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شريك لحياة أفضل ... وأفضل
الجوائز خالل عام 2014

وقد نالت جهودنا المتواصلة للتحسين في جميع مجاالت أعمالنا 
التقدير التالي:

تبوأ البنك المرتبة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 	 
والسابعة عشرة عالميًا من حيث متوسط العائد على األصول، 
وذلك بحسب تصنيف “أفضل 1000 بنك لعام 2014” الذي 
تصدره مجلة “ذا بانكر” وفقا على النتائج المالية لعام 2013

ثاني أفضل أداء بين البنوك التجارية في دول مجلس التعاون 	 
الخليجي خالل 2013 وفقا لمسح تحليالت دارين في 2014

فاز البنك بجائزة أفضل “مبادرة للخدمات المصرفية عبر 	 
اإلنترنت” ضمن حفل توزيع جوائز مجلة “آسيان بانكر” 2014 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن خدمة 

“كليك آند كولكت”.

نال البنك جائزة “أفضل تطبيق لبرنامج مصرفي أساسي” 	 
في منطقة الشرق األوسط ضمن حفل توزيع جوائز مجلة 

“آسيان بانكر” 2014 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

حازت بطاقة تيتانيوم االئتمانية للشركات التي يصدرها 	 
البنك على جائزة “أفضل برنامج تسديد” للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، 
وذلك ضمن المنتدى الذي نظمته شركة “ماستركارد”.

فاز البنك بجائزة “أفضل جهة عمل جديدة لعام 2014” من قبل 	 
“كليات التقنية العليا” بدبي

العناوين األساسية في عام 2014

“راك بنك” يحصل على موافقة 
المساهمين لالستحواذ على “شركة 

رأس الخيمة الوطنية للتأمين” )راك 
للتأمين(

حصل “راك بنك” على موافقة 
المساهمين لالستحواذ على “شركة 
رأس الخيمة الوطنية للتأمين” )راك 

للتأمين( وذلك انسجامًا مع مساعي 
البنك الستكشاف فرص جديدة في 

القطاعات المالية غير المصرفية وتعزيز 
العوائد والحصة السوقية، فضاًل عن 

تزويد العمالء بتجربة مجزية.

منتجات وخدمات جديدة:

 	 ،)RAKBiz-Equip( أطلق “راك بنك” قطاع التمويل القائم على األصول لقطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية تحت مسمى
مما أتاح للبنك تمويل مجموعة واسعة من األصول مثل المركبات التجارية الثقيلة، والمعدات، والتجهيزات الطبية.

أطلق البنك خدمة “موبايل كاش” المصرفية الرقمية الجديدة التي تتيح للعمالء إجراء عمليات سحب أو إرسال األموال عبر 	 
هواتفهم المحمولة.

قامت وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية “راك بنك أمل” بإطالق نظام التمويل السكني المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، 	 
وخدمات التمويل الفوري وكذلك خدمات اإليجار وتمويل التعليم.

“راك بنك” يرفع سقف الملكية األجنبّية 
إلى %40

واصل “راك بنك” االنفتاح بشكل أوسع 
نحو العالمية خالل عام ٢٠١٤، حيث أعلن 

عن رفع سقف الملكية األجنبية فيه 
إلى ٤٠% بهدف استقطاب مزيد من 

المستثمرين وتعزيز األنشطة المتعلقة 
بعالقات المستثمرين في البنك. وبدأ 

“سوق أبوظبي لألوراق المالية” رسميًا 
العمل بالسقف الجديد لملكية األجانب 

في شهر مايو ٢٠١٤. 

“راك بنك” يعود إلى سوق السندات 
بعد توقف دام 10 سنوات

أعلن “راك بنك” استكماله إصدار أول 
سندات غير حكومية في إمارة رأس 

الخيمة بقيمة 5٠٠ مليون دوالر أمريكي 
ألجل 5 سنوات بعد فترة توقف دامت 
قرابة ١٠ سنوات. وتندرج هذه الصفقة 

في إطار برنامج البنك للسندات 
متوسطة األجل، والذي شهد اكتتابًا 

واسع بمعدل تجاوز 3 أضعاف.

كان عام 2014 حافاًل باإلنجازات، فقد استحوذنا على شركة جديدة، 
وواصلنا توسيع األنشطة الخاصة بالمستثمرين، واستكملنا إصدار 
أول سندات غير حكومية في إمارة رأس الخيمة بعد فترة توقف 

دامت قرابة 10 سنوات.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

يســرني بالنيابــة عــن مجلــس إدارة »بنــك رأس الخيمــة الوطنــي« )»راك بنك«( أن أقــدم البيانات المالية 
المدققة للســنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبـــر 2014، والتي واصـــل البنك خاللها مسيـــرته 
الناجحــة بتحقيــق أداء قــوي رســخ مكانتــه الرائــدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لجهة متوســط 

العائد على األصول ومتوســط العائد على حقوق المســاهمين.

وجــاء األداء القــوي الــذي حققــه »راك بنك« في القروض والســلفيات منســجمًا مــع النمو الكبير 
القتصــاد دولــة اإلمــارات خــالل عــام 2014، ومدعومــًا بارتفاع معدالت إنتــاج النفط خالل النصف األول 
مــن العــام وتدفقــات رأس المــال الخــاص في النصف الثاني، وذلك حســب تقاريــر »معهد التمويل 
الدولــي«. وإضافــة لذلــك، شــهدت دولــة اإلمارات المزيد من اإلصالحــات االقتصادية الرامية لدعم 

نمو قطاع األعمال في البالد ومواصلة اســتقطاب االســتثمارات المباشــرة. 

وبرؤيتــه الطموحــة والواثقــة، يســتمر »راك بنــك« بلعــب دور جوهري ومســؤول لدعم نمو وازدهار 
رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات عمومــًا. ومــن خالل تبنيه اســتراتيجيات ونماذج األعمال التي قد تشــكل 
أساســًا يعول عليه لبناء مســتقبل واعد، قام البنك في عام 2014 بإعادة تقييم اســتراتيجيته العامة 
بهدف توســيع آفاق قطاعات عمله وضمان مواصلة مســيرة النمو على المدى البعيد. وبعد مســيرة 
حافلــة باإلنجــازات منــذ إعــادة إطــالق البنــك فــي عام 2001، ينبغي علينــا اآلن العمل لضمان الحفاظ 

علــى ميزاته التنافســية ومعــدالت ربحيته العالية. 

وخــالل عــام 2014، جــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ثقتهم باالســتراتيجية التي يتبناها »راك 
بنــك«، ولكــن مــع القيــام ببعــض التعديــالت الضروريــة التي تمكنه من تحقيق عائدات مســتدامة على 
المدى البعيد. وشــكل ذلك جزءًا من خطة البنك االســتراتيجية التي تمتد لثالث ســنوات وترمي إلى 
تعزيــز حضــوره فــي دولــة اإلمــارات وزيادة حصته الســوقية. وانطالقًا من حرصنا علــى مواكبة تطلعات 
عمالئنــا مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة عبــر مختلــف مراحل نموهم، بدأنا بزيــادة تركيزنا تدريجيًا 

علــى هــذا القطــاع الحيــوي وتوفيــر المزيــد من الخدمــات المصرفية التجارية بالرغم مــن تخصصنا بالدرجة 
األولــى فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة لألفراد. وشــهد عام 2014 أيضًا قيامنا باستكشــاف آفاق 

نمــو جديــدة عبــر قطاعــات الخدمات المصرفية لألفراد، والشــركات، والخدمات المصرفية اإلســالمية. 
كمــا نخطــط لالســتفادة مــن كافــة الفرص التــي تتيح لنا تحقيق الفائدة المثلى لمســاهمينا.

ونتيجــة للمرونــة العاليــة فــي أداء البنــك واســتراتيجيته، يســرني إبالغكم بــأن صافي أرباح البنك لعام 
2014 قــد بلغــت 1,454.6 مليــون درهــم إماراتي، وســجلت أنشــطة كافة خطــوط منتجات البنك أداًء 
اســتثنائيًا خالل عام 2014، كما شــهدنا زيادة الفتة في مصادر الدخل المتأتي من الرســوم. وفي 

ضــوء اســتمرار البنــك بالحفــاظ علــى موقعــه المالي الســليم وقاعدتــه المتينة من رأس المال، أوصى 
مجلــس اإلدارة بتوزيــع حصــص أربــاح نقديــة بنســبة 50% على المســاهمين بانتظار موافقة »مصرف 

اإلمــارات المركــزي« والمســاهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية الســنوي. 

وختامــًا، أود بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنان لكل من صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمارات العربية المتحدة حاكــم أبوظبي »حفظه الله«؛  
وصاحب الســمو الشــيخ ســعود بن صقر القاســمي، عضو المجلس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، 

والقائميــن علــى »مصــرف اإلمــارات المركزي« لدعمهم الكبير والمســتمر لمســاعي البنك في 
الوصــول إلــى قطــاع مصرفــي متطــور وقــادر علــى تلبية متطلبات النمو في البالد. كما أود أن أشــكر 
مســاهمينا وعمالئنــا الكــرام، وفريــق اإلدارة التنفيذيــة، وجميــع الموظفين علــى تفانيهم والتزامهم 

الكبيــر بالعمل.

 

 سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة
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يســعدني أن أعلــن عــن عــام آخر مــن النمو القوي لـ “راك بنك”؛ 
وقــد تجلــى ذلــك بوضوح في األرباح االســتثنائية للبنك خالل 

عام 2014، والتي تعزى بشــكل رئيســي إلى األداء القوي لجميع 
قطاعات عمله دون اســتثناء؛ حيث ســجل إجمالي الدخل نموًا 
بواقــع 405 مالييــن درهــم إماراتــي ليصل إلى 3.6 مليار درهم، 
وتجــاوزت األربــاح التشــغيلية عتبــة الملياري درهم للمرة األولى 

فــي تاريــخ البنــك. وجــاء ذلك مدفوعًا بالدرجــة األولى بارتفاع قيمة 
القروض والســلفيات بنســبة 15% مقارنة بعام 2013، وإجمالي 

الموجودات بنســبة %15.6.

وانطالقًا من التزام “راك بنك” الراســخ بتســجيل أداء قوي 
ومســتدام علــى المــدى الطويل، قمنا عــام 2014 باغتنام الفرصة 
لضــخ المزيــد مــن المخصصات الوقائيــة مقابل محافظ اإلقراض 
غيــر المضمــون. وإضافة لذلك، اســتقرت مخصصات انخفاض 
قيمــة القــروض عنــد 595.3 مليون درهم بتاريخ 31 ديســمبر 

2014؛ ممــا أدى إلــى تســجيل نمــو خافــت لصافي أرباح البنك 
للعــام. وبســبب طبيعــة عمــل البنك التــي يغلب عليها اإلقراض 

غيــر المضمــون لألفراد والشــركات الصغيرة، بقي إجمالي 
المخصصــات االئتمانيــة ومخصصــات انخفاض قيمة القروض 
ضمن الحدود المنطقية نســبيًا؛ ويعزى ذلك ببســاطة إلى 

ارتفاعها عن المســتويات المنخفضة التي ســجلتها خالل األعوام 
الماضيــة مــن جهــة، والنمــو القوي لقطــاع القروض في البنك من 
جهــة أخــرى. وبجميــع األحوال، يواصل “راك بنك” اســتراتيجيته 
الحــذرة تجــاه ظروف الســوق المتغيرة ويعتبرهــا جوهرية للحفاظ 

علــى سياســته االئتمانية الحكيمة.

وتمثلــت الضــرورات االســتراتيجية للبنــك خالل عام 2014 في 
تحقيــق األداء األمثــل لموازنتنــا العموميــة وحفــز الربحية من خالل 
دعم منصاتنا الحالية والتوجه نحو االســتثمارات المدروســة ضمن 

مجــاالت النمــو. ونتيجــة لذلك، قمنا بزيادة أنشــطة اإلقراض 
للشــركات الصغيرة والمتوســطة وقطاع الخدمات المصرفية 
التجاريــة، والتــي عززهــا إطالقنا لحلــول “التمويل القائم على 

األصــول” ومكاتــب خدمــات “التمويل التجاري” في كافة 
أرجــاء دولــة اإلمــارات. وبعد تعزيــز حضورنا في قطاع الخدمات 
المصرفيــة لألفــراد، لــم يتبــق أمام البنك في عام 2014 ســوى 
زيــادة تركيــزه علــى طرح منتجات وخدمــات جديدة لعمالئه من 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة وعمالئه التجاريين، والســيما 

مــع نمــو محفظتنــا الخاصة بالخدمات المصرفية للشــركات بنســبة 
تفــوق الضعــف منذ نهاية عام 2013.

وقــام “راك بنــك” باستكشــاف فــرص تعزيز تدفق اإليرادات 
وحصته الســوقية عبر عمليات االســتحواذ؛ حيث حصلنا على 
موافقة المســاهمين لشــراء حصة األغلبية في “شــركة رأس 
الخيمــة الوطنيــة للتأميــن” )“راك للتأميــن”( في منتصف عام 
2014. ونــرى فرصــة واعــدة وكبيرة للبنك لالســتفادة من قطاع 
منتجــات التأميــن وزيــادة مدى تأثيرنا لجهة مســتوى الخدمات 

التــي نقدمهــا لعمالئنا، أما بالنســبة لوحــدة الخدمات المصرفية 
اإلســالمية “أمل”، فقد قمنا بتوســيع نطاق محفظتنا من 

المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية ضمن 
قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد، وال نزال نــرى نموًا طيبًا على 
أســاس ربع ســنوي منذ إطالقها بداية عام 2013. عالوًة على 
ذلــك، قمنــا بتنفيذ برنامج االســتخدام األمثــل للنفقات على 

مســتوى البنك، األمر الذي مكّننا من خفض نســبة النفقات إلى 
الدخل بشــكل الفت خالل عام 2014. 

كلمة الرئيس التنفيذي

وكان عــام 2014 محوريــًا لالنطــالق بمرحلــة تاريخية جديدة في 
مســيرة “راك بنك”، والشــروع بتوســيع آفاقنا انطالقًا من إدراكنا 
بــأن النجــاح علــى المــدى الطويــل يكمن في قدرتنــا على تعزيز نقاط 
قوتنــا بالتــوازي مــع اغتنــام الفرص الجديــدة المتاحة أمامنا. وتهدف 
الخطــة االســتراتيجية التــي وضعناها نهاية العام، ويســتمر العمل 
بها لثالث ســنوات، إلى توجيه أنشــطة البنك نحو مجاالت نمو 
جديــدة وتعزيــز االبتــكار ضمــن قطاعات عمله الحالية؛ حيث نســعى 
مــن خــالل هــذه المبــادرات إلى إحداث تغييــر تدريجي في توجهات 

البنك حتى نصبح مؤسســة أوســع نطاقًا للخدمات المالية. 

وبينما يواصل البنك مســيرة نموه، ندرك تمامًا حجم مســؤوليتنا 
تجــاه المجتمــع. وبصفتنــا أحــد البنوك الرائدة على مســتوى دولة 
اإلمــارات، نســعى دومــًا لدعم المصلحة العليــا للمجتمع عمومًا 

وتعزيــز ثقتــه الغاليــة بنــا انطالقًا من إيماننا الراســخ بتقديم خدمات 
رفيعة المســتوى لعمالئنا، واالســتثمار بوالء موظفينا بنا، ومنح 
قيمــة مجزيــة لمســاهمينا، وضمــان تكاملنا مــع المجتمع المحيط 
بنا والتزامنا بمســؤولياتنا تجاهه. وشــهد عام 2014 انخراط البنك 
عبــر برنامجــه للمســؤولية االجتماعية فــي العديد من المبادرات 

البيئيــة واالجتماعيــة بالتــوازي مع دعمه المتواصــل للتعليم وريادة 
األعمال. 

وســنواصل التركيــز خــالل المرحلــة المقبلــة على الدافع األكبر الذي 
لطالمــا كان الضامــن الرئيســي لتحقيــق جميــع نجاحاتنا، أال وهو 
عمالؤنا األعزاء؛ حيث نجدد التزامنا الراســخ بإيجاد ســبل جديدة 
تضمــن االرتقــاء المســتمر بتجربتهــم انطالقًا مــن مبادئنا الثابتة 

فــي تميــز الخدمــات ومواصلة االبتــكار. وبوضع هذا الهدف نصب 
أعيننــا، ســنضمن حتمــًا تأديــة التزاماتنا تجاه مســاهمينا وعمالئنا 
ومجتمعنــا عمومــًا. ونعتقــد فــي “راك بنك” أننــا قمنا بتطوير 
نموذج عمل اســتطاع على مر الســنوات أن يكتســب زخمًا كبيرًا 

وحضــورًا واســعًا فــي دولة اإلمارات عبر قطاعــات العمل المتنوعة 
للبنــك، وهــو اآلن يحظــى بمكانــة تؤهله لمواصلة مســيرة نموه 

ونجاحاته في المســتقبل. 

وأود أن أشــير أخيــرًا إلــى أن هــذه اإلنجازات لــم تكن لتتحقق لوال 
الدعم المتواصل الذي يوليه لنا صاحب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن صقــر القاســمي، عضو المجلــس األعلى لالتحاد حاكم إمارة 
رأس الخيمة؛ وســمو الشــيخ عمر بن صقر القاســمي، رئيس 

مجلــس إدارة “راك بنــك”؛ وأعضــاء مجلــس اإلدارة الكرام. كما أود 
أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى فريــق إدارة البنك على جهودهم 
المتفانيــة، وجميــع موظفــي البنك على إســهاماتهم القّيمة 
والمســتمرة. وأنا على ثقة تامة بأن “راك بنك” ســيواصل 

مســيرة النمو واإلنجازات من خالل جهودنا الصادقة والمشــتركة. 

 بيتر وليام إينجالند
الرئيس التنفيذي
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يعد بنك “رأس الخيمة الوطني” )راك بنك(، الذي تأسس في عام 1976، شركة مساهمة عامة 
مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد شهد البنك انطالقة قوية في 

عام 2001، حيث جددنا هويتنا المؤسسية وبدأنا التركيز على مجاالت جديدة، إضافة إلى الخدمات 
المصرفية للشركات، وهي الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية لألعمال الصغيرة.

وبناء على سمعته المتميزة كواحد من أعرق المؤسسات المالية المحلية، رسخ “راك بنك” مكانته 
بين أقوى وأشهر العالمات التجارية في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وما السمعة الطيبة والنمو السريع والديناميكية العالية التي يتمتع بها البنك سوى انعكاس 
لتقاليدنا األصيلة وتجسيد لطموحات وطننا الحبيب.

ونسعى في “راك بنك” إلى تقديم تجربة مصرفية مريحة ومجزية إلى أقصى حد ممكن باالعتماد 
على أحدث االبتكارات والتقنيات المتقدمة، وكذلك توفير أفضل المنتجات والخدمات والخيارات 

الفريدة لعمالئنا كافة.

ولمواكبة احتياجات األعداد المتنامية من عمالئنا، نواصل االستثمار في توسيع البنية التحتية 
الخاصة بالخدمات والمبيعات لألفراد، والتي تتضمن حاليًا 34 فرعًا موزعًا في أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، وفريقًا للمبيعات المباشرة، باإلضافة إلى الخدمات 
الهاتفية واإللكترونية، وخدمة الدردشة المباشرة مع موظفي البنك، وأحدث الحلول المصرفية عبر 
الجوال. عالوًة على ذلك، يوفر “راك بنك” الحلول المصرفية الشخصية والتجارية المتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية “راك بنك أمل”.

لمواكبة أنشطتنا المتنامية في أنحاء الدولة، يوجد لدى “راك بنك” 
 مكتبان رئيسيان، األول في منطقة الرفاعة برأس الخيمة،

والثاني في “واحة دبي للسيلكون” بدبي. ويديـر البنـك عملياتـه 
فـي دولـة اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة مصرفية صادرة 

عن “مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي”.

لمحة عن “راك بنك”

تتألــف مجموعـة “بنــك رأس الخيمــة الوطنــي” )ش.م.ع( من البنك و4 شركات تابعة يطلق عليها 
معًا “المجموعة”. وهذه الشركات هي: شــركة “راك للتمويــل اإلسالمي” )ش.م.خ( التي يمتلك 

البنك 99,99% منها؛ و”مكتـب خدمـات الدعـم– المنطقـة الحـرة” التي يمتلك البنك 80% منها؛ وشركة 
“راك تكنولوجـي– المنطقـة الحـرة” التي يمتلك البنك 80% منها أيضًا؛ وشركة “راك بنك للتمويل” 

)كايمان( المحدودة التي يمتلك البنك 99,9% منها.

تأسست شركة “راك للتمويل اإلسالمي” في عام 2013 برأسمـال مرخـص ومصـادق عليـه بقيمة 
100 مليون درهم إماراتي، وذلك لتمكين البنك من بيع منتجات ماليـة متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة 
اإلسالمية انسجامًا مع ازدهار سوق التمويل اإلسالمي. كمـا تـم دمـج شـركتي “مكتـب خدمـات 
الدعـم– المنطقـة الحـرة” وشركة “راك تكنولوجـي– المنطقـة الحـرة” بهدف توفيـر خدمـات الدعـم 

الالزمة للمكاتـب الخلفيـة فـي البنـك. وتبلـغ قيمـة رأس المـال المرخـص والمصـادق عليـه لكل واحدة 
من الشـركتين 500 ألـف درهـم إماراتـي، وقـد تـم تأسيسـهما بموجـب توجيهـات “سـلطة واحـة دبـي 
للسـيليكون”. وفي منتصف عام 2014، قام البنك بتأسيس شركة “راك بنك للتمويل” )كايمان( 

المحدودة بهدف إتمام عملية إصدار سنداته األخيرة.

مجموعتنا

هيكل الملكية

تبلــغ قيمــة أســهم رأس المــال المرخصــة والمصــادق عليهــا لصالح “راك بنك” 1,676.25 مليون 
درهم إماراتي؛ وتعـادل القيمـة اإلسمية لـكل سـهم درهـم إماراتـي واحـد. وتسـتأثر حكومـة رأس 

الخيمـة بنسـبة 52,77% مـن هـذه األسـهم.

مخطط هيكل الملكية في البنك كما في تاريخ 31 ديسمبر 2014

52,77%حكومة رأس الخيمة
27,65%مواطنون إماراتيون

19,58%ملكية أجنبية
100,00%المجموع
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قطاعات األعمال

تشتمل أعمالنا على ثالثة قطاعات أساسية هي: الخدمات المصرفية لألفراد؛ والخدمات المصرفية 
للشركات؛ وخدمات الخزنة.

الخدمات المصرفية لألفراد
يعد قسم الخدمات المصرفية لألفراد أكبر وحدات أعمالنا، حيث ساهم بحوالي 88.7 % من الدخل 

التشغيلي، وبنسبة 69.1% من الموجودات كما في 31 ديسمبر 2014. وتشتمل قائمة عمالء القسم 
بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة، وأصحاب األعمال، والموظفين ذوي المرتبات الشهرية. 
ويمتاز دفتر القروض في البنك بتنوعه الكبير ضمن كافة القطاعات في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

وقــد ركــز “راك بنــك” لســنوات عــدة علــى قطــاع الخدمات المصرفية لألفراد من خــالل التنفيذ المتناغم 
الســتراتيجيتا الموجهــة للعمــالء األفــراد. ونتيجــة لذلــك، أرســينا موطئ قدم قوي لنا في هذا 

المضمــار، مــع تحقيــق هوامــش ربحيــة عاليــة، فضاًل عن االســتئثار بتقدير واســع لعالمتنا التجارية على 
مســتوى هذا القطاع.

لقد نجحنا من خالل االستثمار المتناغم في استراتيجيتا الموجهة إلى 
العمالء في تأسيس موطئ قدم قوي لنا، وتحقيق هوامش ربحية 
مرتفعة ومستويات عالية من اإلشادة والتقدير على مستوى قطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد.

الخدمات المصرفية للشركات
رغم أن “راك بنك” اتخذ القرار بالحد من انكشافه على قطاع الخدمات المصرفية للشركات بسبب 
هشاشة المشهد االقتصادي العالمي في منتصف العقد األول لأللفية الجديدة، إال أنه عاود 

تعزيز مكانته مجددًا في قطاع الخدمات المصرفية لألعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية في عام 
2014، مع تسجيل مستويات نمو عالية لإلقراض بنسبة فاقت 130% بحلول نهاية العام. ويقدم 
قسم الخدمات المصرفية للشركات مجموعة من المنتجات المتميزة، مثل صندوق السحب على 

المكشوف؛ وخصم الفواتير؛ وخصم الكمبياالت؛ وتمويل االستيراد والتصدير.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2014، ساهم القسم بنسبة 5.6% من الدخل التشغيلي، وبنسبة 6,3% من 
الموجودات. ونجح قطاع التمويل القائم على األصول، الذي أطلقه البنك لقطاع األعمال الصغيرة 
والمتوسطة والتجارية، في تحقيق نمو فاق 100 مليون درهم في غضون ستة أشهر فقط من 

إطالقه.

النمو خالل عام ٢٠١٤
توزيع األصول حسب المنتجات لقطاعي الخدمات المصرفية لألفراد والشركات

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2013 
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خدمات الخزنة
تشكل خدمات قسم الخزنة نسبة 5.7% من اإليرادات التشغيلية و21,7% من الموجودات كما بتاريخ 
31 ديسمبر 2014. وتتمحور األنشطة الرئيسية للقسم حول تعامالت سوق المال، واالستثمار في 

الملكية، وصفقات العمالت األجنبية مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى، بما في ذلك المصرف 
المركزي. وتساهم الخزنة في حماية السيولة بالدرجة األولى ودعم نمو قسمي الخدمات المصرفية 

لألفراد والشركات.

الخدمات المصرفية 
للشركات

الخدمات المصرفية لألفراد
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مراجعة االستراتيجية

االستفادة من التوجه العالمي نحو الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

أطلق “راك بنك” وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية “راك بنك أمل” في يناير 2013، وذلك لتوفير 
باقة متنوعة من الخيارات لجميع عمالئنا.

وتوفر “أمل” خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية للتمويل الشخصي، وتمويل 
السيارات، وتمويل األعمال، إضافة إلى البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم. وفي عام 2014، 
أطلقت “أمل” خدمات التمويل السكني، والتمويل الفوري لعمالء بطاقات االئتمان، إضافة إلى 

تمويل الخدمات من “أمل” الذي يرتكز على “عقد خدمة اإلجارة “المتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية والذي يضمن تموياًل سهل التغطية للنفقات الكبيرة، مثل اإليجار السنوي للمنزل أو 

رسوم التعليم.

كما سجلت وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية “أمل” ارتفاعًا بواقع 2,2 مليار درهم في محفظة 
تمويلها، أي بزيادة 188,9% عن عام 2013. وكما في 31 ديسمبر 2014، استقر إجمالي التمويل 

والسلفيات عند 3,4 مليار درهم إماراتي، والودائع عند 2,6 مليار درهم. وخالل كامل عام 2014، سجل 
إجمالي التمويل والسلفيات نموًا بنسبة 290% مقارنة عام 2013، فيما نمت الودائع بنسبة %32,1.

الخدمات المصرفية اإلسالمية

التكنولوجيا

ساهم توظيف التكنولوجيا اآلمنة في تعزيز وصول العمالء إلى 
خدماتنا أينما كانوا.

نحن في “راك بنك” ملتزمون باالستثمار في حلول مصرفية ذكية تلبي احتياجات عمالئنا، السيما 
الحلول الرقمية.

أطلق “راك بنك” في عام 2014 خدمة “موبايل كاش” المصرفية الرقمية التي تتيح للعمالء 
االستفادة من منصة الخدمات المصرفية عبر الجوال وإجراء عمليات سحب أو إرسال األموال عبر 
الهواتف الجوال إلى أي شخص في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن للشخص الذي يتلقى 

رسالة الخدمة القيام بسحب النقود عبر أي من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك دون الحاجة 
للحصول على حساب أو بطاقة خصم.

كما أطلقنا منصة معتمدة للدردشة المباشرة عبر موقعنا اإللكتروني وعلى منصة خدماتنا 
المصرفية عبر اإلنترنت، مما يتيح للعمالء سهولة أكبر في تفقد حساباتهم ورصيد بطاقات االئتمان 

واالستفادة من خدمات أخرى.

كما حرصنا على تسهيل خطوات فتح الحسابات للعمالء من خالل منصات الخدمة الذاتية المتوافرة 
في فروع البنك وإستخدام خدمة كليك أند كوليكت والتي تتطلب فقط إبراز الهوية الوطنية للعميل. 
عالوًة على ذلك، بات بإمكان العمالء اليوم استخدام الشبكة الواسعة ألجهزة الصراف اآللي التابعة 
للبنك لتحديث أرقام هواتفهم الجوالة وتفاصيل الهوية الوطنية. ونتيجة لهذه المبادرات المبتكرة، 

ارتفع مستوى استخدام القنوات الرقمية التابعة للبنك بنسبة تفوق 20% خالل عام 2014 بالتوازي مع 
النمو السريع لقاعدة عمالء الخدمات المصرفية عبر الجوال.
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نتطلع إلى ترسيخ مكانتنا كشريك متميز لحياة أفضل. ونستمد 
اإللهام في ذلك من تغير احتياجات عمالئنا، كما نسعى جاهدين 
لنكون األفضل في جميع أنشطتنا، بما يعود بالنفع على أعمالنا 

وعمالئنا ومساهمينا ووطننا.

ثقافة المؤسسة

التميز في الخدمة يعني أن نضع العميل في صدارة اهتمامنا في 
كل ما نقوم به

نركــز فــي “راك بنــك” علــى االرتقــاء بجــودة الخدمــات التي نقدمها عبر جميــع نقاط تواصلنا مع 
العمــالء. ويتجلــى هــذا االلتــزام بتميــز الخدمــة فــي جميع أعمالنا وأنشــطتنا، كما يأتي في صلب 

ثقافتنا المؤسســية.

ونسعى باستمرار إلى تطوير أنظمتنا وعملياتنا التشغيلية لتقديم خدمة سريعة دون أي أخطاء، 
وبالتالي تمكين العميل من الوصول بسهولة إلى كافة منتجاتنا عبر قنوات مالئمة. ويؤكد حجم 

وهيكلية البنك على االلتزام بمواكبة احتياجات العمالء خالل فترات استجابة سريعة، وتقديم حلول 
تواكب االحتياجات الخاصة للعمالء، وتوفير نقاط تعامل متنوعة.

وانطالقًا من عضويتنا الفخرية في “اتحاد مصارف اإلمارات”، فإننا ملتزمون بميثاق خدمة العمالء 
الذي وضعه االتحاد لجميع البنوك األعضاء. ونتمسك بتطبيق هذا الميثاق لتعزيز الثقة وتبني أفضل 
الممارسات ضمن قطاع الخدمات المالية، بما يتيح لنا تزويد العمالء بمبادئ توجيهية واضحة حول 
مستوى الخدمات التي يتوقعونها منا. وإن التزام “راك بنك” بميثاق خدمة العمالء يعكس التزامنا 

بتنفيذ وعودنا ومواكبة االحتياجات المالية للعمالء من خالل بيئة آمنة وشفافة.

الرؤية، والرسالة، والقيم، واالستراتيجية

التزام راسخ بالتميز في الخدمة

التدريب والتطوير

التزامنا تجاه المستقبل

الرؤية
تقـــديــــــم أفضل الحلـول المصــرفـيــة لعمالئنا في أنحاء دولة اإلمارات العربيــــة المتحدة

الرسالة
أن نكون مؤسسة مصرفية رائدة تركز على العمالء من األفراد والشركات في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وتقدم منتجات مالية مبتكرة وتنافسية عبر قنوات متنوعة.

قيمنا
الوضوح: نبتعد عن الغير مألوف ونعتمد سياسة إقراض حصيفة.	 

العمل: نؤمن بأهمية إنجاز األمور على أكمل وجه، وال نتلكأ في اتخاذ القرارات الحاسمة.	 

