

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

909,771

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
658,857

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
425,666

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
627,042

)(529,969
55,951
-

529,969
)(518,170
)(55,951
14,443

518,170
)(14,443

)(67,560
566,256
-

185,445
-

1,015,393
)(1,251,657

683,535

581,402

894,505

-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
2,159,442
412,209
748,439
)(1,426,882
1,893,208
أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
1,711,565
1,133,278
566,256
)(1,251,657
2,159,442

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 121
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
733,313

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
401,171

)(77,044
70,935
-

77,044
)(155,353
)(70,935
22,710

155,353
)(22,710

)(156,543
112,193
-

25,946
-

246,381
)(359,114

115,784
112,193
)(359,114

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

682,854

300,583

909,771

1,893,208

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

9,295

13,384

241

22,920

863

)(863

-

-

)(14,874
15,659

1,465
-

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

10,943

13,986

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
428
3,843
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
1,562
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )(1,562
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
11,394
748
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
6,266
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺣرﻛﺎت أﺧرى

220

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
2,024,345

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
889,861

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺎﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗ ﺎﺑﻊ(
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر ا

ﺎ)ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﺎ اﻻﺋﺗﻣ ن
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾ ﺎت

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

9,295

13,384

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

)(3,798
3,261

3,398
-

-

)(400
3,261

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

10,943

13,986

-

24,929

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

)(13,650
15,659
24,929

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
4,271

4,041
)(3,800

16,183
6,266
)(3,800

241

22,920

-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
-

-

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 122

-

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

)(241
-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

11,480

10,588

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

22,068

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

5,997

16,048

-

22,045

6,432

)(6,432

-

-

)(9,006
6,534

5,367
-

-

9,957

14,983

-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

)(3,639
6,534
24,940

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
28,161

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺣرﻛﺎت أﺧرى

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
13,564

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
14,597

)(1,332

1,332

-

)(9,014
2,779
-

119
-

-

)(8,895
2,779
-

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

5,997

16,048

-

22,045

-

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 123

221

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

ﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(
إﯾﺿ ﺣﺎ

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن )ﺗ ﺎﺑﻊ(
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

8,283

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠ ﻌﻣﻼء

13,687

-

1,296
-

-

331
2,639

9,957

14,983

-

24,940

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ راﺣل
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ر
رض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ر  /اﻟﺗﻌ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

121

54

-

175

)(31

31

-

-

)(22
148

)(54
-

-

)(76
148

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

216

31

-

247

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠ ﻌﻣﻼء

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣ

رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣ

أﻟف د رھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ راﺣل
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ر
رض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ر  /اﻟﺗﻌ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

413

8

-

421

)(10

10

-

-

)(325
43

36
-

-

)(289
43

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑ ر 2020

121

54

-

175

اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

222

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
21,970

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ راﺣل
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
)(965
ر
رض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ر  /اﻟﺗﻌ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
2,639
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ راﺣل
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣ
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ر
رض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ر  /اﻟﺗﻌ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

10,372

436

44

10,852

)(16
58

16
)(58

-

-

)(5,454
3,601

179
-

-

)(5,275
3,601

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

8,561

573

44

9,178

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 124

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺎ)ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﺎ اﻻﺋﺗﻣ ن
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺋر
اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣراﺣل
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة

8,882

1,812

23

10,717

)(148
684

148
)(10
)(684

10
-

-

)(2,534
3,488

)(830
-

11
-

)(3,353
3,488

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

10,372

436

44

10,852

ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺣذوﻓﺎت

54,708

-

-

54,708

2,382
)(24,515

-

-

2,382
)(24,515

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

32,575

-

-

32,575

ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺣرﻛﺎت أﺧرى )ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ
واﻟﺧﺳﺎرة(
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
38,637

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻧﯾﺔ
-

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛ ﺎﻟﺛﺔ
-

أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
38,637

16,739

16,739

)(668

)(668

54,708

-

-

54,708

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 125
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

اﻟﺿﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ ﻛﺿﻣ ﺎن واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗم ﺣﺻر اﻷﻧواع
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت وأﻧواع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه .ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

ﻧوع اﻟﺿﻣ ﺎن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
ﻣوﺟودات ﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﻠﺑﻧوك
ﻗروض اﻟرھون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻗروض اﻟﺷرﻛﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ

وداﺋﻊ ﺛﺎﺑﺗﺔ  /ھﺎﻣش ﻧﻘدي
ﺧطﺎﺑﺎت ﺗوﺻﯾﺔ  /ﻓواﺗﯾر ﺗﺻدﯾر
رھن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
وداﺋﻊ ﺛﺎﺑﺗﺔ  /ھواﻣش ﻧﻘدﯾﺔ ،رھن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات  /اﻟﺳﯾﺎرات ،ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ /
ﺧطﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﺟﺎھزة ﻋﻧد اﻟطﻠب ،رھن أﺳﮭم وﺳﻧدات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وإﻟﺦ.
اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟرھون
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﮭﺎ ﻗﯾم ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
ﻟم ﯾﺗم إﺟراء أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﻔﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿ ﺎت
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻣرﻛﺑﺎت وأﺧرى
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ

2021
أﻟف درھم
1,454,756
)(909,771
544,985

2020
أﻟف درھم
1,774,015
)(894,505
879,510

787,343
26,462
39,266

714,278
158,405
63,563

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت

853,071

936,246

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ
ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ﺗﻌدﯾﻼت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣدﯾد اﻟﺳداد وﺗﻌدﯾل اﻟدﻓﻌﺎت .ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ﺑﻐرض
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم وﺷروط ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺻورةٍ ﻣﺳﺗﻣرة .راﺟﻌت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻟم ﺗدرج ﺿﻣن ھذا اﻹﯾﺿﺎح ﺳوى اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘروض
اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﻟﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن وﺣدات اﻻﺳﺗرداد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن
واﻟﻣﺗﻌﺛرﯾن ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘروض  /اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ  2021و.2020

ﻗروض ﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:
2021

ﻣﻘ ﺎﺻﺔ اﻟﺿﻣ ﺎﻧ ﺎت
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2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

934,311

992,561
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2020

اﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻋدد
اﻟﺣﺳ ﺎﺑ ﺎت

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻘرض
أﻟف درھم

ﻋدد
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻘرض
أﻟف درھم

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

1,105
14
2,003
30
176
6
350

241,240
19,949
76,025
2,459
53,750
125,432
260,994

455
5
2,811
29
116
7
273

209,585
6,027
124,322
5,422
103,685
8,938
171,184

اﻟﻣﺟﻣوع

3,684

779,849

3,696

629,163

ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:
2021

ﻗروض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺻﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

2020

اﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻋدد
اﻟﺣﺳ ﺎﺑ ﺎت

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻘرض
أﻟف درھم

ﻋدد
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻘرض
أﻟف درھم

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﻗروض ﺗﻣوﯾل راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

2,368
75
6,136
286
330
16
713

747,925
145,771
169,591
9,424
325,649
202,717
419,466

1,913
80
6,928
468
319
29
722

796,369
160,771
215,999
18,844
223,167
283,751
396,557

اﻟﻣﺟﻣوع

9,924

2,020,543

10,459

2,095,458
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن )ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر  -اﻟﺗﺣوط:

ﻗروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري

ﯾوﺿﺢ اﻹﯾﺿﺎح اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣوط ﻟﮭﺎ واﻟﺗﻲ طُﺑﻘت ﻟﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط:

ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘﺎرات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻘروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ .ﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻘروض اﻟرھن
اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘرض إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘرض ،أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺻود
ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض ،إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أي ﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺑﯾﻌﮭﺎ .ﺗﺳﺗﻧد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻟﻘروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎدة ً إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻧد اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣدث ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣؤﺷرات أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎزل .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻘروض ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﺳﺗﻧد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت.

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت

اﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت

ﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗروض ﻣﺿﻣوﻣﺔ وﻗروض ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن.

اﻟﻣﺧ ﺎطر

اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن

ﺎس
اﻟﻘﯾ

اﻹدارة

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳﻧدات دﯾن

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت

ﻗروض اﻟﺷرﻛﺎت
ﺗطﻠب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻛﻔﺎﻻت ﻟﻘروض اﻟﺷرﻛﺎت .إن اﻟﻣؤﺷر اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺎت ھو ﺗﺣﻠﯾل أداﺋﮭﺎ
اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي وﺳﯾوﻟﺗﮭﺎ وﻣزاﯾﺎھﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ وﻧﺳب اﻟﻧﻣو ﻟدﯾﮭﺎ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل
ﻗروض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣرة ﻛل ﻋﺎﻣﯾن ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻌﺎﻣل .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر إذا ﺗم وﺿﻊ
اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ".

ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺣق واﺟب
اﻟﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،وھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎف أو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ وﻗت واﺣد.
ﺿﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﻟﻛن ﻻ ﺗزال ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺛل
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
اﻹﻓﻼس أو إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد.

ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم .32

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،وھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻌﻣﻼت وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض
ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻟﺣرﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وأﯾﺿﺎ ً ﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗذﺑذب ﻣﻌدﻻت أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدﻻت
اﻻﺋﺗﻣﺎن وأﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم.
ﯾرأس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت )"اﻟﻠﺟﻧﺔ"( اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻛل ﻣن رؤﺳﺎء أﻗﺳﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﻓراد .ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﻛٍل ﻣﻧﺗظم ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وإدارﺗﮭﺎ.

ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟرى ﻣﻘﺎﺻﺗﮭﺎ ﻟﻌرﺿﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و 31دﯾﺳﻣﺑر .2020
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳوق )ﺗ ﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

ﺗ ُﻌد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻘوف
ﻹدارة وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وأﯾﺿﺎ ً ﺗﺣﻠﯾل ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺿطﻠﻊ
اﻟﻠﺟﻧﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﻘدﯾم اﻹرﺷﺎدات ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻌﻣﻼت.

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﺷروط
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺳواء داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ .ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق،
وﺗﺣدﯾدا ً أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﻣﺳﺗوى اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﺿﺎ ،ﻣن ﻣﻧظور طوﯾل اﻷﺟل ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺑﻧك،
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل .أﯾ ً
ﺣﯾث ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )أي اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج( ﺑﺳﺑب ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق.

