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صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

نتائج السنة المالية
(مليون درهم إماراتي)

السنة المالية
2020

السنة المالية
2019

السنة المالية
2018

السنة المالية
2017

صافي إيرادات الفوائد

2,525.6

2,802.1

2,768.7

2,723.2

اإليرادات من غير الفوائد

1,038.4

1,176.8

1,058.3

1,086.6

إجمالي اإليرادات

3,564.0

3,978.9

3,827.0

3,809.8

النفقات التشغيلية

()1,395.3

()1,570.4

()1,488.3

()1,446.4

األرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة

2,168.7

2,408.5

2,338.7

2,363.4

مخصصات انخفاض القيمة

()1,663.3

()1,313.2

()1,421.1

()1,552.9

صافي الربح

505.4

1,095.3

917.5

810.5

أبرز مالمح الميزانية العمومية
(مليار درهم إماراتي)

السنة المالية
2020

السنة المالية
2019

السنة المالية
2018

السنة المالية
2017

إجمالي الموجودات

52.8

57.1

52.7

48.5

إجمالي القروض والسلف

32.2

36.3

34.8

33.2

ودائع العمالء

36.9

36.8

34.1

32.2

التحوّ ل الرقمي

السنة المالية
2020

السنة المالية
2019

السنة المالية
2018

السنة المالية
2017

عدد التعامالت الرقمية

7,499,599

6,202,560

4,775,486

3,561,599

عمليات تسجيل الدخول من قبل العمالء

32,309,338

29,891,658

23,939,907

17,735,388
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حـول تقـريـرنـا المتكـامـل
وتم إعداده لرفد أصحاب المصالح الكرام
يعتبر هذا التقرير أول تقرير متكامل لبنك رأس الخيمة الوطني،
ّ
بتقييم مختصر وشفاف للمنهج الذي نعتمده من أجل صنع الخير وخلق قيمة مستدامة لهم .باإلضافة
إلى أنه بمثابة أساس مرجعي للبنك لتسليط الضوء على العالقة بين ممارسات أعمال االستدامة الدؤوبة
واألداء االقتصادي والسعي نحو المسؤولية والربحية على المدى الطويل.

النطاق والتقرير
الفترة المشمولة بالتقرير
يتضمن هذا التقرير معلومات جوهرية حول استراتيجية البنك ،نموذج عمله ،سياقه التشغيلي ،المخاطر
الممتدة من  1يناير  2020ولغاية
الرئيسية ،منافع أصحاب المصالح ،األداء ،اآلفاق والحوكمة خالل السنة
ّ
 31ديسمبر .2020

األعمال التشغيلية
يغطي التقرير األنشطة الرئيسية للبنك ،وقطاعات األعمال وجوانب الدعم الرئيسية .تشمل قطاعات
أعمال البنك الخدمات المصرفية لألعمال ،الخدمات المصرفية لألفراد ،الخدمات المصرفية للشركات،
مجموعة المؤسسات المالية ،الخزينة ،حلول الخدمات المصرفية اإلسالمية والتأمين الذي ّ
توفره شركة
رأس الخيمة الوطنية للتأمين.

البيانات المالية وغير المالية
باإلضافة إلى عرض البيانات المالية ،يشمل هذا التقرير أيضًا معلومات حول األداء غير المالي والفرص
تمس أصحاب المصالح الرئيسيين ،وتؤثر في قدرة البنك على خلق قيمة
والمخاطر والمخرجات التي
ّ
تم إعداد المعلومات المالية الواردة هنا وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ما لم
مستدامة لهم .وقد ّ
يُذكر خالف ذلك ،علمًا أن البيانات المالية السنوية لبنك رأس الخيمة الوطني تغطي أنشطة البنك وجميع
شركاته التابعة.
وتم إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  2020وفقًا للمعايير الدولية للتقارير
ّ
المالية ،واألحكام السارية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والنظام األساسي للبنك.

األهداف والتقدم المنجر
التقدم االســتراتيجي الذي حققه البنك خالل عام  2020على مســتوى األهداف المالية
يغطي التقرير
ّ
وغيــر الماليــة .ويتضمــن أيضًا الجوانب المتعلقة بجوهر األعمال بما فــي إطار العمل ومجموعات أصحاب
المصالــح الرئيســيين ،حيث تعتبر هذه الجوانب محور تركيز رئيســي للبنــك على المدى الطويل ،ويقوم من
بناء على تطــوّ ر المتطلبات الداخلية لألعمال
خاللهــا بإرســاء اعتبارات البيئة والمجتمع وحوكمة الشــركات ً
والبيئة الخارجية.

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

المخاطر والحوكمة البيئية ،االجتماعية والمؤسسية
يتضمن التقرير كذلك منهجيات البنك في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر ،باإلضافة إلى معلومات البيئة
والمجتمع وحوكمة الشركات ،وإطار عمل االستدامة الذي طوره بنك رأس الخيمة الوطني وفقًا لمعايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،ومؤشرات اإلفصاح البيئي
واالجتماعي وحوكمة الشركات في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،ورؤية اإلمارات .2030
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قصتنـا وتـاريخنـا
وتملك حكومة رأس الخيمة بشكل مباشر وغير مباشر  % 52.78من رأس
مال بنك رأس الخيمة الوطني ،ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي
لألوراق المالية.

بنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام
 ،1976ويعتبر واحدًا من أعرق وأنشط المؤسسات المالية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات
المصرفية لألفراد واألعمال عبر  27فرعًا وأكثر من  200صرّ اف آلي،
باإلضافة إلى محفظة من الحلول المصرفية اإللكترونية التي تتنوع بين
الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الهاتف الجوال .ويقدم البنك أيضًا
خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لألفراد واألعمال من
خالل قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية «راك اإلسالمي».

يحظى بنك رأس الخيمة الوطني بعضوية اتحاد مصارف اإلمارات ،ويلتزم
تبعًا لذلك بنص ميثاق العمالء لجميع البنوك األعضاء .ويهدف هذا الميثاق
إلى نشر الثقة وأفضل الممارسات عبر قطاع الخدمات المالية ،وتوفير
إرشادات واضحة للعمالء عن معايير الخدمة المتوقعة من هذه البنوك.

الخدمات المصرفية
لألفراد

الخدمات المصرفية
لألعمال

التأمين

الرؤية ،المهمة ،القيم
والهوية

الرؤية

المهمة

رؤيــة بنك رأس الخيمة الوطني هي
أن يكون «شــريكك لحياة أفضل»
مــن خالل تقديم أفضل الحلول
المصرفية لجميع العمالء
فــي كافة أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

يهدف بنك رأس الخيمة الوطني
أن يكون أحد البنوك الرائدة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي
تولي العمالء أهمية بالغة من خالل
تقديم منتجات مالية مالئمة،
مبتكرة وتنافسية عبر قنوات
متعددة لألفراد واألعمال.

أقسام بنك
رأس الخيمة
الوطني

الخدمات المصرفية
للشركات

مجموعة
المؤسسات المالية

الخزينة

مؤسسة مالية متكاملة تقدم الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية،
وتمتلك حضورًا متنوعًا عبر جميع قطاعات أعمالها

وشهد بنك رأس الخيمة الوطني تحوالت مهمة خالل السنوات األخيرة.
ففي عام  ،2001تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للشركات
الكبيرة فقط إلى توفير الخدمات لألفراد واألعمال الصغيرة والمتوسطة.
كما حرص على تطبيق األنشطة المخصصة لوحدات األعمال مع
االستعانة بخبراء متمرسين للتخصص في  -وتوسيع النشاطات نحو
 مجاالت جديدة ،والمحافظة في الوقت نفسه على تداخل المهاملتعزيز ومشاركة المعرفة المؤسسية واالبتكار.
ويركز البنك في الوقت نفسه على رقمنة عدد كبير من عملياته بهدف
دعم العمالء وتطوير عملياته الداخلية .وسيتم رفد هذه التغييرات بتركيز

أكبر على االستدامة لتقليل انبعاثات الكربون وخدمة العمليات الداخلية
وأصحاب المصالح .ويعد هذا أول تقرير سنوي متكامل لبنك رأس الخيمة
الوطني ،ويعرض أهدافًا لالستدامة وأسلوب البنك في خلق القيمة على
جميع مستويات العمل.
يعمــل هذا التقرير المتكامل كخط أســاس مرجعي لبنك رأس الخيمة
الوطني لتســليط الضوء على العالقة بين ممارســات أعمال االستدامة
الدؤوبة واألداء االقتصادي والســعي نحو المســؤولية والربحية على
المدى الطويل.

القيم
•النزاهــة  -يعلم بنــك رأس الخيمة الوطني أن الثقة هي
األســاس ،وليكون مصدر ثقة يجب أن يحافظ على
المنافسة والنزاهة.
•الشفافية  -يقوم البنك باإلفصاح عن شروط وأحكام كل
المنتجات باستخدام لغة بسيطة عبر موقعه وفي نقاط
البيع المختلفة.
•التعاون  -يبني بنك رأس الخيمة الوطني فريق عمل متنوع
لتوليد أفضل األفكار والتصرف كشركاء مسؤولين مع
جميع أصحاب المصالح والجهات التنظيمية لخدمة مصالح
المجتمع على نطاق أوسع.
•المسؤولية  -يدرك بنك رأس الخيمة الوطني بأنه مسؤول في
نهاية المطاف أمام مساهميه بحيث يركز دومًا
على مضاعفة قيمة الموجودات والمساهمين على
المدى الطويل.

الهوية
•األداء  -يؤمــن بنك رألس الخيمــة الوطني بإنجاز األمور ويعتبر
أن ســرعة اتخاذ القرار هي األكثر أهمية.
•الوضــوح  -يهدف البنك إلى توفيــر المعلومات لعمالئه بصورة
واضحــة وبســيطة ،وتحديثها بانتظام من خالل الموقع
اإللكترونــي للبنك وقنوات االتصال األخرى.
•الســرعة  -يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني نفســه “شريك
مختلــف” أفضل لدعــم أعماله التي تلبي احتياجات
العمالء المتغيرة.
•االبتــكار  -يلتزم البنك باالســتثمار في الحلول المصرفية
الذكية باســتخدام التكنولوجيــا على نحو متزايد لجعل
مجموعــة خدماته فــي متناول أكبر عدد من العمالء،
وأينما كانوا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المساهمون األعزاء،

ركيزة صلبة

خدمــات مصرفية لحياةٍ أفضل

يســرني بالنيابة عن مجلس إدارة بنك رأس الخيمة
الوطني أن أقدم لكم التقرير الســنوي المتكامل
األول والبيانــات الماليــة المدققة لبنك رأس الخيمة
الوطني والشــركات التابعة له للسنة المالية
ّ
ويشكل هذا
المنتهية في  31ديســمبر .2020
التقرير المتكامــل نموذجًا يعرض نهجنا في
إرســاء معايير جديدة تأخذ بعين االعتبار القيمة
بجميع أشــكالها بما في ذلك المالية ،اإلنســانية،
الطبيعة وااللتزام بالكفاءة التشــغيلية واالبتكار
في المنتجات والخدمــات ،بهدف تقليص االنبعاثات
لزيــادة ربحية بنــك رأس الخيمة الوطني على المدى
الطويل ومرونته كي يصبح مســتعدًا للمستقبل.

تعكس نتائجنا المالية لســنة  2020الجهود
المرنــة التي بذلناها خالل العام .فقد ازدادت
ودائع العمــاء بقيمة  118مليون درهم إماراتي
لتصــل إلــى  36.9مليار درهم إماراتي مقارنة بعام
 .2019ويعزى هذا النمو بشــكل رئيسي إلى ازدياد
الحســابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 5.1
مليار درهــم إماراتي قابله انخفاض الودائع ألجل
بقيمــة  5.0مليار درهم إماراتي ،األمر الذي جاء
كخطــوة متعمدة مــن قبل اإلدارة لتقليل اعتمادنا
ً
عالوة على ذلك ،فقد
علــى الودائع األكثــر تقلبًا.
حققت اإليرادات من االســتثمارات نموًا كبيرًا في
الدخل بالمقارنة مع العام الســابق.

ـاف تدريجي في عام ،2021
مــع توقع حدوث تعـ ٍ
نواصــل التركيــز على ترســيخ موقعنا الريادي في
مجــال الخدمات المصرفيــة لألعمال والخدمات
المصرفيــة لألفراد؛ لقد عززنــا عالقاتنا مع
عمالئنــا من الشــركات الصغيرة والمتوســطة عبر
تقديــم منتجات أكثــر ابتكارًا وتنافســية لتلبية
احتياجاتهــم المحددة .وســنواصل تطبيق
اســتراتيجيتنا فــي التنوّ ع للتقليــل من الموجودات
مرتفعــة العائــدات لكن عاليــة المخاطر واعتماد
قاعــدة موجودات أكثر توازنًا ،مما ســيثمر في
تحســين اســتقرار وموثوقية إيراداتنــا بالرغم من
اســتمرار التق ّلبات االقتصادية.