الخدمة: نعتبر جودة الخدمــات عاماًل أساسيًا يميزنا عــن منافســينا؛ ونسعى باستمرار لفهم 	 
عمالئنا على نحو أفضل وتقديم أرقى الخدمات لهم.

المسؤولية: نحـن ملتزمـون بقـوة تجـاه إمـارة رأس الخيمـة، ونسـتثمر فـي توفيـر مزيـد مـن فــرص 	 
العمــل وتطويــر موظفينــا اإلماراتييــن ليكونــوا قــادة القطــاع المصرفــي مستقباًل.

النزاهة: ندرك األهمية الجوهرية لعامل الثقة، ولذلك نحرص على التحلي بالكفاءة والصدق 	 
والشفافية في كل ما نقوم به كي نكسب ثقة جميع عمالئنا.

المســاءلة: نــدرك أننــا مســؤولون تجــاه مســاهمينا، ونركــز علــى زيادة أعداد مســاهمينا وتعزيز 	 
ــة أصولنــا. قيمــ

االستراتيجية
نركز على زيادة حصة المساهمين وتعزيز قيمــة أصولنــا من خالل بناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا 

وموظفينا، فضاًل عن االلتزام بإرساء ثقافة قائمة على الشفافية والمساءلة والخدمات المتميزة.

يولي »راك بنك« أهمية كبرى لتعليم وتنمية مهارات موظفيه من خالل مركزنا التدريبي المتخصص 
»أكاديمية رأس الخيمة«، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في نموذج أعمالنا. وتوفر األكاديمية مجموعة 

واسعة من البرامج المهنية للموظفين على جميع المستويات والدرجات. وتبرهن اإلحصائيات 
المسجلة خالل عام 2014 على هذا االلتزام الراسخ، حيث قمنا بتدريب ما يقارب 80 موظفًا يوميًا 

وتنفيذ 150 دورة للتعليم اإللكتروني.

نواصل االستثمار في إمكانات الشباب اإلماراتي وتزويدهم بفرص 
فريدة للتدريب وتحقيق التطور الوظيفي.

في عام 2014، قمنا بتحديد وتطوير مهارات القيادة بين الكوادر اإلماراتية الشابة بهدف تمكينهم من 
شغل مناصب عليا في المستقبل ضمن القطاع المصرفي اإلماراتي. فقد اضفنا 10 أدوار إشرافية 
خصيصًا للمشاركين األفضل أداًء في البرنامج. ويمثل األفراد الذين يتم اختيارهم للمشاركة جزءًا من 

برنامج تدريبي إداري سريع المساق، يتضمن تطوير المهارات على رأس العمل، وتقديم اإلرشاد 
والتوجيه المكثفين، والدراسات األكاديمية.
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تنعكس المواطنة الرشيدة للشركات إيجابًا على أعمالها، وهي 
تتمحور بالنسبة لنا حول تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالنا، 
والتقرب أكثر من مجتمعاتنا، ومنح العمالء والموظفين أسبابًا جديدة 

إليالء الثقة بنا.

المسؤولية االجتماعية

دعم المجتمع

دمج

االستدامة البيئية

االهتمام بالحياة البرية

يتعامل »راك بنك« مع مفهوم مواطنة الشركات بمنتهى الجدية، وال يدخر جهدًا لدعم المجتمع 
اإلماراتي في اإلمارات السبع. ففي عام 2014، قدم »راك بنك« الدعم المالي الالزم للعديد من 
الجمعيات الخيرية والمبادرات المحلية والعالمية، السيما تلك التي تشارك في تنفيذ المشاريع 

الطبية والتعليمية لألطفال التي ُتعنى بتقديم المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة. واستمرينا في 
دعمنا ل »مركز رأس الخيمة للتوحد« الذي يوفر برنامج إعادة التأهيل لألطفال الذين يعانون من التوحد 
في اإلمارات الشمالية حيث يقوم المركز بتحضيرهم لاللتحاق واالندماج في المدارس العادية. وقمنا 

ايضًا بدعم »مركز أوالدنا للتعليم والتأهيل، و«نادي عجمان لذوي اإلعاقة«، إلى جانب »مدرسة 
المنزل لذوي االحتياجات الخاصة«، ومدرسة »إبدأ« الصيفية، و«مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة«، 

فضاًل عن »جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا«، وجمعية »قطار االبتسامة« وغيرها. كما يواصل 
البنك التعاون مع شركائه لتنفيذ المبادرات االجتماعية، السيما شركة »زيورخ انترناشيونال اليف« 

للتأمين العالمية بهدف جمع األموال لمركز« المنزل« لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.

واستنادًا إلى مكانة »راك بنك« كواحد من البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية لألعمال 
التجارية الصغيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، قمنا بتقديم خالصة خبراتنا في منافسات »ستارت 
أب ويك إند رأس الخيمة« التي تشجع االبتكار واإلبداع بين الشباب.وقد ساهمت هذه المنافسات- 

التي يديرها فرع اإلمارات لمنظمة القيادات العربية الشابة بالتعاون مع »صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع«- في توفير منصة للقادة المحليين ورواد األعمال الناشئين من الجامعات في اإلمارات 

الشمالية، وذلك بهدف التواصل وتبادل األفكار وترسيخ المفاهيم المبتكرة، وإطالق الشركات 
الناشئة.

وفي ما يخص التزامات الزكاة لعام 2014، قامت سركة »راك للتمويل اإلسالمي« ش.م.خ. و«أمل« 
بمساهمة مالية لصندوق الزكاة لدى جمعيات خيرية مختلفة في رأس الخيمة واإلمارات األخرى.

في عام 2014، قمنا بتوسيع نطاق دعمنا للمجتمع المحلي، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دمج 
الطالب والخريجين من ذوي االحتياجات الخاصة بقوى العمل في المجتمع. وبهذا اإلطار، فتح »راك 

بنك« باب التوظيف وشغل وظائف بدوام كامل عبر جميع قطاعات أعماله بهدف تدريب الكوادر 
اإلماراتية والمقيمين من ذوي االحتياجات الخاصة وتمكينهم من العمل في فروع البنك وتقديم 
الدعم للمكاتب الخلفية فيه. ويركز »دمج« على تنمية مهارات الطالب بغية تهيئتم لشغل وظائف 

بدوام كامل، ومنحهم الفرصة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

يواصل »راك بنك« الوفاء بالتزامه في دعم قضايا االستدامة عامًا تلو اآلخر عبر الحد من استهالك 
الورق والحبر والكهرباء. وفيما يخص مساعيه لخفض استهالك الطاقة، يطبق »راك بنك« في مبنييه 

الرئيسيين بدبي ورأس الخيمة حلواًل مستدامة إلدارة النفايات، حيث حرص أثناء تصميم وإنشاء 
المبنيين على مراعاة الشروط البيئية. بفضل مصابيح ‘LED’ واألضواء الحساسة للحركة، حفظت كل 
من هذه األماكن 659,200 كيلوواط من الطاقة على مدار العام، أي ما يعادل 645،000 كيلو جرام 

من الكربون، على الرغم من زيادة في أعداد الموظفين وبالتالي زيادة في االستهالك. وباستخدام 
ومعالجة المياه الجوفية من اآلبار، وبعد معالجة المياه الرمادية لمغاسل اليد، وفرت المباني 

الرئيسية للبنك حوالي 10 مليون جالون خالل العام، في الّري. وفي ما يخص إعادة التدوير، لقد 
قمنا بالعمل مؤسسات عدة، من بينها أمثال شركة »يونيون بيبر ميلز«، وشركة »شريد إت«، وتمكن 

من الحفاظ على ما يزيد 1000 شجرة. 

قام »راك بنك« خالل العام الماضي بتعزيز تعاونه مع منظمة »وايلد اليف كونسلتنت«، وشارك 
في رعاية أبحاث المنظمة المتعلقة بالحياة البرية ومشروع حماية الحياة البرية الذي انطلق في 

إمارة رأس الخيمة. وينطوي المشروع على أبحاث تتعلق بالحياة البرية، وحمالت لتثقيف الجمهور 
بإشراف فريق من األطباء البيطريين وعلماء األحياء والنباتات والطيور، وطالب متطوعين من »جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة« و«الجامعة األمريكية في رأس الخيمة«، والتي التزمت جميعها بالحفاظ 
على جبال رأس الخيمة، وأنواع الحياة البرية الشهيرة، مثل الطهر العربي والوشق العربي. ويتكون 

المشروع من البحث في التنوع البيولوجي وكذلك رفع الوعي العام في ما يخص الحياة البرية وتبادل 
البيانات. فقد تم وضع المعلومات التي تم جمعها خالل المسوحات الميدانية إلى سلسلة من 
الوقائع تم وتوزيعها في المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، ووسائل اإلعالم المحلية.
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أعضاء محلس اإلدارة

عينت حكومة رأس الخيمة سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي عضوًا في مجلس 
إدارة “راك بنك” ليتم انتخابه بعدها رئيسًا للمجلس في 4 مارس 2006.

المناصب األخرى:

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج

سموالمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي هو عضو في المجلس التنفيذي 
لحكومة رأس الخيمة

المناصب األخرى:

 رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة
 عضو الهيئة العامة للطيران المدني

 مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “راك أبيال”
رئيــس “وكالــة رأس الخيمــة الوطنيــة للســفر” )رانتــا( و”وكالــة رأس الخيمة 

 للســفريات” )راكتا(
 مؤسس ورئيس مجلس “إتحاد اإلمارات للمبارزة”

عضو مجلس إدارة “اللجنة الوطنية األولمبية”والمكتب التنفيذي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو مجلس اإلدارة
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شغل السيد حمد الصقر منصب عضو سابق في “بلدية الكويت” و”مجلس 
التخطيط الكويتي” وكان عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة لإلستثمار في الكويت.

المناصب األخرى:

عضو مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني”
عضو مجلس إدارة شركة “شعاع كابيتال”

عضو مجلس إدارة مشاريع الكوت الصناعية ، الكويت

حمد عبد العزيز الصقر
عضو مجلس اإلدارة 

شغل السيد سالم الشرهان منصب الرئيس التنفيذي السابق للشؤون المالية 
لمجموعة شركة “اتصاالت”.

المناصب األخرى:

عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي
عضو مجلس إدارة شركة راس الخيمة  الوطنية للتأمين

سالم علي الشرهان
عضو مجلس اإلدارة 

شغل السيد عبد العزيز الزعابي منصب الرئيس التنفيذي السابق لـ “المصرف العقاري”.

المناصب األخرى: 

نائب رئيس مجلس إدارة “شركة رأس الخيمة العقارية” ورئيس اللجنة التنفيذية 
واالستثمارية

رئيس مجلس إدارة “الخليجية اإلستثمارية”
رئيس مجلس إدارة “مؤسسة رأس الخيمة الخيرية”

عبد العزيز عبد الله الزعابي
عضو مجلس اإلدارة

يتمتع السيد جون غراهام هونيبيل بأكثر من 44 عامًا من الخبرة المصرفية في 12 
دولة مختلفة منها 20 عامًا في مختلف أنحائ منطقة الخليج العربي وقد قضى 18 

عامًا في راك بنك كرئيس تنفيذي. 

جون غراهام هونيبيل
عضو مجلس اإلدارة

يتمتع السيد يوسف النعيمي بخبرة واسعة تمتد لـ 37 عامًا في مجال العمل 
المصرفي ضمن مجموعة “إتش إس بي سي”.

المناصب األخرى:

رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة”
عضو مجلس إدارة إتحاد غرف التجارة

رئيس “مـركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري”
عضو مجلس إدارة “مؤسسة الشيخ صقر الخيرية”

عضو لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي

يوسف عبيد بن عيسى النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

يتمتع السيد أحمد النعيم بخبرة عمل طويلة تمتد لـ 39 عامًا مع حكومة رأس الخيمة. 
وقد شغل سابقا منصب مدير عام شركة رأس الخيمة الوطنية للبترول وهيئة غاز رأس 
الخيمة وكان عضو المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة وممثل 

في كثير من الوزارات.

المناصب األخرى:

عضو مجلس إدارة شركة “الخليج للصناعات الدوائية” )جلفار(
رئيس مجلس إدارة “مركز رأس الخيمة التجاري”

نائب رئيس مجلس إدارة شركة “التأمين المتحدة”
نائب رئيس مجلس إدارة شركة “رأس الخيمة الوطنية للتأمين”

رئيس مجلس إدارة “وكالة  اإلمارات للسفريات”
رئيس مجلس إدارة “النعيم مول”

أحمد عيسى النعيم      
عضو مجلس اإلدارة 
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

تقّلد بيتر انجالند منصب الرئيس التنفيذي لـ »راك بنك« بتاريخ 1 نوفمبر 2013. وكان 
قد عمل قبلها لمدة 7 سنوات مديرًا لقسم الخدمات المصرفية لألفراد في »بنك 
سي آي أم بي اإلسالمي بيرهاد« - التابع لـ »مجموعة سي آي أم بي« - والذي 

يعد أحد أضخم البنوك في اتحاد دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(. وبموجب منصبه 
السابق، أشرف بيتر على إدارة أعمال المجموعة لخدمة عمالء الشركات الصغيرة 
والفردية في ماليزيا وسنغافورة وكمبوديا، كما تولى تطوير باقة واسعة من 

الخدمات والمنتجات التقليدية واإلسالمية. وعمل انجالند بعدها مديرًا ألعمال »سي 
آي إم بي« في مجاالت التأمين والتكافل وإدارة األصول ضمن إطار مشاريع مشتركة 
مع شركتي »أفيفا« ومجموعة »برنسيبال. وكان قد ترأس قبل ذلك أعمال الخدمات 
المصرفية لألفراد لدى بنكين من اكبر بنوك ماليزيا ولبنك عالمي مقره السنغافورة. 

ويتمتع بيتر بخبرة عملية واسعة تزيد على 34 عامًا في مختلف جوانب الخدمات 
المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ويحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال من 

جامعة »جنوب كوينزالند« األسترالية.

بيتر انجالند
الرئيس التنفيذي 

انضم إيان هودجز إلى “راك بنك” في عام 2008 كرئيس لقسم الخدمات المصرفية 
لألفراد، وهو يشرف على فروع  البنك ووحدات األعمال المختلفة بما في ذلك 

البطاقات، وتمويل األعمال الصغيرة، وإدارة الثروات، والقروض العقارية، والـتأمين 
المصرفي، وقروض السيارات، فضاًل عن القنواتاإللكترونية والمدفوعات. ويتولى 
هودجز مسؤولية اإلشراف المباشر على مديري وحدات األعمال لتنفيذ استراتيجية 
البنك الخاصة باألفراد والمشاريع الصغيرة؛ وهو يتمتع بخبرة تمتد لـ 25 عامًا في 

القطاع المصرفي، حيث شغل سابقًا منصب مدير شبكة فروع الخدمات المصرفية 
لألفراد في “شركة الخدمات المالية التعاونية” بلندن. كما قضى 10 أعوام متنقاًل 

بين عدة مناصب في بنك “لويدز”.

إيان هودجز
رئيس لقسم الخدمات المصرفية لألفراد

تولى راجوفير ميهرا منصب رئيس قسم االئتمان واألصول لدى “راك بنك” في 
شهر أكتوبر 2006، حيث أشرف على كافة عمليات االئتمان والتحصيالت والمنتجات 
في محفظة الخدمات المصرفية الشخصية. وشغل ميهرا - الذي انضم إلى البنك 
عام 2005 - العديد من المناصب المهّمة بما فيها رئيس وحدة القروض العقارية، 

ورئيس االئتمان والتحصيالت المصرفية لألفراد. ويمتلك ميهرا خبرة واسعة اكتسبها 
على مدى 18 عامًا من تواجده في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تولى وإطالق 

خدماته من القروض العقارية لـ “بنك المشرق” عام 2003. كما توّلى ميهرا إدارة 
العمليات وتطوير المنتجات لدى شركة “تمويل”.

راجوفير ميهرا
رئيس قسم االئتمان لقسم الخدمات المصرفية لألفراد
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شغل راهول أوبروي منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية لدى “راك 
بنك” في شهر مايو 2012 وهو يتوّلى تنفيذ استراتيجية تنمية الخدمات المصرفية 

التجارية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربّية 
المتحدة والخدمات التجارية والتمويل القائم على األصول لقطاعات األعمال الصغيرة 

والمتوسطة والتجارية. ويمتلك أوبروي خبرة واسعة تمتد ألكثر من 20 عامًا في القطاع 
المصرفي بما يشمل ترأس قسم  تمويل الشركات متوسطة الحجم في “بنك 

أبوظبي التجاري”، وتطوير الخدمات المصرفية )للمشروعات الصغيرة والمتوسطة( 
في بنك “باركليز بي إل سي” بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فضاًل عن إدارة كافة 
عمليات وحدة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف “سيتي بنك” في اإلمارات 

العربية المتحدة.

راهول أوبروي
رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات

هو مســؤول عن ترســيخ مكانة البنك في الســوق عبر توظيف أحدث التقنيات، 
والســيما مــن خــالل منصاتــه الرائــدة للخدمات المصرفية عبــر الهاتف النّقال واإلنترنت. 
ويتولى باســفورد أيضًا إدارة أمن المعلومات في البنك، واإلشــراف على “منهج 

اســتمرار األعمــال”، وكافــة عمليــات المكتب الخلفي بما فيها فتح الحســابات 
والمدفوعات والخزنة. وقبل عمله في “راك بنك”، شــغل باســفورد على مدى 
23 عامــًا العديــد مــن المناصــب المهمــة لــدى فروع بنك “إتش إس بي ســي” في 

هونــج كونــج، وتايــوان، وكوريــا، ونيويــورك؛ فضاًل عن عمله مدة 9 أعوام لدى شــركة 
“فيرســت دايركــت” فــي المملكــة المتحدة، والتي تعــد المنصة األولى للخدمات 

المصرفّيــة عبر اإلنترنت.

تيم باسفورد
رئيسًا تنفيذيًا للعمليات

يتبوأ مالكوم دي سوزا منصب رئيس الخزنة في “راك بنك”، وهو مسؤول عن 
عمليات االستثمار في سندات الدخل الثابت، واألوراق المالية، وتداول العمالت 

األجنبية، والتدفقات المالية للعمالء. كما يشرف على أسواق المال في مجال إدارة 
األصول والمطلوبات، وحسابات تمويل “نوسترو”، وإدارة السيولة في كافة وحدات 
أعمال البنك. ويمتلك دي سوزا خبرة مهنّية متنوعة المجاالت تمتد ألكثر من 35 عامًا 
عمل خاللها في العديد من البنوك الرائدة في الهند ومنطقة الشرق األوسط بما 

فيها “بنك أندرا”، و”بنك أندوسويس”، وبنك “إتش إس بي سي” و”بنك لويدز” 
و”ستاندرد تشارترد”.

مالكوم دو سوزا
رئيس الخزنة

انضم ماهاديفان راداكانثان إلى فريق “راك بنك” كرئيس لالئتمان المصرفية لقسم 
الخدمات المصرفية للشركات في يوليو 2013، حيث أشرف على تقييم المخاطر 

االئتمانية للعمالء التجاريين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمتلك راداكانثان 
خبرات واسعة تمتد ألكثر من 24 عامًا من العمل ضمن قطاع الخدمات المصرفية 

التجارية في الهند واليابان ومنطقة الشرق األوسط. وقد شغل سابقًا منصب رئيس 
االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في “بنك أبوظبي التجاري” و”بنك اإلمارات 

دبي الوطني”، كما تقّلد العديد من المناصب في بنك “آي سي آي سي آي” 
)ICICI(، و”ستيت بنك أوف إنديا”. ويحمل راداكانثان شهادة الماجستير في التحليل 

المالي من جامعة “آي سي إف أيه آي” في الهند.

ماهاديفان راداكانثان
رئيس االئتمان المصرفية لقسم الخدمات المصرفية للشركات

انضم راماكريشنان إلى “راك بنك” في أبريل 2009 ليشغل منصب رئيس وحدة 
المراجعة الداخلية، حيث تولى مسؤولية تقديم التقارير إلى لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس إدارة البنك. ويتمتع رام بخبرة مهنية طويلة تزيد على 30 عامًا في مجال 

العمليات المصرفية، والحد من المخاطر االئتمانية، وتدقيق الحسابات. وكان قد شغل 
سابقًا منصب الرئيس العالمي لوحدة المخاطر االئتمانية لدى بنك “ستاندرد تشارترد” 

في سنغافورة، ونائب الرئيس األول لبنك “دي بي إس” السنغافوري؛ وهو 
زميل “معهد المحاسبين القانونيين” في الهند، وخريج “معهد محاسبة التكاليف 
واألعمال” الهندي، وحائز على شهادة مدقق معتمد لنظم المعلومات من منظمة 

“ايساكا” األمريكية.

كيه. إس. راماكريشنان
رئيس وحدة المراجعة الداخلية 

انضم ديباك ماجيثيا إلى “راك بنك” في شهر أغسطس 2013 ليشغل فيه منصب 
المدير المالي. وقبل انضمامه إلى “راك بنك”، تقّلد ماجيثيا منصب مديـر مالي 
إقليمي لدى بنك “يو بي إس”؛ حيث تولى إدارة الثروات والخدمات المصرفية 

االستثمارية في الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا والفيليبين. وقبل ذلكعمل ديباك 
في وحدة المالية في بنك “إتش دي أف سي” في الهندوهو يمتلك خبرة مهنية 
واسعة في القطاع المصرفي والسيما الخدمات المصرفّية لألفراد والمؤسسات 

واألعمال المصرفية االستثمارية والخزنة. يحمل ديباك على شهادة محاسب قانوني 
معتمد من “معهد المحاسبين القانونيين” في الهند.

ديباك ماجيثيا
المدير المالي
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حسن إبراهيم تركي بالنيابة عن سهيم شامتي, المدير اإلقليمي للشارقة واإلمارات الشمالية
عماد فوزي حطيني, مدير األفراع الجنوبية

نعيمه عيسى إستاك, مديرة األقليمية, دبي القديمة

إيناس حسن علي, مديرة األقليمية, أبو ظبي و العين
صالح علي صالح الزعابي, مدير أول – المنطقة الشمالية

فهد توحيد, مدير األقليمي, دبي الجديدة

5٠ ٤9



الحكومة

بانالي ل. ملهوترا, رئيس التسويق
أحمد الشين, رئيس إدارة المخاطر

سوزان قاردنر, رئيس الموارد البشرية

لسلي ديسوزا, رئيس الموارد البشرية, عمليات االستعانة بمصادر خارجية
صبرينا كوتو, رئيس جودة الخدمات والتدريب

لميس داوود, رئيس األتصال المؤسسي
مفضل إدريس خمري, رئيس قسم الخدمات المصرفية األسالمية
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لجان مجلس اإلدارة

لجان اإلدارة العليا

يتولى مجلس اإلدارة استعراض األداء المالي للبنك بصورة منتظمة، ومراجعة أداء كافة قطاعات 
األعمال. وفي عام 2014، ركز البنك على حفز فعالية ومشاركة مجلس اإلدارة عبر دمج لجانه وتحسين 
تدفق المعلومات منه وإليه. وقد انخفض عدد لجان المجلس خالل عام 2014 إلى 4 مقارنة مع 8 لجان 

خالل عام 2013. ويتضمن جدول أعمال المجلس عادة الموضوعات التالية:

إدارة االستراتيجيات والمخاطر، ومناقشة تطورات وتوجهات السوق، وفرص العمل الجديدة.	 
مضامين التطورات الحاصلة في مجال العقوبات الدولية، واالمتثال، وأنظمة ولوائح البنك المركزي.	 
التحسينات الممكن تطبيقها على بنية الحوكمة وعمليات البنك المختلفة	 

لجنة القروض. 1
 انعقاد االجتماعات: أسبوعيًا

يشرف على إطار إدارة المخاطر لضبط مخاطر االئتمان الناجمة عن األعمال التي يزاولها قسم 
الخدمات المصرفية لألفراد في البنك, ووحدتا الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية، ويدقق سياسات االئتمان وبرامج المنتجات التي تحكم 
محافظ االئتمان، كما يصادق على التسهيالت االئتمانية وفقًا للسلطة االئتمانية المعتمدة، ويدقق 

ويصادق على آليات التصنيف االئتماني للبنك. 

 رئيس مجلس اإلدارة: سالم الشرهان
األعضاء: جون غراهام هونيبيل، الرئيس التنفيذي، رئيس قسم االئتمان واألصول لقسم الخدمات 

المصرفية لألفراد، رئيس االئتمان المصرفية لقسم الخدمات المصرفية للشركات

لجنة التدقيق والمخاطر. 2
 انعقاد االجتماعات: كل 3 أشهر كحد أدنى

تشرف لجنة التدقيق والمخاطر على سالمة ومالءمة البيانات المالية والتقرير السنوي للبنك وشركاته 
التابعة، واإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية، ورأس مال المخاطر التنظيمي، وسياسات المخاطر 
الرئيسية، والقضايا المتعلقة بمكافحة غسل األموال، والضوابط واإلجراءات الداخلية، فضاًل عن 
الموافقة على شروط تعاقد المدققين الخارجيين، واستالم ومراجعة تقارير التفتيش الرقابية من 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية األخرى.

 رئيس مجلس اإلدارة: جون غراهام هونيبيل
األعضاء: أحمد عيسى النعيم، عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس وحدة المراجعة الداخلية 

اللجنة االستراتيجية. 3
 انعقاد االجتماعات: كل 3 أشهر

يدقــق أداء البنــك بشــكل ربــع ســنوي فــي الحــد األدنــى بالمقارنــة مــع الميزانية المســتندة إلى 
التقاريــر المقدمــة مــن القســم المالــي، ويصــادق علــى اســتراتيجية تــوزع فروع البنــك، وتحديدًا 

افتتــاح وإغالق الفروع.

 رئيس مجلس اإلدارة: سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
األعضاء: سالم الشرهان، يوسف عبيد بن عيسى النعيمي، الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيحات والتعويضات. 4
 انعقاد االجتماعات: كل 6 أشهر

تتولى هذه اللجنة مراجعة بنية وحجم وتكوين وأداء مجلس إدارة البنك وشركاته الفرعية، ووضع إطار 
عمل األجور الذي يشمل أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وإدارة وموظفي البنك، ومراجعة 

 واعتماد سياسة ترقية الموظفين وهيكلية األجور في البنك.

عالوًة على اجتماعات لجان مجلس اإلدارة، يعقد البنك 5 اجتماعات دورية للجنة اإلدارية بحضور 
الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا.

 رئيس مجلس اإلدارة: سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
األعضاء: سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي

عالوًة على لجان المجلس، يضم البنك خمس لجان إدارية تجتمع على نحو دوري منتظم بحضور 
الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

لجنة الموجودات والمطلوبات
 انعقاد االجتماعات: شهريًا

تسهم لجنة الموجودات والمطلوبات في تقليص المخاطر الناجمة عن السيولة واألنشطة المالية 
األخرى للبنك، وذلك من خالل عمليـات الرصد والتقييم واالقتراح والترخيص والمـراجعة وإعداد 
التـقارير حول الجوانب المالية الرئيسية فيما يتعلق بالسيولة، واالستثمارات، ومعدالت الفائدة، 

وحساسية التداول بالعمالت األجنبية، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى مجلس اإلدارة.

اللجنة اإلدارية
 انعقاد االجتماعات: شهريًا

تتألف اللجنة من اإلدارة العليا للبنك وتستعرض مختلف المبادرات في كافة أعمال البنك، والتقدم 
في تنفيذ المبادرات ليبقى الجميع على علم بالخططات واالستراتيجيات المستقبلية للبنك. 

لجنة إدارة استمرارية األعمال
 انعقاد االجتماعات: كل 3 أشهر

تدعم هذه اللجنة برنامج استمرارية أعمال البنك بالتوجيهات المتعلقة بالحوكمة واإلدارة؛ إلى جانب 
المراجعة المنتظمة إلمكانات استمرار أعمال البنك، وضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة لالستجابة 

لألحداث الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على استمرارية الخدمة.

لجنة إدارة المخاطر التشغيلية
 انعقاد االجتماعات: شهريًا

تتولى هذه اللجنة إدارة المخاطر التشغيلية من خالل تنفيذ عمليات سليمة تساعد على تحديد وتقييم 
وقياس وتخفيف وإدارة ومراقبة المخاطر عبر اتخاذ الخطوات اإلصالحية المالئمة. كما تحرص اللجنة 

على ضمان تحّلي اإلدارة العليا بالدراية التامة، واالضطالع بمسؤولية مباشرة أكثر عن المخاطر 
التشغيلية ضمن الوحدة/ القسم المحدد.

اللجنة التوجيهّية لتكنولوجيا المعلومات
 انعقاد االجتماعات: شهريًا

يتولى تأسيس اإلطار الشامل إلدارة وحوكمة تقنية المعلومات بما يضمـن انسجام المبادرات 
التكنولوجية مع الحوكمة المؤسسية ومتطلبات العمل؛ كما يضمن فعالية وكفاءة عمليات تكنولوجيا 

المعلومات، وحماية البيانات، واالمتثال للمتطلبات التنظيمية، وموثوقية بيانات األعمال.    
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الحكومة

تعد “الخدمات المصرفية اإلسالمية” في “راك بنك” وحدة أعمال تتمتع بإدارة مستقلة وتتألف من 
“قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية” )IBD( التابع للبنك؛ و”راك للتمويل اإلسالمي”، الشركة 
التابعة والمملوكة بالكامل للبنك برأسمال مدفوع قدره 100 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى 

مجلس اإلدارة الخاص بها.

وتتم إدارة وحدة “الخدمات المصرفية اإلسالمية” وشركة “راك للتمويل اإلسالمي” تحت العالمة 
التجارية “أمل”؛ وهما تخضعان للتنظيم من قبل “بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي” واإلشراف 

من “هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة”، وتقدمان حلواًل تمويلية متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية للعمالء من األفراد والشركات. وقد اتخذ البنك جملة تدابير بهدف تعزيز حوكمة 

قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية لضمان االمتثال الكامل ألحكام الشريعة اإلسالمية.

وتوفر وحدة “الخدمات المصرفية اإلسالمية” عروض بطاقات االئتمان عبر “شركة راك للتمويل 
اإلسالمي، فيما يتم تقديم المنتجات األصول اإلسالمية والمطلوبات عبر منصة “قطاع الخدمات 
المصرفية اإلسالمية”. وتتم مراجعة إطار حوكمة الشريعة اإلسالمية تحت إشراف 3 أعضاء من 

“هيئة الفتوى والرقابة الشرعية” التي تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم لإلشراف على أعمال اإلدارة.

وتعمل وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية بما ينسجم مع معايير وتوجيهات “مجلس الخدمات 
المالية اإلسالمية )IFSB(، والتي أعدتها “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية” 
)AAOIFI(. كما يتعاون “راك بنك” مع “دار الشريعة لالستشارات المالية والقانونية” بهدف الحصول 
على الدعم اليومي والمساعدة بخصوص القضايا ذات الصلة بأحكام الشريعة اإلسالمية بين “راك 

بنك” وشركة “راك للتمويل اإلسالمي” و”هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة”.

تجري “دار الشريعة لالستشارات المالية والقانونية” عمليات تدقيق منتظمة لضمان االمتثال 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتتولى “هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة” إصدار 

الفتاوى )التصريحات الشرعية( حول جميع المنتجات والخدمات بغرض إقرار امتثالها ألحكام الشريعة 
اإلسالمية. وتشمل هذه الفتاوى الموافقة على هيكلية المنتج، والعقود اإلسالمية األساسية، 
والوثائق القانونية، وسير العمليات التشغيلية، وجميع النشرات ذات الصلة بالمنتجات. ويتم نشر 

فتاوى المنتجات على الموقع اإللكتروني للبنك، مع عرضها في كافة فروع البنك.