إن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﻛﺗب اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻷوﺳط ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻟس وﺗَﻘﺑﱡل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.
ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻵﺟﻠﺔ وﻋﻘود اﻟﺧﯾﺎرات وﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺑراﻣﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﻌﻣﻼء وﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .وﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﻋﻣﻼت ﻣﺗﻌددة ﻷﻏراض اﻟﺗﺣوط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .أﯾﺿﺎ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺗداول.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻔﺟوات إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺣﻠﯾل
و وﺗﺣﻠﯾل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدود ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛل ﻣن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ إطﺎر ﻋﻣل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺣدود ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل إطﺎر ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺧرق اﻟﺣدود واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﺿﻐط ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﺻدﻣﺎت ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.

ﻣﺧ ﺎطر اﻷﺳﻌ ﺎر

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣت
إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة.

ﺗﺗم إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق
اﻟﻧﺷطﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺷﻛٍل ﻣﻧﺗظم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟدول واﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺗﺻﻧﯾف .ﺗﺳﺗرﺷد أي ﻣراﻛز ﺗداول ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺣدود اﻟﺗداول اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
ﯾﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛر ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺳواء ﻧﺗﺟت ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻋن ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻدرة أو ﻋن ﻋواﻣل ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر اﻟزﯾﺎدة  /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻔﺗرة .ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن
ﻣؤﺷرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗد زادت /ﻧﻘﺻت ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪5و ٪2ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ وأن ﺟﻣﯾﻊ أدوات ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﺗﺄﺛرت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات.

زﯾﺎدة  /ﻧﻘص ﺑﻧﺳﺑﺔ (-/+) ٪5
زﯾﺎدة  /ﻧﻘص ﺑﻧﺳﺑﺔ (-/+) ٪2

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ
2021
أﻟف درھم
6,579
2,632

2020
أﻟف درھم
6,255
2,502

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
2020
2021
أﻟف درھم
أﻟف درھم
13,395
18,877
5,358
7,551

ﻗد ﯾزداد  /ﯾﻧﻘص اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷرﺑﺎح  /ﺧﺳﺎﺋر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﻗد ﺗزداد  /ﺗﻧﻘص اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷرﺑﺎح  /ﺧﺳﺎﺋر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

.41

ﻣﺧ ﺎطر أﺳﻌ ﺎر اﻟﻔ ﺎﺋدة )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﻟدى اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎ ً إطﺎر ﺗﺣوط ﯾﺷﻣل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣوط وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻛﻼً ﻣن ﺗﺣوط ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﻗوﻋﮭﺎ ﺿﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺗﻣدة وإطﺎر اﻟﺗﺣوط.

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
واﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺣﺳب ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدي
أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،أﯾﮭﻣﺎ أﺳﺑق:
أﻛﺛر ﻣن 5
ﻣن  3أﺷﮭر
إﻟﻰ ﺳﻧﺔ واﺣدة  3 - 1ﺳﻧوات  5 - 3ﺳﻧوات ﺳﻧوات
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻏﯾر ﻣﺣّﻣل
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة
أﻟف درھم

اﻟﻣ ﺟﻣوع
أﻟف درھم

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧ ﺔ ﻣن ﻋﻘود
اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺷﮭرة وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳ ﺔ
أﺧرى ،وﻣوﺟودات ﺣق
اﺳﺗﺧدام ،وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات،
وﻣوﺟودات أﺧرى

59,274

8,294

-

-

-

362,491
-

362,491
67,568

121,277

50,929

5,708

10,359

18,530

1,594,439

1,801,242

اﻟﻣ ﺟﻣوع

26,366,294

8,523,117 9,547,918

3,199,350

4,433,912

4,233,115

56,303,706

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض
أﺧرى طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟل
ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود
اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣ ﺟﻣوع
ﻓرق ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
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-

-

-

6,586,543
17,814,563
941,445

9,418 1,871,509
6,828,804 5,830,320
621,941 1,138,628

653
1,436,861
733,842

843,192

648,238

1,057,246

1,017,635

3,894,068

-

-

392692111092- 2,484,104
557,418
905,593

8,428,854
32,283,560
4,898,867

24940- 1,025,685

4,567,056

1,679,237
32,825,122

- 1,494,986
159,891 4,661,134

941

-

-

1,810,049

2,192,462 1,271,815

-

-

-

5,274,326

10,359
-

18,530
-

477,847
1,032,592
8,381,842

477,847
1,280,812
67,568
8,381,842

18,530

9,892,281

56,303,706

(5,659,166) 4,415,382

173,385
59,274

40,820
8,294

36,547,067

2,357,479 7,477,049

11,300

)(10,180,773

6,165,638 2,070,869

3,188,050

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧ ﺔ ﻣن ﻋﻘود
اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺷﮭرة وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳ ﺔ
أﺧرى ،وﻣوﺟودات ﺣق اﺳﺗﺧدام،
وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،وﻣوﺟودات
أﺧرى

أﻛﺛر ﻣن 5
ﻣن  3أﺷﮭر إﻟﻰ
 3 - 1ﺳﻧوات  5 - 3ﺳﻧوات ﺳﻧوات
أﻗل ﻣن  3أﺷﮭر ﺳﻧﺔ واﺣدة
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

425,029

350,000

ﻏﯾر ﻣﺣّﻣل
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة
أﻟف درھم

-

-

-

152,623
7,636,221
588,455

9,424
1,631,606
629,940

6,562,391
)(35,818
652
30,041,470 (2,434,197) 2,781,079
3,633,298
438,089 1,099,938

761,132

121,104

984,194

1,020,135

39,677

77,188

-

-

1,419,946 5,015,564
3,753,213 16,673,548
489,468
387,408

490,055

52,706

5,068

2,025

4,695,256

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

(22,045) 1,437,144
-

14,565

282,265
-

1,799,951

5,470,285

4,301,664
282,265
116,865

2,364,370

3,894,068

3,174,223
37,647,088

5,126
-

مراجعة
االستدامة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

أﻗل ﻣن  3أﺷﮭر
أﻟف درھم

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن

6,263,625 23,792,413

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘ ﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض
أﺧرى طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟل
ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود
اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
وأوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن

527,445
39,677
-

اﻟﻣﺟﻣوع

5,958,904 34,690,165

ﻓرق ﺣﺳﺎﺳﯾ ﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

9,366,561

3,293,130

5,333,378

4,723,501

52,772,608

1,309,190
758,572
4,479,004 32,360,162

104,779

378

1

-

2,067,762
36,944,324

1,004,309

783,458

1,824,499

-

-

3,612,266

529
-

835
-

14,630
-

430,394
1,119,078
7,844,958

430,394
1,756,039
116,865
7,844,958

888,766

1,825,712

14,631

9,394,430

52,772,608

93,522
77,188
-

)10,897,752
304,721
(

8,477,795

1,467,418

- (4,670,929) 5,318,747

ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻘول اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎ ً ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑواﻗﻊ  25ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ،وﺗﻘد ّر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﺑذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑواﻗﻊ  25ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

19,087

23,484

-
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.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧ ﺎطر أﺳﻌ ﺎر اﻟﻔ ﺎﺋدة )ﺗ ﺎﺑﻊ(

ﻣﺧ ﺎطر أﺳﻌ ﺎر اﻟﻔ ﺎﺋدة )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﺗﻌد ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺛر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟواردة أﻋﻼه أﺳوأ اﻟﺗﺻورات واﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﺑﺳطﺔ وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ 35,914
ﻣﻠﯾون درھم ) 30,056 :2020ﻣﻠﯾون درھم( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣّﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺑﻠﻎ  44,024ﻣﻠﯾون درھم )40,649 :2020
ﻣﻠﯾون درھم( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣّﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﺧﻼل ﻓﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ واﺣدة .ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ھذا اﻟﺗﺄﺛر اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣن
ﺟﺎﻧب اﻹدارة ﻟﺧﻔض ﺗﺄﺛﯾر ﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
اﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔ ﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك )إﯾﺑور(
ﻋﻘدت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻣل وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت ﺑدﯾﻠﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك
)"إﯾﺑور"( ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧظم إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻌدﻻت .ﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﻣﻌدﻻت إﯾﺑور اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﻧﻘﺣﺔ ﺟدﯾدة
ﻣﺛل ﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ،وﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
ﺑﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر اﻟﺟﻧﯾﮫ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ،وﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾورو ﺑـﺳﻌر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ،وﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﺳﻌر
ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري ﺑﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳوﯾﺳري ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ،وﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺳﻌر ﻣﺗوﺳط ﻟﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ
طوﻛﯾو.
ﺳﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﻧﺷر أﺳﻌﺎر ﻟﯾﺑور ﺑﺣﻠول  31دﯾﺳﻣﺑر  2021ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ وﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾورو وﺳﻌر ﻟﯾﺑور
ﺑﺎﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري وﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﺳﯾﺗم إﯾﻘﺎف أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻷﺳﺑوع
واﻟﺷﮭرﯾن ﺑﺣﻠول  31دﯾﺳﻣﺑر  2021وﺳﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﻓﺗرات أﺳﻌﺎر ﻟﯾﺑور اﻷﺧرى ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺣﻠول  30ﯾوﻧﯾو .2023
ﺗﻛون أﺳﻌﺎر ﻟﯾﺑور ﺗطﻠﻌﯾﺔ وﯾﺗم ﻧﺷرھﺎ ﻟﻔﺗرة اﻻﻗﺗراض )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺷﮭر واﺣد 3 ،أﺷﮭر 6 ،أﺷﮭر وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ
ﻟﺗﻧﺎﺳب اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ھﻲ أﺳﻌﺎر ﻟﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻓﺈن
ﺗﺳوﯾﺎت ﻓروق اﻷﺟل واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل.
ﺑدأت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺳﻌر إﯾﺑور ﺑﮭدف ﺗﺳﮭﯾل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧظم ﻣن ﺳﻌر إﯾﺑور ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .وﯾﺷرف ھذا
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣل وﯾدﯾره اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﻠﺧزاﻧﺔ .وﯾرﻛز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن
ﺳﻌر إﯾﺑور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺻدارات اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ ﺑدﯾل واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻌﻣﻼء .ﺑدأت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﺷراك اﻟﻌﻣﻼء
ﻟﺗﺣدﯾد ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺟﺎھزﯾﺔ ﺗوﻓر ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻌر اﻟﺑدﯾل .وﻗد أﺛرت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﻛًرا وأدت إﻟﻰ ﺟداول زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺿﻐوطﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺳﻌر إﯾﺑور .ﻟذﻟك ،ﻛﺎن ﺗطوﯾر واﺳﺗﺧدام أدوات اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،
وﻣﺑﺎدرات اﻟﻘطﺎع ﻣﺛل ﺑروﺗوﻛول اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﺿﺎت واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﺿرورﯾًﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻧﺗﻘﺎل أﻛﺛر ﺗﻧظﯾًﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻧﻘﻠﮭﺎ ھﯾﻛﻠﯾًﺎ.
ﺑﺎﻻﻗﺗران ﻣﻊ اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻻﻧﺗﻘﺎل ،ﻓﺈن ھذا ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺧططﻧﺎ ﻟﺗﻌﻛس ﻛل ﻣن اﻟﺟﮭد اﻷﻛﺑر اﻟﻣطﻠوب واﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻌﻘود واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوط.
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اﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔ ﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك )إﯾﺑور( )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟراءات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾر وإﻧﻔﺎذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺑور واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت أو اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋدادﻧﺎ واﺳﺗﻌدادﻧﺎ ﻻﺳﺗﺑدال ﺳﻌر إﯾﺑور ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ .ﻧواﺻل اﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻘطﺎع
اﻟرﺳﻣﻲ وﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﻟدﻋم اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧظم واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺗﻘﺎل.
إﺟراءات اﻟﺗﺧﻔﯾف:
• ﺗم وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻧﺗﻘﺎل إﯾﺑور ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧظم إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺑدال ﻷﻋﻣﺎﻟﻧﺎ وﻋﻣﻼﺋﻧﺎ وﯾﺷرف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب
ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ.
• ﯾﺗم دﻋم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻛﺛف واﻟﺗواﺻل وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻻﺧﺗﯾﺎر
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت.
• ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ أطول.
• ﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺣﯾوي ،ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺣدد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
• ﻧواﺻل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ،واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌددة ،واﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل.
ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك ﻣﻊ ﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾورو وﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري وﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻻﻧﺗﻘﺎل .ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻘط )ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  (2021ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﻌظم
اﻟﺗﻌرض ﻣﺳﺗﺣﻘًﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﻘﺎل )أي  30ﯾوﻧﯾو  .(2023ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ،ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﺑﺎرة
ﻋن إﻗراض ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻟﯾس ﻟﮫ دور رﺋﯾﺳﻲ.
ﺗﺗطﻠب اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣرﺟﻌﻲ ﺑدﯾل ﺑﺣﻠول  30ﯾوﻧﯾو :2023
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2021
أﻟف درھم