االســتدامة” ليعكس التحــوالت الكبيرة التي نمرّ
بها اليوم .فقد انتشــرت جائحــة “كوفيد ”19-على
حيــن غرة لتطــال تداعياتها األفراد واألعمال في
جميــع أنحاء العالم .هذا هــو أول تقرير متكامل
للبنــك يوضــح منهجنا فــي إدارة المخاطر والتأقلم
مــع التغييــر في األوقات المتقلبــة وبناء قدر أكبر
مــن المرونة لبنك رأس الخيمــة الوطني ليصبح
جاهزًا للمســتقبل.

عندما تفشت الجائحة العالمية في
مطلع العام الماضي ،وضع البنك
على الفور خطة الستمرارية األعمال
التي بدورها ركزت على مواصلة
أنشطة العمل الضرورية بالتوازي
مع ضمان سالمة موظفينا ،عمالئنا
وجميع أصحاب المصالح.

يحمــل التقرير عنوان “إظهــار المرونة وبناء

يصعب التنبــؤ بدقة بالعواقب االقتصادية
واالجتماعيــة المحتملة للجائحة .على المدى
القريب ،يواجه القطاع المالي تقلبات ســوقية
وسط تقلبات سياســية وبيئية واقتصادية عالمية.
لذا من الضروري أن تتعاون الشــركات والحكومات
معًا في دعم العمــاء والموظفين والمجتمعات
خالل األوقات العصيبة.
يواصل بنــك رأس الخيمة الوطني كالمعتاد
مســاندة حكومة دولة اإلمارات والمجتمع الدولي،
فإننا ننوّ ه بخطــة الدعم االقتصادي الموجة التي
أطلقها مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي
في شــهر مارس لمعالجة مشكالت السيولة
التي واجهت الســوق .فقد وفرت هذه الخطوة
المتبصرة مســاعدة قيّمة للنظام المالي ومهدت
ّ
الطريــق نحو التعافي االقتصادي.
خضم هذه األوقــات المتق ّلبة ،ندرك تمامًا
وفي
ّ
مدى أهمية إنشــاء منظومة داعمة تساعد
الشــركات الصغيرة والمتوسطة على االزدهار .إذ
من الضروري تزويد هذه الشــركات بالمعلومات
واألدوات والحلول الالزمة للعمل بكفاءة؛ ونشــير
في هذا الســياق إلى النجاح الكبير الذي حققناه
في اســتضافة منتدى األعمال للشركات الصغيرة
والمتوســطة بصورة افتراضية في شهر سبتمبر.

عمومــً ،فقــد دخلنا هذه المرحلة من موضع قوة،
ما أتاح للبنك االســتمرار بالعمل بفعالية كبيرة ودون
انقطــاع ،ولكن البنك بالطبع تأثر.
تراجع إجمالي الموجودات بنســبة  %7.6ليصل
إلى  52.8مليــار درهم إماراتي بالمقارنة مع عام
 ،2019كما بلغ إجمالي القروض والســلف 32.2
مليار درهــم إماراتي منخفضًا بواقع  %11.2عن
العام الســابق .وبلغت نســبة العائد على متوسط
ً
مقارنة مع  %2.0عن العام
الموجــودات %0.9
الســابق ،في حين بلغت نســبة العائد على متوسط
ً
مقارنة مع  %14.9في عام
حقــوق الملكية %6.5
 .2019وصل إجمالــي مخصصات انخفاض القيمة
ً
مقارنة
فــي عــام  2020إلى  1.7مليار درهم إماراتي
مــع  1.3مليار درهم إماراتي في عام  .2019ويعود
ارتفاع مخصصات خســائر االئتمان بشــكل كبير إلى
زيــادة المخصصات االحترازية لمواجهة الظروف
االقتصادية العصيبة على المســتوى االقتصادي
الكلي .مع اســتمرار تحسن الظروف االقتصادية،
نعتقــد أننا مســتعدون لتعزيز الفرص في عالم ما
بعد الوباء.

وســنعمل قبل ذلك على توسيع أعمالنا في
قطاعات الخدمات المصرفية للشــركات ،الخزينة
والمؤسســات المالية من أجل تنويع قاعدة
إيراداتنا .مما سيســاعدنا في استئثار أعمال
الشــركات الرئيســية وتحفيز نموّ حلولنا المصرفية
لنكون “الشــريك لحياةٍ أفضل” لجميع عمالئنا.

نموذج مستدام
تتمحور ثقافة بنك رأس الخيمة الوطني حول مبادئ
الشفافية والمساءلة والخدمة المتميزة  -والتي
تتجلى جميعها في نهجنا لإلدارة المستدامة.

انسجامًا مع رسالتنا ورؤيتنا
في
وقيمنا ،تستند طموحاتنا
النموّ
على ركائز الثقة ،كفاءة الموارد،
ممارسة األعمال المسؤولة وتقليل
التأثير البيئي.
ً
قيمة دائمة ألصحاب
وتخلق هــذا الجوانب بدورها
المصالح مع تقليــل المخاطر وحماية مصالحهم
ّ
والتحضر للمســتقبل في الوقت نفسه.
إن حرصنا أن يكون لدينا أفضل فريق الكتشــاف
االبتــكارات المصرفية ورفد العمالء بتجربة ال
تضاهى وإدارة أعمالنــا بكفاءة عالية ،كلها أمور
ضرورية للنمو المســتدام .ولذلك نبذل قصارى
جهدنا لتحقيــق أقصى إمكانات موظفينا من
خالل صقــل مهاراتهم ،وهو أمر منغرس بثقافة
التعــاون والدعم في بيئة العمل.

“

تعكس نتائجنا
المالية لسنة 2020
الجهود المرنة التي
بذلناها خالل العام.
فقد ازدادت ودائع
العمالء بقيمة 118
مليون درهم إماراتي
لتصل إلى  36.9مليار
درهم إماراتي مقارنة
بعام .2019

”

يلقي التقرير الســنوي المتكامل نظرة معمقة
على القوة العاملــة لبنك رأس الخيمة الوطني،
وعلــى الثقافة التي يفخر البنك بنشــرها عبر
قاعدته المتنوعة مــن الموظفين الموهوبين.
إن البنك يشــدد على التنوع بين الجنســين وهذا
ينعكس على تركيبة موظفينا .في ديســمبر
 ،2020كانــت المجموعة تحتوي على موظفين
تقارب نســبتهم  %61من الذكور و %39من اإلناث،
أي أنها تجاوزت بكثير معدل النســبة في قطاع
البنــوك محليًا وإقليميًا لعامي  2019و .2020وإذ
تتغير اإلمارات بوتيرة تضاهي ســرعة نموها ،فإننا
ملتزمــون تمامــً بأن نكون جزءًا إيجابيًا من هذا
التغييــر .حيث توفر مبادراتنــا االجتماعية والبيئية
دعمًا حقيقيًا لمجتمعاتنا ،وتســاعد على صون
مواردنــا الطبيعية لألجيال القادمة.

وتتماشــى أولوياتنا مع القيم األساسية لرؤية
اإلمــارات  2021والرؤية االقتصادية  2030إلمارة
أبوظبي ،وأهداف األمــم المتحدة للتنمية
المســتدامة ،ومعايير المبادرة العالمية إلعداد
وغني
التقارير وغيرها من اإلرشــادات ذات الصلة.
ٌ
عن القول أن بناء نموذج عمل مســتدام وعالي
الكفاءة يخدم أصحاب المصالح ،ويرســخ مكانة
بنــك رأس الخيمــة الوطني بوصفه قوة للخير خالل
السنوات القادمة.

الشــكر ألصحاب المصالح الكرام
يســرّ ني بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أتقدم
بأســمى آيات التقدير إلى صاحب السمو الشيخ
خليفــة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة حاكم إمارة أبوظبي “حفظه
اهلل”؛ وصاحب الســمو الشيخ سعود بن صقر
القاســمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
إمــارة رأس الخيمة “رعاه اهلل”.

كما أتوجه بجزيل الشــكر إلى مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي على دعمه المســتمر
لالقتصاد الوطني والقطاع المصرفي .وأشــكر
كذلك مســاهمينا األعزاء وموظفينا وعمالئنا
الكرام وفريــق إدارتنا على التزامهم الدائم
ووالئهم للبنك؛ إذ يســاعدنا دعمهم المتواصل
على تحقيق المرونة واالســتدامة لبنك المستقبل.

معالي محمد عمران الشامســي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
إظهار المرونة وبناء االســتدامة
يســلط تقريرنا الســنوي المتكامل الضوء على عام
آخــر من النمــو واإلنجازات عبر جميع وحدات أعمال
بنك رأس الخيمة الوطني ،كما يســتعيد حقبة
تط ّلبت منا مرونة كبيرة وســط بيئة تشــغيلية
حافلــة بالتحديات الفريدة من نوعها .ويؤكد األداء
القوي الــذي حققناه مدى التزام موظفينا ووضوح
أهداف البنك وأسســه المتينة.

أداء ثابت
بلغ صافــي أرباح البنك  505.4مليون درهم إماراتي
لعام  ،2020متراجعًا بنســبة  %53.9عن العام
الماضــي .يُعزى انخفاض صافي األرباح الذي بلغ
 589.9مليــون درهم إماراتي إلى انخفاض صافي
إيــرادات الفوائد واإليرادات من غير الفوائد ،وارتفاع
مخصصات خســائر االئتمــان المتوقعة التي يقابلها
انخفاض في المصاريف التشــغيلية.

صافي أرباح البنك

505.4
مليون درهم إماراتي

انخفضت المصاريف التشغيلية بقيمة 175.1
ً
مقارنة
مليون درهم إماراتي أي بنسبة %11.1
بالعام الماضي .ويُعزى هذا اإلنخفاض بشكل
أساسي إلى انخفاض تكاليف الموظفين بواقع
 110.0مليون درهم إماراتي ،وتكاليف اإليجار بواقع
 18.5مليون درهم إماراتي ،ومصاريف التسويق
بواقع  16.4مليون درهم إماراتي ،والمصاريف
التشغيلية األخرى بواقع  30.2مليون درهم
إماراتي؛ وذلك نتيجة اتخاذنا تدابير متنوعة لتقليل
ً
عالوة على ذلك ،بلغ إجمالي القروض
التكلفة.
والسلف  32.2مليار درهم إماراتي ،وودائع العمالء
 36.9مليار درهم إماراتي في  31ديسمبر .2020
كما تراجع إجمالي األرباح التشغيلية قبل مخصص
انخفاض القيمة بمقدار  239.8مليون درهم
إماراتي عن عام  .2019في حين ارتفعت الحسابات
الجارية وحسابات التوفير بواقع  5.1مليار درهم
إماراتي (.)%22.3

انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة

%11.1

ســجلت المجموعة انخفاضًا في صافي إيرادات
الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلســامي
بقيمــة إجمالية بلغت  276.5مليون درهم إماراتي،
وانخفضــت بدورها اإليرادات من غير الفوائد بواقع
 138.4مليون درهــم إماراتي لتبلغ  1.0مليار درهم
إماراتي .وجاء ذلك بشــكل رئيسي نتيجة انخفاض
صافي إيرادات الرســوم والعموالت بواقع 139.9
مليون درهــم إماراتي ،وإيرادات العمالت األجنبية
والمشــتقات المالية بواقع  51.8مليون درهم
ً
مقارنة مع عام  ،2019قابله ارتفاع جزئي
إماراتــي
في إيرادات االســتثمار بواقع  40.0مليون درهم

ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات
التوفير بواقع

5.1

مليار درهم إماراتي ()%22.3

إماراتــي ،وإجمالي أرباح عقود التأمين بواقع 22.0
مليون درهــم إماراتي .وبلغت كفاية رأس المال
فــي البنك بموجب متطلبات اتفاقية بازل  3نســبة
 %18.6في نهاية العام مقارنة بنســبة  %16.8في
نهاية عام .2019

بناء المرونة
أثمرت جهودنا خالل الســنوات األخيرة لتنويع
ميزانيتنــا العموميــة ومصادر إيراداتنا عن نتائج قوية
في أول شــهرين من عام  .2020كما شهدت
أعمــال الخزينة نموًا مضطردًا في األرباح التشــغيلية
ً
مرونة
طوال العام ،وأظهــرت أعمالنا التجارية
كبيرة .باإلضافة ،ســجلت إيرادات الرسوم من
أعمال االســتثمار والتأمين المصرفي نموًا كبيرًا
خالل العام الفائت.
ومع تفشــي الجائحة العالمية في شهر مارس،
قام البنك بتفعيل خطته الســتمرارية األعمال،
حيث حرصنا على حماية أنشــطة األعمال
الجوهرية مع الحفاظ في الوقت ذاته على ســامة
موظفينا وأصحــاب المصالح .وقدم فريقنا عم ً
ال
جماعيــً رائعــً وبذل جهودًا دؤوبة في بناء إمكانات
العمــل عن بعد لعــدد كبير من الموظفين .وأفخر
بنجاحنا في مواصلة أعمالنا التشــغيلية دون
انقطاع خالل هذه األوقات غير المســبوقة.