وبهدف ضمان أعلى درجات الشفافية والتمييز الواضح بين األعمال المصرفية التقليدية 
واإلسالمية، يعتمد البنك مجموعة منفصلة من “الشروط واألحكام الخاصة بالمنتجات”، والوثائق 

القانونية، واستمارات الطلب، ودليل الخدمات واألسعار. ويتم عرض لوحة تعرفة منفصلة في فروع 
البنك، كما تتمتع جميع وثائق التعامالت بخصائص متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ويتولى قسم الخزنة في البنك إدارة السيولة اإلسالمية، وتمويل الموجودات والمطلوبات عبر 
قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية وشركة “راك للتمويل اإلسالمي”.

يحتفظ قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنك بمجموعة 
منفصلة عن سجالت الحسابات لضمان النظر في دفاتر حسابات 

الخدمات المصرفية اإلسالمية بشكل مستقل والتأكد من عدم الجمع 
بين التمويل اإلسالمي والتقليدي. 

حوكمة الخدمات المصرفية اإلسالمية
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نبذل جهودًا حثيثة لتحقيق توازن تام بين المخاطر والعائدات للحد من 
التأثيرات المحتملة على أدائنا المالي.

يهدف “راك بنك” إلى تحقيق توازن تام بين المخاطر والعائدات، وخفض التأثيرات المحتملة على 
أدائه المالي. ومن هذا المنطلق، يقوم البنك بإجراء مراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر 

لمواكبة التغيرات على صعيد السوق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.

إدارة المخاطر

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

مخاطر السوق وأسعار الفائدة

المخاطر التشغيلية

يتولى قسم االئتمان، بما يشمل فريق التحصيالت، مسؤولية إقرار وإدارة مخاطر االئتمان في 
على مستوى التعامالت والمحفظة على حد سواء، وضمان االلتزام بإجراءات مواجهة المخاطر وفق 
أسلوب متسق ينسجم مع اإلطار المحدد في سياسة مخاطر االئتمان، وبرامج المنتجات، وتعميمات 
االئتمان، وذلك بما يتوافق مع القواعد التنظيمية. ويعتمد البنك حدودًا ذات هيكلية واضحة لتقييم 

مخاطر االئتمان، وهو ما يتطلب إجراء تحليالت ضمن مختلف فئات المخاطر. ويتم تحديد درجات تصنيف 
االئتمان عبر قياس جودة االئتمان من جانب الطرف اآلخر من حيث الهيكلية المصّنفة، ورصد التغييرات 

في مستويات المخاطر وتوقيت حدوثها، وتزويد اإلدارة بأداة فعالة لمراقبة المحفظة االئتمانية.

يقوم البنك بإدارة سيولته بما ينسجم مع متطلبات “مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي” 
والمبادئ التوجيهية الداخلية في البنك المقررة من جانب لجنة الموجودات والمطلوبات. وبناء 

على توجيهات اللجنة، يدير قسم الخزنة مستوى السيولة في البنك، كما يتولى إعداد إطار عمل 
متين إلدارة مخاطر السيولة وضمان مستويات كافية من السيولة، بما يشمل االحتفاظ بمجموعة 
من األصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لمواجهة عدد من مخاطر شح السيولة 

المحتملة. ويراقب البنك نسب سيولته بشكل يومي كما يوجد لديه خطط جاهزة لتدخل اإلدارة واتخاذ 
اإلجراءات المالئمة عند الحاجة، علمًا أن مستويات السيولة تخضع لإلشراف الفعال من جانب “لجنة 

الموجودات والمطلوبات”.

يتولى البنك مراقبة وإدارة العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسهم. ويقع على قسم 
الخزنة مسؤولية إعداد إطار عمل متين إلدارة المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة، وذلك تحت إشراف 
“لجنة الموجودات والمطلوبات”. وإن المكّون األكثر أهمية لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للبنك 

يكمن في تباين آجال أسعار الفائدة الثابتة ومستويات إعادة التسعير بشروط معدل عائم لألصول 
والمطلوبات في البنك. ويرصد البنك ذلك من خالل تقرير خاص بفجوات مخاطر أسعار الفائدة، إلى 

جانب إجراء تحليالت مفصلة واختبارات اإلجهاد بشكل شهري بهدف تحليل تأثيرات األسواق على 
وضع “راك بنك”.

تبدأ عملية إدارة المخاطر التشغيلية باعتماد هيكلية رسمية للحوكمة تحت إشراف لجنة إدارة المخاطر 
التشغيلية، وذلك بهدف تحديد التوجه االستراتيجي، واإلشراف ومراقبة إطار عمل المخاطر 

التشغيلية. وينطوي إطار العمل على معايير خاصة بالمخاطر تنسجم مع أفضل الممارسات وتنّظم 
مبادئ الحوكمة األساسية إلدارة المخاطر التشغيلية. كما يساعد إطار العمل على الموائمة بين 

عمليات التحديد والتقييم والتحكم والقياس والرصد واإلبالغ عن المخاطر التشغيلية ضمن مختلف 
عمليات البنك. وتشرف لجنة إدارة المخاطر التشغيلية على معالجة جميع المخاطر األخرى ذات الطبيعة 

التشغيلية. وتقوم اللجنة بمراجعة كفاءة وفاعلية نظم الرصد الداخلية، وإجراءات إدارة المخاطر 
التشغيلية ومنهجيات تقييم المخاطر، والتي تخضع بمجملها لرقابة منتظمة من البنك عبر قاعدة 

بيانات خاصة بالمخاطر التشغيلية ومؤشرات للمخاطر الرئيسية.
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تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين 

يسرنا أن نعرض لكم النتائج المالية لبنك “رأس الخيمة الوطني” )“راك بنك”( للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2014؛ حيث وصل صافي الربح خالل عام إلى 1454,6 مليون درهم إماراتي، بزيادة 

معقولة بلغت 23,8 مليون درهم مقارنة مع عام 2013، مما يرسخ المكانة المتصدرة للبنك في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من حيث متوسط العائد على األصول البالغ %4,4، ومتوسط العائد على 
حقوق المساهمين البالغ %22,2. كما بلغ إجمالي األصول 34,8 مليار درهم بزيادة قدرها 15,6% 
قياسًا بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013. وحققت القروض والسلفيات نموًا بنسبة 

%15,4 قياسًا بالعام الماضي، حيث أغلقت عند 25,8 مليار درهم.

وسجلت أنشطة كافة خطوط منتجات البنك أداًء استثنائيًا خالل عام 2014، كما شهدنا زيادة الفتة 
في مصادر الدخل المتأتي من الرسوم ضمن جميع المجاالت. وباإلضافة إلى األداء القوي لقسم 
الخدمات المصرفية لألفراد في البنك، جددت استراتيجيتنا لعام 2014 التركيز على قطاع الخدمات 

المصرفية لألعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية، حيث سجلت محفظتها نموًا فاق الضعف بحلول 
نهاية العام الماضي.

من ناحية أخرى، سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات - الذي يغطي األعمال الصغيرة 
والمتوسطة واإلقراض التجاري - نموًا بواقع %131,4 ليصل إلى 1,3 مليار درهم قياسًا بالعام 
الماضي. وقد تمكن قطاع التمويل القائم على األصول - الذي تم إطالقه حديثًا - من تخطي 

عتبة 100 مليون درهم بنهاية العام خالل ستة أشهر فقط. كما تواصل وحدة الخدمات المصرفية 
اإلسالمية “أمل” تحقيق النمو، حيث سجلت ارتفاعًا بواقع 2,2 مليار درهم في محفظة تمويلها، أي 

بزيادة قدرها %188,9 عن العام الماضي.

وسجلت ودائع العمالء نموًا بنسبة %6,9 لتصل إلى 24,7 مليار درهم مقارنة بعام 2013، وجاء هذا 
النمو نتيجة ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في الودائع التقليدية تحت الطلب، وارتفاع بواقع 295,9 

مليون درهم في ودائع االدخار التقليدية، والتي قابلها انخفاض قدره 1,6 مليار درهم في الودائع 
التقليدية ألجل. وسجلت الودائع اإلسالمية للعمالء نموًا بواقع 627,1 مليون درهم لتصل إلى 2,6 

مليار درهم مقارنة مع العام الماضي.

وخالل النصف األول من عام 2014، استكمل “راك بنك” عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون 
دوالر أمريكي في إطار برنامجه للسندات متوسطة األجل بقيمة مليار دوالر، وذلك عبر شركة “راك 
بنك للتمويل” )كايمان( المحدودة التابعة له. وتهدف هذه الخطوة إلى االستفادة من فرص التمويل 
الحالية منخفضة التكلفة في سوق السندات، بما يمنحه األسبقية في معالجة المفارقة الزمنية جراء 
تمويل القروض طويلة األجل بودائع قصيرة األجل وتنويع قاعدة المستثمرين. وتم إصدار السند 
الواحد بمعدل خصم %99,275 وبمعدل فائدة ثابتة قدره %3,25 سنويًا، علمًا أن هذه السندات 

ستستحق في عام 2019.

وفي أغسطس 2014، حصل “راك بنك” على موافقة المساهمين لالستحواذ على حصة أغلبية 
في “شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين” )راك للتأمين( بسعر 3,64 درهمًا إماراتيًا للسهم الواحد. 
وقد حصل البنك على موافقة “مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي” يوم 6 يناير 2015؛ وهو 

يعتزم استكمال الصفقة خالل الربع األول 2015.

وانسجامًا مع مقتضيات اتفاقّية “بازل 2، فقــد بلــغ معــدل الشــريحة األولى من رأس المال في 
البنك %26,5 بنهاية العام الماضي بعد احتساب األرباح وتوزيعات حصص األرباح لعام 2014، )علمًا 
أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي(، وذلك 
مقارنة مع معدل %29,0 لعام 2013، ووفقًا لشروط المصرف البالغة %12. وبلغت نسبة األصول 
التنظيمّية السائلة للبنك بنهاية العام %20,0، مقارنة مع %19,8 بنهاية عام 2013، بينما استقرت 

نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى %88,2 مقارنة مع %88,1 بنهاية عام 2013.

األداء المالي

التصنيف

ارتفع صافي أرباح البنك خالل عام 2014 بواقع 23,8 مليون درهم قياسًا باألرباح المسجلة في عام 
2013، ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى ارتفاع بواقع 404,8 مليون درهم في الدخل التشغيلي، 
بزيادة قدرها 12،9% مقارنة بالعام الماضي. من جهة ثانية، نمت األرباح التشغيلية قبل احتساب 

خسائر انخفاض القيمة بواقع 278,5 مليون درهم خالل عام 2013. وقابل ذلك تسجيل ارتفاع بواقع 
254,7 مليون درهم في مخصصات انخفاض قيمة القروض بزيادة نسبتها 74,8% عن العام الماضي، 

وذلك نتيجة اتخاذنا القرار باعتماد نهج متحفظ فيما يتعلق بمخصصات القروض.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي من 404,8 مليون درهم إلى 3,56 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي إلى تحقيق زيادة قدرها 291,7 مليون درهم في صافي دخل الفوائد، وصافي الربح من 
عمليات التمويل اإلسالمي. حيث ارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل 

اإلسالمي ليصل إلى 2,76 مليار درهم. كما ارتفع دخل الفوائد من القروض واالستثمارات التقليدية 
بنسبة 4% عن العام الماضي، فيما انخفضت تكلفة الودائع بنسبة 16,3% مقارنة بالعام الماضي. 
وارتفع صافي الدخل من عمليات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بواقع 143,5 مليون 

درهم، وهو ما جاء منسجمًا مع االرتفاع في محفظة التمويل اإلسالمية.

وسجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نموًا بمقدار 113.1 مليون درهم ليبلغ 797.9 مليون درهم، 
وذلك نتيجة تحقيق زيادة بنسبة 23,5% في الدخل الناتج عن صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

مقارنة بعام 2013. كما ارتفع إيرادات صرف العمالت األجنبية والمشتقات بواقع 12,0 مليون درهم 
مع تسجيل ارتفاع لإليرادات األخرى بواقع 11,9 مليون درهم مقارنة بعام 2013. وجاء االنخفاض 
بواقع 34,9 مليون درهم في دخل االستثمارات نتيجة تحقيق ربح لمرة واحدة من بيع السندات 

واألسهم خالل عام 2013.

من جهة ثانية، يعزى ارتفاع التكاليف التشغيلية بمقدار 126.3 مليون درهم بنسبة %9,2 مقارنة مع 
عام 2013 إلى ازدياد تكاليف العمالة بهدف دعم نمو األعمال إضافة إلى ازياد االستثمارات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات. وبالرغم من هذه االستثمارات، بقيت الزيادة في تكاليف التشغيل دون 
مستوى نمو إجمالي الدخل التشغيلي البالغ %12,9، مما يعكس مستويات ربحية مالئمة، وتراجعًا 

في نسبة التكلفة للدخل إلى %42,3 مقارنة مع %43,8 خالل العام الماضي.

واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند %2,4، فيما بلغ صافي خسائر االئتمان السنوية إلى 
متوسط القروض والسلفيات %2,5. وكما هو الحال دائمًا، يمتلك البنك القدرة الكافية لمواجهة 

الخسائر الناجمة عن القروض بفضل اعتماده نسبة تغطية متحفظة بلغت %87,2 مقارنة مع 73,3% 
بنهاية عام 2013. وال تاخذ هذه النسبة باالعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات األصول 

القابلة للبيع والمتوفــرة مقابــل هــذه القــروض.

وارتفع إجمالي األصول بنسبة %15,6 لتصل إلى 34,8 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2013، 
وجاءت أكبر المساهمات في ذلك من إجمالي محفظة القروض والسلفيات والمحفظة االستثمارية، 
واللتين سجلتا ارتفاعًا بنسبة %15,4 و%40,4 تباعًا. وقد استقرت محفظة استثمارات البنك عند 3,8 

مليار درهم، وهي مسعرة بالكامل بالدوالر األمريكي أو الدرهم اإلماراتي.

وتم تصنيف “راك بنك” من قبل الوكاالت الدولية الرائدة التالية، والتي حافظت على تصنيفاتها 
األخيرة دون تغيير خالل العام كما يلي:

الدعمالقوة الماليةالودائعآخر تحديثوكالة التصنيف
-Baa1 / P-2+Dأكتوبر 2014“موديز”

BBB+ / F2C2مارس 2014“فيتش”

A-/ A2+BBB2أغسطس 2014“كابيتال إنتلجنس”
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أوصــى اجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي انعقــد يــوم 26 ينايــر 2015، بتوزيع أربــاح نقدية بقيمة 50%. كما 
أجمــع أعضــاء المجلــس علــى أن البنــك يحظــى بموقــع جيد يؤهله لمواجهة التحديــات المحتملة خالل 
عــام 2015. وســيترتب علــى توزيــع األربــاح المقترحــة االحتفاظ بنحو 42,4% مــن األرباح الصافية التي 
ســتبقى ضمن حقوق المســاهمين في البنك، مما سيســهم في نمو رأس المال واالحتياطي 
النقــدي، وبالتالــي تعزيــز الوضــع العــام للبنــك وتزويده بالدعم الالزم لتحقيق النمو المســتقبلي. 
كمــا أوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة بزيــادة احتياطي المخاطــر العام 100 مليون درهم إماراتي، 

واحتياطــي مخاطــر االئتمــان 100 مليــون درهــم، واحتياطــي المخاطر االئتمانيــة التنظيمي 53 مليون 
درهم إماراتي حتى تتســق مع نســبة 1,5% من إجمالي نســبة األصول المرجحة لمخاطر االئتمان 
فــي البنــك. وستســهم هــذه التدابيــر فــي رفع حقوق المســاهمين فــي البنك إلى 6,3 مليار درهم 

إماراتــي بعــد دفــع األربــاح النقديــة المقترحــة. ويتوافر جدول التوزيعــات المفصل في المدونة رقم 19 
المرتبطــة بالبيانات المالية.

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين 

توزيعات األرباح

التكريم والجوائز التي حصدها البنك في عام 2014

النظرة المستقبلية لعام 2015

تبوأ البنك المرتبة األولى في دولة اإلمارات والسابعة عشرة عالميًا من حيث متوسط العائد على 	 
األصول، وذلك بحسب تصنيف “أفضل 1000 بنك لعام 2014” الذي تصدره مجلة “ذا بانكر”

فاز البنك بجائزة أفضل “مبادرة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت” ضمن حفل توزيع جوائز مجلة 	 
“آسيان بانكر” 2014 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نال البنك جائزة “أفضل تطبيق لبرنامج مصرفي أساسي” في الشرق األوسط ضمن حفل توزيع 	 
جوائز مجلة “آسيان بانكر” 2014 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

حازت بطاقة تيتانيوم االئتمانية للشركات التي يصدرها البنك على جائزة “أفضل برنامج تسديد” 	 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وذلك ضمن 

المنتدى الذي نظمته شركة “ماستركارد”.

جائزة أفضل جهة عمل جديدة خالل العام من قبل كليات التقنية العليا.	 

وكما توقع البنك، جاء صافي نمو األرباح خالل عام 2014 متأثرًا بارتفاع مخصصات القروض نتيجة 
توفير مخصصات وقائية على القروض المعاد هيكلتها في إحدى محافظ اإلقراض الشخصي غير 
المضمونة. ومع ذلك، كانت إدارة البنك قادرة على قيادة نمو األصول والدخل من الرسوم من 
خطوط منتجات البنك األخرى بنجاح في عام 2014 وضمان نمو قوي جدا في إيرادات البنك. 

مع نتائج قوية لعام 2014، فإن البنك في مركز تنافسي قوي لتوسيع أنشطته وتعزيز حصته في 
السوق خالل عام 2015. وباإلضافة إلى تعزيز خدمات التحويالت، يخطط البنك إلطالق منتجات 
وخدمات جديدة لألفراد والشركات خالل العام الجديد. كما يلتزم البنك أيضًا بتوسيع عدد فروعه 

وشبكته من أجهزة الصراف اآللي في أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة بالترافق مع إثراء 
محفظته من الحلول الرقمية. عالوًة على ذلك، ستساهم استراتيجية أعمالنا في سعي البنك على 
تنمية اإليرادات في مجال الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات 
المصرفية اإلسالمية، إلى جانب سعينا الغتنام فرص جديدة تعود بنتائج مجزية على مساهمينا.

ونحن ممتنون الستمرار الدعم الكامل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة وحكومة رأس الخيمة. ترغب اإلدارة أيضا أن تشكر إدارة وموظفي 

البنك ألدائهم خالل العام 2014 وعمالء البنك على دعمهم المستمر.

سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي،

رئيس مجلس إدارة “راك بنك”

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

26 يناير 2015
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المّوحدة المرفقة لبنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( )“البنك”( 
وشركاته التابعة )يشار إليهم بـ “المجموعة”( والتي تتكون من المركز المالي المّوحد كما في 31 

ديسمبر 2014 وبيان الدخل المّوحد وبيان الدخل الشامل المّوحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية 
المّوحد وبيان التدفقات النقدية المّوحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات 

المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.

الرأيالتقرير حول البيانات المالية

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

مسؤولية مدقق الحسابات 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المّوحدة وعرضها بصورٍة عادلة وفقًا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية كي تتمكن من إعداد 

بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية،سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه البيانات المالية المّوحدة بناًء على عملية التدقيق 
التي قمنا بها. لقد أجرينا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية, تستدعي هذه المعايير التزامنا 

بالمتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت 
البيانات المالية المّوحدة خاليًة من أية أخطاء جوهرية.

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات 
الواردة في البيانات المالية المّوحدة, تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات, بما في 

ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية المّوحدة، سواًء كان ذلك بسبب االحتيال أو 
الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار الرقابة الداخلية المتصلة 
بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات المالية المّوحدة بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة 

حسب الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة, تتضمن 
عملية التدقيق كذلك تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات 

المحاسبية الُمعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض البيانات المالية بشكٍل عام.

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

برأينا, تعبر البيانات المالية المّوحدة المرفقة بشكٍل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز 
المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في 

ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية,

وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته، 
نفيدكم بما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛	 

أن البيانات المالية تتوافق, ومن كافة النواحي الجوهرية, مع األحكام السارية للقانون االتحادي 	 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته ومع النظام األساسي للبنك؛

أن البنك قد احتفظ بسجالت محاسبية صحيحة وأن البيانات المالية متوافقة معها؛	 

أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبية للبنك؛ و	 

لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد أخل بأي من األحكام السارية للقانون االتحادي 	 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984, وتعديالته أونظامه األساسي بشكٍل يمكن 

أن يكون له تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2014.

وباإلضافة إلى ذلك, ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )10( 
لسنة 1980 وتعديالته، نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها 

ضرورية ألغراض تدقيقنا.

أمين ناصر 

 سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 3٠7 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

برايس ووترهاوس كوبرز 26 يناير 2014
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بيان المركز المالي المّوحد 

 2013 2014في 31 ديسمبر 
ألف درهمألف درهمإيضاح

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
54,217,4693,622,262المركزي 

6305,947543,899مبالغ مستحقة من مصارف أخرى

7،825,266,47521,959,245 قروض وسلف، بالصافي 

93,785,2892,695,952أوراق مالية استثمارية

10937,7141,028,873ممتلكات ومعدات، بالصافي

11317,263276,538موجودات أخرى

34,830,15730,126,769مجموع الموجودات

المطلوبات

12761,8073,357مبالغ مستحقة لمصارف أخرى

14،1324,651,40823,069,147مبالغ مستحقة لعمالء

-341,667,629ادوات دين مصدرة

15545,195472,745مطلوبات أخرى

1672,99765,450مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

27,699,03623,610,699مجموع المطلوبات

حقوق الملكية للمساهمين

171,676,2451,676,245رأس المال

18110,350110,350عالوة إصدار

1,784,0651,452,439أرباح محتجزة

193,560,4613,277,036احتياطيات أخرى منسوبة لـ:

7,131,1216,516,070حقوق الملكية لمساهمي البنك

--حقوق الملكية غير المسيطرة

7,131,1216,516,070مجموع حقوق ملكية المساهمين

34,830,15730,126,769مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين 

 تــم اعتمــاد إصــدار هــذه البيانــات الماليــة مــن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 ينايــر2015 ووقعها بالنيابة 
عن المجلس: 

بيتر وليام إينجالند

الرئيس التنفيذي

سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة
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بيان الدخل المّوحد 

2013 2014 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
ألف درهمألف درهمإيضاح

222,785,3192,677,480إيرادات فوائد

)247,505()207,116(22مصاريف فوائد

2,578,2032,429,975صافي إيرادات الفوائد

23209,29047,116إيرادات من التمويل اإلسالمي

)11,584()30,287(23توزيع أرباح إسالمية

179,00335,532صافي إيرادات التمويل اإلسالمي

صافي إيرادات فائدة وإيرادات من 
2,757,2062,465,507التمويل اإلسالمي

24652,945528,863صافي إيرادات رسوم وعموالت

86,81374,800إيرادات صرف عمالت أجنبية

96,43541,308 )ج(إيرادات من أوراق مالية استثمارية 

51,75339,849 إيرادات عمليات أخرى

797,946684,820إيرادات أخرى ال تشمل الفائدة

3,555,1523,150,327إيرادات العمليات

)1,378,886()1,505,219(25مصاريف العمليات

أرباح العمليات قبل مخصص 
2,049,9331,771,441انخفاض القيمة

مخصص االنخفاض في قيمة 
قروض وسلف صافية من المبالغ 

المستردة
)340,623()595,331(7 )د(

1,454,6021,430,818صافي ربح السنة

العائد إلى:

1,454,6021,430,818حقوق ملكية مساهمي البنك

--حصص غير مسيطرة

1,454,6021,430,818صافي ربح السنة

ربحية السهم الواحد األساسية 
 0,85  0,87 27والمخفضة بالدرهم اإلماراتي
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بيان الدخل الشامل المّوحد 

2013 2014 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
ألف درهمألف درهمإيضاح

1,454,6021,430,818 صافي ربح السنة 

بنود قد تخضع إلعادة تصنيفها عقب بيان الدخل 

التغيرات في القيمة العادلة ألوراق 
26,156 2,208 9 )ب(مالية استثمارية متاحة للبيع 

تحرير خسارة القيمة العادلة إلى 
بيان الدخل من استبعاد أوراق مالية 

استثمارية متاحة للبيع 
26,576)3,636(9 )ج(

)420()1,428(مجموع الدخل الشامل اآلخر

1,453,1741,430,398مجموع الدخل الشامل للسنة 

منسوبة لـ:

1,453,1741,430,398حقوق ملكية مساهمي البنك

--حصص غير مسيطرة

1,453,1741,430,398مجموع الدخل الشامل للسنة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية 
للمساهمين المّوحد 

عالوة رأس المالإيضاح
احتياطيات أرباح محتجزةإصدار

أخرى

حقوق 
ملكية 
مساهمي 
البنك

حقوق ملكية 
مساهمين 
ثانويين

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

5,695,215-1,523,859110,3501,183,1092,877,8975,695,215في 1 يناير 2013

مجموع الدخل الشامل 
1,430,398-1,430,398)420(1,430,818--للسنة

محول إلى احتياطي 
نظامى لمخاطر 

االئتمان
19--)26,000(26,000---

محول إلى احتياطي 
---143,082)143,082(--19قانوني

محول إلى احتياطي 
---30,477)30,477(--19إختياري 

محول إلى احتياطي 
---100,000)100,000(--19مخاطر االئتمان

محول إلى االحتياطي 
---100,000)100,000(--19المصرفي العام 

----)152,386(-152,386أسهم منحة مصدرة

توزيعات أرباح نقدية 
)609,543(-)609,543(-)609,543(--17لمساهمي البنك

في 31 ديسمبر 
20131,676,245110,3501,452,4393,277,0366,516,070-6,516,070

مجموع الدخل الشامل 
1,453,174-1,453,174)1,428(1,454,602--للسنة

محول إلى احتياطي 
نظامي لمخاطر 
االئتمان 2011

19--)53,000(53,000---

محول إلى احتياطي 
---30,386)30,386(--19قانوني

محول إلى احتياطي 
---)1,467()1,467(--19اختياري

محول إلى احتياطي 
---100,000)100,000(--19مخاطر االئتمان 

محول إلى االحتياطي 
---100,000)100,000(--19المصرفي العام 

 )838,123(-)838,123(-)838,123(--28أسهم منحة مصدرة

-------توزيعات أرباح نقدية 

في 31 ديسمبر 
20141,676,245110,3501,784,0653,560,4617,131,121-7,131,121
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 بيان التدفقات النقدية المّوحد 

2013 2014 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
ألف درهمألف درهمإيضاح

أنشطة العمليات
1,454,6021,430,818صافي ربح السنة

التسويات:
7595,331340,623 )د(مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف صافية من االسترداد

25،10130,000126,908االستهالك
1617,96813,776مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

)465()1,182(ربح من بيع ممتلكات ومعدات 
915,78413,399 )ب(إطفاء خصم متعلق بأوراق مالية استثمارية محتفظ بها لحين استحقاقها

-)1,334( 9)ج(ربح من بيع أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
)26,576()3,636(9 )ج(ربح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

)8,410(9709 )ج(خسارة/ )ربح( من بيع أوراق مالية استثمارية محتفظ بها لحين استحقاقها
التدفقات النقدية للعمليات قبل سداد مكافآت نهاية الخدمة 

2,208,2421,890,073للموظفين والتغيرات في الموجودات والمطلوبات 

)9,768()10,421(16مدفوعات مكافآت نهاية خدمة للموظفين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

)460,456()415,411(5ودائع إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
شهادات ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بفترات 

-)250,000(5استحقاق تتجاوز 3 أشهر

)206,952(-مستحقات من بنوك أخرى بفترات استحقاق 3 أشهر أو أكثر
قروض وسلف )صافية من الُمحّمل لالنخفاض في القيمة والمبالغ 

)2,016,441()3,902,561(7المحذوفة/)المستردة( 

)32,364()40,725(11موجودات أخرى
مبالغ مستحقة لمصارف أخرى )صافية من المبالغ المستحقة للمصرف 

)97,108(12758,450المركزي(

131,582,2612,349,422مبالغ مستحقة لعمالء
 )67,169(1572,450مطلوبات أخرى 

2,2851,763,141صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

)1,935,575()1,253,955(9 )ب(شراء أوراق مالية استثمارية 
)120,343()45,111(10شراء ممتلكات ومعدات 

9151,667847,668 )ب،ج(عوائد من استحقاق/بيع أوراق مالية استثمارية 
7,452800عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 

)1,207,450()1,139,947(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

-341,667,629أدوات دين مصدرة
)609,543()838,123(28، 17توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق الملكية في البنك 

--28، 17توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمين ثانويين
)609,543(829,506صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
)53,852()308,156(صافي االنخفاض في النقد وما في حكمه 

1,310,3471,364,199نقد وما في حكمه في بداية السنة
301,002,1911,310,347نقد وما في حكمه في نهاية السنة
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إيضاحات حول البيانات المالية

بنك رأس الخيمة الوطني )“البنك”( هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة رأس الخيمة في 
اإلمارات العربية المتحدة وذلك بموجب القانون اإلتحادي رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(, يقع المركز 
الرئيسي للبنك في بناية بنك رأس الخيمة الوطني، منطقة الرفاعة، مخرج 129، شارع الشيخ محمد 

بن زايد، رأس الخيمة. 

يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والمنتجات اإلسالمية من خالل 
شبكة مؤلفة من أربعة وثالثون فرعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يشــمل بنــك رأس الخيمــة الوطنــي) ش,م,ع( البنــك وأربــع شــركات تابعــة وهــي شــركة راك للتمويل 
اإلســالمي )ش.م.ع( ومكتــب خدمــات الدعــم )ش.م.ع( وشــركة راك تكنولوجــي فــي المنطقــة الحــرة 
وشــركة كايمــان للتمويــل المحــدودة )يشــار إليهــم مجتمعيــن بالمجموعــة( وتشــمل البيانــات الماليــة 

الموحــدة البنــك وشــركاته التابعــة )يرجــى الرجــوع لإليضــاح رقــم 33 للمزيــد مــن التفاصيل حول 
الشــركات التابعة(. 

تشمل البيانات المالية المّوحدة للبنك وشركاته التابعة )ويشار إليهم مجتمعين بالمجموعة(. 

التأسيس واألنشطة الرئيسية. 1

السياسات المحاسبية الهامة . 2

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه، لقد تم تطبيق 
هذه السياسات بانتظام على كافة السنوات المستعرضة ما لم يذكر خالفًا لذلك.

أساس اإلعدادأ. 
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس االستمرارية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تعد تقاريرها المالية وفق 
تلك المعايير. تم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتاحة 

للبيع واألدوات المالية المشتقة التي تم قياسها بالقيمة العادلة. 

إن إعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية 
محددة, كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك, لقد تم اإلفصاح 
عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي ُتعد فيها االفتراضات 

والتقديرات أساسية للبيانات المالية في اإليضاح رقم 4.

المعايير والتعديالت للمعايير المنشورة وتفسيرات المعايير المحاسبية الدولية المطبقة 
على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٤ 

تاريخ التطبيقالمتطلبات الرئيسيةالموضوع 
تعديالت على المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 10، 12 ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 27 حول 
توحيد المنشآت االستثمارية

هــذه المتطلبــات متعلقــة فقط بالمنشــآت 
االســتثمارية، وبالتالــي فهــي ال تنطبق 

علــى المجموعة.
1 يناير 2014

تعديل على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 32 “األدوات المالية: 
العرض” حول مقاصة الموجودات 

والمطلوبات

تتعلق هذه التعديالت بإرشادات التطبيق 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 “األدوات 

المالية: العرض” وهي توضح بعض 
متطلبات مقاصة الموجودات والمطلوبات 

المالية على الميزانية العمومية.

1 يناير 2014

تعديل على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 36 “انخفاض قيمة 

الموجودات” حول إفصاحات المبالغ 
المقابلة لالسترداد

يتناول هذا التعديل اإلفصاح عن 
المعلومات حول القيمة القابلة لالسترداد 

للموجودات التي انخفضت قيمتها إذا كانت 
تلك المبالغ قائمة على القيمة العادلة 

ناقصا تكاليف االستبعاد.

