نبني على �أ�س�س قوية لتقديم حلول ديناميكية
وا�سعة النطاق التي تعزز القيمة لأ�صحاب
الم�صلحة.

خم�س �سنوات من النمو

امل�ؤ�رشات املالية الرئي�سية
مالیین الدراهم الإماراتیة

2011

2012

2013

2014

2015

�إیرادات فوائد

2.366

2.584

2٫677

2٫785

2٫902

-

-

47

209

405

بيان االيرادات

م�صروفات فوائد

�إیرادات من التمويل الإ�سالمي
توزيع �أرباح �إ�سالمية

�صافي �إیرادات الفوائد و�إيرادات المنتجات
اال�سالمية ال�صافية الموزعة على المودعين
�صافي �إيرادات الر�سوم والعموالت
�إيرادات �صرف عمالت �أجنبية
�إجمالي �أرباح الت�أمين

()381
-

1٫985

2٫233

2٫465

2٫757

522

488

529

653

682

-

-

-

-

38

58

�إيرادات اال�ستثمار (خ�سائر)
الإیرادات من غیر الفوائد

652

مجموع الإیرادات

النفقات الت�شغيلية

�أرباح الت�شغیل قبل مخ�ص�صات االنخفا�ض
مخ�ص�صات االنخفا�ض
�صافي الربح

الميزانية العمومية

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف االمارات العربية المتحدة
المركزي
مبالغ م�ستحقة من م�صارف �أخرى
�إجمالي القرو�ض وال�سلف

�أوراق مالية �إ�ستثمارية

�أ�صول عقود الت�أمين والذمم المدينة
�صافي الممتلكات والمعدات
�أ�صول �أخرى

الأ�صول غير الملمو�سة الأخرى
مجموع الأ�صول

23

2٫637

()1٫133
1٫505
()301

1٫204

�إجمالي المطلوبات

الن�سب الرئي�سية

660

2٫893

()1٫281
1٫612
()209

1٫403

685

3٫150

()1٫379
1٫771
()341

1٫431

798

3٫555

()1٫505
2٫050
()595

1٫455

891

3٫939
2٫461

()1٫055
1٫405

1٫844
1٫972

1٫196

544

306

1٫907

1٫164

1٫587

2٫696

3٫785

4٫115

18٫369
-

952
202
-

24٫503
18٫290
444
53
-

19٫806

20٫283
-

1٫036
244
-

27٫250
234

20٫720
-

540
61
-

21٫555

21٫959
-

1٫029
277
-

30٫127
3

23٫069
-

473
66
-

23٫611

25٫267
-

938
317
-

34٫830
762

24٫651
1٫668
533
85
-

27٫699

العائد على الأ�صول *
ن�سبة التغطیة

ن�سبة �إجمالي القرو�ض المنقو�صة /ال�ضعیفة
ن�سبة موارد الإقرا�ض �إلى اال�ستقرار
ن�سبة الأ�صول ال�سائلة الم�ؤهلة

%71.3
%2.5

%91.2
-

%2.5

%90.3
-

%2.4

%88.1
%19.8

%2.4

%88.2
%20.0













الفروع وال�رصاف الآيل















الر�ؤية

“�ش��ريكك لحياة �أف�ض��ل” من خالل تقديم
�أف�ضل الحلول الم�صرفية لجميع عمالئنا
ف��ي كاف��ة �أنح��اء دول��ة الإم��ارات العربي��ة
المتحدة.

المهمة

%3.7



%81.4



%3.2

%19.1

ال�شريحة واحد

%27.0

%28.8

%29.0

%26.5

%24.4
















































نه��دف �إلى �أن نكون �إح��دى البنوك الرائدة
الت��ي تولي العمالء من الأفراد وال�ش��ركات
ف��ي دولة الإمارات العربية المتحدة �أهمية
بالغ��ة م��ن خ�لال تقدي��م منتج��ات مالية
مالئم��ة ،مبتك��رة وتناف�س��ية عب��ر قن��وات
متعددة.



%

ن�سبة كفایة ر�أ�س المال *

%31.3

%28.8

%29.0

%26.5

واليوم ،يقدم البنك مجموعة وا�سعة من الخدمات الم�صرفية للأفراد وال�شركات لعمالئه
ف��ي �أنح��اء دول��ة الإم��ارات العربي��ة المتحدة بوا�س��طة فروعن��ا ،وفريق مبيعاتن��ا المتحرك،
وحلولن��ا الرقمي��ة الرائ��دة على م�س��توى القط��اع .ويوفر البن��ك �أي�ضا ً الحل��ول الم�صرفية
الإ�سالمية عبر وحدة “الخدمات الم�صرفية الإ�سالمية” (�أمل) .وخالل عام  ،2015ا�ستحوذنا
عل��ى ح�ص��ة �أغلبية في �ش��ركة “ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين” ،و�أطلقن��ا خدمة تحويل
الأموال ،ونحن م�ستمرون قدما ً في ا�ستراتيجية التنويع الطموحة التي نعتمدها .وبح�سب
ت�صني��ف “�أف�ض��ل  1000بن��ك لع��ام  ”2015ال��ذي ت�صدره مجل��ة “ذا بانكر” ،حل بنك ر�أ���س
الخيمة الوطني بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأ�صول في دولة الإمارات العربية
المتح��دة والعالم العربي.

بنك ر�أ���س الخيمة الوطني هو �ش��ركة م�س��اهمة عامة مدرجة في �س��وق �أبوظبي للأوراق
المالية .يوجد لدينا � 5شركات فرعية تعرف معا ً با�سم “المجموعة” .ويقع مقرنا الرئي�سي
في �إمارة ر�أ�س الخيمة.

%8.0

%83.3

يعتب��ر بن��ك ر�أ���س الخيم��ة الوطني واح��دا ً من �أق��دم و�أعرق الم�ؤ�س�س��ات المالي��ة في دولة
العربي��ة المتح��دة .ومن��ذ ت�أ�سي�س��ه ف��ي ع��ام � ،1976ش��هد البنك �سل�س��لة من
الإم��ارات
ّ
التح��والت المهم��ة كم��ا كانت له انطالق��ة جديدة في عام  ،2001حي��ث تحول تركيزه من
تقدي��م الخدم��ات الم�صرفية للأفراد فح�س��ب لي�صبح م�ؤ�س�س��ة م�صرفي��ة رائدة بمجال
الخدمات الم�صرفية للأفراد والأعمال ال�صغيرة .وفي �أواخر عام  ،2013رفعنا حجم الإقرا�ض
للأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة التقليدية والإقرا�ض التجاري ،كما عاودنا في الآونة الأخيرة
عملي��ات الإقرا���ض لل�ش��ركات بهدف تنوي��ع محفظة منتجاتن��ا وتلبية احتياج��ات عمالئنا
ب�شكل �أف�ضل.

ومنذ عام  ،2001نجح بنك ر�أ���س الخيمة الوطني في بناء �أ�س���س متينة �أثمرت عن �س��نوات
ع��دة م��ن النمو الم�س��تدام� .إننا بن��ك �إماراتي يق��دم منتجات عالمية وخدم��ة عمالء رائدة
للأف��راد وال�ش��ركات حول الإم��ارات .وين�صب تركيزنا عل��ى تعزيز القيمة لم�س��اهمينا وزيادة
قيم��ة الأ�ص��ول من خ�لال بناء عالقات طويل��ة الأمد م��ع عمالئنا ،وموظفين��ا ،ومجتمعنا.
وت�س��تند ثقافتنا الم�صرفية على �أ�س�س قوية من ال�شفافية ،والمحا�سبية ،وتميز الخدمة.
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32٫836

%24.4
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390

التكالیف �إلى الإیرادات

%5.2



96

%43.0

%62.8



609

%44.3
%5.4



2٫865

%43.8
%73.3



27٫820

%42.3

%5.0





1٫056

%37.5

%87.1







40٫553

العائد على حقوق الملكیة *

%4.4



177

%28.6

�صافي هام�ش الفائدة





425

%27.0

%8.9





897

%23.4

%8.9









326

%22.2

%8.6







27٫798

%19.3

%8.3





()1٫479

2٫904

�سندات الدين ال�صادرة /دين ثانوي

مطلوبات عقود الت�أمين والذمم الدائنة

32

40

52



82

3٫622

684

مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية خدمة للموظفين

72

41

6



()6

4٫217

مبالغ م�ستحقة لم�صارف

مطلوبات �أخرى

68

75

87



95

4٫908

335

مبالغ م�ستحقة لعمالء

-

()11

()30



()35
3٫048

49

�إيرادات الت�شغيل الأخرى

()351

()248

()207

()224

ملحة عن البنك
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�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة
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�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو المجل�س الأعلى للإتحاد
حاكم �إمارة ر�أ�س الخيمة

ملحة عن البنك
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جدول املحتويات

�سمو ال�شيخ محمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ولي عهد �إمارة ر�أ�س الخيمة
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• الم�ؤ�شرات المالية الرئي�سية
• خم�س �سنوات من النمو
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• ع�شر �سنوات مدرجة في �سوق �أبوظبي للأوراق المالية
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14
16
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ع�رش �سنوات مدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

 �س��نوات على �إدراجه في �س��وق10  بم��رور2015  �أغ�سط���س14 احتف��ى بن��ك ر�أ���س الخيم��ة الوطن��ي في
 وح�صدن��ا العديد من الجوائز،ً �ش��هدنا نموا ً قويا ً وم�س��تداما، وخالل تلك الفترة.�أبوظب��ي ل�ل�أوراق المالية
. كم��ا وا�صلنا تنوي��ع محفظة منتجاتنا لتلبي��ة احتياجات عمالئنا عل��ى نحو �أف�ضل،المرموق��ة
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة
ي�س��رني بالنياب��ة ع��ن مجل���س �إدارة بنك ر�أ���س الخيمة الوطن��ي �أن �أطلعكم على النتائ��ج المالية للبنك
و�ش��ركاته التابعة (ي�ش��ار �إليها مجتمعة با�س��م “المجموعة”) لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
 .2015ومع ت�س��جيلها �س��نة �أخرى من الأداء الم�س��تقر ،توا�صل المجموعة تر�س��يخ مكانتها الرائدة في
دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة لجهة متو�س��ط العائد على الأ�صول.

�أدا�ؤنا

بل��غ �صاف��ي �أرب��اح البن��ك خ�لال ع��ام � 2015إل��ى  1.405.3مليون دره��م ،وهذا يع��ادل انخفا�ضا ً هام�ش��يا ً
ق��دره  49.3ملي��ون درهم عن ال�س��نة الما�ضية .ويعزى ذلك �إلى الأج��واء االقت�صادية االقليمية والعالمية
المعاك�س��ة الت��ي كان له��ا ت�أثيرا ً على الإقت�ص��اد المحلي و�أداء عمالئنا من ال�ش��ركات.
وان�س��جاما ً م��ع ا�س��تراتيجية التنوي��ع االقت�ص��ادي الت��ي تنتهجه��ا الدول��ة ،ارتك��ز التوج��ه
اال�س��تراتيجي للمجموع��ة خ�لال ع��ام  2015عل��ى تبن��ي ا�س��تثمارات مدرو�س��ة ف��ي مج��االت النم��و
الجدي��دة للمحافظ��ة عل��ى م�س��تويات ربحي��ة جي��دة.
وقد حقق �إجمالي القرو�ض وال�س��لفيات نموا ً جيدا ً بن�س��بة  %10.6قيا�سا ً بالعام الما�ضي ،حيث بلغ 28.5
ملي��ار دره��م .وبالتزام��ن مع نمو القرو�ض المقدم��ة للبنوك الأخرى �إلى  1.6ملي��ارات درهم ،ارتفع �إجمالي
قيمة الأ�صول بن�س��بة  %16.4لتتجاوز  40مليار درهم �إماراتي.

بيئتنا االقت�صادية

وبالرغ��م م��ن تراج��ع �أ�س��عار النفط وا�ضط��راب ظروف الت�ش��غيل العالمية ،م��ن المطمئ��ن �أن نرى دولة
الإم��ارات تق��ود ا�س��تراتيجية ناجح��ة للتنوي��ع االقت�ص��ادي بعيدا ً عن االعتم��اد الكامل على النفـ��ط مع
التركي��ز ب�ش��كل �أكب��ر على جوانب االبتكار والت�صنيع وال�س��ياحة والخدمات المالي��ة .وقد � ً
أكدت وكاالت
الت�صنيف االئتمانية ب�أن تنوع اقت�صاد �إمارة ر�أ�س الخيمة تحديدا ً ي�سهم في مواجهة التحديات الناجمة
عن تقلب �أ�س��عار النفط.

�إ�ستراتيجيتنا

وعق��ب بداي��ة تنفي��ذ خطتنا اال�س��تراتيجية الت��ي و�ضعناها نهاية عام  2014لثالث �س��نوات ،ي�س��رني �أن
�أ�ش��ير اليوم �إلى التقـ��دم الملحـ��وظ الذي حققناه خالل عام  2015نحو تحقيق �أهداف هـ��ذه الخطة؛
فع�لاوة على تنويع م�صادر الدخل عبر الإ�ستحـ��واذ على �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين ،و�إطالق
باقة جديدة من الخدمات والمنتجات ،واتباع �أ�سلوب انتقائي في �إعادة دخول قطاع الخدمات الم�صرفية
لل�شركات؛ ً
ركزت المجموعة ب�شكل �أكبر خالل عام  2015على تعزيز التخ�ص�ص بمجاالت العمل وتعزيز
م�س��توى التن�س��يق بين وحداتها المختلفة ،حيث �أثمرت هذه الجهود تح�س��نا ً في الكفاءة الت�ش��غيلية
للمجموعة.

�أبناء مجتمعنا

معالي محمد عمران ال�شام�سي
رئي�س مجل�س الإدارة

وباعتبارن��ا �أح��د البن��وك الرائدة في دولة الإمارات ،ندرك تماما ً مدى �أهمي��ة �أبناء مجتمعنا الذين يدعمون
م�سيرتنا التنموية �سواء كانوا عمالء �أو موظفين �أو م�ساهمين .كما ندرك حجم م�س�ؤولياتنا المتنامية
تج��اه مجتمعن��ا ،ونج��دد التزامنا بتحقي��ق م�صالح الجميع عل��ى �أكمل وجه .و�أطلقنا فــ��ي عام 2015
برنامج�ا ً جدي��دا ً لتدري��ب الخريجين الإماراتيين في �إطار دعمنا لجهــ��ود التوطين في البنك ،كما حققنا
تقدم�ا ً ملحوظ�ا ً ف��ي تطوي��ر برنامج مخ�ص���ص لتوظيف الأفراد م��ن ذوي االحتياج��ات الخا�صة و�ضمان
دمجه��م بالق��وة العامل��ة للدولة ،وقد ا�س��تطعنا �أي�ض�ا ً تعزيز هيكلي��ات وعمليات الحوكم��ة عبر اتخاذ
العدي��د م��ن الإج��راءات المهم��ة ومنها تطبيق �سيا�س��ة �إب�لاغ خا�ص��ة بالموظفين تتم �إدارتها ب�ش��كل
م�س��تقل .ع�لاوةً عل��ى ذلك ،جددنا تركيزنا عل��ى تميز الخدمات وتوفير تجربة �سل�س��ة ومريحة للعمالء .

م�ستقبلنا

وبالتطلع �إلى الم�س��تقبل� ،س��نوا�صل االلتزام بتحقيق نمو م�س��تدام وم�ستقر مع توخي الحذر �إزاء تغير
ظ��روف ال�س��وق والنظ��ر بعين الأهمي��ة الق�صوى ل�ضرورة تطبيق �سيا�س��ة ائتماني��ة ح�صينة .ومن خالل
حفاظنا على قاعدة ر�أ�س المال وتعزيز م�ستويات التمويل وال�سيولة� ،سنغدو م�ؤهلين تماما ً لمواجهة �أي
تحديات م�ستقبلية قد تعتر�ضنا.
و�أخي��راً ،ي�س��رني بالنياب��ة ع��ن مجل���س �إدارة البن��ك �أن �أتقدم ب�أ�س��مى �آي��ات التقدير �إلى �صاحب ال�س��مو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة ،حاكم �إمارة �أبوظبي ،حفظه الله؛
و�صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ �س��عود بن �صقر القا�س��مي ،ع�ضو المجل���س الأعلى للإتحاد ،حاكم �إمارة ر�أ�س
الخيمة ،رعاه الله .كما �أتوجه بجزيل ال�شكر �إلى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جهوده
الد�ؤوبة لبناء قطاع م�صرفي را�س��خ للبالد .و�أ�ش��كر كذلك الم�س��اهمين الأعزاء ،والعمالء الكرام ،وفريق
الإدارة التنفيذي��ة ،والموظفين على تفانيه��م والتزامهم الدائم بم�صلحة العمل.
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كلمة الرئي�س التنفيذي
ً
أداء
�رني �أن �أطلعك��م الي��وم على نتائج عام �آخر حقق��ت خالله مجموعة بنك ر�أ���س الخيمة الوطني �
ي�س� ّ
ً
ً
ً
ً
قويا في خطوط العمل بالرغم من التحديات على م�ستوى
نموا
مرنا خالل عام  ،2015حيث �سجلت
ماليا
االقت�ص��اد الوطن��ي ككل .وارتف��ع �إجمال��ي االيرادات الت�ش��غيلية للمجموعة بن�س��بة بلغ��ت  %10.8على
�أ�سا���س �س��نوي ،فيما تراجعت النفقات الت�شغيلية بن�س��بة  ،%1.8ونمت الأرباح الت�شغيلية قبل احت�ساب
ً
ً
جيدا �ضمن مختلف قطاعات الأعمال .ومن جهة
نموا
المخ�ص�صات بن�س��بة  ،%20.0الأمر الذي عك���س
ثانية ،انخف�ض �صافي الأرباح بن�س��بة  %3.4على �أ�سا���س �س��نوي على خلفية الت�أثير الكبير لمخ�ص�صات
القيمة خالل العام �ضمن محافــ��ظ الخدمات الم�صرفية للأفراد وتمويل الم�ش��اريع ال�صغيرة.
وف��ي مطلع عام  ،2015لم�س��نا م�ؤ�ش��رات �إيجابية النح�س��ار وط��أة الظروف ال�صعبة في ال�س��وق ،ولهذا
قررن��ا موا�صل��ة جهودن��ا لتنوي��ع قاع��دة الدخل وتح�س��ين المخاط��ر في المجموع��ة .وبالت��وازي مع دعم
من�ص��ات �أعمالن��ا الحالي��ة ،انتقلنا �إلى خطوط �أعمال جديدة ل�ضمان الأداء الم�س��تدام طويل الأمد .وال
�شك �أن قدرتنا على ا�ستقطاب وا�ستبقاء ودائع الأفراد وال�شركات� ،إلى جانب الإدارة المتب�صرة لميزانيتنا
العمومية� ،أتاح لنا الحفاظ على م�س��تويات �س��يولة جيدة.

توظيف نقاط القوة

حافظن��ا خ�لال ع��ام  2015عل��ى ا�س��تراتيجيتنا ف��ي توفي��ر حل��ول م�صرفية مبتك��رة وم�ضاف��ة القيمة
باالعتم��اد عل��ى ب�صمتن��ا القوية �ضم��ن قطاع الخدم��ات الم�صرفية للأف��راد .وت�ضمن��ت قائمة حلولنا
الجدي��دة الخدم��ة الم�صرفي��ة الممي��زة “راك �إلي��ت” ،و�إ�ص��دار  3بطاق��ات “ما�س��تركارد” ائتمانية جديدة،
و�إط�لاق خدم��ة “راك ماني تران�س��فير” الجديدة لتحويل الأموال .كما ق��ام البنك ب�إطالق قطاع الخدمات
الم�صرفي��ة لل�ش��ركات وذلك تما�ش��يا ً مع ا�س��تراتيجيته الرامية لتعزي��ز تنويع الأ�صول.
وركزن��ا خ�لال ع��ام  2015على  3محاور �أ�سا�س��ية تمثل �أولها بزيادة م�س��توى نفاذنا �إلى قطاع ال�ش��ركات
الكبي��رة به��دف تنمي��ة محفظ��ة الخدم��ات الم�صرفي��ة التجاري��ة والخدم��ات الم�صرفي��ة لل�ش��ركات،
والمبيع��ات التجاري��ة ،و�إقرا���ض الم�ؤ�س�س��ات المالية ،والتمويل القائ��م على الأ�صول .ثاني�اً ،بد�أنا التركيز
على تعزيز �أن�شطة وحدة �أعمال الخزينة التي تدير تعامالت �سوق المال واال�ستثمارات في الديون والأوراق
المالي��ة ،والمعام�لات بالعمالت الأجنبية مع البنوك والم�ؤ�س�س��ات المالي��ة الأخرى بما في ذلك م�صرف
الإمارات العربية المتحدة المركزي .وثالثاً ،حر�صت المجموعة على ا�س��تثمار المزيد من الوقت والموارد
في تعزيز ثقافة االمتثال ،وذلك ل�ضمان االن�سجام التام مع بيئة العمل الم�صرفي التي ت�شهد م�ستويات
متنامية من التنظيم.

تنمية الإمكانات

بيتر وليام �إنجالند
الرئي�س التنفيذي

نح��ن ن��درك ب��أن نجاحن��ا عل��ى الم��دى الطوي��ل يكم��ن ف��ي قدرتن��ا عل��ى تعزي��ز نق��اط قوتن��ا بالتوازي
م��ع اال�س��تفادة م��ن الفر�ص الجديدة في ال�س��وق.
وبعد تحديد الخطوط العري�ضة لخو�ض مرحلة جديدة في م�سيرة البنك خالل عام  ،2014نجحنا بدعـم
من�صاتن��ا الحالي��ة خ�لال ع��ام  2015مع اغتنام الكثير من الفر�ص المجزية .وت�ضمـ��ن ذلك ا�ستك�ش��اف
مج��االت عم��ل جدي��دة ،وتعزيز العملي��ات الداخلية ،و�إث��راء الثقافة الم�ؤ�س�س��ية التي ت�ش��جع وتحت�ضن
التغيير.
ما من �ش��ك �أن ديناميكيتنا ،وتنوع ن�ش��اطاتنا ،وقاعدة ر�أ�س��مالنا القوية تتيح لنا بمجملها القدرة على
مواجهة �أ�صعب الظروف في ال�سوق .و�ستوا�صل المجموعة تركيزها ب�شكل خا�ص على معايير الإقرا�ض
واعتماد ا�س��تراتيجية متحفظة فيما يتعلق بعمليات التخ�صي�ص .وعلى الرغم من التحديات ال�صعبة،
ف�إننا ن�ؤمن بالفر�ص الكثيرة التي ينطوي عليها الم�ش��هد العام للأ�س��واق وال �س��يما لجهة تحقيق نمو
انتقائ��ي .ونعت��زم موا�صل��ة بن��اء ح�صة �س��وقية لقطاعات �أعمالنا الرئي�س��ية �ضمن مج��االت الخدمات
الم�صرفية للأفراد والخدمات الم�صرفية لل�ش��ركات والت�أمين.

المرحلة المقبلة

نخطط في عام � 2016إلى موا�صلة اال�ستثمار في موارد بنك ر�أ�س الخيمة الوطني بهدف دعم �إمكاناته
الرقمية ،و�ش��بكة فروعه ،ومنتجاته الم�صرفية .كما ن�س��عى �إلى تعزيز قدراتنا وا�س��تثماراتنا في الخزينة
بما ين�س��جم مع جهودنا الرامية �إلى تحقيق النمو والتو�س��ع عبر توفير مجموعة �ش��املة من الخدمات
الم�صرفية لل�شركات.
ومع حر�صنا على تنمية وتنويع منتجاتنا الم�صرفية ،ف�إننا نجدد التزامنا الرا�سخ بتقديم �أرقى الخدمات
�إل��ى عمالئن��ا ف��ي القط��اع .ويبذل البن��ك جهودا ً حثيث��ة البتكار �أ�س��اليب تثري تجارب العم�لاء من خالل
االبتكار وتميز الخدمات و�ضمان راحتهم .ونركز على م�ضاعفة قيمة الأ�سهم والأ�صول عبر بناء عالقات
طويل��ة الأمد مع عمالئنا وموظفينا.
وختام�اً� ،أود الق��ول ب�أن��ه م��ا كان لإنجازاتن��ا ه��ذه �أن تتحق��ق لوال الدع��م الكبير والم�س��تمر من �صاحب
ال�س��مو ال�ش��يخ �س��عود بن �صقر القا�س��مي ،ع�ضو المجل���س الأعلى للإتحاد ،حاكم �إمارة ر�أ���س الخيمة؛
ومعال��ي محمد عمران ال�شام�س��ي ،رئي���س مجل���س �إدارة بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني؛ �إلى جان��ب �أع�ضاء
مجل���س الإدارة الك��رام .و�أغتن��م ه��ذه الفر�صة لأتقدم بجزيل ال�ش��كر �إلى فري��ق الإدارة التنفيذية وجميع
الموظفين على تفانيهم وم�ساهماتهم الكبيرة في نجاحنا .و�أنا على ثقة تامة ب�أن تعاوننا معا ً �سيتيح
لمجموعة �شركاتنا موا�صلة تحقيق �إيرادات مجزية بالرغم من جميع التحديات الخارجية المحيطة بها.
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ا�سرتاتيجيتنا
أر�ضية متينة �أثمرت عن �س��نوات عدة من
من��ذ ع��ام  ،2001نج��ح بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني في �إر�س��اء �
ّ
النمو الم�ستدام .ويقدم البنك منتجات عالمية وخدمة عمالء رائدة للأفراد وال�شركات في مختلف �أنحاء
دولة الإمارات العربية المتحدة .وين�صب تركيزنا على تعزيز القيمة لم�ساهمينا وزيادة قيمة الأ�صول من
خالل بناء عالقات طويلة الأمد مع عمالئنا وموظفينا .وت�ستند ثقافتنا الم�صرفية على �أ�س�س قوية من
ال�شفافية والمحا�سبية والتميز في مجال الخدمات.

تنويع منتجاتنا وخدماتنا

نوا�صل جهودنا الحثيثة لحفز م�س��يرة النمو؛ ونعمل اليوم على تنويع وتو�س��يع محفظتنا من المنتجات
والخدم��ات بع��د نجاحن��ا بتب��وء مرتبة ريادي��ة متميزة في دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة .ون�س��عى �إلى
امت�لاك مزاي��ا ديناميكي��ة ت�ضمن مواكبة جمي��ع االحتياج��ات الم�صرفية ومتطلب��ات الت�أمين لعمالئنا.
�ية ،ف�إننا نوف��ر حلوال ً م�صرفية �ش��املة ت�ضعنا في
وم��ع اال�س��تفادة من االبت��كار لتعزيز القدرة التناف�س� ّ
موقع المناف�سة مع �أ�ضخم البنوك في دولة الإمارات؛ و�سنوا�صل تعزيز قدرتنا على مواجهة �أي تحديات
م�ستقبلية .
ّ

اال�ستثمار يف الكوادر الب�رشيّة

ونعتب��ر الموظف��ون �أثمن �أ�ص��ول البنك ونحن نفخر با�س��تقطاب وتطوير وا�س��تبقاء المواهب من جميع
ويقدم البنك برامج تطوير وتدريب احترافية متخ�ص�صة ت�شجع وتدعم موظفينا
الجن�سيات والخلفيات.
ّ
التميز و�ضمان النجاح الم�س��تقبلي للبنك .كما
أة
�
مكاف
في
�اهم
�
وت�س
ة،
المهني
�يرتهم
تطور م�س�
خالل
ّ
ّ
ّ
نعتمد مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص في توفير الوظائف ،حيث ت�شغل الن�ساء اليوم ن�سبة  %51من المنا�صب في
البنك.

تطوير التكنولوجيا

اعتماد على القوة والتنوع

تطورنا؛ ونحن ملتزمون بموا�صلة
�تثنائية للعمالء حجر الأ�سا�س في م�سيرة
�ش��كل توفير الخدمات اال�س�
ّ
ّ
اال�س��تثمار ف��ي االرتق��اء بتجارب العمالء ،وتح�س��ين ج��ودة خدماتنا ،وتب�س��يط منتجاتن��ا المالية .ونفخر
بتقدي��م الدع��م �إل��ى عمالئنا ف��ي المحطات المهم��ة من م�س��يراتهم ال�ش��خ�صية والمهنية وفي كل
وفعال في عملياتنا مع توظيف التقنيات
مرحلة من مراحل حياتهم .كما نلتزم باعتماد منهج من�ضبط
ّ
المتط��ورة وحل��ول تكنولوجي��ا المعلوم��ات لتقديم تجرب��ة منقطعة النظير للعمالء بم��ا يواكب جميع
احتياجاتهم.

ويندرج التركيز على العمالء في �صلب عمليات وهوية بنك ر�أ���س الخيمة الوطني؛ حيث ن�صغي �إلى �آراء
عمالئنا بهدف تطوير منتجات جديدة ومبتكرة .وين�سجم هذا المنهج مع ا�ستراتيجية التنويع الطموحة
كمزود رائد للخدمات المالية على م�ستوى دولة الإمارات العربية
التي �ساعدت على تعزيز مكانة البنك
ّ
المتح��دة .ونج��ح البن��ك ف��ي بل��ورة فهم وا�ضح ح��ول التحدي��ات التي تواج��ه العمالء بف�ض��ل �إ�صغائه
لمتطلباته��م ومراع��اة اهتماماته��م؛ كم��ا تبو�أنا مكانة متفوق��ة على نظرائنا في مج��ال توفير الحلول
المخ�ص�ص��ة .و�أت��اح تطوي��ر المنتجات والخدمات الجديدة للبنك اال�س��تفادة م��ن الفر�ص الجديدة التي
ت�س��هم مبا�ش��رة في تعزيز �أرباحنا .من جهة ثانية ،ح�صل البنك م�ؤخرا ً على �ش��هادة “الآيزو” 9001:2015
لفروع البنك ومركز االت�صال التابع له ،الأمر الذي يعك�س االلتزام القوي للبنك تجاه �إدارة الجودة وتحقيق
�أعلى م�س��تويات الر�ضا لأ�صحاب الم�صلحة.

م�سريتنا خالل عام 2015

دعم النمو والتط ّور يف الإمارات

نلت��زم ف��ي بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني باعتماد برنامج دعم م�س��تمر في دولة الإم��ارات العربية المتحدة
على م�ستوى االقت�صاد والنا�س والثقافة .وتن�سجم ا�ستراتيجيتنا طويلة الأمد مع “ر�ؤية الإمارات ،”2021
والتنوع .وي�ساهم البنك
التطور
وكذلك ا�ستراتيجية النمو في �إمارة ر�أ�س الخيمة التي ت�شهد مزيدا ً من
ّ
ّ
في نمو مجتمع الأعمال في الدولة من خالل توفير الإقرا�ض للم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة وال�شركات،
القيمة .و�إن جهودن��ا المتوا�صلة لتو�س��يع وتطوي��ر محفظتنا من
وت�ش��جيع المواه��ب وتنمي��ة الفر���ص
ّ
الخدمات الرقمية وعبر الهاتف المتحرك تن�سجم ب�شكل وثيق مع �أهداف دولة الإمارات في بناء اقت�صاد
ذكي.
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نلتزم بموا�صلة تطوير تقنياتنا بغية تح�سين الكفاءة وتوفير تجربة مريحة و�سل�سة للعمالء عبر جميع
نق��اط التوا�ص��ل لدينا .ونوا�صل اال�س��تثمار في تطوير حلول �أكثر ذكا ًء للخدم��ات الم�صرفية للأفراد لأن
التكنولوجية يلعب دورا ً حا�سما ً في حماية البنك من تهديدات الأمن الإلكتروني� ،إ�ضافة
�إثراء الإمكانات
ّ
لوحية
أجهزة
�
ب
لدينا
المبيعات
فريق
�د
�
بتزوي
العام
هذا
وقمنا
�غيلية.
�
الت�ش
والكفاءة
إمكانات
�إل��ى تعزيز ال
ّ
ال�شخ�صية للعمالء؛ حيث
قابلة للربط مبا�شرة مع الهوية الوطنية للعميل ،مما يتيح تحميل البيانات
ّ
م�صرفية �أكثر �سال�س��ة
بتجربة
ت�س��اعد مث��ل ه��ذه الحلول على تقليل هوام���ش الخط�أ ،وتزوي��د العمالء
ّ
وراحة.

م�ؤ�رشات الأداء الرئي�س ّية

نعم��ل عل��ى قيا���س �أداءن��ا ومقارنته مع مجموع��ة من م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية الم�صممة لتح�س��ين
الكف��اءة والأداء وتعزي��ز النم��و وتلبي��ة �أهدافنا اال�س��تراتيجية .ونلخ�ص �أدناه م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية:
الأداء المالي

الأداء الت�شغيلي

جودة الخدمات

اال�ستدامة

�صافي الأرباح

تح�سين التكلفة

الآراء الواردة

الإقرا�ض الم�س�ؤول

�إجمالي االيرادات الت�شغيلية

تطوير التكنولوجيا

الأرباح الت�شغيلية قبل
احت�ساب مخ�ص�صات
انخفا�ض القيمة

الح�ضور الجغرافي والرقمي
(الإمارات)

�أعمال النفع الخيري
لل�شركات

تعامالت ال�صراف الآلي

متو�سط فترات االنتظار

دعم المجتمع

تطبيق الحلول الرقمية

نتائج القيا�س والمقارنة

التوظيف الأخالقي

الت�شغيلية
النفقات
ّ

�إجمالي القرو�ض وال�سلفيات

ن�سب الكفاءة

تدابير اال�ستدامة البيئية

الودائع

“ترتكز ر�ؤية بنك ر�أ���س الخيمة الوطني على �ش��عار '�ش��ريكك لحياة �أف�ضل' وتوفير حلول م�صرفية
مبتكرة لجميع العمالء في دولة الإمارات العربية المتحدة .ويتم تطوير منتجات وخدمات البنك بما
ين�سجم مع متطلبات العمالء ،ون�سعى جاهدين �إلى موا�صلة �إثراء الحلول التي نقدمها”.
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�أداء الأعمال
لمحة عا ّمة

تم تق�سيم مجاالت �أعمال بنك ر�أ�س الخيمة الوطني �إلى  4قطاعات رئي�سية هي :الخدمات الم�صرفية
للأف��راد ،والخدم��ات الم�صرفية لل�ش��ركات ،والخزين��ة ،والت�أمين .ويخدم البنك عمالءه عبر �ش��بكة ت�ضم
 35فرع�ا ً م�صرفي�ا ً و�أكث��ر من  250جه��از �صراف �آلي موزعين عل��ى مختلف �أنحاء دول��ة الإمارات العربية
المتح��دة؛ كم��ا يقدم البنك خدماته عبر الهاتف و�ش��بكة الإنترنت ،ف�ض�لا ً عن توفير الحلول الم�صرفية
عب��ر الهات��ف المحمول .ويتولّى �إدارة المبيعات فري��ق متخ�ص�ص يتوزعون على جميع نقاط التوا�صل مع
العمالء.
مجمعة بقيم��ة  1.405.3مليون درهم �إمارات��ي ،ما يعادل
وخ�لال ع��ام � ،2015س��جل البن��ك �صافي �أرب��اح
ّ
انخفا�ض�ا ً هام�ش��يا ً بن�سـ��بة  %3.4مقارنة بالفتــ��رة نف�س��ها م��ن ع��ام  .2014وارتفع �إجمال��ي االيرادات
الت�شغيلية للبنك بن�سبة  %10.8على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إلى  3.939.2مليون درهم ،وذلك نتيجة ارتفاع
�صاف��ي االي��رادات واالي��رادات من المنتجات الإ�س�لامية بع��د خ�صم معدل التوزيع عل��ى المودعين.



































تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥
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وتمثلت �أهم نجاحات قطاع الخدمات الم�صرفية للأفراد خالل عام  2015في �إطالق الخدمة الم�صرفية
المميزة “راك �إليت” ،وطرح  3بطاقات “ما�ستركارد” ائتمانية جديدة هي بطاقة راك بنك وورلد ما�ستركارد،
وبطاق��ة ر ِد ما�س��تركارد االئتماني��ة وف��ق ح��ل الدف��ع المتط��ور  ،Tap & Goوبطاقة راك بن��ك كليان جولرز
ما�ستركارد ،ف�ضال ً عن طرح خدمة راك ماني تران�سفير لتحويل الأموال �إلى الهند ،وذلك �ضمن مرحلتها
الأولى*.



الخزينة












و�ش��كلت الخدم��ات الم�صرفي��ة للأفراد ن�س��بة  %90.7م��ن االي��رادات الت�ش��غيلية ( 3.572.1مليون درهم
�إمارات��ي) ون�س��بة  %65.2م��ن الأ�ص��ول ( 26.447.0مليون درهم) بنهاي��ة  31دي�س��مبر  .2015ونما �إجمالي
القرو�ض الم�صرفية للأفراد بن�سبة  %5.4على �أ�سا�س �سنوي ( 1.328مليون درهم) .و�سجلت جميع محافظ
الإقرا���ض نموا ً �صحيا ً با�س��تثناء قرو�ض المواطني��ن ،حيث كان الإقرا�ض فيها محدوداً.






تعتب��ر الخدم��ات الم�صرفي��ة للأف��راد �أكبر قطاعات الأعمال في بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني .وقد تمحور
اهتم��ام البن��ك على مر ال�س��نوات الما�ضية ح��ول تطوير الخدمات المخ�ص�صة للأف��راد ،وذلك من خالل
التطبيق المتوازن ال�س��تراتيجية تركز بالدرجة الأولى على العمالء .ونتيجة لذلك ،حافظنا على مكانتنا
القوية ،و�س��جلنا هوام���ش ربح عالية ،ف�ضال ً عن تميز البنك في هذا القطاع.









الخدمات الم�صرفية للأفراد

عملنا �أواخر عام  2013على �إعادة تر�سيخ ح�ضورنا في مجال الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة والقطاع
التجاري ،وذلك بعد تقلي�ص انك�شافنا على قطاع الخدمات الم�صرفية للأعمال .وخالل عام  ،2015قدمنا
قطاع الخدمات الم�صرفية لل�شركات ،وذلك ان�سجاما ً مع الجهود الرامية �إلى تعزيز ح�ضورنا في قطاع
ال�ش��ركات الكبي��رة ،والتركيز على تنمي��ة الخدمات الم�صرفية للأعمال والخدم��ات التجارية ،والمبيعات
التجارية ،و�إقرا�ض الم�ؤ�س�سات المالية ،والتمويل القائم على الأ�صول.
الم�صرفي��ة لل�ش��ركات ن�س��بة  109.9( %2.8ملي��ون درهم) من االيرادات الت�ش��غيلية
و�ش��كلت الخدم��ات
ّ
و 2.809.3( %6.9ملي��ون دره��م) من الأ�صول كما في  31دي�س��مبر  .2015ونما �إجمالي القرو�ض في قطاع
الخدمات الم�صرفية لل�شركات بن�سبة  %138.1على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ  2.429مليون درهم .كما �سجل
الإقرا�ض التجاري نموا ً بن�س��بة  ،%24.4والقرو�ض للم�ؤ�س�س��ات المالية بن�س��بة  ،%735.5والتمويل القائم
عل��ى الأ�ص��ول بن�س��بة  ،%326.2وذلك على �أ�سا���س �س��نوي*.



تح�س��نت ن�س��بة التكلفة
وبالت��وازي م��ع تراجع النفقات الت�ش��غيلية بن�س��بة  %1.8على �أ�سا���س �س��نوي،
ّ
�إلى الدخل لتبلغ  ،%37.5وذلك نتيجة تركيز البنك على تح�س��ين التكاليف وتعزيز الكفاءة .كما ارتفعت
المجمعة بن�س��بة  %20.0قبل احت�س��اب مخ�ص�صات انخفا���ض القيمة لت�صل �إلى
الأرب��اح الت�ش��غيلية
ّ
 2.460.7مليون درهم .من جهة ثانية ،ارتفعت مخ�ص�صات انخفا�ض قيمة القرو�ض بمقدار  460.1مليون
دره��م مقارن� ًة بعام  ،2014وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخ�ص�صات القرو�ض وال �س��يما في
محاف��ظ الإقرا�ض غير الم�ضمونة؛ فيما ا�س��تقر مع��دل القرو�ض المتعثرة عند .%3.2
و�س��جلت الميزانية العمومية للبنك نموا ً قدره  %10.6في �إجمالي القرو�ض وال�س��لفيات لتبلغ 28.542.7
مليون درهم في محفظتي الخدمات الم�صرفية للأفراد والخدمات الم�صرفية لل�ش��ركات .ونما �إجمالي
�أ�ص��ول البن��ك بن�س��بة  %16.4ليبل��غ  40.553.1ملي��ون درهم ،فيم��ا ارتفعت ودائع العمالء بن�س��بة %12.9
لت�ص��ل �إلى  27.820.1مليون درهم*.

الخدمات الم�صرفية لل�شركات

 

تت�ضمن الأن�ش��طة الرئي�س��ية قطاع الخزينة المعامالت المالية ،واال�ستثمار في الديون والأوراق المالية،
وتعام�لات العم�لات الأجنبي��ة م��ع البن��وك والم�ؤ�س�س��ات المالي��ة الأخرى بما ي�ش��مل م�ص��رف الإمارات
العربية المتحدة المركزي .وت�س��اهم الخزينة في حماية �س��يولة البنك ،كما تدعم نمو �أعمال الخدمات
الم�صرفية للأفراد والخدمات الم�صرفية لل�ش��ركات.
و�ش��كل قط��اع الخزين��ة ن�س��بة  %5.5من االي��رادات الت�ش��غيلية ( 217.9مليون درهم) ون�س��بة  %23.6من
الأ�ص��ول ( 9.554.1ملي��ون درهم) كما في  31دي�س��مبر  .2015وتمثلت �أهم �إنج��ازات قطاع الخزينة خالل
عام  2015في ا�س��تكمال �إ�صدار ال�ش��ريحة الثانية ل�س��ندات بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي ت�ضاف �إلى
�صفق��ة �إ�ص��دار �س��ندات بقيم��ة  500ملي��ون دوالر �أمريكي ت�س��تحق بحل��ول  24يوني��و  .2019وتم جمع
التموي��ل الإ�ضاف��ي ب�س��عر نهائي للإ�صدار قدره  ،%100.875وذلك في �إط��ار برنامج البنك الخا�ص ب�إ�صدار
ال�س��ندات متو�س��طة الأج��ل بقيمة مليار دوالر �أمريكي الذي ت��م �إطالقه في يونيو .2014

الت�أمين

ب�صفت��ه موزع�ا ً لمنتج��ات الت�أمين الت��ي يقدمها م��زودي الت�أمين المحليي��ن والدوليين� ،إلتزم بنك ر�أ���س
المحلية .وبعد
الخيم��ة الوطن��ي م�ؤخ��را ً بتحدي��د واغتنام فر�ص النم��و الناتجة عن تنوع �س��وق الت�أمي��ن
ّ
اال�س��تحواذ عل��ى ح�ص��ة �أغلبي��ة في “�ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين”� ،س��نتمكن م��ن التعاون
مع ال�ش��ركة لتطوير وبيع منتجات ت�س��هم بتعزيز الإيرادات والح�صة ال�س��وقية� ،إ�ضافة �إلى توفير تجربة
�ش��املة وغنية لعمالئنا كافة.
وقد ا�س��تحوذ بنك ر�أ���س الخيمة الوطني على  %79.23من �أ�سهم ال�شركة بعد �شراء  87.154.981ح�صة
ب�س��عر  3.64درهما ً �إماراتيا ً لل�س��هم الواحد لي�صبح البنك بذلك الم�ساهم الأكبر في ال�شركة .وت�ساهم
�صفقة اال�س��تحواذ هذه بدعم ا�س��تراتيجيتنا الرامية لأن ن�صبح مزودا ً رائدا ً للخدمات المالية المتنوعة.
وتم ا�ستكمال �صفقة اال�ستحواذ في  28مايو  2015وبتمويل كامل من الموارد المتاحة .وفي عام ،2015
قمنا بتوزيع �أكثر من  1500بولي�صة ت�أمين لل�سيارات من “�شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين”� ،إ�ضافة
�إلى �أكثر من  200بولي�صة ت�أمين �صحي.

الخدمات الم�صرفية الإ�سالمية

تم �إطالق وحدة الخدمات الم�صرفية الإ�س�لامية “�أمل” في عام  2013بهدف تو�س��يع قائمة المنتجات
�دم “�أم��ل” الحل��ول الم�صرفي��ة للأف��راد وال�ش��ركات بم��ا يتواف��ق م��ع ال�ش��ريعة
المتاح��ة للعم�لاء .وتق� ّ
الإ�س�لامية ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى منتجات التكاف��ل ،وخدمات تمويل �ش��راء المنازل ،و�أي�ضا ً بطـ��اقات االئتمان
والخ�صم المبا�ش��ر من خالل “�ش��ركة راك للتمويل الإ�س�لامي”.
وارتف��ع �إجمال��ي �إي��رادات الخدمات الم�صرفية الإ�س�لامية خالل عام  2015بن�س��بة  440.7( %79.1مليون
�تقر �إجمالي التمويل الإ�س�لامي عند  4.533مليون
درهم) على �أ�سا���س �س��نوي .وبحلول نهاية العام ،ا�س� ّ
دره��م (بزي��ادة قدره��ا  )%33.2والودائع عند  3.491مليون دره��م (بزيادة قدرها .)%34.7
إ�سالمية
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جودة اخلدمة
حاف��ظ بن��ك ر�أ���س الخيم��ة الوطن��ي على التزام��ه بتقدي��م �أف�ضل الخدم��ات الم�صرفي��ة للعمالء على
وتنوع محفظة منتجاته .ونعمل على تحقيق �أهدافنا
نموه
م�ستوى القطاع ،وذلك بالتزامن مع ا�ستمرار
ّ
ّ
في مجال جودة الخدمة من خالل جهود التطوير المتوا�صلة والإ�صغاء بتمعن لمقترحات و�آراء العمالء.
وندرك وجود حاجة ما�سة ل�ضمان م�ستويات رفيعة من جودة الخدمات بهدف تعزيز والء عمالئنا ،وتوليد
�أعمال جديدة تعزز �أرباحنا .وخالل عام � ،2015أطلق البنك “�سيا�سة جودة الخدمة” التي تقوم على  4ركائز
رئي�س��ية �س��ننجح عند تطبيقها في الإيفاء بالوعود التي قطعناها على العمالء.

الخدمة

�سرعة التوا�صل

ال�شفافية

الأمن

البحث والتطوير

خ�لال ع��ام ّ ،2015
نظ��م البنك  7منتديات لجودة الخدمات بم�ش��اركة مختل��ف الإدارات؛ وقد تم خاللها
ا�ستعرا�ض العمليات ذات ال�صلة بخدمات العمالء ،وتحديد الثغرات ،وابتكار الحلول المالئمة .وا�ستقبلت
ال�سري” لتقييم جودة التفاعل مع خدمات العمالء
فروع البنك �أكثر من  1000زيارة وفق �أ�سلوب “الت�سوق
ّ
ب�شكل �شخ�صي� ،إ�ضافة �إلى �أكثر من  800زيارة لإجراء المقارنات المعيارية بهدف تعزيز تناف�سية البنك.
وت��م �أي�ض�ا ً ر�ص��د �أكثر من � 4آالف طلب للح�صول عل��ى الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف ،وما يزيد على
 700مكالمة لإجراء المقارنات المعيارية ،وذلك ل�ضمان تحقيق التطور المن�شود في الم�ستقبل.
وق��ام فري��ق ج��ودة الخدم��ات ب�صياغ��ة وتدقي��ق �أكثر م��ن  290مخططا ً ن�صي�ا ً لمختلف �أق�س��ام البنك
به��دف تطوي��ر عملي��ات االت�صال الموحدة .كما تم تنظيم جل�س��ات تفاعلية دورية بالتعاون مع مختلف
وحدات الأعمال بغية تر�سيخ ثقافة الوعي وبلورة فهم وا�ضح �إزاء التعامل مع ال�شكاوى واتخاذ الإجراءات
المنا�سبة.

الإنجازات

نعمل على ت�شجيع وتحفيز موظفي خدمة العمالء في بنك ر�أ�س الخيمة الـوطني من خالل تكريمهم
التميز”؛ وقد ح�صد فــ��ريق عم��ل البنك �أكثر من
بجوائ��ز “ر�ض��ا المتعاملي��ن” و“العمل المتميز” و“جوائز
ّ
 1500جائ��زة م��ن ه��ذا النوع على مدار العام .كما �أعلن البنك ح�صوله على �أحــ��دث �إ�صدار من �ش��هادة
الآيزو  9001:2015لنظام �إدارة الجودة ،وذلك لفروع البنك ومركز االت�صال التابع له لي�صبح بذلك �أول بنك
في دولة الإمارات يح�صل على الإ�صدار الأحدث لهذه ال�شهادة.
وف��ي فبراي��ر � ،2015ص ّنف��ت �صحيفة “جلف نيوز” البنك ك�أف�ضل الم�ؤ�س�س��ات التي تركز على الخدمات
في دولة الإمارات العربية المتحدة .كما نال البنك جائزتي “االبتكار بمجال الخدمات” عن خدمة الدرد�شة
المبا�شرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك ،و“�أف�ضل تطبيق ذكي لخدمة العمالء” خالل حفل توزيع “جوائز
�أولمبياد الخدمات” في الإمارات التي نظمته �ش��ركة “�إيثو���س �إنتجريتد �سوليو�ش��نز” في �ش��هر دي�س��مبر
.2015

خدمة �سريعة وفي الوقت المنا�سب

ن�س��عى جاهدي��ن �إل��ى تقديم خدم��ات متميزة في الوقت المنا�س��ب وب��دون �أي �أخطاء عب��ر جميع نقاط
التوا�ص��ل م��ع عمالئن��ا بما في ذلك فروع البن��ك ،ومركز ات�صالنا الذي يعمل على مدار ال�س��اعة� ،إ�ضافة
�إل��ى قنواتن��ا الم�صرفية عب��ر الهاتف المحمول والإنترنت ،و�صفحاتنا على و�س��ائل التوا�صل االجتماعي.
وتتمح��ور �سيا�س��تنا حول اال�س��تجابة لجميع اهتمام��ات العمالء في غ�ضون يوم عم��ل واحد مع العمل
على �إيجاد حلول لأي م�شكلة في غ�ضون � 4أيام كحد �أق�صى .كما نولي �أهمية كبرى ل�سرية المعلومات
ال�شخ�صية لعمالئنا ،وتن�سجم ال�سيا�سة الأمنية للبنك مع المبادئ التوجيهية ل�شهادة “الآيزو” 27001
الوطنية للأم��ن الإلكتروني”.
وفق�ا ً لم��ا هو محدد من قب��ل “الهيئة
ّ

م�شاركة العمالء

ي�س��اهم برنامجن��ا الخا���ص بتفعي��ل م�ش��اركة العم�لاء ف��ي جم��ع ومقارن��ة كمي��ات كبي��رة م��ن الآراء
والمقترح��ات والبيان��ات من جان��ب العمالء على مدار العام ،بما يتيح اقت��راح تو�صيات مهمة يتم رفعها
�إلى فـ��رق العمل ووحدات الأعمال بهدف تح�س��ين الخدمات .وي�ش��تمل البرنامج على ا�س��تمارات خا�صة
بالمقترح��ات ،والآراء ال��واردة لم��ا بعد البيع ،والر�س��ائل الق�صيرة وردود الفعـ��ل حول خدمة الدرد�ش��ة عبر
الإنترنت� ،إ�ضافة �إلى الم�سوحات حول ر�ضا العمالء ،والدرا�سات اال�ستق�صائية حول الر�ضا على التوا�صل
مع البنك والتوا�صل عبر البريد الإلكتروني ،وكذلك اال�ستف�سارات الم�صرفية عبر الإنترنت .وقد �ساهمت
قيمة خالل عام .2015
�أكث��ر م��ن � 33ألف ا�س��تمارة �أو تقرير في توفير �آراء ومقترح��ات ّ
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المرحلة المقبلة

نتطل��ع خ�لال ع��ام � 2016إل��ى موا�صل��ة تطوير �أدوات جدي��دة ونظم مبتك��رة ت�ضمن �إث��راء التوا�صل مع
العم�لاء عب��ر جمي��ع نقاط التوا�صل ،وذلك باال�س��تناد �إل��ى معاييرنا الخا�صة بجودة الخدمات .و�س��نلتزم
بتطوير “برنامج �صوت العمالء” لال�ستفادة قدر الم�ستطاع من نتائجه ،وربطه ب�شكل وثيق مع الجل�سات
التدريبي��ة ذات ال�صل��ة .م��ن جهة ثانية� ،س��ينظم فريق جودة الخدمات جل�س��ات تفاعلية دورية في فروع
البنك عبر جميع �أنحاء الدولة ،وذلك بهدف تحديد وخف�ض ال�شكاوى المتكررة .ويد�أب البنك على تطوير
تقنيات �أق�سامه المختلفة لالرتقاء بجودة الخدمات عبر �ضمان راحة العمالء ،وتعزيز �أمن البيانات ،والحد
من فترات االنتظار.
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موظفونا
يكمن �أهم �أ�صولنا في موظفينا الذين ي�ساهمون بتحقيق �أهداف نمونا .وعبر جميع م�ستـ��ويات �أعمال
البنك ،يعمل فريق عملنا المتفاني والد�ؤوب دون كلل للمحافظة على �س��ير عملنا وتطوير حلول تحقق
القيمة للم�ساهمين والعمالء على حد �سواء .وتتمحور �أهداف ق�سم الموارد الب�شرية لدينا حول ت�شجيع
تكاف�ؤ فر�ص العمل ،ودعم التطور المهني في المجتمع الإماراتي المحلي ،و�إدارة المواهب لدعم �أهداف
التنمية في البنك.