ألقت التداعيات الســلبية للجائحة بظاللها
على الكثير من عمالئنا من الشــركات الصغيرة
والمتوســطة فض ً
ال عن تخفيض رواتب العديد
من عمالء قطــاع الخدمات المصرفية لألفراد
ومواجهتهم لصعوبات مالية .وبدورها ســاهمت
خطة الدعم االقتصــادي الموجهة التي أطلقها
مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي  -والتي
تم تمديدها الحقًا لغاية شــهر يونيو  - 2021في
توفير الدعم للعديد من الشــركات الصغيرة
والمتوســطة ،األمر الذي ساعدها على االستفادة
من تدابير اإلغاثة عبر تأجيل ســداد المدفوعات
وإعادة هيكلة القروض.
ومن خالل اســتراتيجيتنا المقررة لثالث ســنوات ،بذلنا
جهودًا دؤوبة لتطويــر وتعزيز إمكانات خدماتنا
المصرفية الرقمية وتحســين التكلفة .وساهمت
الجائحة بتســريع وتيــرة خطتنا الجارية لتقليل عدد
فروعنــا ،حيــث خفضناها من  36إلى  27فرعًا في
عام  ،2020تماشــيًا مع اســتراتيجية البنك للتحول
الرقمــي .كما حققنــا تقدمًا كبيرًا في تطوير
منصاتنــا الرقمية المخصصة إلدارة األموال ،وحلول
التأمين والمدفوعات.

إرساء مستقبل مستدام
على الصعيد الوطني ،تم اإلعالن أن  2020هو
عام االستعداد للخمسين عامًا القادمة ،حيث
يمثل شعار «عام االستعداد للخمسين» أجندة
دولة اإلمارات لتكريس النمو واالزدهار وروح االتحاد
بما يشمل تحقيق أهداف االستدامة لضمان
مستقبل أخضر .وقد دفعتنا جائحة «كوفيد،»19-
واالضطرابات التي سببتها في االقتصادين اإلقليمي
والعالمي ،فض ً
ال عن القضايا المتواصلة  -والتي ال
ً
أهمية  -مثل التغير المناخي ،إلى التركيز على
تقل
رؤية واستراتيجية االستدامة الخاصة بالبنك.
ّ
ويبشر النمو المستدام للبنك بتحسين تجربة
«شريكك لحياةٍ أفضل» إلى حد كبير ،حيث نلتزم
بمواصلة االستثمار في تجربة العمالء بشكل
عام ،وتحسين جودة منتجاتنا المالية وتسهيل
استخدامها .ومع نمو محافظ االئتمان لدينا ،نعتزم
تطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة لتلبية
احتياجات قاعدتنا المتنامية من العمالء .وسنعزز
كذلك تعاوننا مع أصحاب المصالح عبر قنوات
اتصال مفتوحة ،بما في ذلك نشر بيانات االستدامة.

“

مع تحويل تركيزنا
على ضمان استمرارية
األعمال باالستناد إلى
أسس مستدامة ،سنواصل
تعزيز عالقات طويلة األمد
مع العمالء والموظفين
والمجتمع عمومًا
لمضاعفة موجوداتنا
والقيمة المقدمة
لمساهمينا مع تقليل
البصمة الكربونية لبنك
رأس الخيمة الوطني.

”

ونجح بنك رأس الخيمة الوطني بترســيخ مكانته
الرائدة على مســتوى الدولة والقطاع المصرفي
عمومًا بفضل عمليــات التحديث وإعادة الهيكلة.
ومع تحويل تركيزنا على ضمان اســتمرارية األعمال
باالستناد إلى أســس مستدامة ،سنواصل تعزيز
عالقات طويلــة األمد مع العمالء والموظفين
والمجتمع عمومــً لمضاعفة موجوداتنا والقيمة
المقدمة لمســاهمينا مــع تقليل البصمة الكربونية
لبنــك رأس الخيمة الوطني.

النظرة المستقبلية

يستلزم االتجاه االقتصادي والمناخي الحالي
ً
وإدارة حكيمة  -لجميع
اهتمامًا كبيرًا -
جوانب عملياتنا التشغيلية .وفيما يخص

ويعود الفضــل في األداء المتميز الذي حققه
قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة ،يتوقع
بنــك رأس الخيمة الوطني خالل عام 2020
أصحاب المصالح أن توفر المؤسسات المالية
إلى ركائــزه المتينة ،ومرونته في مواجهة
الوضوح ،الشفافية والتوجيه .وأؤمن بأن
الصعوبــات ،والتزامه بخدمة العمالء .وأنا
تقريرنا السنوي المتكامل األول سيكون
عالمة فارقة في القطاع المصرفي اإلماراتي .واثق تمامًا بأننا ســنكون على مستوى
التحديات التي ســيحملها العام المقبل.
ونســعى مســتقب ً
ال إلــى فهم أفضل
للعالقــة بين ممارســات األعمال المســتدامة بيتر إنجالند
واألداء المالــي كمــا نود تحســين نهجنا
الرئيس التنفيذي
فــي تحقيــق التزاماتنا بمجــاالت البيئة
والمجتمــع والحوكمــة ،واإلفصــاح عن أدائنا
فيهــا .وهــذا يؤكد بدوره انســجام خططنا
وممارســاتنا وأدائنا مــع قيمنا المؤسســية
واســتراتيجية أعمالنا.
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إظهـار المـرونــة وبنــاء االستـدامـة
يســلط تقريرنا الســنوي المتكامل الضوء على جهودنا المبذولة
لتطوير برنامج اســتدامة يحقق رؤية «بنك المســتقبل» .ويحدونا
فخــر كبير في بنــك رأس الخيمة الوطني أن نقود الطريق في
إصــدار تقرير حول قضايا البيئــة والمجتمع والحوكمة في القطاع
المصرفــي اإلماراتي .يهدف برنامج االســتدامة إلى تعزيز المجاالت
الرئيســية لممارسات أعمال مســتدامة كوسيلة للقيادة خالل
األزمات وبناء المرونة واالستعداد.
وبصفتنا مصرفًا رائدًا في دولة اإلمارات ،نحرص على ترســيخ
التزاماتنــا في قضايا البيئــة والمجتمع والحوكمة واإلفصاح عنها
انطالقــً من إدراكنا لدورنا ومســؤولياتنا في معالجة تحديات
االســتدامة والمســاهمة في بلورة التغيير .وتغطي االستدامة
طيفًا واســعًا من القضايا البيئية واالجتماعيــة .كما يعتبر التغير
المناخي ،اســتنفاد المــوارد الطبيعية ،اإلدماج المالي  ،وحقوق
اإلنســان من أبرز قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة التي يســعى
البنــك إلى معالجتها وتفعيل مشــاركة أصحاب المصالح فيها.
وأثمــر نجاح عمليات التحديــث والرقمنة وإعادة الهيكلة خالل
الســنوات الماضية عن تكريــس مكانة بنك رأس الخيمة الوطني
فــي طليعة المؤسســات المصرفية اإلماراتية .ونواصل بذل ما
بوســعنا إلدراج النواحي الماليــة واإلجتماعية والبيئية لنصبح
جاهزين للمســتقبل ولتعزيــز موجوداتنا وزيادة القيمة المقدمة
إلى مســاهمينا ،وتوطيد عالقاتنــا مع جميع أصحاب المصالح،
وااللتزام بأعلى مســتويات الشفافية.
ولدى تطوير اســتراتيجية االســتدامة في البنك ،ركزنا جهودنا على
ضمان اســتمرارية األعمال بالرغم من الظروف الصعبة الســائدة،
بمــا في ذلك جائحــة «كوفيد »19-واالضطرابات في اقتصادات
المنطقــة والعالم ،فض ً
ال عن التغيــر المناخي .وفيما ال تزال حالة
انعــدام اليقين تهيمن على البيئة االقتصاديــة اإلقليمية والعالمية،
ّ
ونحقق االزدهار في عالم ما
إن مرونتنــا تخوّ لنا أن نتكيّف ســريعًا
بعد الجائحة.

فض ً
ال عن ذلك ،فإننا نعمل على إرســاء عمليات تشــغيلية مرنة
ومســتدامة باالستناد إلى اســتراتيجية أعمال فاعلة كرست
مكانتنا كمؤسســة مصرفية رائدة لألفراد والشــركات الصغيرة
والمتوســطة .ونســعى كذلك إلى تعزيز القيمة من خالل النمو
ـدد ،وخفض تكلفة تمويل رأس المال ،وتحســين كفاءة
المتجـ ّ
عملياتنــا .نهدف إلى تقليل المخاطر لكل من الشــركات الصغيرة
والمتوســطة والبنك وتحســين الكفاءة في عملياتنا .يسعى
البنك باســتمرار لتحقيق ذلك من خالل دمج اعتبارات االســتدامة
في عمليات صنع القرار وبناء ممارســات متينــة متعلقة بالبيئة
والمجتمع والحوكمة لتحســين األداء التشــغيلي .يراجع بنك رأس
الخيمة الوطني باســتمرار موارده ويبحــث عن أفضل نهج للتكيف
مع متطلبات البيئة المتغيرة باســتمرار.
كما يواصل البنك تركيزه على العمليات األساســية لقســمي
الخدمــات المصرفية لألفراد واألعمــال لدعم قاعدة عمالئنا بمن
فيهم الشــركات الصغيرة والمتوســطة على اختالف أحجامها.
ونعمل في الوقت نفســه على تنويــع حافظتنا وتقليل عرضتنا
للمخاطر التي فرضت بشــكل خاص جراء أزمة المناخ .وتســتند
اســتراتيجيتنا على هدفنا في تبني ممارســات فعالة ومستدامة.

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل
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مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

نمــوذج األعمــال

نهج بنك رأس
الخيمة الوطني

•  اتخاذ قرارات مدروسة
وقائمة على المخاطر

مميزاتنا الرئيسية ...

•

•  التركيز على العمالء
•

 منتجات وخدمات
مبتكرة مصممة لتلبية
احتياجات العمالء

•  التركيز على الجودة
والكفاءة
•  عمليات راسخة لضمان
االمتثال المستمر
لجميع المتطلبات
التنظيمية

 خبرة عملية متينة
في قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة

•  التنويع في قطاعات
األعمال والمنتجات
والخدمات
•

 خدمة عمالء استثنائية

•

 موظفونا هم من أرفع
الكفاءات ولديهم
المهارات المناسبة

•

 كفاءة تشغيلية

 ...معزز عبر قطاعات
أعمالنا ...

•

 الخدمات المصرفية
لألفراد

•

 الخدمات المصرفية
لألعمال

•

 الخدمات المصرفية
للشركات

•

 التأمين

•

 مجموعة المؤسسات
المالية

•

 الخزينة المصرفية

 ...لعمالئنا ...

 ...عبر قنوات
متعددة ...

•

 العمالء من األفراد

•

•

 الشركات الصغيرة
والمتوسطة

 الخدمات المصرفية
الرقمية 7/24

•

 الخدمات المصرفية
عبر الهاتف

•

  27فرعًا

•

  205جهاز صراف آلي
و  120جهاز إيداع نقدي

•

 الشركات األكبر حجمًا،
الشركات التجارية،
الهيئات الحكومية
والهيئات العامة

•

 األفراد والشركات
الصغيرة والمتوسطة
والشركات الكبيرة

•

 المؤسسات المالية
والعمالء التجاريون

•

 البنوك والمؤسسات
المالية ،بما في ذلك
مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي

لخلق قيمة اقتصادية،
اجتماعية وبيئية

القيمة االقتصادية

•  إجمالي الدخل في السنوات
األربع الماضية 15.18 :مليار
درهم إماراتي
•  نمو إجمالي الموجودات
في السنوات األربع الماضية:
 %24.1إلى  52.8مليار درهم
إماراتي كما في ديسمبر
2020

القيمة اإلجتماعية

•  المتوسطالسنوي لعدد
ساعات التطوع للموظفين
خالل األربع سنوات الماضية:
 891ساعة
•  القيمة اإلجمالية لالستثمار
في المجتمع المحلي خالل
السنوات األربع الماضية3.86 :
مليار درهم إماراتي

القيمة البيئية

•  متوسطكميات الورق المعاد
تدويره 97 :ألف كج منذ
عام 2018
•  انبعاثات الغازات الدفيئة
من ثاني أكسيد الكربون
( )CO2eتقريبًا  %21 -منذ
عام 2018

إدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال

يتعامل بنك رأس الخيمة الوطني بشـــكل استباقي مع المســـائل الرئيسية المتعلقة بالبيئة
والمجتمـــع والحوكمة ويبلغ أصحاب المصالح بها
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أصحـاب المصـالـح
هناك العديد من الشؤون المتع ّلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي يتعين
على المؤسسات مراعاتها في نطاق عملياتها .ويركز بنك رأس الخيمة
الوطني على أبرز الشؤون التي تهم أصحاب المصالح بما يتسق مع عملياته

التشغيلية .كما يولي البنك أهمية بالغة لتوفير قيمة مجزية على المدى
القصير والمتوسط والطويل إلى أصحاب المصالح الذين يتوزعون على 8
مجموعات رئيسية.