1 يناير 2014

تعديل على معيار المحاسبة الدولي 
رقم 39 “األدوات المالية: االعتراف 
والقياس” حول تجديد المشتقات

يوفــر هــذا التعديــل إعفاء من وقف 
محاســبة التحــوط عندمــا يكــون تجديد أداة 
تحــوط إلــى طــرف مقابل مركــزي متوافقا 

مــع معايير محددة.
1 يناير 2014

بخــالف مــا ســبق، ال توجــد معاييــر دوليــة للتقاريــر الماليــة أو تفســيرات لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدولية أخرى 
تــم تطبيقهــا للمــرة األولــى للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 لهــا تأثيــر جوهري على البيانــات المالية 

الموحــدة للمجموعة.
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أ. أساس اإلعداد )تابع(
المعايير المطبقة الجديدة التي أصبحت سارية على الفترات المحاسبية التي تبدأ بعد أول 

يناير ٢٠١٤ ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر 

تاريخ المتطلبات الرئيسيةالموضوع 
التطبيق

تعديالت على 
معيار المحاسبة 
الدولي رقم 
19 "منافع 

الموظفين" فيما 
يتعلق بمساهمة 

الموظفين أو طرف 
ثالث بخطط المنافع 

المحددة.

ينطبق هذا التعديل على مساهمات الموظفين أو أطراف ثالثة 
في خطط المنافع المحددة ويوضح معالجة هذه المساهمات. 

يميز التعديل بين المساهمات المرتبطة بالخدمة فقط خالل فترة 
نشأتها وتلك المرتبطة بالخدمة في أكثر من فترة واحدة. يهدف 
هذا التعديل إلى تبسيط المحاسبة للمساهمات غير المتعلقة 
بعدد سنوات خدمة الموظف، مثل مساهمات الموظفين التي 
يتم احتسابها وفقا لنسبة مئوية محددة من الراتب. يتعين على 
المنشآت التي تطبق خططا تتطلب مساهمات أن تعترف بمزايا 

هذه المنافع على امتداد فترة عمل الموظف.

1 يوليو 
2014

المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 
13 "قياس القيمة 

العادلة"

إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة 
العادلة" معدل لتوضيح أن استثناء المحفظة في المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 13 ينطبق على جميع العقود "بما في ذلك 
العقود غير المالية( ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 13 

أو معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

عدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 “قياس القيمة 
العادلة” أساس االستنتاجات لتوضيح أنه لم يقصد إزالة القدرة 
على قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل في مبالغ 

الفواتير عندما يكون تأثير المحاسبة غير جوهري.

1 يوليو 
2014

معيار المحاسبة 
الدولي رقم 

24 "إفصاحات 
األطراف ذات 

العالقة"

تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 24 "إفصاحات األطراف 
ذات العالقة" بحيث يشمل مفهوم األطراف ذات العالقة 

المنشآت التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين إلى 
المنشأة التي تقوم بإعداد التقارير أو إلى الشركة األم لها 
)"المنشأة اإلدارية"(. ويتوجب اإلفصاح عن المبالغ المحملة 

على المنشأة المعدة للتقارير.

1 يوليو 
2014

تاريخ المتطلبات الرئيسيةالموضوع 
التطبيق

معيار التقارير 
المالية الدولي 

رقم 8 "قطاعات 
األعمال"

تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم 8 "قطاعات 
األعمال" بحيث يتطلب اإلفصاح عن األحكام الصادرة عن اإلدارة 

في تجميع قطاعات األعمال. كما تم تعديله بحيث يتطلب 
تسوية موجودات القطاعات مع موجودات المنشأة عند اإلفصاح 

عن موجودات القطاعات.

1 يوليو 
2014

تعديل على معيار 
المحاسبة الدولي 

رقم 16 "الممتلكات 
والمنشآت 
والمعدات" 

ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 38 
"الموجودات غير 
الملموسة" فيما 
يتعلق باالستهالك 

واإلطفاء.

يوضح هذا التعديل أن استخدام أساليب مستندة إلى اإليرادات 
في حساب استهالك األصل ليست مناسبة ألن اإليرادات التي 

تتحقق من نشاط يتضمن استخدام أصل معين إنما تعكس 
بصورة عامة عوامل وليس استهالك المزايا االقتصادية الكامنة 

في األصل.

وقد أوضح هذا التعديل أيضا أن اإليرادات تعتبر بشكل عام 
أساسا غير مالئم لقياس استهالك المزايا االقتصادية الكامنة 
في أصل غير ملموس. يمكن تفنيد هذا االفتراض في بعض 

الحاالت المحدودة وهي عندما يتم التعبير عن األصل غير 
الملموس كمقياس لإليراد أو عندما يمكن إثبات وجود ارتباط قوي 
بين اإليراد واستهالك المزايا االقتصادية لألصل غير الملموس.

1 يناير 
2016

معيار المحاسبة 
الدولي رقم 
19 "منافع 
الموظفين"

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 "منافع الموظفين" – يوضح 
التعديل أنه، عند تحديد معدل الخصم اللتزامات مكافآت نهاية 
الخدمة، فإن العنصر المهم هو العملة التي تكون المطلوبات 
مقومة بها وليس الدولة التي تنشأ فيها. يعتمد تقييم مدى 

وجود سوق مكثف لسندات الشركات عالية الجودة على سندات 
الشركات بالعملة وليس بالدولة. وبشكل مماثل، عندما ال يوجد 
سوق مكثف لسندات الشركات عالية الجودة في تلك العملة 
فإنه ينبغي استخدام السندات الحكومية بالعملة ذات الصلة. 
يطبق هذا التعديل بأثر رجعي لكنه يقتصر على بداية أولى 

الفترات المعروضة.

1 يوليو 
2016

معيار التقارير 
المالية الدولي رقم 
15 "اإليرادات من 
عقود مع عمالء"

هذا هو المعيار المعتمد في االعتراف باإليرادات، وهو يحل 
محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11 “عقود اإلنشاءات” ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 18 “اإليرادات” والتفسيرات ذات الصلة.

يتم االعتراف باإليرادات عندما يملك العميل السيطرة على 
سلعة أو خدمة معينة. يحصل العميل على السيطرة عندما 
يملك القدرة على توجيه االستخدام والحصول على المنافع 
من السلعة أو الخدمة. يتمثل المبدأ األساسي لهذا المعيار 

في أن المنشأة تقيد اإليرادات لعرض نقل البضائع أو الخدمات 
الموعودة إلى العمالء بمقدار يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة 

الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات.

كما يتضمن المعيار مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح التي 
ينتج عنها تقديم المنشأة بيانات مالية للمستخدمين تتضمن 
معلومات شاملة حول طبيعة ومقدار وتوقيت وعدم اليقين 
لإليرادات والتدفقات النقدية الناتجة عن عقود المنشأة مع 

عمالء.

1 يناير 
2017
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تاريخ المتطلبات الرئيسيةالموضوع 
التطبيق

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9 “األدوات 
المالية”

إن النسخة الكاملة من معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 
تستبدل غالبية اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
رقم 39. احتفظ معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 “األدوات 

المالية” بنموذج القياسات المتعددة ووضع ثالث فئات أساسية 
لقياس الموجودات المالية هي: التكلفة المطفأة، والقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل 
الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج األعمال 
لدى المنشأة وسمات التدفقات النقدية التعاقدية لألصل 

المالي. ينبغي أن تقاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع الخيار غير القابل 
لإللغاء عند البداية من أجل عرض التغيرات في القيمة العادلة 

في الدخل الشامل اآلخر. يوجد اآلن نموذج جديد للخسائر 
االئتمانية المتوقعة يستبدل نموذج الخسارة المتكبدة المستخدم 

في معيار المحاسبة الدولي رقم 39.

لم تطرأ تغيرات فيما يتعلق بالمطلوبات المالية على التصنيف 
والقياس باستثناء االعتراف بالتغيرات في المخاطر االئتمانية 

الذاتية في الدخل الشامل اآلخر، وبالنسبة للمطلوبات المحددة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتضمن معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 تبسيطا لفعالية 
التحوط من خالل استبدال فحوصات فعالية التحوط، وهو 

يتطلب عالقة اقتصادية بين بند التحوط وأداة التحوط وأن تكون 
“نسبة التحوط” يجب أن تتطابق مع تلك التي تستخدمها اإلدارة 
بالفعل ألغراض إدارة المخاطر. يبقى التوثيق المستمر مطلوبا 
لكنه يختلف عن الوثائق المعدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

رقم 39.

1 يناير 
2018

 باستثناء معيار التقارير المالية الدولية رقم 9، تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير والتعديالت الجديدة 
لن يكون لها تأثير مادي على البيانات الموحدة للمجموعة وسوف يتم تطبيقها على البيانات المالية 
المّوحدة عندما تصبح إلزامية. ما زالت المجموعة تجري تقييما ألثر اعتماد معيار التقارير المالية الدولية 

رقم 9 والذي من المحتمل أن يكون له أثر مادي على نتائج المجموعة بمجرد اعتماده.

إيضاحات حول البيانات المالية

أساس توحيد البياناتب. 
البيانات المالية المّوحدة تشمل البيانات المالية المّوحدة لبنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( 

وشركاته التابعة ) “ويشار إليهم مجتمعين بالمجموعة”( كما هو موضح في اإليضاح 33. 

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي كافة المنشآت التي يكون للمجموعة القدرة على التحكم فيها. ويحدث التحكم 
عندما تتعرض المجموعة أو تملك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في المنشأة وتملك القدرة 
على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل 

اعتبارا من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة.

المعامالت المحذوفة من البيانات المّوحدة 
تشمل األرصدة بين شركات المجموعة والدخل والمصروفات )باستثناء عائدات أو خسائر المعامالت 
بالعملة األجنبية ( الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، 
يتم إستبعادها , يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها إستبعاد المكاسب 

غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يتوفر فيه دليل على انخفاض القيمة.

القروض والسلف ومخصص االنخفاض في القيمة ج. 
القروض والسلف هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو دفعات قابلة 

للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. يتم إدراج القروض والسلف بالتكلفة العادلة، وهي المقابل 
النقدي إلنشاء أو شراء قرض بما في ذلك أي تكاليف معامالت، وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

تقوم المجموعة بتاريخ كل مركز مالي بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على أن القروض والسلف 
قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها, تتعرض القروض والسلف لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد 
خسائر االنخفاض في القيمة فقط عند وجود دليل موضوعي على أن البنك لن يكون قادرًا على 

تحصيل كافة المبالغ المستحقة.

المعايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود دليل موضوعي على وجود خسارة في انخفاض 
القيمة تشمل: 

تعثر المدفوعات االمترتبة عن التعاقدات في أصل الدين أو الفائدة؛ 	 

صعوبات التدفقات النقدية التي يعاني منها للمقترض؛ 	 

مخالفة أحكام أو شروط القرض؛ 	 

البدء في إجراءات اإلفالس؛ 	 

تدهور الوضع التنافسي للمقترض؛ 	 

 التراجع في قيمة الضمان؛	 
وجود معلومات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض ملحوظ في التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة من محفظة من الموجودات المالية منذ اإلدراج األولي لتلك الموجودات، 
رغم أن االنخفاض ال يمكن تحديده بعد مع وجود الموجودات المالية المنفردة في المحفظة بما 

في ذلك:

التغيرات المعاكسة في حالة الدفع للمقترضين في المحفظة، . 1

الظروف المحلية أو االقتصادية التي ترتبط بحاالت التأخر في موجودات المحفظة.. 2
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ج. القروض والسلف ومخصص االنخفاض في القيمة )تابع(
تقوم المجموعة أوال بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل فردى 

للموجودات المالية الهامة، وبشكل فردي أو بصورة مشتركة للموجودات المالية التي ال تعتبر مؤثرة 
عند تقييمها بصورة فردية, إذا قررت المجموعة عدم توفر دليل موضوعي على إنخفاض موجودات 

مالية بصورة منفردة، سواء كان ذلك ذو تأثير جوهري أم ال، ويشمل ذلك الموجودات ضمن مجموعة 
من الموجودات المالية التي لها خصائص مخاطر ائتمانية مشابهة ومن ّثم يتم تقييم اإلنخفاض في 
قيمتها بصورة مشتركة.الموجودات التي يتم تقييم اإلنخفاض في قيمتها بشكل فردي والتي تتكبد 

خسائر انخفاض في قيمتها ال يتم إدراجها ضمن التقييم الجماعي النخفاض القيمة.

يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( ويتم خصمها 
باستخدام معدل الفائدة الفعلية للموجودات المالية, يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات 

من خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد, إذا نقصت قيمة 
االنخفاض الحقا نتيجة لسبب حدث بعد عملية الحذف، فيتم تحرير المخصص وقيده في بيان الدخل 

المّوحد, إذا كان للقرض سعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة لإلنخفاض في 
القيمة يتم على أساس سعر الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

إن حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجودات المالية المتوفرة 
كضمانات يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن بيع تلك الضمانات ناقصًا التكاليف المرتبطة 

بالحصول على تلك الضمانات وبيعها، سواء كان بيع الضمان بشكل مبكر مرجحًا أم ال.

ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس 
خصائص مخاطر االئتمان المتشابهة )أي على أساس عملية تقييم المجموعة للمخاطر التي تأخذ في 
االعتبار نوع الموجودات وقطاع العمل ونوع الضمان وحالة التأخر في السداد والعوامل األخرى ذات 
الصلة(, تعد هذه الخصائص هامة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات هذه الموجودات 

بوصفها مؤشرًا على قدرة المدينين على سداد المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية 
للموجودات التي يتم تقييمها.

إن التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة من الموجودات المالية، التي يتم تقييمها بشكٍل 
جماعي لتحديد االنخفاض في القيمة، يتم تقييمها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية 

للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية للموجودات ذات الخصائص المماثلة من مخاطر االئتمان, يتم 
تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية التي يمكن مالحظتها لتعكس آثار الظروف 
الراهنة التي لم تؤثر على الفترة التي تستند إليها تجربة الخسارة التاريخية وتزيل اآلثار المترتبة على 

الظروف السائدة في الفترة التاريخية التي ال تتوفر في الوقت الراهن.

إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات الموجودات تعكس وتتوافق مع 
التغيرات الملحوظة في البيانات ذات الصلة من فترة ألخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة، 
أو ارتفاع أسعار العقارات، أو حالة المدفوعات، أو غيرها من العوامل التي تدل على التغيرات في 
احتمالية تكبد الخسائر وحجمها(, إن المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية تتم مراجعتها بانتظام ِمن ِقبل البنك للحد من أية فروقات تنشأ بين تقديرات الخسائر 
وتجربة الخسارة الفعلية.

عندما يصبح قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم حذفه مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق 
بذلك القرض , ويتم ذلك في العادة خالل فترة ستة شهور إلى إثناعشر شهرا بعد أن يصبح القرض 
متعثرا، ويعتمد ذلك على نوع القرض, القروض العقارية المتعثرة يتم حذفها بعد معالجة كل حالة 
بصورة فردية, وفي حالة عدم توفر مخصص، يتم قيد قيمة ذلك الحذف في بيان الدخل المّوحد, 

ويتم إدراج المبالغ المستردة الحقًا في بيان الدخل المّوحد. 

القروض التي يتم تقييم انخفاض قيمتها بصورة مشتركة أو فردية والقروض التي تمت إعادة 
التفاوض بشأن فترات سدادها ال يتم احتسابها كقروض من ضمن المستحقات القديمة، لكن يتم 

اعتبارها كقروض جديدة.

التمويل اإلسالميد. 
تمارس المجموعة انشطة مصرفية إسالمية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات 
اإلسالمية المختلفة مثل المرابحة واإلجارة والسلم والمضاربة والوكالة, إن السياسة المحاسبية 
للتسجيل المبدئي والقياس الالحق وإلغاء تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية اإلسالمية تم 

اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 2.3.

تمويل المرابحة
عبارة عن عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع السلع وموجودات اخرى إلى العمالء بنسبة أرباح 

متفق عليها على التكاليف,تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناء على وعد من العمالء بشراء هذا 
البند الذي تم شراءه وفقاء لشروط وظروف معينة.

أرباح المرابحات قابلة للقياس في بداية المعامالت ويتم حساب هذه اإليرادات عند استحقاقها على 
خالل فترة العقد وذلك باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي للرصيد المتبقى.

السلم 
إن بيع السلم عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل ) البائع( بموجبه بتقديم/توريد الموجودات المادية 
الملموسة للمجموعة )المشتري( في موعد الحق يتفق عليه الطرفان في مقابل دفع ثمن مقدم 

بالكامل على الفور من قبل المشتري.

يتم تسجيل إيرادات السلم بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلى خالل فترة العقد على أساس 
رأسمال السلم غير المسدد.

المضاربة 
هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتوفير المال )رب المال( ويقوم 

الطرف اآلخر )المضارب( بإستثمار األموال في مشروع أو نشاط معين, ويتم توزيع أية أرباح بين 
الطرفان وفقا ألرباح األسهم التي تم اإلتفاق عليها مسبقا في العقد, يتحمل المضارب الخسارة في 
حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أي من شروط وبنود المضاربة وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. 

الوكالة 
الوكالة عبارة عن إتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( بتقديم مبلغ 

معين للوكيل )الوكيل( الذي يستثمره وفقا لشروط محددة مقابل رسوم معينة ) مبلغ مقطوع 
من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر( , يلتزم الوكيل بضمان المبلغ المستثمر في حالة 
اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أي من شروط عقد الوكالة , يمكن ان تكون المجموعة الوكيل أو رب 

المال حسب طبيعة العملية. 

يتم تسجيل اإليرادات التقديرية للوكالة على أساس اإلستحقاق طوال الفترة والمعدلة باإليرادات 
الحقيقية عند إستالمها, يتم تحميل واحتساب الخسائر عند إعالنها من قبل الوكيل.

اإلجارة 
تمويل اإلجارة عبارة عن تمويل اتفاقية إيجار حيث يقوم البنك بصفته )المؤجر( بتأجير أحد األصول 

وذلك بناء على تعليمات العميل )المستأجر( الذي يتعهد باستئجار العقار لفترة محددة مقابل أقساط 
معلومة. وتنتهى اإلجارة بتحويل ملكية ذلك األصل للمستأجر وذلك عند انتهاء فترة اإليجار ويشمل 
ذلك المخاطر والعوائد لملكية األصل المستأجر. األصول موضوع اإلجارة يتم تحديد قيمتها بقيمة 

تساوي صافي مبلغ االستثمار المتبقى ويشمل ذلك اإليرادات المتحصلة ناقصا مخصصات 
االنخفاض في القيمة.

إيضاحات حول البيانات المالية
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أوراق مالية استثمارية  . 
تقوم المجموعة بتصنيف أوراقها المالية االستثمارية ضمن الفئات التالية: أوراق مالية تجارية، 

واستثمارات محتفظ بها لحين استحقاقها واستثمارات متوفرة للبيع, تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف 
المناسب الستثماراتها عند االحتساب المبدئي,

األوراق المالية التجارية: األوراق المالية اإلستثمارية المحتفظ بها بقيمتها العادلة من خالل الربح 
والخسارة هي التي تم االستحواذ عليها في األصل بغرض التداول وتحقيق األرباح.

االســتثمارات المحتفظ بها لحين اســتحقاقها: االســتثمارات المحتفظ بها لحين اســتحقاقها هي 
موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة لهــا دفعــات ثابتــة أو محددة وتواريخ اســتحقاق ثابتة وأن إدارة المجموعة 

لديهــا النيــة الصادقــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بها لحين تاريخ اســتحقاقها. إذا قــررت المجموعة بيع 
كميــات أخــرى خــالف الموجــودات غيــر الكبيــرة المحتفظ بها لحين اســتحقاقها، عندهــا يتم إعادة تصنيف 
الفئــة بالكامــل بوصفهــا متوفــرة للبيــع، باســتثناء إذا كان البيــع نتيجــة لتدهور كبير فــي القيمة االئتمانية 

للجهة المصدرة.

االستثمارات المتوفرة للبيع: االستثمارات المتوفرة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة 
المصنفة كمتوفرة للبيع أو غير المصنفة على أنها )أ( قروض وسلف، )ب( استثمارات محتفظ بها 

لحين استحقاقها.

المشتريات المنتظمة والمبيعات المحتفظ بها لحين إستحقاقها والموجودات المالية المتوفرة للبيع يتم 
احتسابها في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع تلك الموجودات.

الموجودات المالية، عدا الموجودات المحتفظ بها بغرض التداول يتم إحتساب قيمتها مبدئيا بالقيمة 
العادلة إضافة إلى تكاليف المعاملة.بالنسبة للموجودات المالية المحتفظ بها لغرض التداول، يتم 
إدراج تكاليف المعاملة في بيان األرباح والخسائر. ال يتم إحتساب قيمة الموجودات المالية عندما 
تنتهي الحقوق المتعلقة بإستالم تدفقات نقدية من تلك الموجودات المالية أو عندما تقوم 

المجموعة بتحويل كافة المخاطر والعائدات المتعلقة بالملكية لتلك الموجودات. 

يتم الحقا احتساب الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة, يتم احتساب االستثمارات 
المحتفظ بها لحين استحقاقها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

يتم احتساب األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
للبيع مباشرة في بيان الدخل الشامل الموحد، حتى يتوقف احتساب الموجودات المالية أو يتم 

حساب انخفاض قيمتها, في هذه الحالة فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة والتي تم احتسابها سابقًا 
ضمن بيان الدخل الشامل الموحد يتم احتسابها بها في بيان الدخل.

يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة من الموجودات المالية النقدية المتوفرة 
للبيع مباشرة في بيان الدخل.

تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق إلى أسعار الطلب الحالية، حيث تقوم 
المجوعة بإعتبار أسعار الطلب لعكس القيمة العادلة، وإذا كانت السوق للموجودات المالية غير فعالة 
)وكذلك الحال بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة(، عندها تقوم المجموعة بحساب القيمة العادلة 

من خالل استخدام حسابات التقييم الفنية.

يتم قيد عائدات الفائدة المكتسبة الناتجة عن األوراق المالية االستثمارية في بيان الدخل المّوحد 
بوصفها إيرادات من األوراق المالية االستثمارية.

يتم احتساب توزيعات األرباح المتعلقة بحقوق الملكية في األوراق المالية المتوفرة للبيع في بيان 
الدخل عندما يتأكد حق المجموعة في استالم تلك الدفعات. 

تقوم المجموعة في كل تاريخ لصدور بيان المركز المالي بتقييم الدليل موضوعي الذي يؤكد أن 
الموجودات المالية قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. في حالة االستثمارات في األوراق المالية 

المصنفة على أنها متوفرة للبيع، فإن التراجع الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للورقة المالية 
لما دون تكلفتها يؤخذ في االعتبار في تحديد عما إذا كان األصل قد تعرض فعال لالنخفاض في 

قيمته، وعند وجود هذا الدليل بالنسبة للموجودات المالية المتوفرة للبيع، فإن الخسارة المتراكمة 
–التي يتم قياسها بوصفها الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناقصًا خسارة 

االنخفاض في القيمة الخاصة بذلك األصل المالي المحتسبة سابقًا في بيان الدخل المّوحد – يتم 
حذفها من حقوق الملكية واحتسابها في بيان الدخل, خسائر انخفاض قيمة األدوات اإلستثمارية 
المتوفرة للبيع المحتسبة في بيان الدخل بخصوص ال يتم حذفها في بيان الدخل, اإلنخفاض في 

قيمة أدوات الدين المصنفة على أنها متوفرة للبيع أو تلك المحتفظ بها إلى حين ميعاد إستحقاقها 
يتم تقييمها حسب السياسة المحاسبية إلنخفاض القروض والسلفيات إيضاح 2.3. 

مبالغ مستحقة من مصارف و. 
يتــم احتســاب المبالــغ المســتحقة مــن المصــارف مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة ويتــم قياســها الحقــا 

بالتكلفــة المطفــأة وذلــك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي, ويتــم تقييــم االنخفــاض فــي 
قيمــة المبالــغ المســتحقة مــن المصــارف وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي السياســة المحاســبية للقــروض 

والســلف إيضــاح رقم 2.3.

نقد وما في حكمهز. 
لغرض بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والمبالغ في 

الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب والودائع بفترة استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر 
باستثناء الوديعة اإللزامية المحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

أدوات مالية مشتقةح. 
يتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشتقات ويعاد 

قياسها بالقيمة العادلة. ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المدرجة في األسواق 
النشطة، بما في ذلك معامالت السوق األخيرة. طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة يعتمد 

على ما إذا تم تعيين مشتق كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، طبيعة البند الذي يتم تغطيته. وتظهر 
جميع المشتقات كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة والمطلوبات عندما تكون القيمة 

العادلة سالبة.

وثائق فريق في بداية الصفقة العالقة بين أدوات التحوط والبنود المغطاة، وكذلك أهداف إدارة 
المخاطر واستراتيجيتها في القيام بعدة تعامالت تحوط. كما يوثق المجموعة تقييمها، عند بدء 

التحوط وعلى أساس مستمر، ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط هي فعالة 
للغاية في موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من البنود المغطاة.

يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لمختلف األدوات المالية المشتقة في إيضاح 21.

تغطية القيمة العادلة
يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم تصنيفها والتأهل تحوط القيمة 

العادلة في بيان الدخل، جنبا إلى جنب مع أي تغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو مطلوبات 
المحوط أن تعزى إلى مخاطر التحوط. المجموعة ينطبق فقط القيمة العادلة محاسبة التحوط للمخاطر 
التحوط فائدة ثابت على سندات الدين الصادرة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال 
للمبادالت أسعار الفائدة التحوط سندات الدين الصادرة سعر الصرف الثابت في بيان الدخل ضمن 
“مصروفات الفوائد”. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال في بيان الدخل ضمن 
“إيرادات تشغيلية أخرى”. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للتحوط الثابتة معدل سندات الدين 

الصادرة تعزى إلى مخاطر أسعار الفائدة في قائمة الدخل ضمن “مصروفات الفوائد”.

إذا لــم يعــد التحــوط يســتوفي المعاييــر لمحاســبة التحــوط، يتــم إطفــاء التعديــل علــى القيمة 
الدفتريــة لبنــد التحــوط التــي يتــم اســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي للربــح أو الخســارة خالل 

الفتــرة حتــى تاريخ االســتحقاق.

إيضاحات حول البيانات المالية
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أوراق دين مصدرةط. 
يتم إدراج الدين الصادر مبدئيا بالقيمة العادلة صافيا من تكاليف المعامالت المتكبدة. وبعد القياس 
المبدئي، يتم قياس الدين المصدر الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

يتم احتساب التكلفة المطفأة عن طريق األخذ بعين االعتبار ألية خصومات أو عالوات على هذا 
اإلصدار والتكاليف التي تعد جزءا ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ممتلكات ومعداتي. 
األراضي والمباني بشكٍل رئيسي تشمل الفروع والمكاتب, يتم احتساب الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

ناقصًا االستهالك المتراكم, وتشمل التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بشراء تلك األغراض.

يتم احتساب النفقات الالحقة بالقيمة الدفترية للموجودات أو احتسابها كموجودات منفصلة حسبما 
يكون ذلك مالئمًا، فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق إلى البنك فوائد اقتصادية مستقبلية 
مرتبطة بتلك الموجودات ويكون باإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل معتمد, يتم حذف القيمة 

الدفترية لألصل الذي تم استبداله, ويتم احتساب كافة مصاريف عمليات التصليح والصيانة األخرى 
في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبدها فيها.

ال يتم حساب استهالك األراضي ألنها ليس لها عمر محدد, بينما يتم حساب االستهالك على 
الموجودات األخرى بطريقة القسط الثابت لخفض تكلفة الموجودات وصواًل إلى قيمها التقديرية 

المتبقية على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية المتوقعة. وذلك على النحو التالي:

السنوات

30-15 مباني

15 – 4 أجهزة حاسوب وبرامج

6 – 4 أثاث وتجهيزات ومعدات

 6 – 2 تحسينات على عقار مستأجر

4 – 2 مركبات

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة للموجــودات وأعمارهــا اإلنتاجيــة وتعديلهــا عنــد االقتضــاء بتاريــخ كل 
ميزانيــة عمومية.

يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ويتم تحويلها إلى فئة األصل المالئم عندما تصبح 
جاهزة لالستخدام ويتم حساب االستهالك لها وفقًا للسياسات المحاسبية للبنك.

عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد،يتم خفضها مباشرة 
إلى قيمته القابلة لالسترداد والتي هي صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى.

يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة عوائد البيع مع القيمة 
الدفترية لألصل المستبعد وتؤخذ باالعتبار عند تحديد إيرادات العمليات.

منافع الموظفينك. 

I .خطة مساهمات محددة
خطة مساهمات محددة هي خطة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتي بموجبها تدفع مؤسسات 

بعينها مساهمات ثابتة نحو منشأة بعينها وعلى أثر ذلك لن يترتب عليك أي التزام قانوني أو 
إلتزامات لدفع مبالغ إضافية, يتم احتساب اإللتزامات المترتبة عن مساهمة خطط التقاعد كمصروف 
منافع موظفين في بيان الدخل المّوحد خالل الفترات التي تم تقديم الخدمات من قبل الموظفين

يتم دفع معاشات التقاعد فيما يتعلق الموظفين من مواطني دولة اإلمارات إلى المؤسسة العامة 
للمعاشات والضمان االجتماعي وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات رقم ) 7 (، لسنة 1999 الخاص 

بالمعاشات والتأمينات االجتماعية.

II .خطة منافع محددة
يتم حساب التزام المنافع المحددة سنويا باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة, يتم تحديد 
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع الفوائد، 
وتلك التي لديها شروط لالستحقاق ويتم تقريبها لشروط اإللتزامات المتعلقة بالتقاعد.

تم رصد مخصص أيضا كمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وذلك طبقا لقانون العمل في دولة اإلمارات لفترات خدمتهم حتى تاريخ صدور المركز المالي ويتم 

اإلفصاح عن ‘ مخصص نهاية خدمة الموظف ‘ في بيان المركز المالي.

III . منافع موظفين قصيرة األجل
يتم قياس منافع الموظفين حدودة األجل على أساس ال يستند على الخصم ويتم حسابها 

كمنصرفات متى ما تم تقديم الخدمة, يتم احتساب المطلوبات للمبلغ المتوقعة ويتم سدادها على 
أساس محددة األجل إذا كان البنك لديه إلتزامات قانونية حالية لسداد تلك المبالغ بوصفها مترتبة عن 

استحقاقات خدمة سابقة للموظقين ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

تم رصد مخصص للمطلوبات التقديرية المترتبة عن مكافآت الموظفين وتشمل إستحقاقات اإلجازة 
السنوية وتكلفة التذاكر وذلك مقابل خدمات الموظفين وذلك حتى تاريخ صدور بيان المركز المالي, 

تم إدراج هذا المخصص ضمن مطلوبات أخرى. 

موجودات برسم األمانة ل. 
إن الموجودات واإليرادات الناتجة عن أنشطة رسم األمانة التي يمارسها البنك بصفة ُمستأَمن مثل 
الُمعّين أو الوصي أو الوكيل, يتم استبعادها من هذه البيانات المالية, ويتم االعتراف باإليرادات 
التي يتحصل عليها البنك من هذه الخدمات وفقًا للسياسة المحاسبية بشأن إيرادات الرسوم 

والعموالت )إيضاح 2)س((.

رأس المالم. 

تكاليف رأس المال المصدر
يتم إظهار التكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر إلى إصدار أسهم جديدة ضمن بند حقوق 

الملكية كخصٍم من العوائد,

أرباح األسهم العادية
يتم احتساب توزيعات أرباح األسهم العادية ضمن بند حقوق الملكية في الفترة التي يتم فيها 

اعتماد هذه التوزيعات من قبل مساهمي البنك.
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المخصصات واإللتزامات الطارئة ن. 
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث 

سابقة، فمن المحتمل أن خروج موارد تمثل منافع اقتصادية سوف تكون هناك حاجة لتسوية 
االلتزام، وتقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق,

عندما يتوقع أن يتم استردادها من طرف ثالث بعض أو كل الفوائد االقتصادية المطلوبة لتسوية 
مخصص، ويتم احتساب الذمم المدينة كموجودات إذا كان من المؤكد أنه سوف يتم استالم السداد 

ويمكن قياس ذلك المبلغ المستحق بشكل موثوق.