التدريب والتطوير

يعتب��ر تدري��ب وتطوير موظفين��ا �أثناء العمل �أمرا ً بالغ الأهمية في م�س��يرة ارتقائهم المهني� ،إلى جانب
ت�أثيره الإيجابي على نجاح البنك وكفاءته الت�شغيلية .ويخو�ض طاقم عملنا ب�شكل دوري جل�سات تدريب
وندوات نقا�شية داخلية ،فيما يح�ضر موظفونا ممن يتفاعلون مع العمالء ب�شكل مبا�شر مجموعة من
الدورات التدريبية المتخ�ص�صة بالمبيعات والمنتجات .ويتم تدريب �أع�ضاء فريق المبيعات للتعامل مع
المنتجات والبطاقات الم�صرفية والعمليات الفنية ذات ال�صلة .كما يتولى ال�ش��ركاء الخارجيون تدريب
الموظفين على ممار�س��ة الأن�ش��طة الفنية وتلك المتعلقة بم�س��ائل االلتزام والتدقيق على الم�س��توى
الم�ؤ�س�س��ي .كما نتعاون ب�ش��كل وثيق مع وكالة “موديز” الكت�س��اب الخبرة حول توفير خدمات االعتماد
والتدريب على الت�صنيف االئتماني .وقد كانت ال�ش��هادات الممنوحة لموظفينا الذين يواكبون المعايير
العالمي��ة ذات قيمة هائلة لأداء البنك.

�إنجاز

طاقم العمل

يت�أل��ف طاق��م عمل البنك من � 2500ش��خ�ص و�صلت ن�س��بة الإناث منهم �إل��ى  %51في عام  ،2015مما
ي�ؤكد التزامنا بتوفير فر�ص عمل متكافئة للذكور والإناث على حد �س��واء ،وهي �سيا�س��ة لطالما �س��عينا
ب�ش��كل حثي��ث �إلى تحقيقها و�س��نحافظ عليها خالل ال�س��نوات المقبلة .وتتولى الإن��اث قيادة  %46من
فروعنا المحلية ،وتعتبر هذه خطوة مهمة للأمام بالن�س��بة للبنك والقطاع الم�صرفي الإماراتي عموما ً
الذي يوفر اليوم فر�صا ً مهمة �أمام الموظفات الناجحات والطموحات لالرتقاء بم�س��يرتهن المهنية في
قط��اع كان حك��را ً عل��ى الذكور فيما م�ضى .وقد حافظن��ا على التزامنا بتوفير فر���ص العمل للإماراتيين
الراغبي��ن بالح�ص��ول عليها في القط��اع الم�صرفي ،حيث يحتل الإماراتيون  %34من المنا�صب في فروع
البنك و %53من منا�صب العمليات الت�ش��غيلية.

�أ�صبح ق�سم التدقيق
الداخلي في عام 2015
جهة توظيف معتمدة من
قبل “معهد المحا�سبين
القانونيين في �إنجلترا وويلز”.

ويعتبر بنك ر�أ�س الخيمة الوطني �أحد ثالثة بنوك تحظى
به��ذا االعتماد في دول��ة الإمارات ،وهو يع��د اليوم م�ؤهال ً
لتوظي��ف وتطوير المحا�س��بين المتدربي��ن .وتم توظيف
ثالث��ة متدربي��ن ف��ي هذا الإط��ار خالل ع��ام 2015؛ وتكون
ال�ش��هادة الت��ي يح�صل عليه��ا المت��درب �صالحة لثالث
�س��نوات ،وهي تتيح للبنك ا�س��تقطاب خبراء المحا�سبة
الم�س��تقبليين الطموحي��ن م��ن مختل��ف �أنح��اء العالم
لموا�صل��ة اال�س��تفادة من خدماتهم بع��د ت�أهيلهم.

�إدارة المواهب

م��ن الي�س��ار �إل��ى اليمين :ح�س��ن �إبراهيم تركي بالنيابة عن �س��هيم �ش��امتي (رئي���س فروع ال�ش��ارقة\عجمان وال�س��احل ال�ش��رقي)،
عم��اد حطين��ي (مدي��ر �إدارة الف��روع) ،نعيم��ة عي�س��ى (رئي���س ف��روع دب��ي القديمة)� ،إينا���س ح�س��ن عل��ي (رئي���س الفروع� ،أبوظبي -
العي��ن)� ،صال��ح عل��ي �صال��ح (مدي��ر �إدارة ا لأعمال في ر �أ���س الخيمة) ،فهد توحيد (رئي���س ف��روع دبي الجديدة).

ا�ستقطاب الخريجين الموهوبين

باعتبارن��ا م��زودا ً رائ��دا ً للخدمات المالية الت��ي يتعزز طابعها الديناميكي المتنوع يوما ً تلو الآخر ،ن�س��عى
دوما ً ال�ستقطاب الخريجين الطموحين .وفي عام  ،2016قدم البنك  20منحة درا�سية للطالب المتميزين
ف��ي “الجامع��ة الأمريكية في ر�أ���س الخيمة” مم��ن يحتاجون �إلى الدعم المالي لإتمام درا�س��تهم .ويد�أب
فريق الموارد الب�ش��رية لدينا على الم�ش��اركة في المعار�ض المهنية التي تقيمها المدار���س والجامعات
ف��ي ر�أ���س الخيمة ودب��ي بغية الترويج للمهن الم�صرفية بين �أو�س��اط الموظفين المحتملين ،وت�س��ليط
ال�ضوء على الفر�ص التناف�س��ية التي نوفرها لالرتقاء المهني.
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ّ
تمك��ن ق�س��م الم��وارد الب�ش��رية خالل ع��ام  2015من تحقيق تق��دم ملحوظ لجهة تطوي��ر هيكلية �إدارة
المواه��ب في البنك .وقد عين البنك رئي�س�ا ً جديدا ً لق�س��م المواهب والتدري��ب وتوطين الوظائف يتولى
قيادة �أجندة �إدارة المواهب وتعزيز التطور الوظيفي للمواطنين الإماراتيين .واتخذت هذه العملية م�سارا ً
�إيجابي�اً ،حيث �س��اهمت في ارتقاء � 27إماراتيا ً �إلى المنا�ص��ب القيادية والإدارية في البنك.
كم��ا �أطلقن��ا برنامج�ا ً تجريبي�ا ً لإدارة التعاق��ب الوظيف��ي ف��ي ق�س��م العملي��ات الت�ش��غيلية يركز على
ا�ستك�شاف وتحديد الأفراد الموهوبين الم�ؤهلين ل�شغل المنا�صب الإدارية العليا م�ستقبالً .ويتم تقييم
ه�ؤالء الأفراد وفق هيكلية عملنا الم�ؤ�س�س��ية وا�س��تراتيجية عملنا؛ ومن ثم يتم ت�صميم �سل�س��لة من
العمليات التدخلية لالرتقاء بالأداء وتخطيط التعاقب الوظيفي الم�س��تقبلي �ضمن البنك .ونتطلع في
ع��ام � 2016إل��ى تطبيق المنهجي��ة ذاتها على مهام قطاعي الخدمات الم�صرفية للأفراد وال�ش��ركات.
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اال�ستدامة
تمح��ور �إط��ار عم��ل اال�س��تدامة في بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني خالل ع��ام  2015حول  3ركائز �أ�سا�س��ية:
اقت�صادية وبيئية واجتماعية .ويتم دعم هذه الركائز عبر خم�سة التزامات �أ�سا�سية :الإقـرا�ض الم�س�ؤول،
و�أعم��ال النفـ��ع الخيري لل�ش��ركات ،ودعم المجتمع ،والتوظيــ��ف الأخالقي ،وحماية الم��وارد الطبيعية.
وندرك تماما ً �أن نجاح البنك على المدى الطويل يعتمد على م�ستوى الثقة التي نك�سبها من �أ�صحاب
الم�صلحة .ونتطلع �إلى تعزيز هذه الثقة من خالل ال�سعي دوما ً للوفاء بالتزاماتنا على �صعيد اال�ستدامة.

ً
ً
قويا بتوفي��ر فر�ص العمل لأبناء المجتمع المحلي،
التزاما
وعل��ى ال�صعي��د االجتماعي االقت�صادي ،نبدي
وت�ش��جيع المعرف��ة ف��ي مج��ال الخدم��ات الم�صرفية والمالي��ة ،وتوفير حل��ول مالية للذي��ن ال يمتلكون
ح�س��ابات م�صرفي��ة .وق��د طورن��ا في ع��ام “ 2015وح��دة دعم الأعم��ال” ،وهي وحدة داخلي��ة متخ�ص�صة
بتقديم اال�ست�ش��ارات �إلى �أ�صحاب ال�ش��ركات ال�صغيرة والمتو�س��طة حول كيفية المحافظة على �سير
�أعمالهم ف��ي الظروف ال�صعبة.

�أخيرا ،بالإ�ضافة �إلى �إعادة التدوير و�إدارة النفايات ،وا�صلنا العمل مع مجموعة �إ�ست�ش��ارات الحياة البرية
في جهودها الرامية �إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من خالل رعاية الم�شاريع البحثية والحفاظ على
الحياة البرية في �إمارة ر�أ�س الخيمة .و�أ�صبحنا في عام  2015جزءا ً من “�شبكة غرفة دبي لال�ستدامة” ،وهي
م�ؤ�س�س��ة ت�ش��جع وتدعم �أف�ضل الممار�س��ات في مجالي الم�س��ؤولية االجتماعية لل�شركات وا�ستدامة
الأعم��ال� ،إ�ضاف��ة �إل��ى برنام��ج “ ENGAGEدب��ي” الذي ي�ش��جع على العم��ل التطوعي للموظفي��ن ك�أداة
لالرتقاء بالمهارات المتخ�ص�صة وتعزيز مكانة �شركاتهم.

الهوائية”

“تحدي راك بنك الأول
للدراجات الهوائية”

نظ��م البن��ك “تحدي راك بن��ك الأول للدراج��ات
تعين
أفراد
ل
في مار�س  2015بم�شاركة درّاجين �ضمن فئة ا
ّ
ً
كيلومترا ،وفرق فئة ال�شركات
عليهم اجتياز م�س��افة 70
ً
كيلومترا بالمالب���س الر�سمية.
التي قطعت م�س��افة 22
وت��م تنظي��م ه��ذه الفعالي��ة به��دف ت�ش��جيع مجتم��ع
الأعم��ال عل��ى اعتم��اد �أنم��اط حي��اة ن�ش��طة و�صحي��ة،
وكذل��ك جمع التبرعات لدع��م ق�ضايا نبيلة بالتعاون مع
ف��رع “منظم��ة الهالل الأحم��ر” في ر�أ���س الخيمة.

و�إ�ضاف��ة �إل��ى دعمن��ا المال��ي للمب��ادرات الخيري��ة المحلي��ة والعالمية الت��ي تركز على مجال��ي التعليم
ً
�ا لإعادة ت�أهيل الأطفال
والرعاي��ة ال�صحي��ة ،وا�صلنا دعم “مركز ر�أ���س الخيمة للتوحد” الذي يوفر برنامج�
الم�صابي��ن بالتوحد في الإمارات ال�ش��مالية ويهيئهم لاللتحاق واالندماج بالمدار���س العادية.

ً
أي�ضا دعمنا ل�س��باق االمارات الخيري لعام  2015والذي نظمته م�ؤ�س�س��ة الجليلة في منا�س��بة
وقدمنا �
الـ  44لدولة
الي��وم الريا�ض��ي الوطن��ي في االمارات ف��ي  25نوفمبر  2015ولالحتفال باليوم الوطني
الإم��ارات ف��ي  2دي�س��مبر  .2015وتخل��ل �س��باق االمارات الخيري ال��ذي �إمتد لم�س��افة  575كيلومتر على
ً
�ا ،وجم��ع � 777أل��ف دره��م �إمارات��ي ت��م تخ�صي�صها لدع��م العملي��ات الجراحي��ة النوعية
م��دى  12يوم�
والم�س��اعدات الطبي��ة العالجي��ة التي تعقب العملي��ات الجراحية للأطفال المقيمي��ن في الدولة ممن
يعانون �إعاقات في الم�ش��ي والحركة.

مبادرة “اندماج”
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كم��ا �أطلقن��ا مب��ادرة “اندم��اج” ل��ذوي االحتياج��ات
الخا�ص��ة �ضمن �إطار التزامن��ا بتوفير بيئة عمل حا�ضنة
له��م .وبم�س��اعدة متخ�ص���ص متف��رغ ،يت��م تقييم كل
متدرب ب�ش��كل فردي وتزويده ببرنامج تعليمي مخ�ص�ص.
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جمل�س الإدارة

ال�سيد �سالم علي
ال�شرهان

معالي محمد عمران ال�شام�سي
رئي�س مجل�س الإدارة

ع�ضو مجل�س الإدارة

عمل معالي محمد عمران ال�شام�س��ي لدى �ش��ركة �إت�صاالت لفترة
 35عاما ً و تقاعد من من�صب الرئي���س التنفيذي ورئي���س مجل�س �إدارة
�إت�صاالت في  .2012وهو حاليا ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
وع�ضو مجل���س �أمناء جامعة خليفة ورئي�س مجل�س �إدارة �شركة ر�أ�س
الخيم��ة العقاري��ة .وه��و �أي�ضا رئي���س مجل���س �أمناء كلي��ات التقنية
العليا بدرجة وزير.

�سمو ال�شيخ المهند�س
�سالم بن �سلطان القا�سمي

ع�ضو مجل�س الإدارة

�س��مو ال�ش��يخ المهند�س �س��الم بن �سلطان القا�س��مي هو ع�ضوا ً
في المجل���س التنفيذي لحكومة ر�أ���س الخيمة ورئي�س دائرة الطيران
المدن��ي لإم��ارة ر�أ���س الخيم��ة وع�ض��و مجل���س �إدارة الهيئ��ة العامة
للطي��ران المدن��ي ،وه��و �أي�ض��ا الم�ؤ�س���س والرئي���س لإتح��اد الإمارات
للمبارزة ورئي���س مجل�س �إدارة وكالة ر�أ�س الخيمة الوطنية لل�سفريات
(رانتا).
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ال�سيد �أحمد
عي�سى النعيم

ع�ضو مجل�س الإدارة

يتمت��ع ال�س��يد �أحم��د النعيم بخبرة عم��ل طويلة تمتد ل��ـ  39عاما ً
مع حكومة ر�أ�س الخيمة .وقد �شغل �سابقا من�صب مدير عام �شركة
ر�أ�س الخيمة الوطنية للبترول وهيئة غاز ر�أ�س الخيمة وكان ع�ضوا في
المجل���س البلدي وغرفة تجارة و�صناعة وزراعة ر�أ���س الخيمة وممثل
ف��ي كثي��ر من الوزارات .ي�ش��غل ال�س��يد النعيم حاليا من�صب رئي���س
مجل���س �إدارة “مرك��ز ر�أ���س الخيم��ة التج��اري” و“النعي��م م��ول” ونائب
رئي���س مجل���س �إدارة �ش��ركة “الت�أمين المتحدة” ونائب رئي���س مجل�س
�إدارة �ش��ركة “ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين” ومدير �ش��ركة الخليج
لل�صناع��ات الدوائية (جلفار).

�أم�ضى ال�س��يد �سالم ال�ش��رهان فترة  23عاما ً لدى �شركة �إت�صاالت
و�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�ش�ؤون المالية لمجموعة
�ش��ركة ات�صاالت وعدة منا�صب �أخرى في ال�شركة .وقد عمل �سابقا
م�ست�شارا ل�سمو الحاكم ،ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو
المجل���س الأعلى للإتحاد وحاكم �إمارة ر�أ���س الخيمة .وي�شغل ال�سيد
�س��الم حاليا من�صب ع�ضو مجل���س �إدارة �س��لطة مركز دبي المالي
العالمي ،وع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة الأمريكية في ر�أ�س الخيمة،
ورئي���س مجل�س �إدارة �شركة “ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين”.

ال�سيد راجان كيتاربال

ع�ضو مجل�س الإدارة

ال�س��يد راج��ان كيتارب��ال �صاح��ب خب��رة م�صرفي��ة لفت��رة  36عام�ا ً
ف��ي الم�ص��ارف الهندية والإماراتية في مج��ال الخدمات الم�صرفية
التجاري��ة وال�ش��ركات ،وتمويل الم�ش��اريع ،و�س��وق �أدوات الدي��ن ،و�إدارة
المخاطر .وقد �ش��غل من�صب نائب المدير العام ورئي���س �سوق �أدوات
الدي��ن العالمي وم�ؤخرا �ش��غل من�صب المدي��ر العام لإدارة المخاطر
ف��ي بنك الإمارات دبي الوطني ،والحقا تم تعيينه الرئي���س التنفيذي
بالإناب��ة لبنك الإمارات دب��ي الوطني  -م�صر.

ال�سيد يو�سف عبيد علي
بن عي�سى النعيمي

ع�ضو مجل�س الإدارة

يتمت��ع ال�س��يد يو�س��ف النعيم��ي بخب��رة وا�س��عة تمتد ل��ـ  37عاما ً
ف��ي مجال العمل الم�صرفي �ضمن مجموعة “�إت���ش �إ���س بي �س��ي”.
وي�ش��غل ال�س��يد يو�س��ف حاليا من�صب رئي�س “مـ��ركز ر�أ���س الخيمة
للتوفي��ق والتحكي��م التج��اري” ،ورئي���س مجل���س �إدارة “غرف��ة تج��ارة
و�صناع��ة ر�أ���س الخيم��ة” ،وع�ض��و مجل���س �إدارة �إتح��اد غ��رف التجارة
وال�صناع��ة ،وع�ض��و لجن��ة تنمية الم��وارد الب�ش��رية للمواطنين في
القطاع الم�صرفي والمالي ،وع�ضو مجل���س �إدارة “م�ؤ�س�س��ة ال�شيخ
�صقر الخيرية” .ال�س��يد يو�س��ف �أي�ضا ً ع�ضو مجل�س الإدارة في اتحاد
م�ص��ارف الإمارات.

ال�سيد �آلن جيفتز

ع�ضو مجل�س الإدارة

عمل ال�سيد �آلن جيفتز لفترة تمتد لأكثر من  40عاما ً مع الم�صارف
و�ش��ركات الت�أمي��ن وف��ي مجال �إدارة اال�س��تثمار .وقد �ش��غل من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أفيفا� -أ�ستراليا وذلك في الفترة من 2003
وحت��ى  ،2009حيث كان م�س��ؤوال ً عن عمليات الأعمال لل�ش��ركة في
ماليزي��ا وتايوان .وتم تعيينه الحقا ً الرئي���س المنتدب لمنطقة جنوب
�آ�سيا لدى �شركة �أفيفا �آ�سيا المحدودة مقرها في �سنغافورة .وحاليا
ي�ش��غل ال�س��يد �آلن ع�ضو مجل���س �إدارة لـ��دى كير �أ�س��تراليا� ،شركة
�آي �أو �أو �أف القاب�ضة المحدودة وع�ضو مجل���س �إدارة �أربعة �ش��ركات
�ضمن مجموعة �ش��ركات وي�س��ت ب��اك الم�صرفي��ة والت�أمينية .كما
و�أنه ع�ضو مجل�س �إدارة لدى �شركة “ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين”.

حوكمة ال�رشكة
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الإدارة التنفيذية

م��ن الي�س��ار �إل��ى اليمي��ن:

بیرت �إجنالند
الرئی�س التنفیذي

نبيل عازار
مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية و�أمني �رس ال�رشكة
ملي�س داود
رئي�س ق�سم االت�صال امل�ؤ�س�سي

ماهاديفان راداكانثان
مدیر �إدارة اخلدمات امل�رصفیة الإئتمانیة لل�رشكات
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جیف �ستی�سیك
املدیر التنفیذي للعملیات

�صالح علي �صالح
مدير �إدارة الأعمال يف ر�أ�س اخليمة

راجوفری ميهرا
مدیر عام الإئتمان والأ�صول للأفراد

راهول �أوبروي
مدير عام اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات

م��ن اليمي��ن �إل��ى الي�س��ار:

�إیان هودجز
مدیر عام اخلدمات امل�رصفیة للأفراد
بانايل ل .ملهوترا
مدیر �إدارة الت�سويق

كيه� .إ�س .راماكري�شنان (رام)
املدير التنفيذي لإدارة املخاطر

دیباك ماجیثیا
الرئی�س املايل

�سو�سن جاردنر
مدير �إدارة املوارد الب�رشية للمجموعة

عبد الكرمی جمعة
مدیر �إدارة اخلدمات امل�رصفیة الإ�سالمیة
فيكا�س �سوري
مدير عام اخلزينة

حوكمة ال�رشكة
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اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
يتول��ى مجل���س الإدارة �إج��راء مراجعة دورية للأداء المالي للبنك �إل��ى جانب �أداء مجاالت عمله الأخرى كل
على حدة ،ويت�ضمن جدول �أعمال اللجان المنبثقة عن مجل���س الإدارة:
•
•

�إدارة اال�ستراتيجيات والمخاطر ،ومناق�شة تطورات وتوجهات ال�سوق ،وفر�ص العمل الجديدة

م�ضامي��ن التط��ورات الحا�صل��ة ف��ي مجال العقوب��ات الدولي��ة ،واالمتث��ال ،و�أنظمة ولوائ��ح البنك
المركزي

•	التح�سينات الممكن تطبيقها على بنية الحوكمة وعمليات البنك المختلفة

االجتماعات

فترات
انعقاد
االجتماعات

لجنة االئتمان

الإ�شراف على �إطار عمل �إدارة المخاطر للتحكم بمخاطر االئتمان
الناتجة عن �أعمال قطاعي الخدمات الم�صرفية للأفراد وال�شركات.

25

�أ�سبوعيا ً

لجنة التدقيق

�إدارة ومراقبة ومراجعة البيانات المالية ،وال�سيا�سات والإجراءات
المحا�سبية ،و�أداء وحدة التدقيق الداخلي ،والعالقات مع المدققين
الخارجيين

7

لجنة المخاطر

الإ�شراف على �إطار عمل �إدارة المخاطر لجهة مخاطر ال�سوق وال�سيولة
ومحفظة االئتمان ،والمخاطر الت�شغيلية ،واالمتثال ،والرقابة الداخلية،
وتكنولوجيا و�أمن المعلومات ،والمخاطر القانونية

7

ا�ستعرا�ض هيكلية وحجم وتكوين و�أداء مجل�س �إدارة البنك وال�شركات
التابعة له� ،إلى جانب تطوير وتحديد �إطار للمكاف�آت في البنك بما
ي�شمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي والإدارة والموظفين

3

الدور

اللجنة

لجنة التر�شيحات
والمكاف�آت

معالي
محمد عمران
ال�شام�سي

�سمو ال�شيخ
المهند�س �سالم بن
�سلطان القا�سمي،
ع�ضو مجل�س االدارة

ف�صليا ً

رئي�س مجل�س
الإدارة

ف�صليا ً

رئي�س مجل�س
الإدارة

ن�صف
�سنوية

رئي�س
مجل�س
الإدارة

ال�سيد
�سالم علي
ال�شرهان

يو�سف
عبيد بن
عي�سى
النعيمي

راجان
كيتاربال

رئي�س
مجل�س
الإدارة

ع�ضو
مجل�س
الإدارة

ع�ضو
مجل�س
الإدارة

ع�ضو
مجل�س
الإدارة

ع�ضو
مجل�س
الإدارة
ع�ضو
مجل�س
الإدارة

ال�سيد �آلن
جيفتز

ع�ضو
مجل�س
الإدارة

ع�ضو مجل�س
الإدارة

لجان الإدارة التنفيذية

يدير البنك خم���س لجان �إدارة تنفيذية بح�ضور الرئي���س التنفيذي �إلى جانب ر�ؤ�س��اء الأق�سام والإدارات ذات
ال�صلة .وتنعقد اجتماعات لجان الإدارة التنفيذية �ش��هريا ً با�س��تثناء لجنة �إدارة ا�س��تمرارية الأعمال التي
تنعقد كل � 3أ�شهر..
اللجنة
التنفيذية

لجنة الأ�صول
والمطلوبات

لجنة �إدارة
المخاطر

لجنة �إدارة تكنولوجيا
المعلومات

لجنة �إدارة االئتمان

طبق البنك خالل عام � 2015سيا�سة �إبالغ مخ�ص�صة تتم �إدارتها ب�شكل م�ستقل ،وتتيح للموظفين
ّ
على مدار ال�ساعة الإبالغ عن الحوادث والق�ضايا عبر مجموعة وا�سعة من القنوات ال�سرية.
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احلوكمة امل�رصفية الإ�سالمية
تعد “الخدمات الم�صرفية الإ�سالمية” في بنك ر�أ�س الخيمة الوطني وحدة �أعمال تتمتع ب�إدارة م�ستقلة
وتت�أل��ف م��ن “ق�س��م الخدم��ات الم�صرفية الإ�س�لامية” ( )IBDالتابع للبن��ك؛ و“راك للتمويل الإ�س�لامي”،
ال�شركة التابعة والمملوكة بالكامل للبنك بر�أ�سمال مدفوع قدره  100مليون درهم �إماراتي� ،إ�ضافة �إلى
مجل�س الإدارة الخا�ص بها.
وتت��م �إدارة وح��دة “الخدم��ات الم�صرفي��ة الإ�س�لامية” و�ش��ركة “راك للتمويل الإ�س�لامي” تح��ت العالمة
التجاري��ة “�أم��ل”؛ وهم��ا تخ�ضعان للتنظيم من قبل “بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي” والإ�ش��راف
من “هيئة الفتوى والرقابة ال�ش��رعية الم�س��تقلة” ،وتقدمان حلوال ً تمويلية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�س�لامية للعم�لاء م��ن الأفراد وال�ش��ركات .وقد اتخ��ذ البنك جمل��ة تدابير بهدف تعزي��ز حوكمة وحدة
الخدمات الم�صرفية الإ�س�لامية ل�ضمان وحدة الكامل لأحكام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية.

وتوف��ر وح��دة “الخدم��ات الم�صرفي��ة الإ�س�لامية” عرو���ض بطاق��ات االئتم��ان عب��ر “�ش��ركة راك للتمويل
الإ�سالمي” ،فيما يتم تقديم المنتجات من الأ�صول الإ�سالمية والمطلوبات عبر من�صة “وحدة الخدمات
الم�صرفي��ة الإ�س�لامية” .وتت��م مراجعة �إطار حوكمة ال�ش��ريعة الإ�س�لامية تحت �إ�ش��راف � 3أع�ضاء من
“هيئة الفتوى والرقابة ال�ش��رعية” التي تعقد اجتماعاتها ب�ش��كل منتظم للإ�ش��راف على �أعمال الإدارة.

وتعم��ل وح��دة الخدمات الم�صرفية الإ�س�لامية بما ين�س��جم م��ع معايير وتوجيهات “مجل���س الخدمات
المالية الإ�س�لامية” ( ،)IFSBوالتي �أعدتها “هيئة المحا�س��بة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية”
( .)AAOIFIكم��ا يتع��اون بن��ك ر�أ���س الخيمة الوطني مع “دار ال�ش��ريعة لال�ست�ش��ارات المالي��ة والقانونية”
( )DASبه��دف الح�ص��ول عل��ى الدع��م اليوم��ي والم�س��اعدة بخ�صو���ص الق�ضاي��ا ذات ال�صل��ة ب�أح��كام
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية بين بنك ر�أ���س الخيمة الوطني و�ش��ركة “راك للتمويل الإ�س�لامي” و“هيئة الفتوى
والرقابة ال�ش��رعية الم�ستقلة”.

تج��ري “دار ال�ش��ريعة لال�ست�ش��ارات المالي��ة والقانوني��ة” عملي��ات تدقي��ق منتظم��ة ل�ضم��ان االمتث��ال
لأح��كام ومب��ادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ،وتتول��ى “هيئ��ة الفت��وى والرقاب��ة ال�ش��رعية الم�س��تقلة” �إ�صدار
الفتاوى (الت�صريحات ال�شرعية) حول جميع المنتجات والخدمات بغر�ض �إقرار امتثالها لأحكام ال�شريعة
الإ�س�لامية .وت�ش��مل ه��ذه الفت��اوى الموافق��ة عل��ى هيكلية المنت��ج ،والعقود الإ�س�لامية الأ�سا�س��ية،
والوثائ��ق القانوني��ة ،و�س��ير العملي��ات الت�ش��غيلية ،وجميع الن�ش��رات ذات ال�صلة بالمنتجات .ويتم ن�ش��ر
فت��اوى المنتج��ات عل��ى الموقع الإلكترون��ي للبنك ،م��ع عر�ضها في كافة ف��روع البنك.
وبهدف �ضمان �أعلى درجات ال�شفافية والتمييز الوا�ضح بين الأعمال الم�صرفية التقليدية والإ�سالمية،
يعتم��د البن��ك مجموع��ة منف�صلة من “ال�ش��روط والأح��كام الخا�ص��ة بالمنتجات” ،والوثائ��ق القانونية،
وا�س��تمارات الطلب ،ودليل الخدمات والأ�س��عار .ويتم عر�ض لوحة تعرفة منف�صلة في فروع البنك ،كما
تتمتع جميع وثائق التعامالت بخ�صائ�ص متوافقة مع ال�ش��ريعة الإ�س�لامية.
ويتول��ى ق�س��م الخزين��ة ف��ي البنك �إدارة ال�س��يولة الإ�س�لامية ،وتموي��ل الأ�صول والمطلوب��ات عبر وحدة
الخدم��ات الم�صرفية الإ�س�لامية و�ش��ركة “راك للتمويل الإ�س�لامي”.

�إدارة املخاطر
يه��دف بن��ك ر�أ���س الخيم��ة الوطني �إل��ى تحقيق ت��وازن تام بي��ن المخاطر والعائ��دات ،وخف���ض الت�أثيرات
المحتملة على �أدائه المالي .ومن هذا المنطلق ،يقوم البنك ب�إجراء مراجعة دورية ل�سيا�سات ونظم �إدارة
المخاطر لمواكبة التغيرات على �صعيد ال�س��وق والمنتجات و�أف�ضل الممار�س��ات النا�ش��ئة.

 .1مخاطر االئتمان

يتولى ق�سم االئتمان ،بما ي�شمل فريق التح�صيالت ،م�س�ؤولية �إقرار و�إدارة مخاطر االئتمان على م�ستوى
التعامالت والمحفظة على حد �س��واء ،و�ضمان االلتزام ب�إجراءات مواجهة المخاطر وفق �أ�س��لوب مت�سق
ين�س��جم مع الإطار المحدد في �سيا�س��ة مخاطر االئتمان ،وبرامج المنتجات ،وتعميمات االئتمان ،وذلك
بما يتوافق مع القواعد التنظيمية .ويعتمد البنك حدودا ً ذات هيكلية وا�ضحة لتقييم مخاطر االئتمان،
وه��و م��ا يتطلب �إج��راء تحليالت �ضم��ن مختلف فئات المخاط��ر .ويتم تحديد درج��ات ت�صنيف االئتمان
عب��ر قيا���س ج��ودة االئتمان من جانب الط��رف الآخر من حيث الهيكلية الم�ص ّنف��ة ،ور�صد التغييرات في
م�س��تويات المخاطر وتوقيت حدوثها ،وتزويد الإدارة ب�أداة فعالة لمراقبة المحفظة االئتمانية.

 .2مخاطر ال�سيولة

المركزي”

يق��وم البن��ك ب�إدارة �س��يولته بما ين�س��جم م��ع متطلبات “م�صرف الإم��ارات العربية المتح��دة
والمب��ادئ التوجيهي��ة الداخلي��ة ف��ي البن��ك المقررة من جان��ب لجنة الأ�ص��ول والمطلوب��ات .وبناء على
توجيه��ات اللجنة ،يدير ق�س��م الخزينة م�س��توى ال�س��يولة في البنك ،كما يتولى �إع��داد �إطار عمل متين
لإدارة مخاط��ر ال�س��يولة و�ضمان م�س��تويات كافية من ال�س��يولة ،بما ي�ش��مل االحتف��اظ بمجموعة من
الأ�ص��ول ال�س��ائلة عالي��ة الج��ودة وغي��ر المرهون��ة ،ك�ضم��ان لمواجهة عدد من مخاطر �ش��ح ال�س��يولة
المحتمل��ة .ويراقب البنك ن�س��ب �س��يولته ب�ش��كل يوم��ي كما يوجد لدي��ه خطط جاهزة لتدخ��ل الإدارة
واتخاذ الإجراءات المالئمة عند الحاجة ،علما ً �أن م�ستويات ال�سيولة تخ�ضع للإ�شراف الفعال من جانب
“لجنة الأ�ص��ول والمطلوبات”.

 .3مخاطر ال�سوق و�أ�سعار الفائدة

يتولى البنك مراقبة و�إدارة العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة ومخاطر الأ�سهم .ويقع على ق�سم الخزينة
م�س��ؤولية �إعداد �إطار عمل متين لإدارة المخاطر المرتبطة ب�أ�س��عار الفائدة ،وذلك تحت �إ�ش��راف “لجنة
المكون الأكثر �أهمية لمخاطر �أ�سعار الفائدة بالن�سبة للبنك يكمن في تباين
الأ�صول والمطلوبات” .و�إن
ّ
�آجال �أ�س��عار الفائدة الثابتة وم�س��تويات �إعادة الت�س��عير ب�ش��روط معدل عائم للأ�صول والمطلوبات في
البنك .وير�صد البنك ذلك من خالل تقرير خا�ص بفجوات مخاطر �أ�سعار الفائدة� ،إلى جانب �إجراء تحليالت
مف�صلة واختبارات الإجهاد ب�ش��كل �ش��هري بهدف تحليل ت�أثيرات الأ�س��واق على و�ضع بنك ر�أ�س الخيمة
الوطني.

 .4المخاطر الت�شغيلية

تب��د�أ عملي��ة �إدارة المخاط��ر الت�ش��غيلية باعتم��اد هيكلية ر�س��مية للحوكمة تحت �إ�ش��راف لجن��ة �إدارة
المخاطر الت�ش��غيلية ،وذلك بهدف تحديد التوجه اال�س��تراتيجي ،والإ�ش��راف ومراقبة �إطار عمل المخاطر
ّ
وتنظم
الت�شغيلية .وينطوي �إطار العمل على معايير خا�صة بالمخاطر تن�سجم مع �أف�ضل الممار�سات
مب��ادئ الحوكم��ة الأ�سا�س��ية لإدارة المخاطر الت�ش��غيلية .كما ي�س��اعد �إطار العمل عل��ى المواءمة بين
عمليات التحديد والتقييم والتحكم والقيا�س والر�صد والإبالغ عن المخاطر الت�شغيلية �ضمن مختلف
عملي��ات البن��ك .وت�ش��رف لجن��ة �إدارة المخاط��ر الت�ش��غيلية على معالج��ة جميع المخاط��ر الأخرى ذات
الطبيع��ة الت�ش��غيلية .وتق��وم اللجن��ة بمراجعة كف��اءة وفاعلية نظم الر�ص��د الداخلية ،و�إج��راءات �إدارة
المخاط��ر الت�ش��غيلية ومنهجيات تقييم المخاطر ،والتي تخ�ض��ع بمجملها لرقابة منتظمة من البنك
عبر قاعدة بيانات خا�صة بالمخاطر الت�ش��غيلية وم�ؤ�ش��رات للمخاطر الرئي�س��ية.
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تقرير جمل�س الإدارة �إىل ال�سادة امل�ساهمني
ي�س��رنا �أن نعر�ض لكم النتائج المالية لبنك ر�أ���س الخيمة الوطني (“البنك”) وال�ش��ركات التابعة له (التي
يطلق عليها معا ً ا�س��م “المجموعة”) لل�س��نة المنتهية بتاريخ  31دي�س��مبر  .2015و�صل �صافي الأرباح
خ�لال الع��ام �إل��ى  1,405.3ملي��ون درهم �إمارات��ي بانخفا�ض هام�ش��ي بلغ  49.3مليون دره��م مقارنة بعام
المت�صدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث
 .2014ولكن البنك نجح بالحفاظ على مكانته
ّ
متو�س��ط العائد على الأ�صول الذي بلغ  ،%3.7ومتو�س��ط العائد على حقوق الم�س��اهمين البالغ .%19.3
كما و�صـ��ل �إجمالي الأ�صـ��ول �إلى  40.6مليـار درهم بزيادة قدرها  %16.4قيا�سا ً بالم�ستوى الم�سجل في
 31دي�سمبر  .2014وا�ستقر معدل �إجمالي القرو�ض وال�سلفيات عند  28.5مليار درهم بزيادة بلغت %10.6
عن عام .2014

الأداء المالي

تراج��ع �صاف��ي الأرب��اح لعام  2015بواقع  49.3مليون درهم �إماراتي مقارنة بالعام الذي �س��بقه ،وجاء ذلك
بالدرجة الأولى نتيجة تنامي مخ�ص�صات انخفا�ض قيمة القرو�ض بمقدار  460.1مليون درهم ،وانخفا�ض
�إي��رادات اال�س��تثمار بواق��ع  12.6ملي��ون درهم .وارتف��ع �إجمالي االيرادات الت�ش��غيلية بن�س��بة  ،%10.8فيما
تراجع��ت نفق��ات الت�ش��غيل بمق��دار  26,7مليون درهم وهذا يع��ادل انخفا�ضا ً بن�س��بة  %1.8مقارنة بعام
 .2014م��ن جه��ة ثاني��ة ،يع��زى انخفا�ض نفقات الت�ش��غيل �إلى تراج��ع تكاليف الموظفين م��ن الم�صادر
الخارجي��ة ،ونفق��ات الت�س��ويق ،وتكالي��ف انخفا���ض القيم��ة .و�س��جلت الأرباح الت�ش��غيلية قبل خ�س��ائر
�إنخفا���ض القيم��ة نم��وا ً بواقع  410.8مليون دره��م ،بزيادة بلغت  %20عن عام  .2014وقابل ذلك ت�س��جيل
زيادة بمقدار  460.1مليون درهم في مخ�ص�صات انخفا�ض قيمة القرو�ض� ،أي بزيادة بلغت  %77.3عن عام
 ،2014وذلك نتيجة تنامي معدل التخلف عن ال�س��داد في منتجات القرو�ض غير الم�ضمونة ،والم�ش��اريع
ال�صغيرة والمتو�س��طة ،والخدم��ات الم�صرفية التجارية.
م��ن ناحي��ة �أخرى� ،س��جل البنك نموا ً في �إجمالي االيرادات الت�ش��غيلية بواق��ع  384.1مليون درهم لي�صل
�إلى  3.9مليار درهم ،وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة تحقيق زيادة بواقع  291.1مليون درهم في �صافي
�إي��رادات الفوائ��د ،وااليرادات من التمويل الإ�س�لامي مقارنة بعام  .2014كم��ا ارتفع �صافي �إيرادات الفوائد
و�إي��رادات �أن�ش��طة التمويل الإ�س�لامي �إل��ى  3.0مليار درهم؛ وارتفع��ت �أي�ضا ً �إي��رادات الفوائد من القرو�ض
التقليدي��ة واال�س��تثمارات بن�س��بة  %4.2مقارنة بالعام الما�ضي ،في حين ارتفع��ت تكاليف الفوائد على
الودائ��ع والقرو���ض التقليدي��ة بن�س��بة  .%8.1وبل��غ �صاف��ي االيرادات م��ن التمويل المتوافق مع ال�ش��ريعة
الإ�س�لامية  191.4مليون درهم ،وجاء من�س��جما ً مع الزيادة في محفظة التمويل الإ�س�لامي.

وارتفع��ت االي��رادات م��ن غير الفوائد بواق��ع  93مليون درهم ليبلغ  890.9ملي��ون درهم ،وذلك على خلفية
ت�س��جيل �إي��رادات بقيم��ة  37.5مليون درهم من وحدة �أعمال الت�أمين بعد اال�س��تحواذ على �ش��ركة “ر�أ���س
الخيمة الوطنية للت�أمين” في مايو  .2015كما �س��جل البنك زيادة بواقع  30.7مليون درهم في الإيرادات
الت�ش��غيلية الأخرى ،وزيادة بمقدار  29.3مليون درهم في �صافي �إيرادات الر�س��وم والعموالت مقارنة بعام
 .2014ع�لاوةً عل��ى ذلك ،ارتفعت �إيرادات دخل العمالت الأجنبية و�إيرادات الم�ش��تقات المالية بمقدار 8.1
ملي��ون دره��م ،في حين انخف�ضت �إيرادات اال�س��تثمار بواقع  12.6مليون درهم مقارنة بالعام الذي �س��بق.
ويع��زى تراج��ع �إيرادات اال�س��تثمار �إلى تخ�صي���ص تكاليف انخفا�ض القيمة من �أج��ل مواكبة التراجع في
قيمة محفظة الأ�س��هم بالمقارنة مع المكا�س��ب الم�س��جلة في عام .2014
وانخف�ضت التكاليف الت�ش��غيلية بواقع  26.7مليون درهم وبن�س��بة  %1.8مقارنة بعام 2014؛ ويعزى هذا
االنخفا�ض �إلى ت�سجيل تراجع بقيمة  10.5ماليين درهم في تكاليف الموظفين من الم�صادر الخارجية،
وبقيم��ة  2.8ملي��ون دره��م في نفقات الت�س��ويق ،ف�ضال ً عن تراج��ع تكاليف انخفا�ض القيم��ة بواقع 6.8
مليون درهم .وبالتزامن مع نمو �إجمالي االيرادات الت�ش��غيلية ،انخف�ضت ن�س��بة التكلفة �إلى الدخل في
المجموع��ة �إلى  %37.5مقارنة مع  %42.3في عام .2014
وا�ستقـ��ر معـ��دل القرو�ض وال�س��لفيات المتعثرة �إلى �إجمالي القرو�ض وال�س��لفيات عنـ��د  %3.2مقارنة
م��ع  %2.4ف��ي عام  ،2014فيما ا�س��تقر �صافي خ�س��ائر االئتمان �إلى متو�س��ط القرو�ض وال�س��لفيات عند
جيدة لمواجهة خ�سائر القـرو�ض
 %3.8مقارنة مع  %2.5في عام  .2014وتمتلك المجموعة مخ�ص�صات ّ
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الأداء المالي (تابع)

علما ً �أن ن�سبة تغطية خ�سائر القرو�ض بلغت  %81.4مقارنة مع  %87.1بنهاية عام 2014؛ وهذه التغطية
ال ت�أخ��ذ باالعتب��ار العقارات المرهون��ة وغيرها من �ضمانات الأ�صول القابلة للت�س��ييل والمتوافرة مقابل
ه��ذه القرو���ض .بالإ�ضافة �إلى ذل��ك ،يمتلك البنك احتياطيا ً غير قابل للتوزي��ع لمواجهة مخاطر االئتمان
التنظيمي��ة يع��ادل  %1.5م��ن الأ�ص��ول الم�ص ّنفة ذات مخاط��ر ائتمانية والتي تبلغ قيمته��ا  377مليون
درهم .وعالوةً على هذا االحتياطي� ،س��يتم رفع ن�س��بة تغطية المخ�ص�صات �إلى .%122.7

ارتف��ع �إجمال��ي الأ�ص��ول بن�س��بة  %16.4ليبل��غ  40.6ملي��ار دره��م مقارن��ة م��ع نهاية ع��ام  ،2014وجاءت
الم�س��اهمة الرئي�س��ية به��ذا الإط��ار من نمو �إجمال��ي القرو�ض وال�س��لفيات بواقع  2.7ملي��ار درهم ،ونمو
الإقرا���ض للبن��وك بمق��دار  1.6مليار دره��م .كما ارتفع مع��دل الإقرا�ض عبر قطاع الخدم��ات الم�صرفية
لل�ش��ركات بنح��و  ،%138.1وبم��ا يع��ادل ارتفاع�ا ً بواقع  1.4مليار دره��م مقارنة بالعام الذي �س��بقه .ونمت
محفظ��ة القرو���ض لقطاع الخدمات الم�صرفية للأفراد  -التي ت�ش��مل �أي�ض�ا ً قرو�ض الأعمال ال�صغيرة
والمتو�س��طة  -بواق��ع  1.3ملي��ار دره��م مقارن��ة م��ع  31دي�س��مبر  .2014م��ن ناحية �أخ��رى ،توا�صل وحدة
الخدم��ات الم�صرفي��ة الإ�س�لامية “�أم��ل”
نموها مع ت�س��جيل زي��ادة قدرها  1.1مليار دره��م في محفظة
ّ
ّ
تمويله��ا ،مم��ا يعادل زيادة بن�س��بة  %33.2ع��ن عام .2014
بدوره��ا نم��ت ودائع العمالء بن�س��بة  %12.9لتبل��غ  27.8مليار درهم مقارنة بع��ام 2014؛ ويعزى هذا النمو
بالدرج��ة الأول��ى �إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع  2.5ملي��ار درهم ،والودائع لأجل بقيمة  653.2مليون
درهم .كما نمت الودائع الإ�سالمية للعمالء بمقدار  899.2مليون درهم لتبلغ  3.5مليار درهم قيا�سا ً بعام
.2014

وخ�لال الن�ص��ف الأول لع��ام  ،2015ا�س��تكمل بنك ر�أ���س الخيم��ة الوطني �إ�ص��دار ال�ش��ريحة الثانية من
�سنداته بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي ب�سعر نهائي للإ�صدار قدره  %100.875في �إطار برنامجه لإ�صدار
ال�س��ندات متو�س��طة الأج��ل بقيمة ملي��ار دوالر �أمريكي ،وذلك عبر �ش��ركة “راك بن��ك للتمويل” (كايمان)
المح��دودة التابع��ة له .وتهدف هذه الخطوة �إلى اال�س��تفادة من فر�ص التموي��ل منخف�ضة التكلفة في
جراء القرو�ض طويلة الأجل
�س��وق ال�س��ندات ،مما يمنح البنك الأ�س��بقية في معالجة المفارقة الزمنية ّ
با�ستخدام ودائع ذات �أجل ق�صير .وقد نجح البنك لغاية اليوم في �إ�صدار �سندات بقيمة  800مليون دوالر
�أمريكي في �إطار برنامجه للإ�صدار بقيمة مليار دوالر �أمريكي .وتم �إ�صدار ال�س��ندات بمعدل فائدة ثابتة
قدره � 3.25سنوياً ،و�سيتم دفع الفائدة على الت�أخر ب�شكل ن�صف �سنوي علما ً �أن هذه ال�سندات ت�ستحق
بحلول عام .2019

خ�لال اجتم��اع الجمعية العامة العادية الذي انعقد يوم � 18أغ�سط���س  ،2014ح�صل بنك ر�أ���س الخيمة
الوطني على موافقة الم�س��اهمين لال�س��تحواذ على ح�صة �أغلبية في “�ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية
للت�أمي��ن” ب�س��عر  3.64درهم�ا ً �إماراتي�ا ً لل�س��هم الواح��د .وفي  6يناي��ر  ،2015ح�صل البن��ك على موافقة
“م�ص��رف الإم��ارات العربي��ة المتح��دة المركزي” للم�ضي بتقديم عر�ض �ش��راء الأ�س��هم �إلى م�س��اهمي
قدم البنك عر�ضا ً عاما ً لم�ساهمي ال�شركة من
“�شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين” .وفي مايو ّ ،2015
�أجل �شراء ح�ص�صهم ب�سعر  3.64درهما ً لل�سهم الواحد .وقد وافق  %79.23من م�ساهمي ال�شركة على
ه��ذا العر���ض لي�س��تحوذ البن��ك بذلك على ح�صة  %79.23من “�ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين”
بتاري��خ  28ماي��و  ،2015وت�صبح �ش��ركة تابعة له منذ ذلك الحين.
اتفاقية “بازل ،”2بلغ معدل ال�ش��ريحة الأولى من ر�أ���س المال في البنك %24.4
وان�س��جاما ً مع مقت�ضيات
ّ
ً
بنهاي��ة الع��ام الما�ض��ي بعد احت�س��اب الأرب��اح وتوزيعات ح�ص���ص الأرباح لع��ام  ،2015علما �أن الن�س��بة
الحالي��ة خا�ضع��ة لموافقة الم�س��اهمين و“م�صرف الإم��ارات العربية المتحدة المرك��زي” ،وذلك مقارنة
�دل  %26.5بنهاي��ة عام  ،2014ووفقا ً ل�ش��روط الم�صرف البالغة %12؛ نجد �أن هذا الم�س��توى من
م��ع مع� ّ
ً
ً
التنظيمية ال�سائلة
ر�أ���س المال يوفر للبنك مجاال وا�س��عا للنمو خالل عام  .2016وبلغت ن�س��بة الأ�صول
ّ
الم�ؤهلة للبنك بنهاية العام  %19.1مقارنة مع  %20.0بنهاية عام  ،2014بينما ا�ستقرت ن�سبة ال�سلفيات
�إل��ى الودائ��ع عند م�س��توى  %83.3مقارنة م��ع  %87.9بنهاية عام .2014

البيانات املالية
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تقرير جمل�س الإدارة �إىل ال�سادة امل�ساهمني (تابع)
الت�صنيف

ت��م ت�صني��ف بنك ر�أ���س الخيمة الوطني من قبل ال��وكاالت الدولية الرائدة التالي��ة ،والتي حافظت على
ت�صنيفاته��ا الأخي��رة دون تغيير خالل العام كما يلي:
وكالة الت�صنيف

�آخر تحديث

فيت�ش

�أغ�سط�س 2015

موديز

كابيتال �إنتلجن�س

�سبتمبر 2015

�أغ�سط�س 2015

الودائع
Baa1 / P-2
BBB+ / F2
A-/A2

النظرة الم�ستقبلية
م�ستقر
م�ستقر
م�ستقر

توزيعات الأرباح وتخ�صي�ص الربحية

�أو�ص��ى اجتم��اع مجل���س الإدارة ال��ذي انعقد ي��وم  2فبراير  2016بتوزي��ع �أرباح نقدية بقيم��ة  .%50و�أجمع
�أع�ضاء المجل���س على �أن البنك يحظى بمـ��وقع جيد ي�ؤهله مواجهة التحــ��ديات المحتملة خالل عام
 .2016و�سيترتب على توزيع الأرباح المقترحة االحتفاظ بنحو  %40من �صافي الأرباح التي �ستبقى �ضمن
حق��وق الم�س��اهمين في البنك ،مما �سي�س��هم في نمو ر�أ���س المال واالحتياطي النق��دي ،وبالتالي تعزيز
الو�ض��ع العام للبنك وتزويده بالدعم الالزم لتحقيق النمو الم�س��تقبلي.