اﻟﻣوﺟودات
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

1,106,124
4,964,139
6,070,263

ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت

1,280,782
1,280,782

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت

4,010,166

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 135

233

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

المراجعة
التشغيلية

المراجعة
االستراتيجية

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

مراجعة
االستدامة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

ﻣﺧ ﺎطر أﺳﻌ ﺎر اﻟﻔ ﺎﺋدة )ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﻌﻣﻼت

اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك )إﯾﺑور( )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ﯾﺣﺗوي اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل أدوات اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣوط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﺳﻌر
ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻟم ﺗﺗﺣول ﺑﻌد إﻟﻰ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣرﺟﻌﻲ ﺑدﯾل.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻻﺳﻣﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

أﻟف درھم

أﻟف درھم

أﻟف درھم

ﺑﻧد )ﺑﻧود( اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺻﻼح إﯾﺑور

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺄ ﻣن
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣراﻛز ﻋن ﻛﺛب وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز ﺿﻣن
اﻟﺳﻘوف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎدة ً ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
وﻣﻊ ذﻟك ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣراﻛز ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺿﻣن ﺣدود اﻟﺗداول اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه:

أﻟف درھم

ﺗﺣوطﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

121,209

-

4,750

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

121,209

ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

1,171,687

-

61,772

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

767,657

1,292,896

-

66,522

888,866

ﻣن ﺿﻣن  1,3ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﻣﻲ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أﻋﻼه ،ﺳﯾﺳﺗﺣق ﻣﺑﻠﻎ  404ﻣﻠﯾون درھم ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻟﺳﻌر ﻟﯾﺑور ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم .2023

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﯾورو
ﺟﻧﯾﮫ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي
ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻧﯾرة ﻧﯾﺟﯾرﯾﺔ
ﺳﻌر اﻟذھب
ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري
﷼ ﻗطري
دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ
روﺑﯾﺔ ھﻧدﯾﺔ
ﺑﯾزو ﻓﻠﺑﯾﻧﻲ
أﺧرى

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣرﻛز اﻵﺟل
اﻟﻔوري
درھم إﻣﺎراﺗﻲ درھم إﻣﺎراﺗﻲ
أﻟف درھم
أﻟف درھم
(6,687,014) 11,445,251
261,897
)(260,541
178,478
)(180,248
)2,482,652 (2,095,826
1,234
)(320,097
340,582
)(74,671
79,987
2,914
446,190
248
6,070
434,807
10,054
2,513
3,719
1,741
323
9,473

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز
درھم إﻣﺎراﺗﻲ
أﻟف درھم
4,758,237
1,356
)(1,770
386,826
1,234
20,485
5,316
449,104
6,318
444,861
6,232
1,741
9,796

)(3,717,950

6,089,736

9,807,686

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز
اﻵﺟ ل
اﻟﻔوري
درھم إﻣﺎراﺗﻲ درھم إﻣﺎراﺗﻲ
أﻟف درھم
أﻟف درھم
(4,056,104) 6,677,330
246,023
)(251,262
116,658
)(117,227
)998,409 (1,227,390
521
)(590,770
691,664
)(102,362
102,085
)(4,940
185,681
196
1,497
3,612
31,047
7,683
)(275
18,233
6,120,058

ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣرﻛز
درھم إﻣﺎراﺗﻲ
أﻟف درھم
2,621,226
)(5,239
)(569
)(228,981
521
100,894
)(277
180,741
196
1,497
34,659
7,683
17,958

)2,730,309 (3,389,749

ﻻ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وھو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺄﻛﺑر ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻣرﻛز ﻗﺻﯾر ﻣﻔﺗوح ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و .2020إن ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻣن
اﻟﺳﻘوف اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة.

ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺧﻼف اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

ﺻﺎﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻐﯾر اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪1ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ )(-/+
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2020
أﻟف درھم

1,331,499
13,315

109,083
1,091

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 137

235

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗ ﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗ ﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوداﺋﻊ ﻋﻣﻼء ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮭﺎ أو
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﯾون .إن ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن
ﺗﺳﺗﻧزف اﻟﻣوارد اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻹﻗراض اﻟﻌﻣﻼء واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات .وﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻘﺻوى ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻧﻘص
اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات أو اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﻗراض ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺧطر
اﻟﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ھو ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺄﺛر ﺑظروف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛٍل ﺧﺎص أو ﺑﺎﻟﺳوق ﺑﺷﻛٍل ﻋﺎم ،ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،اﻷﺣداث اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗدھور اﻟﻧظم واﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﺑﺷﻛٍل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻرف
اﻟﻣرﻛزي وﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺷﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻋﺟز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺳد
اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل .ﻟﻘد ﺣدد ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﺑﯾن  ٪1ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع و ٪14ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر وﻋﻧد اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ .ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻟوﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر،
ﺧﻔض اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ھذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ  ٪7ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟطوارئ ،ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺧطط ﻓورﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟدﯾون وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﻣن ﺛّم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إن ﻟزم اﻷﻣر.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي واﻹرﺷﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة.
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،ﯾﺗوﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺧزﯾﻧﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﯾﺣﻠل اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺳﺗﺣﻘﺎق ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻘرﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .إن آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑدال اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻋواﻣل ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣدى ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
وﺻرف اﻟﻌﻣﻼت .وﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳداد اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎ ً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه.

آﻟﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إطﺎر ﻋﻣل ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﯾﻐطﻲ ﻣدى ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأدوار وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺧطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطﺎرئ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﻣوﯾل ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻣواﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻﻧﺎدﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ،وﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻣوﯾل ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ .ﯾﺗم ﻋﺎدة إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻔﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺛر ﻣن
ﺛﻼث ﺳﻧوات .وﻋﻣوﻣﺎ ً ،ﻓﺈن اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻟﮭﺎ ﻓﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﻗﺻر ،وﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺗم ﺳداده ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ
ﻓﻲ ھذه اﻷﺳواق .إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻟوداﺋﻊ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾدﯾر اﻟﺑﻧك ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن
ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺳﻌﺎٍر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳوق .ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﻼء ،وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ھذه اﻟوداﺋﻊ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻌﻣل إﻟﻰ ﺣٍد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﯾص ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻘط ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم وﻟﻛن ھﻧﺎك ﺗﻧوع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣودﻋﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي
إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ.
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،رﺗﺑت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣوﯾﻼً طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  2,1ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣن ﺧﻼل ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإﯾداﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ )إﯾﺿﺎح:
 .(14ﺗم اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳﻧدات ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ  50ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺻﺎدرة ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  2017وﺗم ﺳدادھﺎ ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  .2021ﻛﻣﺎ
ﺗم اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘرض اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  80ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2018وﺗم ﺳداده ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو .2021

236

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 138

ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل  1:1ﺑﺧﺻوص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻘرة ،وﺑﻣوﺟب ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗزﯾد
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت )ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوظﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﯾزﯾد أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر( ﻋن اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﻣﺣددة
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻟوﺿﻊ اﻟوﺑﺎﺋﻲ ،ﺗم ﺗﺧﻔﯾف ھذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ
 ٪110إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺧﻔﯾف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻣن  ٪10إﻟﻰ  ٪7ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة .ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﯾوﻣﯾﺎ ً .ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﯾوﻣﯾﺎ ً ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣوﺟوداﺗﮫ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ،وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر إدارﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﺑل
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓور اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻘوف اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻘرة  (٪80,7 :2020) ٪82,9ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟوھري
ﻋن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠوب ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪110وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ،ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :2020) ٪11,6
 (٪14,5ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑت .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺛﺑﺎت أداء ھذه اﻟوداﺋﻊ ،ﻓﻘد
ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﺣﺗﻰ  3أﺷﮭر" وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي.