المطلوبات المحتملة، والتي تشمل بعض الضمانات وخطابات االعتماد، هي التزامات محتملة تنشأ 
عن األحداث الماضية التي سوف تتأكد فقط عن طريق حدوثها أو عدم حدوثها، واحد أو أكثر غموضا 
األحداث في المستقبل ليس كليا تحت سيطرة المجموعة أو هي االلتزامات الحالية التي نشأت من 
أحداث سابقة ولكن لم يتم التعرف عليها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب التسوية تدفق منافع 

اقتصادية، أو ألن مبلغ االلتزامات ال يمكن قياسه بشكل موثوق, ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة 
ضمن البيانات المالية الموحدة بل يتم اإلفصاح عنها في إيضاحات البيانات المالية المّوحدة، هذا ما 

لم تكن مستبعدة.

مستحقات عمالء س. 
يتم حساب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة صافيًة من تكلفة المعامالت التي تم تكبدها ويتم 
حسابها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وأي فرق بين العوائد ) 

صافيًة من تكلفة المعامالت( وقيمة االسترداد يتم بيانها ضمن بيان الدخل على مدى فترة القرض 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

العمالت األجنبيةع. 
يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهو عملة 
البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها )“العملة الوظيفية”( يتم عرض البيانات 

المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة, ويتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى 
درهم اإلمارات العربية المتحدة بالسعر السائد بتاريخ المعاملة, يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
المالية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
بيان المركز المالي ويتم احتساب أية أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل بخالف األرباح والخسائر 

المتعلقة بالبنود المعروضة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

إيرادات ومصاريف الفوائد ف. 
يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل لكافة األدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي, ويتم احتساب الفائدة المكتسبة خالل االحتفاظ باألوراق 

المالية االستثمارية كإيرادات من أوراق مالية استثمارية في بيان الدخل.

طريقة سعر الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي 
وكذلك لتوزيع إيرادات أو مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية, إن سعر الفائدة الفعلي هو 

السعر الذي يخصم بشكٍل دقيق الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية التقديرية خالل العمر 
المتوقع لألداة المالية أو على مدى فترة أقصر، حسبما يكون ذلك مالئمًا, وصواًل إلى صافي 

القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.

عندما يتم خفض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجًة لخسارة 
االنخفاض في القيمة, يتم االعتراف بإيرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم 

التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة.

إيرادات رسوم وعموالت ص. 
يتم إدراج الرسوم والعموالت، بخالف رسوم ترتيبات القروض بشكٍل عام عندما يتم تقديم الخدمة, 

يتم تأجيل رسوم التزامات القروض الخاصة بالقروض التي من الُمرّجح سحبها ويتم االعتراف 
بها كتعديل على سعر الفائدة الفعلي على القرض, يتم االعتراف برسوم المحفظة ورسوم 

االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى بناًء على عقود الخدمة المتصلة بها, ويتم عادًة على أساس 
متناسب زمنيًا, يتم االعتراف بالعموالت المكتسبة من األنشطة برسم األمانة للبنك على مدى 

الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها, ويتم تطبيق المبدأ ذاته على خدمات األمانة التي يتم تقديمها 
بشكٍل متواصل على مدى فترة زمنية مطولة. 

مقاصة األدوات الماليةق. 
يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي عند 
وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ووجود نية للتسوية على أساس الصافي 

أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

تقارير قطاعيةر. 
يتم التقرير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع نظام التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي 
وصانع القرارات, إن رئيس التشغيل الرئيسي وصانع القرار هو الشخص أو المجموعة التي تخصص 
الموارد للقطاعات العاملة وتضطلع بمهمة تقييم قطاعات المنشأة, وقد قرر البنك أن تكون اللجنة 

التنفيذية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن صنع القرار وتجري جميع المعامالت التجارية بين 
قطاعات األعمال على أساس تجاري بحت وإستبعاد اإليرادات والتكاليف بين القطاعات, يتم استخدام 

اإليرادات والمصاريف المرتبطة مباشرًة بكل قطاع على حدة في تحديد أداء قطاع األعمال.

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8, يمتلك البنك قطاعات األعمال التالية: الخدمات 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات والخزينة.
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إدارة المخاطر المالية. 3

مراجعة إدارة المخاطر. 1 -3
تتعرض أنشطة المجموعة إلى عدد من المخاطر المالية وتنطوي هذه األنشطة على تحليل وتقييم 
وقبول وإدارة تلك المخاطر إلى حد ما أو مجموعة تلك المخاطر.إن قبول المخاطر يقع في صلب 

العمل المالي وبناًء على ذلك يتمثل هدف المجموعة في تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد 
والتقليل ما أمكن من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

إن سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة مصممة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع سقوف 
وضوابط مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر ولاللتزام بالسقوف من خالل أنظمة المعلومات الحديثة 

والموثوقة, تقوم المجموعة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر الخاصة به بشكٍل منتظم 
لمواجهة التغيرات في األسواق والمنتجات واألخذ بأفضل الممارسات الناشئة.

مخاطر االئتمان . 2 -3
ُتـعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المتعلقة بإخفاق عمالء أو زبائن المجموعة أو األطراف المقابلة 
أو األدوات المالية األخرى في أداء واجباتهم أو رفضهم لدفع الفائدة أو سداد المبلغ األصلي أو 
بخالف ذلك لتنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو أية تسهيالت ائتمانية أخرى, 

مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية.

تنشأ مخاطر االئتمان أيضًا من خالل انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة التي يقوم البنك 
باالحتفاظ بأدواتها االئتمانية, األمر الذي يؤدي إلى االنخفاض في قيمة الموجودات, ولما كانت 

مخاطر االئتمان أهم المخاطر التي تواجه المجموعة, فإنه يتم تكريس موارد وخبرات وضوابط ُمعتبرة 
إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية لدى المجموعة.

تتضمن سياسة االئتمان لدى المجموعة أسلوبًا منظمًا وثابتًا لتحديد وإدارة مخاطر المقترضين 
واألطراف المقابلة الكامنة في موجودات كافة العمليات المصرفية لألفراد وللشركات الكبرى 

والصغيرة والمتوسطة.

يتحمل رئيس قسم االئتمان وفريق العمل التابع له، بما في ذلك موظفي قسم التحصيل، 
مسؤولية تحديد مخاطر االئتمان وإدارتها على مستوى المعامالت والمحافظ االستثمارية وعن 
ضمان االلتزام باإلجراءات الخاصة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع إطار العمل المقرر في السياسة 

وخطط المنتجات وتعاميم االئتمان وكذلك ضمان االلتزام بالمعايير التنظيمية.

تقوم المجموعة بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها عندما يتم تحديدها 
وخاصة تصنيف المخاطر إلى مخاطر خاصة بكل طرف من األطراف المقابلة أو خاصة بمجموعات , 

وكذلك المخاطر الخاصة بالقطاعات والدول, يتوفر لدى المجموعة دليل لبرامج المنتجات يضع سقوفًا 
للتعرض ولمعايير اإلقراض, وتتوفر لدى البنك أيضًا سقوف لالئتمان تحدد سقوف اإلقراض 

واالقتراض إلى/من المصارف األخرى.

تقوم المجموعة بهيكلة المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان التي يتعرض لها من خالل وضع 
سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة المقترضين وكذلك 

للقطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال, تتم مراقبة هذه المخاطر بشكٍل متواصل, وتتم الموافقة 
على السقوف الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقًا للمنتج وقطاع العمل والدولة بواسطة اللجنة 

التنفيذية ومجلس اإلدارة.

إن التعرض ألي مقترض منفرد، بما في ذلك البنوك، يخضع للمزيد من القيود التي تغطي 
التعرضات بوجود رصيد أو عدمه، ومخاطر التسليم اليومي فيما يتعلق بتبادل بنود مثل عقود صرف 
العمالت األجنبية المستقبلية. تخضع التعرضات الفعلية مقابل القيود للرقابة على أساس مستمر.

قامت المجموعة بوضع سياسات تحكم وتحدد مدى أهلية الضمانات المختلفة بما في ذلك حماية 
االئتمان، وإعتبار تخفيف مخاطر االئتمان التي تتضمن الحد األدنى من المتطلبات التشغيلية 
المطلوبة لضمانات التخفيف الفعال للمخاطر, معظم ضمانات المجموعة عقارات مرهونة. 

ويتم تقييم الضمانات بصورة دورية تتراوح من ربع سنوية إلى سنوية، اعتمادا على نوع تلك 
الضمانات, وخصيصا العقارات المرهونة، تم وضع إطار لتقييم العقارات المرهونة لتأكيد ضمان 

السياسات المالئمة واإلجراءات المعمول بها لتقييم العقارات المرهونة وغيرها من األنشطة ذات 
الصلة فيما يتعلق بتفسير ورصد وإدارة وتقييم العقارات المرهونة. 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ . ١ ٢3 33
بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى

الحد األقصى من التعرض
31 ديسمبر 2014
ألف درهم

31 ديسمبر 2013
ألف درهم

التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 
المدرجة ببيان المركز المالي هي على النحو التالي:

305,947543,899مبالغ مستحقة من مصارف 

قروض وسلف:

23,091,78121,035,608قروض أفراد

2,174,694923,637قروض شركات 

3,785,2892,695,952أوراق مالية استثمارية 

239,476195,120موجودات أخرى 

التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود غير 
المدرجة ببيان المركز المالي هي على النحوالتالي:

844,612740,613التزامات قروض وبنود أخرى خارج بيان المركز المالي 

30,441,79926,134,829

يمثل الجدول أعاله أسوأ سيناريو لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في 31 ديسمبر 2014 و2013 
ودون األخذ باالعتبار أية ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى محجوزة وفيما يتعلق 

بالموجودات ضمن بيان المركز المالي، تستند التعرضات المبينة أعاله إلى صافي القيم الدفترية 
كما هي مدرجة في بيان المركز المالي.

وكما يظهر أعاله، فإن أكبر مبلغ تعرض ناشيء من القروض والسلف للعمالء ) ويشمل االلتزامات( 
والمبالغ المستحقة من مصارف.
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3 -2. مخاطر االئتمان  )تابع(

3 ٢3 ١3. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية 
األخرى )تابع(

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة وخفض الخسارة الناشئة من تعرض البنك لمخاطر االئتمان التي نتجت عن محفظة 
القروض والسلف الخاصة به والمبالغ المستحقة من المصارف استنادًا إلى ما يلي:

تم تصنيف 93 % )2013: 92%( من القروض والسلف ضمن المستويات العليا وفقًا لنظام التقييم الداخلي للمصرف؛	 
قروض الرهن وقروض السيارات والتي تمثل شريحة كبيرة )2014: 29%، 2013: 29%( من القروض والسلف مؤّمنة بالضمانات؛	 
7.2% )2013: 7.2%( من القروض وتشمل القروض التي تم التفاوض حولها، قام البنك بتوحيد سعر الفائدة على اإلقراض وفقا 	 

ألسعار السوق للتمكن من إدارة المخاطر اإلئتماينة.
يقوم البنك بمراجعة سياسة االئتمان الخاصة به بشكٍل متواصل، ويتم إجراء التغييرات استنادًا إلى تقارير نظام المعلومات اإلدارية 	 

وإلى األنماط التي تنتج من هذه التقارير.
يتألف جزء كبير من األوراق المالية االستثمارية من أدوات الدين المصدرة بواسطة مؤسسات حكومية وشبه حكومية مرموقة.	 

قروض وسلف لعمالء والمبالغ المستحقة من مصارف . ٢ ٢3 33
القروض والسلف للعمالء والمبالغ المستحقة من المصارف مبينة بإيجاز على النحو التالي: 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

مبالغ مستحقة
من مصارف
ألف درهم

24,050,663305,94720,631,001543,899لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها
-1,184,017-1,136,277تأخر سدادها لكن لم تتعرض لالنخفاض في قيمتها

-539,840-618,762تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكل فردي 
25,805,702305,94722,354,858543,899المجموع

-)395,613(-)539,227(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة 
25,266,475305,94721,959,245543,899الصافي

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

قروض وسلف
لعمالء
ألف درهم

مبالغ مستحقة
من مصارف
ألف درهم

قروض وسلف

-19,721,433-21,894,015قروض أفراد

-909,568-2,156,648قروض شركات

543,899-305,947-مبالغ مستحقة من مصارف

24,050,663305,94720,631,001543,899المجموع

قروض وسلف
تقوم المجموعة بتصنيف القروض ضمن مجموعات مختلفة وذلك حتى يتسنى تقييم الخسائر في 

انخفاض قيمة محفظة قروض المجموعة. جودة اإلئتمان لمحفظة القروض والسلفيات التي لم 
تتاخر أقساطقها في السابق ولم يتم إنخفاض قيمتها يتم تقييمها بالرجوع لنظام التقييم الداخلي 

للمجموعة. 

يتم تقييم القروض المصرفية لألفراد في مجموعات وفقًا لعدد األقساط التي تأخر سدادها, يتم 
تقييم كافة القروض التي ال تعاني من تأخر في سداد الفائدة واألقساط إلى مجموعة )صفر( بينما 
يتم تقييم القروض والسلف التي تعاني من تأخر في سداد الفائدة واألقساط على نحو تصاعدي 
إلى مجموعة )1( فما فوق استنادًا إلى عدد أيام التأخر عن السداد. يتم استخدام جدول االئتمان 

لتقييم القروض وفقًا لخصائص مختلفة, وتشمل ثمانية فئات من القروض المنتظمة السداد وفئة 
قروض واحدة غير منتظمة السداد وتتم مراجعة هذه الفئات مرة واحدة سنويًا على األقل أو أكثر 

حسب الحاجة. ويتم تصنيف القروض والسلف على أنها في حالة عجز عن السداد بعد مرور 90 يومًا 
على عدم سداد الفوائد واألقساط. وقد تضمنت سياسة االئتمان سقوف إقراض داخلية لمختلف 

تعرضات القطاعات، وتتم مراجعة محفظة القروض للشركات على أساس ربع سنوي. 

مبالغ مستحقة من مصارف 
تحتفظ المجموعة بمبالغ مستحقة من مصارف بقيمة 306 مليون درهم )2013: 544 مليون درهم( 
والتي تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه الموجودات. يتضمن المبلغ 
المستحق من مصارف ما قيمته 73 مليون درهم ) 2013: 275 مليون درهم( كودائع لدى مصارف, 
والمبالغ المتبقية المستحقة من مصارف ومؤسسات مالية اخرى يتم اإلحتفاظ بها مع مؤسسات 
مرموقة داخل وخارج اإلمارات العربية المتحدة حيث تعتبر مخاطر التعثر في سدادها ضئيلة جدا. 

القروض والسلف التي تأخر سدادها لكن لم تتعرض لالنخفاض في قيمتها
لم يتم احتساب إنخفاض في القيمة للقروض والسلف التي تأخر سدادها ألقل من 90 يومًا ولكن 
تم احتسابها ضمن التقييم المشترك, المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف لفئة العمالء والتي تأخر 

سدادها، ولم يتم احتساب انخفاض في قيمتها هي على النحوالتالي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

قروض
أفراد
ألف درهم

قروض 
شركات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

قروض
أفراد
ألف درهم

قروض 
شركات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

تأخر سدادها حتى 
30691,7157,402699,117689,8731,428691,301 يومًا

تأخر سدادها من 
270,317-30268,6234,088272,711270,317 إلى 60 يومًا 

تأخر سدادها من 
60163,3261,123164,449221,870529222,399 إلى 90 يومًا

1,123,66412,6131,136,2771,182,0601,9571,184,071المجموع

القيمة العادلة 
255,2612,324257,585332,984332333,316للضمانات

القيمة العادلة للضمانات أعاله بقيمة 257.6 مليون درهم )31 ديسمبر 2013: 333.3 مليون درهم( 
تحت قروض أفراد تمثل القيمة العادلة للضمانات مقابل القروض العقارية.
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3 -2. مخاطر االئتمان )تابع(

3 ٢3 ٢3. قروض وسلف لعمالء والمبالغ المستحقة من مصارف )تابع(

القروض والسلف التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي
إن تفاصيــل مجمــوع مبالــغ القــروض والســلف التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا بشــكٍل فــردي، باإلضافــة إلــى القيمــة العادلة 

للضمــان ذي الصلــة المحتفــظ بــه بواســطة البنــك كتأميــن هــي علــى النحــو التالي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
قروض
أفراد
ألف درهم

قروض شركات المجموع
ألف درهم

قروض
أفراد
ألف درهم

قروض شركات المجموع
ألف درهم

579,91838,844618,762497,14742,693539,840قروض تعرضت لالنخفاض في القيمة بشكٍل فردي

)255,868()9,570()246,298()229,985()9,570()220,415(القيمة العادلة للضمان 

359,50329,274388,777250,84933,123283,972الصافي

إجمالي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف بلغ 539.2 مليون درهم ) 2013: 395.6 مليون درهم( منها 436.2 مليون 
درهم ) 2013: 329.6 مليون درهم ( تمثل مخصص للقروض والسلف لألفراد والمبلغ المتبقى 103 مليون درهم )2013: 66.00 مليون 
درهم( يمثل مخصص المحفظة وذلك لعكس المخاطر الكامنة في محفظة قروض البنك. 220.4 مليون درهم عبارة عن القيمة العادلة 
للضمانات أعاله تحت القروض الفردية تمثل القيمة العادلة لضمانات مقابل القروض العقارية ومبلغ 9.6 مليون درهم مبينة تحت 

القروض التجارية تمثل الضمانات النقدية مقابل االنخفاض في قيمة القروض المتبقية التي لم يتم تسويتها بعد.

القروض والسلف التي تمت إعادة التفاوض بشأنها
تشمل أنشطة إعادة الهيكلة ترتيبات تمديد السداد وتعديل وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ غالبية أنشطة إعادة الهيكلة بغرض تحسين 

التدفقات النقدية وفقًا ألحكام وشروط دليل برنامج منتجات البنك. يتم مراجعة تلك السياسات بصورٍة مستمرة، متى ما تم التفاوض 
بشأن قرض فال يعتبر مستحقات قديمة وإنا يعتبر قرضا جديدا. يوّضح الجدول أدناه القروض الُمعاد هيكلتها خالل عامي 2014 و2013:

القروض المجدولة خالل السنة 

20142013

قيمة القرضعدد الحسابات المنتج
قيمة القرضعدد الحسابات ألف درهم

ألف درهم

867500,058861530,810قروض أفراد مواطنين ووافدين

1334,20759114,509قروض عقارية

99537,12085728,890بطاقات إئتمانية

19815,8471436,517قروض سيارات

272113,024357128,813قروض تجارية راك فاينانس

2,345700,2562,277809,539المجموع

الجدول أدناه يعكس القروض المجدولة المستحقة كما في 31 ديسمبر 

20142013

عدد الحسابات المنتج
قيمة
القرض
ألف درهم

عدد الحسابات 
قيمة
القرض
ألف درهم

2,3561,383,4231,9951,025,708قروض أفراد مواطنين ووافدين

75187,085154369,491قروض عقارية

3,44850,7983,24642,119بطاقات إئتمانية

31320,1051718,121قروض سيارات

588208,240492168,862قروض تجارية راك فاينانس

6,7801,849,6516,0581,614,301المجموع

أوراق مالية استثمارية. 3 ٢3 33
تتكون األوراق المالية االستثمارية بشكٍل رئيسي من سندات الدين المصدرة بواسطة الحكومة 

ومؤسسات شبه حكومية ومؤسسات محلية وأجنبية تتمتع بسمعة مرموقة.

يعرض الجدول أدناه تحلياًل لســندات الدين حســب تصنيف وكاالت التقييم بتاريخ 31 ديســمبر 2013 
و31 ديســمبر 2014، بنــاًء علــى عمليــات التقييــم التــي تمت بواســطة وكالة موديــز وفيتش اإلئتمانية 

أو نظرائهم. 

31 ديسمبر31 ديسمبر    
2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

-A إلى +AAA إلى -A1,058,102781,681

-BBB إلى +BBB1,798,2461,231,843

910,580682,428غير مقّيمة

3,766,9282,695,952المجموع

السندات غير المصنفة تشمل صكوك وسندات حكومة دبي كما في 31 ديسمبر 2014 بمبلغ 705.7 
مليون درهم ) 31 ديسمبر 2013: 535.5 مليون درهم( وسندات طيران اإلمارات بمبلغ 204.9 مليون 

درهم كما في 31 ديسمبر 2014 ) 31 ديسمبر 2013: 146.8 مليون درهم( واضعين في اإلعتبار 
الجهات المصدرة لهذه الصكوك والسندات، فإن اإلدارة راضية عن عدم تصنيفها.

 

ضمانات ُمعاد تمّلكها. ٤ ٢3 33
فــي بعــض الحــاالت يســتحوز البنــك علــى العقــارات المرهونــة كضمانــات مقابل القــروض العقارية 
المتعثــرة الســداد وبمــا أنــه لــم يتــم أإلســتحواز علــى عقــارات ماديــة مهمة ال توجــد إفصاحات في 

الصدد. هذا 

 بالنسبة لقروض السيارات لألفراد في الحاالت التي تم فيها إعادة تملك تلك الموجودات كجزء من 
عملية االسترداد، حيث يتم التصرف فيها من خالل مزاد بواسطة أطراف أخرى ُمصرح لها بذلك، لذلك 

ال يقوم البنك بإدراج أي من هذه الموجودات في دفاتره.
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3 -2. مخاطر االئتمان )تابع(

تركيز مخاطر الموجودات المالية ذات التعرض لمخاطر االئتمان. 5 ٢3 33
تنشأ التركيزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في نشاطات عمل متشابهة أو في نشاطات في نفس المنطقة الجغرافيةأو 
يكون لديهم خصائص اقتصادية متشابهة تجعل قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكٍل مماثل للتغيرات في الظروف 
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى, تشير التركيزات إلى التأثر النسبي ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أو 

منطقة جغرافية محددة.

وبهدف تجنب زيادة التركيز في المخاطر, تشتمل السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة على إرشادات محددة للتركيز على االحتفاظ 
بمحفظة متنوعة، وتتم على أساسها مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها.

تركيز المخاطر الجغرافية
يبين الجدول أدناه تفصيل التعرضات االئتمانية الرئيسية للمجموعة وفقًا لقيمها الدفترية مصنفة بحسب المنطقة الجغرافية كما في 

31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2013. 

بالنسبة لهذا الجدول، فقد قامت المجموعة بتوزيع التعرضات على المناطق استنادًا إلى دولة المقر لألطراف المقابلة:

بنود ضمن بيان المركز المالي 

اإلمارات العربية
المتحدة

منظمة التعاون 
المجموعأخرىاإلقتصادي والتنمية

ألف درهمألف درهمالف درهم ألف درهم
31 ديسمبر 2014

182,211114,3739,363305,947مبالغ مستحقة من مصارف

قروض وسلف:

22,837,96589,876163,94023,091,781قروض أفراد
5,6792,174,694-2,169,015قروض شركات 

أوراق مالية استثمارية 
1,115,7043,725,089-2,609,385محتفظ بها لحين استحقاقها

60,200--60,200متاحة للبيع
239,476--239,476موجودات أخرى 

28,098,252204,2491,294,68629,597,187المجموع
31 ديسمبر 2013

373,257165,2305,412543,899مبالغ مستحقة من مصارف
قروض وسلف:
20,852,95566,476116,17721,035,608قروض أفراد

919,7011,1392,797923,637قروض شركات 
أوراق مالية استثمارية 

695,7832,653,684-1,957,901محتفظ بها لحين استحقاقها
42,268--42,268متاحة للبيع
195,120--195,120موجودات أخرى 

24,341,202232,845820,16925,394,216المجموع

بنود خارج بيان المركز المالي 

اإلمارات العربية 
المتحدة

منظمة التعاون 
المجموعأخرىاإلقتصادي والتنمية

ألف درهمألف درهمالف درهم ألف درهم
في 31 ديسمبر 2014

54836,069-35,521التزامات قروض 
799,6073,0855,851808,543ضمانات وقبوالت وتعرضات أخرى 

 835,1283,0856,399844,612
    في 31 ديسمبر 2013

37478,371-77,997التزامات قروض 
653,5793,1535,510662,242ضمانات وقبوالت وتعرضات أخرى 

 731,5763,1535,884740,613

تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع الصناعي . 6 ٢3 33
يوضح الجدول التالي تفصيل التعرضات االئتمانية للبنك بخصوص القروض والسلف وسندات الدين والبنود الخارجة عن بيان المركز 

المالي والمصنفة بحسب القطاع الصناعي في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2013.

بنود ضمن بيان المركز المالي

قروض
وسلف
ألف درهم

سندات
دين
ألف درهم

مبالغ 
مستحقة
من مصارف
ألف درهم

إجمالي 
التمويل
ألف درهم

بنود خارج بيان 
المركز المالي 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

31 ديسمبر2014

الزراعة والصيد واألنشطة ذات 
126126----الصلة 

النفط الخام والغاز والتعدين 
107,607107,607----واستغالل المحاجر 

726,40735,407761,814-510,706215,701التصنيع 

740,7211,575742,296-4,144736,577الكهرباء والمياه 

675,27788,412763,689-490,065185,212اإلنشاءات 

5,374,750165,3535,540,103--5,374,750التجارة 

1,497,54424,8891,522,433-1,131,950365,594النقل والتخزين واالتصاالت

192,0061,311,012305,9471,808,96595,1841,904,149المؤسسات المالية 

2,939,654269,8683,209,522-2,711,332228,322الخدمات 

742,87114,199757,070-742,871-الحكومة 

15,390,74941,99215,432,741--15,390,749الخدمات المصرفية لألفراد 

25,805,7023,785,289305,94729,896,938844,61230,741,550مجموع التعرضات

إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .3
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3 -2. مخاطر االئتمان )تابع(

3 ٢3 63. تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع الصناعي )تابع(

بنود ضمن بيان المركز المالي 

قروض
وسلف
ألف درهم

سندات
دين
ألف درهم

مبالغ 
مستحقة
من مصارف
ألف درهم

إجمالي 
التمويل
ألف درهم

بنود خارج 
بيان المركز 
المالي 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

31 ديسمبر2013

الزراعة والصيد والمحاجر واألنشطة ذات 
2,6451262,771--2,645الصلة 

النفط الخام والغاز والتعدين واستغالل 
26,34858,44284,790--26,348المحاجر 

459,93335,809495,742-280,952178,981التصنيع 
634,6701,418636,088-14,699619,971الكهرباء والمياه 

1,530,81960,7281,591,547--1,530,819اإلنشاءات 
3,644,261130,2223,774,483--3,644,261التجارة 

1,244,99622,5711,267,567-1,098,113146,883النقل والتخزين واالتصاالت
23,865992,105543,8991,559,869176,3971,736,266المؤسسات المالية 

538,301156,530694,831-410,114128,187الخدمات 
629,82514,582644,407-629,825-الحكومة 

15,323,04283,78815,406,830--15,323,042الخدمات المصرفية لألفراد والشركات 
22,354,8582,695,952543,89925,594,709740,61326,335,322مجموع التعرضات

قروض تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب القطاع الصناعي. 7 ٢3 33
إن تفاصيل مجموع مبالغ القروض والسلف التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب القطاع هي على النحو التالي:

تأخر سدادهاأقل من 90 يومًا
مخصص المجموعألكثر من 90 يومًا

محدد
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014 
2,7582,7582,689-تصنيع

----كهرباء ومياه
1,32339,95941,28233,913إنشاءات
27647,19347,46947,469التجارة 

6,4366,4366,436-النقل والتخزين واالتصاالت 
157157157-المؤسسات المالية 

1,24223,54324,78524,562الخدمات
15,253480,622495,875321,001الخدمات المصرفية لألفراد 

----أخرى
مجموع القروض التي تعرضت 

18,094600,668618,762436,227لالنخفاض في قيمتها

31 ديسمبر 2013 
زراعة وصيد ومحاجر أنشطة 

727272-مشابهة

----نفط خام وغاز وتعدين
1,3791,3791,379-التصنيع 

----كهرباء وماء
8346,55846,64138,998اإلنشاءات 

31938,34638,66534,662التجارة 
25,0935,0955,095النقل والتخزين واالتصاالت 

221-المؤسسات المالية 
757,1987,2737,273الخدمات

5,147435,133440,280241,700الخدمات المصرفية لألفراد 
433433433-أخرى

مجموع القروض التي تعرضت 
5,626534,214539,840329,613لالنخفاض في قيمتها

مقاصة األدوات المالية . 8 ٢3 33
لم تدخل المجموعة في ترتيبات رئيسية مع نظرائها لتسوية المعامالت على أساس الصافي وفي حالة غياب مثل هذه االتفاقيات فإن 

الموجودات والمطلوبات المالية يتم تسويتها على أساس إجمالي.

إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .3

١٠6 ١٠5



مخاطر السوق. 3 -3
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية, تنشأ مخاطر السوق من 

المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة ومن العمالت وأدوات حقوق الملكية والتي جميعها تتعرض لحركات 
عامة وخاصة في السوق وللتغيرات في مستوى تذبذب األسعار أو المعدالت أو األسعار السوقية 

مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية. 

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات )“اللجنة”( التي تتألف من الرئيس التنفيذي الذي يشغل منصب 
رئيس اللجنة وعضوية كل من رؤساء أقسام المالية والخزينة واالئتمان والخدمات المصرفية للشركات 

والخدمات المصرفية لألفراد باالجتماع بشكٍل منتظم لمراقبة مخاطر السوق وإدارتها.

تعد هذه اللجنة مسؤولة عن وضع أهم المؤشرات والنسب المالية الرسمية للمجموعة, ووضع 
السقوف إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وتحليل مدى التأثر بسعر الفائدة الخاص بالبنك وحاالت عدم 
التطابق في فترات االستحقاق، كما تضطلع اللجنة بقرارات االستثمار الخاصة بالمجموعة وتقدم 

توجيهاتها فيما يتعلق بسعر الفائدة وحركات العمالت. 

ال تدخل المجموعة في تعامالت تجارية مشتقة تتعلق بالمضاربات, والتعرض الوحيد في المشتقات 
يتعلق بعقود صرف العمالت اآلجلة والذي يقوم به البنك نيابة عن العمالء )اإليضاح 21(.

مخاطر األسعار. 3١ 33 3
 تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار نتيجة للحصص التي يمتلكها في سندات الدين وأسهم حقوق 
الملكية المصنفة كأوراق مالية استثمارية متاحة للبيع, تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في 
األسواق النشطة إلى أسعار الطلب الحالية، أما ما يتعلق باألوراق المالية غير المدرجة، فإن البنك 
يحتسب القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم وتجتمع اإلدارة العليا بشكٍل منتظم لمناقشة 

العائد على االستثمار وتركيز المخاطر ضمن محفظة االستثمار التابعة للمجموعة.

يبين تحليل التأثر بمخاطر األسعار نوعية التقلب في التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية 
المحتفظ بها من قبل البنك بسبب التغيرات في األسعار السوقية أو التغيرات في المتغيرات الرئيسية 
المستخدمة في أساليب التقييم، سواء نتجت تلك التغيرات عن عوامل خاصة بكل جهة مصدرة على 
حده أو عن عوامل مؤثرة على كافة األوراق المالية المشابهة المتداولة في السوق. بتاريخ 31 ديسمبر 

2014، لو ارتفعت/انخفضت األسعار السوقية بواقع 5% مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة لكان 
احتياطي القيمة العادلة قد ارتفع/انخفض بواقع 3.00 مليون درهم )2013: 2,1 مليون درهم(.