العمالء

الموظفون

الموردون

الحكومة
والجهات
التنظيمية

مجموعات
أصحاب المصالح
الرئيسيين

المساهمون
والمستثمرون

أصحاب
المصالح
العمالء

تنعكس عالقات البنك مع عمالئه

قيمة ودائع العمالء
تتخطى  36مليار
درهم إماراتي

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

الموظفون
قوتنا العاملة تتأ ّلف
من أكثر من 3,400
موظف

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

البيئة

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

المجتمع
المحلي

البيئة

األهمية بالنسبة لبنك
رأس الخيمة الوطني

المساهمون
والمستثمرون
قاعدة المساهمين:
تملك حكومة رأس
الخيمة بشكل
مباشر وغير مباشر
 % 52.78من رأس
مال بنك رأس
الخيمة الوطني

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

االحتياجات
والتوقعات

أساليب التواصل في
بنك رأس الخيمة الوطني

خدمة ودودة ومالئمة ومخصصة
للعمالء.
قنوات تواصل واضحة ومتعددة
وسريعة االستجابة.
أسعار فائدة ورسوم تنافسية.
خدمات مصرفية سهلة وآمنة.
سهولة الوصول.
خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة.

منصات التواصل االجتماعي بما في ذلك «تويتر»،
و«انستجرام» ،و«فيسبوك» .تطبيق الخدمات
المصرفية عبر الجوال من بنك رأس الخيمة
الوطني.
خدمة الدردشة الحية من بنك رأس الخيمة
الوطني.
وحدة تميز الخدمة :خدمة العمالء.
استطالعات رأي العمالء.
الفروع ومركز االتصال.
توفير أول تقنية سحب نقدي بدون لمس في
دولة اإلمارات عبر ما يزيد عن  200صراف.
معايير فائقة للخصوصية وأمن المعلومات.

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

فريق التعلم والتطوير.
التعاون والشراكة مع معاهد التدريب.
جلسات وورش عمل تدريبية.
راك أكاديمي.

الميزانية العمومية القوية والتدفقات
النقدية الجيدة.
الشفافية والمساءلة واإلفصاح.
المكانة الرائدة في السوق.
حوكمة موثوقة.
إدارة مخاطر ديناميكية عبر احتساب
المطلوبات.

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

مبادرات إعادة التدوير.
صون الموارد الطبيعية.
التخلص من المواد البالستيكية أحادية
اإلدارة البيئية الرشيدة.
إدراج المعايير البيئية عند اختيار الموردين .اإلستخدام في مقراتنا الرئيسية عبر برامج
حماية البيئة.
مراعاة المعايير البيئية عند اإلقراض
واالستثمار.
معالجة المخاطر والفرص االستثمارية،
بما في ذلك التغير المناخي.
عقد الشراكات حول القضايا البيئية
المشتركة.
الشراكات والتعاون.
التبرعات وأعمال الرعاية.
تمكين أصحاب الهمم :مبادرة «إندماج»
ّ
فكر مليًّا.

المجتمع المحلي

نؤمن بأن نجاحنا على المدى الطويل
كبنك وطني يكمن في صون مصلحة
ونيل ثقة الناس ،عن طريق مضاعفة
مسؤوليتنا تجاه المجتمع .ويلتزم
بنك رأس الخيمة الوطني برد الجميل
للمجتمع الذي لطالما كان سندًا له.

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

الحكومة
والجهات
التنظيمية
مصرف اإلمارات
العربية المتحدة
المركزي.
هيئة األوراق المالية
والسلع.
سلطة تنظيم
الخدمات المالية
()FSRA

ال تــزال اللوائح التنظيمية تشـ ّ
ـكل
أبــرز مجاالت تركيــز بنك رأس الخيمة
الوطنــي .وقمنا باتخــاذ إجراءات كفيلة
بضمــان االمتثال لجميــع المتطلبات
التنظيميــة المعمول بهــا والتي تنطبق
علــى أعمالنا .ويواصــل البنك اتباع
منهجيــة عدم التســامح المطلقة إزاء
أي خــرق تنظيمي لها.

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

التدقيق والرقابة الداخلية.
التدقيق الخارجي.
وحدة االمتثال.
لجنة المخاطر.
عالقات المستثمرين.
أمين السر.
التقرير السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني.

الموردون

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

سداد المدفوعات في الوقت المحدد.
الشفافية والعدل في إجراءات
المناقصات.
فرص جديدة للتواصل والتفاعل.

بوابة الموردين.
قسم المشتريات.
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سلســلة القيمة واســتراتيجية األعمال
تهــدف اســتراتيجية األعمال لبنــك رأس الخيمة الوطني إلــى تعزيز القيمة
مــن خــال النمو الفعــال والكفؤ .حيث يتم تحقيــق ذلك من خالل االرتقاء
بالقيمــة المقدمــة لعمالئنا إلى أقصى المســتويات وبصورة مســتدامة،
مــع مواصلة تطويــر عملياتنا ،وتعزيــز منتجاتنا وخدماتنا ،فض ً
ال عن ترســيخ
اإلنضبــاط وضبــط التكلفــة .ودأب البنك على تحقيق ذلك كلــه عبر مراجعة
مــوارده بانتظــام ،واستكشــاف المنهجية األفضل للتكيف مــع متطلبات
البيئــة العصرية والظــروف المحيطة.
مــع بدايــة جائحــة كوفيد ،19-واجه بنك رأس الخيمــة الوطني ،إلى جانب
العديــد من المؤسســات ،تحديات غيــر متوقعة في عام  .2020إذ أدى
التباطــؤ االقتصــادي العالمي وقيود اإلغالق العــام المحلي في الفترة
الممتــدة مــا بين مارس وأبريل إلى تناقص فــرص البيع .األمر الذي أدى
إلــى تراجع تدفق األعمــال الجديدة؛ من حيث الموجــودات عبر مختلف
القطاعــات ،ممــا أثر على اإليرادات من الفوائد والرســوم وعلى جودة
الموجــودات ،وألحق ضــررًا باألعمال في جميع القطاعات ،وال ســيما في
قطاعات الســفر ،النقــل ،قطاع المأكوالت والمشــروبات وقطاعات الخدمات.
ألقــت ظــروف االقتصــاد الكلي في عــام  2020بظاللها علــى تنفيذ
اســتراتيجيتنا .كمــا أثــرت بيئــة معدالت الفائدة ونشــاط االندماج واالســتحواذ
ً
ـاوة على ذلك،
بيــن البنــوك المحليــة علــى الهوامــش وتكلفة االقتراض .عـ
عرقلــت قيــود الســفر التــي فرضتها جائحــة كوفيد 19-األنشــطة التجارية
ـد ت تدابيــر الســامة المحلية من حركــة العمالء .امتدت
والســياحة كمــا حـ ّ
تبعــات الجائحــة لتتســبب بفقــدان الوظائف وتغيــر التركيبة الســكانية
لدولة اإلمارات.

وبذلــك ،تحولــت أولويــات البنك إلى التعامل مع هــذه الظروف عبر إجراء
تغييــرات علــى خطته االســتراتيجية الممتدة لثالث ســنوات وميزانيته لعام
 .2020باإلضافــة ،أعــاد البنك التركيز على تحســين التكاليــف ،حماية العمالء
الحالييــن ،وتعزيــز الدعم المقــدم للعمالء المتضررين مــن الجائحة ،وذلك
فــي إطار خطة الدعــم االقتصادي الموجهة التــي وضعها مصرف اإلمارات
العربيــة المتحدة المركزي.
ســارع البنــك إلــى تكثيف تركيزه في الربعين الثانــي والثالث من العام على
الحــد من تأثير الجائحة على اســتمرارية عمليــات األعمال .باإلضافة إلى ذلك،
كانت أولويتنا القصوى صحة وســامة موظفينا ،أســرنا ،عمالئنا وأصحاب
المصالــح .كمــا أننا نولي اهتمامًا شــديدًا لرفاه موظفينــا ،اللذين لهم الفضل
األكبر في اســتمرار أنشــطتنا .كذلك اســتطعنا ضمان هذا االستمرار من خالل
حفــز العمــل بخطة اســتمرارية األعمال لتلبية المتطلبات الناشــئة عن الجائحة.
أيضــً ،شــمل هــذا تطبيق سياســات «العمل مــن المنزل» عبر مختلف أقســام
وفــروع البنــك ،واعتمــاد بروتوكــوالت التباعــد االجتماعي في جميــع مرافقنا،
وضمــان قــدرة الموظفيــن الرئيســيين المعنييــن بعمليــات البنك علــى العمل
عن بُعد.
وجهنــا تركيزنا أيضًا إلى الســيولة ،من خــال تعزيز آليات التمويل لضمان
قــدرة البنك على مواصلة إيفاء متطلبات اإلقراض للعمالء الحاليين وســداد
المودعيــن .يتمتــع بنك رأس الخيمة الوطنــي بمكانة مرموقة في هذا المجال
كباقــي البنــوك في اإلمارات ،كما أننا نحظى بدعم متواصل من مســاهمينا
الكرام ،وإمــارة رأس الخيمة ،والحكومة االتحادية.

الخطة االستراتيجية لبنك رأس الخيمة الوطني

مع االســتئناف التدريجي لألنشــطة االقتصادية في دولــة اإلمارات وتخفيف
القيــود التــي فرضتها الحكومــة على التنقل وأنشــطة األعمال ،واصل البنك
تقديــم خدمــات المبيعات لألعمال الجديدة .جرى ذلك بشــكل تدريجي
وكان بدايـ ً
ـة مــع الخدمــات المصرفية لألفراد في الربــع الثالث من العام،
تلتهــا باقــي قطاعات البنك في الربع الرابع ،وســبق ذلك إجراء تقييم شــامل
لالئتمــان والمخاطــر المحتملة للقطاعات المســتهدفة.
تجــاوزت اآلثــار التحويلية للجائحــة عمليات األعمال لتصل إلى أســاليب حياة
موظفينــا وعمالئنــا والمجتمــع عمومًا ،ومن هنا أدركنا الحاجــة إلى تكييف
اســتراتيجية أعمالنــا .بوضع جميع المؤشــرات االقتصاديــة بعين االعتبار ،من
المســتبعد أن نشــهد انتعاشــً اقتصاديًا كام ً
ال في عام  .2021إذ يرجح أن
يكون االنتعاش تدريجيًا يســمح باســتئناف المزيد من أنشــطة األعمال ،في
الوقــت الــذي أدت فيه الجائحة إلى نشــوء قطاعات جديــدة قائمة على
التقنيــات الرقمية.
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تهدف باقة
منتجاتنا

الركائز
االستراتيجية

لعب دور االستشاري
الشخصي للعمالء العاديين
والعمالء ذوي المالءة
المالية

الشريك المفضل للشركات
الصغيرة والمتوسطة

تعزيز الخدمات
المصرفية للشركات
واإليرادات من غير
الفوائد

دعم منتجات
الخزينة

األهداف

إرساء قاعدة عمالء ذوي
المالءة المالية العالية.
وتعزيز محفظة العمالء
العاديين .وزيادة المطلوبات
من العمالء العاديين وذوي
المالءة المالية العالية

تكريس مكانة البنك الرائدة
في السوق عبر إرساء التميز
في تحليل البيانات وتوسيع
حصة الشركات الصغيرة
والمتوسطة

تعزيز إيرادات الرسوم ،وحفز
التنوع المستهدف ،وإنشاء
حسابات جارية وحسابات
توفير واتخاذ دور الرافد
للركائز االستراتيجية
الرئيسية

تحفيز البيع العابر للعمالء
الحاليين ،وزيادة النشاط
التجاري لتوليد مزيد من
موارد اإليرادات

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

وبالتالــي ،ركــز البنك على توســيع قاعدة الودائع مــع إدارة عالقات العمالء
عــن بُعــد .كما وجهنــا عمالئنا الحاليين إليجاد أفضــل الحلول من أجل
مواجهة األزمة .وشــمل ذلك االســتفادة من حزم الدعم المقدمة لشــرائح
العمــاء المســتهدفة وزيادة الدعم المقدم من مصــرف اإلمارات العربية
حد ممكن.
المتحــدة المركزي إلــى أقصى ٍ

وعلــى هذا النحو ،سيســتأنف البنــك تركيزه على نمو الخدمــات المصرفية
لألعمــال واألفــراد باعتبارها القطاعات الرئيســية المدرة لإليرادات .وفي
عامــي  2021و ،2022ســيواصل البنك في تنويــع تعرضه إلى الموجودات
مرتفعــة العائــدات وعاليــة المخاطر ،واعتماد قاعدة موجودات أكثر اســتقرارًا
مجاالت متعددة من نموذجنا التشــغيلي .ترتبط أهــم التغييرات
وتنوعــً عبــر
ٍ
بالتحــول الرقمــي الذي كان عام ً
ال مســاعدًا للغاية في تحويــل عملياتنا خالل
الجائحة ،وسـ ّ
ـهل علينا التأقلم معها .اشــتمل ذلك على إجراء تحســينات
ســريعة علــى خدماتنا الرقمية الشــاملة عبر مختلــف قطاعات األعمال،
تسـ ّ
ـهيل تفاعــل العمالء مع البنك ،وإرســاء حلول تقوم علــى الرقمنة عبر
مختلــف خطوط اإلنتاج .ســيتم دعــم مثل هذه التغييرات بإجراء تحســينات
علــى العديــد من جوانــب الحوكمة وإدارة المخاطر لضمــان اتخاذ البنك
أعمال جديدة.
إجراءات مدروســة في خدمة العمالء واالســتحواذ على
ٍ
بالنســبة لعام  ،2021ســوف يبادر البنك في تطوير خطة اســتراتيجية جديدة
مدتها خمســة أعوام ســتحدد توجهنا االســتراتيجي في المســتقبل القريب
وتعمل على تســريع وتيــرة تحول أعمالنا.