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 139
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)(16,998,360

34,314,070

17,315,710

)(17,586,059

35,888,452

1,509,859
32,825,122
427,515
59,274
1,066,682
-

ﺣﺗﻰ 3
أﺷﮭر
أﻟف درھم

)(15,530,036

6,676,625

8,144,949

)(14,526,784

7,545,989

1,544,073
4,661,134
1,271,815
50,332
8,294
10,341
-

12 - 3
ﺷﮭًرا
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
اﻟﺷﮭرة
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات وﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام وﻣوﺟودات
أﺧرى
18,302,393

773,951

3,894,068
3,955,189
7,145,517
1,469,845
674,969
329,580
59,274
-

ﺣﺗﻰ 3
أﺷﮭر
أﻟف درھم

10,605,264

13,600

3,116,734
5,620,309
1,167,458
613,383
65,486
8,294
-

12 - 3
ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

10,585,635

19,277

1,395,547
7,288,545
621,941
1,260,325
-

3-1
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

6,746,903

25,283

653
4,969,490
733,842
1,017,635
-

 3إﻟﻰ 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

)(1,989,992
56,303,706

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 140

12,053,503

802,745
-

1,634,856

3,894,068
8,428,854
32,283,560
4,898,867
4,567,056
362,491
67,568
166,386

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

9,152,907
905,781
1,025,684
166,386

)(39,269
)(1,893,208
)(24,940
)(32,575
-

ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
أﻟف درھم

أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

)(2,255,736

2,272,013

-

-

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 141

)(6,490,584

1,584,433

1,909,667

8,287,813

-

52,772,608

10,623,885

6,144,515

12,815,562

)(2,272,013

52,772,608

)(8,258,552

)(1,552,201

1,989,992

8,511,310

56,303,706

129,468
8,381,842

-

3,174,223
37,647,088
5,274,326
477,847
67,568
1,280,812
8,381,842

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

)(1,989,992

40,552

941
39,611
-

 3إﻟﻰ 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
أﻟف درھم

-

4,317,403

120,291
159,891
4,002,511
34,710
-

3-1
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و.2020

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺟوة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺟوة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى وﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
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المراجعة
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المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني
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المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺳﻧدات دﯾن ﻗﯾد اﻹﺻدار  /أﺧرى طوﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﺳﻧدات دﯾن ﻗﯾد اﻹﺻدار  /أﺧرى طوﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء

 31دﯾﺳﻣﺑر 2021

3,333
32,727,797

324,747
32,399,717

576,162
6,782,350

1,634,531
4,571,657

 3إﻟﻰ  12ﺷﮭرا ً

أﻟف درھم

ﺣﺗﻰ  3أﺷﮭر
أﻟف درھم

4,345
34,355,145

1,550,830
4,706,423

1,461,165
7,718,418

1,513,180
32,837,620

ﺣﺗﻰ  3أﺷﮭر
أﻟف درھم
 3إﻟﻰ  12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

1,571,351
1,810,849

126,765
112,733

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات
أﻟف درھم

4,156,314
4,446,862

126,759
163,789

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات
أﻟف درھم

1,863,283
1,863,708

425

 3إﻟﻰ  5ﺳﻧوات
أﻟف درھم

1,018

1,018

 3إﻟﻰ  5ﺳﻧوات
أﻟف درھم

-
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4,014,129
43,184,704

2,086,043
37,084,532

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

-

-

أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات
أﻟف درھم

-

5,621,824
46,521,443

3,190,769
37,708,850

-

-

أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات
أﻟف درھم
اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و 2020ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳداد اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .وﻧظرا ً ﻷن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ،ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد .ﻟﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾ ﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي وﻟم ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺑﻧك أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻟن ﯾطﻠﺑوا اﻟﺳداد ﻓﻲ أﻗرب ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻣطﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﺳداد ﺣﺳب اﻟﻌﻘود وأن اﻟﺟدول ﻻ ﯾﻣﺛل
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧك.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻓﺄﻗل
أﻟف درھم

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

 5 - 1ﺳﻧوات
أﻟف درھم

أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات
أﻟف درھم

اﻟﻤﺠﻤ(ع
أﻟف درھم

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت

5,055,134
902,841

182,181
321,941

-

5,237,315
1,224,782

اﻟﻣﺟﻣوع

5,957,975

504,122

-

6,462,097

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت

3,332,866
1,200,628

294,379

-

3,332,866
1,495,007

اﻟﻣﺟﻣوع

4,533,494

294,379

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

4,827,873

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣﻠل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻔﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم
:9

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021
اﻟﻣوﺟودات

اﻟ ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
أﻟف درھم

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
أﻟف درھم

ﻣﺷﺗ ﻘﺎت اﻟﺗﺣوط
أﻟف درھم

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
أﻟف درھم

اﻟﻤﺠﻤ&ع
أﻟف درھم

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت
ﻣوﺟودات وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء

4,567,056
-

4,661,991

22,886

236,876
183,915

9,465,923
206,801

3,894,068
8,428,854
32,283,560
283,634
67,568

-

-

-

3,894,068
8,428,854
32,283,560
283,634
67,568

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

49,524,740

4,661,991

22,886

420,791

54,630,408

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻣم داﺋﻧﺔﻋنﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء

3,174,223
37,647,088

-

-

-

3,174,223
37,647,088

5,274,326
477,847

-

67,568

72,344
-

175,875
-

5,274,326
477,847
248,219
67,568

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

46,641,052

-

72,344

175,875

46,889,271

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

-

-
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

.41

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

اﻷدوات المالية )تابﻊ(

اﻷدوات المالية )تابﻊ(

فئات اﻷدوات المالية )تابع(

التسلسل الهرمى للقيمة العادلة )تابﻊ(

تحلل الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقا ً لفئات اﻷدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
:9

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمﻼحظة – المستوى الثالث

في  31ديسمبر 2020
الموجودات

بالتكلفة المطفأة
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية
أدوات مالية مشتقة
نقد وأرصدة لدى مصرف اﻹمارات العربية
5,470,285
المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
6,562,391
قروض وسلفيات
30,041,470
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
203,759
أوراق قبول للعمﻼء
116,865
4,301,664

مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

المجم�ع
ألف درهم

56,783

171,125
507,635

-

-

-

5,470,285
6,562,391
30,041,470
203,759
116,865

46,696,434

3,462,173

56,783

678,760

50,894,150

2,067,762
36,944,324

-

-

-

2,067,762
36,944,324

-

136,196
-

500,765
-

3,612,266
430,394
636,961
116,865

-

136,196

500,765

43,808,572

43,171,611

3,462,173
- -

القيمة العادلة
من خﻼل
الربح أو الخسارة
ألف درهم

7,934,962
564,418

مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمﻼء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة
3,612,266
اﻷجل
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
430,394
أدوات مالية مشتقة
أوراق قبول للعمﻼء
116,865
مجموع المطلوبات المالية

القيمة العادلة من
خﻼل الدخل الشامل
ألف درهم

مشتقات التحوط
ألف درهم

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يتم تصنيف اﻷدوات المالية ضمن المستوى الثالث إذا تض ّمن التقييم معطيات هامة ﻻ تستند إلى بيانات جديرة بالمﻼحظة في السوق
)معطيات غير جديرة بالمﻼحظة( .تعتبر المعطيات جديرة بالمﻼحظة إذا كان من الممكن مﻼحظتها مباشرة من خﻼل المعامﻼت التي
تتم في سوق نشطة.
وعلى وجه العموم ،يتم تحد يد المستويات المختلفة للمعطيات غير الجديرة بالمﻼحظة استنادا ً إلى المعطيات الجديرة بالمﻼحظة المشابهة
لها من حيث طبيعتها أو استنادا ً إلى المﻼحظات التاريخية أو اﻷساليب التحليلية اﻷخرى.
يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مﻼحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن يأخذ البنك بعين اﻻعتبار أسعار السوق ذات
الصلة والجديرة بالمﻼحظة عند تنفيذ عمليات التقييم .يحلل الجدول التالي أساليب قياس القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات.
المستوى

الموجودات المالية المقاسة
استثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل
المستوى اﻷول
الربح أو الخسارة
المستوى اﻷول
استثمارات أسهم مدرجة
المستوى الثاني
استثمارات دين غير مدرجة
المستوى الثالث
استثمارات دين غير مدرجة
المستوى الثاني
صناديق مشتركة وأخرى

 31ديسمبر 2021
الموجودات بالقيمة العادلة
)من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر(

استثمارات في أوراق مالية  -دين
استثمارات في أوراق مالية  -أسهم
عقود صرف العمﻼت اﻷجنبية
أدوات مالية مشتقة

3,829,217
377,540
-

408,538
38,968
167,833

42,237
4,459
-

استثمارات في صناديق استثمار السوق
استثمارات  -سندات الدين

131,577
61,457

-

43,842
-

175,419
61,457

استثمارات في أوراق مالية  -دين

4,498,220

-

166,759

4,664,979

8,898,011

615,339

257,297

9,770,647

-

28,608
219,611

-

28,608
219,611

-

248,219

-

248,219

اﻷسعار المدرجة في السوق – المستوى اﻷول

)محتفظ بها بالتكلفة المطفأة(

لقد تم تقييم اﻷدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها اﻷساسية جديرة بالمﻼحظة في سوق
نشطة .إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات الجديرة بالمﻼحظة يشمل أدوات مالية مثل عقود صرف العمﻼت اﻷجنبية اﻵجلة المقيّمة
باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق.

اﻷسعار
المدرجة
في السوق
المستوى اﻷول
ألف درهم

المعطيات الجديرة
بالمﻼحظة
المستوى الثاني
ألف درهم

المعطيات الهامة غير
الجديرة بالمﻼحظة
المجموع
المستوى الثالث
ألف درهم
ألف درهم

4,279,992
381,999
38,968
167,833

يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة،
وهذه المستويات المختلفة مبينة أدناه:

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الجديرة بالمﻼحظة – المستوى الثاني

أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة
أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة
على أساس أحدث المعامﻼت المماثلة في السوق
على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة
أسعار العرض في السوق الثانوية

مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقا ً للتسلسل المذكور أعﻼه:

)من خﻼل الربح والخسارة(

يتم تصنيف اﻷدوات المالية ضمن المستوى اﻷول إذا كانت قيمها جديرة بالمﻼحظة في سوق نشطة .يتم تقييم هذه اﻷدوات بالرجوع إلى
اﻷسعار المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في اﻷسواق النشطة التي تتوفر فيها اﻷسعار المدرجة بشك ٍل مباشر
وتكون مستخدمة في معامﻼت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.