مخاطر أسعار الفائدة. 3٢ 33 3
مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب التدفقات النقدية 
المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. إن مخاطر أسعار الفائدة 
للقيمة العادلة هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 
الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية 
بخصوص مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ويمكن أن تزداد هوامش الفائدة نتيجة لهذه 
التغيرات ولكن يمكن أن تنخفض الخسائر في حال نشوء حركات غير متوقعة. تراقب المجموعة 

مخاطر أسعار الفائدة من خالل استخدام تقرير مفصل عن الفجوات وإجراء اختبارات التحمل لتحليل أثر 
الحركات المتوقعة في أسعار الفائدة.

تتألف الموجودات المالية غير الخاضعة ألي مخاطر في معدالت الفائدة من االستثمارات في حقوق 
الملكية والنقد واألرصدة لدى المصارف المركزية باستثناء شهادات اإليداع والممتلكات والمعدات 

والموجودات األخرى.

تستخدم المجموعة أدوات المحاكاة المالية لقياس ومراقبة حساسية معدالت الفائدة بشكل دوري. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات 
بتحليل ومراقبة النتائج.

تتعرض المجموعة لمختلف المخاطر المرتبطة بتذبذبات أسعار الفائدة السارية في السوق على موقفها المالي وتدفقاتها النقدية 
, يوضح الجدول أدناه الموجودات المالية والمطلوبات للبنك بقيمتها الدفترية مصنفة بموجب األسعار التعاقدية السابقة أو تواريخ 

االستحقاق.

أقل من 3 
شهور 

من 3 شهور 
إلى سنة 
واحدة 

من سنة 
إلى ثالثة 
سنوات 

من ثالث 
إلى خمس 
سنوات 

أكثر من 
خمس 
سنوات 

غير محملة 
المجموع بفائدة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2014

الموجودات 

نقد وأرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي
-1,000,000---3,217,4694,217,469

مبالغ مستحقة من 
232,487305,947----73,460مصارف أخرى 

25,266,475-8,281,6314,024,6397,882,3441,047,6074,030,254قروض وسلف 

147,527644,204359,7792,615,41818,3613,785,289-أوراق مالية استثمارية

ممتلكات ومعدات 
1,254,9771,254,977-----وموجودات أخرى 

8,355,0915,172,1668,526,5481,407,3866,645,6724,723,29434,830,157المجموع

المطلوبات وحقوق 
الملكية للمساهمين 

مبالغ مستحقة 
17,740761,807----744,067لمصارف 

6,373,88124,651,408--14,724,1813,238,346315,000مبالغ مستحقة لعمالء 

1,667,629-----1,667,629أدوات دين مصدرة1

مطلوبات أخرى 
ومخصص مكافآت 

نهاية خدمة للموظفين 
-----618,192618,192

حقوق الملكية 
7,131,1217,131,121-----للمساهمين 

14,140,93434,830,157--17,135,8773,238,346315,000المجموع 

فرق التأثر بأسعار 
1,933,8208,211,5481,407,3866,645,672)8,780,786(الفائدة

  

1 قامت المجموعة بتحويل أوراق الدين المصدرة بمعدل ثابت إلى معدل متغير باستخدام تبادل معدالت الفائدة.

إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .3
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3 -3. مخاطر السوق )تابع(

3 33 ٢3. مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

أقل من 3 
شهور 

من 3 شهور 
إلى سنة 
واحدة 

من سنة 
إلى ثالثة

سنوات 

من سنة 
إلى خمس 
سنوات 

أكثر من 
خمس 
سنوات 

غير محملة 
المجموع بفائدة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
في 31 ديسمبر 2013

الموجودات 
نقد وأرصدة لدى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي
-750,000---2,872,2623,622,262

مبالغ مستحقة من 
268,424543,899----275,475مصارف أخرى 

21,959,245-7,320,6522,722,7736,166,290953,0044,796,526قروض وسلف 
2,695,952-418,106531,6031,696,243-50,000أوراق مالية استثمارية
ممتلكات ومعدات 
1,305,4111,305,411-----وموجودات أخرى 

7,646,1273,472,7736,584,3961,484,6076,492,7694,446,09730,126,769المجموع
المطلوبات وحقوق 

الملكية للمساهمين 
مبالغ مستحقة 
3,3573,357-----لمصارف أخرى 

5,000,37623,069,147---13,869,4334,199,338مبالغ مستحقة لعمالء 
مطلوبات أخرى 

ومخصص مكافآت 
نهاية الخدمة 
للموظفين 

-----538,195538,195

حقوق الملكية 
6,516,0706,516,070-----للمساهمين 

12,057,99830,126,769---13,869,4334,199,338المجموع 
فرق التأثر بأسعار 

6,584,3961,484,6076,492,769)726,565()6,223,306(الفائدة

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضًا من خالل قياس أثر التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة, تفترض المجموعة تقلبًا 
في أسعار الفائدة يقدر بـ 25 نقطة أساس وتقوم بتقدير األثر التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:

2014 2013
 ألف درهم ألف درهم

18,30916,927التقلب في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

تعد حاالت التأثر بأسعار الفائدة الواردة أعاله توضيحية فقط وتمثل أسوأ السيناريوهات وأستخدمت فيها فرضيات مبسطة. وتستند 
إلى الفرق بين ما قيمته 13,527 مليون درهم )2013: 11,119 مليون درهم( بالنسبة للموجودات الُمحّملة بالفائدة وآجال استحقاق لفترة 
سنة وما قيمته 20,374 مليون درهم )2013: 18,069 مليون درهم( بالنسبة للمطلوبات الُمحّملة بالفائدة وتاريخ استحقاق لفترة سنة وال 

يستدعي هذا التأثر اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة لخفض تأثير حركات أسعار الفائدة.

مخاطر العمالت . 33 33 3
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من 
األدوات المالية المقيمة بالعمالت األجنبية, تتم مراقبة المراكز عن كثب ويتم استخدام استراتيجيات لضمان المحافظة على المراكز 

ضمن السقوف المحددة,

يتم تمويل موجودات المجموعة عادًة بنفس العملة المستخدمة في إتمام المعامالت لتفادي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية 
ومع ذلك تحتفظ المجموعة بمركز طويل األجل بالدوالر األمريكي ضمن السقوف المعتمدة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات 

الخاصة بالبنك.

بتاريخ 31 ديسمبر 2013، كان لدى البنك صافي التعرضات التالية وهي مقيمة بعمالت أجنبية:

بنود ضمن بيان المركز المالي 

المجموعأخرى دوالر أمريكي درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2014
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
4,217,469-3,858,092359,377العربية المتحدة المركزي 

109,332158,93237,683305,947مبالغ مستحقة من مصارف أخرى 

24,394,400860,46911,60625,266,475قروض وسلف 

3,785,289-18,3613,766,928أوراق مالية استثمارية 

183,98155,4923239,476موجودات أخرى 

28,564,1665,201,19849,29233,814,656مجموع الموجودات 

المطلوبات 

9,861761,807-751,946مبالغ مستحقة لمصارف أخرى 

19,852,9164,225,968572,52424,651,408مبالغ مستحقة لعمالء 

1,667,629-1,667,629-أدوات دين مصدرة

540,0394,337819545,195مطلوبات أخرى

21,144,9015,897,934583,20427,626,039مجموع المطلوبات 

6,188,617)533,912()696,736(7,419,265صافي مركز بيان المركز المالي 

في 31 ديسمبر 2013

24,711,9414,246,79357,74429,016,478مجموع الموجودات 

21,304,0491,874,177367,02323,545,249مجموع المطلوبات 

5,471,229)309,279(3,407,8922,372,616صافي مركز بيان المركز المالي 

ال تواجه المجموعة تعرضًا كبيرًا لمخاطر العمالت األجنبية ألن عملة المجموعة مربوطة بالدوالر األمريكي وهو العملة التي يحتفظ البنك 
منها بأكبر صافي لمركز مفتوح كما في 31 ديسمبر 2014. موقف كافة العمالت ضمن الحدود التي أقرتها لجنة الموجودات والمطلوبات. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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3 33 33. مخاطر العمالت  )تابع(

بنود خارج بيان المركز المالي 

درهم 
إمارتي

دوالر 
المجموعأخرى أمريكي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

في 31 ديسمبر 2014

36,069--36,069التزامات ائتمانية 

539,209220,58448,750808,543ضمانات وقبوالت وتعرضات أخرى 

575,278220,58448,750844,612المجموع

في 31 ديسمبر 2013

78,371--78,371التزامات ائتمانية 

463,090152,50446,648662,242ضمانات وقبوالت وتعّرضات أخرى

541,461152,50446,648740,613المجموع

عقود العمالت األجنبية 
في 31 ديسمبر 2014 

905428,159551,051980,115عقود عمالت أجنبية 

في 31 ديسمبر 2013

166,057315,233481,290-عقود عمالت أجنبية 

مخاطر السيولة. 4 -3
مخاطر السيولة هي مخاطر تتمثل في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها 
نتيجة لودائع عمالء يتم سحبها أو احتياجات نقدية من التزامات تعاقدية أو تدفقات نقدية خارجة 
أخرى مثل استحقاقات الديون, إن هذه التدفقات الخارجة من شأنها أن تستنزف الموارد النقدية 
المتاحة إلقراض العمالء واألنشطة التجارية واالستثمارات, وفي الظروف القصوى، يمكن أن 
يؤدي نقص السيولة إلى تخفيضات في بيان المركز المالي وبيع أصول أو احتمالية عدم القدرة 
على الوفاء بالتزامات اإلقراض علمًا بأن الخطر الماثل في عدم قدرة المجموعة على القيام بذلك 
هو في األساس متأصل في جميع العمليات البنكية ويمكن أن يتأثر بظروف متعلقة بالمؤسسة 

بشكٍل خاص أو بالسوق بشكٍل عام منها على سبيل المثال ال الحصر األحداث االئتمانية والصدمات 
النظامية والكوارث الطبيعية. 

عملية إدارة مخاطر السيولة. 3١ 3٤ 3
تقوم المجموعة بإدارة السيولة وفقا لمتطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمبادئ التوجيهية الداخلية للمجموعة بتكليف لجنة الموجودات والمطلوبات. وبناء على توجيهات 

لجنة الموجودات والمطلوبات، تقوم إدارة الخزانة بإدارة سيولة البنك.

على صعيد التمويل، تحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من موجوداتها من أموال الخاصة مما يقلل 
من الحاجة إلى األموال الخارجية. تعتمد المجموعة على الودائع من عالقتها القائمة على العمالء 

األفراد والشركات كمصدر أساسي للتمويل وفقط على المدى القصير ويعتمد ذلك على القروض 
بين البنوك لتمويل موجوداتها, ودائع العمالء استحقاقها أقصر عموما وجزء كبير منهم يستردها عند 
الطلب كما هو متعارف في هذه األسواق, طبيعة المدى القصير من هذه الودائع يزيد من مخاطر 
السيولة للمجموعة وتقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل الحفاظ على أسعار تنافسية 
والرصد المستمر التجاهات السوق أيضا ومعظم الزبائن مبنية معهم عالقة مؤسسة وعلى 

اتجاهات سابقة وهذه الودائع مرنة في طبيعتها وبالتالي تقل مخاطر السيولة إلى حد كبير. ال تعتمد 
المجموعة على الودائع الكبيرة وخلفية المودعين متنوعة جدا مما يؤدي إلى إستقرار الودائع. حصلت 
المجموعة على تمويل بمبلغ 500 مليون دوالر بموجب طرح سندات متوسطة األجل بالدوالر وذلك 
ضمن برنامج سندات متوسطة األجل تبلغ 1 مليار دوالر تم طرحه في يونيو 2014 وقد ساعد ذلك 

المجموعة على توفير تمويل على المدى الطويل ويمكن للمجموعة زيادة المبلغ بموجب هذا البرنامج 
إذا اقتضت الحاجة ذلك.

على صعيد توظيف االموال، تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات عالية السيولة تتألف أساسا 
من أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وشهادات الودائع الصادرة عن البنك 

المركزي والتسهيالت بين البنوك واألوراق المالية االستثمارية بما فيها االستثمارات في السندات 
الحكومية المحلية التي يمكن تسييلها لمواجهة نقص السيولة على المدى القصير وعلى المدى 
الطويل، متطلبات التي أوصى بها المصرف المركزي على الودائع تتراوح بين 1 % و 14 % للودائع 
المحددة األجل والودائع تحت الطلب كخطة طوارئ التمويل، تقوم المجموعة بتقييم خطط تمويل 

الديون الجاهزة والتي يمكن تنفيذها بسرعة إذا لزم األمر.

يحلل الجدول التالي موجودات ومطلوبات المجموعة ضمن مجموعات حسب إستحقاقها وذلك على 
أساس السنوات المتبقية من تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

استحقاقات الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدالها، بتكلفة وفائدة مقبولة، هي عوامل 
مهمة في تقييم سيولة المجموعة ووتخضع لتعرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

فرض المصرف المركزي لدولة اإلمارات بصورة إلزامية نسبة 1: 1عبارة عن نسبة القروض إلى 
الموارد المستقرة، حيث أن القروض والسلف ) مدمجة مع التسهيالت بين البنوك لديها فترة 
إستحقاق متبقية تتجاوز ثالثة أشهر ( ينبغي أن ال تتجاوز مصادر األموال المستقرة على النحو 
المحدد من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة , تراقب لجنة الموجودات 

والمطلوبات نسبة السلفيات الى الودائع على أساس يومي , أيضا تراقب المجموعة على أساس 
يومي نسبة األصول السائلة إلى األصول اإلجمالية، ونسبة األصول السائلة وتم إنشاء متحكم 

إداري داخلي التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة عند وصوله للسقف المحدد.

إيضاحات حول البيانات المالية
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3 -4. مخاطر السيولة )تابع(

3 ٤3 ١3. عملية إدارة مخاطر السيولة )تابع(
فــي 31 ديســمبر 2014، بلــغ إجمالــي الموجــودات الســائلة 21,7% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة )31 ديســمبر 2013: %22.7(, 

فــي 31 ديســمبر 2014 بلــغ معــدل الســلفيات بالنســبة للمصــادر المســتقرة 88,2% )2013: 88.1%( وهــو أقــل بكثيــر مــن متطلبــات الحــد 
األدنــى 100%, بالمثــل فــي 31 ديســمبر 2014، بلغــت نســبة موجــودات المجموعــة الســائلة 20% )2013: 19.8%( ممــا يعكــس موقــف 

الســيولة المطمئــن, 

أكثر من 5  المجموع
سنوات 

من 3 إلى 5 
سنوات 

من سنة إلى 
3 سنوات 

 3 إلى 12 
شهرًا

 لغاية 3 
أشهر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم
في 31 ديسمبر 2014

الموجودات

4,217,469 - - - 1,000,000 3,217,469  نقد وأرصدة لدى مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي

305,947 - - - - 305,947 مبالغ مستحقة من مصارف أخرى
25,266,475 6,624,262 1,474,527 8,528,915 4,179,904 4,458,867  قروض وسلف
3,785,289 2,573,517 359,804 644,229 147,533 60,206  أوراق مالية استثمارية

1,254,977 937,714 3,401 9,677 46,260 257,925  ممتلكات ومعدات وموجودات
 أخرى

34,830,157 10,135,493 1,837,732 9,182,821 5,373,697 8,300,414 المجموع
المطلوبات وحقوق الملكية 

للمساهمين 
761,807 - - - - 761,807 مبالغ مستحقة لمصارف أخرى
24,651,408 -  315,000 3,238,346 21,098,062  مبالغ مستحقة لعمالء
1,667,629 - 1,667,629 - - -  أدوات دين مصدرة

618,192 72,997 - - 1,161 544,034  مطلوبات أخرى ومخصص
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

7,131,121 7,131,121 - - - - حقوق المساهمين
34,830,157 7,204,118 1,667,629 315,000 3,239,507 22,403,903 المجموع
- 2,931,375 170,103 8,867,821 2,134,190 )14,103,489( صافي فرق السيولة

في 31 ديسمبر 2013
30,126,769 9,618,044 1,860,526 7,127,535 3,703,457 7,817,207 مجموع الموجودات

30,126,769 6,581,520 - - 4,119,603 19,425,646 مجموع المطلوبات وحقوق 
الملكية 

- 3,036,524 1,860,526 7,127,535 )416,146( )11,608,439( صافي فرق السيولة

تتمثل نسبة كبيرة من مطلوبات المجموعة في ودائع تحت الطلب ليس لها موعد استحقاق ثابت. بالرغم من ثبات سلوك هذه الودائع، 
فقد تم تصنيفها ضمن مجموعة حتى 3 أشهر وفق إرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

التدفقات النقدية المشتقة. 3٢ 3٤ 3
تشتمل المشتقات الخاصة بالمجموعة التي ستتم تسويتها على أساس إجمالي على عقود صرف 

العمالت األجنبية.

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المشتقة الخاصة بالمجموعة التي ستتم تسويتها على أساس 
إجمالي في مجموعات استحقاق ذات صلة بناًء على الفترة المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي حتى 

تاريخ االستحقاق التعاقدي, إن المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير 
المخصومة المتعلقة بعقود العمالت األجنبية. إن التدفقات النقدية من تبادل معدالت الفائدة 

غير واردة في اإليضاح أدناه. وبما أن تبادل معدالت الفائدة ليس له أثر كبير على السيولة فلم يتم 
إدراجها في الجدول التالي:

حتى 
شهر 
واحد

 3 – 1
أشهر

 12 – 3
شهر

 5 – 1
سنوات 

أكثر من 
خمس 
سنوات 

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2014

عقود صرف العمالت 
األجنبية 

980,115---892,66387,452الخارجية

980,115---892,66387,452الداخلية 

في 31 ديسمبر 2013

عقود صرف العمالت 
األجنبية 

471,224----471,224الخارجية

481,291----481,291الداخلية

بنود خارج بيان المركز المالي . 33 3٤ 3

أكثر من خمس 1– 5 سنوات أقل من سنة 
المجموعسنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

في 31 ديسمبر 2014

36,069-35,096973التزامات ائتمانية 

ضمانات وقبوالت 
808,543-682,951125,592وتسهيالت مالية أخرى

844,612-718,047126,565المجموع

في 31 ديسمبر 2013

78,371--78,371التزامات ائتمانية 

ضمانات وقبوالت 
662,242-662,20834وتسهيالت مالية أخرى

740,613-740,57934المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية
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القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 5 -3
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو تسوية المطلوب بعلم ورغبة األطراف من 
خالل معاملة تتم على أساس تجاري بحت في وقت القياس, وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين 
القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية, في 31 ديسمبر 2014, 

تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة قيمها 
العادلة باستثناء الموجودات المالية المبينة أدناه:

القيمة الدفتريةالقيمة العادلة
2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

الموجودات المالية

3,916,8802,631,9673,785,2892,695,952أوراق مالية استثمارية 

 أوراق مالية استثمارية
تشتمل األوراق المالية االستثمارية على أدوات الدين الُمحّملة بفائدة المحتفظ بها لحين استحقاقها 
والمصنفة على أنها موجودات مالية متاحة للبيع ويتم قياسها بالقيمة العادلة. تستند القيمة العادلة 

ألدوات الدين المتاحة للبيع إلى أسعار السوق المدرجة. 

األدوات المالية . 6 -3

أصناف األدوات المالية 
الجداول أدناه يوضح تحليال لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية وذلك طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39.

مشتقات متوفر للبيعقروض وذمم مدينة 
تحوط

القيمة العادلة 
من خالل الربح/
الخسارة

اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم
31 ديسمبر 2014

موجودات
3,785,289--3,725,08960,200أوراق مالية استثمارية
12,78936113,150--مشتقات أدوات مالية

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
4,217,469---4,217,469العربية المتحدة المركزي

305,947---305,947مستحقات من مصارف أخرى
25,266,475---25,266,475قروض وسلف
239,476---239,476موجودات أخرى

33,754,45660,20012,78936133,827,806مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مالية مطلوبات 
بالقيمة المطفأة

----761,807مطلوبات لبنوك 
----26,451,408مطلوبات لعمالء
---1,667,629أوراق دين مصدرة
----41,728مطلوبات أخرى 

----28,922,572مجموع المطلوبات المالية
31 ديسمبر 2013

موجودات
2,695,952--2,653,68442,268أوراق مالية استثمارية
375375---مشتقات أدوات مالية

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
3,622,262---3,622,262العربية المتحدة المركزي

543,899---543,899مستحقات من مصارف أخرى
21,959,245---21,959,245قروض وسلف
195,120---195,120موجودات أخرى

37529,016,853-28,974,21042,268مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مالية مطلوبات 
بالقيمة المطفأة

----3,357مطلوبات لبنوك 
----23,069,147مطلوبات لعمالء
----48,844مطلوبات أخرى 

----23,121,348مجموع المطلوبات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية
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التسلسل الهرمي  للقيمة العادلة . 7 -3
يتم تصنيف مقاييس تقييم القيمة العادلة لعدة مستويات على أساس المدخالت وأساليب التقييم 

المستخدمة. وتم تحديد المستويات المختلفة كما يلي: 

األسعار المعلنة في السوق – المستوى األول
يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها ملحوظة في سوق نشط. يتم 
تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى األسواق المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المطابقة 
في سوق نشط عندما يكون السوق المدرج متاحا بشكل فوري، ويمثل السعر معامالت السوق 

الفعلية واالعتيادية.

أساليب التقييم باستخدام المعلومات القابلة للمالحظة – المستوى الثاني
يتم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام نماذج تكون مدخالتها ملحوظة 

في سوق نشط. يشتمل التقييم المستند إلى مدخالت ملحوظة على أدوات مالية مثل عقود 
العمالت األجنبية المستقبلية التي يتم تقييمها باستخدام أساليب تسعير معتمدة في السوق.

أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة – المستوى الثالث
يتم تصنيف األدوات المالية في المستوى الثالث إذا كان تقييمها يتضمن مدخالت هامة غير مبنية 

على بيانات ملحوظة في السوق )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. تعتبر معلومات التقييم قابلة 
للمالحظة إذا لم يكن ممكنا مالحظتها من المعامالت في سوق نشط.

يتم تحديد مستويات المعلومات غير الملحوظة بشكل عام بناء على المعلومات الملحوظة بطبيعة 
مماثلة أو مالحظات تاريخية أو غيرها من األساليب التحليلية.

يتطلب هذا التصنيف استخدام المعلومات السوقية عندما تكون متاحة. يأخذ البنك بعين االعتبار 
أسعار السوق الملحوظة وذات الصلة في تقييمه حيثما أمكن ذلك. يبين الجدول أدناه قياسات 

القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات.

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقًا للتسلسل الهرمي مبينة في الجدول أدناه: 

أسعار 
السوق 

معطيات 
ملحوظة

معطيات غير 
ملحوظة

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
اإلجماليالثالث

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014

موجودات بالقيمة العادلة 

----موجودات مالية متاحة للبيع 

41,839--41,839أوراق مالية استثمارية - دين

18,361--18,361أوراق مالية استثمارية - أسهم

361-361-عقود عمالت أجنبية آجلة

12,789-12,789-أدوات مالية مشتقة

موجودات بالقيمة المطفأة

3,856,680--3,856,680أوراق مالية استثمارية

3,930,030-3,916,88013,150مجموع

31 ديسمبر 2013

موجودات مالية متاحة للبيع 

42,268--42,268أوراق مالية استثمارية - دين

375-375-عقود عمالت أجنبية آجلة

موجودات مالية بالقيمة المطفأة

2,589,699--2,589,699أوراق مالية إستثمارية

----أدوات مالية مشتقة

2,632,342-2,631,967375مجموع

كافة اإلستثمارات مسعرة بإستثناء عقود العمالت األجنبية واألدوات المالية المشتقة. ال توجد 
تحويالت بين المستويات خالل الفترة لذلك لم يتم استعراض تسوية للمستوى الثالث. 

إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .3
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إدارة رأس المال. 8 -3
إن أهداف البنك عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أكثر اتساعا من “حقوق الملكية” في بيان المركز 

المالي، هي:

االمتثال لمتطلبات رأس المال كما حددها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي.	 

حماية قدرة البنك على االستمرار وزيادة عائدات المساهمين.	 

االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية لدعم تنمية أعماله.	 

يجب على البنك تقديم تقرير عن مصادره الرأسمالية والمخاطر الموجودات المرجحة وذلك بموجب 
إتفاقية بازل 2 – بيالر 1وذلك حسب ما يتضح في الجدول التالي. يقوم البنك بحساب نسبة المخاطر 

اإلئتمانية ومخاطر السوق بالنسبة لرأس المال من خالل منهج نموذجي وعلى صعيد مخاطر 
العميليات يقوم البنك بتبنى منهج بديل لحساب مخاطر السوق على رأس المال بموجب بيالر 1:

20142013
ألف درهمألف درهم

شريحة 1 من رأس المال

1,676,2451,676,245أسهم رأس مال عادية 

110,350110,350عالوة إصدار 

3,275,6082,877,477احتياطي قانوني وإحتياطيات أخرى

614,316421,180أرباح محتجزة

5,676,5195,085,252المجموع

شريحة 2 من رأس المال

5,676,5195,085,252مجموع رأس المال النظامي

الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

22,206,23818,720,220المخاطر اإلئتمانية 

29,5904,618مخاطر السوق 

1,498,386849,176مخاطر العمليات 

23,734,21419,574,014مجموع الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

25,98 %23,92 %نسبة كفاية رأس المال إلى رأس المال النظامي

25,98 %23,92 %نسبة كفاية رأس المال إلى الشريحة 1 من رأس المال 

المعدالت الواردة أعاله تم احتسابها من دون احتساب أرباح السنة الحالية والتوزيعات النقدية 
المقترحة, بعد الموافقة على البيانات المالية بواسطة المصرف المركزي لدولة اإلمارات وبعدا 

موافقة المساهمين، سوف يكون رأسمال البنك ومعدل مخاطر الموجودات كما يلي: 

20142013
6,292,9985,677,947الشريحة 1 من رأس المال
--الشريحة 2 من رأس المال
6,292,9985,677,947مجموع قاعدة رأس المال

نسبة المخاطر إلى الموجودات إلى مجموع قاعدة رأس 
29,01 %26,51 %المال )%(

نسبة المخاطر إلى الموجودات إلى الشريحة 1 من 
29,01 %26,51 %قاعدة رأس المال )%( 

التقديرات المحاسبية الرئيسية واآلراء في تطبيق السياسات المحاسبية. 4

تتأثر البيانات المالية للمجموعة ونتائجها المالية بالسياسات واالفتراضات والتقديرات المحاسبية ورأي 
اإلدارة والتي من الضروري إعدادها في سياق إعداد البيانات المالية الموحدة, تقوم المجموعة بإعداد 
تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة, 
إن جميع التقديرات واالفتراضات المطلوبة للتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية تمثل أفضل 

التقديرات الممكنة وفقًا للمعايير المعمول بها, ويتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل، 
وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى, والتي منها التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي 
يتوقع أن تكون معقولة بموجب الظروف المتاحة. إن السياسات المحاسبية ورأي اإلدارة بخصوص 

بنود معينة لهما أهمية خاصة بالنسبة لنتائج البنك ومركزه المالي نظرًا لطبيعتهما المادية. 

خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفأ. 
تقوم المجموعة بمراجعة محفظة قروضه لتقييم مدى االنخفاض في القيمة كل ثالثة شهور على 
األقل, وعند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل, فإن 

المجموعة تبدي رأيها حول ما إذا كانت هناك بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن 
قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان 

تحديد االنخفاض في كل قرض في تلك المحفظة على حدة, وقد يشتمل هذا الدليل على بيانات 
جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات أو 
في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات 
في تلك المجموعة, تأخذ اإلدارة في الحسبان تجربة الخسارة التاريخية عند تقييم التدفقات النقدية 
المستقبلية من أجل تقييم محفظة القروض لتحري االنخفاض في قيمتها، وتتم مراجعة المنهجية 

واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكٍل منتظم 
من أجل خفض أية فروقات بين تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية. إن أي ارتفاع / انخفاض 
في المخصص بمقدارA+ /-5% كان سيؤدي إلى زيادة / نقصان الربح بواقع 27 مليون درهم )2013: 

19,8 مليون درهم(.

استثمارات محتفظ بها لحين استحقاقها ب. 
تتبنى المجموعة إرشادات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 بخصوص تصنيف الموجودات المالية 

غير المشتقة التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت ويصنفها على أنها 
محتفظ بها لحين استحقاقها. ويقتضي هذا التصنيف إبداء رأي معين, وعند إبداء هذا الرأي, يقوم 
البنك بتقييم نيته ومدى قدرته على االحتفاظ بهذه االستثمارات لحين استحقاقها. إذا تعذر على 

البنك االحتفاظ بهذه االستثمارات لحين استحقاقها في ظروٍف غير محددة - مثل بيع كمية غير كبيرة 
قبل تاريخ االستحقاق بوقٍت وجيز- عندها سيكون مطلوبًا من البنك أن ُيعيد تصنيف كامل الفئة إلى 
استثمارات متاحة للبيع، وبعد ذلك يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المطفأة.

إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .3
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20142013
 ألف درهم ألف درهم

696,244568,206نقد في الصندوق )إيضاح 30(

198,242-أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

2,521,2252,105,814وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

1,000,000750,000شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

4,217,4693,622,262

إن الوديعــة اإللزاميــة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحدة المركزي تمثل ودائع بالنســبة المقررة 
وفــق طلــب البنــك والمدخــرات والوقــت والودائع األخرى. وهذه هي العمليــات المتوفرة اليومية 

الوحيدة وفق شــروط معينة وال يمكن ســحبها دون موافقة مســبقة من مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي.

إن النقد في الصندوق واألرصدة والوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
غير محملة بفائدة. تحمل شهادات اإليداع سعر فائدة 0,40% )2013: 0,45% ( سنويًا.

قروض وسلف ،)أ(. 7

2014 2013
 ألف درهم ألف درهم

قروض وسلف 

23,597,59721,400,640قروض أفراد

2,208,105954,218قروض شركات

25,805,70222,354,858مجموع القروض والسلف

)395,613()539,227(مخصص االنخفاض في القيمة

25,266,47521,959,245صافي القروض والسلف

تحليل القروض والسلف،)ب(. 7

2014 2013
 ألف درهم ألف درهم

تحليل القروض والسلف 

5,329,9236,441,308قروض شخصية للمواطنين والوافدين

3,769,2083,669,002قروض عقارية

2,895,4282,864,215بطاقات ائتمانية 

1,957,4951,685,885قروض تمويل سيارات 

5,116,9894,641,399قروض تجارية راك فاينانس

2,208,105954,218قروض تجارية

1,125,878921,137قروض أفراد أخرى 

3,402,6761,177,694تمويل موجودات إسالمية

25,805,70222,354,858مجموع القروض والسلف 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 5

مبالغ مستحقة من مصارف أخرى. 6

قروض وسلف، بالصافي . 7

20142013
 ألف درهم ألف درهم

73,460275,475مبالغ موظفة لدى مصارف أخرى

124,036170,942ودائع تحت الطلب

108,45197,482أرصدة حساب المقاصة 

305,947543,899

المبالغ الموظفة لدى مصارف أخرى تحمل سعر فائدة يبلغ 0,2% )2013: 0,08%( سنويًا.

التركيز الجغرافي كما يلي: 

20142013
 ألف درهم ألف درهم

182,211373,257مصارف في دولة اإلمارات

123,736170,642مصارف خارج اإلمارات 

305,947543,899

إيضاحات حول البيانات المالية
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مخصص االنخفاض في القيمة،)ج(. 7

قروض 
أفراد

قروض
المجموعشركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم

31 ديسمبر 2014

365,03230,581395,613الرصيد المنقول مما قبله

642,4043,162645,566تكلفة االنخفاض في القيمة / )تحرير(

)501,952()332()501,620(مبالغ محذوفة خالل السنة

505,81633,411539,227الرصيد الُمرّحل لما بعده 

31 ديسمبر 2013

292,20331,907324,110الرصيد المنقول مما قبله

392,095)1,050(393,145تكلفة االنخفاض في القيمة / )تحرير( 

)320,592()276()320,316(مبالغ محذوفة خالل السنة

365,03230,581395,613الرصيد الُمرّحل لما بعده

 تكلفة االنخفاض في قيمة / )تحرير( القروض ،)د(. 7
والسلف صافية من )االسترداد(/الحذف

قروض 
أفراد

قروض
المجموعشركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم

31 ديسمبر 2014

642,4043,162645,566تكلفة االنخفاض في القيمة / )تحرير(

)50,235(-)50,235(مبالغ مستردة خالل السنة بالصافي

592,1693,162595,331

31 ديسمبر 2013

392,095)1,050(393,145تكلفة االنخفاض في القيمة

)51,472(-)51,472(مبالغ مستردة خالل السنة بالصافي

341,673)1,050(340,623

المبالغ المستردة تمثل صافي المبالغ المستردة من الديون المحذوفة بالكامل.