تستند استراتيجية البنك إلى  6ركائز رئيسية:

دعم الخبراء الطموحين ومالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة
لتحقيق أقصى إمكاناتهم

الغاية

ومــع ذلك ،ولضمان ســامة أعمالنا ،نولي األلويــة لحماية قاعدتنا الحالية من
العمــاء الموجودين في الدولة ،عوضًا عن إنشــاء عالقات جديدة أو زيادة
حدود االئتمان.

لــذا ،وعلــى الرغم من توقف تنفيــذ الخطة االســتراتيجية الممتدة لثالث
ســنوات تأثــرًا بالظــروف الطارئة في عام  ،2020إال أن متابعة أنشــطة األعمال
ســمحت لنــا بمواصلة العمــل بالخطة من خالل إبقاء التركيــز على القطاع
وتكييــف نموذجنا التشــغيلي مع الظروف:

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

2
يدعم نهجنا في
3تحليل البيانات

يمتلك موظفونا

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

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

4

نسعى إلى بناء
صوتنا

الذي يكوّ ن شخصيتنا ويساعدنا على استقطاب
شرائح محددة وترسيخ قوة عالمتنا التجارية.

5
تدعم قدراتنا في
6إدارة المخاطر

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

التنمية المستدامة ،خصوصًا عبر القنوات
الجديدة.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

لمحة عــن العمليات
يغطــي هــذا التقرير أداء بنك رأس الخيمــة الوطني خالل عام  2020مع
موجــز عــن نتائجنا ،ولمحة عامة عن إنجــازات وأهداف كل وحدة عمل
أساســية لهذا العام.

أداء المجموعة
سجل بنك رأس
بالنســبة للســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر 2020؛ ّ
موحــدة بقيمة  505.4مليون درهم إماراتي،
الخيمــة الوطني صافي أرباح
ّ
ً
مقارنة بعام  .2019وبلغ إجمالي اإليرادات
وهــذا يعادل تراجعًا بنســبة %53.9
التشــغيلية  3.6مليار درهم إماراتي بنســبة انخفاض  %10.4عن العام
الماضي .كما انخفضت النفقات التشــغيلية بنســبة  .%11.1واستقرت نسبة
ً
مقارنة مع  %39.5في عام .2019
التكلفــة إلــى الدخل عند %39.2

القروض والســلف بواقع  4.1مليار درهم إماراتي ،مع انخفاض بلغ  2.0مليار
درهم إماراتي في القروض الشــخصية لألفراد ،وانخفاض بمقدار  1.3مليار
درهــم إماراتي فــي القروض المصرفية لألعمال ،وتراجعت القروض المصرفية
للشــركات بواقع  748.9مليون درهم إماراتي .وبلغت قيمة الودائع خالل
ً
مقارنة مع  36.8مليار درهم إماراتي في
العــام  36.9مليــار درهم إماراتي
عــام  .2019كمــا وصل إجمالي الموجودات إلى  52.8مليار درهم إماراتي
ً
مقارنة مع  57.1مليار درهم إماراتي في عام  ،2019ما يمثل انخفاضًا بنســبة

مساهمة وحدات أعمال بنك
رأس الخيمة الوطني في
صافي األرباح

2020
(ألف درهم
إماراتي)

نسبة
المساهمة في
صافي األرباح

2019
(ألف درهم
إماراتي)

نسبة
المساهمة في
صافي األرباح

2018
(ألف درهم
إماراتي)

نسبة
المساهمة في
صافي األرباح

الخدمات المصرفية لألفراد

()15,247

%3-

163,403

%15

258,872

%28

الخدمات المصرفية لألعمال

101,852

%20

645,688

%59

474,931

%52

الخدمات المصرفية للشركات

68,252

%14

117,738

%11

139,605

%15

.%7.6

الخزينة

622,889

%123

380,540

%35

194,151

%21

النمو الهادف

التأمين

14,625

%3

2,385

%0

25,023

%3

غير موزعة

()280,077

%55-

()211,665

%20-

()170,393

%19-

تعديالت التوحيد

()6,916

%2-

()2,827

%0

()4,669

%0

اإلجمالي

505,378

تعزيــز األعمال :األداء المالي واالقتصادي
% 7.6-

الموجودات وإجمالي القروض والسلف

% 11.2-

(مليار درهم إماراتي)

29.8

33.2

34.8

36.3

42.5

48.5

52.7

57.1

52.8

إجمالي القروض والسلف

32.2

ديسمبر
2016

ديسمبر
2017

ديسمبر
2018

ديسمبر
2019

ديسمبر
2020

إجمالي الموجودات

إجمالي الموجودات
الموحدة قبل احتساب مخصصات خسائر
انخفضت األرباح التشــغيلية
ّ
االئتمان بنســبة  %10.0لتصل إلى  2.2مليار درهم إماراتي .كما تراجع إجمالي

يركــز بنــك رأس الخيمة الوطني في مجال االســتدامة على تحقيق نمو مالي
مســتديم ومستقر ،وجذب االســتثمار عبر التنويع المستمر لمصادر الدخل،
والعمــل علــى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشــغيلية .ويؤمن البنك أنه
ينبغــي فعــل ذلك بالتوازي مع توفير احتياطيات رأس مال كافية الســتيعاب
الخســائر ،ومواصلة العمليات التشــغيلية ،والوفاء بااللتزامات في حال طروء
ظروف تشــغيلية غير مواتية .وكي يســتطيع بنك رأس الخيمة فعل ذلك،
ـدم منتجات وخدمات وأدوات مبتكرة تحقــق قيمة مضافة للبنك
عليــه أن يقـ ّ
ولعمالئه ،مع تطوير ســوق مالي أكثر تنوعًا يعالج التحديات المشــتركة ويتيح
بناء اقتصاد أكثر شــمولية.
وســنحقق ذلك باالستفادة من خبرات أقســامنا الرئيسية ،والحفاظ على
تدفــق األفكار عبر وحدات أعمالنا؛ وحفز التغيير الرقمي لدعم الســرعة
والكفاءة وخدمة للعمالء.
إ ّتصــف عــام  2020بكونه عام األداء المرن لبنــك رأس الخيمة الوطني بالرغم
ّ
المتوقعة .ويســر
مــن الظــروف اإلقتصادية الصعبة الناتجة عن الجائحة غير
بنــك رأس الخيمة الوطني اإلعالن عن ارتفاع قيمته االقتصادية المباشــرة
المولدة بنســبة  %7خالل عام  ،2018وبنســبة  %7أيضًا في عام  ،2019غير أن
هذه القيمة المباشــرة شــهدت هبوطًا بواقع  %15خالل عام  2020بسبب
األزمة الصحية الراهنة.

األداء المالي :لمحة ســريعة
األداء االقتصادي
(ألف درهم إماراتي)

2020

2019

2018

القيمة االقتصادية المباشرة المولدة

4,095,332

4,834,609

4,514,153

اإليرادات

4,095,332

4,834,609

4,514,153

القيمة االقتصادية الموزعة

3,589,955

3,739,347

3,596,632

التكاليف التشغيلية األخرى (بما في ذلك التبرعات وأعمال الرعاية)

()558,815

()623,890

()552,219

تعويضات الموظفين

()830,367

()934,337

()927,185

المدفوعات إلى مزودي رأس المال

()531,304

()855,695

()687,166

المدفوعات إلى الحكومة

()6,166

()12,207

()8,916

المخصصات

()1,663,302

()1,313,217

()1,421,146

إجمالي صافي األرباح

505,378

1,095,262

917,520

إجمالي إيرادات التشغيل

3,564,029

3,978,915

3,826,986

توزيعات أرباح مدفوعة  /مقدمة إلى المساهمين

251,437

502,873

502,873

حقوق الملكية للمساهمين

7,844,958

7,841,557

7,126,805

العائد على (متوسط) حقوق الملكية (النسبة المئوية)

%6.5

%14.9

%13.5

الخزينة
يواصــل قســم الخزينة في بنك رأس الخيمــة الوطني ،والذي يتفرد بمنح
عمالئه فرص اإلقراض المباشــر ،توفير تحديثات جذابة لتحســين عروضه
والتكيف مع الظروف الســائدة في الســوق .فمث ً
ال :يقدم بنك رأس الخيمة
الوطنــي منذ عام  2016خدمة مصرفية متكاملة لســبائك الذهب ،حيث
بــات بمقدور قســم المبيعات في الخزينة اليــوم تغطية جميع جوانب هذه
ً
عالوة على ذلك ،دفع تباطؤ الســوق في عام  2018قســم الخزينة
الخدمة.
إلى تعديل اســتراتيجيته االســتثمارية ،وأصبحت اليوم تشمل تداول األسهم،
والدخــل الثابت ،والقروض المهيكلة ،ومختلف أنواع المنتجات االســتثمارية
على اختالف المناطــق الجغرافية وفترات الحيازة.
في عام  ،2020كان قســم الخزينة أه ً
ال للتحدي وســجل عامًا آخر من
النمــو المتواصل عبر جميع أعماله .وبدأ العام بمؤشــرات قوية مدعومًا
باالســتراتيجية والمنتجات التي تم تطويرها على مدار الســنوات الماضية.
وألقى تفشــي الجائحة بظالله على الســيولة وتقييم الموجودات ،وأجبر
البنــك علــى تعديل نموذج أعماله لتفــادي التقلبات والضغوط قصيرة األمد
على الســيولة .كما ساعدتنا اســتثماراتنا في التكنولوجيا خالل السنوات
الماضيــة كثيــرًا؛ حيث مكنت الفريق من التحول بسالســة إلى العمل من
المنــزل دون التأثير على جودة الخدمــات التي نقدمها إلى العمالء.
ارتفعت األرباح التشــغيلية لقســم الخزينة بنســبة  %64على أساس سنوي من
 381مليــون درهم إماراتي في عــام  2019لتبلغ  623مليون درهم إماراتي
في عام  .2020وتحســنت كذلك عائدات المحفظة االســتثمارية بفضل
االســتثمارات الناجحة قصيرة األجل والتحول إلى االســتثمارات طويلة األجل
وفق ســيناريو متوقع أن يكون منخفض لســعر الفائدة .وأثمر ذلك عن نمو
إيرادات تداول الســندات بنســبة تجاوزت  %100على أساس سنوي ،وصافي
إيرادات الفوائد في القســم بنســبة  .%146وتم تكريم بنك رأس الخيمة
الوطني خالل حفل»جوائز األصول اآلســيوية» ،وهي أرقى جائزة في أســواق
الســندات اآلســيوية ،بفضل نجاحه على صعيد االســتثمارات ،حيث تم تصنيفه
كأفضل بيت اســتثماري في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا.
وســاهم االنخفاض الملموس في أســعار الفائدة خالل العام في الحد من
التكلفة اإلجمالية لالقتراض على مســتوى البنك بأســره .وانخفض إجمالي
العائدات من صرف العمالت األجنبية على أســاس ســنوي ،ويعزى ذلك بشكل
رئيســي إلى تراجع أنشــطة أعمال العمالء والمنهجية الحصيفة في إدارة
أنشــطة البنك التجارية .وتم تعويض ذلك بفضل االرتفاع الكبير بنســبة %36
على أســاس ســنوي في إيرادات المشــتقات المالية الناجمة عن تحوط العمالء
من التعرض ألســعار الفائدة طويلة األجل عند أدنى المســتويات على اإلطالق.