كم��ا �أو�ص��ى �أع�ض��اء مجل���س الإدارة بزي��ادة احتياط��ي المخاط��ر العام بواق��ع  100مليون دره��م �إماراتي،
واحتياط��ي مخاط��ر االئتم��ان بواق��ع  100مليون درهم ،واحتياط��ي المخاطر االئتماني��ة التنظيمي بواقع
 43مليون درهم حتى تتواءم مع ن�س��بة  %1.5من �إجمالي ن�س��بة الأ�صول المرجحة لمخاطر االئتمان في
البنك .و�ست�سهم هذه التدابير في رفع حقوق الم�ساهمين في البنك �إلى  6.8مليار درهم بعد دفع الأرباح
النقدي��ة المقترح��ة .ويتوافر جدول التوزيعات المف�صل في المدونة رقم  14المرتبطة بالبيانات المالية.

�أهم الم�ستجدات خالل عام 2015

• �إ�صدار �سندات �إ�ضافية بقيمة  300مليون دوالر بموجب برنامج البنك ل�سندات اليورو متو�سطة
الأجل.
ً
ً
• تعيين معالي محمد عمران ال�شام�سي رئي�سا جديدا لمجل�س الإدارة.
•	اال�ستحواذ على ح�صة  %79.23من “�شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين”.
•	اعتماد نهج انتقائي لإعادة دخول قطاع الخدمات الم�صرفية لل�شركات بهدف تنويع �شروط
المخاطر في البنك.
”
“
• �إطالق الخدمة الم�صرفية المميزة راك �إليت .
• بنك ر�أ�س الخيمة الوطني يح�صل على �أحدث �إ�صدار �شهادة الآيزو  9001:2015وذلك لفروع البنك
ومركز االت�صال الواردة التابع له ،والتي ت�صادق عليها �شركة “كيو �سي �إ�س” والمعتمدة من قبل
م�ؤ�س�سة “�أنظمة االعتماد الم�شتركة”.
• طرح خدمة “راك ماني تران�سفير” لتحويل الأموال �إلى الهند.
• طرح  3بطاقات “ما�ستركارد” ائتمانية جديدة وهي بطاقة راك بنك وورلد ،وبطاقة ر ِد االئتمانية
وفق حل الدفع المتطور  ،Tap & Goوبطاقة راك بنك كليان جولرز.
•	ابتكار �شعار جديد وتجديد الهوية التجارية للبنك.

التكريم والجوائز التي ح�صدها البنك خالل عام 2015
•
•
•

•
•
•

36

النظرة الم�ستقبلية لعام 2016

�س��نوا�صل خالل المرحلة المقبلة االلتزام بتحقيق نمو قوي وم�س��تدام عبر مختلف وحدات �أعمالنا بما
ف��ي ذل��ك الخدم��ات الم�صرفية للأفراد ،والخدم��ات الم�صرفية لل�ش��ركات ،والخزينة ،والت�أمين .و�س��نركز
ب�ش��كل �أكب��ر عل��ى تعزيز خط��وات التعاون في المجموعة لتح�س��ين الكفاءة ،بالإ�ضاف��ة �إلى دعم تنويع
م�صادر دخلنا .ونهدف من خالل ذلك �إلى تقديم خدمات �أف�ضل لعمالئنا ومنحهم تجربة م�صرفية �أكثر
�سال�س��ة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك ،وذلك بما ين�س��جم مع �أرقى مفاهيم
خدمة العمالء واالبتكار والب�س��اطة على م�س��توى القطاع .كما �سنوا�صل تعزيز قدرتنا على مواجهة �أي
تحديات في الم�ستقبل.

معالي محمد عمران ال�شام�سي
رئي�س مجل�س الإدارة
من �أجل وبالنيابة عن مجل�س الإدارة
 2فبراير 2016

الجوائز خالل عام 2015

جائزة “�أف�ضل بنك للأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة في ال�شرق الأو�سط” عن خدمة “راك
�ضمن حفل توزيع جوائز مجلة “�آ�سيان بانكر” لمنطقة ال�شرق الأو�سط -منتجات الأفراد.
جائزة “�أف�ضل مبادرة م�صرفية عبر الهاتف المتحرك” عن خدمة “موبايل كا�ش” �ضمن حفل توزيع
جوائز مجلة “�آ�سيان بانكر” لمنطقة ال�شرق الأو�سط  -منتجات الأفراد.
جائزة “االبتكار بمجال الخدمات” عن خدمة الدرد�شة المبا�شرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك،
خالل حفل توزيع “جوائز �أولمبياد الخدمات” في الإمارات التي تنظمه �شركة “�إيثو�س �إنتجريتد
�سوليو�شنز”.
جائزة “�أف�ضل تطبيق ذكي لخدمة العمالء” خالل حفل توزيع “جوائز �أولمبياد الخدمات” في
الإمارات التي تنظمه �شركة “�إيثو�س �إنتجريتد �سوليو�شنز”.
“
جائزة “�أف�ضل حل �ضمن فئته” عن بطاقة  -وورلد ما�ستركارد االئتمانية خالل منتدى االبتكار
 ”2015الذي نظمته �شركة “ما�ستركارد”.
“جائزة جيني�سي�س” لـ “�أف�ضل الم�ؤ�س�سات ابتكارا ً بمجال خدمة العمالء في منطقة �أوروبا
وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا” خالل حفل توزيع الجوائز ال�سنوي “جي فور�س .”2015

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني
يف بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لق��د قمن��ا بتدقي��ق البيانات المالي��ة الموحدة المرفقة لبنك ر�أ���س الخيمة الوطني (���ش.م.ع) (''البنك'')
و�ش��ركاته التابع��ة (ي�ش��ار �إليه��م جميع�ا ً با�س��م ''المجموع��ة'') ،والت��ي تتكون م��ن بيان المرك��ز المالي
الموح��د كم��ا ف��ي  31دي�س��مبر  ،2015والبيانات الموح��دة للدخل والدخل ال�ش��امل والتغي��رات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية لل�س��نة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الهامة
والإي�ضاحات التف�س��يرية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

�إن الإدارة م�س��ؤولة ع��ن �إع��داد ه��ذه البيان��ات المالي��ة الموح��دة وعر�ضها ب�ص��ورة عادلة وفق�ا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية ،وكذلك �إعدادها طبقا ً للأحكام ال�سارية للقانون االتحادي لدولة الإمارات العربية
المتحدة رقم ( )2ل�س��نة  ،2015وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة �أنها �ضرورية لكي تتمكن من
�إعداد بيانات مالية موحدة خالية من �أي �أخطاء جوهرية� ،س��وا ًء كانت نا�ش��ئة عن احتيال �أو خط�أ.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

تنح�ص��ر م�س��ؤوليتنا ف��ي �إب��داء ر�أين��ا ح��ول ه��ذه البيان��ات المالي��ة الموحدة بن��ا ًء على عملي��ة التدقيق
الت��ي قمن��ا به��ا .لق��د �أجرينا تدقيقنا وفق�ا ً لمعايي��ر التدقيق الدولية .ت�س��تدعي هذه المعايي��ر التزامنا
بالمتطلب��ات الأخالقي��ة وتخطيط وتنفيذ عملي��ة التدقيق للتو�صل �إلى ت�أكيد معقول حول ما �إذا كانت
البيان��ات المالية الموح��دة خالية م��ن �أي �أخطاء جوهرية.
تت�ضم��ن عملي��ة التدقي��ق القي��ام ب�إج��راءات للح�صول عل��ى �إثباتات تدقيق ح��ول المبال��غ والإف�صاحات
الواردة في البيانات المالية الموحدة .ت�ستند الإجراءات المختارة �إلى تقدير مدقق الح�سابات ،بما في ذلك
تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية الموحدة� ،س��وا ًء كان ذلك ب�س��بب االحتيال �أو الخط�أ.
وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ،ي�أخذ مدقق الح�سابات في االعتبار الرقابة الداخلية المت�صلة ب�إعداد
المن�ش��أة وعر�ضها العادل للبيانات المالية الموحدة بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق المنا�س��بة ح�سب
الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .تت�ضمن عملية التدقيق كذلك
المعدة
تقييما ً لمدى مالءمة ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الم�س��تخدمة ومعقولية التقديرات المحا�سبية ُ
من قبل الإدارة ،وكذلك تقييما ً لأ�س��لوب عر�ض البيانات المالية الموحدة ب�ش��كلٍ عام.
نعتقد �أن �إثباتات التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير �أ�سا��ٍ�س منا�س� ٍ
�ب للر�أي الذي نبديه
بنا ًء على عملية التدقيق.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني
يف بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) (تابع)
الر�أي

تعب��ر البيان��ات المالية الموحدة المرفقة ب�ش��كلٍ عادل ومن كافة النواح��ي الجوهرية عن المركز
بر�أين��اّ ،
المالي للمجموعة كما في  31دي�سمبر  2015و�أدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك
التاري��خ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

ً
�ا لمتطلب��ات القانون االتحادي لدول��ة الإمارات العربية المتحدة رقم ( )2ل�س��نة  ،2015نفيدكم بما
وفق�
يلي:

(� )1أننا قد ح�صلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا.
ً
(� )2أن البيان��ات المالي��ة الموح��دة ق��د �أُع��دت ،من جميع النواح��ي الجوهري��ة ،طبقا للأحكام ال�س��ارية
للقان��ون االتح��ادي لدول��ة الإم��ارات العربي��ة المتح��دة رق��م ( )2ل�س��نة .2015
(� )3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محا�سبية �سليمة.

(� )4أن المعلوم��ات المالي��ة الت��ي يت�ضمنه��ا تقري��ر رئي���س و�أع�ض��اء مجل���س الإدارة تتوافق م��ع الدفاتر
المحا�س��بية للمجموع��ة.

(� )5أن المجموع��ة ق��د قامت ب�ش��راء �أ�س��هم واال�س��تثمار فيها خالل ال�س��نة المالي��ة المنتهية في 31
دي�س��مبر  ،2015كم��ا ه��و مبين ف��ي الإي�ضاح رقم م��ن البيانات المالي��ة الموحدة.
(� )6أن الإي�ض��اح رق��م ( )34م��ن البيان��ات المالي��ة الموح��دة يبين المعام�لات الهامة م��ع الأطراف ذات
العالق��ة وال�ش��روط التي بموجبه��ا �أبرمت ه��ذه المعامالت.
(� )7أن��ه بن��ا ًء عل��ى المعلوم��ات المقدم��ة لنا لم يلف��ت انتباهنا م��ا يجعلنا نعتقد ب��أن المجموعة قد
خالف��ت خ�لال ال�س��نة المنتهية في  31دي�س��مبر � 2015أيا ً م��ن الأحكام ال�س��ارية للقانون االتحادي
لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ( )2ل�س��نة � ،2015أو فيما يتعلق بالبنك �أو نظامه الأ�سا�س��ي
ب�ش��كلٍ يمكن �أن يكون له ت�أثير جوهري على �أن�ش��طة البنك �أو مركزه المالي كما في  31دي�س��مبر
.2015

(� )8أن الإي�ض��اح رق��م ( )44م��ن البيان��ات المالية الموحدة يبين الم�س��اهمات االجتماعية خالل ال�س��نة
المنتهي��ة في  31دي�س��مبر .2015
و�إ�ضافة �إلى ذلك ووفقا ً لما يقت�ضيه القانون االتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ( )10ل�سنة
 ،1980وتعديالت��ه ،نفيدك��م ب�أننا قد ح�صلنا على كافة المعلومات والتو�ضيحات التي اعتبرناها �ضرورية
لغر�ض تدقيقنا.
براي�س ووترهاو�س كوبرز
 2فبراير 2016
دوغال�س �أوماهوني

�سجل مدققي الح�سابات الم�شتغلين رقم 834

دبي ،الإمارات العربية المتحدة

38
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بيان املركز املايل املوحد
في  31دي�سمبر

بيان الدخل املوحد
2015

2014

الموجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات العربية
المتحدة المركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى
قرو�ض و�سلفيات ،بال�صافي
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
موجودات وذمم مدينة من عقود الت�أمين

�إي�ضاحات �ألف درهم

�ألف درهم

3

4٫908٫196

4٫217٫469

4
5
7
9

1٫906٫813
27٫798٫096
4٫114٫981
325٫493

305٫947
25٫266٫475
3٫785٫289
-

�شهرة وموجودات �أخرى غير ملمو�سة
ممتلكات ومعدات ،بال�صافي

10
8

177٫349
897٫450

937٫714

موجودات �أخرى

مجموع الموجودات

11

40٫553٫054

34٫830٫157

1٫676٫245
110٫350
2٫102٫951
3٫789٫706

1٫676٫245
110٫350
1٫784٫065
3٫560٫461

7٫679٫252

7٫131٫121

15

38٫196

7٫717٫448

-

7٫131٫121

16
17
19
20
21
22

1٫056٫141
27٫820٫105
2٫864٫727
389٫783
608٫799
96٫051

761٫807
24٫651٫408
1٫667٫629
533٫340
84٫852

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
عالوة �إ�صدار
�أرباح محتجزة
احتياطيات �أخرى

حقوق الملكية العائدة للم�ساهمين في
البنك
الح�ص�ص غير الم�سيطرة

مجموع حقوق الملكية للم�ساهمين

المطلوبات
مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود الت�أمين
مطلوبات �أخرى
مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات

424٫676

317٫263

12
13
14

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

32٫835٫606
40٫553٫054

27٫699٫036
34٫830٫157

تمت الموافقة على �إ�صدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجل���س الإدارة بتاريخ  2فبراير ،2016
ووقعها بالنيابة عن المجل�س:

معالي محمد عمران ال�شام�سي
رئي�س مجل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  44جزءا ً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
�إيرادات فوائد

م�صاريف فوائد

�صافي �إيرادات الفوائد

�إيرادات من التمويل الإ�سالمي
توزيعات للمودعين

الإيرادات من التمويل الإ�سالمي �صافية من
التوزيعات للمودعين

�صافي �إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل
الإ�سالمي ال�صافية من التوزيعات للمودعين
�صافي �إيرادات الر�سوم والعموالت
�إيرادات ال�صرف الأجنبي

�إجمالي �أرباح عقود الت�أمين
(خ�سائر)� /أرباح اال�ستثمار

�إيرادات �أخرى من العمليات

�إي�ضاحات
25

�ألف درهم
2٫901٫754

�ألف درهم
2٫785٫319

2٫677٫925

2٫578٫203

()34٫917

()30٫287

370٫370

179٫003

3٫048٫295

2٫757٫206

27

682٫250

652٫945

28

37٫505

-

25
26
26

29

الإيرادات غير الم�شتملة على الفوائد
�إيرادات العمليات

م�صاريف العمليات

�أرباح العمليات قبل مخ�ص�ص االنخفا�ض في
القيمة

مخ�ص�ص االنخفا�ض في قيمة قرو�ض و�سلفيات
�صافية من الم�ستردات

30

(5د)

�صافي �أرباح ال�سنة
العائد �إلى:

الم�ساهمين في البنك

الح�ص�ص غير الم�سيطرة

 -الأ�سا�سية والمخفّ �ضة بالدرهم

()223٫829

405٫287

94٫894

32

()207٫116

209٫290

86٫813

()6٫168

6٫435

890٫937

797٫946

82٫456

3٫939٫232

51٫753

3٫555٫152

()1٫478٫507

()1٫505٫219

2٫460٫725

2٫049٫933

()1٫055٫405

()595٫331

1٫405٫320

1٫454٫602

1٫400٫387

1٫454٫602

1٫405٫320

1٫454٫602

 0.84درهم

 0.87درهم

4٫933

�صافي �أرباح ال�سنة

ربحية ال�سهم الواحد

2015

2014

-

بيتر وليام �إنجالند
الرئي�س التنفيذي

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  44جزءا ً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

بيان الدخل ال�شامل املوحد
ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
�صافي ربح ال�سنة

بنود يُحتمل �إعادة ت�صنيفها الحقا ً �إلى بيان
الدخل

التغيرات في القيمة العادلة ال�ستثمارات في
ّ
�أوراق مالية متوفرة للبيع
االنخفا�ض في القيمة �( /صافي الربح
المحول �إلى بيان الدخل
المحقق)
ّ
مجموع الدخل ال�شامل الآخر

2015

�إي�ضاحات �ألف درهم
1,405,320

2014

�ألف درهم
1,454,602

(7ج)

()20٫274

2٫208

(7ج)

6٫000

()3٫636

()14٫274

()1٫428

مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة

1٫391٫046

1٫453٫174

الم�ساهمين في البنك

1٫389٫029

1٫453٫174

1٫391٫046

1٫453٫174

العائد �إلى:

الح�ص�ص غير الم�سيطرة

مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة

2٫017

�إي�ضاح

-

�أرباح
محتجزة

احتياطيات
�أخرى (انظر
�إي�ضاح )14

حقوق
الملكية
العائدة
للم�ساهمين
في البنك

الح�ص�ص
غير
الم�سيطرة

1٫676٫245

�ألف درهم
110٫350

�ألف درهم

1٫452٫439

�ألف درهم

3٫277٫036

�ألف درهم

6٫516٫070

�ألف درهم
-

�ألف درهم

-

-

1٫454٫602

()1٫428

1٫453٫174

-

1٫453٫174

14

-

-

()53٫000

53٫000

-

-

-

14

-

-

()30٫386

30٫386

-

-

-

�ألف درهم

في  1يناير 2014

مجموع الدخل ال�شامل
لل�سنة
تحويل �إلى االحتياطي
النظامي لمخاطر
االئتمان
تحويل �إلى االحتياطي
القانوني
تحويل �إلى االحتياطي
االختياري
تحويل �إلى احتياطي
مخاطر االئتمان

تحويل �إلى االحتياطي
الم�صرفي العام

توزيعات �أرباح مدفوعة
للم�ساهمين في البنك

14

-

-

()1٫467

1٫467

-

-

14

-

-

()100٫000

100٫000

-

-

-

14

-

-

()100٫000

100٫000

-

-

-

-

-

()838٫123

-

()838٫123

-

()838٫123

12

1٫676٫245

110٫350

1٫784٫065

3٫560٫461

7٫131٫121

-

7٫131٫121

-

-

-

()2٫397

()2٫397

36٫179

33٫782

-

-

1٫400٫387

()11٫358

1٫389٫029

2٫017

1٫391٫046

-

-

()378

-

()378

-

()378

14

-

-

()43٫000

43٫000

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

()100٫000

100٫000

-

-

-

14

-

-

()100٫000

100٫000

-

-

-

33

-

-

()838٫123

-

()838٫123

-

()838٫123

1٫676٫245

110٫350

2٫102٫951

3٫789٫706

7٫679٫252

38٫196

7٫717٫448

ح�صة غير م�سيطرة
وحذف �أ�سهم خزينة
نتيجة اال�ستحواذ على
�شركة ر�أ�س الخيمة
الوطنيةللت�أمين

مجموع الدخل ال�شامل
لل�سنة
الزكاة

تحويل �إلى االحتياطي
القانوني
تحويل �إلى االحتياطي
االختياري
تحويل �إلى احتياطي
مخاطر االئتمان

تحويل �إلى االحتياطي
الم�صرفي العام

توزيعات �أرباح مدفوعة
للم�ساهمين في البنك
في  31دي�سمبر 2015

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  44جزءا ً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية الموحدة.

42

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

6٫516٫070

-

في  31دي�سمبر 2014

تحويل �إلى االحتياطي
النظامي لمخاطر
االئتمان

ر�أ�س المال

عالوة
�إ�صدار

المجموع

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  44جزءا ً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية الموحدة.
البيانات املالية

43

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2015

بيان التدفقات النقدية املوحد
ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
ان�شطة العمليات

�إي�ضاح

�صافي �أرباح ال�سنة

التعديالت:
مخ�ص�ص االنخفا�ض في قيمة قرو�ض و�سلفيات �صافية من
الم�ستردات
اال�ستهالك

8

التقييم العادل للموجودات الم�ستحوذ عليها

11

�إطفاء موجودات غير ملمو�سة

مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
ربح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
�إطفاء عالوة متعلقة با�ستثمارات

خ�سارة ( /ربح) من �أوراق مالية محتفظ بها بغر�ض المتاجرة
ربح من بيع ا�ستثمارات في �أوراق مالية

خ�سارة من ا�ستثمارات في �أوراق مالية متوفرة للبيع

خ�سارة من بيع ا�ستثمارات في �أوراق مالية محتفظ بها لحين
ا�ستحقاقها

التدفقات النقدية للعمليات قبل مكاف�آت نهاية الخدمة
المدفوعة للموظفين والتغيرات في الموجودات والمطلوبات
مكاف�آت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

ودائع نظامية لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

�شهادات �إيداع لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
بفترات ا�ستحقاق �أ�صلية تتجاوز ثالثة �أ�شهر
مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى بفترات ا�ستحقاق �أ�صلية تبلغ
ثالثة �أ�شهر �أو �أكثر
قرو�ض و�سلفيات وموجودات تمويل �إ�سالمي �صافية من مخ�ص�ص
االنخفا�ض في القيمة

(5د)

مبالغ م�ستحقة للعمالء

1,405,320

1,454,602

1٫055٫405

595٫331

121٫302

130٫000

()5٫400

-

()934

()1٫182

10
22

19٫305

(7ج)
(7ج)
(7ج)

-

22٫791

16٫129

15٫784

-

()3٫636

799

()1٫334

6٫000

-

-

709

2٫619٫798

2٫213٫065

22

()11٫663

()11٫251

3

()306٫489

()415٫411

3

-

()250٫000

()442٫442

-

()3٫587٫026

()3٫902٫561

()27٫147

-

294٫334

758٫450

5,6

()91٫930
16

-

3٫168٫697
1٫658٫884

2٫285

�شراء ا�ستثمارات في �أوراق مالية

(7ج)

()478٫159

()1٫253٫955

عوائد من ا�ستحقاق  /ا�ستبعاد ا�ستثمارات في �أوراق مالية

(7ج)

163٫187

151٫667

�صافي النقد الناتج من �أن�شطة العمليات
�أن�شطة اال�ستثمار

�شراء ممتلكات ومعدات

ا�ستثمارات في �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين ،بال�صافي
عوائد من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

17

()18٫248

()40٫725

1٫582٫261

مطلوبات �أخرى

21

8

40

�صافي النقد الم�ستخدم في �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل

�سندات دين م�صدرة

توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمين في البنك
زكاة مدفوعة

19

33 ٫12

�صافي النقد الناتج من �أن�شطة التمويل
النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة

النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة

35

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  44جزءا ً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

61٫000

()79٫069

68٫457

()45٫111

()203٫956

-

()579٫823

()1٫139٫947

1٫197٫098

1٫667٫629

18٫174

()838٫123
()378

358٫597

�صافي الزيادة ( /النق�ص) في النقد وما في حكمه

44

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫872

موجودات وذمم مدينة من عقود الت�أمين

موجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى (�صافية من الم�ستحق لم�صرف
الإمارات العربية المتحدة المركزي)
مطلوبات عقود الت�أمين

2015

2014

7٫452

()838٫123

-

829٫506

1٫437٫658

()308٫156

2٫439٫849

1٫002٫191

1٫002٫191

1٫310٫347

 .1الت�أ�سي�س والأن�شطة الرئي�سية

بنك ر�أ���س الخيمة الوطني (“البنك”) هو �ش��ركة م�س��اهمة عامة ت�أ�س�س��ت في �إمارة ر�أ�س الخيمة بدولة
الإم��ارات العربي��ة المتح��دة بموج��ب القانون االتح��ادي لدولة الإم��ارات العربية المتحدة رقم ( )8ل�س��نة
( 1984وتعديالته) ،و�أ�س��هم البنك مدرجة في �س��وق �أبوظبي للأوراق المالية .يقع المركز الرئي�سي للبنك
في بناية بنك ر�أ�س الخيمة الوطني ،منطقة الرفاعة ،مخرج � ،129شارع ال�شيخ محمد بن زايد� ،إمارة ر�أ�س
الخيمة ،الإمارات العربية المتحدة.

دخل القانون االتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ( )2ل�سنة “( 2015قانون ال�شركات التجارية”)
حي��ز التنفي��ذ اعتب��ارا ً م��ن الأول من يوليو لع��ام  2015وتخ�ض��ع المجموعة لأحكامه .تق��وم المجموعة
حالي�ا ً بتقيي��م ودرا�س��ة �أحكام القانون المذك��ور والآثار المترتبة عليه ،ويتعين عل��ى المجموعة االمتثال
الكامل لأحكام هذا القانون خالل فترة اثني ع�شر �شهرا ً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ،وذلك وفقا ً
للأحكام االنتقالية الواردة بالقانون.

يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات البنكية للأفراد وال�شركات من خالل �شبكة م�ؤلفة من خم�سة
وثالثين فرعا ً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واف��ق م�س��اهمو البن��ك خالل اجتماع الجمعي��ة العمومية العادية المنعقد بتاريخ � 18أغ�سط���س 2014
على اال�س��تحواذ على ح�صة الأغلبية في �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين ب�سعر نقدي قدره 3.64
دره��م لل�س��هم الواح��د .وق��د ح�صل البنك عل��ى موافقة م�ص��رف الإم��ارات العربية المتح��دة المركزي
بتاري��خ  6يناي��ر  2015عل��ى الم�ض��ي قدما ً بتقديم عر�ض �ش��راء الأ�س��هم �إلى م�س��اهمي ال�ش��ركة .وفي
مايو  ،2015قام البنك بتقديم عر�ض عام لم�س��اهمي ال�ش��ركة ل�شراء �أ�سهمهم ب�سعر نقدي قدره 3.64
درهم لل�سهم الواحد .وقد وافق  ٪79.23من م�ساهمي ال�شركة على هذا العر�ض وبتاريخ  28مايو 2015
ا�س��تحوذ البنك على ح�صة  ٪79.23من ال�ش��ركة التي اعتبرت �ش��ركة تابعة للبنك منذ ذلك التاريخ -
انظر الإي�ضاح  40لالطالع على تفا�صيل اندماج الأعمال .وعليه ،ت�ش��مل النتائج الموحدة نتائج �ش��ركة
ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين اعتبارا ً من تاريخ اال�ستحواذ حتى  31دي�سمبر  ،2015كما ت�شمل موجودات
ومطلوبات ال�ش��ركة حتى ذلك التاريخ.
كما  31دي�س��مبر  ،2015ي�ش��مل بنك ر�أ���س الخيمة الوطني (�ش.م.ع) البنك وخم�سة �شركات تابعة (ي�شار
�إليهم مجتمعين با�س��م "المجموعة") .كما ت�ش��مل المعلومات المالية الموحدة لل�س��نة المنتهية في
 31دي�س��مبر  2015البنك وال�شركات التابعة له.
ال�شركة التابعة

ر�أ�س المال
الم�صرح به
والم�صدر

�شركة ر�أ�س
الخيمة  110مليون
أمين
�
للت
الوطنية
درهم
�ش.م.ع
�شركة راك للتمويل  100مليون
درهم
الإ�سالمي �ش.م.خ

ن�سبة
الملكية
٪79.23
٪99.9

بلد الت�أ�سي�س

الأن�شطة
الرئي�سية

الإمارات العربية المتحدة

جميع فروع �أعمال
الت�أمين.

الإمارات العربية المتحدة

بيع المنتجات
المالية المتوافقة
مع ال�شريعة
الإ�سالمية

مكتب خدمات
الدعم �ش.م.ح

 500.000درهم

٪80

الإمارات العربية المتحدة

�شركة راك
تكنولوجيز �ش.م.ح

 500.000درهم

٪80

الإمارات العربية المتحدة

�شركة راك للتمويل  100دوالر
�أمريكي
كايمان المحدودة

٪99.9

جزر كايمان

تقديم خدمات
الدعم الإداري للبنك
تقديم خدمات
الدعم التقني
للبنك

ت�سهيل �إ�صدار
�سندات اليورو
متو�سطة الأجل
بقيمة  800مليون
دوالر �أمريكي في
�إطار برنامج �سندات
اليورو متو�سطة
الأجل بقيمة مليار
دوالر �أمريكي.

البيانات املالية

45

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�إن ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الرئي�س��ية المطبقة في �إعداد ه��ذه البيانات المالية الموح��دة مبينة �أدناه.
لقد تم تطبيق هذه ال�سيا�س��ات ب�ش��كلٍ ثابت على كافة ال�س��نوات المعرو�ضة ،ما لم يُذكر خالفا ً لذلك.

(�أ) �أ�سا�س الإعداد (تابع)

�أع��دت البيان��ات المالي��ة الموح��دة عل��ى �أ�سا���س اال�س��تمرارية وفق�ا ً للمعايير الدولي��ة للتقاري��ر المالية
والتف�س��يرات ال�صادرة عن لجنة تف�س��يرات المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على المن�ش��آت
الت��ي تق��وم ب�إع��داد تقاريره��ا المالية وف��ق المعايير الدولي��ة للتقارير المالي��ة .كما �أعدت ه��ذه البيانات
المالي��ة الموح��دة طبقا ً لمب��د�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا للموج��ودات المالية المحتفظ بها بغر�ض
المتاج��رة والمتوف��رة للبي��ع والأدوات المالية الم�ش��تقة المقا�س��ة بالقيمة العادلة.

لي�س هناك �أي ت�أثير جوهري لهذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

(�أ) �أ�سا�س الإعداد

�إن �إع��داد البيان��ات المالي��ة الموحدة بالتوافق مع المعايي��ر الدولية للتقارير المالية يقت�ضي ا�س��تخدام
تقديرات محا�س��بية �أ�سا�س��ية محددة ،كما يقت�ضي من الإدارة �إبداء ر�أيها في عملية تطبيق ال�سيا�سات
المحا�س��بية للمجموع��ة .يت��م الإف�صاح عن المجاالت الت��ي تنطوي على درجة عالية م��ن �إبداء الر�أي �أو
التعقي��د �أو المج��االت الت��ي تع��د فيه��ا االفترا�ض��ات والتقديرات مهم��ة للبيانات المالي��ة الموحدة في
الإي�ضاح رقم .43

المعايير والتعديالت والتف�سيرات

المعايي��ر والتعدي�لات والتف�س��يرات ال�س��ارية عل��ى الفت��رة المحا�س��بية للمجموع��ة التي تبد�أ في
 1يناير 2015
المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير ال�سارية على المجموعة
دورة التح�سينات ال�سنوية 2012 - 2010
•

تاريخ ال�سريان
 1يوليو 2014

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،8قطاعات الت�شغيل" الذي تم تعديله لكي ين�ص
على الإف�صاح عن الأحكام ال�صادرة من قبل الإدارة في تطبيق معايير التجميع لقطاعات
الت�شغيل ،وكذلك للت�سوية بين موجودات القطاع وموجودات المن�ش�أة عندما يتم
�إدراج موجودات القطاع في التقارير .كما تم تعديل المعيار المحا�سبي الدولي رقم ،16
"الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات" والمعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،38الموجودات غير
الملمو�سة" لتو�ضيح كيفية معاملة �إجمالي القيمة الدفترية واال�ستهالك المتراكم
عندما ت�ستخدم المن�ش�أة طريقة �إعادة التقييم.

•

•

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3يو�ضح المعيار االلتزام بدفع الثمن الطارئ
ي�صنف �ضمن المطلوبات المالية �أو حقوق الملكية بموجب مبادئ المعيار المحا�سبي
الدولي رقم  ،32كما يقا�س الثمن الطارئ من غير حقوق الملكية (المالي وغير المالي)
بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.

المعيار المحا�سبي الدولي رقم  ،19خطط المنافع المحددة :م�ساهمات الموظفين
يو�ضح التعديل طريقة المحا�سبة من قبل المن�ش�آت التي لديها خطط تتطلب ربط
الم�ساهمات بالخدمة فقط خالل كل فترة.

المعايير والتعديالت والتف�سيرات ال�صادرة لكن غير ال�سارية على الفترة المحا�سبية
للمجموعة التي تبد�أ في  1يناير  2015ولم يتم تطبيقها ب�شكل مبكر
التعديل على المعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،16الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات"،
والمعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،38الموجودات غير الملمو�سة" ،بخ�صو�ص اال�ستهالك
والإطفاء

 1يناير 2016

يو�ضح هذا التعديل �أنه من المفتر�ض بوجه عام �أن الإيرادات ال تعتبر �أ�سا�سا ً مالئما ً لقيا�س
ا�ستهالك المنافع االقت�صادية المت�ضمنة في الأ�صل غير الملمو�س .وال يتم دح�ض هذا االفترا�ض
�إال في بع�ض الحاالت المعينة.
التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،1عر�ض البيانات المالية" مبادرة
الإف�صاح

 1يناير 2016

تو�ضح التعديالت �أنه قد يكون من ال�ضروري ف�صل بع�ض البنود المبا�شرة المحددة في الفقرة
( 54بيان المركز المالي) والفقرة رقم ( 82بيان الربح �أو الخ�سارة) في المعيار المحا�سبي الدولي
رقم  1حيث يلزم ف�صل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز �أو الأداء المالي
للمن�ش�أة.

 1يناير 2016

تتناول هذه التعديالت التناق�ض بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10والمعيار المحا�سبي
الدولي رقم  28عند بيع �أو م�شاركة الموجودات بين الم�ستثمر و�شركته الزميلة �أو م�شروعه
الم�شترك .يتم �إثبات مجمل الربح �أو الخ�سارة عندما تنطوي المعاملة على ن�شاط تجاري ،بينما
يتم �إثبات جزء من الربح �أو الخ�سارة عندما تنطوي المعاملة على موجودات ال ت�شكل ن�شاطا ً
تجارياً ،حتى ولو كانت تلك الموجودات في �شركة تابعة.

•	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3يو�ضح المعيار االلتزام بدفع الثمن الطارئ ي�صنف
�ضمن المطلوبات المالية �أو حقوق الملكية بموجب مبادئ المعيار المحا�سبي الدولي رقم
 ،32كما يقا�س الثمن الطارئ من غير حقوق الملكية (المالي وغير المالي) بالقيمة العادلة
في تاريخ كل تقرير.
التح�سينات ال�سنوية للفترة 2013 - 2011

ال توج��د �أي معايي��ر �أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية �أو تف�س��يرات �صادرة عن لجنة تف�س��يرات
المعايي��ر الدولي��ة للتقارير المالية كانت �س��ارية للمرة الأولى على ال�س��نة المالي��ة التي بد�أت في 1يناير
 2015والت��ي كان م��ن الممك��ن �أن يكون لها ت�أثير جوهري على البيان��ات المالية الموحدة للمجموعة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،10البيانات المالية الموحدة"،
والمعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،28اال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة والم�شاريع
الم�شتركة" بخ�صو�ص بيع الموجودات �أو م�شاركتها بين م�ستثمر ما و�شركته الزميلة �أو
م�شروعه الم�شترك

•	المعيار المحا�سبي الدولي رقم �" ،24إف�صاحات الأطراف ذات العالقة" تم تعديله كي يتم
�إدراج �أي من�ش�أة تقدم خدمات خا�صة بكبار موظفي الإدارة �إلى المن�ش�أة التي تعد التقارير
�أو �إلى ال�شركة الأم لها ("�شركة الإدارة") �ضمن الأطراف ذات العالقة .ويلزم الإف�صاح عن
المحملة على ال�شركة التي تعد التقارير.
المبالغ
ّ

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،13قيا�س القيمة العادلة" ،ب�ش�أن تو�ضيح �إعفاء
المحفظة من المعيار رقم  - 13يو�ضح التعديل �أن ا�ستثناء المحفظة من المعيار رقم
 13ي�سمح للمن�ش�أة بقيا�س القيمة العادلة لمجموعة من الموجودات والمطلوبات المالية
على �أ�سا�س ال�صافي وينطبق ذلك على جميع العقود (بما في ذلك العقود غير المالية)
التي تندرج �ضمن نطاق المعيار المحا�سبي الدولي رقم " ،39الأدوات المالية :االعتراف
والقيا�س"� ،أو المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،9الأدوات المالية".

المعايير والتعديالت والتف�سيرات (تابع)

�أجرى مجل�س معايير المحا�سبة الدولية تعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم
" 27البيانات المالية المنف�صلة"
 1يوليو 2014

بما ي�سمح للمن�ش�آت با�ستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة لقيا�س
اال�ستثمارات في ال�شركات التابعة والم�شاريع الم�شتركة وال�شركات الزميلة .ي�سمح المعيار
المحا�سبي الدولي رقم  27حاليا ً لل�شركات بقيا�س ا�ستثماراتها في ال�شركات التابعة والم�شاريع
الم�شتركة وال�شركات الزميلة �إما ب�سعر التكلفة �أو باعتبارها موجودات مالية في البيانات
المالية المنف�صلة .تقدم التعديالت طريقة حقوق الملكية لتكون خيارا ً ثالثاً .ويمكن طريقة
م�ستقلة لكل فئة من فئات اال�ستثمار (ال�شركات التابعة والم�شاريع الم�شتركة وال�شركات
الزميلة) .ويجب على المن�ش�آت التي ترغب في تبني طريقة حقوق الملكية القيام بذلك ب�أثر
رجعي.

 1يوليو 2014

�أما المن�ش�آت التي لديها خطط تختلف فيها الم�ساهمات عن الخدمة ف�ستكون ملزمة
بت�سجيل المنافع الناتجة عن تلك الم�ساهمات على مدى فترات عمل الموظفين .وينبغي على
الإدارة �أن تنظر في كيفية تطبيق هذه الطريقة.

46

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

البيانات املالية

47

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

المعايير والتعديالت والتف�سيرات (تابع)

ت�ش��تمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الموحدة لبنك ر�أ���س الخيمة الوطني (���ش.م.ع)
و�ش��ركاته التابعة (ي�شار �إليهم مجتمعين با�سم "المجموعة").

(�أ) �أ�سا�س الإعداد (تابع)

دورة التح�سينات ال�سنوية 2014 - 2012
•

(ب) التوحيد

 1يناير 2016

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ ،7الأدوات المالية :الإف�صاحات”  -يتطلب التعديل
المتعلق بعقود الخدمات �أنه عندما تقوم المن�ش�أة بتحويل �أ�صل مالي �إلى طرف ثالث
بموجب �شروط ت�سمح للمتنازل ب�إيقاف ت�سجيل الأ�صل ،فعندئ ٍذ ين�ص المعيار على
الإف�صاح عن جميع �أنواع الم�شاركة الم�ستمرة التي قد تظل المن�ش�أة محتفظة بها في
الموجودات المحولة.

ال�شركات التابعة هي كافة المن�ش�آت الخا�ضعة ل�سيطرة المجموعة .ت�سيطر المجموعة على من�ش�أة
ما عندما يكون للمجموعة حقوق �أو عوائد متغيرة نتيجة م�ش��اركتها في المن�ش��أة �إ�ضافة �إلى قدرتها
على الت�أثير على تلك العوائد من خالل �س��يطرتها على المن�ش��أة .يتم توحيد ال�ش��ركات التابعة بالكامل
اعتبارا ً من تاريخ تحول ال�سيطرة �إلى المجموعة.

•	المعيار المحا�سبي الدولي رقم “ ،19منافع الموظفين”  -يو�ضح التعديل �أنه عند تحديد
معدل الخ�صم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها
تلك االلتزامات ولي�س البلد التي تن�ش�أ فيها.
•	المعيار المحا�سبي الدولي رقم “ ،34التقارير المالية المرحلية” ،بخ�صو�ص المعلومات
المف�صح عنها في �أي موقع �آخر في التقرير المالي المرحلي .يو�ضح التعديل الغر�ض من
الإ�شارة في المعيار �إلى عبارة “المعلومات المف�صح عنها في �أي موقع �آخر في التقرير
المالي المرحلي” ،ف�ضال ً عن تعديل �آخر ين�ص على الإ�شارة داخل البيانات المالية المرحلية
عن موقع تلك المعلومات .ويطبق هذا التعديل ب�أثر رجعي.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ ،15الإيرادات من العقود مع العمالء ”

ال�شركات التابعة

المعامالت الم�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�س��تبعاد الأر�صدة والإيرادات والم�صاريف الناتجة عن المعامالت بين �ش��ركات المجموعة (با�ستثناء
�أرب��اح �أو خ�س��ائر المعامالت النا�ش��ئة بالعمل��ة الأجنبية) عند �إعداد البيانات المالي��ة الموحدة .كما يتم
ا�ستبعاد الخ�سائر غير المحققة بنف�س طريقة الأرباح غير المحققة في حالة واحدة وهي عندما يتوفر
دلي��ل على حدوث انخفا�ض في القيمة.
 1يناير 2018

يحل هذا المعيار محل المعيار المحا�سبي الدولي رقم “ ،11عقود البناء” ،والمعيار المحا�سبي
الدولي رقم “ ،18الإيرادات” ،والتف�سيرات ذات ال�صلة .يتم ت�سجيل الإيرادات عندما ي�سيطر
العميل على �سلعة �أو خدمة ،وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه ا�ستخدام ال�سلعة �أو
الخدمة والح�صول على فوائد منها� .إن المبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
هو �أن المن�ش�أة تعترف بالإيرادات لبيان تحويل الب�ضائع �أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء
بمقابل مالي يعك�س القيمة التي تتوقع المن�ش�أة الح�صول عليها من تلك ال�سلع �أو الخدمات.
ي�شمل المعيار �أي�ضا ً مجموعة محكمة من متطلبات الإف�صاح التي من �ش�أنها �أن تدفع
المن�ش�أة �إلى تزويد م�ستخدمي البيانات المالية بمعلومات �شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت
ومدى عدم التيقن من الإيرادات والتدفقات النقدية النا�شئة عن عقود المن�ش�أة مع عمالئها.

(ج) القرو�ض وال�سلفيات وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

القرو�ض وال�س��لفيات هي موجودات مالية غير م�ش��تقة ذات دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وغير مدرجة
في �سو ٍق ن�شطة .يتم االعتراف بالقرو�ض وال�سلفيات مبدئيا ً بالقيمة العادلة التي تمثل المقابل النقدي
المدف��وع للح�ص��ول على القر�ض �أو �ش��را�ؤه بما في ذلك �أي تكاليف مرتبطة بالمعامالت ،وتقا���س الحقا ً
بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تعر�ض القرو�ض
تق��وم المجموع��ة بتاري��خ كل بي��ان مركز مالي بتقييم م��دى توفر دليل مو�ضوعي عل��ى ّ
وال�س��لفيات لالنخفا�ض في القيمة .ال تعتبر القرو�ض وال�س��لفيات �أنها تعر�ضت لالنخفا�ض في القيمة
ويتم تكبد خ�س��ائر االنخفا�ض في القيمة �إال عندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن المجموعة لن تكون
قادرة على تح�صيل كافة المبالغ الم�س��تحقة لها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ ،9الأدوات المالية”

 1يناير 2018

تحل الن�سخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9محل معظم الإر�شادات المقررة
�ضمن المعيار المحا�سبي الدولي رقم  .39يحتفظ المعيار رقم  9بنموذج القيا�س المختلط
لكن يعمل على تب�سيطه ويحدد ثالث فئات رئي�سية لقيا�س الموجودات المالية وهي :التكلفة
المطف�أة والقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والقيمة العادلة من خالل الربح
والخ�سارة .يعتمد �أ�سا�س الت�صنيف على النموذج التجاري للمن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات
النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية .كما يقت�ضي المعيار قيا�س اال�ستثمارات في
�أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة مع خيار نهائي بعر�ض
التغيرات في القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر عند ن�شوئها .وحاليا ً هناك طريقة
جديدة متوقعة الحت�ساب الخ�سائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفا�ض قيمة الخ�سائر
المتكبدة الم�ستخدمة �ضمن المعيار المحا�سبي الدولي رقم  .39وفيما يتعلق بالمطلوبات
المالية ،فلم تطر�أ �أي تغييرات على طريقة الت�صنيف والقيا�س ما عدا االعتراف بالتغيرات في
مخاطر االئتمان �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،وذلك بالن�سبة للمطلوبات الم�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة .كما يخفّ ف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط
با�ستبدال اختبارات فعالية التحوط القيا�سية ويقت�ضي وجود عالقة اقت�صادية بين البند
المتحوط و�أداة التحوط ،وفيما يخ�ص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي ت�ستخدمه الإدارة
فعليا ً في �أغرا�ض �إدارة المخاطر .ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة �أمرا ً مطلوبا ً ولكن تختلف
هذه الوثائق عن تلك التي يجري �إعدادها بموجب المعيار المحا�سبي الدولي رقم .39

ي�سمح بالتطبيق المبكر
للمعيار ،و�إذا اختارت
المن�ش�أة ذلك فيجب
عليها تطبيق جميع
المتطلبات في ذات
الوقت.

ل��دى المجموعة خطط مو�ضوعة لاللت��زام بالمعايير الجديدة المذكورة �أعاله والتعديالت على المعايير
ال�صادرة �أو تف�س��يرات المعايير .ومن المتوقع �أن يكون للمعيار رقم  9على وجه الخ�صو�ص ت�أثير جوهري
على البيانات المالية للمجموعة ،و�سوف تبد�أ المجموعة تقييم الآثار المحتملة للمعيار خالل الن�صف
الأول من عام .2016

�إن المعايي��ر الت��ي ت�س��تخدمها المجموع��ة ف��ي تحدي��د م��دى توف��ر الدلي��ل المو�ضوع��ي على خ�س��ارة
االنخفا���ض ف��ي القيمة ت�ش��مل ما يلي:
•	العجز عن �سداد دفعات العقد الأ�صلية �أو الفائدة الم�ستحقة عليها.
•

مواجهة المقتر�ض ل�صعوبات في التدفقات النقدية.

•

خرق تعهدات �أو �شروط القرو�ض.

•

تراجع المركز التناف�سي للمقتر�ض.

•

بيانات جديرة بالمالحظة ت�شير �إلى وجود انخفا�ض قابل للقيا�س في التدفقات النقدية
الم�ستقبلية المقدرة من محفظة الموجودات المالية من تاريخ الت�سجيل المبدئي بتلك
الموجودات ،و�إذا لم يكن بالإمكان تحديد االنخفا�ض في كل �أ�صل من الموجودات المالية
الم�شمولة بالمحفظة ف�إن هذه البيانات ت�شمل:

•	المبا�شرة في �إجراءات �إ�شهار الإفال�س.
•	التراجع في قيمة ال�ضمانات.

( )1تغيرات �سلبية في حالة ال�سداد لمقتر�ضين �ضمن المحفظة.

(	)2الظروف االقت�صادية الوطنية �أو المحلية المرتبطة بحاالت التخلف عن ال�سداد بالن�سبة
للموجودات المدرجة بالمحفظة.

لي���س هن��اك معايي��ر �أخرى م��ن المعايير الدولية للتقاري��ر المالية �أو تعديالت على المعايير المن�ش��ورة �أو
تف�سيرات �صادرة عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم �إ�صدارها ولكنها ال ت�سري
للمرة الأولى على ال�سنة المالية للمجموعة التي تبد�أ في  1يناير  2015ويتوقع �أن يكون لها ت�أثير جوهري
على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ج) القرو�ض وال�سلفيات وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة (تابع)

ً
أوال بتقيي��م م��ا �إذا كان هن��اك دلي��ل مو�ضوعي عل��ى وجود انخفا�ض ف��ردي في قيمة
تق��وم المجموع��ة �
الموج��ودات المالي��ة ذات الأهمي��ة الفردية ،وكذلك ما �إذا كان هن��اك انخفا�ض فردي �أو جماعي في قيمة
الموج��ودات المالي��ة غي��ر ذات الأهمي��ة الفردي��ة� .إذا ق��ررت المجموعة ع��دم وجود دلي��ل مو�ضوعي على
قيم ب�صورة فردية� ،سوا ًء كان كبيرا ً �أم ال ،يتم �إدراج الأ�صل في
حدوث االنخفا�ض في قيمة �أ�صل مالي ُم ّ
مجموع��ة م��ن الموج��ودات المالية ذات الخ�صائ���ص المماثلة من حيث مخاطر االئتم��ان ويتم تقييمها
ب�ش��كلٍ جماع��ي لتح��ري االنخفا���ض في القيمة� .إن الموج��ودات التي يتم تقييمها ب�ش��كلٍ فردي لتحري
االنخفا���ض ف��ي القيمة والتي تم �أو ال يزال االعتراف بخ�س��ارة انخفا���ض القيمة لها جارياً ،ال يتم �إدراجها
ف��ي التقييم الجماع��ي لالنخفا�ض في القيمة.