7،)هـ(. قيمة انخفاض القروض وغطاء المخصصات 

 31 ديسمبر
2014 

 31 ديسمبر
2013 

 ألف درهم ألف درهم

618,762539,840إجمالي اإلنخفاض في قيمة القروض

539,227395,613قيمة مخصصات محتفظ بها 

معدل غطاء المخصص اإلجمالي لإلنخفاض في 
 73.28 %  87.15 % قيمة القروض 

نسبة المخصصات المحتفظ بها مقابل إجمالي االنخفاض في قيمة القروض المتعثرة ) معدل 
الغطاء( لم يؤخذ في اإلعتبار الضمانات المحتفظ بها ومنها النقد والعقارات والموجودات األخرى. 

لحساب المعدل أعاله، فقد إحتسب البنك إجمالي اإلنخفاض في المخصصات ويشمل ذلك محفظة 
المخصصات للمخاطر الكامنة في محفظة البنك )إيضاح 3-2-2(

موجودات تمويل إسالمي. 8

2014 2013
 ألف درهم ألف درهم

تحليل موجودات تمويل إسالمية 

1,606,126730,088تمويل “سلم” الشخصي اإلسالمي

876,169370,079تمويل مرابحة إسالمي سيارات

649,57834,921تمويل تجاري إسالمي

-128,176تمويل إجارة إسالمي

142,38142,589بطاقات إئتمانية إسالمية

24617تمويل إسالمي -أخرى

مجموع موجودات التمويل 
3,402,6761,177,694اإلسالمي

)5,312()28,411(مخصص إنخفاض في القيمة

3,374,2651,172,382

إيضاحات حول البيانات المالية

قروض وسلف، بالصافي  )تابع(  .7
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حركة األوراق المالية اإلستثمارية ،)ب(. 9

المجموع

 أوراق مالية 
 محتفظ
 بها لحين 
 استحقاقها

 أوراق مالية
 محتفظ
بها للتداول 

 أوراق مالية 
 متاحة للبيع 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم

1,586,878 1,544,190 - 42,688 في 1 يناير 2013

1,935,575 1,829,092 - 106,483 مشتريات 

)812,682( )706,199( - )106,483( استبعاد * /استحقاق

)420( - -  )420( صافي التغيرات في القيمة 
العادلة 

)13,399( )13,399( - - إطفاء خصم/ )عالوة(

2,695,952 2,653,684 - 42,268 في 31 ديسمبر 2013 

1,253,955 1,193,920 9,359 50,676 مشتريات

)147,406( )106,837( )9,359( )31,210( استبعاد * /استحقاق

)1,428( - - )1,428( صافي التغيرات في القيمة 
العادلة 

)15,784( )15,678( - )106( إطفاء خصم/ )عالوة( 

3,785,289 3,725,089 - 60,200 في 31 ديسمبر 2014

*في نوفمبر 2014، وبناء على مالحظات الجهة التنظيمية، خرجت المجموعة من سندات محتفظ 
بها لالستحقاق بقيمة دفترية 56.8 مليون درهم مسجلة في دفاتر شركة رأس الخيمة للتمويل 

اإلسالمي. وفي أبريل 2013 أجرت اإلدارة مراجعة لمحفظة السندات المحتفظ بها لالستحقاق وتقرر 
الخروج من اثنتين من السندات بقيمة دفترية 165.2 مليون درهم ألسباب ائتمانية. جميع التخفيضات 

األخرى مرتبطة باستردادات عند معدل االستحقاق االعتيادي.

إيرادات أوراق مالية استثمارية،)ج(. 9

 2013  2014
ألف درهم  ألف درهم 

26,576 3,636 تحرير قيمة عادلة إلى بيان الدخل من استبعاد أوراق مالية 
استثمارية متاحة للبيع 

- 1,334 تحرير قيمة عادلة إلى بيان الدخل من استبعاد أوراق مالية 
استثمارية للتداول

8,410 )709( أرباح /خسارة من مبيعات أوراق مالية محتفظ بها لحين 
إستحقاقها 

6,322 2,174 أرباح وإيرادات أخرى 

41,308 6,435

مجموع األوراق المالية اإلستثمارية ،)أ(. 9

2013 2014
 ألف درهم ألف درهم

أوراق مالية متاحة للبيع

- 18,361 أسهم مدرجة 

42,268 41,839 سندات دين مدرجة 

42,268 60,200

أوراق مالية محتفظ بها لحين استحقاقها

2,653,684 3,725,089 سندات دين مدرجة 

2,695,952 3,785,289 المجموع 

المحفظة االستثمارية للمجموعة مقومة بالدوالر األمريكي أو الدرهم اإلماراتي. فيما يلي مكونات 
المحفظة االستثمارية حسب الفئة:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
ألف درهمألف درهم

705,654535,545الحكومة االتحادية والمحلية – اإلمارات

1,131,698835,508منشأة مرتبطة بالحكومة – اإلمارات

37,21794,280حكومة – مجلس التعاون الخليجي

-86,961منشأة مرتبطة بالحكومة – مجلس التعاون الخليجي

647,020629,115مصارف ومؤسسات مالية – اإلمارات

مصارف ومؤسسات مالية – مجلس التعاون 
58,79558,873الخليجي

مصارف ومؤسسات مالية – خارج اإلمارات ومجلس 
605,198304,117التعاون الخليجي

-185,213شركات عامة محدودة – اإلمارات

327,533238,514شركات عامة محدودة – خارج اإلمارات

3,785,2892,695,952

أوراق مالية استثمارية . 9
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المجموع
 أعمال 
رأسمالية 
 قيد اإلنجاز

 موجودات 
ثابتة أخرى 

 تحسينات 
 على عقار
 مستأجر

 أراضي 
 ومباني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

التكلفة

1,419,231 121,540 672,990 105,228 519,473 1 يناير 2013

120,343 61,859 19,251 804 38,429 إضافات

- )141,417( 74,716 15,216 51,485 تحويالت

)4,970( - )2,875( )1,870( )225(  استبعادات/حذوفات

1,534,604 41,982 764,082 119,378 609,162 31 ديسمبر 2013

45,111 33,192 11,919 - - إضافات  

- )64,430( 19,448 5,204 39,778 تحويالت

)10,870( - )4,836( )626( )5,408(  استبعادات/حذوفات

1,568,845 10,744 790,613 123,956 643,532 31 ديسمبر 2014

االستهالك

383,458 - 275,959 59,425 48,074 1يناير 2013

126,908 - 93,520 15,046 18,342 الُمحّمل للسنة

)4,635( - )2,605( )1,869( )161(  استبعادات/حذوفات

505,731 - 366,874 72,602 66,255 31 ديسمبر 2013

130,000 - 93,785 15,261 20,954  الُمحّمل للسنة 

)4,600( - )3,643( )424( )533( استبعادات/حذوفات

631,131 - 457,016 87,439 86,676 31 ديسمبر 2014

صافي القيمة الدفترية

937,714 10,744 333,597 36,517 556,856 في 31 ديسمبر 2014

1,028,873 41,982 397,208 46,776 542,907 في 31 ديسمبر 2013

تشــتمل الموجودات األخرى أجهزة الحاســوب واألثاث والمفروشــات ومعدات مكتبية وســيارات. 
أرصدة األعمال الرأســمالية قيد اإلنجاز تشــتمل بصورة رئيســية على تحســينات متنوعة للنظام 

وتجهيزات الفروع.

موجودات أخرى. 11

مبالغ مستحقة لمصارف أخرى. 12

مبالغ مستحقة لعمالء. 13

ممتلكات ومعدات. 10

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

175,973 182,985 فائدة مدينة

11,941 36,175 أرباح مدينة من الموجودات اإلسالمية

54,229 59,252 مدفوعات وودائع

34,395 38,851  أخرى 

276,538 317,263

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

- 744,067 ودائع ألجل 

- 16,946 رصيد حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي

3,357 794 ودائع تحت الطلب

3,357 761,807

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

7,104,006 5,459,454 ودائع ألجل 

9,573,066 11,622,150 حسابات جارية

3,416,942 3,712,889 ودائع توفير

1,010,673 1,265,324 ودائع تحت الطلب

1,964,460 2,591,552 ودائع عمالء إسالمية )حسب اإليضاح 14( 

23,069,147 24,651,408

تبلغ الودائع ألجل مبلغ 296 مليون درهم ) 2013: 255 مليون درهم( يحتفظ بها البنك كضمانات 
نقدية مقابل اللقروض والسلفيات المقدمة للعمالء. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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تحليل حسب القطاعات

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

1,659,325 1,975,209 الحكومة 

914,162 495,798 القطاع العام 

11,956,010 12,755,889 قطاع تجاري خاص

8,424,746 9,366,587 شخصي 

114,904 57,925 مؤسسات مالية غير بنكية

23,069,147 24,651,408

إن تحليل ودائع العمالء على النحو التالي:

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

1,017,385 1,534,249 ودائع وكالة استثمارية 

55,673 76,625 ودائع مضاربة ألجل 

145,001 338,295 حسابات جارية - قرض حسن

618,427 485,852 حسابات جارية - مضاربة 

125,376 153,499 حسابات توفير - مضاربة

2,598 3,032 ودائع تحت الطلب - مضاربة 

1,964,460 2,591,552

ودائع عمالء إسالمية. 14

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين. 16

رأس المال. 17

عالوة إصدار. 18

مطلوبات أخرى. 15

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

39,738 26,099 فائدة دائنة

9,106 15,629 توزيع أرباح على الودائع اإلسالمية

155,364 212,080 مصاريف مستحقة 

150,123 148,036 شيكات مصرفية معتمدة

118,414 143,351 أخرى

472,745 545,195

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

61,442 65,450 في 1 يناير 

13,776 17,968 الُمحّمل للسنة )إيضاح 26( 

)9,768( )10,421( دفعات خالل السنة 

65,450 72,997 في 31 ديسمبر 

وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 19, قامت اإلدارة بإجراء تقييم للقيمة الحالية 
اللتزاماتها كما في 31 ديسمبر 2014، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة بخصوص مكافآت 
نهاية الخدمة للموظفين الواجب دفعها بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة, لقد 
تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ 
4.27% )2013: 4.48 %( وبموجب هذه الطريقة, تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظف لدى 
البنك وللراتب األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة وقد افترضت اإلدارة متوسط تكاليف زيادة/

ترقيات بنسبة %3.5 )2013: %3(.

يتكون رأسمال البنك الُمصّرح به والُمصّدر والمدفوع بالكامل من 1,676,25 مليون سهم، قيمة 
السهم الواحد منها درهم واحد )2013: 1,676,25 مليون سهم قيمة السهم الواحد منها درهم واحد(. 

في اجتماع المساهمين المنعقد بتاريخ 24 مارس 2014، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية 
بنسبة 50% من رأس المال المصدر والمدفوع بما يعادل 838.12 مليون درهم )2013: 609.54 مليون 

درهم ( وقد تم دفع األرباح النقدية خالل الربع الثاني من 2014. 

تمثل عالوة اإلصدار المبالغ المقبوضة من المساهمين الزائدة عن القيمة االسمية لألسهم المخصصة 
لهم. ووفقًا لعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك فإن عالوة اإلصدار غير قابلة للتوزيع.

إيضاحات حول البيانات المالية
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احتياطي  المجموع
قيمة عادلة 

احتياطي 
نظامي 
لمخاطر 
اإلئتمان 

احتياطي 
مخاطر 
االئتمان 

احتياطي 
مخاطر بنكية 
عامة

احتياطي
اختياري

احتياطي 
قانوني

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

2,877,897 2,002 255,000 950,000 700,000 304,773 666,122 في 1 يناير 2013

399,139 )420( 26,000 100,000 100,000 30,477 143,082 تغيرات خالل السنة 

3,277,036 1,582 281,000 1,050,000 800,000 335,250 809,204 في 31 ديسمبر 2013

283,425 )1,428( 53,000 100,000 100,000 1,467 30,386 تغيرات خالل السنة 

3,560,461 154 334,000 1,150,000 900,000 336,717 839,590 في 31 ديسمبر 2014

التزامات ومطلوبات طارئة . 20احتياطيات أخرى. 19

وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته والقانون 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 10 لسنة 1980 وتعديالته, يتم تحويل 10% من صافي 
ربح السنة إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ الرصيد في هذا االحتياطي ما يعادل 50% من رأس المال 

الُمصّدر وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

وفقا للنظام األساســي للبنك, يتم تحويل نســبة 10% من صافي ربح الســنة إلى احتياطي اختياري 
حتــى يبلــغ الرصيــد فــي هــذا االحتياطــي مــا يعادل 20% من رأس المال الُمصــّدر وهذا االحتياطي قابل 

للتوزيع.

يحتفظ البنك باحتياطي عام لمواجهة المخاطر المتأصلة في البيئة التشغيلية للبنك وتتم عمليات 
التحويل إلى هذا االحتياطي وفقًا لرأي أعضاء مجلس اإلدارة. 

قام البنك أيضًا بتكوين احتياطي خاص لمخاطر االئتمان, وتتم التحويالت إلى هذا االحتياطي اختياريًا 
ووفقًا لرأي أعضاء مجلس اإلدارة.

قام البنك بإنشاء إحتياطي خاص غير قابل للتوزيع بإسم “احتياطي - نظامي مخاطر االئتمان” وقد 
تم تخصيص نسبة 1,5% من إجمالي المخاطر اإلئتمانية للموجودات المرجحة عند نهاية كل سنة مالية 

وذلك حسب توجيهات مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

78,371 36,069 التزامات بمنح ائتمان 

570,353 678,812 ضمانات

62,951 78,868 خطابات اعتماد 

28,938 50,863 قبوالت

11,937 10,182 التزامات رأسمالية 

752,550 854,794

خطابات االعتماد هي تعهدات خطية يقدمها البنك نيابة عن العميل يفوض بموجبها عميال بسحب 
شيكات على البنك بقيمة محددة وفق أحكام وشروط معينة وهي مضمونة بشحنات البضائع 

المتعلقة بها وبالتالي فهي معرضة لمخاطر أقل بكثير.

إن متطلبات النقد بموجب الضمانات وخطابات االعتماد االحتياطيةتعتبر أقل بكثيٍر من مبلغ االلتزام 
نظرًا ألن البنك ال يتوقع عمومًا بأن يقوم الطرف الثالث بسحب مبالغ مالية بموجب االتفاق.

تمثل االلتزامات بمنح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من التفويضات الصادرة بمنح االئتمان على 
شكل قروض أو ضمانات أو خطابات اعتماد, وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من االلتزامات 

بمنح االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض البنك للخسارة بمبلغ مساٍو لمجموع االلتزامات غير 
المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم من صعوبة تحديد قيمته، يعتبر أقل بكثيٍر من 
مجموع االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع 
العمالء بمعايير ائتمانية محددة وفي حين أن هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال 
أنه ينظر إليها على أنها مخاطر متواضعة ألنها تنشأ أواًل من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير 
المستخدم من تفويضات منح القرض وثانيًا من احتمال عدم سداد هذه السحوبات عند استحقاقها, 

يقوم البنك بمراقبة فترة االستحقاق على التزامات االئتمان وذلك ألن مخاطر االلتزامات طويلة 
األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام, إن إجمالي مبلغ االلتزام التعاقدي القائم 
فيما يتعلق بمنح االئتمان ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية نظرًا ألن معظم هذه 
االلتزامات سوف تنتهي أو تنقضي دون تمويلها, إن االلتزامات بمنح االئتمان التي تبلغ قيمتها 
7.768 مليون درهم ) 31 ديسمبر 2013 بلغت 6,571 مليون درهم ( قابلة لإللغاء بناًء على رغبة 

المجموعة وغير واردة في الجدول أعاله.

إيضاحات حول البيانات المالية
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تتعامل المجموعة ضمن مجموعة مختلفة من معامالت المشتقات المالية التي تتأثر باألدوات التابعة. 

المشتق عبارة عن إداة مالية أو عقد آخر يتمتع بالخصائص التالية:

تتغير قيمته طبقا للتغييرات في معدالت الفائدة، سعر صرف العمالت األجنبية، مؤشرات 	 
األسعار أو المعدالت، التقييم اإلئتماني أو المتغييرات األخرى المقدمة في حالة إذا كان المتغير 

غير المالي غير محددا لطرف مرتبط بالعقد ففي بعض األحيان يسمي “التابع” 

يتم تسويته في قت ما في المستقبل.	 

المشتقات المحتفظ بها أو تم إصدارها بغرض التحوط 
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض تحوطية وذلك كجزء من إدارة الموجودات 

والمطلوبات وذلك بغرض تخفيض التعرض للتذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة. يستخدم البنك عقود عمالت اجنبية واسعار فائدة تبادلية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العمالت 

األجنبية وأسعار الفائدة. وفي جميع هكذا أحوال، فإن عالقة التحوط باألهداف وتشمل تفاصيل 
البند الذي جرى تحوطه وأدوات التحوط، يتم توثسقها بصورة رسمية ويتم إحتساب المعامالت 

إستنادا على نوعية التحوط.

تشمل عقود صرف العمالت األجنبية اإللتزامات لشراء عمالت محلية وأجنبية نيابة عن العمالء.

تظهر معامالت الصرف اآلجلة القائمة للمجموعة على النحو التالي:

قيمة العقد القيمة العادلة

 ألف درهم ألف درهم

361 980,115 31 ديسمبر 2014

375 481,291 31 ديسمبر 2013

القيمة العادلة اإليجابية للعقود اآلجلة القائمة لصرف العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن 
“موجودات أخرى” ّإذا كانت ايجابية وخالف ذلك تدرج ضمن مطلوبات أخرى.

معامالت مقايضة اسعار الفائدة العالقة كما في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2013 كما يلي:

قيمة العقد القيمة العادلة

 ألف درهم ألف درهم

12,789 1,674,888 31 ديسمبر 2014

- - 31 ديسمبر 2013

إيرادات ومصاريف الفوائد. 22

 إيرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي والتوزيعات على المودعين . 23

أدوات مالية مشتقة . 21

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

إيرادات الفوائد

669,431 477,088 قروض شخصية للمواطنين والوافدين 

219,706 203,473 قروض عقارية 

613,028 639,703 بطاقات ائتمانية

121,708 141,042 قروض سيارات

849,411 968,897 قروض تجارية راك فاينانس

64,718 147,634 قروض مصرفية تجارية 

26,204 44,728 قروض أفراد أخرى

107,058 157,068 أوراق مالية إستثمارية

2,981 4,576 ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

3,235 1,110 مصارف أخرى

2,677,480 2,785,319

مصاريف الفائدة 

246,703 189,235  مستحقات لعمالء 

- 16,450 أدوات دين مصدرة 

802 1,431 قروض من مصارف أخرى 

247,505 207,116

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

33,623 100,742 تمويل "سلم" اإلسالمي الشخصي

11,358 47,737 تمويل سيارات إسالمي 

658 58,229 تمويل تجاري إسالمي 

1,477 1,333 إستثمارات إسالمية

- 1,249 تمويل عقاري إسالمي 

47,116 209,290

8,421 24,624 توزيع أرباح على الودائع اإلستثمارية اإلسالمية ألجل 

3,163 5,663  توزيع أرباح على الودائع اإلسالمية عند الطلب

11,584 30,287

إيضاحات حول البيانات المالية
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2013 2014
ألف درهم ألف درهم

25,569 30,420 قروض شخصية للمواطنين والوافدين 

29,703 33,042 قروض عقارية 

176,159 209,673 بطاقات ائتمانية

30,981 40,035 قروض سيارات

58,216 72,787 قروض تجارية راك فاينانس

39,540 50,809 قروض مصرفية تجارية 

75,035 82,797 إيرادات برسم األمانة

52,454 59,591 تأمينات مصرفية 

41,206 73,791 إيرادات مصرفية لألفراد

528,863 652,945

صافي إيرادات رسوم وعموالت. 24

مصاريف العمليات. 25

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

597,280 612,814 تكاليف موظفين )إيضاح 26(

90,567 93,119 تكاليف إيجار 

32,514 35,500 مصاريف تسويق 

126,908 130,000 استهالك )إيضاح 10( 

49,520 49,209 تكاليف اتصاالت

53,376 50,512 أتعاب قانونية واستشارية 

65,859 75,881 مصاريف حاسوب

295,578 378,068 تكاليف موظفي تعاقد خارجي

67,284 80,116 أخرى

1,378,886 1,505,219

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

554,663 557,162 رواتب وبدالت

10,584 11,594 معاشات تقاعد 

13,776 17,968 مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 16( 

18,257 26,090 أخرى

597,280 612,814

تكاليف موظفين. 26

ربحية السهم الواحد. 27

يتم احتساب العائد األساسي على لسهم بقسمة صافي الربح العائد على المساهمين على 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة. وحسب المعيار المحاسبي الدولي 
رقم 33 – “ربحية السهم الواحد” تم األخذ في االعتبار قيمة أسهم المنحة المصدرة وتم حساب 

المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل كافة الفترات التي يتم إستعراضها. 

2013 2014
1,430,818,246 1,454,602,055 صافي ربح السنة بالدرهم اإلماراتي 

1,676,245,428 1,676,245,428 المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار 

0,85 0,87 ربحية السهم الواحد األساسية بالدرهم

 ليــس هنــاك أيــة أســهم ُيحتمــل أن تكــون قابلــة للتخفيــض كمــا في 31 ديســمبر 2014 
وفي 31 ديســمبر 2013.

 توزيعات أرباح. 28

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 يناير 2015 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بقيمة 
838,12 مليون درهم من رأس المال المصدر والمدفوع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 

)2013: توزيعات نقدية بنسبة 50% بقيمة 838,12 مليون درهم(. 

لن يتم احتساب توزيعات األرباح النقدية حتى يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 
وبناًء على ذلك، فإن توزيعات األرباح المقترحة سوف يتم احتسابها كأرباح محتجزة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014 وذلك بعد الموافقة عليها بواسطة المساهمين.

إيضاحات حول البيانات المالية
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معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة. 29

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وكبار أفراد اإلدارة واألعمال التي يسيطر عليها 
المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وتلك التي يمارسون عليها نفوذًا إداريًا فعااًل, خالل السنة, 

أبرمت المجموعة معامالٍت هامة مع أطراف ذات عالقة خالل سياق العمل االعتيادي, إن المعامالت 
واألرصدة الناشئة عن هذه المعامالت هي على النحو التالي:

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

معامالت خالل السنة

955 835 إيرادات فائدة

11,201 8,631 مصروف فائدة

742 1,222 إيرادات عموالت 

5,216 8,286 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

39,104 37,221 مكافأة مستحقة لكبار أفراد اإلدارة 

األرصدة في 31 ديسمبر:

قروض وسلف:

25,740 - المساهمون وشركاتهم ذات العالقة 

3,875 220 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

17,899 18,186 أعضاء اإلدارة العليا

47,514 18,406

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

مبالغ مستحقة لعمالء:

1,074,427 1,349,557 المساهمون وشركاتهم ذات العالقة 

78,247 66,728 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

9,748 7,330 أعضاء اإلدارة العليا 

1,162,422 1,423,615

التزامات غير قابلة لإللغاء ومطلوبات طارئة وعقود آجلة

74,262 122,860 المساهمون وشركاتهم ذات العالقة 

6,657 456 أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

80,919 123,316

2013 2014
ألف درهم ألف درهم

568,206 696,244 نقد في الصندوق )إيضاح رقم 5(

198,242 - رصيد حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي )إيضاح 5(

543,899 305,947 مبالغ مستحقة من مصارف أخرى )إيضاح 6(

1,310,347 1,002,191

- - ناقصا: مستحقات من مصارف أخرى بفترة استحقاق 
تبلغ ثالثة أشهر أو أكثر

1,310,347 1,002,191

نقد وما في حكمه. 30

تحليل القطاعات. 31

بعد تبني اإلدارة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8، يتم رفع تقارير عن القطاعات التشغيلية وفقًا 
للتقارير الداخلية المقدمة إلى اإلدارة التي تتولى مسؤولية تخصيص الموارد للقطاعات التي ترفع 
عنها التقارير وتقييم أدائها. إن جميع القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل المجموعة يتجسد 

فيها تعريف القطاع بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8.

يوجد لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية رئيسية:

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

الخدمات المصرفية التجارية – تشمل المعامالت مع الهيئات االعتبارية بما في ذلك الهيئات 	 
الحكومية والقطاع العام والمؤسسات الصغير والمتوسطة ومن ضمن خدماتها القروض 

والسلف والودائع ومعامالت التمويل التجاري.

خدمات الخزينة– تشمل أنشطة غرفة التداول وسوق المال ذي الصلة ومعامالت الصرف األجنبي 	 
مع المصارف األخرى والمؤسسات المالية من بينها مصرف اإلمارات المركزي وال تشكل أيًا منها 

قطاعًا منفصاًل.

ولما كانت كافة عمليات القطاعات لدى المجموعة عمليات مالية تحقق معظم إيراداتها من الفوائد 
والرسوم والعموالت، فإن اإلدارة تعتمد في المقام األول على اإليرادات ونتائج القطاعات لتقييم 

أداء كل قطاع.

يتم عادًة تخصيص أموال بين القطاعات، األمر الذي يؤدي إلى وجود تحويالت لتكلفة التمويل يتم 
بيانها ضمن اإليرادات فيما بين القطاعات, تستند الفائدة المحتسبة على هذه األموال إلى سياسة 
البنك حول تكلفة األموال، ال توجد عناصر مادية أخرى لإليرادات أو المصاريف بين قطاعات األعمال.

إن تقارير إدارة المجموعة تستند إلى قياس أرباح العمليات التي تتألف من صافي دخل الفائدة, 
ورسوم االنخفاض في قيمة القروض وصافي إيرادات الرسوم والعموالت واإليرادات األخرى 

والمصروفات غير المتعلقة بالفائدة.

إيضاحات حول البيانات المالية
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إن المعلومات القطاعية المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للقطاعات المدرج عنها تقارير للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بيانها كالتالي:

المجموع تكلفة غير موزعة  خدمات الخزينة 
وأخرى

 الخدمات 
المصرفية 
للشركات 

الخدمات 
المصرفية 
لألفراد

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

31 ديسمبر 2014

2,578,203 - 124,366 123,618 2,330,219 صافي إيرادات فائدة 
خارجية 

179,003 - - - 179,003 إيرادات تمويل إسالمي

- - 22,656 10,359 )33,015( إيرادات /مصاريف تعريفة 
تحويل 

2,757,206 - 147,022 133,977 2,476,207 صافي إيرادات الفوائد/
إيرادات تمويل إسالمي 

797,946    -  54,333   66,187 677,426 ايرادات أخرى 

3,555,152 - 201,355 200,164 3,153,633 ايرادات العمليات

)1,375,219( )273,970( )6,102( )62,960( )1,032,187( مصاريف العمليات 
باستثناء االستهالك

)130,000( )71,015( )58( )1,547( )57,380( االستهالك 

)1,505,219( )344,985( )6,160( )64,507( )1,089,567( مجموع مصاريف 
العمليات

)595,331( - - )3,162( )592,169(
تكلفة االنخفاض في 

القيمة صافية من المبالغ 
المحذوفة / المستردة 

1,454,602 )344,985( 195,195 132,495 1,471,897 صافي األرباح/ )الخسائر( 

33,812,385 - 7,554,542 2,177,868 24,079,975 موجودات القطاع 

1,017,772 1,017,772 - - - موجودات غير موزعة

34,830,157 1,017,772 7,554,542 2,177,868 24,079,975 مجموع الموجودات 

27,237,016 - 3,676,715 3,490,635 20,069,666 مطلوبات القطاع 

462,020 462,020 - - - مطلوبات غير موزعة 

27,699,036 462,020 3,676,715 3,490,635 20,069,666 مجموع المطلوبات

تشتمل الخدمات المصرفية لألفراد على ودائع العمالء المصنفة ضمن خدمات األفراد خالل سنة 2013.

المجموع تكلفة غير موزعة  خدمات الخزينة 
وأخرى

 الخدمات 
المصرفية 
للشركات 

الخدمات 
المصرفية 
لألفراد

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

31 ديسمبر 2013

2,429,975 - 89,518 )7,630( 2,348,087 صافي إيرادات فائدة 
خارجية 

35,532 - - )1,795( 37,327 إيرادات من تمويل 
إسالمي

- - 21,350 46,634 )67,984( إيرادات /مصاريف تعريفة 
تحويل 

2,465,507 - 110,868 37,209 2,317,430 صافي إيرادات الفوائد/
إيرادات تمويل إسالمي 

684,820 - 79,208 67,825 537,787 ايرادات أخرى 

3,150,327 - 190,076 105,034 2,855,217 ايرادات العمليات

)1,251,978( )278,812( )4,911( )79,307( )888,948( مصاريف العمليات 
باستثناء االستهالك

)126,908( )68,580( )60( )2,035( )56,233( االستهالك 

)1,378,886( )347,392( )4,971( )81,342( )945,181( مجموع مصاريف 
العمليات

)340,623( - - 1,050 )341,673(
تكلفة االنخفاض في 

القيمة صافية من المبالغ 
المحذوفة / المستردة

1,430,818 )347,392( 185,105 24,742 1,568,363 صافي األرباح/ )الخسائر( 

29,037,793 - 6,176,724 925,936 21,935,133 موجودات القطاع 

1,088,976 1,088,976 - - - موجودات غير موزعة

30,126,769 1,088,976 6,176,724 925,936 21,935,133 مجموع الموجودات 

23,218,220 - 1,358,217 8,314,559 13,545,444 مطلوبات القطاع 

392,479 392,479 - - - مطلوبات غير موزعة 

23,610,699 392,479 1,358,217 8,314,559 13,545,444 مجموع المطلوبات

خالل العام، أعادت المجموعة تصنيف ودائع معينة للعمالء من الشركات التي تم تصنيفها سابقا 
في قطاع الشركات إلى األفراد وفقا للتغير في هيكلية إعداد التقارير الداخلية. إن تحليل القطاعات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 لم تتم إعادة تصنيفه لعرض األثر المبين أعاله.

إيضاحات حول البيانات المالية
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تحتفظ المجموعة بموجودات بصفتها أمينًا عن عمالئها دون حق الرجوع إلى نفسها, بتاريخ 31 
ديسمبر 2014، بلغت قيمة هذه الموجودات 1,775,5 مليون درهم )2013: 1,666,6 مليون درهم( 

واسُتبعدت من البيانات المالية الموحدة للبنك.