أساليب التقييم والمعطيات الهامة

المطلوبات بالقيمة العادلة

عقود صرف العمﻼت اﻷجنبية
أدوات مالية مشتقة

ﻻ توجد تحويﻼت بين المستويات خﻼل الفترة.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020
اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
)ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(

اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
أﻟف درھم

اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾرة
ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻟف درھم

اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻏﯾر
اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
أﻟف درھم

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -دﯾن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -أﺳﮭم
ﻋﻘود ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

2,759,371
267,896
-

272,662
64,560
499,858

159,632
2,612
-

3,191,665
270,508
64,560
499,858

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳوق
اﺳﺗﺛﻣﺎرات  -ﺳﻧدات اﻟدﯾن

125,100
3,544

-

42,481

167,581
3,544

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -دﯾن

4,199,593

-

257,064

4,456,657

7,355,504

837,080

461,789

8,654,373

-

53,263
583,698

-

53,263
583,698

-

636,961

-

636,961

)ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة(

)ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳوق

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات  /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

42,481
1,361

42,083
398

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

43,842

42,481

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻋﻘود ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -دﯾن

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات  /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

257,064
)(108,437
18,132

463,653
205,727
)(390,927
)(21,389

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

166,759

257,064

ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺳﺑب ﻓروق أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
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اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -أﺳﮭم

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات  /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

2,612
1,847
-

2,612
-

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

4,459

2,612

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 146

ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  -دﯾن

2021
أﻟف درھم

2020
أﻟف درھم

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات  /اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

159,632
42,323
)(149,827
)(9,891

158,715
917
-

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

42,237

159,632

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 147
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة رأس اﻟﻣﺎل

اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

إن أھداف اﻟﺑﻧك ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً أوﺳﻊ ﻣن "ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ" اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﮫ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﺑﻌﻠم ورﻏﺑﺔ اﻷطراف ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري
ﺑﺣت ﻓﻲ وﻗت اﻟﻘﯾﺎس .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﺗﻘﺎرب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه:
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر 2021 2020
 31دﯾﺳﻣﺑر 2020
2021
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

اﻟﻣوﺟودات
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى

32,695,315
4,898,867
4,664,979

30,280,145
3,633,298
4,456,657

32,283,560
4,898,867
4,567,056

30,041,470
3,633,298
4,301,664

3,894,068
8,378,915

5,470,341
6,519,107

3,894,068
8,428,854

5,470,285
6,562,391

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

54,532,144

50,359,548

54,072,405

50,009,108

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
3,184,645
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى
37,654,150
وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة وﻗروض أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل 5,354,510

2,082,509
36,968,118
3,649,115

3,174,223
37,647,088
5,274,326

2,067,762
36,944,324
3,612,266

46,193,305

42,699,742

46,095,637

42,624,352

•
•
•

اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي.
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن.
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗدﻋم ﺗطوﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك.

ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل .3
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈدارة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ إﯾﻼء اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزاول ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎطﮫ.
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﯾﮭدف داﺋﻣﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗدﻋم ﺗطوﯾر اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻠﺑﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت.

ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل  3ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

إن اﻟﺑﻧك ﻣﻠزم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺻﺎدر رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣوﺟب إطﺎر ﺑﺎزل  3ﻣن ﯾﻧﺎﯾر  .2018ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣوﺟب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺎزل  3ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021و 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2020ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣرﺷﺢ
اﻻﺣﺗرازي(:

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 148
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نبذة عن بنك رأس
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بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2021
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020
أﻟف درھم

1,676,245
4,004,761
1,830,499
754,802
)(377,155

1,676,245
4,172,571
1,583,664
497,669
)(251,437

اﻟﺷق اﻷول ﻣن ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل

7,889,152

7,678,712

اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل

545,734

492,180

ﻣﺟﻣوع ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل

8,434,886

8,170,892

43,658,721
2,186,151
3,678,449

39,374,431
1,153,831
3,341,552

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرّﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

49,523,321

43,869,814

ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷق اﻷول ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل

٪15,93
٪1,10

٪17,50
٪1,13

ﻣﺟﻣوع ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل

٪17,03

٪18,63

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة
أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرّﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺷق اﻷول ﻣن رأس اﻟﻣﺎل

المراجعة
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مراجعة
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إدارة رأس اﻟﻣﺎل  -ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أھداف ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل:
• اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (6ﻟﺳﻧﺔ 2007
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺳﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
• ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق.
• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌواﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﯾن.
• ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻌﯾر ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻘود.
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھو  100ﻣﻠﯾون درھم ) 100 :2020ﻣﻠﯾون درھم( وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  121,275ﻣﻠﯾون درھم ) 121,275 :2020ﻣﻠﯾون درھم(.

وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﺄن ﺑﺎزل  ،3ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل  ٪13,0ﻟﺳﻧﺔ  .2021وﻣﻊ ذﻟك ،وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  16دﯾﺳﻣﺑر ،2021
ﯾ ُﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺣد أﻗﺻﻰ  ٪60دون أي ﻋواﻗب رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ  30ﯾوﻧﯾو  .2022ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،ﺗﺣدد أﺣﻛﺎم ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  22أﺑرﯾل " 2020اﻟﻣرﺷﺢ اﻻﺣﺗرازي" اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك
وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺈﻋﺎدة اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة
اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  5ﺳﻧوات ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ.

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 150
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ و/أو اﻟﻘطﺎع
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
اﻟﺗﺄﺟﯾﻼت
ﺑﻣوﺟب ﺧطﺔ
اﻟدﻋم
اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻣوﺟﮭﺔ /
٪
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﺟل
دون ﺧطﺔ
اﻟدﻋم
اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻣوﺟﮭﺔ
)اﻟﺗﻌرض(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد:

أﻟف درھم

أﻟف درھم

أﻟف درھم

اﻟﺧﺳﺎ ﺋر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت

ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻣؤﺟﻠﯾن

ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺳﺎ ﺋر
اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

أﻟف درھم

5,799
50
5,849

228,613
1,103
229,716

٪4,2
٪0,0
٪0,0
٪0,3
٪0,0
٪1,3

1,125
6
1,131

421,348
164,837
181,599
7,811
8,211
783,806

ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

3,056,201
4,997,000

213
-

5,016
-

٪0,2
٪0,0

6

423,366
442,580

8,053,201

213

5,016

٪0,1

6

865,946

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

8,690,747

5,544

68,552

٪0,8

1

243,456

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت

34,176,768

11,606

303,284

٪0,9

1,138

1,893,208

5,481,178
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
5,942,175
ﻗروض اﻟرھن
2,115,034
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
383,499
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
3,510,934
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد 17,432,820

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ:
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.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ و/أو اﻟﻘطﺎع

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد:

اﻟﺗﺄﺟﯾﻼت ﺑﻣوﺟب ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ  /دون
ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻘروض
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض
أﻟف درھم ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء أﻟف درھم
ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء أﻟف درھم
أﻟف درھم
216,697
295
-

1,062
5
-

9,497
2
-

11,916
808
-

63
1
-

7,621
126
-

216,992

1,067

9,499

12,724

64

7,747

ﻗروض راك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

2,887
-

3
-

134
-

2,129
-

3
-

1,124
-

2,887

3

134

2,129

3

1,124

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

68,552

1

487

-

-

-

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت

288,431

1,071

10,120

14,853

67

8,871

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض اﻟرھن
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻟﻸﻓراد

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ:

ﯾﺗﻌﻠق اﻹﻓﺻﺎح أﻋﻼه ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾﻼت اﻟﻧﺷطﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 153
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021تابﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

.41

اﻹفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اﻹمارات العربية المتحدة المركزي )تابﻊ(

الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على القروض
إجمالي القيمة الدفترية
والسلفيات
ديسمبر  31ديسمبر
31
ديسمبر
ديسمبر 31
31
نسبة التغير
2020
نسبة التغير 2021
2020
2021
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

قروض مصرفية لﻸفراد:

(٪12,4) 6,259,453
٪6,2 5,596,743
(٪4,0) 2,203,728
(٪28,7) 538,080
(٪65,2) 2,124,956
٪4,2 16,722,960

421,348
164,837
181,599
7,811
8,211
783,806

494,801
133,896
340,045
16,868
11,020
996,630

)(٪14,8
٪23,1
)(٪46,6
)(٪53,7
)(٪25,5
)(٪21,4

(٪11,2) 3,443,069

423,366

574,554

)(٪26,3

قروض مصرفية تجارية أخرى
المصرفية
القروض
مجموع
8,053,201
التجارية*

442,580

368,067

٪20,2

(٪3,2) 8,315,530

865,946

942,621

)(٪8,1

8,690,747

٪21,3 7,162,422

243,456

220,191

٪10,6

قروض مصرفية تجارية:

3,056,201

قروض راك التجارية

٪2,6 4,872,461 4,997,000

مجموع
للشركات*

القروض

المصرفية

مجموع القروض والسلفيات

٪6,1 32,200,912 34,176,768

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

التغير في إجمالي القيمة الدفترية والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة

5,481,178
قروض شخصية
5,942,175
قروض الرهن
2,115,034
بطاقات ائتمان
383,499
قروض سيارات
3,510,934
قروض أخرى لﻸفراد
مجموع القروض المصرفية لﻸفراد 17,432,820

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

(٪12,3) 2,159,442 1,893,208

خﻼل الربع اﻷول من سنة  ،2021خضعت المحفظة غير المخصصة لﻸفراد إلى عملية إعادة تقسيم انخفضت بموجبها محفظة الخدمات
المصرفية للشركات بسبب إعادة تقسيم عمﻼء إلى قطاع الخدمات المصرفية التجارية .ونظرا ً ﻹعادة التقسيم هذا ،تم إعادة تجميع اﻷرقام
المقارنة وإيضاحات اﻹفصاحات ذات الصلة.