يتم قيا���س مبلغ الخ�س��ارة على �أ�سا���س الفرق بين القيمة الدفترية للأ�صل والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية الم�ستقبلية المقدرة (با�ستثناء خ�سائر االئتمان الم�ستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخ�صومة
ب�س��عر الفائ��دة الأ�صل��ي الفعل��ي للأ�ص��ل المال��ي .يت��م تخفي���ض القيم��ة الدفترية للأ�ص��ل من خالل
ا�ستخدام ح�ساب المخ�ص�ص مع �إدراج مبلغ الخ�سارة في بيان الدخل الموحد� .إذا نق�ص مبلغ االنخفا�ض
ف��ي القيم��ة الحق�ا ً نتيجة لح��دث يح�صل بع��د عملية الحذف ،يت��م تحرير المخ�ص�ص وقي��ده في بيان
الدخل الموحد� .إذا كان للقر�ض �سعر فائدة متغير ،ف�إن معدل الخ�صم الم�ستخدم في قيا�س �أي خ�سارة
انخفا���ض في القيمة يمثل �س��عر الفائدة الفعل��ي الحالي المحدد بموجب العقد.
�إن احت�س��اب القيم��ة الحالي��ة للتدفقات النقدية الم�س��تقبلية المقدرة للموج��ودات المالية المرهونة
يعك���س التدفق��ات النقدي��ة التي قد تنتج عن �إغالق الرهن ناق�صا ً تكالي��ف الح�صول على الرهن وبيعه،
المرجح �إغالق الرهن.
�س��واء كان �أو لم يكن من ُ

ولأغرا���ض التقيي��م الجماع��ي لالنخفا���ض ف��ي القيم��ة ،يت��م تجمي��ع الموج��ودات المالية على �أ�سا���س
الخ�صائ���ص المماثل��ة لمخاطر االئتمان (�أي على �أ�سا���س ت�صنيف المجموعة الذي يت�ضمن نوع الأ�صل
والقطاع ونوع ال�ضمان وحالة الت�أخر عن ال�سداد والعوامل الأخرى ذات ال�صلة) .تت�صل هذه الخ�صائ�ص
ً
ؤ�شرا على قدرة
بعملية تقدير التدفقات النقدية الم�ستقبلية لمجموعات تلك الموجودات كونها تُعد م�
ً
وفقا لل�ش��روط التعاقدية للموجودات الجاري تقييمها.
المدينين على �س��داد جميع المبالغ الم�س��تحقة

�إن التدفقات النقدية الم�ستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها ب�صورة جماعية
لتحري االنخفا�ض في قيمتها يتم تقديرها على �أ�سا�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة
الخ�س��ارة التاريخية بالن�س��بة للموجودات ذات الخ�صائ�ص المماثلة لمخاطر االئتمان .يتم تعديل تجربة
الخ�س��ارة التاريخي��ة على �أ�سا���س البيانات الحالية الجدي��رة بالمالحظة لبيان �آثار الظ��روف الحالية التي
لم يكن لها ت�أثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخ�س��ارة التاريخية ،و�أي�ضا ً لإزالة �آثار الظروف في
الفت��رة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.
�إن تقدي��رات التغي��رات ف��ي التدفق��ات النقدي��ة الم�س��تقبلية لمجموع��ات الموجودات تعك���س وتتوافق
مبا�ش��رة م��ع التغي��رات في البيان��ات ذات ال�صلة الجديرة بالمالحظة من فترة لأخ��رى (مثل التغيرات في
مع��دالت البطال��ة �أو �أ�س��عار العقارات �أو حالة ال�س��داد �أو �أي عوامل �أخرى ت��دل على التغيرات التي طر�أت
على احتمال وقوع الخ�س��ائر وحجمها) .تتم مراجعة المنهجية واالفترا�ضات الم�س��تخدمتين في تقدير
التدفقات النقدية الم�س��تقبلية ب�ش��كلٍ منتظم من قبل المجموعة للحد من �أي فروقات بين تقديرات
الخ�س��ارة وتجربة الخ�سارة الفعلية.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(د) التمويل الإ�سالمي

تمار���س المجموعة �أن�ش��طة م�صرفية �إ�س�لامية تتوافق و�أحكام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية من خالل الأدوات
الإ�س�لامية المختلفة مثل المرابحة وال�س��لم والم�ضاربة والوكالة� .إن ال�سيا�س��ة المحا�سبية لالعتراف
المبدئ��ي للموج��ودات والمطلوب��ات المالية الإ�س�لامية وقيا�س��ها الحقا ً و�إلغاء االعت��راف بها مبينة في
الإي�ضاح رقم (2ج).

( )1متويل املرابحة

المرابح��ة ه��ي عق��د بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع �س��لع وموجودات �أخرى �إلى �أحد العمالء بن�س��بة
متف��ق عليه��ا م��ن الأرباح بعد خ�صم التكلفة .وتقوم المجموعة ب�ش��راء الموج��ودات بنا ًء على وعد من
العميل ب�ش��راء ال�صنف الذي تم �ش��را�ؤه وفقا ً ل�ش��روط وظروف معينة .يمكن قيا���س �أرباح المرابحات في
بداية المعامالت ويتم ت�سجيل هذه الإيرادات عند ا�ستحقاقها على مدى فترة العقد با�ستخدام طريقة
معدل الربح الفعلي على الر�صيد غير الم�س��دد.

( )2ال�سلَم

بيع ال�س�لَم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل (البائع) بموجبه بت�س��ليم /توريد �أ�صل ملمو�س محدد
للمجموعة (الم�ش��تري) في موعد الحق يتفق عليه الطرفان مقابل قيام الم�ش��تري بدفع الثمن مقدما ً
بالكامل وعلى الفور.
يت��م ت�س��جيل الإي��رادات من تمويل بيع ال�س�لَم با�س��تخدام طريقة معدل الربح الفعل��ي على مدى فترة
العقد على �أ�سا���س ر�أ���س مال ال�سلَم غير الم�سدد.

( )3امل�ضاربة

الم�ضارب��ة ه��ي عب��ارة عن عق��د بين المجموعة والعميل يق��وم بموجبه �أحد الأط��راف بتوفير المال (رب
المال  -العميل) ويقوم الطرف الآخر (الم�ضارب  -المجموعة) با�س��تثمار المال في م�ش��روع �أو ن�ش��اط
معين مع توزيع �أي �أرباح محققة بين الطرفين وفقا ً لح�ص�ص الأرباح التي تم االتفاق عليها م�سبقا ً في
العقد .يتحمل الم�ضارب الخ�سارة في حالة الإهمال �أو التق�صير �أو مخالفة �أيا ً من �شروط و�أحكام عقد
الم�ضاربة ،و�إال ف�إن الخ�س��ائر يتحملها رب المال.

( )4الوكالة

الوكال��ة ه��ي عب��ارة ع��ن اتف��اق بي��ن المجموع��ة والعمي��ل يق��وم بموجب��ه �أح��د الطرف��ان (رب الم��ال
 الم� ّ�وكل) بتقدي��م مبل��غ معي��ن من المال للو�س��يط (الوكي��ل) الذي ي�س��تثمره وفقا ً ل�ش��روط محددة
مقاب��ل ر�س��وم معين��ة (مبل��غ مقط��وع م��ن الم��ال �أو ن�س��بة مئوي��ة م��ن المبل��غ الم�س��تثمر) .يلت��زم
الو�س��يط ب�ضم��ان المبل��غ الم�س��تثمر ف��ي حال��ة الإهم��ال �أو التق�صي��ر �أو مخالف��ة �أي�ا ً م��ن �أح��كام
و�ش��روط عق��د الوكال��ة .يمك��ن �أن تك��ون المجموع��ة الوكي��ل �أو رب الم��ال ح�س��ب طبيع��ة المعامل��ة.

وتعدل بالإيرادات
يتم ت�س��جيل الإيرادات المقدرة من عقد الوكالة على �أ�سا���س اال�ستحقاق طوال الفترة،
ّ
الفعلية عند تح�صيلها .وتُحت�سب الخ�سائر في تاريخ �إعالنها من الوكيل.

عندم��ا ي�صب��ح قر���ض م��ا غي��ر قابل للتح�صي��ل ،يتم حذف��ه مقابل مخ�ص���ص االنخفا�ض ف��ي القيمة
المتعلق بذلك القر�ض .ويتم ذلك في العادة خالل فترة تتراوح بين �س��تة �ش��هور واثني ع�ش��ر �ش��هرا ً من
تاريخ تعثر �س��داد القر�ض وبح�س��ب نوعه� .أما قرو�ض الرهن العقاري المتعثرة فيتم حذفها بعد معالجة
كل حالة على حدة .وفي حالة عدم توفر المخ�ص�ص ذي ال�صلة ،يتم قيد قيمة القرو�ض المحذوفة في
بي��ان الدخل الموحد مع �إدراج المبالغ الم�س��تردة الحقا ً ف��ي بيان الدخل الموحد.
�إن القرو���ض الت��ي يت��م تقييم االنخفا���ض في قيمتها ب�ص��ورة جماعية �أو التي تكون هام��ة من الناحية
الفردية والتي �أعيد التفاو�ض ب�ش��أن �ش��روطها ال تعتبر مت�أخرة ال�س��داد ولكن تُعامل كقرو�ض جديدة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

( )5الإجارة

تعر�ض الأ�صل
تق��وم المجموع��ة ف��ي تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم مدى توفر دلي��ل مو�ضوعي على ّ
المال��ي لالنخفا���ض في القيمة .في حالة اال�س��تثمارات في الأوراق المالي��ة الم�صنفة على �أنها متوفرة
للبي��ع ،ف��إن التراج��ع الكبي��ر �أو طوي��ل الأجل في القيمة العادل��ة للورقة المالية لم��ا دون تكلفتها ي�ؤخذ
ٍ
النخفا�ض في قيمته .وعند وجود مثل هذا الدليل
تعر�ض
ف��ي االعتب��ار عن��د تحديد ما �إذا كان الأ�صل قد ّ
بالن�س��بة للموج��ودات المالي��ة المتوف��رة للبيع ،ف��إن الخ�س��ارة المتراكمة “ التي يتم قيا�س��ها بو�صفها
الفرق بين تكلفة اال�ستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناق�صا ً خ�سارة االنخفا�ض في قيمة الأ�صل المالي
المحت�سبة �سابقا ً �ضمن الربح �أو الخ�سارة ” يتم حذفها من حقوق الملكية واحت�سابها في بيان الدخل.
�إن خ�سائر انخفا�ض القيمة المحت�سبة في بيان الدخل على �أدوات حقوق الملكية المتوفرة للبيع ال يتم
عك�س��ها م��ن خ�لال بيان الدخل ،ولكن من خالل الدخل ال�ش��امل الآخر .يت��م تقييم االنخفا�ض في قيمة
�أدوات الدين الم�صنفة على �أنها متوفرة للبيع �أو تلك المحتفظ بها لحين ا�ستحقاقها وفقا ً لل�سيا�سة
المحا�س��بية لالنخفا�ض في قيمة القرو�ض وال�سلفيات (�إي�ضاح (2ج)).

(د) التمويل الإ�سالمي (تابع)

تموي��ل الإج��ارة ه��و عقد �إيجار تمويلي يق��وم بموجبه البنك (الم�ؤجر) بت�أجير �أ�صل ما على �أ�سا���س طلب
من العميل (الم�ست�أجر) ووعد با�ستئجار الأ�صل لفترة محددة مقابل �أق�ساط �إيجار .تنتهي الإجارة بنقل
ملكي��ة الأ�ص��ل �إل��ى الم�س��ت�أجر في نهاية عق��د الإيجار �ش��املة المخاطر والمزاي��ا الم�صاحبة لملكية
الأ�صل الم�ؤجر .تظهر الموجودات الإجارة بمبالغ تعادل �صافي قيمة اال�ستثمار القائم بعقد الإيجار بما
ف��ي ذلك الإيرادات المحققة من��ه بعد تنزيل مخ�ص�صات انخفا�ض القيمة.

(هـ) ا�ستثمارات يف �أورق مالية

تق��وم المجموع��ة بت�صنيف ا�س��تثماراتها في الأوراق المالي��ة �ضمن الفئات التالي��ة� :أوراق مالية بغر�ض
المتاج��رة ،ا�س��تثمارات محتفظ بها لحين ا�س��تحقاقها ،ا�س��تثمارات متوفرة للبيع .تق��وم الإدارة بتحديد
الت�صنيف المنا�س��ب ال�س��تثماراتها عند االعتراف المبدئي.
�أوراق مالي��ة بغر���ض المتاج��رة :هي ا�س��تثمارات ف��ي �أوراق مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
الربح والخ�سارة ويتم اقتنا�ؤها بالأ�سا�س بغر�ض المتاجرة فيها لجني �أرباح منها.
ا�س��تثمارات محتفظ بها لحين ا�س��تحقاقها :هي موجودات مالية غير م�ش��تقة لها دفعات ثابتة �أو
مح��ددة وتواري��خ ا�س��تحقاق ثابتة تكون لدى �إدارة المجموعة الني��ة ال�صادقة والقدرة على االحتفاظ بها
لحي��ن تاري��خ ا�س��تحقاقها� .إذا قررت المجموعة بيع كمية لي�س��ت قليلة من الموج��ودات المحتفظ بها
لحي��ن ا�س��تحقاقها ،تتم �إعادة ت�صني��ف الفئة بالكامل واعتبارها متوفرة للبي��ع� ،إال �إذا كان البيع نتيجة
للتدهور الكبي��ر في �أو�ضاع الجهة الم�صدرة.

ا�س��تثمارات متوف��رة للبي��ع :ه��ي تلك الموجودات المالية غير الم�ش��تقة الم�صنف��ة كمتوفرة للبيع �أو
غير الم�صنفة على �أنها (�أ) قرو�ض و�س��لفيات �أو (ب) ا�س��تثمارات محتفظ بها لحين ا�س��تحقاقها.
�إن الم�ش��تريات والمبيع��ات المنتظمة للموجودات المالية المحتفظ بها لحين ا�س��تحقاقها والمتوفرة
للبيع يتم احت�س��ابها في تاريخ الت�سوية.
يتم االعتراف بالموجودات المالية ،با�ستثناء الموجودات المحتفظ بها بغر�ض المتاجرة ،مبدئيا ً بالقيمة
العادل��ة زائ��دا ً تكاليف المعاملة .وفيما يتعلق بالموج��ودات المالية المحتفظ بها بغر�ض المتاجرة ،يتم
تحمي��ل تكاليف المعاملة على ح�س��اب الربح والخ�س��ارة .يتم �إيقاف االعت��راف بالموجودات المالية عند
انق�ضاء الحقوق في قب�ض التدفقات النقدية من الموجودات المالية �أو عندما تقوم المجموعة بتحويل
جميع مخاطر ومزايا الملكية ب�شكل كامل.
يت��م الحقا ً احت�س��اب الموج��ودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة .ويتم احت�س��اب اال�س��تثمارات
المحتفظ بها لحين ا�س��تحقاقها بالتكلفة المطف�أة با�س��تخدام طريقة الفائدة الفعلية.
�إن الأرب��اح والخ�س��ائر الناتج��ة عن التغيرات ف��ي القيمة العادلة للموجودات المالي��ة المتوفرة للبيع يتم
االعت��راف به��ا مبا�ش��رة ف��ي بيان الدخل ال�ش��امل الموحد ،حت��ى يتم �إلغ��اء االعتراف بالأ�ص��ل المالي �أو
يتعر�ض لالنخفا�ض في القيمة .وفي هذا الوقت ،ف�إن الأرباح �أو الخ�س��ائر المتراكمة المعترف بها �س��ابقا ً
ف��ي بيان الدخل ال�ش��امل الموحد يتم االعت��راف بها في بيان الدخل.
�أم��ا الأرب��اح والخ�س��ائر من �صرف العم�لات الأجنبية الناتجة ع��ن الموجودات المالي��ة النقدية المتوفرة
للبيع فيتم ت�س��جيلها مبا�ش��رة في بيان الدخل الموحد.
ت�س��تند القيم العادلة لال�س��تثمارات المدرجة في الأ�س��واق الن�ش��طة �إلى �أ�س��عار الطلب الحالية حيث
�إن المجموعة ترى �أن �أ�س��عار الطلب هي �أف�ضل ما يمكن االعتماد عليه الحت�س��اب القيمة العادلة .و�إذا
كانت �سوق الأ�صل المالي غير ن�شطة (وكذلك للأوراق المالية غير المدرجة) ،تقوم المجموعة بتحديد
القيمة العادلة با�س��تخدام �أ�ساليب التقييم.
يتم قيد الفائدة المكت�س��بة عن االحتفاظ باال�س��تثمارات في الأوراق المالية �ضمن �إيرادات الفوائد في
بيان الدخل الموحد.
يت��م االعت��راف بتوزيعات الأرباح من �أدوات حقوق الملكي��ة المتوفرة للبيع في بيان الدخل الموحد عندما
يتقرر حق المجموعة في قب�ض دفعات الأرباح.
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(هـ) ا�ستثمارات يف �أورق مالية (تابع)

(و) مبالغ م�ستحقة من البنوك

تحت�س��ب المبال��غ الم�س��تحقة م��ن البنوك مبدئي�ا ً بالقيمة العادلة وتقا���س الحقا ً بالتكلف��ة المطف�أة
با�س��تخدام طريق��ة الفائ��دة الفعلية .يتم تقيي��م االنخفا�ض في قيمة المبالغ الم�س��تحقة من البنوك
وفقا ً لما هو ُمبين في ال�سيا�س��ة المحا�س��بية للقرو�ض وال�س��لفيات (�إي�ضاح (2ج)).

(ز) النقد وما يف حكمه

ف��ي بي��ان التدفق��ات النقدي��ة الموح��د ،ي�ش��مل النقد وما ف��ي حكمه النق��د في ال�صن��دوق والنقد في
الح�س��ابات الجاري��ة وتح��ت الطل��ب والودائ��ع بفترات ا�س��تحقاق �أ�صلية تقل عن ثالثة �أ�ش��هر ،با�س��تثناء
المحتف��ظ بها ل��دى م�صرف الإم��ارات العربية المتح��دة المركزي.
الوديع��ة الإلزامي��ة ُ

(ح) �أدوات مالية م�شتقة

تحت�س��ب الأدوات الم�ش��تقة مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ �إبرام عقد الأداة الم�ش��تقة ويُعاد قيا�سها
الحقا ً بقيمتها العادلة .يتم الح�صول على القيم العادلة من الأ�س��عار المدرجة في الأ�س��واق الن�ش��طة،
بم��ا ف��ي ذل��ك �أحدث المعامالت في ال�س��وق .تتوقف طريقة االعت��راف بالأرباح �أو الخ�س��ائر الناتجة على
ما �إذا كانت الأداة الم�ش��تقة م�صنفة باعتبارها �أداة تحوط ،ف�إن كانت كذلك يتم االعتماد على طبيعة
البند الذي يجري تحوطه .تدرج كافة الأدوات الم�شتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة
وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة �س��البة.
تق��وم المجموع��ة عن��د �إبرام المعامل��ة بتوثيق العالقة بي��ن �أدوات التحوط والبن��ود المتحوطة ،وكذلك
�أهداف المجموعة من �إدارة المخاطر وا�ستراتيجيتها لإبرام معامالت التحوط المختلفة .تقوم المجموعة
�أي�ضا ً بتوثيق تقييمها ،عند ن�ش��وء التحوط وعلى �أ�سا���س م�س��تمر ،وذلك حول ما �إذا كانت الم�ش��تقات
الم�ستخدمة في معامالت التحوط لها ت�أثير كبير على مقا�صة التغيرات في القيم العادلة �أو التدفقات
النقدية للبنود المتحوطة.
يتم بيان القيم العادلة لمختلف الأدوات الم�شتقة في الإي�ضاح رقم .24
تحوطات القيمة العادلة

يتم ت�س��جيل التغيرات في القيمة العادلة للم�ش��تقات الم�صنفة والم�ؤهلة باعتبارها تحوطات للقيمة
العادل��ة ف��ي بيان الدخل ،م��ع �أي تغيرات في القيمة العادلة للموج��ودات �أو المطلوبات المتحوطة التي
تعزى �إلى المخاطر المتحوطة .تطبق المجموعة فقط محا�سبة تحوطات القيمة العادلة للتحوط من
مخاطر �أ�سعار الفائدة الثابتة على �سندات الدين ال�صادرة .يتم �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر المتعلقة بالجزء
الفعال لمبادالت �أ�س��عار الفائدة الم�س��تخدمة للتحوط من مخاطر �س��ندات الدين ذات ال�س��عر الثابت
ال�صادرة ،في بيان الدخل �ضمن “م�صاريف الفوائد” .ويتم �إدراج الأرباح �أو الخ�س��ائر المتعلقة بالجزء غير
الفع��ال ف��ي بي��ان الدخل �ضم��ن “�إيرادات �أخرى م��ن العمليات” .يت��م �إثبات التغيرات ف��ي القيمة العادلة
ل�س��ندات الدين المتحوطة ال�صادرة ب�س��عر ثابت والتي تعزى �إلى مخاطر �أ�س��عار الفائدة في بيان الدخل
�ضم��ن “م�صاري��ف الفوائد”.
�إذا كان مبل��غ التح��وط ال يف��ي بمعايي��ر محا�س��بة التح��وط ،ف�إن التعدي��ل على القيم��ة الدفترية للبند
المتحوط الذي يتم قيا�س��ه با�س��تخدام طريقة الفائدة الفعلية يتم �إطفا�ؤه �إلى الربح �أو الخ�س��ارة على
مدى الفترة حتى تاريخ اال�س��تحقاق.
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 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(ط) �سندات الدين امل�صدرة

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

يتم االعتراف ب�سندات الدين الم�صدرة مبدئيا بالقيمة العادلة� ،صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة.
ً
الحقا قيا�س الدين ال�صادر والقرو�ض الأخرى بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.
ويتم
يت��م احت�س��اب التكلف��ة المطف�أة بعد الأخ��ذ بعين االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة عل��ى الإ�صدار والتكاليف
ً
جزءا ال يتجز�أ م��ن معدل الفائدة الفعلي.
الت��ي تعتبر
ً

(ي) ممتلكات ومعدات

ت�ش��مل الأرا�ض��ي والمبان��ي الف��روع والمكات��ب وبع���ض العقارات ال�س��كنية الم�ش��تراة لغر�ض ت�س��كين
ً
ناق�صا اال�ستهالك المتراكم.
م�س�ؤولي الإدارة والموظفين .يتم احت�ساب الممتلكات والمعدات بالتكلفة
ت�ش��مل التكلفة النفقات المتعلقة مبا�ش��رة ب�شراء تلك البنود.
أ�صل منف�صل ،ح�س��بما
ال يت��م �إدراج النفق��ات الالحق��ة ف��ي القيم��ة الدفتري��ة للأ�صل �أو احت�س��ابها ك�
ٍ
ً
رجح �أن تتدفق �إلى المجموعة فوائد اقت�صادية م�ستقبلية مرتبطة
الم ّ
يكون مالئما� ،إال عندما يكون من ُ
�كل موث��وق به .يت��م �إدراج تكاليف عملي��ات الت�صليح
بالبن��د ويك��ون بالإم��كان قيا���س تكلفة البند ب�ش�
ٍ
وال�صيان��ة الأخرى في بيان الدخل ال�ش��امل خالل ال�س��نة المالية الت��ي يتم تكبدها فيها.
الأر���ض ال ت�س��تهلك ولكنه��ا تعد ذات عمر عير محدد .يتم ح�س��اب اال�س��تهالك عل��ى الموجودات الثابتة
الأخ��رى با�س��تخدام طريق��ة الق�س��ط الثابت لخف���ض تكلفة الموجودات و�ص��وال ً �إلى قيمه��ا التقديرية
المتبقي��ة عل��ى مدى �أعماره��ا االقت�صادية الإنتاجية المقدرة ،وذل��ك على النحو التالي:
مبان
ٍ

عدد ال�سنوات
30-15

�أجهزة وبرمجيات حا�سوب

15-4

تح�سينات على عقار م�ست�أجر

6-2

�أثاث وتجهيزات ومعدات
مركبات

6-4
4-2

تت��م مراجع��ة القيم المتبقية للموج��ودات و�أعمارها الإنتاجية ،وتعديلها عند ال�ض��رورة ،بتاريخ كل فترة
تقرير.

يتم �إظهار الأعمال الر�أ�سمالية قيد الإنجاز بالتكلفة وتحويلها �إلى فئة الموجودات المالئمة لها عندما
تكون جاهزة لال�ستخدام ،ويتم ا�ستهالكها وفقا ً لل�سيا�سة المحا�سبية لدى المجموعة.
عندم��ا تك��ون القيم��ة الدفتري��ة للأ�ص��ل �أكبر م��ن قيمته التقديري��ة القابلة لال�س��ترداد ،يت��م خف�ضها
مبا�ش��رةً �إلى قيمته القابلة لال�س��ترداد.

یت��م تحديد الأرباح والخ�س��ائر من ا�س��تبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة عوائ��د المبیعات مع القیمة
الدفتری��ة للأ�صل الم�س��تبعد وت�ؤخذ باالعتبار عند تحدی��د �إیرادات العملیات.

(ك) منافع املوظفني

( )1خطة امل�ساهمات املحددة

خطة الم�س��اهمات المحددة هي عبارة عن خطة لمنافع التقاعد تدفع بموجبها من�ش��أة ما م�ساهمات
مح��ددة �إل��ى من�ش��أة م�س��تقلة دون �أن يترت��ب عليه��ا �أي التزام قانون��ي �أو �ضمني بدفع مبال��غ �إ�ضافية.
تحت�سب االلتزامات عن خطة م�ساهمات التقاعد المحددة �ضمن م�صاريف منافع الموظفين في بيان
الدخ��ل الموح��د ف��ي الفترات التي يتم فيه��ا تقديم الخدمات من قبل الموظفين .يتم �أداء م�س��اهمات
�صن��دوق التقاع��د الخا�صة بالموظفين من مواطني دول��ة الإمارات العربية المتحدة �إلى الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )7ل�سنة
 1999في �ش��أن المعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

( )2خطة املنافع املحددة

يت��م ر�ص��د مخ�ص�ص لمكاف�آت نهاية الخدمة الم�س��تحقة للموظفين من غي��ر مواطني دولة الإمارات
العربي��ة المتحدة وفق�ا ً لقانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة لقاء فترات خدمتهم حتى تاريخ
بي��ان المرك��ز المالي .يتم تحدي��د القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ع��ن طريق خ�صم التدفقات
النقدية الم�س��تقبلية المقدرة با�س��تخدام �أ�سعار الفائدة لل�سندات الم�ؤ�س�سية عالية الجودة المقومة
بالعمل��ة الت��ي �س��يتم دف��ع المنافع بها والتي لها �ش��روط ا�س��تحقاق تقارب �ش��روط الت��زام التقاعد ذي
ال�صل��ة .يت��م بيان المخ�ص���ص الناتج تحت بند “مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين” في بيان
المركز المالي.

( )3منافع ق�صرية الأجل للموظفني

تقا���س التزامات منافع الموظفين ق�صيرة الأجل على �أ�سا���س غير مخ�صوم ويتم احت�س��ابها كم�صروف
عن��د تقدي��م الخدم��ة ذات ال�صلة .يتم احت�س��اب االلتزام المتعل��ق بالمبلغ المتوقع دفع��ه على المدى
الق�صي��ر �إذا ترت��ب عل��ى المجموع��ة التزام قانون��ي �أو �ضمني بدفع ه��ذا المبلغ نتيجة لخدمة �س��ابقة
قُدم��ت م��ن قبل الموظ��ف ،وكان بالإمكان تقدير االلتزام عل��ى نحو موثوق به.

يتم ر�صد مخ�ص�ص لاللتزام المقدر بم�س��تحقات الموظفين من الإجازات ال�س��نوية وتذاكر ال�سفر لقاء
خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي .ويتم �إدراج المخ�ص�ص �ضمن المطلوبات الأخرى.

(ل) موجودات بر�سم الأمانة

�إن الموجودات والإيرادات النا�ش��ئة عن الأن�ش��طة اال�س��تئمانية التي ي�ضطلع فيها البنك بدور الأمين �أو
ِ
ي �أو الوكيل يتم ا�ستثنا�ؤها من هذه البيانات المالية الموحدة .ويتم االعتراف بالإيرادات المحققة
الو�ص ّ
من الخدمات اال�سئتمانية المقدمة من قبل المجموعة وفقا ً لل�سيا�سة المحا�سبية للر�سوم والعموالت
(�إي�ضاح (2ف)).

(م) ر�أ�س املال

( )1تكاليف �إ�صدار الأ�سهم

ت�صنف الأ�س��هم العادية كحقوق ملكية .يتم بيان التكاليف الإ�ضافية التي تعزى مبا�ش��رة �إلى �إ�صدار
�أ�سهم جديدة �ضمن حقوق الملكية كخ�صم من المتح�صالت.

( )2توزيعات �أرباح الأ�سهم العادية

يت��م احت�س��اب توزيعات �أرباح الأ�س��هم العادية �ضمن حق��وق الملكية في الفترة الت��ي يتم فيها اعتماد
هذه التوزيعات من قبل م�س��اهمي البنك.

(ن) خم�ص�صات ومطلوبات طارئة

ٍ
أحداث
تُحت�س��ب المخ�ص�ص��ات عندم��ا يترتب عل��ى المجموعة الت��زام قانوني �أو �ضمني حال��ي نتيجة ل
�س��ابقة ،ويك��ون م��ن المحتم��ل �أن يقت�ضي الأمر خ��روج موارد تمثل مناف��ع اقت�صادية لت�س��وية االلتزام،
ويك��ون بالإم��كان تقدير مبلغ االلتزام ب�ش��كلٍ موثوق به.
عندم��ا يك��ون من المتوقع ا�س��ترداد بع�ض �أو جميع المنافع االقت�صادية المطلوبة لت�س��وية المخ�ص�ص
م��ن ط��رف ثال��ث ،ف�إنه ال يتم ت�س��جيل الذمة المدينة ك�أ�صل �إال �إذا كان في حكم الم�ؤكد ا�س��ترداد هذه
الذمة وكان بالإمكان قيا���س مبلغ الذمة على نح ٍو موثوق به.
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 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�إن المطلوبات الطارئة ،التي ت�ش��مل بع�ض ال�ضمانات واالعتمادات الم�س��تندية ،هي عبارة عن التزامات
محتملة نا�شئة عن �أحداث �سابقة ويت�أكد وجودها بظهور �أو عدم وظهور حدث واحد �أو �أكثر من الأحداث
الم�ستقبلية غير الم�ؤكدة التي ال تخ�ضع كليا ً ل�سيطرة المجموعة� ،أو عبارة عن التزامات حالية ن�ش�أت
عن �أحداث �س��ابقة ولكن ال يتم ت�س��جيلها لأنه لي���س من المحتمل �أن تتطلب ت�س��ويتها تدفقا ً للمنافع
االقت�صادي��ة� ،أو لأن قيم��ة االلتزام��ات ال يمكن قيا�س��ها ب�ش��كلٍ موث��وق به .ال يتم ت�س��جيل المطلوبات
الطارئ��ة ف��ي البيانات المالية الموحدة ،بل يتم الإف�ص��اح عنها �ضمن الإي�ضاحات حول البيانات المالية
الموح��دة� ،إال �إذا كان��ت غير ذات �صلة.

يتم رفع التقارير عن القطاعات الت�شغيلية على نحو يتفق مع �آلية رفع التقارير الداخلية �إلى الم�س�ؤول
ع��ن اتخ��اذ الق��رارات الت�ش��غيلية الذي يكون ال�ش��خ�ص �أو المجموع��ة التي تخ�ص�ص الم��وارد لقطاعات
المن�ش��أة وت�ضطل��ع بمهم��ة تقييم �أدائها .تُجرى جميع المعامالت التجاري��ة بين قطاعات الأعمال على
�أ�سا�س تجاري بحت مع ا�ستبعاد الإيرادات والتكاليف بين القطاعات .يتم ا�ستخدام الإيرادات والم�صاريف
المرتبط��ة مبا�ش��رةً بكل قطاع على حدة في تحدي��د �أداء القطاع .وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية
رق��م  ،8يمتل��ك البن��ك قطاع��ات الأعم��ال التالية :الخدم��ات الم�صرفي��ة للأفراد والخدم��ات الم�صرفية
لل�شركات والخزينة.

(ن) خم�ص�صات ومطلوبات طارئة (تابع)

(�س) مبالغ م�ستحقة للعمالء

تحت�سب المبالغ الم�ستحقة للعمالء مبدئيا ً بالقيمة العادلة� ،صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة،
وتقا�س الحقا ً بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

(ع) العمالت الأجنبية

يت��م قيا���س البن��ود المدرجة ف��ي البيان��ات المالية الموح��دة للمجموع��ة بالدرهم الإمارات��ي ،وهو عملة
البيئة االقت�صادية الرئي�س��ية التي تعمل المجموعة �ضمنها (“العملة الوظيفية”) .يتم عر�ض البيانات
المالي��ة الموح��دة بالدره��م الإماراتي .ويتم تحويل المعامالت النا�ش��ئة بالعم�لات الأجنبية �إلى الدرهم
الإماراتي بال�سعر ال�سائد بتاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية النقدية النا�شئة
بالعم�لات الأجنبي��ة �إلى الدرهم الإماراتي ب�أ�س��عار ال�صرف ال�س��ائدة بتاريخ بي��ان المركز المالي الموحد.
ويت��م احت�س��اب �أي �أرب��اح �أو خ�س��ائر ناتج��ة ف��ي بيان الدخل بخ�لاف الأرباح والخ�س��ائر المتعلق��ة بالبنود
المعرو�ضة �ضمن الدخل ال�ش��امل الآخر.

(ف) �إيرادات وم�صاريف الفوائد

يت��م االعت��راف ب�إيرادات وم�صاريف الفوائد ف��ي بيان الدخل لكافة الأدوات المقا�س��ة بالتكلفة المطف�أة
با�س��تخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم احت�س��اب الفائدة المكت�س��بة خالل االحتفاظ بالأوراق المالية
اال�س��تثمارية باعتبارها �إيرادات فوائد في بيان الدخل.

�إن طريق��ة الفائ��دة الفعلي��ة ه��ي طريق��ة الحت�س��اب التكلف��ة المطف��أة للأ�ص��ل �أو المطل��وب المالي
وتوزي��ع �إي��رادات �أو م�صاريف الفائدة على مدى الفت��رة ذات ال�صلة� .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل
الذي يخ�صم ب�ش��كلٍ دقيق المدفوعات �أو المقبو�ضات النقدية الم�س��تقبلية المقدرة على مدى العمر
الإنتاجي المتوقع للأداة �أو ،حيثما يكون مالئماً ،خالل فترة �أق�صر �إلى �صافي القيمة الدفترية للأ�صل �أو
المطلوب المالي.
عندما يتم خف�ض قيمة الأ�صل المالي �أو مجموعة من الموجودات المالية المت�شابهة نتيجة لخ�سارة
االنخفا�ض في القيمة ،يتم احت�س��اب �إيرادات الفائدة با�س��تخدام معدل الفائدة الم�س��تعمل في خ�صم
التدفقات النقدية الم�ستقبلية لغر�ض قيا�س خ�سارة االنخفا�ض في القيمة.

(�ص) �إيرادات ر�سوم وعموالت

يتم احت�ساب الر�سوم والعموالت ،بخالف ر�سوم ترتيبات القرو�ض ،ب�شكلٍ عام عندما يتم تقديم الخدمة.
رجح �س��حبها ويت��م االعتراف بها
الم ّ
يت��م ت�أجي��ل ر�س��وم التزام��ات القرو�ض الخا�ص��ة بالقرو�ض التي من ُ
كتعديل على �س��عر الفائدة الفعلي على القر�ض .يتم االعتراف بر�س��وم المحفظة ور�س��وم اال�ست�شارات
الإدارية والخدمات الأخرى بنا ًء على عقود الخدمة المت�صلة بها ،ويتم ذلك عادةً على �أ�سا���س متنا�س��ب
زمنياً .يتم االعتراف بالعموالت المكت�سبة من الأن�شطة بر�سم الأمانة للبنك على مدى الفترة التي يتم
تقديم الخدمة فيها .ويتم تطبيق المبد�أ ذاته على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها ب�شكلٍ متوا�صل
على مدى فترة زمنية مطولة.

(ق) مقا�صة الأدوات املالية

(ر) تقارير القطاعات

(�ش) موجودات غري ملمو�سة

تقا���س الموج��ودات غي��ر الملمو�س��ة الم�س��تحوذ عليه��ا نتيج��ة اندم��اج الأعم��ال ب�س��عر التكلفة عند
االعتراف المبدئي ،و�س��عر التكلفة هو القيمة العادلة في تاريخ اال�س��تحواذ .والحقا ً لالعتراف المبدئي،
ت��درج الموج��ودات غير الملمو�س��ة ب�س��عر التكلف��ة ناق�صا ً �أي �إطف��اء متراكم و�أي خ�س��ائر متراكمة عن
االنخفا���ض ف��ي القيم��ة .يتم تقييم الأعم��ار الإنتاجية للموجودات غير الملمو�س��ة باعتباره��ا �إما �أعمارا ً
�إنتاجي��ة مح��ددة �أو غير محددة.
تطف��أ الموج��ودات غي��ر الملمو�س��ة ذات الأعم��ار المحددة على م��دى عمرها االقت�ص��ادي الإنتاجي ويتم
تعر���ض الأ�صل غير
تقييمه��ا لتح��ري االنخفا���ض ف��ي قيمتها عندم��ا يتوفر �أي دليل ي�ش��ير �إل��ى احتمال ّ
الملمو���س النخفا� ٍ��ض ف��ي قيمته .تت��م مراجعة فترة وطريق��ة الإطفاء للأ�صل غير الملمو���س ذي العمر
الإنتاجي المحدد على الأقل بنهاية كل �س��نة مالية� .إن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع �أو النمط
المتوق��ع ال�س��تهالك الفوائ��د االقت�صادي��ة الم�س��تقبلية الم�صاحب��ة للأ�صل يتم احت�س��ابها عن طريق
تعديل فترة �أو طريقة الإطفاء ،حيثما يكون مالئماً ،وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحا�سبية.
يتم االعتراف بم�صروف الإطفاء للموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار المحددة في بيان الدخل �ضمن
فئ��ة الم�صاريف بما يتوافق مع وظيفة الأ�صل غير الملمو���س.
ً
�أم��ا الموج��ودات غي��ر الملمو�س��ة التي لي���س له��ا �أعمار �إنتاجي��ة محددة فيت��م فح�صها �س��نويا لتحري
االنخفا�ض في قيمتها �س��واء على �أ�سا���س فردي �أو على م�س��توى الوحدة المولدة للنقد .تُجرى مراجعة
�س��نوية لتقيي��م الأعم��ار الإنتاجي��ة غي��ر المح��ددة للموج��ودات المالية من �أج��ل تحديد م��دى االعتماد
م�س��تقبال ً عل��ى العم��ر الإنتاج��ي غير المحدد .ف��إذا لم يكن بالإم��كان االعتماد عليه ،يت��م تعديل العمر
الإنتاج��ي م��ن غير محدد �إلى محدد على �أ�سا���س م�س��تقبلي.

( )1رخ�صة الت�أمني

يتمث��ل الترخي���ص في الحق ف��ي مزاولة �أعمال الت�أمين ويمنح من هيئ��ة الت�أمين المخت�صة .يتم تقييم
الترخي�ص على �أن له عمر �إنتاجي غير محدد ويدرَج �ضمن ال�ش��هرة.

( )2عالقات العمالء

تمث��ل قيم��ة عالق��ات العمالء قيمة التدفق��ات النقدية الم�س��تقبلية المتوقعة م��ن التجديدات والبيع
المتع��دد لمنتج��ات جديدة للعمالء المعروفين والمحددين في وقت ال�ش��راء ،و�س��وف يتم �إطفا�ؤها على
�أ�سا���س الق�س��ط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر الذي يبلغ �أربع �س��نوات.

(ت) عقود الت�أمني

عقود الت�أمين و�إعادة الت�أمين المحتفظ بها
ت�ص��در المجموع��ة م��ن خالل �ش��ركتها التابعة �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين عق��ودا ً لتحويل
مخاط��ر الت�أمي��ن في فئة الت�أمين العام .تتكون فئة الت�أمين العام من الت�أمين �ضد الإ�صابات والجماعي
عل��ى الحي��اة والمعامالت المالي��ة والحريق والت�أمين البحري والطاقة والح��وادث والت�أمين ال�صحي.
تقوم المجموعة باكتتاب الأنواع التالية من عقود الت�أمين:

تت��م مقا�ص��ة الموج��ودات والمطلوب��ات المالية وبي��ان �صافي القيمة ف��ي بيان المرك��ز المالي الموحد
عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقا�صة المبالغ المحت�س��بة ويكون هناك نية للت�س��وية على �أ�سا�س
ال�صافي �أو بيع الأ�صل وت�س��وية االلتزام في نف���س الوقت.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ت) عقود الت�أمني (تابع)

• الت�أمين �ضد الحوادث
• الت�أمين على الممتلكات
• ت�أمين ال�سيارات
• ت�أمين الحريق
• الت�أمين �ضد الإ�صابات
• الت�أمين ال�صحي
• الت�أمين البحري
• الت�أمين الهند�سي
• الت�أمين الجماعي على الحياة
يت��م ر�ص��د مخ�ص���ص للنق���ص في الأق�س��اط النا�ش��ئ عن عق��ود الت�أمين الع��ام حينما تتج��اوز القيمة
المتوقع��ة م��ن المطالبات والم�صاريف التي تعزى �إلى الفترات ال�س��ارية للبوال�ص النافذة بتاريخ التقرير
مخ�ص���ص الأق�س��اط غي��ر المكت�س��بة ومطلوب��ات المطالب��ات الم�س��جلة بالفع��ل فيما يتعل��ق بهذه
البوال�ص .ويحت�س��ب مخ�ص�ص نق�ص الأق�س��اط بالرجوع �إلى فئات الأعمال التي تدار معاً ،بعد الأخذ في
االعتبار العائد الم�س��تقبلي على اال�س��تثمار فيما يتعلق باال�س��تثمارات المحتفظ بها لدعم الأق�س��اط
غير المكت�س��بة ومخ�ص�ص��ات المطالبات.
ذمم الت�أمين المدينة والأخرى
تُحت�س��ب ذمم الت�أمين المدينة والذمم المدينة الأخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقا���س الحقا ً بالتكلفة
المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ناق�صا ً خ�سائر االنخفا�ض في القيمة .يتم ر�صد مخ�ص�ص
لالنخفا���ض ف��ي قيم��ة الذمم المدينة عندما يتوف��ر دليل مو�ضوعي عل��ى �أن المجموعة لن تكون قادرة
على تح�صيل كافة المبالغ الم�س��تحقة له وفقا ً لل�شروط الأ�صلية للذمم المدينة.
�إن مواجه��ة المدي��ن ل�صعوب� ٍ
�ات مالي��ة كبيرة واحتمالية �إ�ش��هار �إفال�س��ه �أو �إعادة هيكلت��ه ماليا ً وعجزه
�أو �إخفاق��ه ف��ي �أداء الدفع��ات تع��د جميعها م�ؤ�ش��رات عل��ى االنخفا�ض في قيمة الذم��ة المدينة .تمثل
قيمة المخ�ص�ص الفرق بين القيمة الدفترية للأ�صل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية
المقدرة ،مخ�صومة بمع��دل الفائدة الفعلي.
يت��م خف���ض القيم��ة الدفترية للذم��ة المدينة من خالل ا�س��تخدام ح�س��اب المخ�ص�ص م��ع بيان مبلغ
الخ�س��ارة ف��ي بيان الدخل �ضمن بن��د م�صاريف عمومية و�إدارية .عندما تك��ون الذمة المدينة غير قابلة
للتح�صيل ،يتم حذفها في مقابل ح�س��اب المخ�ص�ص المر�صود للذمم المدينة� .إن المبالغ الم�س��تردة
الحق�ا ً م��ن المبالغ التي �س��بق حذفها يت��م �إدراجها في الم�صاريف الت�ش��غيلية الأخرى في بيان الدخل.

تكاليف ا�ستحواذ م�ؤجلة
تت��م ر�س��ملة التكاليف المن�س��وبة �إلى اقتناء عقود ت�أمي��ن جديدة وتجديد العق��ود القائمة ك�أ�صل غير
ملمو���س �ضم��ن تكاليف اال�س��تحواذ الم�ؤجلة .ويت��م االعتراف بكافة التكاليف الأخ��رى كم�صاريف عند
تكبدها .يتم �إطفاء تكاليف اال�ستحواذ الم�ؤجلة الحقا ً على مدى �أعمار العقود عند اكت�ساب الأق�ساط.
تت��م مراجع��ة تكالي��ف اال�س��تحواذ الم�ؤجلة من حيث فئة الن�ش��اط بنهاية كل فت��رة تقرير ويتم حذفها
عندما ال يكون متوقعا ً ا�س��تردادها.

( )1الت�صنيف
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ت�ص��در المجموع��ة عق��ود تعمل على تحويل �إما مخاط��ر الت�أمين �أو مخاطر التامي��ن والمخاطر المالية
معاً.
�إن العق��ود الت��ي تقبل ال�ش��ركة بموجبها مخاط��ر الت�أمين الهامة من طرف �آخر (حام��ل وثيقة الت�أمين)
من خالل الموافقة على تعوي�ض حامل وثيقة الت�أمين في حال وقوع حدث م�ستقبلي محدد وغير م�ؤكد
(الح��دث الم�ؤم��ن �ضده) والذي من �ش��أنه �أن ي�ؤثر ت�أثيرا ً �س��لبيا ً على حامل وثيق��ة الت�أمين يتم ت�صنيفها
باعتبارها عقود ت�أمين .وتكون مخاطر الت�أمين جوهرية �إذا ترتب على الحدث الم�ؤمن �ضده �سداد ال�شركة
تعوي�ضات �إ�ضافية كبيرة نتيجة وقوع الحدث الم�ؤمن �ضده مقارنة بعدم وقوعه.
م��ن �ش��أن عق��ود الت�أمين �أي�ضا ً تحوي��ل بع�ض المخاطر المالي��ة .تتمثل المخاطر المالي��ة في المخاطر
الناتجة عن التغير الم�س��تقبلي المحتمل في واحد �أو �أكثر من �أ�س��عار الفائدة المحددة �أو �أ�س��عار الأوراق
المالية �أو �أ�س��عار ال�س��لع �أو �أ�س��عار �صرف العمالت الأجنبية �أو م�ؤ�شر الأ�سعار �أو المعدالت �أو الت�صنيف
االئتمان��ي �أو الم�ؤ�ش��ر االئتمان��ي �أو �أي متغي��ر �آخ��ر ،عل��ى �أن ال يك��ون المتغي��ر ،في حال��ة المتغيرات غير
المالية ،متعلق�ا ً ب�أحد �أطراف العقد.
يتم ت�صنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر ت�أمين جوهرية كعقود ا�ستثمار.
عندم��ا يت��م ت�صني��ف العق��د كعقد ت�أمين يظ��ل م�صنفا ً عقد ت�أمي��ن حتى يتم الوف��اء بكافة الحقوق
وااللتزامات �أو انق�ضا�ؤها		.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ت) عقود الت�أمني (تابع)

( )2االعرتاف والقيا�س

الأق�ساط

يعك���س �إجمايل الأق�س��اط املكتتبة الأعمال التي بد�أت خالل ال�س��نة وال تت�ضمن �أي ر�سوم �أو مبالغ �أخرى
مت حت�صيلها مع الأق�س��اط �أو مت احت�س��ابها على �أ�سا���س الأق�س��اط .يتم االعرتاف بهذه الأق�ساط عند �إمتام
�أعمال الت�أمني و�إ�صدار وثائق الت�أمني.
يت��م االع�تراف باجل��زء املكت�س��ب من الأق�س��اط �ضمن الإي��رادات .ويتم االعرتاف بها ك�أق�س��اط مكت�س��بة
اعتبارا ً من تاريخ ح�س��اب املخاطر على مدى فرتة التعوي�ض ،ويتم احت�س��اب �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
با�س��تخدام الأ�سا�س املبني �أدناه:
خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة

حتت�س��ب الأق�س��اط غري املكت�سبة با�س��تخدام الطرق الإح�صائية لتوزيع الأق�سام املكتتبة بالت�ساوي على
م��دى ف�ترة التغطي��ة وهي تعادل على الأقل احلد الأدنى املن�صو���ص عليه بقانون الت�أمني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.

( )3املطالبات

ت�ش��تمل المطالب��ات قي��د الت�س��وية عل��ى المخ�ص�ص��ات الت��ي يت��م ر�صدها وفق�ا ً لتقديرات ال�ش��ركة
للتكلف��ة النهائي��ة لت�س��وية كاف��ة المطالب��ات المتكبدة وغير المدفوع��ة كما في تاريخ التقرير �س��واء
تل��ك الت��ي تم الإبالغ عنها �أم لم يتم بالإ�ضافة �إلى م�صاري��ف معالجة المطالبات الداخلية والخارجية
المخف�ضة بالتعوي�ضات المتوقعة واال�ستردادات الأخرى .يتم تقييم المطالبات قيد الت�سوية من خالل
المبلغ عنها ب�صورة فردية .ال يتم تخفي�ض مخ�ص�صات المطالبات قيد الت�س��وية.
مراجعة المطالبات ُ
ويت��م �إظهار الت�س��ويات لمخ�ص�صات المطالبات المر�صودة في فترات �س��ابقة �ضم��ن البيانات المالية
للفترة التي تمت فيها الت�سويات .كما تتم مراجعة الطرق الم�ستخدمة والتقديرات المو�ضوعة ب�صورة
منتظم��ة .ويت��م �أي�ض�ا ً ر�صد مخ�ص�ص للمطالب��ات المتكبدة التي لم يتم الإبالغ عنه��ا في تاريخ بيان
المركز المالي بن��اء على تقديرات الإدارة.

( )4فح�ص مالءمة املطلوبات

تق��وم المجموع��ة بنهاي��ة فت��رة التقري��ر بتقييم م��دى مالءم��ة مطلوبات الت�أمي��ن المعترف به��ا ،وذلك
با�ستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية من عقود الت�أمين الخا�صة بال�شركة .وفي
حال �أظهر ذلك التقييم �أن القيمة الدفترية لمطلوبات الت�أمين غير مالئمة في �ضوء التدفقات النقدية
الم�س��تقبلية التقديرية ،يتم ت�س��جيل مجمل مبلغ العجز مبا�شرة �ضمن ح�ساب الربح �أو الخ�سارة ويتم
ر�صد مخ�ص�ص للمخاطر ال�سارية.
يت��م ر�ص��د مخ�ص���ص للعج��ز في الأق�س��اط النا�ش��ئ عن عق��ود الت�أمي��ن الع��ام حينما تتج��اوز القيمة
المتوقع��ة م��ن المطالبات والم�صاريف التي تعزى �إلى الفترات ال�س��ارية للبوال�ص النافذة بتاريخ التقرير
مخ�ص���ص الأق�س��اط غي��ر المكت�س��بة ومطلوب��ات المطالب��ات الم�س��جلة بالفع��ل فيما يتعل��ق بهذه
البوال�ص .ويحت�س��ب مخ�ص�ص عجز الأق�س��اط بالرجوع �إلى فئات الأعمال التي تدار معاً ،بعد الأخذ في
االعتبار العائد الم�س��تقبلي على اال�س��تثمار فيما يتعلق باال�س��تثمارات المحتفظ بها لدعم الأق�س��اط
غير المكت�س��بة ومخ�ص�ص��ات المطالبات.

� )5إعادة الت�أمني

تتن��ازل المجموع��ة ع��ن �إعادة الت�أمين في �س��ياق �أعماله��ا االعتيادية بغر�ض الحد من �صافي خ�س��ائرها
المحتمل��ة م��ن خ�لال تنوي��ع المخاطر التي تتعر���ض لها .يتم عر���ض الموجودات والمطلوب��ات والإيرادات
والم�صروفات الناتجة عن عقود �إعادة الت�أمين المتنازل عنها ب�صورة منف�صلة عن الموجودات والمطلوبات
والإي��رادات والم�صروف��ات الناتج��ة عن عقود الت�أمين ذات ال�صلة حي��ث �إن ترتيبات �إعادة الت�أمين ال تعفي
المجموعة من التزاماتها المبا�شرة تجاه حاملي وثائق الت�أمين.
تحت�س��ب المبال��غ الم�س��تحقة �إلى ومن �ش��ركات �إعادة الت�أمي��ن بطريقة تتوافق مع وثائ��ق الت�أمين ذات
ال�صلة ووفقا ً لعقود �إعادة الت�أمين ذات ال�صلة .يتم ت�أجيل �أق�ساط �إعادة الت�أمين ويتم بيانها كم�صروفات
با�س��تخدام نف���س الأ�سا���س الم�س��تخدم الحت�س��اب احتياطيات �أق�س��اط الت�أمين غير المكت�سبة لوثائق
الت�أمين ذات ال�صلة .ويتم �إدراج الجزء الم�ؤجل من �أق�ساط �إعادة الت�أمين المتنازل عنها �ضمن موجودات
�إعادة الت�أمين.
يت��م تقيي��م موجودات �إع��ادة الت�أمين للتحقق مما �إذا كانت قد تعر�ضت النخفا�ض في القيمة في تاريخ
كل تقري��ر .وتعتب��ر موج��ودات �إعادة الت�أمين �أنها ق��د تعر�ضت النخفا�ض في القيمة ف��ي حال وجود دليل
البيانات املالية
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.4مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ت) عقود الت�أمني (تابع)

مو�ضوع��ي ،نتيج��ة لح��دث وق��ع بعد االعتراف المبدئ��ي بها ،وتك��ون المجموعة غير قادرة على ا�س��ترداد
كافة المبالغ الم�س��تحقة لها ،ويكون لهذا الحدث ت�أثير على المبالغ التي �س��وف ت�س��تلمها المجموعة
من �ش��ركات �إعادة الت�أمين بحيث يمكن قيا�س��ه ب�صورة موثوقة .ويتم االعتراف بخ�س��ائر انخفا�ض قيمة
موج��ودات �إع��ادة الت�أمين �ضمن بيان الأرباح �أو الخ�س��ائر ف��ي الفترة التي تم تكبُدها فيها.
يتم االعتراف بعموالت الأرباح المتعلقة بعقود �إعادة الت�أمين على �أ�سا�س اال�ستحقاق.