أنشطة برسم األمانة. 32

قائمة الشركات التابعة . 33

أدوات دين مصدرة . 34

يتم تصنيف المؤسسات التالية كشركات تابعة للبنك ضمن البيانات المالية الموحدة ذلك بموجب 
سياسة البنك المحاسبية كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 2)ب( ومصالح البنك في الشركات 

التابعة سواء كانت مباشرة أو غيرة مباشرة تتضح كما يلي: 

بلد التأسيسنسبة الملكيةالشركة التابعة 
اإلمارات 99,99%شركة راك للتمويل اإلسالمي ش.م.خ

اإلمارات80%مكتب خدمات الدعم –المنطقة الحرة 

اإلمارات 80%راك تكنولوجي -المنطقة الحرة 

جزر الكايمان99.9%راك كايمان للتمويل المحدودة 

خالل سنة 2014، لم تتأت ارباح من مكتب خدمات الدعم وشركة راك تكنولوجي وصافي موجوداتهم 
ال يذكر لذلك فإن حقوق الملكية في الشركات الشقيقة ليست ذات تأثير مادي.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014 
الف درهم الف درهم 

سندات متوسطة األجل بخصم بمبلغ 500 مليون 
-1,824,467دوالر

-)160,553(ناقص: إستثمار خاص في أدوات الدين المصدرة 

-)9,074( ناقص: تكاليف إصدار أدوات الدين 

-12,789تسوية القيمة العادلة ألدوات الدين المصدرة 

1,667,629

 

أصدرت المجموعة سندات بالدوالر متوسطة األجل بمبلغ 500 مليون دوالر في يونيو 2014 وذلك 
ضمن برنامج سندات متوسطة األجل بمبلغ مليار دوالر وذلك بواسطة الشركة التابعة راك كايمان 
للتمويل المحدودة.تم إصدار السندات بمعدل خصم يبلغ 99.275%. سوف يحين إستحقاق تلك 

السندات في 2019 بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.25% سنويا. يتم دفع فائدة هذه السندات بصورة نصف 
سنوية.

لدى البنك العديد من القضايا القانونية والمطالبات وذلك في سياق األعمال المصرفية العادية. 
وعلى الرغم من أن نتائج تلك القضايا ال يمكن التكهن بها على نحو مؤكد، إال أن اإلدارة تعتقد بأن 
نتائج تلك القضايا إذا لم تصدر في مصلحة البنك، فإن تأثيرها سوف ينعكس سلبيا على البيانات 

المالية الموحدة للبنك.

 

قضايا قانونية . 35

أحداث الحقة . 36

 إعادة التصنيف . 37

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014، وافق المساهمون على 
اإلستحواذ على حصة كبيرة في أسهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين )ش.م.ع( بواقع 3.64 

درهم للسهم. استلم البنك موافقة المصرف المركزي لدولة اإلمارات بتاريخ 6 يناير 2015 للمضي 
قدما في شراء األسهم من مساهمي شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين )ش.م.ع(.

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
المالية وتملك حكومة رأس الخيمة حصة فيها تبلغ 47% من رأس مال الشركة. تقدم شركة رأس 

الخيمة الوطنية للتأمين خدمات التأمين البحري وتأمين السيارات والتأمين ضد الحريق والحوادث. يبلغ 
إجمالي أصول شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين كما في 30 سبتمبر 2014 وفق البيانات المالية غير 
المدققة 511 مليون درهم وقد بلغ صافي أرباح فترة التسعة أشهر حسب البيانات المالية غير غير 

المدققة مبلغ 33.6 مليون درهم.

وعليه، يتوقع أن يتم إكمال عملية االستحواذ خالل الربع المالي التالي.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة الماضية وتم تجميعها بحيث تالئم تصنيف أرقام السنة الحالية. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 
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اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

اإلفصاحــات الــواردة أدنــاه تتعلــق تتعلــق بـــ بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( وشــركاتها الثالثة 
التابعــة ) المجموعــة( وهــي بموجــب بــازل 2، بيــالر 3، مبادئ إنضباط الســوق الــذي يتطلب من البنوك 
الكشــف عــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة للمخاطــر وإدارة رأس المــال. هذه اإلفصاحات هي أيضا 
بمثابــة إمتثــال للتعميــم رقــم 27/2009 المــؤرخ فــي 17 نوفمبــر 2009 الصادر عن مصرف اإلمارات 

العربيــة المتحدة المركزي.

1. الشركات التابعة واالستثمارات الهامة

2. هيكل رأس المال 

3. كفاية رأس المال 

اصبح البنك يضم أربعة شركات تابعة ومسجلة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. وهي 
شركة راك للتمويل اإلسالمي ش.م.خ ومكتب خدمات الدعم وراك تكنولوجي في المنطقة الحرة 
وشركة كايمان للتمويل المحدودة ) يشار إليهم مجتمعين “ المجموعة”(. تشمل البيانات المالية 

الموحدة البنك وشركاته التابعة. ومصالح البنك البنك المباشرة وغير المباشرة في الشركات التابعة 
كما يلي:

راس المال الشركة التابعة 
المصرح والمصدر

نسبة 
الملكية

بلد 
األنشطة الرئيسية التأسيس

شركة راك للتمويل 
بيع المنتجات المالية المتوافقة اإلمارات 99,99%100 مليون درهماإلسالمي ش.م.خ

مع الشريعة
مكتب خدمات الدعم 

خدمات المساندة المكتبية اإلمارات80%500 ألف درهم المنطقة الحرة 
للبنك 

راك تكنولوجي 
خدمات المساندة التقنية للبنك اإلمارات 80%500 أألف درهم المنطقة الحرة 

راك كايمان للتمويل 
جزر 99.9%100 دوالرالمحدودة 

الكايمان

للمساعدة في إصدار سندات 
يورو متوسطة األجل بمبلغ 
500 مليون يورو كجزء من 
برنامج سندات اليورو متوسطة 
األجل بمبلغ 1 مليار يورو

اإلفصاحات الكمية 
مبين في الجدول أدناه هيكل راس المال:

ألف درهم
شريحة 1 من رأس المال

1,676,245أسهم رأس مال عادية 

110,350عالوة إصدار 

839,590احتياطي قانوني 

336,717إحتياطي طوعي

900,000إحتياطي مصرفي عام

1,150,000إحتياطي مخاطر إئتمان

334,000إحتياطي إئتماني تنظيمي

154إحتياطي للقيمة العادلة 

1,784,065أرباح محتجزة

7,131,121

838,123ناقصا: ااألرباح النقدية المقترحة 

6,292,998 مجموع رأس المال النظامي

اإلفصاحات النوعية. 1 -3
اعتمد بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع ) المجموعة ( نهج موحد لحساب مخاطر االئتمان ومخاطر 

.) ASA ( السوق. وبالنسبة للمخاطر التشغيلية فقد اعتمدت المجموعة المعيار البديل المّوحد

أنشطة المجموعة معّرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتنطوي هذه األنشطة على تحليل 
وتقييم وقبول وإدارة بدرجة معينة للمخاطر أو مجموعة من المخاطر. وأخذ المخاطر في اإلعتبار هو 
من صميم إدارة األعمال والخدمات المالية. لذا تهدف المجموعة إلى تحقيق التوازن المناسب بين 

المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

إدارة مخاطر المجموعة تضع في إعتبارها العديد من المخاطر. عادة تتضمن مخاطر االئتمان، مخاطر 
السيولة، ومخاطر التركز ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر 

استمرارية العمل، مخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية واالمتثال. تم وضع سياسات لتحديد وتحليل 
هذه المخاطر، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، ورصدها وااللتزام بالحدود من خالل وسائل 
موثوق بها وأنظمة معلومات متطورة ومواكبة. تقوم المجموعة بمراجعة دورية لسياسات ونظم 

إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.

لجنة الموجودات والمطلوبات ) ALCO (، هي لجنة رئيسية لإلشراف على المخاطر على الميزانية 
العمومية ويترأسها الرئيس التنفيذي ورؤساء المالية والخزانة والخدمات المصرفية للشركات 

والخدمات المصرفية لألفراد. تجتمع على أساس منتظم لمراقبة وإدارة مخاطر السوق.

لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة والنسب، 
تعيين سقوف اإلدارة ومراقبة هذه المخاطر. أيضا لجنة الموجودات والمطلوبات مسئولة عن 
 القرارات االستثمارية للمجموعة، وتقدم التوجيهات بخصوص أسعار الفائدة وحركة العملة.
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3 -1. اإلفصاحات النوعية  )تابع(
لجنة المخاطر يترأسها الرئيس التنفيذي وهي مسئولة عن انواع المخاطر األخرى ذات الطبيعة 
التشغيلية.. وتقوم اللجنة بمراجعة مدى كفاية وفعالية أدوات التحكم وإجراءات إدارة المخاطر 

التشغيلية وأساليب تقييم المخاطر وذلك من خالل ) مؤشرات المخاطر الرئيسية ) KRI( ) والتقييم 
الذاتي للمخاطر التشغيلية )ORSA( وإدارة الحوادث (.

لجنة اإلئتمان مسئولة عن التحكم في في المخاطر اإلئتمانية التي تنتج عن أنشطة البنك في 
مجاالت الخدمات المصرفية لألفراد والمصرفية التجارية وإقراض المصارف واإلستثمارات التي 

يقوم بها قسم الخزنة. تتألف اللجنة من عضوين من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم 
اإلئتمان والموجودات ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد ورئيس قسم اإلئتمان للشركات. وتقوم 
اللجنة بمراجعة وإعتماد التسهيالت اإلئتمانية التي تتجاوز الصالحيات الممنوحة لمدراء المجموعة 

وتقوم بمراجعة دورية ) ) MISللمحافظ اإلئتمانية للبنك وتقوم بتقييم ومراقبة مستوى الموجودات 
المتعثرة وغير العاملة.

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر تشتمالن تتألفان من ثالثة أعضاء مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 
ورئيس التدقيق الداخلي ورئيس المخاطر والتحكم الداخلي. واللجنة مسئولة عن وحدة وصحة البيانات 
المالية والتقرير المالي السنوي للبنك وشركاته التابعة. تشرف اللجنة على قسم التدقيق الداخلي 
وتتأكد من مدى فعالية عملية التدقيق. تقوم اللجنة بمراجعة سياسة مخاطر المجموعة ومخاطر رأس 

المال النظامي وتقوم بمراقبة األمور المتعلقة بمكافحة غسيل األموال والتحكم الداخلى.

وفقا لعملية المراجعة اإلشرافية )SRP( بموجب بازل 2، بيالر 2، تقدم المجموعة بصورة دورية إلى 
المصرف المركزي برنامج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ) ICAAP ( حيث تحدد جميع المخاطر 
المعرضة لها، وكيفية قياسها ومراقبتها وحيثما أمكن البحث في إمكانية تخفيف هذه المخاطر 

 وتحقيق المواءمة مع رأس المال. وتأخذ في االعتبار أي إفادات تحصل عليها من الجهات التنظيمية.

مبين أدناه وصف للمخاطر المختلفة المتعلقة بمخاطر الموجودات بموجب اتفاقية بازل 2:

مخاطر االئتمان
يتم تعريف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المرتبطة بإخفاق الزبائن والعمالء للمجموعة أو األطراف 
األخرى في اإليفاء أو غير مستعدين لدفع الفائدة وسداد قيمة القروض األصلية أو فشلهم في 

الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بموجب اتفاقات القروض أو التسهيالت االئتمانية األخرى، مما يتسبب 
في خسارة مالية للمجموعة.

تنشأ مخاطر االئتمان أيضًا من خالل انخفاض التقييم االئتماني ألدوات األطراف المقابلة التي 
يقوم البنك باالحتفاظ بأدواتها االئتمانية. األمر الذي يؤدي إلى االنخفاض في قيمة الموجودات. 
ولما كانت مخاطر االئتمان أهم المخاطر التي تواجه البنك. فإنه يتم تكريس موارد وخبرات وضوابط 

مقدرة إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية للبنك.

تتضمن سياسة االئتمان لدى المجموعة أسلوبًا منظمًا وثابتًا لتحديد وإدارة مخاطر المقترضين 
واألطراف المقابلة الكامنة في موجودات كافة العمليات المصرفية لألفراد وللشركات الكبرى 

والصغيرة والمتوسطة.

مخاطر السوق 
يتعرض البنك لمخاطر السوق وهي المخاطر التي تؤدي إلى تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية. تنشأ مخاطر السوق من 

أسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية والتي جميعها تتعرض لحركة السوق وللتغيرات في 
مستوى تذبذب األسعار أو المعدالت أو األسعار السوقية مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان 

وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية. 

اليدخل البنك في تعامالت تجارية مشتقة تتعلق بالمضاربات. والتعرض الوحيد في المشتقات 
يتعلق بعقود صرف العمالت اآلجلة والذي يقوم به البنك نيابة عن العمالء

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشــغيلية هي مخاطر الخســارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشــل األنظمة الداخلية واألفراد 
واألنظمــة أو مــن أحــداث خارجيــة، ســواء كانــت متعمــدة، غير مقصودة أو طبيعيــة. وهيو مخاطر كامنة 
تواجهها جميع الشــركات ووتشــمل عددا كبيرا من المخاطر التشــغيلية بما في ذلك توقف األعمال 
وفشــل األنظم واالحتيال الداخلي والخارجي، وممارســات االموظفين والســالمة في مكان العمل، 

والعمــالء، والممارســات التجاريــة، وتنفيــذ المعامــالت وإدارة المعامالت، واألضرار التي تلحق 
باألصــول الماديــة. علــى الرغــم مــن أنــه ال يمكــن القضاء على المخاطر التشــغيلية في مجملها، فإن 
المجموعــة تبــذل مســاعيها للحــد مــن تلــك المخاطــر مــن خالل وجود بنية تحكــم قوية في جميع أنحاء 

المجموعــة. إدارة المخاطــر التشــغيلية تبــدأ مــع اعتمــاد هيكل إداري رســمي في إطــار لجنة إدارة المخاطر 
وذلك بغرض توفير التوجيه االســتراتيجي والرقابة ورصد المخاطر التشــغيلية. يســتند إطار المعايير 
للمخاطر إلى أفضل الممارســات وتقنين مبادئ التحكم األساســية إلدارة المخاطر التشــغيلية. وهو 
يضمــن تحديــد وتقييــم ومراقبــة وقيــاس ورصد واإلبالغ عن المخاطر التشــغيلية بصورة متناســقة 

 علــى صعيد المجموعة. 

 اإلفصاحات الكمية  . 2 -3

الف درهم 
الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

22,206,238المخاطر اإلئتمانية 

29,590مخاطر السوق 

1,498,386مخاطر العمليات 

23,734,214مجموع الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

5,676,519الشق األول لـ رأس المال ) اليشمل أرباح السنة الحالية وتوزيعات األرباح المقترحة(

6,292,998الشق األول لـ رأس المال )يشمل أرباح السنة الحالية وتوزيعات األرباح المقترحة(

23.92 %نسبة كفاية رأس المال ) اليشمل أرباح السنة الحالية وتوزيعات األرباح المقترحة(

26.51 %نسبة كفاية رأس المال )يشمل أرباح السنة الحالية وتوزيعات األرباح المقترحة(

اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

3. كفاية رأس المال )تابع(
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إجمالى التعرض اإلئتماني للعمالت أ. 
يظهر تعّرض المجموعة في في 31 ديسمبر 2014 كما هو مبين ادناه: 

درهم 
إماراتي 

دوالر 
المجموعأخرى أمريكي 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بنود ضمن الميزانية العمومية 

109,332158,93237,683305,947مبالغ مستحقة من مصارف أخرى 

24,394,400860,46911,60625,266,475قروض وسلف 

3,785,289-18,3613,766,928أوراق مالية استثمارية 

24,522,0934,786,32949,28929,357,711مجموع الممّول 

بنود خارج الميزانية العمومية 

36,069--36,069التزامات ائتمانية 

539,209220,58448,750808,543ضمانات وقبوالت وتعرضات أخرى 

575,278220,58448,750844,612مجموع غير الممّول

25,097,3715,006,91398,03930,202,323المجموع

إجمالي مخاطر االئتمان جغرافياب. 
تمارس المجموعة أنشطتها بصورة رئيسية داخل اإلمارات العربية المتحدة. التعرض خارج دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ضئيل وبشكل رئيسي في شكل ودائع بين البنوك ومجموعة استثمارات 
تبلغ 1.5 مليار درهم، أي حوالي 5.1 % من إجمالي مخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2014.

تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع الصناعي  ج. 4. مخاطر اإلئتمان- اإلفصاحات الكمية 
بنود ضمن بيان المركز المالي 

قروض
وسلف

سندات
دين

مبالغ مستحقة
من مصارف

إجمالي 
التمويل

بنود خارج بيان 
المجموعالمركز المالي 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014

الزراعة والصيد 
126126----واألنشطة ذات الصلة 

النفط الخام والغاز 
والتعدين واستغالل 

المحاجر 
----107,607107,607

726,40735,407761,814-510,706215,701التصنيع 

740,7211,575742,296-4,144736,577الكهرباء والمياه 

675,27788,412763,689-490,065185,212اإلنشاءات 

5,374,750165,3535,540,103--5,374,750التجارة 

النقل والتخزين 
1,497,54424,8891,522,433-1,131,950365,594واالتصاالت

192,0061,311,012305,9471,808,96595,1841,904,149المؤسسات المالية 

2,939,654269,8683,209,522-2,711,332228,322الخدمات 

742,87114,199757,070-742,871-الحكومة 

الخدمات المصرفية 
15,390,74941,99215,432,741--15,390,749لألفراد 

25,805,7023,785,289305,94729,896,938844,61230,741,550مجموع التعرضات

إجمالي تركيز مخاطر اإلئتمان بحسب متبقى اإلستحقاقات التعاقدية د. 

المجموع 
 أكثر من 5
 سنوات

 من 3 سنة
 إلى 5 سنوات

 من سنة إلى
 3 سنوات

 3 إلى 12
 شهرًا

 لغاية 3 
أشهر 

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

305,947 - - - - 305,947  مبالغ مستحقة من
مصارف أخرى

25,266,475 6,624,262 1,474,527 8,528,915 4,179,904 4,458,867  قروض وسلف

3,785,289 2,573,517 359,804 644,229 147,533 60,206  أوراق مالية استثمارية

29,357,711 9,197,779 1,834,331 9,173,144 4,327,437 4,825,020  

اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 
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د. إجمالي تركيز مخاطر اإلئتمان بحسب متبقى اإلستحقاقات التعاقدية )تابع( 
بنود خارج الميزانية العمومية

أكثر من 5  1 - 5 سنة سنة واحدة 
المجموعسنوات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2014

36,069-35,096973التزامات ائتمانية 

ضمانات وقبوالت وتعرضات 
808,543-682,951125,592أخرى 

844,612-718,047126,565المجموع 

5. اإلنخفاض في القيمة والمخصصات - اإلفصاحات النوعية 

القروض والسلف ومخصص االنخفاض في القيمة . 1- 5 
تقوم المجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على أن القروض 
والسلف قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. تتعرض القروض والسلف لالنخفاض في القيمة 

ويتم قيد خسائر االنخفاض في قيمتها فقط عند وجود دليل موضوعي على أن المجموعة سوف 
لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة.

المعاييــر التــي يســتخدمها البنــك لتحديــد وجــود دليل موضوعي على وجود خســارة في انخفاض 
القيمة تشمل: 

تعثر المدفوعات االمترتبة عن التعاقدات في أصل الدين أو الفائدة؛ 	 

صعوبات التدفقات النقدية التي يعاني منها للمقترض؛ 	 

مخالفة أحكام أو شروط القرض؛ 	 

البدء في إجراءات اإلفالس؛ 	 

تدهور الوضع التنافسي للمقترض؛ 	 

التراجع في قيمة الضمان، وتوفر بيانات ملحوظة تؤكد بأن هناك إنخفاض ملحوظ في التدفقات 	 
النقدية المستقبلية المتأتية من محفظة الموجودات المالية بما أن الحساب األولى لتلك 
الموجودات، على الرغم من اإلنخفاض ال يمكن تحديده بصورة فردية لمحفظة الموجودات 

المالية، وشمل ذلك:

تغييرات سالبة في وضعية مدفوعات المقترضين للمحفظة. 1

أوضاع إقتصادية وطنية أو محلية تصاحبها تعثرات على موجودات المحفظة.. 2

تقوم المجموعة أوال بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل فردى 
للموجودات المالية الهامة، وبشكل فردي أو بصورة مشتركة للموجودات المالية التي ال تعتبر مؤثرة 
عند تقييمها بصورة فردية. إذا قررت المجموعة عدم توفر دليل موضوعي على إنخفاض موجودات 

مالية بصورة منفردة، سواء كان ذلك ذو تأثير جوهري أم ال، ويشمل ذلك الموجودات ضمن مجموعة 
من الموجودات المالية التي لها خصائص مخاطر ائتمانية مشابهة ومن ّثم يتم تقييم اإلنخفاض 

في قيمتها بصورة مشتركة. الموجودات التي يتم تقييم اإلنخفاض في قيمتها بشكل فردي والتي 
تتكبد خسائر إنخفاض في قيمتها ال يتم إدراجها ضمن التقييم الجماعي النخفاض القيمة.

يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( ويتم خصمها 

بإستخدام معدل الفائدة الفعلية للموجودات المالية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات من 
خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل. إذا نقصت قيمة اإلنخفاض 

الحقا نتيجة لسبب حدث بعد عملية الحذف، فيتم تحرير المخصص وقيده في بيان الدخل المّوحد. إذا 
كان للقرض سعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة لإلنخفاض في القيمة يتم على 

أساس سعر الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

إن حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجودات المالية المتوفرة 
كضمانات يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن بيع تلك الضمانات ناقصًا التكاليف المرتبطة 

بالحصول على تلك الضمانات وبيعها، سواء كان بيع الضمان بشكل مبكر مرجحًا أم ال.

ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس 
خصائص مخاطر االئتمان المتشابهة )أي على أساس عملية تقييم المجموعة للمخاطر التي تأخذ في 
االعتبار نوع الموجودات وقطاع العمل ونوع الضمان وحالة التأخر في السداد والعوامل األخرى ذات 
الصلة(. تعد هذه الخصائص هامة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات هذه الموجودات 

بوصفها مؤشرًا على قدرة المدينين على سداد المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية 
للموجودات التي يتم تقييمها.

إن التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة من الموجودات المالية، التي يتم تقييمها بشكٍل 
جماعي لتحديد االنخفاض في القيمة، يتم تقييمها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية 

للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية للموجودات ذات الخصائص المماثلة من مخاطر االئتمان, يتم 
تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية التي يمكن مالحظتها لتعكس آثار الظروف 
الراهنة التي لم تؤثر على الفترة التي تستند إليها تجربة الخسارة التاريخية وتزيل اآلثار المترتبة على 

الظروف السائدة في الفترة التاريخية التي ال تتوفر في الوقت الراهن.

إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات الموجودات تعكس وتتوافق مع 
التغيرات الملحوظة في البيانات ذات الصلة من فترة ألخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة، 
أو ارتفاع أسعار العقارات، أو حالة المدفوعات، أو غيرها من العوامل التي تدل على التغيرات في 
احتمالية تكبد الخسائر وحجمها(, إن المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية تتم مراجعتها بانتظام ِمن ِقبل البنك للحد من أية فروقات تنشأ بين تقديرات الخسائر 
وتجربة الخسارة الفعلية.

عندما يصبح قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم حذفه مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق 
بذلك القرض. ويتم ذلك في العادة خالل فترة ستة شهور إلى إثناعشر شهرا بعد أن يصبح القرض 
متعثرا، ويعتمد ذلك على نوع القرض. القروض العقارية المتعثرة يتم حذفها بعد معالجة كل حالة 
بصورة فردية. وفي حالة عدم توفر مخصص، يتم قيد قيمة ذلك الحذف في بيان الدخل المّوحد. 

ويتم إدراج المبالغ المستردة الحقًا في بيان الدخل المّوحد. 

اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

4. مخاطر اإلئتمان- اإلفصاحات الكمية )تابع(
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قروض تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب القطاع . 2- 5 

أقل من 90 
يومًا

تأخر سدادها
المجموعألكثر من 90 يومًا

مخصص 
محدد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014

2,7582,7582,689-تصنيع

1,32339,95941,28233,913إنشاءات

27647,19347,46947,469التجارة 

النقل والتخزين 
6,4366,4366,436-واالتصاالت 

157157157-المؤسسات المالية 

1,24223,54324,78524,562الخدمات

الخدمات المصرفية 
15,253480,622495,875321,001لألفراد 

مجموع اإلنخفاض 
18,094600,668618,762436,227في قيمة القروض 

إجمالي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف بلغ 539.2 مليون درهم )2013: 395.6 
مليوم درهم( منها 436.2 مليون درهم )2013: 329.6 مليون درهم ( تمثل مخصص للقروض 

والسلف بصورة فردية والمبلغ المتبقى 103.00 مليون درهم )2013: 66.00 مليون درهم ( يمثل 
مخصص المحفظة وذلك لعكس المخاطر الكامنة في محفظة قروض المجموعة.

إنخفاض في قيمة قرض بحسب التوزيع الجغرافي. 3- 5 
في 31 ديسمبر 2014، بلغ إجمالي القروض غير المسددة من قبل العمالء غير المقيمين حوالي 6.3 

مليون درهم وكلها قروض عقارية مقابل ضمانات.

مطابقة التغييرات في مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض . 4- 5 
مخصص اإلنخفاض

عام / محفظة   محدد

 ألف درهم ألف درهم

66,000 329,613 رصيد إفتتاحي في 1 يناير 2014 

37,000 608,566 صافي اإلنخفاض خالل السنة 

- )501,952( إستبعادات خالل السنة

103,000 436,227 الرصيد في 31 ديسمبر 2014 

إجمالي 
المستحقات 
ضمن بيان 
الموقف 
المالي 

صافي 
التعرض خارج 
الميزاينة 
العمومية بعد 
تحويل االئتمان 

تخفيف مخاطر االئتمان

التعرض قبل 
تخفيف مخاطر 
االئتمان 

تخفيف مخاطر 
االئتمان 

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان

الموجودات 
المرجحة 
بالمخاطر 

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

في 31 ديسمبر 
2014

-4,264,0964,264,096-4,264,0964,264,096مطالبات سيادية 

مطالبات على سوق 
فلسطين لألوراق 

المالية 
551,589551,589-551,589551,589-

مطالبات على 
1,577,1711,577,171731,811-1,577,1711,577,171مصارف 

مطالبات على 
5,470,7165,470,716203,8175,266,8993,778,9113,296,891شركات

مطالبات مدرجة في 
المحفظة التنظيمية 

لألفراد 
25,851,89025,805,08758,46725,746,62019,583,30415,118,543

مطالبات مضمونة 
3,574,8313,538,7621,455,812-3,574,8313,574,831بعقارات سكنية

مطالبات مضمونة 
39,92439,92439,924-39,92439,924بعقارات تجارية

قروض متأخرة 
184,887184,887268,229-696,752184,887السداد

2,078,0332,078,0331,295,028-2,078,0332,078,033موجودات أخرى

44,105,00243,546,334262,28443,284,05035,596,67722,206,238مجموع المطالبات 

منها:

---3,053,780--تعرضات مصنفة

---40,492,554--تعرضات غير مصنفة

التعرض المصنف يتعلق بالودائع بين البنوك واإلستثمارات. بقية التعرضات األخرى غير مصنفة.

تعتمد المجموعة ) التقييم اإلئتماني بواسطة المؤسسات الخارجية ( وهي وكاالت معتمدة بواسطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي وتحديدا هي أس آند بي وموديز ووكالة فيتش. 

6. مخاطر اإلئتمان المرجحة للموجودات –اإلفصاحات النوعية 

اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

5. اإلنخفاض في القيمة والمخصصات - اإلفصاحات النوعية )تابع(
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اإلفصاحات النوعية ،)أ(. 7
يتحمل رئيس قسم االئتمان وفريق العمل التابع له، بما في ذلك موظفي قسم التحصيل، 

مسؤولية تحديد مخاطر االئتمان وإدارتها على مستوى المعامالت والمحافظ االستثمارية وعن 
ضمان االلتزام باإلجراءات الخاصة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع إطار العمل المقرر في السياسة 

وخطط المنتجات وتعاميم االئتمان وكذلك ضمان االلتزام بالمعايير التنظيمية.

تقوم المجموعة بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها عندما يتم تحديدها 
وخاصة تصنيف المخاطر إلى مخاطر خاصة بكل طرف من األطراف المقابلة أو خاصة بمجموعات. 
وكذلك المخاطر الخاصة بالقطاعات والدول. يتوفر لدى البنك دليل لبرامج المنتجات يضع سقوفًا 
للتعرض ولمعايير اإلقراض. وتتوفر لدى البنك أيضًا سقوف لالئتمان تحدد سقوف اإلقراض 

واالقتراض إلى/من المصارف األخرى.

تقوم المجموعة بهيكلة المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان التي يتعرض لها من خالل وضع 
سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة المقترضين وكذلك 

للقطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال. تتم مراقبة هذه المخاطر بشكٍل متواصل. وتتم الموافقة 
بواسطة لجنة اإلئتمان ومجلس اإلدارة على السقوف الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقًا للمنتج 

وقطاع العمل والقطر.

إن حجم التعرض ألي مقترض، ويشمل ذلك المصارف، يتم تقييده بواسطة سقوف باطنية تشمل 
التعرض للبنود داخل وخارج الميزانية العمومية، كما توضع حدود لسقوف المخاطرة بصورة يومية 
فيما يتعلق بالبنود التجارية مثل العقود اآلجلة للعمالت األجنبية. يتم مراقبة التعرضات الفعلية 

مقابل السقوف بصورة منتظمة. 

اإلفصاحات الكمية ،)ب(. 7

الموجودات المرجحة التعرض
بالمخاطر

ألف درهمألف درهم

43,546,33422,463,236إجمالي التعرض قبل تخفيف مخاطر االئتمان

)265,998()262,284(ناقصًا: التعرضات المغطاة بضمان مالي مؤهل

43,284,05022,206,238صافي التعرض بعد تخفيف مخاطر االئتمان

الضمانات المالية المذكورة أعاله تشمل الودائع والنقد.

7. تخفيف لمخاطر اإلئتمان 

8. مخاطر السوق  

9. المخاطر التشغيلية 

مخاطر األسهم 
في 31 ديسمبر 2014، لم تحتفظ المجموعة بدفتر للتداول في األسهم أو العمالت او مشتقاتهما. 

مخاطر أسعار الفائدة 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بسبب عدم التطابق بين أسعار الفائدة الثابتة للموجودات وسعر الفائدة 

العائم للمطلوبات. ويتم رصد ذلك من خالل استخدام تقرير الفجوة المفصل واإلختبار. يرجى الرجوع 
إلى اإليضاح رقم 3-3-2 فى تقرير البيانات المالية المدققة للحصول على تفاصيل حول مخاطر 

أسعار الفائدة.

تتبع المجموعة نهج معياري موحد بديل ) ASA ( لحساب المخاطر التشغيلية.

لدى المجموعة هيكل رسمي للتحكم أنشأ في إطار لجنة إدارة المخاطر لتوفير التوجيه االستراتيجي 
والرقابة وورصد المخاطر التشغيلية للمجموعة.

تبذل المجموعة مساعيها لتقليل المخاطر التشغيلية من خالل اإلطار الذي يتضمن تحديد المخاطر 
وتقييمها والتحكم فيها ومؤشرات المخاطر الرئيسية وعمليات التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية من 

خالل قاعدة بيانات المخاطر التشغيلية.

 حساب مخاطر العمليات

متوسط 
ثالثة 
سنوات 

معامل 
M

معامل 
Beta

رسوم 
رأس 
المال 

رسوم 
راس المال 
)أ.ع.م( 
رسوم 
رأسمال 
بازل 1.5

مخاطر 
المرجحة 
للموجودات
 رأس المال
 X8.33

ألف درهم ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

1822,23033,345277,875%-123,500تجاري ومبيعات 

153,1274,69139,090%595,6510.035بنوك تجارية  

1294,514141,7711,181,421%22,503,2560.035بنوك تجزئة 

1,498,386-----مخاطر العمليات

المخاطر التشغيلية 
*تم تحديد إجمالي مخاطر الموجودات المرجحة بواسطة ضرب رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية 
X 8.333 ) العامل المشترك للحد األدني لمعدل رأس المال 12%( وإضافة األرقام للمخاطر ناقصا 

الموجودات المرجحة.

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق بمقتضى األسلوب المعياري . 8.1

مصاريف رأس المال الموجودات المرجحة بالمخاطر
ألف درهمألف درهم

29,5903,551مخاطر صرف العملة األجنبية 

تم حساب مصاريف رأس المال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بواقع %12.

اإلفصاحات بموجب بازل ٢ بيالر 3 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 
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