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم
6,655,170
)(564,383
49,693
)(6,373,976
8,353,493
8,119,997

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
256,056
564,383
)(76,046
)(49,693
)(317,203
377,497

أﻟف درھم
251,196
76,046
)(82,015
)(51,974
193,253

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
7,162,422
)(6,773,194
8,353,493
)(51,974
8,690,747

اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

أﻟف درھم
6,303,700
)(1,380,831
496,005
)(3,389,527
4,514,692
-

أﻟف درھم
1,395,243
1,380,831
)(602,398
)(496,005
23,464
)(783,072
-

أﻟف درھم
616,587
602,398
)(23,464
)(104,286
)(500,136

أﻟف درھم
8,315,530
)(4,276,885
4,514,692
)(500,136

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

6,544,039

918,063

591,099

8,053,201

253

252

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 155

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

أﻟف درھم
15,048,323
)(1,427,615
607,111
)(5,400,888
7,534,863
-

أﻟف درھم
768,405
1,427,615
)(1,016,902
)(607,111
148,090
)(319,475
-

أﻟف درھم
906,232
1,016,902
)(148,090
)(229,868
)(874,772

أﻟف درھم
16,722,960
)(5,950,231
7,534,863
)(874,772

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

16,361,794

400,622

670,404

17,432,820

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة

أﻟف درھم
7,286,313
)(178,453
)(1,494,152
2,506,289

أﻟف درھم
229,822
178,453
)(30,778
-

أﻟف درھم
214,932
)(21,679
-

أﻟف درھم
7,731,067
)(1,546,609
2,506,289

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

8,119,997

377,497

193,253

8,690,747

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

أﻟف درھم
6,309,461
)(166,587
221,071
)(754,098
934,192
-

أﻟف درھم
1,164,816
166,587
)(103,867
)(221,071
9,095
)(97,497
-

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

6,544,039

918,063

591,099

8,053,201

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 156

اﻟﻣﺟﻣوع

أﻟف درھم
606,651
103,867
)(9,095
)(20,984
)(89,340

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر

أﻟف درھم
8,080,928
)(872,579
934,192
)(89,340

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

254

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

أﻟف درھم
16,337,135
)(205,593
116,376
)(1,233,997
1,347,873
16,361,794

أﻟف درھم
594,687
205,593
)(290,514
)(116,376
40,863
)(33,631
400,622

أﻟف درھم
731,996
290,514
)(40,863
)(41,469
)(269,774
670,404

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
17,663,818
)(1,309,097
1,347,873
)(269,774
17,432,820

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 157
255

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

47,582
)(35,149
6,422
-

17,543
35,149
)(24,211
)(6,422
-

155,066
24,211
-

220,191
-

)(12,866
64,583
-

16,761
-

6,761
)(51,974

10,656
64,583
)(51,974

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎ ﺋر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

70,572

38,820

134,064

243,456

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم
366,900
)(272,319
220,313
-

263,091
272,319
)(334,204
)(220,313
55,039

366,639
334,204
)(55,039

)(259,372
309,872
-

86,573
-

524,875
)(874,772

352,076
309,872
)(874,772

ﺋﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎ ر اﻻ
دﯾﺳﻣﺑر 2021

365,394

122,505

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

269,053
)(332,131
141,558
-

300,768
332,131
)(330,447
)(141,558
18,335

372,800
330,447
)(18,335

942,621
-

)(205,576
373,984
-

)(39,971
-

295,024
)(500,136

49,477
373,984
)(500,136

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

246,888

139,258

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
996,630
-

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

479,800

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺣذوﻓﺎت

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر
79,868
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
)(1,524
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
)(12,739
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
4,967

70,572

295,907

783,806

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

33,465
1,524

142,076
-

255,409
-

3,831
-

)(8,012
-

)(16,920
4,967

38,820

134,064

243,456

865,946
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺗدﻓق( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
)(31,181
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
61,174
ﺣذوﻓﺎت
-

186,378
48,075
)(52,317
)(31,548
7,115

461,482
52,317
)(7,115

881,282
-

)(18,445
-

62,456
)(89,340

12,830
61,174
)(89,340

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

246,888

139,258

479,800

865,946

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 12ﺷﮭرا ً
أﻟف درھم

 31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

233,422
)(48,075
31,548
-

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر
420,023
2021
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
)(27,445
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
39,387
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
)(112,623
ﻋن اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر
ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺷﺄة
46,052
ﺣذوﻓﺎت
-

181,328
27,445
)(103,036
)(39,387
15,595

286,303
103,036
)(15,595

887,654
-

40,560
-

191,937
)(269,774

119,874
46,052
)(269,774

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

122,505

365,394

295,907

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2021
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض اﻟرھن
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد

366,900
)(40,041
)(4,241
45,516
)(2,743
3

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

365,394

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

366,639
)(87,803
29,585
)(6,771
)(3,706
)(2,037

295,907

122,505

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
269,053
2021
ﻗروض راك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
)(74,850
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
52,685
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

263,091
)(30,601
5,596
)(112,196
)(2,607
)(778

246,888

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
996,630
)(158,445
30,940
)(73,451
)(9,056
)(2,812

783,806

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

300,768
)(152,807
)(8,703

372,800
76,471
30,529

942,621
)(151,186
74,511

139,258

479,800

865,946

783,806
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.41

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.41

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺗدﻓق( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺗدﻓق( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ 2021

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2021
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
ﺟﮭﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن
(٪50
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن ٪50
ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى
اﻷﻓراد ذوي اﻷﺻول اﻟﺿﺧﻣﺔ
ﻣﻧﺷﺂت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم
ﺑﻧوك
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ
أﺧرى

47,582
)(522

17,543
-

155,066
-

220,191
)(522

)(2,459
7,116
)(3,059
)(292
)(2,371
5,238
)(1,103
20,442

)(42
)(1,466
9,350
469
12,966

48,239
1,896
)(71,137

)(2,501
7,116
43,714
)(292
8,875
5,707
)(1,103
)(37,729

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

70,572

134,064

38,820

243,456

ﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺗدﻓق( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ 2021

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 1
أﻛﺗوﺑر 2021
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض اﻟرھن
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض ﺳﯾﺎرات
ﻗروض أﺧرى ﻟﻸﻓراد

420,023
)(93,145
)(28,627
68,934
)(1,070
)(721

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

365,394

181,328
)(9,118
5,449
)(53,945
)(623
)(586

122,505

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
286,303
142
3,635
4,966
765
96

295,907

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
887,654
)(102,121
)(19,543
19,955
)(928
)(1,211

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 1
أﻛﺗوﺑر 2021
ﻗروض راك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى

233,422
)(49,095
62,561

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

246,888

ﻗروض ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 12ﺷﮭرا ً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم
أﻟف درھم

461,482
21,929
)(3,611

186,378
)(15,250
)(31,870

479,800

139,258

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﻟف درھم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم
881,282
)(42,416
27,080

865,946

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درھم

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎ ﺋر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 1
أﻛﺗوﺑر 2021
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
ﺟﮭﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن
(٪50
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن ٪50
ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى
اﻷﻓراد ذوي اﻷﺻول اﻟﺿﺧﻣﺔ
ﻣﻧﺷﺂت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم
ﺑﻧوك
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﺧزون آﺧر

79,868
1,101

33,465
-

142,076
-

255,409
1,101

)(2,536
)(3,579
)(6,355
)(430
)(1,822
)(2,855
)(907
8,087

)(10
2,063
)(179
486
2,995

)(7,946
)(66
-

)(2,546
)(3,579
)(12,238
)(430
)(2,067
)(2,369
)(907
11,082

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎ ﺋر اﻻ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2021

70,572

38,820

134,064

243,456

783,806

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 162
260

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 163
261

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .42ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن

.42

ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ .إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﻛوك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺗوﻗﯾت وﺗﻛرار
وﺣﺟم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻌﻘود.

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت

ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﻼف ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو ﺗوﻗﯾﺗﮭﺎ
ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت .وﻗد ﯾﺗﺄﺛر ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻣدى ﺗﻛرار ﺣدوث اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﺗطور اﻟﻼﺣق
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓّر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.
ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟواردة أﻋﻼه ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ً زﯾﺎدة ﺗﻧّوع اﻟﻣﺧﺎطر
ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﺣذر واﻟﺣﯾطﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ،وﻛذﻟك اﺳﺗﺧدام ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺈﺻدار ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺑﺣري واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث.
إن اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻹطﺎر إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻣﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن
أدﻧﺎه.

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن
إن اﻟﮭدف ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھو ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﯾؤدي ھذا اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻟﻣﺣﺎﻓظ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

إن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻘﺳم ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،وھﻰ اﻟﺣرﯾق وﺗوﻗف اﻷﻋﻣﺎل واﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺳرﻗﺔ .وھذه اﻟﻌﻘود ﯾﺗم اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً إﻟﻰ
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ .إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﺳﺗﺑدال أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
واﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗوﻗف ھﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .ﯾﻧﺷﺄ أﻛﺑر اﺣﺗﻣﺎل ﻟوﻗوع ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻣن ھذه اﻟﻌﻘود ﻣن اﻟﻌواﺻف أو ﺗﻠف اﻷطﻌﻣﺔ أو اﻟﺣوادث اﻻﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟظروف اﻟﺟوﯾﺔ.

اﻟﻣرﻛﺑﺎت
ﺗﮭدف ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛﺑﺎت إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات أو اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ
أطراف أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣوادث و ﺣﺎﻻت اﻟﺣرﯾق أو اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺳﯾﺎرﺗﮭم.
ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﺣدود و ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎطر.
إن ﻣﺳﺗوى اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت اﻟوﻓﯾﺎت و اﻻﺻﺎﺑﺎت وﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال اﻟﻣرﻛﺑﺎت ھﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺎن اﻟﻠذان ﯾؤﺛران
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت.

اﻟﺑﺣري

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺣدد ﻓﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل
واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾم ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ وﺣدات
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﺟم وﻓﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟدوﻟﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻋﻣﺎل وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل وذﻟك ﺑﮭدف ﺿﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ .ﺗﺑرم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري ،ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ وﯾﺣق ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن رﻓض اﻟﺗﺟدﯾد أو ﺗﻐﯾﯾر ﺷروط وﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﻋﻧد اﻟﺗﺟدﯾد.

ﺗﮭدف ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻻﺿرار أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان أو ﺗﻠف وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل
اﻟﺑﺣري واﻟﺣوادث اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﺳﺎرة ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣﻧﺎت .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري ،ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ
ﻓﻘدان أو ﺗﻠف وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري واﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﺳﺎرة ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﺷﺣﻧﺎت .

ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﻛرار ﺣدوﺛﮭﺎ

ﺗﺗﻣﺛل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧّوع اﻟﺑواﻟص ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻔن اﻟﺑﺣرﯾﺔ وﻣﺳﺎرات اﻟﺷﺣن اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ
ﻓﻲ ﺑوﻟﯾﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن.

وﺿﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض ﺗﻧوﯾﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻲء داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ
ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻧوع ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﻛرار ﺣدوﺛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟﻌواﻣل .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﺳﯾﺎرات واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري.
ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ھذه ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﯾث ﺗﺗم دراﺳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن
ﺿده.

اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث ،ﻣﺛل ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣل واﻟﺣوادث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﻟﺗزام اﻟﻌﺎم ﺗﺟﺎه طرف أﺧر وﻓﻘدان اﻷﻣوال ،ﻓﺈن
ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻟﺿرر واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮫ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وﺗرﺗﯾﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت .ﺗﮭدف
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧوع ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻼﺋم ﻣن ﺣﯾث ﻧوع وﺣﺟم اﻟﺧطر .ھﻧﺎك ﺷروط ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق
اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطر.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺑﺈدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﺳدﯾدھﺎ ﻣﺑﻛرا ً ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻷي ﺗداﻋﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
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ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﻛرار ﺣدوﺛﮭﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗرﻛﯾز ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻻﻓﺗراﺿﺎت وﻋواﻣل اﻟﺗﺄﺛر

ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن.

اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﻓﺗراﺿﺎت

ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗراه اﻹدارة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً.

إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗردادات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن.

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
ﯾﻣﺛل اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟطﺑﻲ ﺟزءا ً ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدم
ﺑطﻠب اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻲ ﻋن ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ .ﺗرﺗﻛز اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺛل اﻓﺗراﺿﺎت اﻟوﻓﺎة واﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎدھﺎ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻗﺑل وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺻورة ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻌﯾر ﻻ ﺗزال ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .وﯾﺗم إﺟراء
ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗﻐﯾرات اﻹﯾرادات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ھو ﻣﺻدر ﺗوﻗﻊ أي ﺗﻐﯾر ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻊ .وﯾؤﻛد ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﺳﻌﯾر.

ﺗﺗﻣﺛل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﻗرب ﺳﻧﺔ وﻗﻌت
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣوادث.

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ وذﻟك ﺑﮭدف ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﺧﺳﺎرة وﺣﻣﺎﯾﺔ
ﻣواردھﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮫ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾوﺟد ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺳم ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟذي ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن وﺿﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷراء إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل طﺑﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .وﯾﻘوم ھذا اﻟﻘﺳم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﻲ وﻏﯾر ﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟك ،ﯾﺟوز ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺷراء ﻋﻘود إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﻣﺣددة .وﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻌﻧﻲ وﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻروﻓﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻗﺳم
إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

 .43اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ورأي اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﻣن
اﻟﺿروري وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدﯾرات واﻵراء ﺑﺷﻛٍل ﻣﺗواﺻل ،وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ
اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋواﻣل أﺧرى واﻟﺗﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟظروف
اﻟﻣﺗوﻓرة .إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ورأي اﻹدارة ﺑﺧﺻوص ﺑﻧود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﮭﻣﺎ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﻣﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ.

)أ(

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  -اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 9

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﺣﻛﺎم أدﻧﺎه ،واﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻹدارة أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

.43

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)أ(

أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  -اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) 9ﺗﺎﺑﻊ(

§

ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل

ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم واﺧﺗﺑﺎر ﻧﻣوذج
اﻷﻋﻣﺎل .ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾﻌﻛس ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌًﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدف أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾن.
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣوﺟودات وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ،واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣوﺟودات وﻛﯾف ﺗﺗم إدارﺗﮭﺎ وﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض ﻣدﯾري اﻟﻣوﺟودات .ﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﺗﻲ ﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻔﮭم ﺳﺑب اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﮭدف ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻷﺻل .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺟزًءا ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗواﺻل ﺣول ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ وإذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ
ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾًرا ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾًﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات.
§

اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

إن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﻣﺧﺻص ﯾﻌﺎدل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  12ﺷﮭًرا ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،أو
ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﯾﻧﺗﻘل اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد زادت ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻛﺑﯾر ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .ﻻ ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺷﻛل زﯾﺎدة
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻷﺻل ﻣﺎ ﻗد زادت ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻋم.
اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗد واﺟﮫ زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ھﻲ :ﺗﺟﺎوز ﻋدد أﯾﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷﻛﺛر ﻣن  30ﯾوًﻣﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣدود اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗدرﺟﺔ اﻟﻣﺣددة
)ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﯾر اﻷﻓراد واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر( ،وﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻌﻣﯾل ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻗد ﺗﻣت إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌرض ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .ﻗد ﯾﺗم دﺣض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 /اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ  /اﻟﻌﻣﯾل.
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ:
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﻓراد واﻷﻓراد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﺛرة ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻷداة ﻋﺎﻣﻼً أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﺗﺄﺧر اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ ﺳداد دﻓﻌﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻣدة  90ﯾوﻣﺎ ً )أو أﻛﺛر(.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.43

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)أ( أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  -اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) 9ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ:

•

اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺑﻌض اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﺳﻠﺑﯾﺔ )ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو إدارﯾﺔ( ﻗد
ﺗﻌوق اﻟﺳداد أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻣل ﻣﺑﻠﻐﮭﺎ ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺧﺳﺎرة ﺟزء ﻣن ھذه اﻟﻘروض
)ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف(.
اﻟﻘروض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﻔد اﻟﺑﻧك ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻟﻛن أﺧﻔق ﻓﻲ اﺳﺗرداد أﯾﺔ أﻣوال أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﺑﻌدم
اﺳﺗرداد أﯾﺔ أﻣوال.

§

إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣوﺟودات ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ

•

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ .ﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗزال ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .وھذا أﻣر
ﻣطﻠوب ﻟﺿﻣﺎن أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ھﻧﺎك إﻋﺎدة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب .وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﻧﺷﺎء
ﻣﺣﺎﻓظ ﺟدﯾدة أو ﻧﻘل ﻣوﺟودات إﻟﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﻋﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )أو ﻋﻧد ﻋﻛس
اﻟﻣوﺟودات .إن إﻋﺎدة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺣرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظ أﻛﺛر ﺷﯾو ً
ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ( وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺗﻘل اﻷﺻول ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  12ﺷﮭرا إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار
ﺿﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣر ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة
اﻟﻌﻣر أو اﻟﻌﻛس ،وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث أﯾ ً
 12ﺷﮭرا أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر وﻟﻛن ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ.
§

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.43

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ب( ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ إﻣﺎ ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو ﻣطﻠوب ﻣﺎﻟﻲ أو ﻛﺄداة
ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺟوھر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺗﻌرﯾف اﻷداة .ﯾﺧﺿﻊ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻣوﺿوﻋﮭﺎ
وﻟﯾس ﻟﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

ﯾﺻﻧف اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌﺛرة ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

•

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
الحوكمة الجيدة

البيانات
المالية

اﻟﻧﻣﺎذج واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣﺎذج واﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺳب ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،وﻛذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدواﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.

وﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﻛذﻟك إﺟراء إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻟذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾف ،إن أﻣﻛن وﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن
ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ.
وﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾ ُﻌﺎد ﻗﯾﺎس ﺑﻌض ﻣن ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﻏراض إﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾـر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى  ،1ﺗﺟري اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻘﯾﻣﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻣﮭﻧﯾًﺎ .وﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻌﺎون
وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻟوﺿﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج.

)ج( ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ .وﯾﺗم اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣدﺧﻼت ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ،إن أﻣﻛن ،وﻟﻛن ﻋﻧد ﻋدم ﺗواﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ،ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻷﺣﻛﺎم اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣدﺧﻼت اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺛل اﻟﺗﻘّﻠّب ﻓﻲ اﻓﺗراﺿﺎت أدوات اﻟﺗﺣوط ﻏﯾر اﻟﻣؤرﺧﺔ وﻧﺳب
اﻟﺧﺻم وﻧﺳب اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘد ّﻣﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻣوﺟودات .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺗﺎرة
واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

)د(

أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

ﺑﻌد اﻻﻋﺗـراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ وﻧﻣﺎذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﺳﻌﺎر ﻏﯾر
ﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل )ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث( أو ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق .وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أدوات ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد أﺳﻌﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،وﺗﺣﻠﯾﻼت
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ،وﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﯾﺎرات ،وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﺧرى ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق .إن
اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭم اﻹدارة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﻣﺎ ھﻲ:
) (1اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸداة .وﺗﺧﺿﻊ ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺎدة ً ﻟﻠﺷروط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻸداة،
ﻏﯾر أن ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻗد ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻗدرة اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة
ﻣﺣل ﺷك.
) (2ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸداة .ﺗﺣدد اﻹدارة ھذا اﻟﻣﻌدل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﮭﺎﻣش اﻟﻣﻌدل ﺑﺷﺄن اﻷداة أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﻻ
ﯾﺣﻣل ﻣﺧﺎطر .وﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداة ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أدوات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺗراﻋﻲ اﻹدارة اﺳﺗﺣﻘﺎق وھﯾﻛل ودرﺟﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗم ﻣﻌﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ.

269

268

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 170

ﺑﻧك رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟوطﻧﻲ )ش.م.ع( | 171

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

المراجعة
االستراتيجية

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

.43

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

43

)ھـ(

ﻣﺧﺻص اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ

)ح( ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 9

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺑداء رأي ھﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن.
ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ وﺿﻊ اﻓﺗراﺿﺎت ھﺎﻣﺔ ﺣول ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ھﺎﻣﺔ ،ﻣن
اﻻﺟﺗﮭﺎد واﻟﺷﻛوك ﺣﯾث إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة.
وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،ﯾﺟب وﺿﻊ ﺗﻘدﯾرات ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أﺣﻛﺎﻣﺎ ً
ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻗرارات ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛٍل ﻣﻧﻔرد .ﯾﺗوﻟﻰ ﺧﺑراء ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﺎدة ً ﺗﻘدﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت .وﺗﻘوم اﻹدارة
ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ.

)و(

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺗﺣدد اﻹدارة اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﮭﺎ .ﺗﺗﻐﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ إذا اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل .ﻟم ﺗﺷر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺿرورة ﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.

)ز(

ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو

ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺻﺗﮭم ﻣن اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ .ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺳﺎب  ٪2,5ﺳﻧوﯾﺎ.