 )6تكاليف ا�ستحواذ م�ؤجلة

فيم��ا يتعل��ق بعق��ود الت�أمي��ن الع��ام ،تمثل موجودات تكلف��ة اال�س��تحواذ الم�ؤجلة الن�س��بة من تكاليف
اال�ستحواذ التي ت�ساوي الن�سبة من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتبة غير المكت�سبة في تاريخ التقرير.

 )7ذمم الت�أمني املدينة والدائنة

تع��د المبالغ الم�س��تحقة من و�إل��ى حاملي وثائق الت�أمين ووكالء الت�أمين و�ش��ركات �إع��ادة الت�أمين �أدوات
مالية ويتم �إدراجها في ذمم الت�أمين المدينة وذمم الت�أمين الدائنة ولي�س في مخ�ص�صات عقود الت�أمين
�أو موجودات �إعادة الت�أمين.

 )8خم�ص�ص عقود الت�أمني وموجودات �إعادة الت�أمني

المعلن عنها
يت��م تحدي��د التزام��ات عق��ود الت�أمي��ن تج��اه المطالبات قيد الت�س��وية لكاف��ة االلتزام��ات ُ
للمجموع��ة ول��م يتم دفعه��ا في تاريخ بي��ان المركز المالي ،بالإ�ضاف��ة �إلى المطالب��ات المتكبدة التي
ل��م يت��م الإب�لاغ عنها .تت�ألف الأق�س��اط غير المكت�س��بة التي تم �أخذه��ا باالعتبار ف��ي مطلوبات عقود
الت�أمين من ن�سبة مقدرة من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المرتبطة بفترات ت�أمين الحقة لتاريخ بيان المركز
المالي					 .
ت�ص ّنف ح�صة �ش��ركات �إعادة الت�أمين من المطالبات الم�س��تحقة والمطالبات المتكبدة غير المعلنة
والأق�س��اط غير المكت�س��بة �ضمن بند موجودات �إعادة الت�أمين في البيانات المالية.

 .3نقد و�أر�صدة لدى م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي
2015

نقد في ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
وديعة �إلزامية لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
�شهادات �إيداع لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

�ألف درهم
802٫647
277٫835
2٫827٫714
1٫000٫000

4٫908٫196

2015

ودائع لدى بنوك �أخرى
ودائع تحت الطلب
قبوالت م�صرفية
�أر�صدة ح�ساب المقا�صة

�ألف درهم
999٫523
495٫858
408٫567
2٫865

1٫906٫813

2014

�ألف درهم
73٫460
124٫036
108٫451
305٫947

تحم��ل الودائ��ع ل��دى البن��وك الأخرى مع��دل فائدة يت��راوح بي��ن � ٪0.08إل��ى � ٪0 :2014( ٪4.25إلى )٪0.20
�سنويا ً.
التركيز الجغرافي كالتالي:

بنوك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
بنوك خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

2015

�ألف درهم
1٫042٫530
864٫283

1٫906٫813

2014

�ألف درهم
182٫211
123٫736
305٫947

2014

�ألف درهم
696٫244
2٫521٫225
1٫000٫000

4٫217٫469

�إن الودائ��ع الإلزامي��ة المحتف��ظ بها لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تمثل ودائع بن�س��ب
مح��ددة فيم��ا يتعل��ق بالودائ��ع تحت الطلب وودائع التوفي��ر والودائع لأجل والودائع الأخ��رى للبنك� .إن هذه
االحتياطيات متوفرة فقط للعمليات اليومية ب�ش��روط محددة وال يمكن �س��حبها �إال بموافقة م�س��بقة
من الم�صرف المركزي.
ال تحم��ل �أر�ص��دة النق��د في ال�صن��دوق والأر�صدة والوديع��ة الإلزامية لدى الم�صرف المرك��زي �أي فوائد،
بينم��ا تحم��ل �ش��هادات الإي��داع معدل فائدة م��ن � ٪0.22إلى � )٪0.40 :2014( ٪0.40س��نوياً.
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 .5قرو�ض و�سلفيات (تابع)

 .5قرو�ض و�سلفيات

�( 5أ) قرو�ض و�سلفيات

2015

�ألف درهم
26٫113٫282
2٫429٫414

قرو�ض م�صرفية للأفراد
قرو�ض م�صرفية لل�شركات

28٫542٫696
()744٫600

مجموع القرو�ض وال�سلفيات (5ب)
مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة

27٫798٫096

�صافي القرو�ض وال�سلفيات

( 5ب) حتليل القرو�ض وال�سلفيات

2015

�ألف درهم
6٫361٫103
4٫098٫837
3٫379٫655
3٫158٫750
6٫221٫087
2٫429٫414
1٫461٫001
1٫432٫849

قرو�ض �أفراد
قرو�ض الرهن
بطاقات ائتمان
قرو�ض �سيارات
قرو�ض �شركة راك للتمويل
قرو�ض م�صرفية لل�شركات
قرو�ض الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة
قرو�ض �أخرى

28٫542٫696

مجموع القرو�ض وال�سلفيات

2014

�ألف درهم
24٫785٫457
1٫020٫245

25٫805٫702
()539٫227
25٫266٫475

2014

�ألف درهم
6٫936٫049
3٫897٫384
3٫037٫809
2٫833٫664
5٫766٫567
1٫020٫245
1٫187٫860
1٫126٫124

25٫805٫702

( 5ج) خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة
القرو�ض
الم�صرفية
للأفراد

القرو�ض
الم�صرفية
لل�شركات

712٫702

31٫898

�ألف درهم
 31دي�سمبر 2015
508٫841
ر�صيد ما قبله
مخ�ص�ص ( /تحرير) انخفا�ض القيمة (�إي�ضاح (5د)) 1٫076٫563
()872٫702
المحذوف خالل ال�سنة
ر�صيد ما بعده

 31دي�سمبر 2014
365٫227
ر�صيد ما قبله
مخ�ص�ص ( /تحرير) انخفا�ض القيمة (�إي�ضاح (5د)) 645٫566
()501٫952
المحذوف خالل ال�سنة
ر�صيد ما بعده
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508٫841

�ألف درهم
30٫386
31٫898
()30٫386

30٫386
-

30٫386

المجموع

( 5د) خم�ص���ص االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�س��لفيات ال�صايف من املبالغ
(امل�سرتدة)  /املحذوفة

 31دي�سمبر 2015
مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة
�صافي الم�سترد خالل ال�سنة

 31دي�سمبر 2014
مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة
�صافي الم�سترد خالل ال�سنة

القرو�ض
الم�صرفية
للأفراد
�ألف درهم
1٫076٫563
()53٫056

1٫023٫507

645٫566
()50٫235

595٫331

القرو�ض
الم�صرفية
لل�شركات
�ألف درهم
31٫898
31٫898

-

المجموع

�ألف درهم
1٫108٫461
()53٫056

1٫055٫405

645٫566
()50٫235

595٫331

ً
الحقا من القرو�ض التي �سبق حذفها بالكامل.
يمثل �صافي الم�سترد المبالغ التي ا�ستردت

( 5هـ) تغطية خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات

�إجمالي القرو�ض التي تعر�ضت النخفا�ض في القيمة (المبلغة
لم�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
المخ�ص�ص المر�صود
ن�سبة التغطية

2015

2014

�ألف درهم

�ألف درهم

914٫368

618٫762

744٫600
%81.43

539٫227
%87.15

ن�س��بة المخ�ص�ص المر�صود لإجمالي القرو�ض التي تعر�ضت النخفا�ض في القيمة (“ن�س��بة التغطية”)
ال ت�أخذ باالعتبار ال�ضمانات المتوفرة التي ت�شمل النقد والعقارات والموجودات الأخرى القابلة للت�سييل.

�ألف درهم
539٫227
1٫108٫461
()903٫088
744٫600

395٫613
645٫566
()501٫952
539٫227
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 .6موجودات التمويل الإ�سالمي

�( 6أ) موجودات التمويل الإ�سالمي (املدرجة يف القرو�ض وال�سلفيات � -إي�ضاح )5
2015

موجودات قطاع ال�شركات الإ�سالمية
موجودات تمويل الأفراد الإ�سالمية
مجموع موجودات التمويل الإ�سالمي
مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة

( 6ب) حتليل موجودات التمويل الإ�سالمي

ال�سلم الإ�سالمي للأفراد
تمويل
َ
مرابحة ال�سيارات الإ�سالمية
تمويل تجاري �إ�سالمي

�ألف درهم
73٫252
4٫459٫637
4٫532٫889
4٫412٫040

3٫359٫459

جهات تابعة للحكومة  -الدول الخليجية
البنوك والم�ؤ�س�سات المالية  -الإمارات
البنوك والم�ؤ�س�سات المالية  -الدول الخليجية

2014

البنوك والم�ؤ�س�سات المالية  -تركيا

()120٫849

2015

()43٫217

�ألف درهم
1٫733٫838
1٫156٫072
1٫025٫967

�ألف درهم
1٫606٫126
876٫169
649٫578

161٫531

142٫381

تمويل الإجارة الإ�سالمية للعقارات
الخدمات الم�صرفية الإ�سالمية لل�شركات

73٫252

تمويل �إ�سالمي � -أن�شطة �أخرى

( 7ب) حتليل حمفظة اال�ستثمار من حيث الفئة كالتايل:

�ألف درهم
3٫402٫676
3٫402٫676

381٫486

بطاقات ائتمان �إ�سالمية

2014

 .7ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (تابع)

743

4٫532٫889

128٫176
-

246

3٫402٫676

الحكومة االتحادية والمحلية  -الإمارات

�ألف درهم
702٫109

�ألف درهم
705٫654

87٫478
590٫819
22٫016

86٫961
628٫659
58٫795

220٫836

جهات تابعة للحكومة  -الإمارات
الحكومة  -الدول الخليجية

�أوراق مالية متوفرة للبيع
�أوراق مالية متداولة
�أوراق مالية غير متداولة
�سندات دين متداولة

2015

�ألف درهم

�ألف درهم

41٫693
107

18٫361
-

116٫546

60٫200

74٫746

محتفظ بها للمتاجرة
�صناديق ا�ستثمار متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخ�سارة 3٫966
�أوراق مالية محتفظ بها لحين ا�ستحقاقها
�سندات دين غير متداولة
�سندات دين متداولة*

اال�ستثمارات في الأوراق المالية

2014

220٫380

3٫774٫089

3٫994٫469
4٫114٫981

41٫839

-

3٫725٫089

3٫725٫089
3٫785٫289

* هناك �س��ندات دين متداولة بقيمة دفترية  658.4مليون درهم كما في  31دي�س��مبر  2015قُدمت ك�ضمانات مقابل قرو�ض �ش��راء
عك�سي بقيمة  591.4مليون درهم (راجع الإي�ضاح .)16
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1٫034٫464
74٫800

البنوك والم�ؤ�س�سات المالية  -الهند

823٫897

ال�شركات العامة المحدودة  -الإمارات

185٫090

مجموع �سندات الدين
�أوراق مالية متداولة
�صناديق ا�ستثمار متداولة
�أوراق مالية غير متداولة

4٫069٫215
41٫693
3٫966
107

ال�شركات العامة المحدودة  -الهند

327٫706

مجموع اال�ستثمارات في الأوراق المالية

( 7ج) احلركة يف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية
�أوراق مالية
متوفرة
للبيع

 .7ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

�( 7أ) ا�ستثمارات

2015

2014

�ألف درهم

42٫268
في  1يناير 2014
50٫676
م�شتريات
()31٫210
ا�ستبعادات  /ا�ستحقاقات
�صافي التغيرات في القيمة العادلة ()1٫428
()106
�إطفاء خ�صم ( /عالوة)
في  31دي�سمبر 2014
ا�ستثمارات مقتناة من اال�ستحواذ
على �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية
للت�أمين
م�شتريات
ا�ستبعادات  /ا�ستحقاقات
�صافي التغيرات في القيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�صافي التغيرات في القيمة العادلة
من خالل الربح والخ�سارة
اطفاء عالوة
في  31دي�سمبر 2015

60٫200

4٫114٫981

�أوراق مالية
�أوراق مالية
محتفظ بها محتفظ
بها لحين
للمتاجرة
ا�ستحقاقها
�ألف درهم
9٫359
()9٫359
-

�ألف درهم

2٫653٫684
1٫193٫920
()106٫837
()15٫678
3٫725٫089

1٫131٫698
37٫217

605٫198
-

185٫213
327٫533

3٫766٫928
18٫361
3٫785٫289

المجموع

�ألف درهم

2٫695٫952
1٫253٫955
()147٫406
()1٫428
()15٫784
3٫785٫289

43٫450

4٫765

3٫707

51٫922

36٫986
()3٫673

-

441٫173
()159٫514

478٫159
()163٫187

()14٫274

-

-

()14٫274

()6٫000

()799

-

()6٫799

()143

-

()15٫986

()16٫129

116٫546

3٫966

3٫994٫469

4٫114٫981
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 .8ممتلكات ومعدات

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

ن تح�سينات على موجودات
�أر�ض ومبا ٍ
عقار م�ست�أجر ثابتة
�أخرى

�ألف درهم

�ألف درهم

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد الإنجاز

�ألف درهم �ألف درهم

المجموع
�ألف درهم

التكلفة
 1يناير 2014
�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات  /حذف
 31دي�سمبر 2014
اال�ستحواذ على �شركة
ر�أ�س الخيمة الوطنية
للت�أمين
�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات  /حذف

609,162
39,778
()5,408
643,532

119,378
5,204
()626
123,956

764,082
11,919
19,448
()4,836
790,613

41,982
33,192
()64,430
10,744

1,534,604
45,111
()10,870
1,568,845

16,068

-

3,141

-

19,209

48,628
()20,121

اال�ستهالك المتراكم
 1يناير 2014
المحمل لل�سنة
ّ
ا�ستبعادات  /حذف
 31دي�سمبر 2014
المحمل لل�سنة
ّ
تحويالت

688,107

71
()25,258
98,769

36,800
9,052
()5,130

42,198
()32,422
-

79,069
()25,251

66,255
20,954
()533
86,676
24,454
30,899

 31دي�سمبر 2015

 31دي�سمبر 2015

ا�ستبعادات  /حذف

�صافي القيمة الدفترية
 31دي�سمبر 2015

 31دي�سمبر 2014

834,476

20,520

72,602
15,261
()424
87,439
12,490
()17,060

366,874
93,785
()3,643
457,016
84,358
()13,839

-

138,782

82,869

522,771

-

744,422

549,325

15,900

311,705

20,520

897,450

()3,247

556,856

-

36,517

()4,764

333,597

10,744

1,641,872
505,731
130,000
()4,600
631,131
121,302
()8,011

937,714

ت�ش��تمل الموج��ودات الثابت��ة الأخ��رى عل��ى �أجه��زة الحا�س��وب والأث��اث والتجهي��زات والمع��دات المكتبي��ة
والمركبات .وي�شمل معظم ر�صيد الأعمال الر�أ�سمالية قيد الإنجاز التكاليف المتعلقة بمختلف تح�سينات
النظم وتكالي��ف تجهيزات الفروع.
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 .9موجودات وذمم مدينة من عقود الت�أمني

2015

2014

موجودات عقود �إعادة الت�أمين
مطالبات معلنة غير م�سددة
مطالبات متكبدة غير معلنة
�أق�ساط وعموالت ت�أمين م�ؤجلة

�ألف درهم

�ألف درهم

83٫687
11٫044
45٫458

-

مجموع موجودات عقود �إعادة الت�أمين

ذمم الت�أمين المدينة
�أق�ساط مدينة
�شركات �إعادة الت�أمين
وكالء وو�سطاء الت�أمين
�إجمالي ذمم الت�أمين المدينة
مخ�ص�ص الذمم المدينة الم�شكوك في تح�صيلها

165٫569

-

157٫877
9٫427
3٫165
170٫469
()10٫545

-

الموجودات والذمم المدينة من عقود الت�أمين

325٫493

-

12٫051
13٫329

احتياطي ال�ضريبة
تكاليف ا�ستحواذ م�ؤجلة

�صافي ذمم الت�أمين المدينة

159٫924

-

-

 .10ال�شهرة وموجودات �أخرى غري ملمو�سة
ال�شهرة �شاملة
رخ�صة الت�أمين

�ألف درهم

�ألف درهم

-

-

-

166٫386

12٫835

179٫221

166٫386

12٫835

179٫221

كما في  31دي�سمبر 2015

()1٫872

()1٫872

كما في  31دي�سمبر 2015

التكلفة
كما في  1يناير 2015
اال�ستحواذ على �شركة ر�أ�س
الخيمة الوطنية للت�أمين

كما في  31دي�سمبر 2015

الإطفاء المتراكم
كما في  1يناير 2015
المحمل للفترة
ّ

�صافي القيمة الدفترية

�ألف درهم

موجودات غير ملمو�سة �شهرة وموجودات
�أخرى غير ملمو�سة
 -عالقات العمالء

-

()1٫872

()1٫872

166٫386

10٫963

177٫349

البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .10ال�شهرة وموجودات �أخرى غري ملمو�سة (تابع)

ل��م يت��م ف�صل ال�ش��هرة ورخ�صة الت�أمين ل�ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين له��ذا الغر�ض .كانت
ال�شهرة بما في ذلك رخ�صة الت�أمين المكت�سبة من خالل اندماج الأعمال بعمر غير محدد قد احتُ�سبت
على �أ�سا�س م�ؤقت حتى الربع الثالث من عام  .2015وكما في  31دي�سمبر  ،2015ف�إن ال�شهرة المكت�سبة
م��ن اندم��اج الأعمال ،التي تمثل الزي��ادة في تكلفة اندماج الأعمال على ح�ص��ة المجموعة في القيمة
العادلة للموجودات المحددة ،بما في ذلك الموجودات غير الملمو�سة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
لل�ش��ركة الم�س��تحوذ عليه��ا ،ق��د تم احت�س��ابها وفقا ً للمعي��ار الدول��ي للتقارير المالية رق��م “ 3اندماج
الأعمال”.

 .11موجودات �أخرى

فوائد مدينة
�أرباح مدينة من موجودات التمويل الإ�سالمي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وودائع
مبادالت �أ�سعار الفائدة
�أخرى

2015

�ألف درهم
215٫424
43٫055
79٫570
22٫625
64٫002
424٫676

2014

�ألف درهم
182٫985
36٫175
59٫252
12٫789
26٫062
317٫263

ي�ش��مل بند “�أخرى” عقارا ً بقيمة  5.4مليون درهم تم اال�س��تحواذ عليها في ت�س��وية لقر�ض ممنوح لأحد
العمالء من ال�شركات ،وتعد هذه المعاملة غير نقدية ولم تدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد.
يمك��ن للبن��ك ،بنا ًء على تعليمات م�ص��رف الإمارات العربية المتحدة المركزي� ،أن يحتفظ بهذه الأ�صول
العقارية لفترة �أق�صاها ثالث �سنوات ويجوز مدها بموافقة الم�صرف المركزي .كما يمكن للبنك �أن يقوم
بت�أجير هذه العقارات ويجني منها �أرباحاً.
مقيم م�ستقل يتمتع بالم�ؤهالت المهنية المنا�سبة ،وي�ستند
تم تقدير القيمة العادلة للعقار من قبل
ّ
التقيي��م عل��ى �أح��دث التج��ارب في موقع وفئ��ة العقار الجاري تقييم��ه .قدرت قيمة العقار في دي�س��مبر
.2015

 .12ر�أ�س املال

يتك��ون ر�أ���س الم��ال الم�صرح به والم�صدر والمدف��وع بالكامل من  1.676.25مليون �س��هم بقيمة درهم
واحد لل�س��هم ( 1.676.25 :2014مليون �س��هم بقيمة درهم واحد لل�سهم).
وافق م�ساهمو البنك في اجتماعهم المنعقد بتاريخ � 9أبريل  2015على توزيع �أرباح ل�سنة  2014بن�سبة
 ٪50من ر�أ�س المال الم�صدر والمدفوع بما يعادل  838.12مليون درهم ( 838.12 :2013مليون درهم) .وقد
دفعت هذه الأرباح في الربع الثاني من عام .2015

 .13عالوة �إ�صدار

تمث��ل ع�لاوة الإ�ص��دار المبال��غ المقبو�ض��ة من الم�س��اهمين بما يزيد على القيمة اال�س��مية للأ�س��هم
المخ�ص�ص��ة له��م .ووفقا ً للنظام الأ�سا�س��ي للبنك ،ف��إن عالوة الإ�صدار غي��ر قابلة للتوزيع.

 .14احتياطيات �أخرى

في  1يناير 2014

التغيرات خالل
ال�سنة

في  31دي�سمبر
2014

التغيرات خالل
ال�سنة

في  31دي�سمبر
2015

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

احتياطي
عام
للمخاطر
الم�صرفية

احتياطي
مخاطر
االئتمان

احتياطي
نظامي
لمخاطر
االئتمان

حذف
�أ�سهم
خزينة

احتياطي
القيمة
العادلة

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

30٫386

1٫467

100٫000

100٫000

53٫000

-

809٫204

335٫250

800٫000

1٫050٫000

281٫000

-

1٫582

()1٫428

3٫277٫036

283٫425

839٫590

336٫717

900٫000

1٫150٫000

334٫000

-

154

3٫560٫461

-

-

100٫000

100٫000

43٫000

()2٫397

()11٫358

229٫245

839٫590

336٫717

1٫000٫000

1٫250٫000

377٫000

()2٫397

()11٫204

3٫789٫706

وفق�ا ً للقان��ون االتح��ادي لدول��ة الإم��ارات العربي��ة المتح��دة رقم ( )2ل�س��نة  ،2015يتم تحوي��ل  ٪10من
�صافي ربح ال�س��نة للبنك �إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ ر�صيد هذا االحتياطي ما يعادل  ٪50من ر�أ���س
المال الم�صدر .وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .كما تخ�ص�ص ال�شركات التابعة من �أرباحها احتياطيا ً
قانوني�ا ً ي�ض��اف �إلى االحتياطي القانوني للبنك .باال�ضافة الى ذلك  ,ال�ش��ركات التابعة للبنك تخ�ص�ص
�أرباحه��ا الى االحتياطي القانوني الت��ي ت�ضاف الى االحتياطي القانوني للبنك.
وفق�ا ً للنظ��ام الأ�سا�س��ي للبن��ك ،يتم تحويل ن�س��بة  ٪10م��ن �صافي ربح ال�س��نة للبنك �إل��ى احتياطي
اختي��اري حت��ى يبلغ ر�صيد هذا االحتياطي ما يعادل  ٪20من ر�أ���س المال الم�صدر .وهذا االحتياطي قابل
للتوزيع .كما تخ�ص�ص ال�ش��ركات التابعة من �أرباحها احتياطيا ً اختياريا ً ي�ضاف �إلى االحتياطي االختياري
للبن��ك .باال�ضاف��ة ال��ى ذلك  ,ال�ش��ركات التابعة للبن��ك تخ�ص�ص �أرباحه��ا الى ه��ذه االحتياطيات التي
ت�ضاف الى االحتياط��ي القانوني للبنك.
يحتفظ البنك باحتياطي عام للمخاطر الم�صرفية لمواجهة المخاطر المت�أ�صلة في البيئة الت�ش��غيلية
للبنك .تتم عمليات التحويل �إلى هذا االحتياطي وفقا ً لتقدير مجل�س الإدارة .وهذا االحتياطي قابل للتوزيع.
ق��ام البن��ك �أي�ضا ً بتكوين احتياطي خا�ص لمخاطر االئتم��ان .تتم التحويالت �إلى هذا االحتياطي اختياريا ً
ووفق�ا ً لتقدي��ر مجل���س الإدارة .وه��ذا االحتياط��ي قاب��ل للتوزيع .كما ق��ام البنك ب�إن�ش��اء احتياطي خا�ص
غي��ر قابل للتوزيع با�س��م “احتياط��ي نظامي لمخاطر االئتمان” ويتم تخ�صي�ص ن�س��بة  ٪1.5من �إجمالي
الموج��ودات المرجح��ة بمخاط��ر االئتم��ان له��ذا االحتياط��ي عن��د نهاي��ة كل �س��نة مالية وذلك ح�س��ب
توجيهات م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .يمثل مبلغ �أ�سهم الخزينة المحذوف �أ�سهم بنك
ر�أ���س الخيمة الوطني (���ش.م.ع) المملوكة ل�ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين �ش.م.ع.
تمثل قيمة حذف �أ�س��هم الخزينة �أ�س��هم بنك ر�أ���س الخيمة الوطني ���ش.م.ع المملوكة من قبل �شركة
ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين �ش.م.ع.

 .15احل�ص�ص غري امل�سيطرة

الر�صيد في بداية ال�سنة

اال�ستحواذ على �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية
للت�أمين*
ربح الفترة
الخ�سارة ال�شاملة الأخرى للفترة
الر�صيد في نهاية ال�سنة

للفترة من  28مايو �إلى
 31دي�سمبر 2015
�ألف درهم
36٫178

4٫933
()2٫915

38٫196

ال�سنة المنتهية
في 31دي�سمبر 2014
�ألف درهم
-

* ا�س��تحوذ البنك بتاريخ  28مايو  2015على ح�صة بن�س��بة  ٪79.23من �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين من خالل عر�ض عام
لم�س��اهمي ال�ش��ركة .تبلغ قيمة الح�صة غير الم�س��يطرة عند اال�ستحواذ  36.178مليون درهم بن�سبة  ٪20.77من القيمة العادلة
ل�صافي الموجودات بتاريخ اال�ستحواذ.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .16مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى

2015

ودائع لأجل

اتفاقيات �إعادة �شراء (�إي�ضاح )7
ر�صيد الح�ساب الجاري لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ودائع تحت الطلب

 .17ودائع من العمالء

2015

�ألف درهم
7٫723٫523

ودائع لأجل

15٫057٫746
3٫740٫321
1٫298٫515

ح�سابات جارية
ودائع توفير
ودائع تحت الطلب

27٫820٫105

�ألف درهم
462٫942
591٫403
1٫796

2014

�ألف درهم
744٫067
16٫946
794

761٫807 1٫056٫141

2014

�ألف درهم
7٫070٫328

12٫446٫336
3٫866٫388
1٫268٫356

24٫651٫408

ت�ش��مل الودائ��ع لأج��ل مبلغ  484مليون درهم ( 296 :2014ملي��ون درهم) محتفظ به في �صورة �ضمانات
نقدية للقرو�ض وال�سلفيات الممنوحة للعمالء.

 .18ودائ��ع �إ�س�لامية للعم�لاء (مدرج��ة يف الودائع
من العم�لاء � -إي�ضاح )17
2015

ودائع وكالة ا�ستثمارية
ودائع م�ضاربة لأجل ا�ستثمارية
قر�ض ح�سن  -ح�سابات جارية
م�ضاربة  -ح�سابات جارية
م�ضاربة  -ودائع توفير
م�ضاربة  -ودائع تحت الطلب
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�ألف درهم
1٫728٫368
36٫928
521٫847
1٫030٫169
142٫794
30٫633

3٫490٫739

2014

�ألف درهم
1٫534٫249
76٫625
338٫295
485٫852
153٫499
3٫032

2٫591٫552

� .19سندات دين م�صدرة
�سندات متو�سطة الأجل بقيمة  500مليون دوالر �أمريكي
م�صدرة بخ�صم في يونيو 2014
�سندات متو�سطة الأجل بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي
م�صدرة بعالوة في مار�س 2015
ناق�صاً :ا�ستثمار في �سندات دين م�صدرة
ناق�صاً :تكاليف �إ�صدار �سندات الدين
تعديل القيمة العادلة ل�سندات الدين الم�صدرة المتحوطة

2015

2014

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫826٫768

1٫824٫467

1٫110٫252

-

()84٫053
()10٫865
22٫625

()160٫553
()9٫074
12٫789

2٫864٫727

1٫667٫629

�أ�صدرت المجموعة �س��ندات متو�س��طة الأجل بقيمة  500مليون دوالر �أمريكي في يونيو  2014في �إطار
برنامج �س��ندات يورو متو�س��طة الأجل بقيمة مليار دوالر �أمريكي من خالل �ش��ركتها التابعة �ش��ركة راك
للتمويل كايمان المحدودة� .صدرت ال�ش��ريحة الأولى من ال�س��ندات ب�س��عر مخف�ض قدره  .٪99.275وفي
مار�س � ،2015أ�صدرت المجموعة ال�شريحة الثانية من ال�سندات بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي في �إطار
البرنامج بعالوة قدرها  .٪100.875ت�س��تحق هذه ال�س��ندات في عام  2019وتحمل �س��عر فائدة ثابت قدره
� ٪3.25س��نوياً .تدفع الفائدة على هذه ال�س��ندات متو�سطة الأجل بنهاية كل �ستة �أ�شهر.

 .20مطلوبات وذمم دائنة عن عقود الت�أمني

2015

2014

�ألف درهم

�ألف درهم

مجموع مطلوبات عقود الت�أمين

133٫230
25٫544
160٫908

319٫682

-

ذمم �إعادة الت�أمين الدائنة

7٫834
48٫371

-

مجموع ذمم الت�أمين الدائنة

70٫101

-

مطلوبات عقود الت�أمين
مطالبات معلنة غير م�سددة
مطالبات متكبدة غير معلنة
�أق�ساط غير مكت�سبة
ذمم الت�أمين الدائنة
دائنون
عموالت دائنة

المطلوبات والذمم الدائنة عن عقود الت�أمين

13٫896

389٫783

-

البيانات املالية

71

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
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 .21مطلوبات �أخرى
فوائد دائنة

�أرباح موزعة من ودائع العمالء الإ�سالمية
م�صاريف م�ستحقة
�شيكات مدير �صادرة
�أخرى

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
2015

 .23مطلوبات طارئة والتزامات (تابع)

2014

�ألف درهم
34٫332

�ألف درهم
26٫099

608٫799

533٫340

22٫535
195٫275
119٫380
237٫277

 .22خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

15٫629
200٫225
148٫036
143٫351

2014

2015

�ألف درهم �ألف درهم
73٫312
84٫852

في  1يناير

المحمل لل�سنة
ّ

مبالغ مقتناة من اال�ستحواذ على �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين
دفوعات خالل ال�سنة
في  31دي�سمبر

19٫305

3٫557
()11٫663
96٫051

22٫791

()11٫251

84٫852

ً
�ا لأحكام المعيار المحا�س��بي الدولي رقم  ،19فق��د قامت الإدارة بتقدير القيمة الحالية اللتزاماتها
وفق�
كم��ا في  31دي�س��مبر  ،2015با�س��تخدام طريقة الوحدة الإ�ضافية المق��درة فيما يتعلق بمكاف�آت نهاية
الخدمة الم�س��تحقة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة .لقد تم خ�صم
االلت��زام المتوق��ع بتاري��خ ترك الخدمة �إلى �صافي قيمته الحالية با�س��تخدام مع��دل خ�صم يبلغ ٪4.16
( .)٪4.27 :2014وبموج��ب ه��ذه الطريق��ة ،فقد تم �إجراء تقييم لفترة الخدم��ة المتوقعة للموظف لدى
المجموعة وللراتب الأ�سا�س��ي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة .وقد افتر�ضت الإدارة متو�س��ط تكاليف زيادة
 /ترقية �س��نوية بن�سبة .)٪3.5 :2014( ٪ 3.5

 .23مطلوبات طارئة والتزامات

التزامات غير قابلة للإلغاء بمنح ت�سهيالت ائتمانية
�ضمانات
خطابات اعتماد
�أوراق قبول
التزامات ر�أ�سمالية
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2015

�ألف درهم
37٫646
723٫420
76٫847
34٫319
19٫018
891٫250

2014

�ألف درهم
36٫069
678٫812
78٫868
50٫863
10٫182

تع��د خطاب��ات االعتم��اد والقب��والت تعه��دات خطي��ة م��ن قب��ل المجموع��ة نيابة ع��ن العمي��ل تفو�ض
بموجبها الغير ب�س��حب كمبياالت على البنك وفق المبلغ المن�صو�ص عليه بمقت�ضى �أحكام و�ش��روط
معينة .تكون بع�ض خطابات االعتماد والقبوالت م�ضمونة ب�شحنات الب�ضائع التي تتعلق بها ،وبالتالي
ف�إنه��ا تحمل مخاطر �أقل ب�ش��كل ملحوظ.
تل��زم ال�ضمان��ات المجموع��ة بالدفع نيابة عن العمالء ويتوقف ذلك على تحري��ر وثائق �أو �إخفاق العميل
في الوفاء بالتزاماته وفقا ً ل�شروط العقد .ت�شمل ال�ضمانات مبلغ  100مليون درهم يمثل �ضمانا ً مقدما ً
من البنك ل�شركته التابعة �شركة راك للتمويل الإ�سالمي.
�إن المتطلبات النقدية بموجب ال�ضمانات واالعتمادات الم�س��تندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن
مبلغ االلتزام حيث �إن البنك ال يتوقع عادةً قيام الغير ب�سحب �أي �أموال بموجب االتفاق.
تمثل التزامات منح االئتمان الأجزاء غير الم�ستخدمة من الموافقات ال�صادرة بمنح ت�سهيالت ائتمانية
على �ش��كل قرو�ض .وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان النا�ش��ئة عن التزامات منح االئتمان ،فمن المحتمل
�أن يكون البنك معر�ضا ً لخ�س��ارة ت�س��اوي في قيمتها مجموع االلتزامات غير الم�س��تخدمة� ،إال �أن مبلغ
الخ�س��ارة المحتم��ل ،بالرغ��م م��ن �أن تحديد قيمته لي���س بالأمر ال�س��هل ،يك��ون �أقل بكثير م��ن �إجمالي
االلتزام��ات غير الم�س��تخدمة ال�س��يما و�أن معظ��م االلتزامات بمنح االئتمان ت�ش��ترط �أن يتمتع العمالء
بمعايي��ر ائتماني��ة محددة .وفي حي��ن �أن هناك بع�ض المخاطر المرتبطة ببقي��ة االلتزامات� ،إال �أنه يُنظر
�إليه��ا عل��ى �أنه��ا مخاط��ر متوا�ضعة حيث �إنها تن�ش��أ �أوال ً من احتم��ال قيام العميل ب�س��حب الجزء غير
الم�س��تخدم م��ن موافق��ات من��ح القرو���ض ،وثاني�ا ً من احتمال عدم �س��داد ه��ذه ال�س��حوبات الحقا ً عند
ا�ستحقاقها .يقوم البنك بمراقبة فترة ا�ستحقاق االلتزامات االئتمانية ،ذلك �أن مخاطر االلتزامات طويلة
الأج��ل تفوق مخاطر االلتزامات ق�صيرة الأجل ب�ش��كلٍ عام .هن��اك التزامات بمنح االئتمان بقيمة 8.618
مليون درهم ( 7.768 :2014مليون درهم) قابلة لال�سترداد باختيار المجموعة وهي غير مدرجة في الجدول
ال�سابق.

.24عقود ال�رصف الأجنبي الآجلة ومبادلة �أ�سعار الفائدة

تتكون عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة من االلتزامات ب�ش��راء عمالت �أجنبية بالنيابة عن العمالء ،وكذلك
المتعلق��ة بالعملي��ات الفوري��ة غي��ر المنج��زة للمجموع��ة ،بينما ت�ش��مل عق��ود مبادلة �أ�س��عار الفائدة
�صفقات لتحويل �س��عر الفائدة الثابت �إلى �س��عر متغير والعك���س.
فيما يلي معامالت ال�صرف الأجنبي الآجلة القائمة كما في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر :2014
قيمة العقد

 31دي�سمبر 2015
 31دي�سمبر 2014

�ألف درهم
745٫446
980٫115

القيمة العادلة
�ألف درهم
235
361

854٫794
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
.24عقود ال�رصف الأجنبي الآجلة ومبادلة �أ�سعار الفائدة (تابع)

فيما يلي معامالت مبادلة �أ�سعار الفائدة القائمة كما في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر :2014
قيمة العقد

 31دي�سمبر 2015
 31دي�سمبر 2014

�ألف درهم
2٫850٫248
1٫674٫888

القيمة العادلة
�ألف درهم
22٫625
12٫789

�إن القي��م العادل��ة الموجب��ة لعقود ال�صرف الأجنب��ي الآجلة القائمة مدرجة �ضم��ن الموجودات الأخرى،
ف��ي حين �أن القيمة العادلة ال�س��البة له��ا مدرجة �ضمن المطلوبات الأخرى.

� .25إيرادات وم�صاريف الفوائد

74

2015

2014

�إيرادات فوائد
قرو�ض �شخ�صية للمواطنين والوافدين
قرو�ض الرهن
بطاقات ائتمان
قرو�ض �سيارات
قرو�ض تجارية ل�شركة راك للتمويل
قرو�ض م�صرفية لل�شركات
قرو�ض الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة
قرو�ض م�صرفية �أخرى للأفراد
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
ودائع لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:
بنوك �أخرى

�ألف درهم

�ألف درهم

385٫630
180٫652
696٫460
148٫673
968٫717
101٫151
164٫982
73٫449
175٫014
3٫745
3٫281

م�صاريف فوائد
مبالغ م�ستحقة للعمالء
�سندات دين م�صدرة
قرو�ض من بنوك �أخرى

2٫901٫754

477٫088
203٫473
639٫703
141٫042
968٫897
40٫885
106٫749
44٫728
157٫068
4٫576
1٫110

2٫785٫319

168٫425
49٫969
5٫435

189٫235
16٫450
1٫431
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223٫829

 .26الإيرادات من التمويل الإ�سالمي والتوزيعات للمودعني
2015

ال�سلم الإ�سالمي للأفراد
تمويل
َ

مرابحة ال�سيارات الإ�سالمية
تمويل تجاري �إ�سالمي
ا�ستثمارات �إ�سالمية
تمويل على �أ�سا�س الأ�صول الإ�سالمية
تمويل عقاري �إ�سالمي
�أرباح موزعة على ودائع ا�ستثمارية �إ�سالمية لأجل
�أرباح موزعة على ودائع �إ�سالمية تحت الطلب

�.27صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت

�ألف درهم
140٫557
78٫084
174٫025
2٫668
9٫953

405٫287
29٫536
5٫381
34٫917

2015

2014

�ألف درهم
100٫742
47٫737
58٫229
1٫333
1٫249

209٫290
24٫624
5٫663
30٫287

2014

قرو�ض �شخ�صية للمواطنين والوافدين

�ألف درهم
26٫951

�ألف درهم
30٫420

قرو�ض الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة
�إيرادات من الأن�شطة بر�سم الأمانة
الت�أمين الم�صرفي

44٫401
79٫051
67٫333

40٫326
82٫797
59٫591

قرو�ض الرهن
بطاقات ائتمان
قرو�ض �سيارات
قرو�ض تجارية ل�شركة راك للتمويل
قرو�ض م�صرفية لل�شركات

قرو�ض م�صرفية �أخرى للأفراد

31٫418
248٫060
17٫488
66٫936
15٫191

85٫421

682٫250

33٫042
209٫673
40٫035
72٫787
10٫483

73٫791

652٫945

207٫116
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�.28إجمايل �أرباح عقود الت�أمني

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
2015

�ألف درهم
238٫395

�إجمالي �أق�ساط الت�أمين
ناق�صاً� :أق�ساط ت�أمين متنازل عنها ل�شركات �إعادة الت�أمين

()57٫245

�صافي �أق�ساط الت�أمين
�إجمالي المطالبات المتكبدة
مطالبات الت�أمين الم�ستردة من �شركات �إعادة الت�أمين

169٫704
()183٫998
54٫562

�صافي الأق�ساط المتبقية
�صافي التغير في احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة

181٫150
()11٫446

�صافي المطالبات المتكبدة
�إجمالي العموالت المكت�سبة
ناق�صاً :العموالت المتكبدة

()8٫022

�إجمالي �أرباح عقود الت�أمين

37٫505

�صافي العموالت المتكبدة

2014

�ألف درهم
-

()129٫436
5٫259

-

()2٫763

-

-

اكتمل اال�س��تحواذ على �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية للت�أمين بتاريخ  28مايو  ،2015وقد �أدرجت النتائج
المالية لل�شركة في دفاتر المجموعة اعتبارا ً من ذلك التاريخ.

�.29إيرادات من اال�ستثمارات
(خ�سارة)  /ربح القيمة العادلة
�إيرادات من توزيعات �أرباح

 .30م�صاريف العمليات
تكاليف موظفين (�إي�ضاح )31
تكاليف �إيجار

م�صاريف ت�سويق
ا�ستهالك و�إطفاء
تكاليف ات�صاالت
�أتعاب قانونية وا�ست�شارية
م�صاريف حا�سوب
تكاليف انتداب موظفين
�أخرى
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2014

2015

�ألف درهم
4٫261
2٫174

�ألف درهم
()6٫800
632

6٫435

()6٫168

2015

�ألف درهم
614٫646
94٫634
32٫648
123٫174
51٫034
52٫687
77٫583
367٫544
64٫557

1٫478٫507

2014

�ألف درهم
612٫814
93٫119
35٫500
130٫000
49٫209
50٫512
75٫881
378٫068
80٫116

 .31تكاليف موظفني
رواتب وبدالت وحوافز
معا�شات
مكاف�آت نهاية الخدمة
�أخرى

2015

�ألف درهم
564٫362
5٫073
15٫564
29٫647
614٫646

2014

�ألف درهم
557٫162
11٫594
17٫968
26٫090
612٫814

 .32ربحية ال�سهم

يحت�سب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم بق�سمة �صافي الربح العائد لم�ساهمي البنك على المتو�سط
المرج��ح لع��دد الأ�س��هم العادي��ة الم�ص��درة خالل الفترة .وح�س��ب المعيار المحا�س��بي الدول��ي رقم 33
“ربحي��ة ال�س��هم” ،فق��د ت��م الأخذ في االعتب��ار ت�أثير �أ�س��هم المنحة الم�ص��درة ب�أثر رجعي عند ح�س��اب
المتو�س��ط المرجح لعدد الأ�س��هم العادية خالل كاف��ة الفترات المعرو�ضة.
�صافي الربح العائد للم�ساهمين عن ال�سنة ب�آالف الدراهم
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم الم�صدرة بالآالف
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بالدرهم

2015
1٫400٫387
1٫676٫245
0.84

2014
1٫454٫602
1٫676٫245
0.87

لم تكن هناك �أي �أ�سهم لها ت�أثير مخف�ض محتمل كما في  31دي�سمبر  2015و.2014

 .33توزيعات �أرباح

اقترح مجل���س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2فبراير  2016توزيع �أرباح نقدية بن�س��بة  ٪50بقيمة
 838.12مليون درهم من ر�أ�س المال الم�صدر والمدفوع بالن�سبة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2015
( :2014توزيعات �أرباح نقدية بن�سبة  ٪50بقيمة  838.12مليون درهم).
ل��ن يتم احت�س��اب توزيع��ات الأرباح حتى يتم اعتمادها في الجمعية العمومية ال�س��نوية ،وبنا ًء على ذلك
ف�إن توزيعات الأرباح المقترحة �سوف يتم احت�سابها كمخ�ص�ص من الأرباح المحتجزة لل�سنة المنتهية
في  31دي�س��مبر  2015وذلك بعد الموافقة عليها من قبل الم�س��اهمين.

.34معامالت و�أر�صدة الأطراف ذات العالقة

تتكون الأطراف ذات العالقة من الم�س��اهمين والإدارة العليا والأعمال التي ي�س��يطر عليها الم�س��اهمون
و�أع�ض��اء مجل���س الإدارة وتل��ك التي يمار�س��ون عليها نفوذا ً �إداري�ا ً فعاالً� .أبرمت المجموعة خالل ال�س��نة
معامالت هامة مع �أطراف ذات عالقة خالل �س��ياق العمل االعتيادي بال�ش��روط التجارية االعتيادية.

1٫505٫219
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
.34معامالت و�أر�صدة الأطراف ذات العالقة

تتكون الأطراف ذات العالقة من الم�س��اهمين والإدارة العليا والأعمال التي ي�س��يطر عليها الم�س��اهمون
و�أع�ض��اء مجل���س الإدارة وتل��ك التي يمار�س��ون عليها نفوذا ً �إداري�ا ً فعاالً� .أبرمت المجموعة خالل ال�س��نة
معام�لات هام��ة م��ع �أطراف ذات عالقة خالل �س��ياق العمل االعتيادي بال�ش��روط التجاري��ة االعتيادية� .إن
المعام�لات والأر�صدة النا�ش��ئة عن هذه المعام�لات هي على النحو التالي:
2015

معامالت خالل ال�سنة

�إيرادات الفوائد  /الأرباح

م�صاريف الفوائد  /الأرباح

213

421

�إيرادات عموالت
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
مكاف�آت م�ستحقة لكبار موظفي الإدارة
الر�صيد في  31دي�سمبر:
قرو�ض و�سلفيات:
 م�ساهمون و�شركات �أخرى ذات عالقة� -أع�ضاء مجل�س الإدارة و�شركاتهم ذات العالقة

129
131

مبالغ م�ستحقة للعمالء:
 -م�ساهمون و�شركات �أخرى ذات عالقة

 �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�شركاتهم ذات العالقة -كبار موظفي الإدارة

التزامات غير قابلة للإلغاء ومطلوبات طارئة وعقود �آجلة
 م�ساهمون و�شركات �أخرى ذات عالقة �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�شركاتهم ذات العالقةذمم الت�أمين المدينة
 مبالغ م�ستحقة من حملة الوثائقذمم الت�أمين الدائنة
 -مبالغ م�ستحقة لحملة الوثائق

78

�ألف درهم

�ألف درهم

14٫245
638
7٫592
12٫772

 -كبار موظفي الإدارة

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

2014

5٫050

8٫588
1٫222
8٫286
19٫586

220

6٫386

5٫310

6٫606

1٫683٫511

1٫349٫557

9٫540

3٫915

12٫945

66٫728

1٫705٫996

1٫420٫200

140٫179

122٫860

140٫602

123٫316

19٫312

-

614

-

423

456

 .35نقد وما يف حكمه
نقد في ال�صندوق (�إي�ضاح )3

ر�صيد الح�ساب الجاري لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
(�إي�ضاح )3
مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى (�إي�ضاح )4
ناق�صاً :مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى بفترة ا�ستحقاق �أ�صلية تبلغ
ثالثة �أ�شهر �أو �أكثر

2015

2014

�ألف درهم
802٫647

�ألف درهم
696٫244

277٫835

-

1٫906٫813

305٫947

1٫002٫191 2٫987٫295
()547٫446

-

1٫002٫191 2٫439٫849

 .36حتليل القطاعات

بعد تبني الإدارة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،8يتم رفع التقارير عن القطاعات الت�شغيلية وفقا ً
لآلي��ة رف��ع التقارير الداخلية �إلى الإدارة التي تتولى م�س��ؤولية تخ�صي�ص الموارد للقطاعات الت�ش��غيلية
وتقيي��م �أدائه��ا� .إن جمي��ع القطاع��ات الت�ش��غيلية الم�س��تخدمة من قب��ل البنك تلبي تعري��ف القطاع
بموجب المعيار الدول��ي للتقارير المالية رقم .8
لدى المجموعة �أربعة قطاعات عمل رئي�سية:
•	الخدمات الم�صرفية للأفراد  -ت�ش��مل الح�س��ابات الجارية للعمالء من الأفراد ،وح�س��ابات ال�شركات
ال�صغيرة والمتو�س��طة ،وح�س��ابات التوفير ،والودائع ،وبطاقات االئتمان والخ�صم ،والرهون العقارية
والقرو�ض للعمالء من الأفراد وال�ش��ركات ال�صغيرة والمتو�س��طة.
•	الخدمات الم�صرفية لل�ش��ركات  -ت�ش��مل المعامالت مع الهيئات االعتبارية بما في ذلك الهيئات
الحكومية وم�ؤ�س�سات القطاع العام ومن �ضمن خدماتها القرو�ض وال�سلفيات والودائع ومعامالت
التمويل التجاري للعمالء والم�ؤ�س�س��ات المالية.
•

خدم��ات الخزين��ة  -ت�ش��مل �أن�ش��طة غرف��ة الت��داول و�س��وق الم��ال ذي ال�صلة ومعام�لات ال�صرف
الأجنب��ي م��ع البنوك والم�ؤ�س�س��ات المالي��ة الأخرى من بينها م�صرف الإمارات المركزي وال ت�ش��كل
�أي منها قطاع��ا ً منف�صالً.