1,095,262

917,520

وتماشــيًا مع اســتراتيجية الرقمنة الشــاملة للبنك ،نفذ قسم الخزينة المرحلة
األولــى من نظامه المتطور ،والذي ســيتيح لــه توفير حلول متكاملة بدءًا
من التســعير واإلكتتاب ،ووصو ً
ال إلى التســويات وعمليات التقييم الالحقة
للتعامــات التجارية والتحليل .وفي عام  ،2021وإلــى جانب تنفيذ المرحلة
الثانية من النظام والذي ســيتولى التعامل مع المنتجات واالســتراتيجيات
المعقدة ،يعتزم القســم إطالق المنصــة الرقمية المخصصة للعمالء
لالســتفادة من أسعار مباشــرة تنافسية في العمالت األجنبية.
وبصفته أول مؤسســة مالية تقدم خدمة مصرفية متكاملة لســبائك الذهب
فــي المنطقــة ،يواصل بنك رأس الخيمــة الوطني تنظيم مبادرته «راك جولد»
ليقــدم خدماتــه عبر كامل سلســلة القيمة في قطاع الذهب .كما دعم
وحصن
منتــج تمويل المخزون بتقنية تحديــد الهوية بموجات الراديو (،)RFID
ّ
المجوهرات من ارتفاع أســعار الذهب غير المســبوق ،واإلغالق العام ،وتفشي
الجائحة العالمية .كما شــهدت منتجات التجزئة ،والتي تتيح للعمالء شــراء
كميــات قليلــة تصل حتى غرام واحد مــن الذهب عبر اإلنترنت وبضغطة
واحــدة ،ارتفاعًا في عمليات الشــراء واالحتفــاظ بالذهب ،مما أثمر عن ارتفاع
أرصدة الذهب بالتجزئة بنســبة  %400على أســاس سنوي.

مجموعة المؤسســات المالية
عقب إطالقها كقســم مســتقل في البنك عام  2018بعد أن كانت جزءًا
من قســم الخدمات المصرفية للشــركات ،حققت مجموعة المؤسسات
الماليــة فــي بنك رأس الخيمة الوطني خالل العاميــن الماضيين نموًا ملحوظًا
عبــر كامــل محفظة أعمالها .ويعزى نمــو محفظة أعمال المجموعة إلى
اســتراتيجيتها الممتدة لثالث ســنوات والتي تركز على سياســة تنويع األعمال
لتوســيع نطاق تركيزها الجغرافي ،واســتقطاب مجموعات عمالء مختلفة،
والتركيــز على حفز تنويع المخاطر.
وبعد ختام ناجح لعام  ،2019شــهدت مجموعة المؤسســات المالية والدولية
خــال مطلــع عام  2020نموًا قويًا بنســبة  %5تقريبًا في الموجودات وصافي
األربــاح .وواصلــت المجموعة إبداء مرونة كبيرة فــي أعمالها التجارية مع أبرز
البنوك الشــريكة فــي أفريقيا وبنغالدش وتركيا خالل عام .2020
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وخالل الربع األول والحافل من عام  ،2020واصلت مجموعة المؤسســات
المالية التركيز على المناطق الجغرافية الرئيســية واكتســاب الزخم على
صعيد األســواق والمنتجات الجديدة .وفي ينايــر ،التقت المجموعة وفودًا من
أكبــر  5بنــوك في نيبال ،وعقدت اجتماعــات افتراضية مع أبرز البنوك الكمبودية
الستكشــاف مختلف فرص العمــل الممكنة .عالوة على ذلك ،نجحنا في
اســتكمال صفقة تجارية ضخمة مــع أحد أهم البنوك البرازيلية.
وفرضت األشــهر األولى من أزمة «كوفيد  »19 -إحجامًا عن المخاطرة
وانحســار الســيولة في العديد من المناطق الجغرافية ،وال ســيما خالل أشهر
مــارس وأبريــل ومايو .كما تراجع حجم التعامــات المصرفية إلى حد كبير في
العديــد من األســواق .وقد بذلنا جهودًا كبيرة أتاحــت لنا الحفاظ على حضورنا
في أســواق المناطق الرئيســية بعد إجراء تقييم مدروس للمخاطر ،ومواصلة
أداء محفظة أعمالنا فيها .وفي مايو ،قررنا العودة إلى الســوق بشــكل
تدريجــي ولــو بتعامالت مصرفية أقل والتي مــا لبثت أن بدأت باالنتعاش الحقًا.
وانخفضــت الميزانية العمومية لمجموعة المؤسســات المالية والدولية
بشــكل كبير خالل تلك األشــهر الثالثة ،ولكن تم تعويض هذا االنخفاض عبر
تحســن نوعية وأحجام التعامالت فــي نهاية الربعين الثالث واألخير.
وتشــمل أبــرز مبادراتنا لعام  2020إبرام صفقــة تمويل تجاري بالمرابحة مع
أحد البنوك اإلســامية .كما انضممنا إلى برنامج تمويل بنك التنمية اآلســيوي
والــذي يوفــر غطاء ائتماني للتعامــات ذات الصلة .وهناك عرض مماثل قيد
التنفيذ مع «المؤسســة اإلســامية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات» ،ذراع
التأمين في مجموعة البنك اإلســامي للتنمية.
وال يزال منظورعام  2021حذرًا بالنســبة ألعمال مجموعة المؤسســات المالية
والدولية ،حيث من المتوقع أن يســتمر تأثير الجائحة بشــكل كبير على مناطق
جغرافيــة مختلفــة حتى الربع الثاني مــن العام .ومع ذلك ،نتوقع العودة إلى
النمــو وزيادة الربحية في .2021
وبينمــا تلــوح في األفق تحديات متعلقــة بالضغط على هامش األرباح في
المناطــق الجغرافية الرئيســية ،مثل بنغالدش ومصــر؛ فإننا نتهيأ لمواجهة
ذلك من خالل االســتمرار في تركيز جهودنا وتوســيع نشــاطنا التجاري لكل من
المؤسســات المالية وأعمالنا الصغيرة والمتوســطة .ويشكل توسيع أعمالنا
أولوية رئيســية لزيادة الرســوم في عام  .2021وقد كان أداء سجلنا العام
جيــدًا للغايــة مع عدم وجود قروض متعثرة .وســينصب تركيزنا على مواصلة
ذلك ،وضمان االســتقرار االئتماني في محفظة أعمالنا ،فض ً
ال عن استكشــاف
فرص أعمال جديدة في آســيا وأفريقيا.
ولضمان اســتمرار نجاح أعمال مجموعة المؤسســات المالية مستقب ً
ال،
ســنحرص على مواصلة تنفيذ اســتراتيجية المجموعة مع التركيز على تحقيق
المزيد من التوســع والتنوع في المناطق الجغرافية ،بما في ذلك تأســيس
مكتــب تمثيلي في بنغالدش.
ومــن هنــا ،يُعزى النمو القوي لعدد العمالء النشــطين والميزانية العمومية
إلى التنوع الجغرافي الذي يدعم شــريحة أوســع من العمالء في المزيد من
األســواق ،مما يثمر عن تنويع الميزانية العمومية وملف مخاطر الشــركة.
وتم توســيع األنشــطة المرتبطة بعالقات العمالء الرئيســية ،وتنفيذ عدد من
اتفاقيات مشــاركة المخاطر مع البنوك الرئيســية الشــريكة ،مما أتاح تدفقًا
متباد ً
ال أكبر لألعمال.

وباإلضافة إلى ذلك ،واســتنادًا إلى كفاءتنا في بناء العالقات وملفنا الســوقي
المتنامــي ،تمــت دعوة بنك رأس الخيمة الوطني للمشــاركة في العديد من
تعامالت القروض المشــتركة األولية والثانوية .وقد ســاهمت القدرات المعززة
للبنك إلى حد كبير في االرتقاء بمكانته في أســواق مختلفة وبالنســبة
لنظرائه الرئيسيين.
عالوة على ذلك ،تشــكل المؤسســات المالية غير المصرفية وحدة أعمال
مهمة في مجموعة المؤسســات المالية .وتجري صياغة إســتراتيجية تمويل
تجــاري جديــدة لعام  ،2021ومن المتوقــع أن تثمر عن نمو أعمال التمويل
التجاري للبنك.
وتشــكل مناطق آسيا ،والشرق األوسط وشــمال أفريقيا ،وأفريقيا ،أسواقًا
رئيســية ألعمال بنك رأس الخيمــة الوطني الدولية .ونعتزم خالل عام 2021
الحفاظ على هذه األســواق وتنميتها بأســلوب انتقائي إلى جانب استكشاف
فرص أعمال جديدة في نيبال وكمبوديا وإســرائيل بما يتماشــى مع
اســتراتيجية التنويع لدينا وتقليل مخاطر التركيز في انكشــافاتنا الدولية.

ً
عالوة على ذلك ،ســعى بنك رأس الخيمة الوطني طوال عام  2020إلى
توفيــر حلــول مصرفية مبتكرة لعمالئنا ،وال ســيما خالل فترة اإلغالق العام
التــي فرضتهــا الحكومة لمواجهة الجائحــة .كما عزز البنك قدراته من خالل
تطبيق برنامج لالبتكار ينطبق على البنك بأســره .ويهدف البنك إلى تحســين
تجربة العميل وتحســين الدخــل والمبيعات ومتطلبات الموارد من خالل
اعتماد نهج رقمي بالدرجة األولى .وســوف يســتمر بنك رأس الخيمة الوطني
فــي توســيع رحلته االبتكارية في عام  2021بعــد أن جنينا ثمار االبتكار وتأكدنا
من فعاليته.
ويجــري تدقيق اســتراتيجيات الرقمنة عبــر جميع وحدات أعمال البنك في إطار
ســعينا للتحــول إلى العمليات الالورقية .ومن أبــرز نجاحاتنا بهذا الخصوص في
عــام  2020بطاقات الدخول الرقمية التي ّ
وفرناها لعمالءنا من الشــركات
وموظفيهــم واألطراف الثالثة .وقد أتاح ذلــك لعمالء الخدمات المصرفية
لألعمــال فرصة التقدم بطلب للحصول الفــوري على بطاقات معامالت غير
مالية التي يســتطيع من خاللها المحاســبين والموظفين واألطراف الثالثة
الوصــول إلــى تطبيق الخدمة المصرفية الرقمية لمتابعة أنشــطة أعمالهم
واالطالع علــى الفواتير وغيرها من المزايا.

ومن خالل تقســيم محافظ أعمال مجموعة المؤسســات المالية جغرافيًا
إلــى محفظتــي تغطية محددتين شــرقية وغربية ،تمكن بنك رأس الخيمة
الوطني من التركيز بشــكل أكبر للوصول إلى العمالء الرئيســيين ،كما أتاح
ذلك تغطية واســتجابة أكبر الحتياجات العمالء.

المنطقة الشرقية
:2020
 3.8مليار درهم
إماراتي

المنطقة الغربية
:2020
 2.8مليار درهم
إماراتي

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

البيــانــات
المــاليــة

ً
ـتجابة
وباإلضافة ،أطلقنا خدمة االنضمام الرقمي لحســابات األعمال اسـ
للقيــود التــي فرضتها الجائحة ،األمر الــذي أتاح لهم تقديم طلب فتح
حســابات عبر اإلنترنت من خالل بضع خطوات بســيطة .ويتلقى عمالؤنا من
الشــركات الصغيرة والمتوسطة رقم الحســاب وتفاصيله خالل بضع دقائق
فقــط مــن تقديم الطلب .وأخيرًا ،عمد البنك إلــى تحديث تطبيق الخدمات
المصرفيــة لألفراد ليتالءم مع االحتياجــات والمتطلبات المصرفية اليومية
للعمالء من األفراد.
وعلى نحوٍ مماثل ،تعاون البنك مع شــركة «فرســيفاي تيك سوليوشــنز» -
أحد مزودي حلول التكنولوجيا المالية  -لتوفير حل تخزين ســحابي شــامل
ومدمــج ضمن تطبيق الخدمة المصرفية الرقمية للبنك باســم «أكاونتبل».
ويدعم هذا الحل الشــركات الصغيرة والمتوســطة بصورة مباشرة في إدارة
عملياتهم المحاســبية ،ضريبة القيمــة المضافة ،المدفوعات ،متطلبات
معالجــة نظــام حماية األجور والرواتب وغيرهــا .وحتى اليوم ،قام الكثير من
عمالء البنك من الشــركات الصغيرة والمتوســطة بتسجيل اشتراكهم في
تطبيق «أكاونتبل» ،ويزداد عددهم بصورة مســتمرة.
واختــار البنــك كذلك نظام رقمنة تم تطبيقه العام الماضي بغية تحســين
حد ســواء.
العمليات الداخلية وتجربة العمالء على ٍ

التحول الرقمي*
اإلجمالي (موجودات
مجموعة المؤسسات
المالية والدولية)
:2020

 6.6مليار
درهم إماراتي

التعامالت الرقمية

التعامالت الرقمية  -نسبة التغيير
7,499,599

2020

6,202,560

2019
2018
2017
2016

2020

%21

%38

2017

250,986

2019

%34

2018

3,561,599

258,794

2020

%30

2019

4,775,486

العمالء النشطون رقميًا

2,584,512

228,281

2018

188,763

2017

159,518

2016

ولضمان اســتمرار نجاح أعمال مجموعة المؤسســات المالية مستقب ً
ال،
ســنحرص على مواصلة تنفيذ االســتراتيجية الموضوعة مع التركيز على
المجاالت التالية:
العمالء النشطون رقميًا  -نسبة التغيير
•التركيز على تأسيس وقيادة التحالفات االستراتيجية للمناطق الجغرافية
الرئيسية مع أبرز البنوك الشريكة.
•االســتمرار في اســتقطاب الكفاءات والمواهب الرئيسية واالحتفاظ بها
لقيــادة النهج المتخصــص والذي يتمحور حول العميل.