)(2

ھواﻣش اﻟرﺑﺢ

ﺗﺳﺗﻧد ھواﻣش اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷداء ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

)(3

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻹدارة أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻛﺑر اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
§

ﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد واﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  /اﻷﺳواق وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ذات
اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛل ﺳﯾﻧﺎرﯾو .وﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻋم
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛﯾف ﺗؤﺛر ھذه اﻟدواﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض.
§
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر :ﺗﺷﻛل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر أﺣد اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .إن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد
ھو ﺗﻘدﯾر ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻧطﺎق زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن ،وﯾﺷﻣل ﺣﺳﺎﺑﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر :ﺗﻌد اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد .
وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ اﻟﻣﻘرض ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
إن اﻟﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺛر ھو ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣوﻟﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ ،ﻓﯾﺗم أﺧذ
اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻛﻧﺎﺗﺞ ﻟﻌواﻣل ﺗﺣوﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻗﯾم اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎرﯾﺔ .إن اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾﺷﻣل ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺳﺣوﺑﺎت
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ

)ط(

أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  - 16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر"

§
§
§

إطﻔﺎء اﻟﺷﮭرة

إن ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

)(1
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﺣﻛﺎم أدﻧﺎه ،واﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻹدارة أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:

ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﺿﻊ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗ ُﻧﺷﺊ ﺣﺎﻓًزا اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد ،أو ﻋدم
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻹﻧﮭﺎء .ﺗ ُدرج ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد )أو اﻟﻔﺗرات ﺑﻌد ﺧﯾﺎرات اﻹﻧﮭﺎء( ﻓﻘط ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )أو ﻋدم إﻧﮭﺎﺋﮫ(.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﺣدث ھﺎم أو ﺗﻐﯾر ھﺎم ﻓﻲ اﻟظروف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم وأﻧﮫ ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.

ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم

ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪7,24ﺳﻧوﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺣددة.

ﻣﺑﺎﻟﻎ داﺋﻧﺔ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺗﻘدﯾر واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾ ُﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون داﺋﻧﺔ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر .وﯾﺗم
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ،وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر.

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إذا ﺗﻐﯾرت اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم

ﻣن
٪2,5
٪7,24

إﻟﻰ
٪1,32
٪8,19
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2021

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ي( اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
إن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﻘدة وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻣﻲ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﻟﻘﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .إن ﻣﻌظم
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت رﺑﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻛذﻟك ﻓرز ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﮭدف
اﺳﺗﺧﻼص ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻔردﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟذي ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﺷﺎطﮭﺎ ،وﻛذﻟك اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﻗت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌدد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدة طرق إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت .واﻟطرﯾﻘﺗﺎن اﻷﻛﺛر
اﺳﺗﺧداًﻣﺎ ھﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل وطرﯾﻘﺔ ﺑورﻧﮭوﺗر -ﻓﯾرﻏﺳون.
ﻗد ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق طرق اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎط واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﺔ( .ﯾﻧطوي اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗطور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﺧﺗﯾﺎر ﻋواﻣل اﻟﺗطور
اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھذا اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﺛم ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻋواﻣل اﻟﺗطور اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺣﺎدث اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛﺗﻣل ﺗطورھﺎ ﺑﻌد وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺣﺎدث.
إن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل ھﻲ اﻷﻧﺳب ﻟﺳﻧوات اﻟﺣوادث وﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﻣط ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑﯾًﺎ .وﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠم
اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل أﻗل ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣؤﻣن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣطور ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل.
ﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ ﺑورﻧﮭوﺗر -ﻓﯾرﻏﺳون ﻣزﯾًﺟﺎ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﺳوق واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت .ﯾﺳﺗﻧد
اﻷول إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻌرض ﻣﺛل اﻷﻗﺳﺎط؛ وﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺣﺗﻰ اﻵن .ﯾﺗم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﻘدﯾرﯾن
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻌطﻲ وزﻧﺎ أﻛﺑر ﻟﺗﻘدﯾرات ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت .وﻗد اﺳﺗﺧدم ھذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻓﯾﮭﺎ
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣطورة ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت )ﺳﻧوات اﻟﺣوادث اﻷﺧﯾرة أو ﻓﺋﺎت ﺟدﯾدة ﻣن اﻷﻋﻣﺎل(.
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدث ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﻠوب اﻷﻧﺳب ﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .وﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺣﺎدث أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺳﻧوات
ﺿﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط .ﻗﺎم اﻟﺧﺑﯾر اﻻﻛﺗواري اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻻﻛﺗوارﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن أﯾ ً
اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻓﺗراﺿﺎﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ

ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ  .2021ﻗدﻣت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗداﺑﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف أﺛر ھذه اﻟﺗﺑﻌﺎت .اﺗﺧذ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي إﺟراءات
وﺣواﻓز ﻣﺗﻌددة ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  256ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﮭذه
اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺗﮫ  ،وﻗد ﺗم ﺗﻣدﯾد
إﺟراءات اﻟدﻋم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوّﺟﮭﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم .2022
ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﯾﺗطﻠب إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
وﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻋدة ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدرﺟﺎت
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺷدة وﺑﺄوزان ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﻟدى
اﻟﺑﻧك ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻼءﻣﺔ إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9وﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷوﻗﺎت .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ،ﺗﺷرف ﻟﺟﻧﺔ ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﻋﺿﺎء آﺧرﯾن ﻣن ﻗﺳم اﻟﻣﺧﺎطر وﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣن ﺧﻼل ھذه
اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم
 ،9وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر وﻓق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،9واﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت واﻓﺗراﺿﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺳﻧﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻹﻣﺎرات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .ﺗﺷﯾر ﻣﻌدﻻت اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺣ ّ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑدء ﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺗطورات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم،
وﺟﮭود ﺗطﺑﯾﻊ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش .وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ظﮭور اﻟﻣﺗﺣور اﻟﺟدﯾد ﻟﻛوﻓﯾد ،19-ﺑدأت اﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣرة أﺧرى
ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ وﻣﺣﻠﯾًﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾطرح ﻗدًرا ﺿﺋﯾًﻼ ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻷوﻟﻲ ﻟﮭذا اﻟﻣﺗﺣور ﯾظﮭر ﺷدة أﻗل ،إﻻ أن إدارة اﻟﺑﻧك ﯾﻘظﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن .وﺗواﺻل اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎ
ﺑﻌد اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ .وﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺣﺎﻓظﮭﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗوظف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺑراء ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء  3ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت" ،ﺳﯾﻧﺎرﯾو أﺳﺎﺳﻲ وﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺻﺎﻋدي وﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻧﺎزﻟﻲ" ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  .9اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2021وﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺎﻟﯾًﺎ
أوزان ) (40:30:30ﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ :اﻟﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ .ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪10ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ،ﻣﻊ
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎﺛل ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪10ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺻﺎﻋدي ،ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ  26ﻣﻠﯾون درھم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗواﺻل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻠف
اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل أي زﯾﺎدة ﻓﻌﻠﯾﺔ أو ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣﯾل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة.
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نبذة عن بنك رأس
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.44

المراجعة
االستراتيجية

المراجعة
التشغيلية

مراجعة
االستدامة

بنك تثق به:
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

.44

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل

وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﻟﻠدﻓﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 1
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  (2وﯾﺳﺗﻧد ھذا إﻟﻰ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﮭذا اﻟوﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣﯾل .ﯾﺻﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  1اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﺄﺛرون ﺑﺷﻛل
طﻔﯾف وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  2اﻟﻣﻘﺗرﺿون اﻟذﯾن ﺗراﺟﻌت ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﺑﺷﻛل ﺟوھري.

ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ وﺿﻊ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋن ﻛﺛب واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻹدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث واﻟطوارئ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ وأﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك وﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ .ﺑدأت اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل
ﻣن اﻟﻣﻛﺗب ﺑﻛﺎﻣل طﺎﻗﺗﮭﺎ وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺣور اﻟﺟدﯾد وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت ،ﻋﺎد اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠط .ﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺻﺣﺔ ،ﻣﺛل ارﺗداء اﻷﻗﻧﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻧد ﺗواﺟدھم ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺑﻧك واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎﻋد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺻف واﻟﺑوﻓﯾﮫ واﻟﻣﺻﺎﻋد .ﻛﻣﺎ ُوﺿﻌت ﺧطط ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻟوﺣدات اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ.

ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﺣﻔظﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻓراد )ﻋﻣﻼء
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ،ﯾﺗم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﻠﻣﻘﺗرض
واﻷﻋﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ )اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وﻣﻌدل اﻟدوران ،وﻗدرة اﻟﺳداد ،وﻣﺎ
إﻟﻰ ذﻟك( ﻟﻠﻣﻘﺗرض واﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ﻓﻘدان اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﺗﺧﻔﯾض اﻟراﺗب ،وﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻷﻋﻣﺎل ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك طﺑﯾﻌﻲ أم ﻻ( ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ .وﻗرارات اﻟﺗﺻﻧﯾف ھذه
ﻣﺗﻛررة وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر وﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة .ووﺿﻊ اﻟﺑﻧك إطﺎًرا داﺧﻠﯾًﺎ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺣول
ﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺄﺟﯾﻼت اﻟﺳداد .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف .وﻣﻊ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﯾﺷﮭد اﻟﺑﻧك اﻧﺧﻔﺎ ً
ﻟﻸﻓراد )ﻋﻣﻼء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة اﻟذي ﺗم
إﺟراؤه ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف وﺗﺣدﯾﺛﮫ ﻟﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وھذه اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﺣدﺛﺔ ،وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﺗﺣدﯾد
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗم رﺻد ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋن أي ﺗﺣدﯾﺛﺎت  /ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت )ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  1واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  .(2وﺗﻌد ھذه ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.
ﺿﺎ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮫ وﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣطﻠوب،
ﯾراﻗب اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗطور وﯾﻌﻣل أﯾ ً
ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﻓﻲ ھذه اﻷوﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة واﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  .2021وﺷﻣل ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻗد ﺷﮭدت زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﯾواﺻل اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن
وﺗﻔﻌﯾل ﺧطط اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد .19-وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻣوّﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣﺎرس  2020وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣن وﻗت ﻵﺧر .ﻗﺎم أﻛﺛر ﻣن اﺛﻧﯾن
وﻋﺷرﯾن أﻟف ﻋﻣﯾل ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ھذه اﻟﺧطط ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2021
إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ
واﺻل ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺧطﺔ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﮭﺔ،
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي وﺗﻣرﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻣوﯾل
ﺟدﯾد ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺳداد ﻛﺎﻣل أﻣوال اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي.
وﯾواﺻل اﻟﺑﻧك ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر واﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺟﯾد ﻷي ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﺳﯾوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2021ﺗﺎﺑﻊ(
.45

اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ( اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن  0,81ﻣﻠﯾون درھم ):2020
 0,63ﻣﻠﯾون درھم(.
.46

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 .47اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  22,5ﻓﻠس ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  1ﻓﺑراﯾر .2022

 .48اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1ﻓﺑراﯾر .2022
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