•	الت�أمي��ن  -ي�ش��مل جمي��ع تعامالت الت�أمين لل�ش��ركة التابعة للبنك �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطنية
للت�أمين.
ت�ش��تمل القطاع��ات المذكورة �أعاله عل��ى المنتجات والخدمات الم�صرفية التقليدية والإ�س�لامية لدى
المجموعة.
ولما كانت كافة عمليات القطاعات لدى المجموعة عمليات مالية تحقق معظم �إيراداتها من الفوائد
والر�س��وم والعم��والت ،ف��إن الإدارة تعتمد في المق��ام الأول على الإيرادات ونتائج القطاع��ات لتقييم �أداء
كل قطاع.
يت��م ع��ادةً تخ�صي���ص الأموال بين القطاعات ،الأم��ر الذي ي�ؤدي �إلى وجود تحوي�لات لتكلفة التمويل يتم
بيانها �ضمن الإيرادات فيما بين القطاعات .ت�س��تند الفائدة المحت�س��بة على هذه الأموال �إلى �سيا�س��ة
البنك حول ت�س��عير معامالت تحويل الأموال .ال توجد عنا�صر هامة �أخرى �ضمن الإيرادات �أو الم�صاريف
بين قطاعات الأعمال.
ت�س��تند تقاري��ر �إدارة المجموع��ة �إل��ى قيا���س �صاف��ي الأرب��اح الت��ي تت�أل��ف م��ن �صاف��ي �إي��رادات الفوائد
ومخ�ص�ص��ات االنخفا���ض ف��ي قيم��ة القرو���ض و�صافي �إي��رادات الر�س��وم والعم��والت والإي��رادات الأخرى
والم�صروف��ات غي��ر المتعلق��ة بالفائدة.
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 .36حتليل القطاعات (تابع)

الخدمات
الم�صرفية
للأفراد

الخدمات
الم�صرفية
لل�شركات

الخزينة
و�أن�شطة
�أخرى

�أعمال
الت�أمين

تكاليف غير
موزعة

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

2٫477٫345

84٫949

113٫596

2٫035

-

2٫677٫925

367٫702

2٫668

-

-

-

370٫370

()36٫795

1٫795

35٫000

-

-

-

2٫808٫252

89٫412

148٫596

2٫035

-

3٫048٫295

�إيرادات غير م�شتملة على فوائد

763٫815

20٫569

69٫353

37٫200

-

890٫937

م�صاريف العمليات غير م�شتملة
على اال�ستهالك والإطفاء

 31دي�سمبر 2015

�صافي �إيرادات الفوائد الخارجية

الإيرادات من التمويل الإ�سالمي
�صافية من التوزيعات للمودعين
�إيرادات  /م�صاريف تحويل
المعامالت

�صافي الفوائد  /الإيرادات من
التمويل الإ�سالمي
�إيرادات العمليات

اال�ستهالك والإطفاء

مجموع م�صاريف العمليات

مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة،
بال�صافي
�صافي الربح ( /الخ�سارة)
موجودات القطاع

3٫572٫067

109٫981

217٫949

39٫235

-

()1٫074٫113

()28٫054

()7٫032

()23٫613

()222٫521

()1٫355٫333

()49٫815

()934

()149

()2٫950

()69٫326

()123٫174

3٫939٫232

()1٫123٫928

()28٫988

()7٫181

()26٫563

()291٫847

()1٫478٫507

()1٫023٫507

()31٫898

-

-

-

()1٫055٫405

()291٫847

1٫405٫320

955٫508

955٫508

1٫424٫632

49٫095

210٫768

12٫672

26٫447٫018

2٫809٫313

9٫554٫086

787٫129

-

مجموع الموجودات

26٫447٫018

2٫809٫313

9٫554٫086

787٫129

955٫508

40٫553٫054

مطلوبات غير موزعة

-

-

-

-

406٫969

406٫969

موجودات غير موزعة
مطلوبات القطاع

مجموع المطلوبات
 31دي�سمبر 2014

�صافي �إيرادات الفوائد الخارجية

-

24٫851٫639

24٫851٫639

-

2٫578٫443

2٫578٫443

-

4٫528٫642

4٫528٫642

-

469٫913

469٫913

-

406٫969

39٫597٫546

2٫424٫960

28٫877

124٫366

-

179٫003

-

-

-

-

179٫003

()27٫891

5٫235

22٫656

-

-

-

2٫576٫072

34٫112

147٫022

-

-

2٫757٫206

�إيرادات غير م�شتملة على فوائد

729٫267

14٫346

54٫333

-

-

797٫946

م�صاريف العمليات غير م�شتملة
على اال�ستهالك والإطفاء

�صافي الفوائد  /الإيرادات من
التمويل الإ�سالمي
�إيرادات العمليات

اال�ستهالك والإطفاء

مجموع م�صاريف العمليات

مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة،
بال�صافي
�صافي الربح ( /الخ�سارة)
موجودات القطاع

3٫305٫339

48٫458

201٫355

-

-

3٫555٫152

()1٫078٫835

()16٫313

()6٫102

-

()273٫969

()1٫375٫219

()58٫665

()262

()58

()71٫015

()130٫000

()1٫137٫500

()16٫575

()6٫160

-

()344٫984

()1٫505٫219

()595٫331

-

-

-

-

()595٫331

1٫572٫508

31٫883

195٫195

-

()344٫984

1٫454٫602

-

999٫112

999٫112

25٫267٫315

990٫528

مجموع الموجودات

25٫267٫315

990٫528

مطلوبات غير موزعة

-

-

موجودات غير موزعة
مطلوبات القطاع

مجموع المطلوبات

تقرير بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

-

21٫819٫287

21٫819٫287

-

7٫573٫202

-

7٫573٫202

-

-

-

-

1٫741٫014

3٫676٫715

1٫741٫014

3٫676٫715

-

-

999٫112

462٫020

462٫020

462٫020

 .38دعاوى ق�ضائية

ً
�ا في �إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة نا�ش��ئة في �س��ياق العمل المعت��اد .وحيث �إنه ال
يع��د البن��ك طرف�
يمك��ن التنب��ؤ بنتائج ه��ذه الإجراءات والدعاوى على وجه الت�أكيد ،ف�إن �إدارة البنك ال تعتقد ب�أنه �س��يكون
لهذه الإجراءات والدعاوى �أي ت�أثير �سلبي جوهري على البيانات المالية الموحدة �إذا لم يتم الف�صل فيها
ل�صالح البنك.
تتعر���ض ال�ش��ركة التابع��ة للبنك �ش��ركة ر�أ���س الخيمة الوطني��ة للت�أمين ،كغيرها من �ش��ركات الت�أمين،
لعدد من الق�ضايا القانونية المرفوعة بحق ال�ش��ركة فيما يتعلق ب�أعمال الت�أمين .يتم ر�صد مخ�ص�ص
لكل حالة على حدة �إذا كان من المحتمل �أن ي�سفر الحكم في الدعوى عن خ�سارة للمجموعة من حيث
تدف��ق الموارد االقت�صادية التي يمكن و�ضع تقدير موثوق لقيمتها.

� .39إعادة الت�صنيف

لقد �أعيد ت�صنيف وتجميع �أرقام ال�سنة ال�سابقة لتتوافق مع ت�صنيف ال�سنة الحالية.

 .40اندماج الأعمال

بتاري��خ  28ماي��و  2015ا�س��تحوذ البن��ك على ح�صة بن�س��بة  ٪79.23في �ش��ركة ر�أ���س الخيم��ة الوطنية
للت�أمي��ن ���ش.م.ع العامل��ة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خالل عر�ض عام لم�س��اهمي ال�ش��ركة.
�صنف��ت الإدارة عملية اال�س��تحواذ باعتبارها اندماج �أعمال بموج��ب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
“ ،3اندماج الأعمال” .ونتيجة لعملية اال�ستحواذ ،عزز البنك مكانته في �سوق الت�أمين الذي كان في وقت
�س��ابق يتم من خالل ناف��ذة الت�أمين الم�صرفي بالبنك.

33٫831٫045
34٫830٫157

-

تحتفظ المجموعة بموجودات ب�صفة الأمين للعمالء دون حق الرجوع �إلى نف�س��ها .بتاريخ  31دي�س��مبر
 ،2015بلغت قيمة هذه الموجودات  1.786مليون درهم ( 1.775 :2014مليون درهم) وا�ستُبعدت من هذه
البيانات المالية الموحدة للبنك.

32٫835٫606

-

�إيرادات  /م�صاريف تحويل
المعامالت

� .37أن�شطة بر�سم الأمانة

32٫428٫637

2٫578٫203

الإيرادات من التمويل الإ�سالمي
�صافية من التوزيعات للمودعين
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27٫237٫016

27٫699٫036
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .40اندماج الأعمال (تابع)

يلخ���ص الج��دول التالي المقابل المالي المدفوع عن اال�س��تحواذ والقيم��ة العادلة للموجودات المحددة
الم�ستحوذ عليها بتاريخ اال�ستحواذ.
�ألف درهم

المقابل
�إجمالي المقابل النقدي (�أ)

المبالغ الم�سجلة للموجودات غير الملمو�سة المحددة
الم�ستحوذ عليها
ممتلكات ومعدات

ا�ستثمارات في �أوراق مالية
نقد وما في حكمه
�صافي الذمم المدينة

317٫244
القيمة الدفترية القيمة العادلة
19٫209
9٫092
54٫320

113٫288
56٫914

قيمة الموجودات ال�صافية المحددة عند اال�ستحواذ �( -أ) 233٫614

القيمة العادلة للموجودات ال�صافية المحددة
الم�ستحوذ عليها( :ب * ( - )٪79.23ج)
الموجودات غير الملمو�سة:
عالقات العمالء

مجموع الموجودات غير الملمو�سة (�إي�ضاح ( - )10د)

ال�شهرة �شاملة رخ�صة التامين (�إي�ضاح �( : )10أ) ( -ج)
 (د)المقابل النقدي المحول

النقد وما في حكمه الم�ستحوذ عليه

�صافي التدفق النقدي المدفوع عن اال�ستحواذ على
�شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين

34٫320

113٫288
7٫384

174٫201
138٫023

12٫835

12٫835
166٫386

317٫244

()113٫288

203٫956

حقق��ت �أعم��ال الت�أمي��ن �إيرادات ت�ش��غيلية بقيمة � 39.235أل��ف درهم و�أرباحا ً �صافي��ة بقيمة � 12.672ألف
دره��م من��ذ  28ماي��و  .2015وفيما لو كان اال�س��تحواذ قد حدث في  1يناير  ،2015ف�إن الإيرادات الت�ش��غيلية
المكت�س��بة و�صافي الخ�س��ارة كانت �س��تبلغ  47.6مليون درهم و 23.1مليون درهم على التوالي.

بالإ�ضاف��ة �إل��ى رخ�ص��ة الت�أمي��ن المكت�س��بة ،يمكن �أن تعزى ال�ش��هرة المكت�س��بة للمكان��ة الجيدة التي
تحتلها �أعمال �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين ب�سبب امتيازاتها و�سمعتها في دولة الإمارات العربية
المتح��دة .ل��دى ال�ش��ركة فريق �إداري كفء وموظفي��ن م�ؤهلين مع مبيعات قوية ومه��ارات لإدارة المخاطر.
وهناك مميزات كبيرة من اال�س��تحواذ مع البنك �س��يتم ا�س��تغاللها في الم�ستقبل.

� .41إدارة املخاطر املالية

 1-41مراجعة �إدارة املخاطر

تتعر���ض المجموع��ة م��ن خ�لال �أن�ش��طتها لمخاطر مالي��ة متنوعة ،وتلك الأن�ش��طة تنط��وي على تحليل
وتقيي��م وقب��ول و�إدارة درج��ة مح��ددة من المخاطر �أو مجموع��ة من المخاطر� .إن قب��ول المخاطر يعتبر في
�صميم ن�شاط الخدمات المالية .تهدف المجموعة �إلى تحقيق تواز ٍن مالئم بين المخاطر والعائدات والحد
من الت�أثيرات ال�س��لبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)
 2-41خماطر االئتمان

تع��رف مخاط��ر االئتم��ان ب�أنها المخاط��ر المتعلقة ب�إخفاق العم�لاء �أو الزبائن �أو الأط��راف المقابلة لدى
البنك في �أداء التزاماتهم �أو عجزهم عن دفع الفوائد �أو المبالغ الأ�صلية �أو بخالف ذلك تنفيذ التزاماتهم
تكبد المجموعة
التعاقدي��ة بموج��ب اتفاقيات القرو�ض �أو الت�س��هيالت االئتمانية الأخرى مما ي��ؤدي �إلى
ّ
خ�سارة مالية.
تن�ش�أ مخاطر االئتمان �أي�ضا ً من انخفا�ض التقييم االئتماني للأطراف المقابلة التي تحتفظ المجموعة
ب�أدواته��ا االئتماني��ة ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤدي �إل��ى االنخفا�ض في قيمة الموج��ودات .وحي��ث �إن مخاطر االئتمان
للمجموع��ة تع��د مخاط��ر جوهرية ،فيت��م تخ�صي�ص موارد وخب��رات و�ضوابط هام��ة لإدارة هذه المخاطر
�ضمن الأق�س��ام الرئي�سية في البنك.
تن���ص �سيا�س��ة االئتم��ان ل��دى المجموعة على و�ضع �أ�س��لوب عمل منظم وثابت لتحدي��د و�إدارة مخاطر
المقتر�ضي��ن والأط��راف المقابلة التي تتعر�ض لها الموجودات ف��ي قطاعي الخدمات الم�صرفية للأفراد
وال�شركات.

يتحمل رئي���س ق�س��م تمويل الأفراد ورئي���س ق�س��م تمويل ال�ش��ركات ،وفريق العمل التابع لهما ،وموظفي
ق�س��م التح�صي��ل ،م�س��ؤولية تحدي��د مخاط��ر االئتم��ان و�إدارته��ا على م�س��توى المعام�لات والمحافظ
اال�س��تثمارية وع��ن �ضمان االلتزام بالإجراءات الخا�صة بالمخاطر بطريق��ة تتالءم مع �إطار العمل المقرر
ف��ي �سيا�س��ة االئتمان وتوجيه��ات برامج المنتجات وتعامي��م االئتمان وكذلك �ضمان االلت��زام بالمعايير
التنظيمية.
تدي��ر المجموع��ة تركي��زات مخاطر االئتم��ان وتحدد �س��قوفها و�ضوابطها عندما يت��م تحديدها وخا�صة
ت�صني��ف المخاط��ر �إلى مخاط��ر خا�صة بكل طرف مقابل �أو مجموعة على ح��دة ،وكذلك تلك الخا�صة
بقطاع��ات العم��ل وال��دول .يتوفر ل��دى المجموعة دلي��ل لبرامج المنتج��ات تحدد فيه �س��قوف التعر�ض
ومعايير الإقرا�ض .ويتوفر لدى المجموعة �أي�ضا ً �سقوف ائتمانية تحدد �سقوف الإقرا�ض واالقترا�ض �إلى /
من البنوك الأخرى.
تق��وم المجموع��ة بهيكل��ة الم�س��تويات الخا�ص��ة بمخاط��ر االئتمان الت��ي يتعر�ض لها م��ن خالل و�ضع
�س��قوف لحج��م المخاط��ر المقبول��ة فيما يتعلق بمقتر�ض واح��د �أو مجموعة م��ن المقتر�ضين وكذلك
للقطاع��ات الجغرافي��ة وقطاع��ات الأعمال .تتم مراقبة هذه المخاطر ب�ش��كلٍ متوا�صل .وتتم الموافقة
على ال�س��قوف الخا�صة بم�س��توى مخاطر االئتمان وفقا ً للمنتج وقطاع العمل والدولة بوا�س��طة لجنة
االئتمان ومجل���س الإدارة.

يتم الحد من التعر�ض للمخاطر الخا�صة ب�أي مقتر�ض بما في ذلك البنوك بمزيد من ال�سقوف الفرعية
التي تغطي التعر�ضات �ضمن الميزانية العمومية وخارجها وكذلك و�ضع �س��قوف لمخاطر المعامالت
اليومية فيما يتعلق ببنود المتاجرة مثل العقود الآجلة ل�صرف العمالت الأجنبية ،وتتم مراقبة التعر�ضات
الفعلية في مقابل ال�سقوف المحددة ب�شكلٍ متوا�صل.
ّ
تنظم عملية تحديد ال�ضمانات الم�س��تحقة بما في ذلك و�س��ائل
ل��دى المجموعة �سيا�س��ات مطبق��ة
الحماية االئتمانية التي يتم �أخذها باالعتبار لتخفيف مخاطر االئتمان وت�شمل الحد الأدنى للمتطلبات
الت�شغيلية الالزمة لكل �ضمان يُ�ستخدم كو�سيلة لتخفيف مخاطر االئتمان� .إن غالبية ال�ضمانات لدى
المجموعة ت�ش��مل رهن العقارات واال�س��تثمارات والمركبات وغيرها من الموجودات الم�س��جلة.
يتم تقييم ال�ضمانات على فترات دورية تتراوح بين ثالثة �أ�ش��هر و�س��نة تبعا ً لنوع ال�ضمان .وفيما يتعلق
تحدي��دا ً بالعق��ارات المرهون��ة ،يتم و�ضع �إط��ار لتقييم العقارات بما ي�ضمن توفر ال�سيا�س��ات والإجراءات
الت��ي تكف��ل �إج��راء عملي��ة تقييم فعالة و�س��ليمة للعق��ارات المرهونة والأن�ش��طة الأخ��رى ذات ال�صلة
المتعلق��ة بتو�ضيح ومتابع��ة و�إدارة عملية التقييم.

�إن �سيا�س��ات �إدارة المخاط��ر ل��دى المجموع��ة م�صمم��ة لتحدي��د وتحليل ه��ذه المخاطر وو�ضع �س��قوف
و�ضوابط منا�س��بة لها ومراقبتها وااللتزام بال�س��قوف من خالل النظم المعلوماتية الموثوقة والمتطورة.
تق��وم المجموعة بمراجعة �سيا�س��اتها و�أنظمتها الم�س��تخدمة ف��ي �إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما
يعك���س �أثر التغيرات في الأ�س��واق والمنتجات والممار�س��ات النا�شئة المثلى.
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� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 1-2-41احل��د الأق�ص��ى للتعر�ض ملخاطر االئتمان قب��ل ال�ضمانات املُحتفظ بها والتعزيزات
االئتمانية الأخرى

 2-2-41قرو�ض و�سلفيات للعمالء ومبالغ م�ستحقة من البنوك

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

�أق�صى تعرّ�ض

2015

2014

مبالغ م�ستحقة من البنوك

1٫906٫813

305٫947

 -قرو�ض للعمالء من الأفراد

25٫400٫580

24٫276٫616

254٫655

-

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

فيما يلي القرو�ض وال�سلفيات للعمالء والمبالغ الم�ستحقة من البنوك:
 31دي�سمبر 2015

�ألف درهم
�ألف درهم
التعر�ضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود المدرجة في الميزانية العمومية كالتالي:
قرو�ض و�سلفيات:

 -قرو�ض للعمالء من ال�شركاء

2٫397٫516

ا�ستثمارات في �أوراق مالية
موجودات �أخرى

4٫114٫981
282٫280

3٫785٫289
239٫476

التزامات قرو�ض وبنود �أخرى غير مدرجة في الميزانية العمومية

872٫232

844٫612

موجودات عقود الت�أمين

989٫859

التعر�ضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود غير المدرجة في الميزانية العمومية كالتالي:
35٫229٫057

30٫441٫799

تعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في  31دي�س��مبر
يُـمثِّـ��ل الجدول �أعاله �أ�س��و�أ احتمال من حيث ّ
 2015و ،2014دون الأخ��ذ ف��ي االعتب��ار �أي �ضمان��ات محتف��ظ به��ا �أو تعزي��زات ائتماني��ة �أخرى .بالن�س��بة
التعر�ض المو�ضح �أعاله �إلى �صافي القيم الدفترية
للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية ،ي�ستند
ّ
كما ه��و مدرج في بيان المركز المالي الموحد.

لم يت�أخر �سدادها ولم تتعر�ض لالنخفا�ض
في القيمة

• تمث��ل قرو���ض الرهن العقاري والقرو�ض مقابل اال�س��تثمارات والتمويل القائم عل��ى الأ�صول وقرو�ض
المركبات �شريحة كبيرة من القرو�ض وال�سلفيات  )٪30 :2014 ( ،٪31من القرو�ض وال�سلفيات ،وهي
م�ؤمنة بال�ضمانات.
• ت�ش��مل ن�س��بة  )٪7.2 :2014( ٪6.2م��ن القرو���ض قرو�ض�ا ً �أعي��دت جدولتها حيث قام��ت المجموعة
بتوفيق �س��عر الفائدة على الإقرا�ض بما يتما�ش��ى مع �أ�س��عار ال�س��وق وترتيبات ال�سداد الممنوحة �أو
المعدل��ة للتمكن م��ن �إدارة مخاطر االئتمان.

• يقوم البنك بمراجعة �سيا�سته االئتمانية ب�شكلٍ متوا�صل ويجري التغييرات الالزمة عليها ا�ستنادا ً
�إل��ى تقاري��ر نظام المعلومات الإدارية والأنماط التي تنتج من هذه التقارير.
• يت�ألف جزء كبير من اال�ستثمارات في الأوراق المالية من �أدوات الدين الم�صدرة بوا�سطة م�ؤ�س�سات
و�شركات حكومية و�شبه حكومية مرموقة.
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�ألف درهم
25٫683٫132

�ألف درهم
1٫906٫813

�ألف درهم
24٫050٫663

�ألف درهم
305٫947

1٫945٫196

-

1٫136٫277

-

914٫368

الإجمالي

1٫906٫813 28٫542٫696

ال�صافي

()744٫600

618٫762

-

-

1٫906٫813 27٫798٫096

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك

-

305٫947 25٫805٫702
()539٫227

-

305٫947 25٫266٫475

لم يت�أخر �سدادها ولم تتعر�ض لالنخفا�ض في القيمة
 31دي�سمبر 2015

وكم��ا يظه��ر �أعاله ،ف��إن التعر�ضات الأكثر �أهمية تن�ش��أ من القرو�ض وال�س��لفيات للعمالء (بما في ذلك
االلتزامات) والمبالغ الم�س��تحقة من البنوك.

�إن الإدارة واثق��ة م��ن قدرته��ا عل��ى موا�صل��ة ال�س��يطرة على الخ�س��ارة والح��د منها والتي قد تن�ش��أ عن
التعر�ض لمخاطر االئتمان الناتجة عن محفظة القرو�ض وال�سلفيات ومحفظة اال�ستثمارات في الأوراق
ّ
المالية والمبالغ الم�س��تحقة من البنوك ،وذلك على �أ�سا���س ما يلي:
• تم ت�صنيف ما ن�سبته  )٪93 :2014( ٪90من القرو�ض وال�سلفيات في الدرجات العليا وفقا ً لنظام
التقييم الداخلي للبنك.

قرو�ض
و�سلفيات
للعمالء

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك

قرو�ض
و�سلفيات
للعمالء

ت�أخر �سدادها لكنها لم تتعر�ض
لالنخفا�ض في القيمة
تعر�ضت النخفا�ض فردي في القيمة

ناق�صاً :مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة

 31دي�سمبر 2014

قرو�ض و�سلفيات
 -قرو�ض �أفراد

قرو�ض
و�سلفيات
للعمالء

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك

قرو�ض
و�سلفيات
للعمالء

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

23٫429٫804

-

23٫070٫028

-

1٫906٫813

-

305٫947

 -قرو�ض م�صرفية لل�شركات

2٫253٫328

الإجمالي

1٫906٫813 25٫683٫132

مبالغ م�ستحقة من البنوك

 31دي�سمبر 2014

-

980٫635

24٫050٫663

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك

-

305٫947

قرو�ض و�سلفيات

تعتمد المجموعة على ت�صنيف القرو�ض �إلى �شرائح مختلفة عند تقييم خ�سائر االنخفا�ض في قيمة
محفظة قرو�ض المجموعة .يمكن تقييم جودة االئتمان لمحفظة القرو�ض وال�س��لفيات التي لم يت�أخر
�سدادها ولم تتعر�ض لالنخفا�ض في قيمتها بالرجوع �إلى نظام التقييم الداخلي المتبع لدى المجموعة.
يت��م ت�صني��ف القرو���ض الم�صرفي��ة للأفراد �إل��ى مجموعات وفقا ً لعدد الأق�س��اط مت�أخرة ال�س��داد .يتم
ت�صني��ف كاف��ة القرو���ض التي ال تعاني من ت�أخر في �س��داد الفائدة والأق�س��اط ف��ي المجموعة (�صفر).
بينم��ا يت��م ت�صني��ف القرو�ض وال�س��لفيات التي تعاني من ت�أخر في �س��داد الفائدة والأق�س��اط ت�صاعديا ً
من المجموعة ( )1فما فوق ا�س��تنادا ً �إلى عدد �أيام الت�أخر عن ال�س��داد .يتم ا�ستخدام م�صفوفة االئتمان
للعملي��ات الم�صرفي��ة لل�ش��ركات لت�صنيف القرو���ض ذات الخ�صائ�ص المختلفة .توجد ت�س��ع فئات من
القرو�ض منتظمة ال�سداد وفئة واحدة للقرو�ض غير منتظمة ال�سداد .تتم مراجعة هذه التقييمات مرة
واحدة �س��نويا ً على الأقل �أو �أكثر ح�س��ب الحاجة .يتم ت�صنيف القرو�ض وال�س��لفيات على �أنها في حالة
عج��ز ع��ن ال�س��داد بعد م��رور  90يوما ً على عدم �س��داد الفوائد والأق�س��اط .تن�ص �سيا�س��ة االئتمان على
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
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� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 2-2-41قرو�ض و�سلفيات للعمالء ومبالغ م�ستحقة من البنوك (تابع)

 2-2-41قرو�ض و�سلفيات للعمالء ومبالغ م�ستحقة من البنوك (تابع)

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

تحدي��د �س��قوف �إقرا���ض داخلية لمختلف التعر�ض��ات لقطاعات العمل .تتم مراجع��ة محفظة القرو�ض
لل�ش��ركات على �أ�سا�س ربع �سنوي.

مبالغ م�ستحقة من البنوك

تحتفظ المجموعة بمبالغ م�س��تحقة من البنوك بقيمة  1.907مليون درهم ( 306 :2014مليون درهم)
تمثل �أق�صى حد لتعر�ضها لمخاطر االئتمان الناتجة عن هذه الموجودات .يت�ضمن الر�صيد الم�س��تحق
من البنوك مبلغ  999.5مليون درهم ( 73.5 :2014مليون درهم) يمثل ودائع لدى بنوك وقبوالت م�صرفية
بقيمة  408.6مليون درهم ( :2014ال �شيء)� .أما الأر�صدة المتبقية الم�ستحقة من البنوك والم�ؤ�س�سات
المالية الأخرى فيتم االحتفاظ بها لدى م�ؤ�س�س��ات مرموقة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة
حيث تقل مخاطر التعثر عن ال�سداد.
ت�أخر �سدادها لكنها لم تتعر�ض لالنخفا�ض في القيمة

ال يت��م اعتب��ار القرو���ض وال�س��لفيات التي ت�أخر �س��دادها لأقل م��ن  90يوما ً �أنها ق��د تعر�ضت لالنخفا�ض
�صنفت كذلك خالل التقييم الجماعي .المبالغ الإجمالية للقرو�ض وال�سلفيات لفئة
في قيمتها� ،إال �إذا ُ
العم�لاء التي ت�أخر �س��دادها لكنها لم تتعر���ض لالنخفا�ض في قيمتها هي على النحو التالي:
 31دي�سمبر 2015

قرو�ض
الأفراد

مت�أخرة ال�سداد حتى
 30يوما ً
مت�أخرة ال�سداد من
 60 - 30يوما ً

مت�أخرة ال�سداد لأكثر
من  60يوما ً
المجموع

قرو�ض
ال�شركات

 31دي�سمبر 2014

المجموع

قرو�ض الأفراد

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

قرو�ض
ال�شركات

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫067٫084

62٫905

1٫129٫989

697٫801

1٫316

699٫117

450٫914

29٫907

480٫821

272٫203

508

272٫711

330٫346

4٫040

334٫386

164٫449

-

164٫449

1٫848٫344

96٫852

1٫945٫196

1٫134٫453

1٫824

1٫136٫277

يبين الجدول التالي تفا�صيل القيمة الإجمالية للقرو�ض وال�سلفيات وموجودات التمويل الإ�سالمي التي
تعر�ض��ت النخفا���ض فردي في قيمته��ا ،بالإ�ضافة �إلى القيمة العادلة لل�ضمانات ذات ال�صلة المحتفظ
بها بوا�سطة البنك كرهن:
قرو�ض
الأفراد

قرو�ض تعر�ضت النخفا�ض فردي
في القيمة

القيمة العادلة لل�ضمانات
ال�صافي
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المجموع

قرو�ض الأفراد

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

قرو�ض
ال�شركات

�ألف درهم

�ألف درهم

835,134

79,234

914,368

580,976

37,786

618,762

()268,037

-

()268,037

()220,415

()9,570

()229,985

567,097

قرو�ض
ال�شركات

79,234

646,331

360,561

28,216

القرو�ض وال�سلفيات املعاد هيكلتها

ت�ش��مل �أن�ش��طة �إع��ادة الهيكلة تعديالت �أ�س��عار الفائدة وترتيبات متديد ال�س��داد وتعدي��ل الدفعات .يتم
تنفيذ غالبية �أن�شطة �إعادة الهيكلة بغر�ض حت�سني التدفقات النقدية وفقا ً لأحكام و�رشوط دليل برنامج
منتجات املجموعة .تتم مراجعة هذه ال�سيا�سات ب�صورةٍ م�ستمرة .راجعت املجموعة املحفظة بالكامل
ومل تدرج �ضمن هذا اجلدول �سوى القرو�ض املعاد هيكلتها ب�سبب ال�صعوبات املالية .يو�ضح اجلدول �أدناه
القرو���ض املعاد هيكلتها خالل عامي  2015و:2014
قرو�ض معاد هيكلتها خالل ال�سنة

2015

عدد
الح�سابات

قيمة
القرو�ض

قرو�ض �شخ�صية للمواطنين والوافدين

692

394٫083

بطاقات ائتمان

1٫266

54٫724

المنتج

المجموع

تعر�ضت النخفا�ض فردي في القيمة

 31دي�سمبر 2015

يبلغ المخ�ص�ص الإجمالي لالنخفا�ض في قيمة القرو�ض وال�س��لفيات  744.6مليون درهم (539.2 :2014
ملي��ون دره��م) ي�ش��مل مبل��غ بقيم��ة  657.9ملي��ون دره��م ( 436.2 :2014مليون درهم) يمث��ل مخ�ص�ص
القرو���ض وال�س��لفيات التي تعر�ضت النخفا���ض فردي في قيمتها ،والمبلغ المتبق��ي بقيمة  86.7مليون
دره��م ( 103.0 :2014ملي��ون دره��م) يمث��ل مخ�ص�ص المحفظ��ة لبيان المخاط��ر الكامنة في محفظة
القرو�ض لدى المجموعة .هناك مبلغ  268مليون درهم يمثل القيمة العادلة لل�ضمانات المذكورة �أعاله
�ضمن قرو�ض الأفراد هو عبارة عن مبلغ  259.7مليون درهم للقيمة العادلة ل�ضمانات قرو�ض الرهن ومبلغ
 8.34مليون درهم لقرو�ض ال�ش��ركات ال�صغيرة والمتو�س��طة.

قرو�ض الرهن

قرو�ض �سيارات

8

600

قرو�ض الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة

14

قرو�ض �شركة راك للتمويل

373

قرو�ض ال�شركات
المجموع

8

2٫961

�ألف درهم
12٫999
53٫270
11٫722
36٫484

202٫009

765٫291

2014

عدد
الح�سابات

قيمة
القرو�ض

867

500٫058

995

37٫120

13

198
-

272

2٫345

�ألف درهم
34٫207
15٫847
-

113٫024

700٫256

المجموع

388,777

البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 2-2-41قرو�ض و�سلفيات للعمالء ومبالغ م�ستحقة من البنوك (تابع)

� 4-2-41ضمانات ُمعاد متلكها

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

يعر�ض الجدول التالي محفظة القرو�ض المعاد هيكلتها القائمة كما في  31دي�سمبر:
القرو�ض المعاد هيكلتها

2015

عدد
الح�سابات

قيمة
القرو�ض

قرو�ض �شخ�صية للمواطنين والوافدين

1٫939

1٫123٫081

بطاقات ائتمان

3٫873

71٫472

قرو�ض الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة

14

10٫076

قرو�ض �شركة راك للتمويل

754

المنتج

قرو�ض الرهن

قرو�ض �سيارات

قرو�ض ال�شركات
المجموع

60

799

9

7٫448

�ألف درهم
137٫969
63٫207
36٫053

315٫923

1٫757٫781

2014

عدد
الح�سابات

قيمة
القرو�ض

2٫356

1٫383٫423

3٫448

50٫798

-

-

75

313
1

588

6٫781

�ألف درهم
187٫085
20٫105
3٫312

208٫240

1٫852٫963

 3-2-41ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

ت�شمل اال�ستثمارات في الأوراق المالية �سندات الدين ال�صادرة عن الحكومة والم�ؤ�س�سات �شبه الحكومية
والمحلية والدولية المرموقة.

يعر�ض الجدول �أدناه تحليل �أدوات الدين بح�سب تقييم وكالة الت�صنيف االئتماني كما في  31دي�سمبر 2015
و 2014ا�ستنادا ً �إلى ت�صنيف وكالتي موديز وفيت�ش �أو ما يعادلهما.
2015

� AAإلى A-

� BBB+إلى BBB-
غير م�ص ّنفة
المجموع

2014

�ألف درهم
1٫109٫814

�ألف درهم
1٫058٫102

4٫069٫215

3٫766٫928

1٫840٫778
1٫118٫623

1٫798٫246
910٫580

ت�ش��مل ال�س��ندات غي��ر الم�صنف��ة �س��ندات � /صك��وك دائ��رة المالية بدب��ي بقيم��ة  702.1مليون درهم
( 705.7 :2014ملي��ون دره��م) وطي��ران الإم��ارات بقيمة  192.4ملي��ون دره��م ( 204.9 :2014مليون درهم)،
و�س��ندات مرتبطة باالئتمان بقيمة  220.4مليون درهم ( :2014ال �ش��يء) و�صكوك نخيل (�ش��ركة تابعة
لحكومة دبي) بقيمة  3.7مليون درهم ( :2014ال �ش��يء) .والإدارة غير قلقة ب�ش��أن الأدوات غير الم�صنفة
المذكورة.

ً
أحيانا على عق��ارات مرهونة محتفظ بها ك�ضمان لقرو�ض معينة .وخالل ال�س��نة
ت�س��تحوذ المجموع��ة �
ً
ا�س��تحوذت المجموع��ة على ملكية عقار بقيمة �س��وقية  5.4مليون دره��م كان مرهونا من �أحد العمالء
بق�سم قرو�ض ال�شركات ،وهذا العقار قد �أدرج �ضمن الموجودات الأخرى بالميزانية العمومية للمجموعة.

بالن�سبة لقرو�ض المركبات للأفراد في الحاالت التي يتم فيها �إعادة تملك الموجودات كجزء من عملية
اال�سترداد ،فقد تم الت�صرف في هذه الموجودات في مزاد علني بوا�سطة �أطراف �أخرى ُم�صرح لها بذلك
وال يقوم البنك ب�إدراج �أي من هذه الموجودات في �سجالته.

 5-2-41تركيز خماطر املوجودات املالية املع ّر�ضة ملخاطر االئتمان

تن�ش��أ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من الأطراف المقابلة لأن�ش��طة تجارية مماثلة �أو
�أن�ش��طة في نف���س المنطقة الجغرافية �أو �أن تتمتع الأطراف المقابلة بنف���س الخ�صائ�ص االقت�صادية
التي ب�سببها تت�أثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بقدر ٍ مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غيرها من الظروف .ت�شير التركيزات في المخاطر �إلى ت�أثر �أداء البنك ن�سبيا ً
بالم�ستجدات الم�ؤثرة على قطاع اقت�صادي معين �أو منطقة جغرافية محددة.
وبه��دف تجن��ب زي��ادة التركيز في المخاطر ،ت�ش��تمل ال�سيا�س��ات والإج��راءات للمجموعة على �إر�ش��ادات
محددة لح�صر تركيزات التعر�ض للمخاطر في الأطراف المقابلة والمناطق الجغرافية وقطاعات العمل،
وتتم على �أ�سا�س��ها مراقبة و�إدارة تركي��زات مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها.

تركيز المخاطر الجغرافية

يعر���ض الج��دول التال��ي بيان�ا ً تف�صيليا ً بالتعر�ضات الرئي�س��ية لمخاط��ر االئتمان الخا�ص��ة بالمجموعة
بقيمه��ا الدفتري��ة ،م�صنف��ة بح�س��ب المنطق��ة الجغرافية كما ف��ي  31دي�س��مبر  2015و.2014

بالن�س��بة له��ذا الجدول ،فقد قامت المجموع��ة بت�صنيف التعر�ضات في المناطق الجغرافية ا�س��تنادا ً
�إل��ى الدولة المقر للأطراف المقابلة:
بنود �ضمن الميزانية العمومية

الإمارات العربية
المتحدة

دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية

مبالغ م�ستحقة من البنوك

1.042.529

668.062

 31دي�سمبر 2015

قرو�ض و�سلفيات

-الخدمات الم�صرفية للأفراد

الخدمات الم�صرفية لل�شركاتموجودات عقود الت�أمين

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

 محتفظ بها لحين ا�ستحقاقها -متوفرة للبيع

 محتفظ بها بغر�ض المتاجرةموجودات �أخرى
المجموع

196.222

1.906.813

25.128.442

124.287

147.851

25.400.580

249.036

-

5.619

254.655

1.670.397

632.224

94.895

2.397.516

2.475.385

220.836

1.298.248

3.994.469

3.966

-

-

3.966

78.898

282.280

-

37.648
-

116.546
282.280

30.930.933

1.645.409

1.780.483

مبالغ م�ستحقة من البنوك

182.211

114.373

9.363

305.947

 -الخدمات الم�صرفية للأفراد

24٫020٫000

89٫876

166٫740

24.276.616

قرو�ض و�سلفيات

 -الخدمات الم�صرفية لل�شركات

986.980

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

-

2.879

989.859

 -محتفظ بها لحين ا�ستحقاقها

2.609.385

-

1.115.704

3.725.089

موجودات �أخرى

239.476

-

-

239.476

 متوفرة للبيعالمجموع
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�ألف درهم

�ألف درهم

34.356.825

 31دي�سمبر 2014
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�ألف درهم

�ألف درهم

�أخرى

المجموع

60.200

28.098.252

204.249

-

1.294.686

60.200

29.597.187
البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 5-2-41تركيز خماطر املوجودات املالية املع ّر�ضة ملخاطر االئتمان (تابع)

 6-2-41تركيز خماطر االئتمان بح�سب قطاع العمل (تابع)

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

بنود خارج الميزانية العمومية

الإمارات
العربية
المتحدة

 31دي�سمبر 2015
التزامات االئتمان

�ألف درهم

�ألف درهم

37٫646

-

�ضمانات وقبوالت وتعر�ضات �أخرى

813٫401

 31دي�سمبر 2014
التزامات االئتمان

�ضمانات وقبوالت وتعر�ضات �أخرى

دول منظمة
التعاون
االقت�صادي
والتنمية

5٫381

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

�أخرى

المجموع

�ألف درهم �ألف درهم
-

15٫804

37٫646

834٫586

851٫047

5٫381

15٫804

872٫232

35٫521

-

548

36٫069

799٫607

835٫128

3٫085

3٫085

5٫851

6٫399

808٫543

844٫612

يو�ض��ح الج��دول التالي تف�صيل التعر�ضات االئتمانية للبنك بخ�صو�ص القرو�ض وال�س��لفيات و�س��ندات
الدي��ن والبن��ود غي��ر المدرج��ة ف��ي الميزانية العمومي��ة والم�صنفة بح�س��ب قطاع العم��ل كما في 31
دي�س��مبر  2015و.2014

 31دي�سمبر 2015

الزراعة وال�صيد
والأن�شطة ذات عالقة

النفط الخام والغاز
والتعدين والمحاجر
الت�صنيع

الكهرباء والمياه
الإن�شاءات
التجارة

قرو�ض
و�سلفيات

ا�ستثمارات في
�أوراق مالية

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

مجموع مبلغ
التمويل
�ألف درهم

96

-

-

96

156

252

4٫827

-

-

4٫827

117٫530

122٫357

726٫987

218٫264

-

945٫251

28٫423

973٫674

190٫959

-

875٫044

5٫220

684٫085

650٫730

-

1٫341٫607

353٫592

-

الم�ؤ�س�سات المالية

1٫027٫995

1٫675٫996

1٫906٫813

4٫610٫804

الحكومة

-

776٫909

-

776٫909

التجزئة والخدمات
الم�صرفية للأفراد

مجموع التعرّ�ضات

3٫356٫314

248٫531

-

655٫950

6٫374٫785

الخدمات

خارج
الميزانية
العمومية

المجموع

�ألف درهم

-

النقل والتخزين
واالت�صاالت

90

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك

-

1٫595

78٫775

�ألف درهم

657٫545
953٫819

6٫374٫785

186٫546

6٫561٫331

1٫695٫199

25٫068

1٫720٫267

112٫213

4٫723٫017

31٫785

808٫694

3٫604٫845

246٫545

3٫851٫390

15٫020٫780

-

-

15٫020٫780

43٫596

15٫064٫376

28٫542٫696

4٫114٫981

1٫906٫813

34٫564٫490

872٫232

35٫436٫722
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قرو�ض
و�سلفيات
 31دي�سمبر 2014

الزراعة وال�صيد
والأن�شطة ذات عالقة

النفط الخام والغاز
والتعدين والمحاجر
الت�صنيع

ا�ستثمارات
في �أوراق
مالية

�ألف درهم
-

-

-

-

-

-

-

510٫706

215٫701

-

726٫407

35٫407

490٫065

185٫212

-

675٫277

88٫412

الكهرباء والمياه
التجارة

5٫374٫750

-

الإن�شاءات

مبالغ
م�ستحقة
من البنوك
�ألف درهم

مجموع
مبلغ
التمويل

خارج
الميزانية
العمومية

�ألف درهم

4٫144

-

736٫577

�ألف درهم

�ألف درهم

-

126

126

107٫607

107٫607
761٫814
763٫689

740٫721

1٫575

�ألف درهم

742٫296

5٫374٫750

165٫353

1٫131٫950

365٫594

-

1٫497٫544

24٫889

1٫522٫433

الم�ؤ�س�سات المالية

192٫006

1٫311٫012

305٫947

1٫808٫965

95٫184

1٫904٫149

الحكومة

-

742٫871

-

742٫871

14٫199

النقل والتخزين
واالت�صاالت

التجزئة والخدمات
الم�صرفية للأفراد

مجموع التعرّ�ضات

2٫711٫332

228٫322

15٫390٫749

-

25٫805٫702

-

المجموع

5٫540٫103

الخدمات

 6-2-41تركيز خماطر االئتمان بح�سب قطاع العمل

بنود �ضمن الميزانية العمومية

بنود �ضمن الميزانية العمومية

-

3٫785٫289

269٫868

3٫209٫522

2٫939٫654

-

15٫390٫749

41٫992

15٫432٫741

305٫947

29٫896٫938

844٫612

30٫741٫550

757٫070

 7-2-41قرو�ض تعر�ضت النخفا�ض فردي يف القيمة من حيث قطاع العمل

فيم��ا يل��ي مجم��وع مبال��غ القرو�ض وال�س��لفيات الت��ي تعر�ض��ت لالنخفا�ض ف��ي قيمتها ب�ش��كلٍ فردي
بح�س��ب قطاع العمل:
لأقل من
ً
يوما
90

 31دي�سمبر 2015

الت�صنيع

الإن�شاءات
التجارة
النقل والتخزين واالت�صاالت
الخدمات
التجزئة والخدمات الم�صرفية للأفراد
مجموع القرو�ض التي تعر�ضت
النخفا�ض في القيمة

�ألف درهم
1٫212
29٫314
3٫543
5٫769
28٫323
68٫161

المجموع مخ�ص�ص
ت�أخر �سدادها
لأكثر من  90يوما ً
محدد
�ألف درهم
12٫448
20٫718
276٫353
45٫554
68٫587
422٫547

�ألف درهم
12٫448
21٫930
305٫667
49٫097
74٫356
450٫870

846٫207

914٫368

�ألف درهم
12٫655
20٫674
252٫653
45٫425
71٫458
255٫038
657٫903
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 7-2-41قرو�ض تعر�ضت النخفا�ض فردي يف القيمة من حيث قطاع العمل (تابع)

 1-3-41خماطر الأ�سعار

 2-41خماطر االئتمان (تابع)

 31دي�سمبر 2014

الت�صنيع

الإن�شاءات
التجارة
النقل والتخزين واالت�صاالت
الم�ؤ�س�سات المالية
الخدمات
التجزئة والخدمات الم�صرفية للأفراد
مجموع القرو�ض التي تعر�ضت
النخفا�ض في القيمة

لأقل من
ً
يوما
90

ت�أخر �سدادها
لأكثر من  90يوما ً

1٫323
276
1٫242
15٫253

2٫758
39٫959
47٫193
6٫436
157
23٫543
480٫622

2٫758
41٫282
47٫469
6٫436
157
24٫785
495٫875

18٫094

600٫668

618٫762

�ألف درهم �ألف درهم

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

المجموع

�ألف درهم

مخ�ص�ص
محدد

�ألف درهم
2٫689
33٫913
47٫469
6٫436
157
24٫562
321٫001
436٫227

 8-2-41مقا�صة الأدوات املالية

ل��م تق��م المجموع��ة ب�إجراء �أي ترتيبات مقا�صة رئي�س��ية م��ع �أطراف مقابلة بحي��ث تتمكن من خاللها
هذه الأطراف من ت�س��وية معامالتها على �أ�سا���س ال�صافي .ونظرا ً لعدم وجود مثل هذه الترتيبات ،تمت
ت�س��وية الموجودات والمطلوبات على �أ�سا���س القيمة الإجمالية.

 3-41خماطر ال�سوق

تتعر���ض المجموع��ة لمخاطر ال�س��وق ،وهي المخاطر التي ت�ؤدي �إلى تقلب القيم��ة العادلة �أو التدفقات
النقدية الم�ستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار ال�سوق .تن�ش�أ مخاطر ال�سوق من المراكز
المفتوح��ة لأ�س��عار الفائ��دة والعم�لات و�أدوات حق��وق الملكية ،والت��ي تتعر�ض جميعها لح��ركات عامة
وخا�صة في ال�س��وق و�أي�ضا ً لتغيرات في م�س��توى تذبذب معدالت �أو �أ�س��عار ال�س��وق مثل �أ�س��عار الفائدة
ومعدالت االئتمان و�أ�س��عار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�س��عار الأ�سهم.

تتعر�ض المجموعة لمخاطر الأ�س��عار نتيجة للح�ص�ص التي تمتلكها في �س��ندات الدين و�أ�سهم حقوق
الملكي��ة الم�صنف��ة كا�س��تثمارات في �أوراق مالي��ة متوفرة للبيع .ت�س��تند القيم العادلة لال�س��تثمارات
المدرج��ة ف��ي الأ�س��واق الن�ش��طة �إل��ى �أ�س��عار الطل��ب الحالي��ة .تجتم��ع الإدارة العليا ب�ش��كلٍ منتظم
لمناق�ش��ة العائ��د على اال�س��تثمار وتركيز المخاطر �ضم��ن محفظة اال�س��تثمار التابعة للمجموعة.

يبي��ن تحلي��ل الت�أثر لمخاطر الأ�س��عار تباين التغي��رات في القيمة العادلة ل�ل�أوراق المالية المحتفظ بها
من قبل المجموعة ب�س��بب التغيرات في �أ�س��عار ال�س��وق �س��واء نتجت تلك التغيرات عن عوامل خا�صة
بالجه��ة الم�ص��درة �أو عن عوامل لها ت�أثير على كافة الأوراق المالية الم�ش��ابهة المتداولة في ال�س��وق.

 2-3-41خماطر �أ�سعار الفائدة

مخاط��ر �أ�س��عار الفائ��دة للتدفق��ات النقدي��ة ه��ي المخاط��ر المتعلق��ة بتقل��ب التدفق��ات النقدي��ة
الم�س��تقبلية ل�ل�أداة المالي��ة نتيج��ة للتغيرات في �أ�س��عار الفائدة ال�س��وقية� .إن مخاطر �أ�س��عار الفائدة
للقيمة العادلة هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في �أ�س��عار الفائدة
ال�سوقية .يتعر�ض البنك لآثار التقلبات في الم�ستويات ال�سائدة لأ�سعار الفائدة ال�سوقية بخ�صو�ص كل
م��ن مخاط��ر القيمة العادل��ة ومخاطر التدفقات النقدي��ة .يمكن �أن تزداد هوام���ش الفائدة نتيجة لهذه
التغي��رات ولك��ن يمك��ن �أن تنخف���ض الخ�س��ائر في حال ن�ش��وء حركات غي��ر متوقعة .تراق��ب المجموعة
التحمل لتحليل �أثر
مخاط��ر �أ�س��عار الفائدة من خالل ا�س��تخدام تقري��ر مف�صل عن الفجوات واختب��ارات
ّ
الح��ركات المتوقعة في �أ�س��عار الفائدة.
تت�ألف الموجودات المالية غير الخا�ضعة لأي مخاطر �أ�س��عار فائدة من اال�س��تثمارات في حقوق الملكية
والنقد والأر�صدة لدى البنوك المركزية با�س��تثناء �ش��هادات الإيداع والممتلكات والمعدات والموجودات
الأخرى.

ت�ستخدم المجموعة �أدوات المحاكاة المالية لقيا�س ومراقبة ح�سا�سية معدالت الفائدة ب�شكل دوري.

تتعر���ض المجموع��ة لمخاط��ر متنوع��ة ترتبط ب�آثار التقلبات في الم�س��تويات ال�س��ائدة لأ�س��عار الفائدة
ال�س��ارية في ال�س��وق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .يو�ضح الجدول �أدناه موجودات ومطلوبات
المجموعة بقيمها الدفترية ،م�صنفة بح�س��ب تواريخ �إعادة الت�س��عير التعاقدي �أو اال�س��تحقاق� ،أيهما
�أ�سبق.

ير�أ���س لجن��ة الموج��ودات والمطلوب��ات (“اللجن��ة”) الرئي���س التنفي��ذي بع�ضوية كل من ر�ؤ�س��اء �أق�س��ام
المالية والخزينة والمخاطر والعمليات والخدمات الم�صرفية لل�ش��ركات والأفراد .تجتمع اللجنة ب�ش��كلٍ
منتظم لمراقبة مخاطر ال�س��وق و�إدارتها.