التحول الرقمي واالبتكار
يعكــف بنــك رأس الخيمة الوطني على تحديــث جميع عملياته إلدارة نموه
المســتمر؛ وتشكل الرقمنة عنصرًا أساســيًا لضمان كفاءة وأمان عمليات
البنــك ،عــدا عن دورها المهم في رفد العمــاء بأفضل تجربة مصرفية
ممكنة .تنشــد المؤسســات والعمالء الحصول على الدعم في إدارة أموالهم
واســتثماراتهم وشــؤونهم المالية ،والتي تزداد تعقيدًا بصورة مضطردة
وســط عالمنــا المتغير والوضع االقتصادي الجديــد .وقد غيرت الرقمنة القطاع
المالــي وطريقــة تفاعل العمالء مع البنــك ،لذا نبذل قصارى جهدنا إلبقاء
البنك فــي صدارة التطور التكنولوجي.

عمليات تسجيل الدخول الرقمية

%3 2020
2019

29,891,658

2019

%21

2018
2017

32,309,338

2020

%10

%18

2018
2017
2016

* تعتبر الســنة المالية  2016ســنة األســاس في هذه الجداول.

عمليات تسجيل الدخول الرقمية -
نسبة التغيير

23,939,907
17,735,388
14,519,517

2020
2019

%8
%25
%35

2018
2017

%22
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

الخدمات المصرفية لألفراد
بصفتــه مؤسســة رائدة في تقديــم الخدمات المصرفيــة لألفراد في دولة
اإلمــارات ،يولــي بنك رأس الخيمة الوطنــي أهمية قصــوى لرفاهية عمالئه
والعنايــة بهــم عندمــا يدير إعمالــه .كما يحرص البنك علــى رفد عمالئه
مــن األفــراد بالخدمات والمنتجــات الممتازة ،إلى جانب مواصلــة التحديث
حد ســواء.
واالرتقاء بســوية عروضه لتواكب احتياجات العمالء والســوق على ٍ
وفيمــا يتواصــل تأثير تفشــي جائحــة «كوفيد  »19 -على العمــاء لناحية
فقــدان الوظائــف وخفض الرواتب ،يلتــزم بنك رأس الخيمة الوطنــي بتوفير
الدعــم الفــوري لهم ،حيث عملنا بشــكل إســتباقي علــى التواصل مع عمالء
القــروض لتزويدهــم بالحلول الالزمــة مع تفعيل خطوط اتصال مباشــرة
لتوفيــر قنــوات اتصال مفتوحة .كمــا حرصنا على توســيع نطاق خطة
الدعــم االقتصــادي الموجهة الشــاملة التي أطلقهــا المصرف المركزي
لتشــمل جميع العمــاء المخوّ لين.
وفي حين انعكس تفشــي جائحة «كوفيد  »19 -بشــكل ملحوظ على
الخدمــات المصرفيــة لألفراد مع انخفاض في الموجودات ،فقد ســجلت
ً
عالوة
إيرادات الرســوم من أعمال االســتثمار والتأمين المصرفي نموًا كبيرًا.
علــى ذلــك ،قمنا بتســريع وتيرة تخطيط وتنفيــذ تحولنا الرقمي ،إلى جانب
مواصلــة العمل على اســتراتيجيتنا لتحســين التكلفة عبر اإلغالق المقرر
لبعــض الفروع وخفض أعــداد الموظفين .كما عمدنا إلى تعزيز اســتراتيجية
التكنولوجيــا المالية لدينا وتوســيع نطاق تطبيــق المدفوعات المتعلقة
بالمدارس «ســكيبلي» ،والذي يســاهم في تعزيز قدرتنا على الوصول إلى
العمــاء العادييــن والعمالء ذوي المالءة الماليــة العالية .باإلضافة ،حققت
أداء جيدًا وأطلقنا حمالت ترويجيــة عدة لزيادة حصتنا
ســوق الرهــن العقاري
ً
في هذا المجال.
كما طرح البنك حساب توفير «راك بوستر» ،أحد أبرز منتجات المطلوبات
المصرفية لألفراد وأكثرها تميزًا ،والذي يوفر عوائد جذابة على متوسط الرصيد
ويشجع العمالء على االدخار لفترات أطول عبر منحهم مكافآت سنوية وربع
سنوية لقاء عدم سحب أموالهم .وتم ترشيح هذا المنتج لنيل «جائزة التميّز
في األعمال الدولية لعام .»2019

(مليار درهم إماراتي)

عمالء الخدمات
المصرفية لألفراد

2020

إجمالي عدد عمالء
الخدمات المصرفية
لألفراد

517,564 499,800 505,695 480,156

إجمالي قيمة
محفظة القروض
المصرفية لألفراد
(مليار درهم إماراتي)

16.7

2019

18.7

2018

18.5

2017

18.8

2.3
1.6
0.9
0.5

2.2

2.9
2.7
2.5
2.3
3.5

4.4
4.8
4.0

4.6
4.7
5.4
5.6
3.6
3.2
3.1
1.9
1.9
2.1
2.1
ديسمبر 2017

(مليار درهم إماراتي)

التجارة ورأس المال قروض إدارة األعمال التمويل القائم
العامل القصير
في رأس الخيمة :على الموجودات:
%1
%9
والطويل األمد%4 :

ديسمبر 2020

ديسمبر 2019

وتبلغ قيمة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا  6.86مليار
درهم إماراتي ،وودائع العمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة 17.26
ً
مرتفعة من  14مليار درهم إماراتي في عام
مليار درهم إماراتي لعام ،2020
.2019
وباإلضافة إلى ذلك ،أحدثت الجائحة نقلة نوعية في العمليات التجارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي باتت تركز على جانب التطور
التكنولوجي .وبين  2019و  ،2020شهد البنك زيادة بنسبة  %5في عدد
المستخدمين النشطين لخدماته المصرفية الرقمية ،فض ً
ال عن زيادة إجمالي
حجم التعامالت الرقمية بنسبة .%23
وتشمل أبرز التطورات التي شهدها بنك رأس الخيمة الوطني على صعيد
قنواته الرقمية:
•إطالق بطاقات الدخول الرقمي للمحاســبين واألشــخاص المرخص
لهم حســب المتطلبات المصرفية لكل عميل من قســم الخدمات
المصرفية لألعمال
•تعزيز نظام حماية األجور والذي يتيح إجراء عدة عمليات تحويل ودفع في
وقت واحد وبضغطات بسيطة
•الشراكة مع الجيل الثالث من منظومة الدرهم اإللكتروني والذي أطلقته
وزارة المالية ،وهو عبارة عن منصة دفع غير نقدية تمكن المستخدمين
من إجراء التعامالت بسهولة باعتبارها وسيلة سلسة ومريحة وآمنة تركز
على إدماج التعامالت الرقمية للقطاع الحكومي في جميع أنحاء البالد.

الخدمات المصرفية للشركات

2.1
2.2
2.2
1.6

ديسمبر 2018

%6

إجمالي موجودات العمالء – الخدمات المصرفية لألعمال

3.4

القروض

العقارية:
%15

بطاقات

االئتمان:
%6

باعتبارنا من البنوك الرائدة في السوق اإلماراتية والمكرسة لتقديم أفضل
الخدمات والحلول المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،فإننا نحرص دومًا
على تقديم منتجات مبتكرة لعمالئنا .وقد شهدت منصتنا اإللكترونية التي
أطلقناها مؤخرًا لفتح حسابات األعمال إقبا ً
ال كبيرًا نظرًا لما توفره من تجربة
مريحة للمستخدم .وقد مكنتنا خدمة االنضمام الرقمي من الحفاظ على
حجم العمالء بالرغم من تفشي جائحة «كوفيد – .»19

ولطالما أولى بنك رأس الخيمة الوطني اهتمامًا خاصًا لعمالئه من الشركات
الصغيرة والمتوسطة ،هذه الشريحة التي تعتبر حجر الزاوية للتنمية
المستدامة في المنطقة .وتشكل هذه الشركات جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية
البنك ،األمر الذي يتجلى بوضوح من خالل الزيادة المطردة في قاعدة عمالئه
من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع استقطابه  76,639عمي ً
ال في عام
 ،2020بانخفاض نسبته  %2فقط مقارنة مع عام ( 2019جراء االمتثال
إلجراءات اإلغالق) وزيادة بنسبة  %3مقارنة مع عام .2018

4.7
4.4
4.1

وفي عام  ،2021وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى إنعاش قنوات مبيعاتنا
التقليدية إلى مستوياتها في فترة ما قبل «كوفيد» ،نواصل تطوير إمكاناتنا
الرقمية لرفد المبيعات وخفض تكاليف استحواذ العمالء .كما سنعمل
على تطوير عملية التنقيب في البيانات باعتبارها تنطوي على فرص جديدة
لألعمال.

الخدمات المصرفية لألعمال
خدمات
أخرى:

ومع بداية جائحة «كوفيد –  ،»19شهد العديد من الشركات الصغيرة
والمتوسطة حاالت إغالق مؤقتة أو كاملة لعملياتها التشغيلية .وقد أدى
ذلك إلى انخفاض مستويات النشاط المصرفي ومواجهة مشاكل على
صعيد سداد المستحقات أو الرسوم المصرفية .وقد ساعد مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي بشكل كبير في التخفيف من ذلك من خالل
التمويل بتكلفة صفرية عبر خطة الدعم االقتصادي الموجهة والتي تم
استخدامها لدعم عمالئنا .واستفاد العديد من المقترضين من هذه الخطة،
بينما تم تقديم قروض جديدة بشكل انتقائي للعمالء األقل تأثرًا بالجائحة.
وعلــى مــدار العام ،كانت األولوية لدعــم قاعدة العمــاء الحاليين ،وتقديم
حلــول إصالحيــة اســتباقية للمقترضين المتأثريــن ،فض ً
ال عن اإلقراض
االنتقائــي للقطاعــات غيــر المتأثرة بالوبــاء .ونعمل حاليًا علــى تطبيق حلول
اإلقــراض الرقمي لمســاعدة عمالئنا مــن خالل التمويــل متناهي الصغر
ودعم سلســلة التوريد.

وفي إطار جهودنا الرامية لدعم الشركات الناشئة؛ أطلقنا عرض القيمة المربح
«راك ستارتر» ()RAKstarter؛ وهو حل شامل ومتكامل بدون حد أدنى للرصيد
مع برنامج محاسبة متكامل .ويرتبط هذا الحل مباشرة بالحسابات المصرفية
للعمالء ،حيث يساعد في سداد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة ،كما يوفر
لهم تأمين األعمال األساسي.

0.5
0.5
0.4
0.3

ديسمبر 2020

ديسمبر 2019

إجما ً
ال ،حافظت قيمة محفظة القروض المصرفية لألفراد على ثباتها في
ظل تصاعد التحديات التي تفرضها السوق ،حيث شهدت انخفاضًا بنسبة
 %10.7في عام  2020لتصل إلى  16.72مليار درهم إماراتي من 18.72
مليار درهم إماراتي في عام  .2019يضاف إلى ذلك االنخفاض الذي شهده
عدد عمالء الخدمات المصرفية لألفراد إلى  480,156عمي ً
ال في  ،2020وهو
انخفاض يتجاوز  %5.05عن العام .2019

كما نجحنا في تعزيز منصة خدماتنا المصرفية الرقمية لالرتقاء بتجربة
العمالء .وهي تعكس حرصنا على االستماع الحتياجات وآراء عمالئنا البتكار
حلول مستدامة للبنك ومالئمة لهم في الوقت ذاته .وقد أطلقنا بطاقة
الدخول الرقمي لمحاسبي العمالء حتى يتمكنوا من الدخول في أي وقت إلى
كشوف الحسابات المصرفية .وقمنا أيضًا بتحسين عروضنا المتعلقة بإدارة
النقد والخدمات التجارية ،والتي حققت تقدمًا ملحوظًا هذا العام مدفوعة
أيضًا بممارسات التباعد اإلجتماعي.