تُع��د لجن��ة الموج��ودات والمطلوب��ات هي الم�س��ؤولة عن و�ضع الإطار الر�س��مي للم�ؤ�ش��رات والمعدالت
المالي��ة للمجموع��ة وتحدي��د ال�س��قوف لإدارة ومراقبة مخاطر ال�س��وق و�أي�ضا ً تحليل م��دى ت�أثير حاالت
عدم التطابق لأ�س��عار الفائدة وفترات اال�س��تحقاق لدى المجموعة .ت�ضطلع اللجنة �أي�ضا ً باتخاذ قرارات
اال�س��تثمار الخا�صة بالمجموعة وتقديم الإر�ش��ادات من حيث الحركات في �أ�س��عار الفائدة والعمالت.
وبالإ�ضاف��ة �إل��ى ذل��ك ،ال تب��رم المجموع��ة مقاي�ض��ات م�ش��تقة لأغرا���ض الم�ضاربة .والتعر���ض الوحيد
للم�ش��تقات يتعل��ق بعق��ود �صرف العمالت الآجلة المبرمة للوفاء باحتياجات العمالء �أو مبادالت �أ�س��عار
الفائ��دة لأغرا�ض التح��وط االقت�صادية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 2-3-41خماطر �أ�سعار الفائدة (تابع)

 2-3-41خماطر �أ�سعار الفائدة (تابع)

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)
�أقل من 3
�أ�شهر

في 31
دي�سمبر 2015

�ألف درهم

� 3أ�شهر �إلى
�سنة واحدة
�ألف درهم

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

3- 1
�سنوات

�ألف درهم

5-3
�سنوات

�ألف درهم

�أكثر من 5
�سنوات

�ألف درهم

محمل
غير
ّ
بالفائدة

�ألف درهم

المجموع
�ألف درهم

الموجودات

نقد و�أر�صدة
لدى م�صرف
الإمارات العربية
المتحدة
المركزي

مبالغ م�ستحقة
من بنوك �أخرى

في  31دي�سمبر
2014

200٫000

800٫000

-

-

-

3٫908٫196

4٫908٫196

1٫164٫983

259٫107

21٫263

-

-

461٫460

1٫906٫813

5٫372٫531

7٫175٫220

2٫426٫045

7٫418٫639

-

27٫798٫096

6٫263

274٫470

619٫188

966٫813

2٫202٫481

45٫766

4٫114٫981

-

-

-

-

-

325٫493

325٫493

قرو�ض و�سلفيات 5٫405٫661

ا�ستثمارات في
�أوراق مالية

موجودات وذمم
مدينة من عقود
الت�أمين
�شهرة
وممتلكات
ومعدات
وموجودات �أخرى
المجموع

مبالغ م�ستحقة
لبنوك �أخرى
مبالغ م�ستحقة
للعمالء

�سندات دين
1
م�صدرة

مطلوبات وذمم
دائنة عن عقود
الت�أمين
مطلوبات �أخرى
ومخ�ص�ص
مكاف�آت
نهاية الخدمة
للموظفين

حقوق الملكية
للم�ساهمين
المجموع

فرق ت�أثر �أ�سعار
الفائدة

مبالغ م�ستحقة
من بنوك �أخرى

قرو�ض و�سلفيات

ا�ستثمارات في
�أوراق مالية

ممتلكات ومعدات
وموجودات �أخرى

-

-

-

-

-

1٫499٫475

1٫499٫475

6٫776٫907

6٫706٫108

7٫815٫671

3٫392٫858

9٫621٫120

6٫240٫390

40٫553٫054

المطلوبات
وحقوق الملكية
للم�ساهمين

مبالغ م�ستحقة
لبنوك �أخرى
مبالغ م�ستحقة
للعمالء
744٫067

271٫117

-

-

-

1٫796

1٫056٫141

15٫308٫817

3٫640٫828

452٫357

-

-

8٫418٫103

27٫820٫105

2٫864٫727

-

-

-

-

-

2٫864٫727

-

-

-

-

-

389٫783

389٫783

-

-

-

-

-

704٫850

704٫850

-

-

-

-

-

7٫717٫448

7٫717٫448

18٫956٫772

3٫911٫945

452٫357

-

-

17٫231٫980

40٫553٫054

()12٫179٫865

2٫794٫163

7٫363٫314

3٫392٫858

9٫621٫120

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

الموجودات

نقد و�أر�صدة لدى
م�صرف الإمارات
العربية المتحدة
المركزي

المجموع

المطلوبات
وحقوق
الملكية
للم�ساهمين

�أقل من 3
�أ�شهر

من 3
�أ�شهر
�إلى �سنة
واحدة

�أكثر من
�سنة
واحدة
حتى 3
�سنوات

�أكثر من
 3حتى 5
�سنوات

�أكثر من 5
�سنوات

محمل
غير
ّ
بالفائدة

�سندات دين
م�صدرة

مطلوبات �أخرى
ومخ�ص�ص مكاف�آت
نهاية الخدمة
للموظفين
حقوق الملكية
للم�ساهمين
المجموع

فرق ت�أثر �أ�سعار
الفائدة

-

1٫000٫000

-

-

-

3٫217٫469

4٫217٫469

73٫460

-

-

-

-

232٫487

305٫947

8٫281٫631

4٫024٫639

7٫882٫344

1٫047٫607

4٫030٫254

-

25٫266٫475

-

147٫527

644٫204

359٫779

2٫615٫418

18٫361

3٫785٫289

-

-

-

-

-

1٫254٫977

1٫254٫977

4٫723٫294

34٫830٫157

8٫355٫091

5٫172٫166

8٫526٫548

1٫407٫386

6٫645٫672

783٫228

-

-

-

-

17٫740

761٫807

14٫724٫181

3٫238٫346

315٫000

-

-

6٫373٫881

24٫651٫408

1٫667٫629

-

-

-

-

-

1٫667٫629

-

-

-

-

-

618٫192

618٫192

-

-

-

-

-

7٫131٫121

7٫131٫121

17٫135٫877

3٫238٫346

315٫000

-

-

14٫140٫934

34٫830٫157

()8٫780٫786

1٫933٫820

8٫211٫548

1٫407٫386

6٫645٫672

1حولت المجموعة �سندات الدين ذات �سعر الفائدة الثابت �إلى �سعر متغير با�ستخدام مبادلة �أ�سعار الفائدة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 2-3-41خماطر �أ�سعار الفائدة (تابع)

 3-3-41خماطر العمالت (تابع)

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

يت��م تقيي��م مخاطر �أ�س��عار الفائدة من خالل قيا���س ت�أثير التغير المعقول المحتمل في حركات �أ�س��عار
وتقدر الت�أثير التالي على
الفائدة .تفتر�ض المجموعة تقلبا ً في �أ�س��عار الفائدة بواقع  25نقطة �أ�سا���س،
ّ
�صافي ربح ال�س��نة و�صافي الموجودات بذلك التاريخ:
2015

تقلب �أ�سعار الفائدة بواقع  25نقطة �أ�سا�س

�ألف درهم
26٫325

2014

�ألف درهم
18٫309

تع��د ح��االت ت�أث��ر �أ�س��عار الفائدة ال��واردة �أعاله �أ�س��و�أ الت�ص��ورات وا�س��تخدمت فيها فر�ضيات مب�س��طة
وت�س��تند �إل��ى الف��رق بين مبل��غ  13.483مليون دره��م ( 13.527 :2014مليون درهم) بالن�س��بة للموجودات
المحمل��ة بالفائ��دة ومبل��غ  22.869ملي��ون دره��م ( 20.374 :2014ملي��ون دره��م) بالن�س��بة للمطلوب��ات
ّ
المحمل��ة بالفائ��دة خالل فترات ا�س��تحقاق تبلغ �س��نة واحدة .ال ي�س��تدعي هذا الت�أثر اتخ��اذ �إجراءات من
ّ
جان��ب الإدارة لخف���ض ت�أثير حركات �أ�س��عار الفائدة.

 3-3-41خماطر العمالت

مخاط��ر العم�لات ه��ي المخاط��ر التي ت�ؤدي �إل��ى تقلب قيم��ة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في �أ�س��عار
�ص��رف العم�لات الأجنبية وتن�ش��أ من الأدوات المالي��ة المقيمة بعملة �أجنبية .تت��م مراقبة المراكز عن
كثب ويتم ا�س��تخدام ا�س��تراتيجيات ل�ضم��ان المحافظة على المراكز �ضمن ال�س��قوف المو�ضوعة.
يتم تمويل موجودات المجموعة عادةً بنف�س العملة الم�ستخدمة في �إتمام المعامالت لتفادي التعر�ض
لمخاط��ر �ص��رف العمالت الأجنبية ،ومع ذلك تحتفظ المجموعة بمرك��ز طويل الأجل بالدوالر الأمريكي
�ضمن ال�سقوف المعتمدة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات الخا�صة بالبنك.

المقومة بالعمالت الأجنبية:
بتاريخ  31دي�سمبر  ،2015كان لدى البنك �صافي التعر�ضات التالية
ّ
بنود �ضمن الميزانية العمومية
في 31دي�سمبر 2015

الموجودات

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات العربية المتحدة
المركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى
قرو�ض و�سلفيات

درهم �إماراتي
�ألف درهم

دوالر �أمريكي
�ألف درهم

�أخرى

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

4٫400٫330

507٫473

393

4٫908٫196

748٫695

1٫032٫713

125٫405

1٫906٫813

-

-

254٫655

26٫109٫784

1٫676٫719

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

49٫473

4٫065٫508

-

مجموع الموجودات

31٫786٫404

7٫341٫226

137٫391

39٫265٫021

مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى

100٫000

955٫246

895

1٫056٫141

�سندات دين م�صدرة

-

موجودات عقود الت�أمين
موجودات �أخرى

المطلوبات

مبالغ م�ستحقة للعمالء

254٫655
223٫467

58٫813

11٫593

-

27٫798٫096
4٫114٫981
282٫280

23٫789٫921

3٫231٫781

798٫403

27٫820٫105

مطلوبات وذمم دائنة عن عقود الت�أمين

389٫783

-

-

389٫783

مطلوبات �أخرى

597٫864

2٫864٫727
9٫971

-

964

2٫864٫727
608٫799

مجموع المطلوبات

24٫877٫568

7٫061٫725

800٫262

32٫739٫555

�صافي مركز الأدوات المالية

6٫908٫836

279٫501

()662٫871

6٫525٫466

28٫564٫166

5٫201٫198

49٫292

33٫814٫656

7٫419٫265

()696٫736

()533٫912

في  31دي�سمبر 2014

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

�صافي مركز الأدوات المالية

21.144.901

5٫897٫934

583٫204

27٫626٫039
6٫188٫617

ال تواج��ه المجموع��ة تعر�ضا ً كبيرا ً لمخاطر العمالت الأجنبية لأن عملة المجموعة الوظيفية مربوطة
بالدوالر الأمريكي وهو العملة التي يحتفظ البنك منها ب�أكبر �صافي لمركز ق�صير مفتوح كما في 31
دي�سمبر  2015و� .2014إن كافة مراكز العمالت تعتبر �ضمن ال�سقوف المقررة من قبل لجنة الموجودات
والمطلوبات.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 3-3-41خماطر العمالت (تابع)

� 1-4-41آلية �إدارة خماطر ال�سيولة

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
في  31دي�سمبر 2015

التزامات االئتمان

�ضمانات وقبوالت وخطابات اعتماد وتعر�ضات �أخرى
المجموع

في  31دي�سمبر 2014

التزامات االئتمان

�ضمانات وخطابات اعتماد وقبوالت وتعر�ضات �أخرى

عقود �صرف العمالت الأجنبية

 4-41خماطر ال�سيولة (تابع)

درهم �إماراتي

دوالر �أمريكي

�ألف درهم

�أخرى

�ألف درهم

37٫646

-

-

37٫646

�ألف درهم
541٫811

�ألف درهم
242٫307

50٫468

579٫457

242٫307

50٫468

36٫069

-

-

36٫069

539٫209

575٫278

220٫584

220٫584

48٫750

48٫750

درهم �إماراتي

دوالر �أمريكي

عقود �صرف العمالت الأجنبية

408

73٫481

671٫557

عقود �صرف العمالت الأجنبية

905

في  31دي�سمبر 2014

 4-41خماطر ال�سيولة

834٫586

872٫232

�أخرى

في  31دي�سمبر 2015

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

428٫159

808٫543

844٫612

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

551٫051

980٫115

745٫446

مخاطر ال�س��يولة هي مخاطر تتمثل في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�س��تحقاقها
نتيجة لودائع عمالء يتم �سحبها �أو احتياجات نقدية من التزامات تعاقدية �أو تدفقات نقدية خارجة �أخرى
مثل ا�س��تحقاقات الديون� .إن هذه التدفقات الخارجة من �ش��أنها �أن ت�س��تنزف الموارد النقدية المتوفرة
لإقرا�ض العمالء والأن�شطة التجارية واال�ستثمارات .وفي الظروف الق�صوى ،يمكن �أن ي�ؤدي نق�ص ال�سيولة
�إل��ى تخفي�ض��ات في الميزاني��ة العمومية وبيع موجودات �أو احتمالية عدم الق��درة على الوفاء بالتزامات
الإقرا���ض علم�ا ً ب��أن الخطر الماثل في عدم قدرة المجموعة على القيام بذلك هو في الأ�سا���س مت�أ�صل
في جميع العمليات الم�صرفية ويمكن �أن يت�أثر بظروف متعلقة بالم�ؤ�س�س��ة ب�ش��كلٍ خا�ص �أو بال�س��وق
ب�شكلٍ عام ،منها على �سبيل المثال ال الح�صر ،الأحداث االئتمانية وتدهور النظم والكوارث الطبيعية.

تق��وم المجموع��ة ب��إدارة ال�س��يولة الخا�ص��ة به��ا وفقا ً لمتطلب��ات م�صرف الإم��ارات العربي��ة المتحدة
المركزي والإر�ش��ادات الداخلية الخا�صة بالمجموعة المو�ضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
وبن��ا ًء عل��ى توجيهات اللجنة ،يتولى ق�س��م الخزينة �إدارة ال�س��يولة لدى البنك.
عل��ى �صعي��د التموي��ل ،تحتفظ المجموعة بن�س��بة كبيرة م��ن �أموالها في �ش��كل �صناديق خا�صة مما
يقلل من الحاجة �إلى التمويل الخارجي .وتعتمد المجموعة على الودائع من خالل عالقاتها مع العمالء
من الأفراد وال�ش��ركات كم�صدر �أ�سا�س��ي للتمويل ،وتعتمد فقط على المدى الق�صير على القرو�ض بين
البنوك لتمويل موجوداتها .يتم عادة �إ�صدار �س��ندات الدين للمجموعة بفترات ا�س��تحقاق �أكثر من ثالث
�س��نوات .وعموماً ،ف�إن الودائع من العمالء لها فترات ا�س��تحقاق �أق�صر ،وجزء كبير منها يتم �س��داده عند
الطل��ب بح�س��ب المعم��ول به ف��ي هذه الأ�س��واق� .إن الطبيعة ق�صي��رة الأجل لهذه الودائ��ع تعمل على
زيادة مخاطر ال�س��يولة لدى المجموعة ويدير البنك هذه المخاطر من خالل االحتفاظ ب�أ�س��عار ٍ تناف�س��ية
والرقاب��ة الم�س��تمرة على اتجاهات ال�س��وق .كم��ا �أن معظم ودائع العمالء ل��دى المجموعة تعتمد على
العالق��ة بي��ن البنك والعمالء ،وبنا ًء على الم�ؤ�ش��رات ال�س��ابقة تتميز هذه الودائ��ع بطبيعتها الثابتة ومن
ثم تعمل �إلى ح ٍد كبير على تقلي�ص مخاطر ال�س��يولة .ال تعتمد المجموعة على الودائع الكبيرة فقط
م��ن حي��ث الحج��م ولكن هناك تنوع كبير في المودعين مما ي�ؤدي �إلى ا�س��تقرار �أكثر في الودائع .جمعت
المجموعة مبلغ  500مليون دوالر �أمريكي من �س��ندات اليورو متو�س��طة الأجل في �إطار برنامج �س��ندات
الي��ورو متو�س��طة الأج��ل بقيمة مليار دوالر �أمريك��ي الذي تم �إطالقه في يونيو  .2014وفي مار���س ،2015
�أ�صدرت المجموعة �ش��ريحة ثانية من ال�س��ندات بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي في �إطار هذا البرنامج.
وقد �ساعد هذا المجموعة على توفير التمويل على المدى الطويل .ويمكن للمجموعة �أن تجمع مبالغ
�أخرى من خالل برنامج ال�س��ندات.

وعل��ى �صعي��د التوزي��ع ،تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات عالية ال�س��يولة ت�ش��تمل ب�ش��كلٍ
كبير على الأر�صدة لدى الم�صرف المركزي و�شهادات الإيداع ال�صادرة عن الم�صرف المركزي والت�سهيالت
االئتمانية بين البنوك واال�س��تثمارات في الأوراق المالية وت�ش��مل اال�س��تثمارات في ال�س��ندات الحكومية
المحلي��ة الت��ي يمك��ن ا�س��تخدامها لتلبية عجز ال�س��يولة على الم��دى الق�صير �أو االحتفاظ بها ل�س��د
العج��ز عل��ى المدى الطويل .لقد حدد م�ص��رف الإمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات االحتياطي
الخا���ص بالودائ��ع حيث تتراوح الن�س��بة بين  ٪1و ٪14موزعة بين الودائ��ع تحت الطلب والودائع لأجل .وفي
�إطار خطة تمويل الطوارئ ،تحتفظ المجموعة بخطط فورية لتمويل الديون وتعمل على تقييمها ومن
ثم ا�س��تخدامها بال�سرعة المطلوبة �إن لزم الأمر.
ّ

يحلل الجدول �أدناه موجودات ومطلوبات المجموعة �إلى مجموعات ا�س��تحقاق ذات �صلة بنا ًء على ال�س��نوات
المتبقية بداية من تاريخ التقرير حتى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي� .إن �آجال ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات
والقدرة على ا�ستبدال المطلوبات المحملة بالفائدة بتكلفة مقبولة عند ا�ستحقاقها تعتبر جميعها عوامل
هامة في تقييم �سيولة المجموعة ومدى تعر�ضها للتغيرات في �أ�سعار الفائدة و�صرف العمالت.
ي�ش��ترط الم�ص��رف المرك��زي المحافظة على معدل  1:1بخ�صو�ص ن�س��بة القرو�ض �إل��ى الودائع الثابتة،
وبموج��ب ذل��ك ينبغ��ي �أال تزيد القرو�ض وال�س��لفيات (م�ضافا ً �إليها المبالغ الموظف��ة بين البنوك والتي
يزيد �أجلها المتبقي على ثالثة �أ�شهر) عن الأموال الم�ستقرة المحددة من قبل الم�صرف المركزي .تقوم
لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع الم�ستقرة يومياً .كما تقوم المجموعة
يومي�ا ً بمتابع��ة ن�س��بة موجوداته��ا ال�س��ائلة �إلى �إجمال��ي الموجودات ون�س��بة الموجودات ال�س��ائلة ،وقد
قامت المجموعة بتحديد معايير �إدارية داخلية تمكنها من اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية المنا�سبة فور
الو�صول �إلى ال�سقوف الداخلية.

في  31دي�سمبر  ،2015كانت ن�سبة  )٪21.7 - 2014( ٪24.9من �إجمالي موجودات المجموعة في �صورة
موجودات �سائلة .كما في  31دي�سمبر  ،2015بلغت ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع الم�ستقرة :2014( ٪83.3
 )٪ 87.9مما ي�ش��ير �إلى تجاوز الحد الأدنى المطلوب كليةً .وعلى نف���س ال�سياق ،بلغت ن�سبة الموجودات
ال�س��ائلة لدى المجموعة  ٪19.1كما في  31دي�س��مبر  )٪20 :2014( 2015وهو ما ي�ش��ير �أي�ضا ً �إلى مركز
ال�سيولة ال�صحي الذي تتمتع به المجموعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� 1-4-41آلية �إدارة خماطر ال�سيولة (تابع)

 2-4-41التدفقات النقدية امل�شتقة

 4-41خماطر ال�سيولة (تابع)
حتى 3
�أ�شهر
في  31دي�سمبر 2015

�ألف درهم

 3-41خماطر ال�سوق (تابع)

12 - 3
�شهرا ً

�ألف درهم

3-1

�سنوات

�ألف درهم

� 3إلى 5

�سنوات

�ألف درهم

�أكثر من 5
�سنوات

�ألف درهم

المجموع
�ألف درهم

الموجودات

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف
لإمارات العربية المتحدة
المركزي

4٫108٫196

800٫000

-

-

-

4٫908٫196

مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

1٫626٫443

259٫107

21٫263

-

-

1٫906٫813

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

126٫808

قرو�ض و�سلفيات

موجودات وذمم مدينة من عقود
الت�أمين
�شهرة وموجودات �أخرى غير
ملمو�سة

ممتلكات ومعدات وموجودات
�أخرى
المجموع

المطلوبات وحقوق الملكية
للم�ساهمين

مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى
مبالغ م�ستحقة للعمالء
�سندات دين م�صدرة

مطلوبات وذمم دائنة عن عقود
الت�أمين
مطلوبات �أخرى ومخ�ص�ص
مكاف�آت نهاية الخدمة
للموظفين

5٫648٫285

5٫324٫457

7٫691٫173

2٫733٫383

6٫400٫798

27٫798٫096

60٫397

247٫300

14٫638

2٫704

454

325٫493

-

-

-

-

177٫349

177٫349

321٫791

91٫642

9٫059

2٫184

897٫450

1٫322٫126

11٫891٫920

6٫959٫913

8٫355٫458

3٫622٫178

9٫723٫585

40٫553٫054

491٫227

237٫407

564٫914

619٫325

-

883٫907

2٫247٫534

-

-

2٫864٫727

23٫726٫920

3٫626٫696

466٫489

-

2٫864٫727

-

-

389٫783

-

-

-

389٫783

607٫263

1٫536

-

-

96٫051

704٫850

-

-

27٫820٫105

�ألف درهم

في  31دي�سمبر 2014
عقود �صرف العمالت
الأجنبية:
892٫663
 تدفقات خارجة892٫663
 -تدفقات واردة

87٫452
87٫452

حقوق الملكية للم�ساهمين

24٫825٫410

-

�صافي عجز ال�سيولة

()12٫933٫490

2٫376٫984

7٫888٫969

757٫451

1٫910٫086

-

في  31دي�سمبر 2015
التزامات االئتمان

8٫300٫414

5٫373٫697

9٫182٫821

1٫837٫732

10٫135٫493

34٫830٫157

22٫403٫903

3٫239٫507

315٫000

1٫667٫629

7٫204٫118

34٫830٫157

المجموع

()14٫103٫489

2٫134٫190

8٫867٫821

170٫103

2٫931٫375

-
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�سنة واحدة 5-1
�سنوات
ف�أقل

7٫717٫448

تتمثل ن�س��بة كبيرة من مطلوبات المجموعة في ودائع تحت الطلب لي���س لها موعد ا�س��تحقاق ثابت.
بالرغ��م م��ن ثب��ات �أداء هذه الودائع ،فقد ت��م ت�صنيفها �ضمن مجموعة “حتى � 3أ�ش��هر” وفقا ً لتعليمات
م�صرف الإم��ارات العربية المتحدة المركزي.

220٫957
220٫957

-

-

-

745٫446
745٫446

980٫115
980٫115

 3-4-41البنود غري املدرجة يف امليزانية العمومية

4٫582٫929

�صافي عجز ال�سيولة

12- 3
�شهرا ً

5-1
�سنوات

�أكثر
من  5المجموع
�سنوات

�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

55٫742
55٫742

466٫489

مجموع الموجودات

3- 1
�أ�شهر

في  31دي�سمبر 2015
عقود �صرف العمالت
الأجنبية:
468٫747
 تدفقات خارجة468٫747
 -تدفقات واردة

2٫864٫727

مجموع المطلوبات وحقوق
الملكية

100

حتى �شهر
واحد

7٫813٫499

في  31دي�سمبر 2014

-

-

7٫717٫448

وبما �أن مبادلة �أ�سعار الفائدة لي�س لها �أثر كبير على ال�سيولة ،فلم يتم �إدراجها في الجدول التالي:

40٫553٫054

المجموع

-

-

يحل��ل الج��دول �أدن��اه الأدوات المالي��ة الم�ش��تقة الخا�ص��ة بالمجموع��ة الت��ي �س��يتم ت�س��ويتها عل��ى
�أ�سا���س �إجمال��ي ف��ي مجموعات ا�س��تحقاق ذات �صلة بن��ا ًء على الفترة المتبقية م��ن تاريخ التقرير حتى
تاري��خ اال�س��تحقاق التعاق��دي� .إن المبال��غ المبينة في الجدول تمث��ل التدفقات النقدي��ة التعاقدية غير
المخ�صوم��ة المتعلق��ة بعقود العم�لات الأجنبية� .إن التدفقات النقدية من مبادلة �أ�س��عار الفائدة غير
واردة ف��ي الإي�ضاح �أدناه.

4٫114٫981

1٫056٫141

-

ت�ش��تمل م�ش��تقات المجموعة التي �ستتم ت�س��ويتها على �أ�سا���س الإجمالي على عقود �صرف العمالت
الأجنبية.

�ضمانات وقبوالت وت�سهيالت مالية �أخرى

في  31دي�سمبر 2014
التزامات االئتمان
�ضمانات وقبوالت وت�سهيالت مالية �أخرى
المجموع

�ألف درهم
37.646
533.496

571.142

35.096
682.951

718.047

�أكثر
من  5المجموع
�سنوات

�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
126.750

126.750

973
125.592

126.565

174.340

174.340

-

37.646
834.586

872.232

36.069
808.543

844.612

البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 5-41القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قب�ضه من بيع �أ�صل �أو دفعه لنقل التزام في معاملة
منتظمة بين الأطراف الم�ش��اركة في ال�س��وق بتاريخ القيا���س .وبالتالي ،فمن الممكن �أن تن�ش��أ فروقات
بي��ن القي��م الدفتري��ة وتقديرات القيمة العادل��ة للموجودات والمطلوب��ات المالي��ة� .إن القيمة الدفترية
للموج��ودات والمطلوب��ات المالية للمجموعة المقا�س��ة بالتكلفة المطف�أة تق��ارب قيمها العادلة كما
في  ٣١دي�س��مبر  ،2015با�س��تثناء الموجودات المالية المذكورة �أدناه.
القيمة العادلة
2015

الموجودات المالية
ا�ستثمارات في �أوراق مالية

القيمة الدفترية
2015

2014

2014

�ألف درهم �ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

3٫916٫880

4٫114٫981

3٫785٫289

4٫193٫318

 6-41الأدوات املالية (تابع)

 6-41الأدوات املالية

فئات الأدوات المالية
ً
ت�ص ّن��ف الج��داول التالي��ة الموج��ودات والمطلوب��ات المالي��ة للمجموع��ة وفق�ا لفئ��ات الأدوات المالية
بموج��ب المعيار المحا�س��بي الدول��ي رقم .39
قرو�ض وذمم

متوفرة

م�شتقات

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

مدينة

في  31دي�سمبر 2015

الموجودات

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

3٫994٫469

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات
العربية المتحدة المركزي

4٫908٫196

�أدوات مالية م�شتقة

مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى
قرو�ض و�سلفيات

موجودات وذمم مدينة من عقود
الت�أمين
موجودات �أخرى

مجموع الموجودات المالية

102
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-

للبيع

116٫546

مجموع المطلوبات المالية

-

-

-

27٫798٫096

-

-

-

1٫906٫813

254٫655

-

-

-

254٫655

282٫280

-

-

-

282٫280

39٫144٫509

116٫546

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات
العربية المتحدة المركزي

�أدوات مالية م�شتقة

مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

4٫201

موجودات �أخرى

-

27٫798٫096

39٫287٫881

للبيع

60٫200
-

التحوط

-

القيمة العادلة

من خالل الربح �أو

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

الخ�سارة

-

3٫785٫289

12٫789

361

13٫150

4٫217٫469

-

-

-

4٫217٫469

305٫947

-

-

-

305٫947

25٫266٫475

-

-

-

25٫266٫475

33٫754٫456

60٫200

12٫789

361

33٫827٫806

239٫476

-

-

-

239٫476

مطلوبات مالية بالتكلفة المطف�أة

4٫114٫981

-

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

�ألف درهم

3٫966

قرو�ض وذمم

متوفرة

3٫725٫089

�ألف درهم

4٫908٫196

22٫625

الموجودات

مجموع الموجودات المالية

22٫625

-

في  31دي�سمبر 2014

32٫187٫623

م�شتقات

مدينة

قرو�ض و�سلفيات

22٫860

27٫820٫105
2٫864٫727
389٫783
56٫867

�سندات دين م�صدرة
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود الت�أمين
مطلوبات �أخرى

من خالل الربح �أو
الخ�سارة

1٫056٫141

مبالغ م�ستحقة للعمالء

المجموع

235

1٫906٫813

-

التحوط

القيمة العادلة

�ألف درهم

المطلوبات
مبالغ م�ستحقة للبنوك

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

المحملة بالفائدة المحتفظ
ت�ش��تمل اال�س��تثمارات في الأوراق المالية ب�ش��كل رئي�سي على �أدوات الدين
ّ
بها لحين ا�س��تحقاقها �أو ال�س��ندات الم�س��تندة على �أ�س��عار ال�سوق المتداولة .ت�س��تند القيمة العادلة
لأدوات الدين على الأ�س��عار المتداولة.

مطلوبات مالية بالتكلفة المطف�أة

المطلوبات
مبالغ م�ستحقة للبنوك

مبالغ م�ستحقة للعمالء
�سندات دين م�صدرة
مطلوبات �أخرى

مجموع المطلوبات المالية

�ألف درهم
761٫807

24٫651٫408
1٫667٫629
41٫728

27٫122٫572

البيانات املالية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 7-41الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

يتم ت�صنيف �أ�س��اليب قيا���س القيمة العادلة �إلى م�س��تويات مختلفة �ضمن ت�سل�س��ل للقيمة العادلة
على �أ�سا���س معطيات �أ�س��اليب التقييم الم�س��تخدمة ،وهذه الم�ستويات المختلفة مبينة �أدناه:

 7-41الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة (تابع)

مبين �أدناه الموجودات المقا�سة بالقيمة العادلة وفقا للت�سل�سل المذكور �أعاله:
ً

الأ�سعار المدرجة
في ال�سوق
الم�ستوى الأول

الأ�سعار المدرجة في ال�سوق  -الم�ستوى الأول

يت��م ت�صني��ف الأدوات المالي��ة �ضم��ن الم�س��توى الأول �إذا كان��ت قيمه��ا جدي��رة بالمالحظة في �س��وق
ن�ش��طة .يتم تقييم هذه الأدوات بالرجوع �إلى الأ�س��عار المدرجة غير المعدلة للموجودات �أو المطلوبات
المماثلة في الأ�سواق الن�شطة التي تتوفر فيها الأ�سعار المدرجة ب�شكلٍ مبا�شر وتكون م�ستخدمة في
معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في ال�س��وق.
�أ�ساليب التقييم با�ستخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة  -الم�ستوى الثاني

لق��د ت��م تقيي��م الأدوات المالي��ة الم�صنف��ة �ضم��ن الم�س��توى الثان��ي با�س��تخدام النم��اذج التي تكون
معطياتها الأ�سا�سية جديرة بالمالحظة في �سوق ن�شطة� .إن �أ�سلوب التقييم الم�ستند �إلى المعطيات
المقيمة با�ستخدام
الجديرة بالمالحظة ي�شمل �أدوات مالية مثل عقود �صرف العمالت الأجنبية الآجلة
ّ
�أ�س��اليب الت�سعير القيا�سية في ال�سوق.
�أ�ساليب التقييم با�ستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة  -الم�ستوى الثالث

ت�ضمن التقييم معطيات هامة ال ت�س��تند
يت��م ت�صني��ف الأدوات المالي��ة �ضمن الم�س��توى الثال��ث �إذا
ّ
�إل��ى بيان��ات جديرة بالمالحظة في ال�س��وق (معطي��ات غير جديرة بالمالحظة) .تعتب��ر المعطيات جديرة
بالمالحظة �إذا كان من الممكن مالحظتها مبا�ش��رة من خالل المعامالت التي تتم في �س��وق ن�ش��طة.

وعل��ى وج��ه العم��وم ،يتم تحدي��د الم�س��تويات المختلفة للمعطيات غي��ر الجديرة بالمالحظة ا�س��تنادا ً
�إل��ى المعطي��ات الجدي��رة بالمالحظة الم�ش��ابهة لها م��ن حيث طبيعتها �أو ا�س��تنادا ً �إل��ى المالحظات
التاريخي��ة �أو الأ�س��اليب التحليلية الأخرى.

يتطلب هذا الت�سل�س��ل ا�س��تخدام بيانات ال�س��وق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما �أمكن ي�أخذ
البنك بعين االعتبار �أ�سعار ال�سوق ذات ال�صلة والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم .يحلل
الجدول التالي �أ�ساليب قيا�س القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات.

 31دي�سمبر 2015

�ألف درهم

المعطيات الهامة
المعطيات
غير الجديرة
الجديرة
بالمالحظة
بالمالحظة
الم�ستوى الثاني الم�ستوى الثالث
�ألف درهم

�ألف درهم

المجموع
�ألف درهم

الموجودات بالقيمة العادلة

موجودات مالية متوفرة للبيع

 -ا�ستثمارات في �أوراق مالية � -سندات دين

74٫746

-

-

 -عقود �صرف العمالت الأجنبية

-

235

-

 -ا�ستثمارات في �أوراق مالية � -أ�سهم

107

28٫800

22٫625

-

22٫625

-ا�ستثمارات في �صناديق ا�ستثمار

3٫966

-

-

3٫966

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

3٫865٫421

-

220٫385

4٫085٫806

�أدوات مالية م�شتقة

محتفظ بها للمتاجرة

موجودات بالتكلفة المطف�أة

 31دي�سمبر 2014

28٫693
-

3٫972٫826

-

74٫746

22٫860

220٫492

235

4٫216٫178

الموجودات بالقيمة العادلة

موجودات مالية متوفرة للبيع

 -ا�ستثمارات في �أوراق مالية � -سندات دين

41٫839

-

-

41٫839

 -عقود �صرف العمالت الأجنبية

-

361

-

361

 ا�ستثمارات في �أوراق مالية � -أ�سهم�أدوات مالية م�شتقة

موجودات بالتكلفة المطف�أة

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

18٫361
3٫856٫680

3٫916٫880

-

-

12٫789

-

-

-

13٫150

-

18٫361
12٫789
3٫856٫680

3٫930٫030

جمي��ع اال�س��تثمارات متداول��ة با�س��تثناء عق��ود ال�ص��رف الأجنب��ي والأدوات المالي��ة الم�ش��تقة .ال توجد
تحوي�لات بي��ن الم�س��تويات خ�لال الفترة ،وم��ن ثم لم تجرى �أي ت�س��وية للم�س��توى الثالث.

 8-41القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

القيم��ة العادل��ة ه��ي المبل��غ ال��ذي يمكن به مبادل��ة �أ�صل �أو ت�س��وية الت��زام بعلم ورغب��ة الأطراف من
خ�لال معامل��ة تت��م عل��ى �أ�سا���س تجاري بحت ف��ي وقت القيا���س .وبالتالي ،يمك��ن �أن تن�ش��أ فروقات بين
القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .في  31دي�سمبر  ،2015تقارب
القيم��ة الدفتري��ة للموج��ودات والمطلوبات المالي��ة للمجموعة المقا�س��ة بالتكلف��ة المطف�أة قيمها
العادلة با�س��تثناء الموجودات المالي��ة المبينة �أدناه:

104
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

� .41إدارة املخاطر املالية (تابع)

 8-41القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية (تابع)
القيمة العادلة

الموجودات

قرو�ض و�سلفيات

ا�ستثمارات في �أوراق مالية

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف الإمارات العربية
المتحدة المركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى
مجموع الموجودات المالية
المطلوبات

مبالغ م�ستحقة للبنوك

القيمة الدفترية

 31دي�سمبر
2015

 31دي�سمبر
2014

 31دي�سمبر
2015

 31دي�سمبر
2014

28٫005٫631

25٫437٫913

27٫798٫096

25٫266٫475

4٫911٫482

4٫217٫469

4٫908٫196

4٫217٫469

�ألف درهم

4٫193٫318

1٫907٫656

�ألف درهم

3٫916٫880

305٫947

�ألف درهم

4٫114٫981

1٫906٫813

�ألف درهم

305٫947

39٫018٫087

33٫878٫209

38٫728٫086

33٫575٫180

1٫057٫492

761٫674

1٫056٫141

761٫807

مبالغ م�ستحقة للعمالء

27٫883٫754

24٫673٫563

مجموع المطلوبات المالية

31٫805٫373

27٫102٫866

31٫740٫973

27٫080٫844

2٫864٫727

1٫667٫629

2٫864٫727

1٫667٫629

� 9-41إدارة ر�أ�س املال

�إن �أه��داف البن��ك عند �إدارة ر�أ���س المال ،التي تمثل مفهوما ً �أو�س��ع من 'حق��وق الملكية' المدرجة �ضمن
بي��ان المركز المالي ،هي كما يلي:
•	االلتزام بمتطلبات ر�أ�س المال ال�صادرة عن م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
حماية قدرة البنك على اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة وزيادة العائدات للم�ساهمين.

•	االحتفاظ بقاعدة ر�أ�سمالية قوية تدعم تطوير �أعمال البنك.

تت��م مراقب��ة كفاي��ة ر�أ���س المال وا�س��تخدام ر�أ���س المال التنظيمي على �أ�سا���س م�س��تمر من قب��ل �إدارة
البنك با�ستخدام �أ�ساليب ت�ستند على المبادئ التوجيهية المقررة من قبل لجنة بازل وم�صرف الإمارات
العربي��ة المتح��دة المرك��زي .يتم تقدي��م المعلوم��ات المطلوبة �إلى الجه��ات التنظيمية على �أ�سا���س
منتظم وفق�ا ً لمعايير بازل .2

يقوم البنك ب�إدارة ر�أ�س المال من خالل اال�ستراتيجيات الطويلة والق�صيرة الأجل والمتطلبات التنظيمية
مع �إيالء العناية الواجبة للبيئة التنظيمية واالقت�صادية والتجارية التي يزاول فيها البنك ن�شاطه.
ي�س��عى البنك �إلى تعظيم العائد على ر�أ���س المال ويهدف دائما ً �إلى المحافظة على قاعدة ر�أ�س��مالية
قوية تدعم تطوير الأعمال وتلبي متطلبات ر�أ���س المال التنظيمي في جميع الأوقات.
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يج��ب عل��ى البن��ك تقدي��م تقرير ع��ن م�صادر ر�أ���س مال��ه وموجوداته المرجح��ة بالمخاطر بموج��ب �إطار
الدعامة الأولى من اتفاقية بازل  2وذلك ح�سبما يت�ضح في الجدول التالي .لقد قام البنك بتبني منهج
موحد لقيا���س مخ�ص�ص ر�أ���س المال لمخاطر االئتمان ومخاطر ال�سوق .وعلى �صعيد مخاطر العمليات،
يتبني البنك منهجا ً موحدا ً بديال ً لح�س��اب مخ�ص�ص ر�أ���س المال بموجب الدعامة الأولى.
2015

ال�شق الأول من ر�أ�س المال

�أ�سهم ر�أ�س المال العادية
عالوة �إ�صدار

احتياطيات قانونية و�أخرى

27٫820٫105

•
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3٫785٫289

24٫651٫408

�سندات دين م�صدرة

� 9-41إدارة ر�أ�س املال (تابع)

2014

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫676٫245

1٫676٫245

3٫560٫228

3٫275٫608

110٫350

110٫350

�أرباح محتجزة (با�ستثناء �أرباح )2015

945٫564

اال�ستقطاعات
اال�ستثمار في �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين

6٫292٫387

5٫676٫519

()317٫244

-

المجموع

ال�شق الأول من ر�أ�س المال

ال�شق الثاني من ر�أ�س المال

5٫975٫143
-

614٫316

5٫676٫519
-

مجموع ر�أ�س المال التنظيمي

5٫975٫143

المرجحة بالمخاطر
الموجودات
ّ
مخاطر االئتمان

25٫084٫932

22٫206٫238

مخاطر الت�شغيل

1٫735٫802

1٫498٫386

مخاطر ال�سوق

8٫547

5٫676٫519

29٫590

المرجحة بالمخاطر
مجموع الموجودات
ّ

26٫829٫281

23٫734٫214

ن�سبة كفاية ر�أ�س المال لر�أ�س المال التنظيمي

%22.27

%23.92

ن�سبة كفاية ر�أ�س المال لل�شريحة الأولى من ر�أ�س المال

%22.27

%23.92
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تتمث��ل المخاط��ر الرئي�س��ية الت��ي تواجهه��ا المجموعة بموج��ب عق��ود الت�أمين في اخت�لاف مدفوعات
المطالب��ات والتعوي�ض��ات الفعلي��ة �أو توقيتها عن التوقعات .وقد يت�أث��ر هذا االختالف بمدى تكرار حدوث
المطالبات وارتفاع قيمتها والم�ستحقات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة الأجل.
وعلي��ه ،ف��إن المجموعة ته��دف �إلى الت�أكد من توفّر االحتياطيات التي تكف��ي لتغطية هذه االلتزامات.

� 9-41إدارة ر�أ�س املال (تابع)

فيما يلي ن�س��ب الخطر للموجودات المحت�س��بة بمراعاة ربح ال�س��نة الحالية وبدون تنزيل توزيعات الأرباح
المقترحة ل�سنة :2015
2014

2015

�ألف درهم
7٫692٫774

مجموع ال�شق الأول من ر�أ�س المال

مجموع ال�شق الثاني من ر�أ�س المال

�ألف درهم
7٫131٫121
-

-

مجموع قاعدة ر�أ�س المال
اال�ستثمار في �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين

7٫131٫121 7٫692٫774
(- )317٫244

مجموع ر�أ�س المال التنظيمي

7٫131٫121 7٫375٫530

ن�سبة المخاطر �إلى الموجودات لمجموع قاعدة ر�أ�س ()٪

%30.05

%27.49

%30.05

ن�سبة المخاطر �إلى الموجودات لل�شق الأول من قاعدة ر�أ�س المال (%27.49 )٪

احت�س��بت الن�س��ب التالية مع الأخذ في االعتبار �أرباح ال�س��نة الحالية بعد تنزيل توزيعات الأرباح النقدية
المقترحة.
2015

مجموع ال�شق الأول من ر�أ�س المال

مجموع ال�شق الثاني من ر�أ�س المال

�ألف درهم
6٫854٫651
-

2014

�ألف درهم
6٫292٫998
-

مجموع قاعدة ر�أ�س المال
اال�ستثمار في �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين

6٫292٫998 6٫854٫651
(- )317٫244

مجموع ر�أ�س المال التنظيمي

6٫292٫998 6٫537٫407

ن�سبة المخاطر �إلى الموجودات لمجموع قاعدة ر�أ�س ()٪

ن�سبة المخاطر �إلى الموجودات لل�شق الأول من قاعدة ر�أ�س المال
()٪

%24.37

%24.37

%26.51

%26.51

تقب��ل المجموع��ة مخاط��ر الت�أمي��ن بموجب عقود الت�أمي��ن المكتتبة� .إن المجموع��ة معر�ضة لمخاطر
ال�ش��كوك الت��ي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم المطالب��ات بموجب هذه العقود.

يت��م تخفي��ف التعر���ض للمخاط��ر ال��واردة �أعاله عن طري��ق التنويع من خ�لال محفظة كبي��رة من عقود
تنوع المخاطر بمراعاة الحذر والحيطة في اختيار وتطبيق الإر�ش��ادات الخا�صة
الت�أمي��ن .يت��م �أي�ضا ً زيادة ّ
با�س��تراتيجية االكتت��اب ،وكذلك ا�س��تخدام ترتيبات �إعادة الت�أمين .تق��وم المجموعة فقط ب�إ�صدار عقود
ت�أمي��ن ق�صي��رة الأجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بت�أمين الممتل��كات والمركبات والت�أمين البحري
والت�أمين �ضد الحوادث.
�إن العن�صري��ن الرئي�س��يين لإط��ار �إدارة مخاط��ر الت�أمي��ن ل��دى المجموع��ة هم��ا ا�س��تراتيجية الت�أمي��ن
وا�س��تراتيجية �إع��ادة الت�أمي��ن كم��ا هو مبي��ن �أدناه.

ا�ستراتيجية الت�أمين

�إن اله��دف م��ن ا�س��تراتيجية الت�أمي��ن التي تتبعها المجموع��ة هو تكوين محاف��ظ متوازنة مرتكزة على
ع��دد كبي��ر من المخاط��ر المماثلة .وي�ؤدي هذا الأمر �إلى تقليل تقلب��ات نتائج هذه المحافظ.

تق��وم المجموع��ة بو�ضع ا�س��تراتيجية ت�أمين تحدد فئ��ات الأعمال التي يتم الت�أمي��ن عليها والدول التي
يت��م فيه��ا الت�أمي��ن عل��ى الأعمال والقطاع��ات التي تكون فيه��ا المجموعة م�س��تعدة لتقديم خدمات
الت�أمين .يتم تعميم هذه اال�س��تراتيجية على موظفي الت�أمين في وحدات الأعمال المختلفة من خالل
هيئ��ات الت�أمي��ن الت��ي تقوم بو�ضع الحدود التي تتم بموجبها �أعم��ال الت�أمين وفقا ً لحجم وفئة الأعمال
والدول��ة الت��ي تتم فيه��ا الأعمال وقطاع الأعمال وذلك بهدف �ضمان انتقاء المخاطر المنا�س��بة �ضمن
المحفظ��ة .تب��رم كافة عقود الت�أمينات العامة ،با�س��تثناء الت�أمين البحري ،لمدة �س��نة ويحق ل�ش��ركات
الت�أمي��ن رف�ض التجديد �أو تغيير �ش��روط وبن��ود العقد عند التجديد.

مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها

و�ضع��ت المجموع��ة ا�س��تراتيجية الت�أمين الخا�صة به��ا بغر�ض تنويع طبيعة مخاط��ر الت�أمين المقبولة
كما قامت بنف�س ال�شيء داخل كل فئة من الفئات لإيجاد تنوع كبير من المخاطر للحد من التقلبات في
النتيجة المتوقعة .يمكن �أن تت�أثر مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها بالعديد من العوامل .تقوم المجموعة
ب�أعمال الت�أمين على الممتلكات وال�س��يارات والت�أمين �ضد الإ�صابات والت�أمين ال�صحي والت�أمين البحري.
تعتبر �أعمال الت�أمين هذه عقود ت�أمين ق�صيرة الأجل حيث تتم درا�س��ة المطالبات وت�س��ويتها خالل �س��نة
واحدة من وقوع الحدث الم�ؤمن �ضده.

الممتلكات

�إن فئ��ة الت�أمي��ن عل��ى الممتل��كات تغط��ي مجموع��ة متنوع��ة م��ن المخاط��ر  ،و بالتالي تق�س��م عقود
الت�أمي��ن عل��ى الممتل��كات �إل��ى �أرب��ع مجموعات م��ن المخاطر  ،وهي الحري��ق وتوقف االعم��ال والأ�ضرار
الناتج��ة ع��ن العوامل الجوية و ال�س��رقة.
ً
يتم ابرام هذه الأنواع من عقود الت�أمين �إ�ستندا �إلى قيمة الإ�ستبدال التجارية للممتلكات و المحتويات
الم�ؤم��ن عليه��ا� .إن تكلف��ة اع��ادة بناء الممتل��كات �أو �إ�س��تبدال �أو التعوي�ض مقاب��ل المحتويات والوقت
الم�س��تغرق لإعادة ت�ش��غيل الأعمال التي تعر�ضت للتوقف هي العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر في م�ستوى
المطالبات وفقا ً لهذه ال�سيا�سات .ين�ش�أ �أكبر �إحتمال لوقوع خ�سائر كبيرة من هذه العقود من العوا�صف
او تلف الأطعمة �أو الحوادث االخرى المتعلقة بالظروف الجوية.

ال�سيارات

تهدف عقود الت�أمين على ال�سيارات �إلى تعوي�ض حاملي وثائق الت�أمين عن ال�ضرر الذي يلحق بال�سيارات �أو
اال�صابات التي يتعر�ض لها �أطراف �أخرى نتيجة الحوادث و حاالت الحريق �أو ال�سرقة التي تلحق ب�سيارتهم.
يتم تطبيق الحدود و التوجيهات المتعلقة ب�أعمال الت�أمين لو�ضع معايير منا�سبة لإختيار المخاطر.

�إن م�ستوى الأحكام الق�ضائية فيما يتعلق بحاالت الوفيات و اال�صابات وتكاليف �إ�ستبدال ال�سيارات هما
العامالن الرئي�سيان اللذان ي�ؤثران في م�ستوى المطالبات.
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 .42خماطر الت�أمني (تابع)

 .42خماطر الت�أمني (تابع)

ته��دف عق��ود الت�أمي��ن البحري �إل��ى تعوي�ض حاملي عق��ود الت�أمين عن اال�ض��رار �أو الإلتزامات التي تترتب
عل��ى فق��دان �أو تلف و�س��يلة النقل البحري والح��وادث البحرية التي يترتب عليها خ�س��ارة كلية �أو جزئية
لل�شحنات.

تق��وم المجموع��ة ب�إعادة الت�أمين عل��ى جزء من مخاطر الت�أمين التي تق��وم بالت�أمين عليها وذلك بهدف
مراقبة تعر�ضها للخ�س��ارة وحماية مواردها الر�أ�سمالية.

الت�أمين البحري

فيم��ا يتعل��ق بالت�أمي��ن البح��ري ،تمث��ل المخاط��ر الرئي�س��ية ف��ي فق��دان �أو تلف و�س��يلة النق��ل البحري
والح��وادث الت��ي يترت��ب عليها خ�س��ارة كلي��ة �أو جزئية لل�ش��حنات.

تهدف ا�ستراتجية الت�أمين الخا�صة بفئة الت�أمين البحري �إلى �ضمان التنويع الجيد لوثائق الت�أمين فيما
يتعلق بال�سفن وطرق ال�شحن التي تخ�ضع للت�أمين.

الت�أمين �ضد الحوادث

فيما يتعلق بفئة الت�أمين �ضد الحوادث ،مثل تعوي�ض العمل والحوادث ال�شخ�صية وااللتزام العام تجاه
طرف �أخر وفقدان الأموال ،ف�إن م�ستوى الخ�سائر �أو ال�ضرر والأحكام الق�ضائية المحتملة تمثل العوامل
الرئي�سية التي ت�ؤثر في م�ستوى المطالبات.

تقوم ال�ش��ركة ب�إدارة هذه المخاطر من خالل �إ�س��تراتيجية الت�أمين الخا�صة بها وترتيبات منا�س��بة لإعادة
الت�أمين التعامل الفعال مع المطالبات .ت�س��عى �إ�س��تراتيجية الت�أمين �إلى �ضمان التنوع الجيد لمخاطر
الت�أمين ح�سب طبيعة وقيمة المخاطر .يتم و�ضع حدود الت�أمين ل�ضمان �إختيار المخاطر المنا�سبة.
تب��ادر ال�ش��ركة ب��إدارة المطالب��ات وال�س��عي �إل��ى �إجراء ت�س��وية مبكرة لها م��ن �أجل الحد م��ن تعر�ضها
لمخاط��ر تطور الأح��داث ب�صورة غي��ر متوقعة.
ل��دى ال�ش��ركة ترتيبات �إع��ادة ت�أمين كافي��ة لحماية قدرتها المالي��ة مقابل المطالب��ات الخا�صة بكافة
فئ��ات �أعم��ال الت�أمين بغر�ض الحد من الخ�س��ائر �إلى المبلغ الذي تراه الإدارة منا�س��باً.

ح�صلت ال�ش��ركة على تغطية �إعادة ت�أمين كافية على �أ�سا���س غير تنا�س��بي لكافة فئات �أعمال الت�أمين
بغر�ض الحد من الخ�سائر �إلى المبلغ الذي تراه الإدارة منا�سباً.

الت�أمين ال�صحي

يمث��ل االنتق��اء الطب��ي جزءا ً م��ن �إجراءات الت�أمين ل��دى المجموعة والتي يتم بموجبها تحميل �أق�س��اط
الت�أمي��ن لتعك���س الحالة ال�صحية للمتق��دم بطلب الت�أمين والتاريخ الطبي عن عائلته .ترتكز الأ�س��عار
على االفترا�ضات مثل افترا�ضات الوفاة والحياة والتي ت�ستند على الخبرة ال�سابقة والتوجهات الحالية.
يت��م تقيي��م العق��ود التي تنط��وي على مخاطر مح��ددة و�ضمانات لتحدي��د �إمكانية تحقي��ق �أرباح وفقا ً
للإجراءات المو�ضوعة م�س��بقا ً قبل اعتمادها.

تت��م مراجع��ة المنتج��ات م��ن قبل وحدات الأعم��ال ب�صورة �س��نوية للت�أكد م��ن �أن االفترا�ضات الخا�صة
بالت�س��عير ال ت��زال منا�س��بة .ويت��م �إج��راء تحليل لتغي��رات الإي��رادات والمطلوبات لمعرفة م��ا هو م�صدر
توق��ع �أي تغي��ر مادي ف��ي النتائج الفعلية عما كان متوقع .وي�ؤكد هذا التحليل مدى مالءمة االفترا�ضات
الم�س��تخدمة في الت�أمين والت�سعير.

تركيز مخاطر الت�أمين

تترك��ز مخاط��ر الت�أمي��ن الناتجة عن عقود الت�أمين ب�صورة �أ�سا�س��ية في دولة الإم��ارات العربية المتحدة.
�إن حجم المخاطر من حيث المنطقة الجغرافية ي�ش��ابه ال�س��نة ال�سابقة.

االفرتا�ضات وعوامل الت�أثر
الآلية الم�ستخدمة في تحديد االفترا�ضات

�إن الطريق��ة المتبع��ة من قب��ل المجموعة لتقدير مخ�ص�ص��ات المطالبات المتكب��دة ولم يتم الإبالغ
عنها ت�أخذ في االعتبار البيانات التاريخية والتقديرات ال�سابقة وتفا�صيل برنامج �إعادة الت�أمين وذلك عند
تقييم المبالغ المتوقعة ال�س��تردادات �إعادة الت�أمين.

ا�ستراتيجية �إعادة الت�أمين

يت�ضم��ن ن�ش��اط �إع��ادة الت�أم�ين املتن��ازل عنه خماط��ر االئتمان كم��ا هو مب�ين يف الإي�ضاح اخلا���ص ب�إدارة
املخاط��ر املالي��ة .يوج��د ل��دى املجموعة ق�س��م لإعادة الت�أمني والذي يكون م�س��ؤوال ً عن و�ض��ع احلد الأدنى
ملعايري ال�ضمان املتعلقة ب�أعمال �إعادة الت�أمني املقبولة بالإ�ضافة �إىل متابعة �رشاء �إعادة الت�أمني من قبل
وحدات الأعمال طبقا ً لتلك املعايري .ويقوم هذا الق�سم مبتابعة التطورات يف برنامج �إعادة الت�أمني ومدى
مالءمته ب�شكل م�ستمر.
تق��وم املجموع��ة ب��شراء جمموع��ة من عق��ود �إع��ادة التامني على �أ�سا���س ن�س��بي وغري ن�س��بي لتخفي�ض
�ص��ايف تعر�ضه��ا للمخاط��ر .ع�لاوة على ذلك ،يج��وز لعمالء الت�أمني ��شراء عقود �إعادة ت�أم�ين اختيارية يف
بع���ض الظ��روف املحددة .وتخ�ضع عملية ��شراء عقود �إع��ادة الت�أمني االختيارية �إىل املوافقة امل�س��بقة من
الق�س��م املعني وتتم مراقبة �إجمايل م�رصوفات �إعادة الت�أمني االختياري ب�صورة منتظمة من قبل ق�س��م
�إعادة الت�أمني.

 .43التقدي��رات والأح��كام املحا�س��بية الهام��ة امل�س��تخدمة يف
تطبي��ق ال�سيا�س��ات املحا�س��بية

تت�أث��ر البيان��ات المالي��ة الموحدة للمجموع��ة ونتائجه��ا المالية بال�سيا�س��ات واالفترا�ض��ات والتقديرات
المحا�س��بية ور�أي الإدارة والت��ي م��ن ال�ضروري و�ضعها في �س��ياق �إعداد البيانات المالي��ة الموحدة .تقوم
المجموعة ب�إعداد تقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل ال�سنة
المالي��ة القادمة� .إن جمي��ع التقديرات واالفترا�ضات المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير
المالي��ة تمث��ل �أف�ض��ل التقديرات الممكن��ة وفقا ً للمعايير المعم��ول بها .يتم تقيي��م التقديرات والآراء
ب�ش��كلٍ متوا�صل ،وت�س��تند �إلى الخبرة ال�س��ابقة وعوامل �أخرى والتي منها التوقعات الخا�صة بالأحداث
الم�س��تقبلية التي يتوقع �أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة� .إن ال�سيا�س��ات المحا�س��بية ور�أي
الإدارة بخ�صو���ص بن��ود معين��ة لهم��ا �أهمية خا�صة بالن�س��بة لنتائج المجموعة ومركزه��ا المالي نظرا ً
لطبيعتهما الهامة.

(�أ) خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلفيات وذمم الت�أمني املدينة

تق��وم المجموع��ة بمراجع��ة محفظ��ة قرو�ضه��ا لتقييم مدى االنخفا���ض في قيمتها كل ثالثة �ش��هور
على الأقل .وعند تحديد ما �إذا كان ينبغي ت�سجيل خ�سارة االنخفا�ض في القيمة �ضمن بيان الدخل ،ف�إن
المجموعة تبدي ر�أيها حول ما �إذا كانت هناك بيانات جديرة بالمالحظة ت�شير �إلى وجود انخفا�ض يمكن
قيا�س��ه ف��ي التدفق��ات النقدية الم�س��تقبلية المقدرة من محفظة القرو�ض �أو الذم��م المدينة قبل �أن
يكون بالإمكان تحديد االنخفا�ض في كل قر�ض �أو ذمة مدينة في تلك المحفظة على حدة .قد ي�شتمل
هذا الدليل على بيانات جديرة بالمالحظة ت�ش��ير �إلى وجود تغير �س��لبي في حالة ال�س��داد للمقتر�ضين
ف��ي �إح��دى المجموع��ات �أو في الظ��روف االقت�صادية الوطني��ة �أو المحلية المقترنة بح��االت العجز عن
ال�س��داد بخ�صو�ص الموجودات في تلك المجموعة .ت�أخذ الإدارة في الح�س��بان تجربة الخ�س��ارة التاريخية
عن��د تقييم التدفقات النقدية الم�س��تقبلية من �أج��ل تقييم محفظة القرو�ض والذمم المدينة لتحري
االنخفا�ض في قيمتها .تتم مراجعة المنهجية واالفترا�ضات الم�ستخدمة لتقدير كل من قيمة وتوقيت
التدفقات النقدية الم�ستقبلية ب�شكلٍ منتظم وذلك للحد من �أي فروقات بين تقديرات الخ�سائر وتجربة
تغير في المخ�ص�ص بمقدار ٪5 -/+كان �سي�ؤدي �إلى زيادة  /نق�صان الربح بواقع
الخ�سارة الفعلية� .إن �أي ّ
 37ملي��ون درهم ( 27 :2014مليون درهم).

تتمث��ل االفترا�ض��ات الت��ي يكون له��ا الت�أثير الأكبر على قيا���س مخ�ص�صات عق��ود الت�أمين في معدالت
الخ�س��ارة المتوقعة لأقرب �س��نة وقعت فيها الحوادث.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .43التقدي��رات والأح��كام املحا�س��بية الهام��ة امل�س��تخدمة يف
تطبي��ق ال�سيا�س��ات املحا�س��بية (تاب��ع)
(ب) ا�ستثمارات حمتفظ بها حلني اال�ستحقاق

تتبنى المجموعة �إر�ش��ادات المعيار المحا�س��بي الدولي رقم  39بخ�صو�ص ت�صنيف الموجودات المالية
غي��ر الم�ش��تقة الت��ي له��ا دفع��ات ثابت��ة �أو قابلة للتحدي��د وتاريخ ا�س��تحقاق ثابت وت�ص ّنفه��ا على �أنها
محتف��ظ به��ا لحين ا�س��تحقاقها .يقت�ضي هذا الت�صنيف �إبداء ر�أي معين .وفي �س��بيل �إبداء هذا الر�أي،
تقوم المجموعة بتقييم نيتها ومدى قدرتها على االحتفاظ بهذه اال�س��تثمارات لحين ا�س��تحقاقها� .إذا
ٍ
ظروف غير ا�ستثنائية  -مثل
تعذر على المجموعة االحتفاظ بهذه اال�س��تثمارات لحين ا�س��تحقاقها في
ٍ
بوقت وجيز �أو لدوا ٍع ا�س��تثنائية متعلقة باالئتمان  -عندها
بيع كمية غير كبيرة قبل تاريخ اال�س��تحقاق
�س��يكون مطلوبا ً من المجموعة �أن تُعيد ت�صنيف كامل الفئة �إلى ا�س��تثمارات متوفرة للبيع .وبعد ذلك
يتم قيا���س هذه اال�س��تثمارات بالقيمة العادلة ولي�س بالتكلفة المطف�أة.

(ج) انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتوفرة للبيع

تتعامل المجموعة مع اال�ستثمارات المتوفرة للبيع على �أنها قد تعر�ضت النخفا�ض في قيمتها عندما
يك��ون هن��اك انخفا���ض كبي��ر �أو متوا�صل ف��ي القيم��ة العادلة لم��ا دون تكلفتها �أو عندم��ا يكون هناك
ً
“كبيرا” �أو
دلي��ل مو�ضوع��ي عل��ى حدوث االنخفا�ض في القيمة� .إن تحديد ما �إذا كان هذا االنخفا�ض يعد
ً
ً
لا” يتطلب تقدي��را ً
هاما.
“متوا�ص�

(د) خم�ص�ص املطالبات القائمة املبلغ وغري املبلغ عنها

يتعين على الإدارة �إبداء ر�أي هام فيما يتعلق بتقدير المبالغ الم�س��تحقة لأ�صحاب العقود النا�ش��ئة عن
المطالبات المتعلقة بعقود الت�أمين .ت�س��تند هذه التقديرات بال�ضرورة �إلى و�ضع افترا�ضات هامة حول
عوامل متعددة تنطوي على درجات متباينة ،وعلى الأرجح هامة ،من االجتهاد وال�شكوك حيث �إن النتائج
الفعلية قد تختلف عن تقديرات الإدارة مما ي�ؤدي �إلى تغيرات م�ستقبلية في االلتزامات المقدرة.
وعل��ى وج��ه الخ�صو���ص ،يجب و�ضع تقديرات لكل م��ن التكلفة النهائية المتوقع��ة للمطالبات المبلغ
عنه��ا بتاري��خ بيان المركز المال��ي والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالب��ات المتكبدة غير المبلغ عنها
بتاريخ بيان المركز المالي.
يت��م تقدي��ر المطالب��ات التي تتطل��ب �أحكاما ً ق�ضائية �أو قرارات تحكيمية ب�ش��كلٍ منف��رد .يتولى خبراء
م�س��تقلون ف��ي تعدي��ل الخ�س��ائر عادةً تقدي��ر مطالب��ات الممتلكات .وتق��وم الإدارة بمراجع��ة منتظمة
لمخ�ص�صاته��ا للمطالب��ات المتكب��دة والمطالبات المتكبدة غي��ر المبلغ عنها.

الإف�صاحات مبوجب بازل  -2بيالر 3
يف  31دي�سمرب 2015
الإف�صاح��ات ال��واردة �أدن��اه تتعل��ق بـ بنك ر�أ���س الخيمة الوطني (���ش.م.ع) و�ش��ركاتها الخم�س��ة التابعة
(المجموع��ة) وه��ي بموج��ب ب��ازل  ، 2بي�لار  ،3تمث��ل مب��ادئ �إن�ضباط ال�س��وق الذي يتطلب م��ن البنوك
الك�ش��ف ع��ن المعلوم��ات الكمي��ة والنوعي��ة للمخاطر و�إدارة ر�أ���س الم��ال  .هذه الإف�صاح��ات هي �أي�ضا
بمثابة �إمتثال للتعميم رقم  27/2009الم�ؤرخ في  17نوفمبر  2009ال�صادر عن م�صرف الإمارات العربية
المتحدة المركزي.

 . 1ال�رشكات التابعة واال�ستثمارات الهامة

ي�ض��م بن��ك را���س الخيم��ة الوطني (���ش.م.ع) البنك وخم�س��ة �ش��ركات تابعة وهي �ش��ركة ر�أ���س الخيمة
الوطني��ة للت�أمي��ن (���ش.م.ع) و�ش��ركة راك للتموي��ل الإ�س�لامي ���ش.م.خ ومكت��ب خدمات الدعم ���ش.م.خ
و�شركة راك تكنولوجي في المنطقة الحرة و�شركة كايمان للتمويل المحدودة (ي�شار �إليهم مجتمعين
بالمجموعة) وت�شمل البيانات المالية الموحدة البنك و�شركاته التابعة  .وم�صالح البنك المبا�شرة وغير
المبا�ش��رة في ال�ش��ركات التابعة كما يلي-:
ال�شركة التابعة

ر�أ�س المال الم�صرح
به والم�صدر

ن�سبة
الملكية

بلد الت�أ�سي�س

الأن�شطة الرئي�سية

�شركة ر�أ�س الخيمة
الوطنية للت�أمين �ش.م.ع

 110مليون درهم

%79.23

الإمارات

كافة �أعمال
الت�أمين

�شركة راك للتمويل
الإ�سالمي �ش.م.خ

 100مليون درهم

%99.9

الإمارات

مكتب خدمات الدعم-
المنطقة الحرة

� 500ألف درهم

%80

الإمارات

راك تكنولوجي -المنطقة
الحرة

� 500ألف درهم

%80

الإمارات

(هـ) الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات

تحدد الإدارة الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات وتكلفة اال�س��تهالك لها .تتغير تكلفة اال�س��تهالك
لل�سنة ب�شكل ملحوظ �إذا اختلف العمر الفعلي عن العمر الإنتاجي المقدر للأ�صل.
ل��م ت�ش��ر عملي��ة المراجع��ة التي �أجرتها الإدارة في ال�س��نة الحالي��ة �إلى �أي �ضرورة لإج��راء تغييرات على
العمر الإنتاج��ي للممتلكات والمعدات.

 .44امل�ساهمات االجتماعية

تبلغ قيمة الم�س��اهمات االجتماعية (�ش��املة التبرعات الخيرية) خالل ال�س��نة لمختلف الم�س��تفيدين
 1.63ملي��ون درهم ( 1.62مليون درهم).
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راك كايمان للتمويل
المحدودة

 100دوالر

%99.9

جزر الكايمان

بيع منتجات
متوافقة مع
ال�شريعة
تقديم
خدمات الدعم
والم�ساندة
للبنك
خدمات
الدعم الفني
والم�ساندة
للبنك
للم�ساعدة في
�إ�صدار �سندات
متو�سطة
الأجل بقيمة
 800مليون يورو
�ضمن برناج
البنك المتعلق
ب�إ�صدار �سندات
بقيمة  1مليار
دوالر
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الإف�صاحات مبوجب بازل  -2بيالر 3
يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 .2هيكل ر�أ�س املال

 . 3كفاية ر�أ�س املال (تابع)

مبين في الجدول �أدناه هيكل ر�أ�س المال للمجموعة -:

وتحلي��ل ه��ذه المخاطر  ،وو�ضع حدود و�ضوابط منا�س��بة للمخاطر  ،ور�صدها وااللتزام بالحدود من خالل
و�س��ائل موثوق بها و �أنظمة معلومات متطورة ومواكبة .تقوم المجموعة بمراجعة دورية ل�سيا�س��ات و
نظم �إدارة المخاطر لتعك���س التغيرات في الأ�س��واق والمنتجات و �أف�ضل الممار�س��ات النا�ش��ئة.

�أ) الإف�صاحات النوعية (تابع)

الإف�صاحات الكمية

�شريحة  1من ر�أ�س المال

�أ�سهم ر�أ�س مال عادية
عالوة �إ�صدار

�إحتياطي قانوني

�إحتياطي طوعي

�إحتياطي م�صرفي عام

�إحتياطي مخاطر �إئتمان

�ألف درهم

1٫676٫245
110٫350
839٫590
336٫717
900٫000

1٫150٫000

�إحتياطي �إئتماني تنظيمي

334٫000

�أرباح محتجزة

945٫564

�إحتياطي للقيمة العادلة

()79

ال�شريحة الأولى من ر�أ�س المال غير �شاملة �أرباح 2015

6٫292٫387

الإ�ستقطاعات
�إ�ستثمار فى �شركة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين

()317٫244

مجموع ر�أ�س المال النظامي

5٫975٫143

�أرباح ال�سنة الحالية (غير �شاملة ر�أ�س الخيمة الوطنية للت�أمين)

1٫400٫387

ناق�صا  :الأرباح النقدية المقترحة لعام 2015

()838٫123

�شريحة  1من ر�أ�س المال
�شريحة  2من ر�أ�س المال

مجموع ر�أ�س المال النظامي �شامل �أرباح 2015

مجموع ر�أ�س المال النظامي بعد �إ�ستقطاع الأرباح النقدية المقترحة
ل�سنة 2015

5٫975٫143
-

7٫375٫530

6٫537٫407

 . 3كفاية ر�أ�س املال

�أ) الإف�صاحات النوعية

اعتم��د بنك ر�أ���س الخيمة الوطني ���ش.م.ع (المجموعة) نهج موحد لح�س��اب مخاط��ر االئتمان ومخاطر
ال�س��وق  .للمخاطر الت�ش��غيلية وقد اعتمدت المجموعة المنهاج البديل الموحد (.)ASA
�أن�ش��طة المجموع��ة معر�ض��ة لمجموعة متنوعة م��ن المخاطر المالية و تنطوي هذه الأن�ش��طة على
تحليل وتقييم وقبول و�إدارة بدرجة معينة للمخاطر �أو مجموعة من المخاطر .و�أخذ المخاطر في الإعتبار
هو من �صميم �إدارة الأعمال والخدمات المالية .لذا تهدف المجموعة �إلى تحقيق التوازن المنا�سب بين
المخاطر والعوائد وتقليل الآثار ال�سلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

لجن��ة الموج��ودات والمطلوب��ات ( ، )ALCOهي لجنة �أ�سا�س��ية للإ�ش��راف على المخاطر الرئي�س��ية على
الميزاني��ة العمومي��ة ويتر�أ�س��ها الرئي���س التنفي��ذي ور�ؤ�س��اء المالي��ة والخزان��ة و الخدم��ات الم�صرفي��ة
لل�ش��ركات و الخدمات الم�صرفية للأفراد  .تجتمع على �أ�سا���س منتظم لمراقبة و�إدارة مخاطر ال�س��وق.

لجنة الموجودات والمطلوبات هي الم�س��ؤولة عن الم�ؤ�ش��رات المالية الرئي�س��ية للمجموعة والن�س��ب،
تعيين �س��قوف الإدارة ومراقبة هذه المخاطر� .أي�ضا لجنة الموجودات والمطلوبات م�س��ؤولة عن القرارات
اال�ستثمارية للمجموعة  ،وتقدم التوجيهات بخ�صو�ص �أ�سعار الفائدة و حركة العملة .

يتر�أ���س لجنة �إدارة المخاطر ( )MRCالرئي���س التنفيذي و هي لجنة م�س��ؤولة عن جميع �أ�ش��كال المخاطر
الأخ��رى ذات الطبيعة الت�ش��غيلية .وتقوم اللجنة بمراجعة مدى كفاي��ة و فعالية نظم الرقابة الداخلية
 ،و�إجراءات �إدارة المخاطر الت�ش��غيلية و مناهج تقييم المخاطر والم�ؤ�ش��رات الرئي�س��ية للمخاطر (، )KRI
والتقييم الذاتي للمخاطر الت�ش��غيلية ( )ORSAو �إدارة الحوادث.

وفق��ا لعملي��ة المراجع��ة الإ�ش��رافية ( )SRPبموج��ب بازل  ، 2بي�لار  ، 2تقدم مجموعة ب�ص��ورة دورية �إلى
الم�ص��رف المرك��زي برنام��ج التقيي��م الداخلي لكفاية ر�أ���س المال ( )ICAAPحيث تح��دد جميع المخاطر
المعر�ض��ة لها  ،وكيفية قيا�س��ها ومراقبتها و حيثما �أمك��ن البحث في �إمكانية تخفيف هذه المخاطر
وتحقيق المواءمة مع ر�أ���س المال .وت�أخذ في االعتبار �أي �إفادات تح�صل عليها من الجهات التنظيمية .
مبين �أدناه و�صف للمخاطر المختلفة المتعلقة بمخاطر الموجودات بموجب اتفاقية بازل : 2
مخاطر االئتمان

يت��م تعري��ف مخاط��ر االئتمان ب�أنها المخاطر المرتبطة ب�إخفاق الزبائ��ن والعمالء للمجموعة �أو الأطراف
الأخرى في الإيفاء �أو غير م�ستعدين لدفع الفائدة و�سداد قيمة القرو�ض الأ�صلية �أو ف�شلهم في الوفاء
بالتزاماته��م التعاقدي��ة بموج��ب اتفاقات القرو���ض �أو الت�س��هيالت االئتمانية الأخرى  ،مما يت�س��بب في
خ�سارة مالية للمجموعة.
تن�ش��أ مخاط��ر االئتمان �أي�ضا ً من خالل انخفا�ض التقيي��م االئتماني لأدوات الأطراف المقابلة التي يقوم
البن��ك باالحتف��اظ ب�أدواته��ا االئتمانية .الأمر الذي ي�ؤدي �إلى االنخفا�ض ف��ي قيمة الموجودات .ولما كانت
مخاطر االئتمان �أهم المخاطر التي تواجه البنك .ف�إنه يتم تكري���س موارد وخبرات و�ضوابط مقدرة لإدارة
هذه المخاطر �ضمن الأق�س��ام الرئي�سية للبنك.
تت�ضمن �سيا�س��ة االئتمان �أ�س��لوبا ً منظما ً وثابتا ً لتحديد و�إدارة مخاطر المقتر�ضين والأطراف المقابلة
الكامنة في موجودات كافة العمليات الم�صرفية للأفراد ولل�ش��ركات الكبرى وال�صغيرة والمتو�س��طة.
مخاطر ال�سوق

يتعر���ض البن��ك لمخاط��ر ال�س��وق وه��ي المخاطر التي ت��ؤدي �إلى تذب��ذب القيم��ة العادل��ة �أو التدفقات
النقدية الم�س��تقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في الأ�س��عار ال�س��وقية .تن�ش��أ مخاطر ال�س��وق من
�أ�س��عار الفائ��دة والعمالت و�أدوات حق��وق الملكية والتي جميعها تتعر�ض لحركة ال�س��وق وللتغيرات في

�إدارة مخاط��ر المجموع��ة ي�ش��مل العدي��د م��ن المخاط��ر .ع��ادة م��ا تت�ضمن مخاط��ر االئتم��ان ،مخاطر

ال�س��يولة  ،ومخاطر التركز ومخاطر ال�س��وق و المخاطر الت�ش��غيلية  ،ومخاطر �أمن المعلومات ومخاطر
ا�س��تمرارية العم��ل  ،مخاط��ر ال�س��معة و المخاط��ر التنظيمي��ة واالمتث��ال .تم و�ضع �سيا�س��ات لتحديد
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يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
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�أ) الإف�صاحات النوعية (تابع)

م�ستوى تذبذب الأ�سعار �أو المعدالت �أو الأ�سعار ال�سوقية مثل �أ�سعار الفائدة ومعدالت االئتمان و�أ�سعار
�ص��رف العمالت الأجنبية و�أ�س��عار حقوق الملكية.
اليدخل البنك في تعامالت تجارية م�شتقة تتعلق بالم�ضاربات .والتعر�ض الوحيد في الم�شتقات يتعلق
بعقود �صرف العمالت الآجلة والذي يقوم به البنك نيابة عن العمالء.

المخاطر الت�شغيلية

المخاطر الت�ش��غيلية هي مخاطر الخ�س��ارة الناجمة عن عدم كفاية �أو ف�شل الأنظمة الداخلية والأفراد
والأنظمة �أو من �أحداث خارجية � ،س��واء كانت متعمدة  ،غير مق�صودة �أو طبيعية .وهي مخاطر كامنة
تواجهها جميع ال�ش��ركات و وت�ش��مل عددا كبيرا من المخاطر الت�ش��غيلية بما في ذلك توقف الأعمال
وف�ش��ل الأنظ��م واالحتي��ال الداخل��ي والخارج��ي ،وممار�س��ات الموظفي��ن وال�س�لامة في م��كان العمل ،
والعمالء ،و الممار�س��ات التجارية  ،وتنفيذ المعامالت و �إدارة المعامالت ،و الأ�ضرار التي تلحق بالأ�صول
المادية  .على الرغم من �أنه ال يمكن الق�ضاء على المخاطر الت�ش��غيلية في مجملها ،ف�إن المجموعة
تب��ذل م�س��اعيها للح��د من تلك المخاطر من خالل وجود بنية تحك��م قوية في جميع �أنحاء المجموعة.

�إدارة المخاط��ر الت�ش��غيلية تب��د�أ م��ع اعتم��اد هي��كل �إداري ر�س��مي في �إط��ار لجن��ة �إدارة المخاطر وذلك
بغر�ض توفير التوجيه اال�ستراتيجي والرقابة ور�صد المخاطر الت�شغيلية  .ي�ستند �إطار المعايير للمخاطر
�إل��ى �أف�ض��ل الممار�س��ات و تقني��ن مبادئ التحك��م الأ�سا�س��ية لإدارة المخاطر الت�ش��غيلية .وهو ي�ضمن
تحديد وتقييم ومراقبة وقيا���س و ر�صد والإبالغ عن المخاطر الت�ش��غيلية ب�صورة متنا�سقة على �صعيد
المجموعة� .أي�ضا يقوم بمراجعة الت�أمينات التي تحتفظ بها المجموعة ،ولكن ال ينظر �إليها باعتبارها
عامال مخففا .

الإف�صاحات مبوجب بازل  -2بيالر 3
يف  31دي�سمرب ( 2015تابع)
 . 3كفاية ر�أ�س املال (تابع)

�أ) الإف�صاحات الكمية (تابع)

�ألف درهم

رجحة بالمخاطر
م ّ
الموجودات ال ُ

25٫084٫932

المخاطر الإئتمانية

8٫547

مخاطر ال�سوق

1٫735٫802

مخاطر العمليات

رجحة بالمخاطر
م ّ
مجموع الموجودات ال ُ

26٫829٫281

�إجمالى ر�أ�س المال النظامي ( بعد �إ�ستقطاع قيمة �إ�ستثمار راك الوطنية للت�أمين
بقيمة  317.244درهم و�إ�ستبعاد �أرباح ال�سنة الحالية والأرباح النقدية المقترحة)

5٫975٫143

ن�سبة كفاة ر�أ�س المال

%22.27

�إجمالى ر�أ�س المال النظامي ( �شاملة قيمة �إ�ستثمار راك الوطنية للت�أمين بقيمة
 317.244درهم و�أرباح ال�سنة الحالية والأرباح النقدية المقترحة)

6٫537٫407

ن�سبة كفاة ر�أ�س المال ( �شاملة �أرباح ال�سنة الحالية والأرباح النقدية المقترحة)

%24.37

�إجمالى ر�أ�س المال النظامي ( �شاملة قيمة �إ�ستثمار راك الوطنية للت�أمين بقيمة
 317.244درهم و�أرباح ال�سنة الحالية والأرباح النقدية المقترحة)

7٫375٫530

ن�سبة كفاة ر�أ�س المال ( �شاملة �أرباح ال�سنة الحالية وبدون �إ�ستقطاع الأرباح
النقدية المقترحة)

%27.49

 .4خماطر الإئتمان  -الإف�صاحات الكمية
�صافى التعر�ض الإئتماين للعمالت

تعر�ض المجموعة في  31دي�سمبر  2015كما هو مبين ادناه-:
يظهر
ّ
بنود �ضمن الميزانية العمومية
في  31دي�سمبر 2015

درهم �إماراتي
�ألف درهم

دوالر �أمريكي

�أخرى

�ألف درهم

�ألف درهم

مبالغ م�ستحقة من م�صارف �أخرى

748٫695

1٫032٫713

125٫405

1٫906٫813

�أوراق مالية ا�ستثمارية

49٫473

4٫065٫508

-

4٫114٫981

قرو�ض و�سلف

مجموع المم ّول
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�ألف درهم

26٫109٫784

1٫676٫719

26٫907٫952

6٫774٫940

11٫593

136٫998

المجموع

27٫798٫096
33٫819٫890
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 .4خماطر الإئتمان  -الإف�صاحات الكمية (تابع)
�صافى التعر�ض الإئتماين للعمالت (تابع)
بنود خارج الميزانية العمومية
في  31دي�سمبر 2015

درهم �إماراتي

دوالر �أمريكي

�أخرى

�ألف درهم

�ألف درهم

37٫646

-

-

37٫646

�ألف درهم

التزامات ائتمانية

�ضمانات وقبوالت وتعر�ضات �أخرى

541٫811

مجموع الميزانيتين

27٫487٫409

المجموع المم ّول

�صافى التعر�ض الإئتماين للعمالت (تابع)

579٫457

�ألف درهم
242٫307

242٫307

7٫017٫247

50٫468

50٫468

187٫466

المجموع

834٫586

872٫232

34٫692٫122

(أ) �إجمايل خماطر االئتمان جغرافيا :

تمار���س المجموع��ة �أن�ش��طتها داخ��ل الإمارات العربي��ة المتحدة  .التعر���ض خارج دولة الإم��ارات العربية
المتحدة �ضئيل و ب�ش��كل رئي�س��ي في �شكل قرو�ض وودائع بين البنوك ومجموعة ا�ستثمارات بقيمة 3.4
ملي��ار دره��م � ،أي حوال��ي  ٪ 10.1من �إجمالي مخاطر االئتمان كما في  31دي�س��مبر . 2015

ب) �إجمايل تركيز خماطر االئتمان بح�سب القطاع ال�صناعي

في  31دي�سمبر 2015

الزراعة وال�صيد والأن�شطة
ذات ال�صلة

النفط الخام والغاز والتعدين
وا�ستغالل المحاجر
الت�صنيع

قرو�ض
و�سلف

�سندات
دين

مبالغ
م�ستحقة
من م�صارف

�إجمالي
التمويل

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

96

-

-

96

4٫827

-

-

4٫827

117٫530

122٫357

726٫987

218٫264

-

945٫251

28٫423

973٫674

684٫085

190٫959

-

875٫044

78٫775

953٫819

التجارة

6٫374٫785

-

1٫027٫995

الم�ؤ�س�سات المالية
الخدمات

الحكومة

الخدمات الم�صرفية للأفراد
مجموع التعر�ضات

�ألف درهم

156

الكهرباء والمياه

النقل والتخزين واالت�صاالت

�ألف درهم

1٫341٫607
3٫356٫314
-

15٫020٫780

28٫542٫696

650٫730

-

657٫545

6٫374٫785

186٫546

6٫561٫331

1٫675٫996

1٫906٫813

4٫610٫804

112٫213

4٫723٫017

776٫909

-

776٫909

31٫785

808٫694

353٫592
248٫531
-

4٫114٫981

-

655٫950

1٫595

-

1٫906٫813

1٫695٫199
3٫604٫845
15٫020٫780

34٫564٫490

25٫068

246٫545

43٫596

872٫232

لغاية � 3أ�شهر

� 3إلى 12
�شهرا ً

من �سنة �إلى
� 3سنوات

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫720٫267
3٫851٫390
15٫064٫376

35٫436٫722

من 3
�سنة �إلى
�5سنوات

�ألف درهم

�أكثر من 5
�سنوات

المجموع

�ألف درهم

�ألف درهم

في  31دي�سمبر 2015

مبالغ م�ستحقة من
م�صارف �أخرى
قرو�ض و�سلف

�أوراق مالية ا�ستثمارية
مجموع المم ّول

1٫626٫443

259٫107

21٫263

-

-

1٫906٫813

5٫648٫285

5٫324٫457

7٫691٫173

2٫733٫383

6٫400٫798

27٫798٫096

7٫401٫536

5٫820٫971

8٫331٫761

3٫617٫290

8٫648٫332

33٫819٫890

126٫808

237٫407

619٫325

883٫907

2٫247٫534

4٫114٫981

بنود خارج الميزانية العمومية
ال تتجاوز �س��نة
واحدة

المجموع

252

5٫220

الإن�شاءات

بنود
خارج بيان
الموقف
المالي

ج) �إجمايل تركيز خماطر الإئتمان بح�سب متبقى الإ�ستحقاقات التعاقدية

في  31دي�سمبر 2015

التزامات ائتمانية

�ضمانات وقبوالت وتعر�ضات �أخرى
المجموع

�ألف درهم
37٫646

533٫496

571٫142

من � 1سنة
�إلى � 5سنوات

�ألف درهم
-

126٫750

126٫750

�أكثر من 5
�سنوات

�ألف درهم
-

174٫340

174٫340

المجموع
�ألف درهم
37٫646

834٫586

872٫232

 .5الإنخفا�ض يف القيمة واملخ�ص�صات  -الإف�صاحات النوعية

(�أ) القرو�ض وال�سلف وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

القرو�ض وال�سلف هي عبارة عن موجودات مالية غير م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو دفعات قابلة للتحديد
وغير مدرجة في �س��وق ن�ش��طة .يتم �إدراج القرو�ض وال�سلف بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة �سعر
الفائدة الفعلي.

يق��وم البن��ك بتاري��خ كل ميزانية عمومي��ة بتقييم مدى توفر دليل مو�ضوعي على �أن القرو�ض وال�س��لف
قد تعر�ضت لالنخفا�ض في قيمتها .تتعر�ض القرو�ض وال�سلف لالنخفا�ض في القيمة ويتم تكبد خ�سائر
االنخفا�ض في القيمة فقط عند وجود دليل مو�ضوعي على �أن البنك لن يكون قادرا ً على تح�صيل كافة
المبالغ الم�ستحقة.
القرو���ض وال�س��لف ه��ي موجودات مالية غير م�ش��تقة ذات دفع��ات ثابتة �أو محددة وه��ي غير مدرجة في
ال�س��وق الن�ش��طة .يتم �إحت�س��اب القرو�ض وال�س��لف في البداية بالقيمة العادلة وهو المقابل النقدي
لإن�شاء �أو �شراء القرو�ض بما في ذلك تكاليف المعامالت ،وقيا�سها الحقا بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.

يق��وم الم�ص��رف ف��ي تاريخ كل ميزاني��ة عمومية بعمل تقييم عما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي ي�ش��ير
�إلى �إنخفا�ض قيمة القرو�ض وال�س��لفيات .تنخف�ض قيمة القرو�ض وال�س��لف ويتم �إحت�س��اب الخ�سائر في
انخفا���ض القيم��ة فقط �إذا كان هن��اك دليل مو�ضوعي على �أن البنك لن يكون قادرا على تح�صيل كافة
المبالغ الم�ستحقة.
المعايير التي ي�س��تخدمها البنك لتحديد وجود دليل مو�ضوعي على وجود خ�س��ارة في انخفا�ض القيمة
ت�شمل:
• تعثر المدفوعات المترتبة عن التعاقدات في �أ�صل الدين �أو الفائدة؛
• �صعوبات التدفقات النقدية التي يعاني منها للمقتر�ض؛
• مخالفة �أحكام �أو �شروط القر�ض؛
•	البدء في �إجراءات الإفال�س؛
• تدهور الو�ضع التناف�سي للمقتر�ض؛
•	التراجع في قيمة ال�ضمان ،و
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 .5الإنخفا�ض يف القيمة واملخ�ص�صات  -الإف�صاحات النوعية (تابع)

(�أ) القرو�ض وال�سلف وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة (تابع)

تقوم المجموعة �أوال بتقييم مدى توفر دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة ب�شكل فردي للموجودات
المالية الهامة  ،وب�شكل فردي �أو ب�صورة م�شتركة للموجودات المالية التي ال تعتبر م�ؤثرة عند تقييمها
ب�ص��ورة فردي��ة� .إذا ق��ررت المجموع��ة عدم توف��ر دليل مو�ضوعي عل��ى �إنخفا�ض موج��ودات مالية ب�صورة
منفردة� ،س��واء كان ذلك ذو ت�أثير جوهري �أم ال ،وي�ش��مل ذلك الموجودات �ضمن مجموعة من الموجودات
المالية التي لها خ�صائ�ص مخاطر ائتمانية م�شابهة ومن ثّم يتم تقييم الإنخفا�ض في قيمتها ب�صورة
م�شتركة  .الموجودات التي يتم تقييم الإنخفا�ض في قيمتها ب�شكل فردي والتي تتكبد خ�سائر �إنخفا�ض
في قيمتها ال يتم �إدراجها �ضمن التقييم الجماعي النخفا�ض القيمة.

يت��م قيا���س مبل��غ الخ�س��ارة على �أنه الف��رق بين القيم��ة الدفترية للأ�ص��ل والقيمة الحالي��ة للتدفقات
النقدي��ة الم�س��تقبلية (با�س��تثناء خ�س��ائر االئتمان الم�س��تقبلية التي لم يتم تكبده��ا) ويتم خ�صمها
ب�إ�س��تخدام مع��دل الفائدة الفعلية للموجودات المالية .يتم تخفي���ض القيمة الدفترية للموجودات من
خ�لال ا�س��تخدام ح�س��اب مخ�ص�ص ويدرج مبلغ الخ�س��ارة في بيان الدخل� .إذا نق�ص��ت قيمة الإنخفا�ض
الموحد.
الحقا نتيجة ل�س��بب حدث بعد عملية الحذف  ،فيتم تحرير المخ�ص�ص وقيده في بيان الدخل
ّ
�إذا كان للقر�ض �س��عر فائدة متغير ،ف�إن معدل الخ�صم لقيا���س �أي خ�س��ارة للإنخفا�ض في القيمة يتم
على �أ�سا���س �س��عر الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.
�إن ح�س��اب القيم��ة الحالي��ة للتدفقات النقدي��ة الم�س��تقبلية المتوقعة للموج��ودات المالية المتوفرة
ك�ضمانات يعك�س التدفقات النقدية التي قد تنتج عن بيع تلك ال�ضمانات ناق�صا ً التكاليف المرتبطة
بالح�صول على تلك ال�ضمانات وبيعها� ،س��واء كان بيع ال�ضمان ب�ش��كل مبكر مرجحا ً �أم ال.

لأغرا���ض تقيي��م االنخفا���ض في القيمة ب�ش��كل جماع��ي ،يتم تجمي��ع الموجودات المالية على �أ�سا���س
خ�صائ�ص مخاطر االئتمان المت�ش��ابهة (�أي على �أ�سا���س عملية تقييم المجموعة للمخاطر التي ت�أخذ
ف��ي االعتب��ار نوع الموج��ودات وقطاع العمل ون��وع ال�ضمان وحال��ة الت�أخر في ال�س��داد والعوامل الأخرى
ذات ال�صل��ة) .تع��د ه��ذه الخ�صائ���ص هامة لتقدي��ر التدفقات النقدي��ة الم�س��تقبلية لمجموعات هذه
الموجودات بو�صفها م�ؤ�شرا ً على قدرة المدينين على �سداد المبالغ الم�ستحقة وفقا ً لل�شروط التعاقدية
للموج��ودات التي يتم تقييمها.
�إن التدفق��ات النقدي��ة الم�س��تقبلية ف��ي مجموعة من الموج��ودات المالية ،التي يتم تقييمها ب�ش��كلٍ
جماع��ي لتحدي��د االنخفا���ض ف��ي القيم��ة ،يت��م تقييمها عل��ى �أ�سا���س التدفق��ات النقدي��ة التعاقدية
للموج��ودات وتجربة الخ�س��ارة التاريخية للموجودات ذات الخ�صائ���ص المماثلة من مخاطر االئتمان ,يتم
تعدي��ل تجرب��ة الخ�س��ارة التاريخي��ة على �أ�سا���س البيان��ات الحالية التي يمك��ن مالحظتها لتعك���س �آثار
الظ��روف الراهن��ة الت��ي ل��م ت�ؤثر عل��ى الفترة التي ت�س��تند �إليه��ا تجربة الخ�س��ارة التاريخية وتزي��ل الآثار
المترتب��ة عل��ى الظروف ال�س��ائدة ف��ي الفترة التاريخي��ة التي ال تتوفر ف��ي الوقت الراهن.

�إن تقدي��رات التغي��رات ف��ي التدفق��ات النقدي��ة الم�س��تقبلية لمجموع��ات الموجودات تعك���س وتتوافق
م��ع التغي��رات الملحوظة في البيانات ذات ال�صلة من فترة لأخ��رى (مثل التغيرات في معدالت البطالة،
�أو ارتف��اع �أ�س��عار العق��ارات� ،أو حال��ة المدفوع��ات� ،أو غيره��ا م��ن العوام��ل الت��ي تدل عل��ى التغيرات في
احتمالية تكبد الخ�س��ائر وحجمها)� ,إن المنهجية واالفترا�ضات الم�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية
الم�س��تقبلية تتم مراجعتها بانتظام ِمن ِقبل البنك للحد من �أية فروقات تن�ش��أ بين تقديرات الخ�س��ائر
وتجربة الخ�س��ارة الفعلية.

عندم��ا ي�صب��ح قر���ض م��ا غي��ر قابل للتح�صي��ل ،يتم حذف��ه مقابل مخ�ص���ص االنخفا�ض ف��ي القيمة
المتعلق بذلك القر�ض  .ويتم ذلك في العادة خالل فترة �ستة �شهور �إلى �إثنا ع�شر �شهرا بعد �أن ي�صبح
القر�ض متعثرا ،ويعتمد ذلك على نوع القر�ض .القرو�ض العقارية المتعثرة يتم حذفها بعد معالجة كل
الموحد.
حالة ب�صورة فردية .وفي حالة عدم توفر مخ�ص�ص ،يتم قيد قيمة ذلك الحذف في بيان الدخل
ّ
الموحد .
ويتم �إدراج المبالغ الم�س��تردة الحقا ً في بيان الدخل
ّ
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 .5الإنخفا�ض يف القيمة واملخ�ص�صات  -الإف�صاحات النوعية (تابع)
ب�شكل فردي بح�سب القطاع
(ب) قرو�ض تعر�ضت لالنخفا�ض يف قيمتها
ٍ

في  31دي�سمبر 2015

ت�صنيع

�إن�شاءات
التجارة
النقل والتخزين واالت�صاالت
الخدمات
الخدمات الم�صرفية للأفراد
مجموع الإنخفا�ض فى
القرو�ض

�أقل من 90يوما ً

ت�أخر �سدادها
لأكثر من  90يوما ً

المجموع

مخ�ص�ص
محدد

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

1٫212
29٫314
3٫543
5٫769
28٫323

12٫448
20٫718
272٫353
45٫554
68٫587
422٫547

12٫448
21٫930
305٫667
49٫097
74٫356
450٫870

12٫655
20٫674
252٫653
45٫425
71٫458
255٫038

68٫161

846٫207

914٫368

657٫903

(ج) امل�ستحقات ال�سابقة والقرو�ض وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

�إجمال��ي مخ�ص�ص االنخفا�ض في قيمة القرو�ض وال�س��لف بل��غ  744.6مليون درهم ( 2014:539.2مليون
درهم ) منها  657.9مليون درهم ( 436.2 : 2014مليون درهم ) تمثل مخ�ص�ص للقرو�ض وال�سلف ب�صورة
فردي��ة والمبل��غ المتبق��ى  86.7ملي��ون دره��م (  103.0 :2014مليون درهم ) يمث��ل مخ�ص�ص للمحفظة
وذلك لعك���س المخاطر الكامنة في محفظة قرو�ض المجموعة.
�أ ) الإنخفا�ض فى قيمة القرو�ض بح�سب التوزيع الجغرافي :
ف��ي  31دي�س��مبر  ، 2015بل��غ �إجمال��ي القرو���ض غير الم�س��ددة من قب��ل العمالء غي��ر المقيمين حوالي
� 7.837أل��ف دره��م ومنه��ا قرو�ض بقيمة � 7.835ألف درهم عب��ارة عن قرو�ض رهن عقاري مقابل �ضمانات.

(ب) مطابقة التغييرات في مخ�ص�ص الإنخفا�ض في قيمة القرو�ض
مخ�ص�ص الإنخفا�ض

ر�صيد �إفتتاحي في  1يناير 2015

�صافي ر�سم �إنخفا�ض خالل ال�سنة
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة

الر�صيد في  31دي�سمبر 2015

محدد

عام /
محفظة

436٫227

103٫000

�ألف درهم �ألف درهم
)16٫303( 1٫124٫764
(- )903٫088
657٫903

86٫697
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 .7تخفيف خماطر الإئتمان (تابع)

 .6خماطر الإئتمان املرجحة للموجودات  -الإف�صاحات الكمية
تخفيف مخاطر االئتمان
�صافي
التعر�ض
خارج
الميزاينة
العمومية
بعد تحويل
االئتمان

التعر�ض 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

4٫882٫458

4٫882٫458

-

4٫882٫458

4٫882٫458

-

553٫459

553٫459

-

553٫459

553٫459

17٫496

مطالبات على م�صارف

4٫363٫262

4٫363٫262

٤٫٣٦٣٫٢٦٢

4٫363٫262

4٫363٫262

2٫152٫200

مطالبات مدرجة في
المحفظة التنظيمية
للأفراد

27٫428٫258

27٫384٫804

56٫655

27٫328٫149

20٫561٫756

15٫900٫931

3٫481٫663

3٫481٫663

-

3٫481٫663

3٫454٫760

1٫424٫622

22٫112

22٫112

-

22٫112

22٫112

22٫112

قرو�ض مت�أخرة ال�سداد

1٫091٫918

558٫731

-

558٫731

558٫731

652٫915

مجموع المطالبات

50٫455٫182

49٫878٫541

451٫364

49٫427٫177

في  31دي�سمبر 2015

مطالبات �سيادية

مطالبات على �سوق
فل�سطين للأوراق
المالية

مطالبات على �شركات

مطالبات م�ضمونة
بعقارات �سكنية
مطالبات م�ضمونة
بعقارات تجارية
موجودات �أخرى

�إجمالي
الم�ستحقات
�ضمن بيان
الموقف المالي

6٫203٫479

2٫428٫573

منها:

تعر�ضات م�صنفة

تعر�ضات غير م�صنفة

6٫203٫479

2٫428٫573

394٫709

-

5٫808٫770

2٫428٫573

4٫256٫672

2٫428٫573

41٫081٫783

3٫608٫147

1٫306٫510

25٫084٫933

تق��وم المجموع��ة بهيكل��ة الم�س��تويات الخا�ص��ة بمخاطر االئتم��ان التي يتعر�ض لها م��ن خالل و�ضع
�س��قوف عل��ى حجم المخاط��ر المقبولة فيما يتعلق بمقتر���ض واحد �أو مجموع��ة المقتر�ضين وكذلك
للقطاع��ات الجغرافي��ة وقطاع��ات الأعمال .تتم مراقبة هذه المخاطر ب�ش��كلٍ متوا�صل .وتتم الموافقة
على ال�سقوف الخا�صة بم�ستوى مخاطر االئتمان وفقا ً للمنتج وقطاع العمل والدولة بوا�سطة اللجنة
التنفيذية ومجل�س الإدارة.

(ب)الإف�صاحات الكمية

الموجودات
المرجحة
بالمخاطر

التعر�ض
�ألف درهم

�إجمالي التعر�ض قبل تخفيف مخاطر االئتمان
ناق�صاً :التعر�ضات المغطاة ب�ضمان مالي م�ؤهل

�ألف درهم

49٫878٫542
()451٫364

�صافي التعر�ض بعد تخفيف مخاطر االئتمان

25٫532٫656

49٫427٫178

()447٫724

25٫084٫932

ال�ضمانات المالية المذكورة �أعاله ت�شمل الودائع والنقد .

 .8خماطر ال�سوق

(�أ) متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق مبقت�ضى الأ�سلوب املعياري
م�صاريف ر�أ�س
الموجودات
المرجحة بالمخاطر المال
مخاطر �صرف العملة الأجنبية

�ألف درهم
8٫547

�ألف درهم
1٫026

تم ح�ساب م�صاريف ر�أ�س المال لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2015بواقع .%12

مخاطر الأ�سهم
5٫459٫458

44٫419٫083

التعر�ض الم�صنف يتعلق بالودائع بين البنوك و�إ�ستثمارات .بقية التعر�ضات الأخرى غير م�صنفة.

تق��وم المجموع��ة ب�إ�س��تخدام ( التقيي��م الإئتمان��ي بوا�س��طة الم�ؤ�س�س��ات الخارجي��ة ) وه��ي معتمدة
بوا�س��طة م�ص��رف الإم��ارات العربية المتح��دة المركزي وتحديدا هي �أ���س �آند بي وموديز ووكالة فيت���ش
و �إنتلجان�س.

في  31دي�سمبر  ، 2015لم تحتفظ المجموعة بدفتر للتداول في الأ�سهم �أو العمالت او م�شتقاتهما.
مخاطر �أ�سعار الفائدة

تن�ش��أ مخاطر �أ�س��عار الفائدة ب�س��بب عدم التطابق بين �أ�سعار الفائدة الثابتة للموجودات و�سعر الفائدة
العائم للمطلوبات .ويتم ر�صد ذلك من خالل ا�س��تخدام تقرير الفجوة المف�صل والإختبار .يرجى الرجوع
�إل��ى الإي�ض��اح رقم  41-3-2فى تقري��ر البيانات المالية المدققة للح�صول عل��ى تفا�صيل حول مخاطر
�أ�سعار الفائدة .

 .7تخفيف خماطر الإئتمان
(�أ) الإف�صاحات النوعية

يتحمل رئي���س ق�س��م االئتمان وفريق العمل التابع له ،بما في ذلك موظفي ق�س��م التح�صيل ،م�س�ؤولية
تحدي��د مخاط��ر االئتمان و�إدارتها على م�س��توى المعامالت والمحافظ اال�س��تثمارية وعن �ضمان االلتزام
بالإج��راءات الخا�ص��ة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع �إطار العمل المقرر في ال�سيا�س��ة وخطط المنتجات
وتعامي��م االئتمان وكذلك �ضمان االلتزام بالمعايير التنظيمية.

تق��وم المجموع��ة ب��إدارة تركيزات مخاط��ر االئتمان وتحديد �س��قوفها و�ضوابطها عندم��ا يتم تحديدها
وخا�ص��ة ت�صني��ف المخاطر �إلى مخاطر خا�صة بكل طرف من الأطراف المقابلة �أو خا�صة بمجموعات.
وكذل��ك المخاط��ر الخا�ص��ة بالقطاعات والدول .يتوفر لدى البنك دليل لبرامج المنتجات ي�ضع �س��قوفا ً
للتعر�ض ولمعايير الإقرا�ض .وتتوفر لدى البنك �أي�ضا ً �س��قوف لالئتمان تحدد �س��قوف الإقرا�ض واالقترا�ض
�إلى/من الم�صارف الأخرى.
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 . 9املخاطر الت�شغيلية

تتبع المجموعة نهج معياري موحد بديل ( )ASAلح�ساب المخاطر الت�شغيلية .

لدى المجموعة هيكل ر�سمي للتحكم �أن�ش�أ في �إطار لجنة �إدارة المخاطر لتوفير التوجيه اال�ستراتيجي
والرقابة و ور�صد المخاطر الت�شغيلية للمجموعة.
تبذل المجموعة م�ساعيها لتقليل المخاطر الت�شغيلية من خالل الإطار الذي يت�ضمن تحديد المخاطر
وتقييمها و التحكم فيها وم�ؤ�شرات المخاطر الرئي�سية و عمليات التقييم الذاتي للمخاطر الت�شغيلية
من خالل قاعدة بيانات المخاطر الت�شغيلية.
ح�ساب المخاطر الت�شغيلية :

تجاري
ومبيعات
بنوك تجارية
بنوك تجزئة

متو�سط
ثالثة
�سنوات

عامل �أم

عامل بيتا

ر�سوم
ر�أ�س المال

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

ر�سوم ر�أ�س المال
(�أ.ع.م) ر�أ�س مال
بازل بواقع 1.5

مخاطر المرجحة
للموجودات ر�أ�س
المال8.333x

159٫610

-

%18

28٫730

43٫095

359٫125

1٫400٫042

0.035

%15

7٫350

11٫025

91٫875

24٫472٫410

املخاطر الت�شغيلية

0.035

%12

102٫784

154٫176

208٫296

�ألف درهم

1٫284٫802

1٫735٫802

�إجمالي مخاطر الموجودات المرجحة تتحدد ب�ضرب ر�س��وم ر�أ���س المال للمخاطر الت�ش��غيلية ب 8.333
(العامل الم�ش��ترك للحد الأدنى لمعدل ر�أ���س المال  )%12و�إ�ضافة الأرقام للمخاطر ناق�صا الموجودات
المرجحة.
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