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب األساسي لالقتصاد اإلماراتي،
ومع تأجيل إكسبو  2020دبي حتى عام  ،2021فإننا نعمل على ضمان
تفعيل جميع الحلول واألدوات الالزمة لتلبية احتياجات هذه الشريحة .ويحرص
البنك على التواصل مع األعمال الصغيرة والمتوسطة ودعمها ،بمن فيهم
رواد األعمال الجدد والشركات الصغرى من الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وذلك عبر تزويدهم بالعديد من الصفقات والشراكات والمحتوى من خالل
منصتنا الرقمية الجديدة (.)SMEsouk

ديسمبر 2018

0.6
1.2
1.4
1.4

قروض

الوافدين:
%11

قروض

المواطنين:
%6

قروض

عالوة على ذلك ،يبني بنك رأس الخيمة الوطني شراكة حصرية مع «سواتش
باي!» حل المدفوعات الالتالمسية الذي يستخدم تكنولوجيا االتصال قريب
المدى المركبة في ساعات «سواتش» .وإلنجاز عملية الدفع ،يحتاج العمالء
ببساطة إلى تقريب الساعة من الجهاز القارئ للبطاقة الذي يعمل بدون
تالمس في محطة الدفع .وتمتاز ساعات «سواتش باي» عن الهواتف الذكية
بعدم حاجتها إلى بطاريات أو شحن.

أحكام وشروط بنك رأس الخيمة الوطني واضحة وثنائية اللغة ومتاحة
أمام العمالء لالطالع والموافقة عليها .ونحرص دومًا على تحديث قوائم
الخدمات واألسعار على موقعنا اإللكتروني وفي جميع فروعنا بصورة دورية
عال على مقياس رضا
وسريعة .وتحقق الخدمات المصرفية لألفراد مستوى ٍ
العمالء إذ بلغ ما يقارب  %90في عام .2020

إجمالي موجودات العمالء – الخدمات المصرفية لألفراد

السيارات:
%1

كما أبرم بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية لعدة سنوات مع «سكاي واردز
طيران اإلمارات»  -برنامج الوالء الخاص بشركة طيران اإلمارات والحائز على
جائزة ،حيث أثمرت هذه االتفاقية عن إطالق بطاقة راك بنك سكاي واردز
طيران اإلمارات وورلد إليت ماستركارد االئتمانية ،والمتوفرة بنسخة تقليدية
حد سواء.
وبنسخة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية على ٍ

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

التمويل مقابل
العقارات المدرة
للدخل%4 :

ديسمبر 2017

كان لجائحة «كوفيد –  »19تأثير كبير على دولة اإلمارات العربية المتحدة
بشكل عام ،بما في ذلك صدمة العرض والطلب ،وانخفاض أسعار النفط،
والتأثير الكبير على قطاعات العقارات والضيافة والتجزئة والسفر والترفيه.
كما أدت الجائحة إلى خسارة فرص العمل الجديدة ،وزيادة مخصصات
التكاليف المحتملة نظرًا للبيئة االقتصادية غير المستقرة السيما مع قيام
قسم الخدمات المصرفية للشركات بتغيير استراتيجيته العام الماضي.
وأدى تغير البيئة االقتصادية إلى تحول تركيزنا نحو إدارة محفظة أعمالنا
الحالية وتقييم حالة التوتر واتخاذ إجراءات احترازية في ضوئها بما يضمن
تدفق السيولة ومساعدة العمالء ممن هم بحاجة إلى تأجيل السداد أو تدابير
اإلغاثة المالية.

31
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

وانصب التركيز في اآلونة األخيرة على توسيع وتعزيز الخدمات المصرفية
المقدمة للشركات محليًا وتحديدًا الهيئات شبه الحكومية وكذلك
القطاعات الحكومية .ومع بدء نشاط البنك في هذا المجال ،شرع القسم
بتقديم حلول تمويل لشركات الخدمات ،ومراكز البيانات ،ومرافق الطاقة
والمياه ،وغيرها من المشاريع التجارية التابعة للهيئات شبه الحكومية والتي
أثبتت أهميتها في دعم مسيرة التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات ،ال سيما
أثناء الجائحة.
ويقدم قسم الخدمات المصرفية للشركات مجموعة متكاملة من
منتجات الموجودات والمطلوبات ،وحلول التمويل التجاري ،والخزينة ،والحلول
المصرفية عبر اإلنترنت .ويتم تقديم هذه الخدمات عبر جميع القطاعات مثل
الشركات متعددة الجنسيات ،والهيئات شبه الحكومية ،والشركات المتنوعة،
وقطاعات التصنيع والخدمات التجارية .وفي عام  ،2021سنركز على نمو
الميزانية العمومية عبر جميع القطاعات ،وتوليد الرسوم من خالل عروض
الصفقات المهيكلة ،باإلضافة إلى إطالق مكتب قروض مشتركة ودعم
العمالء من خالل عمليات التأجيل وتدابير اإلغاثة المالية .كما سنركز على تبني
تعامالت منظمة وعالية الجودة في قطاعات الشركات متعددة الجنسية
والهيئات شبه الحكومية والشركات المتنوعة .وتشكل مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية النمو الشاملة للبنك ،حيث
أن انضمام كبار العمالء إلى البنك يتيح له الفرصة لبيع منتجات أخرى من خالل
البيع المتبادل.
وبرزت فرص جديدة على شــكل إعادة تمويل القروض ،والقروض المشــتركة،
وتمويل صفقات اإلســتحواذ على حصص في الشــركات؛ والتي ستتيح فرصة
توليد دخل الرســوم ،وزيادة حصة األعمال التجارية ،وتوســيع قاعدة العمالء.
وســتكون هناك فرص إقراض في قطاع الهيئات شــبه الحكومية مع ظهور
هيكليات تمويل الشــراكات بيــن القطاعين العام والخاص ،وفي الخدمات
المصرفية المقدمة للشــركات متعددة الجنســية من خالل االستحواذ على
موجودات عالية الجودة .كما ســتعمل البيئــة االقتصادية المتوترة على
ً
نتيجة لتوحيد أو بيع الموجودات بســعر
حفز عمليات االندماج واالســتحواذ
منخفض ،األمر الذي يتطلب التمويل بال شــك.
إجمالي موجودات العمالء – الخدمات المصرفية للشركات
(مليار درهم إماراتي)

وســتكون هناك فرصة لضم الشــركات المتنوعة األكبر حجمًا والتي
ســتبحث عن تمويل إضافي لعمليات االســتحواذ هذه .وسيتم تمويل قطاع
الموجودات من خالل االســتحواذ علــى المطلوبات عبر جميع القطاعات،
مجمعة.
وخاصــة الهيئات الحكومية االتحادية التي تمتلك ســيولة
ّ

عالوة على ذلك ،سنعزز خدمات التدريب اإلسالمي لجميع موظفي المكاتب
األمامية وكذلك سبل التواصل مع شركاء األعمال الستكشاف المتطلبات
الرقمية المبتكرة والمتعلقة بالعميل ،والتي يمكن تلبيتها من خالل الخدمات
اإلسالمية ،واستقطاب شرائح جديدة من العمالء في نهاية المطاف.

وأخيرًا ،تعزى التطورات الملحوظة التي شهدها بنك رأس الخيمة الوطني
في قسم الخدمات المصرفية للشركات إلى التغيرات الثقافية التي حدثت
على مدار العام ،مدعومة باستراتيجية العمل التي أتاحت خروج العمليات
التشغيلية من مناطق الراحة واالستثمار في مساحات جديدة والتنويع.

التأمين

الخدمات المصرفية اإلسالمية
خالل أول شهرين من عام  2020ومع استمرار تنفيذ استراتيجية التنويع
الشاملة للبنك؛ شهد قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية «راك اإلسالمي»
نموًا ملحوظًا في جميع قطاعات العمالء بما في ذلك األفراد ،والشركات،
واألعمال ،والخزينة ،والمؤسسات المالية؛ األمر الذي يرسخ مكانة القسم
الرائدة في السوق على صعيد عروض المنتجات المقدمة للشركات الصغيرة
والمتوسطة ،وكذلك استثمارات الودائع مثل الوديعة ألجل «فورًا» (.)Fawrun
ومع بداية جائحة «كوفيد –  ،»19تحول التركيز نحو إدارة تأثير الجائحة على
العمالء واألعمال بشكل عام عبر ضمان الحد األدنى من االنقطاع ،وتعزيز
الكفاءة أثناء االنتقال إلى سياسة العمل عن بُعد.
وأصبح ضمان العافية المالية لعمالئنا في مقدمة أولوياتنا .كما ركز «راك
اإلسالمي» على مساعدة عمالئنا بشتى السبل الممكنة ،بما في ذلك تخفيف
أعباء أقساط التمويل لمدة تصل إلى  3أشهر من خالل تأجيل السداد دون أي
رسوم أو تكاليف إضافية .وخالل الفترة المتبقية من العام ،عملنا على ضمان
اإلبقاء على الموجودات عالية الجودة حصرًا .وواصلنا البحث عن مصادر بديلة
للمطلوبات مع االستمرار بممارسة الرقابة الصارمة على نهجنا األساسي
لتعزيز التكاليف وتقليل المخصصات.

8.1

وأطلقت الهيئة العليا الشرعية العديد من اللوائح الجديدة خالل عام 2020
في محاولة لتوحيد معايير منظومة الخدمات المالية اإلسالمية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وكان إنشاء إطار حوكمة متوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية لقسم «راك اإلسالمي» والنوافذ اإلسالمية ،بما يتضمن
مسودات للمراجعة مثل إدارة المخاطر والسيولة ،بمثابة مسار عمل رئيسي
لقسم «راك اإلسالمي» على مدار العام.
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قروض التمويل
 -البنوك

ديسمبر
2020

قروض المؤسسات
المالية:

%18

ديسمبر
2019

0.6
1.4
1.7
1.6

القروض

التجارية*:
%2

قروض

الشركات**:
%13

وأدى ذلك إلى تعزيز مكانتنا في السوق ،وزيادة وعي موظفي المكاتب
األمامية لدينا بالمنتجات اإلسالمية ،وتعزيز فهم العمالء لمزايا الخدمات
المصرفية اإلسالمية.

التمويل مقابل
العقارات المدرة
للدخل%4 :

ديسمبر
2018

ديسمبر
2017

*تشــمل القروض التجارية التمويل القائم على الموجودات وقروض بضمان الذهب
وشراء المطلوبات.
** تشــمل قروض شريحة الشركات متعددة الجنسيات

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

ولعل إيقاف الخدمات المصرفية اإلسالمية بسبب «كوفيد –  »19أتاح لنا فرصة
التأمل وإعادة التفكير وتجديد االستراتيجيات حول طريقة عملنا مستقب ً
ال.
وسنسعى إلى زيادة عروض منتجاتنا وخدماتنا من خالل تقديم منتجات
جديدة ومبتكرة عبر منصتنا الرقمية ،مما يساهم في توسيع شرائح عمالئنا.
كما سنحاول زيادة التركيز على العمالء من خالل عملية توثيق إسالمي
مبسطة ،وتنفيذ معايير وتوجيهات «مجلس الخدمات المالية اإلسالمي»،
وإطار حوكمة الهيئة العليا الشرعية ومبادئها التوجيهية.

تشــمل أبرز مبادرات بنك رأس الخيمة الوطني خالل عام  2020توقيع اتفاقية
شــراكة اســتراتيجية لمدة  10سنوات مع شركة «متاليف» بهدف توفير حلول
شــاملة للتأمين على الحياة لعمالء البنك في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة .كما تتيح الشــراكة وصول عمالئنا إلى منصة «متاليف»
الرقمية ( )M Powerوالتي تضمن توفير التكاليف والراحة وســهولة الوصول
إلى احتياجات التأمين.
عالوة على ذلك ،وتماشيًا مع قرار هيئة التأمين اإلماراتية رقم ( )49لعام
 2019والذي دخل حيز التنفيذ في  16أكتوبر 2020؛ قدم البنك عروض
قيمة جديدة للعمالء في إطار برنامجه الخاص بالحماية االئتمانية الجماعية
والذي أطلقه بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بهدف توفير
الحماية المالية للمقترضين وحاملي بطاقات ائتمان البنك في الحاالت الطارئة
كالوفاة أو العجز .ويحظى البرنامج بدعم شركة «ميونخ آر إي للتأمين»،
إحدى شركات إعادة التأمين الرائدة حول العالم .وفي عام  ،2020واصل
بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز أعمال توزيع التأمين (المعروف باسم التأمين
المصرفي) بأقساط إجمالية مكتتبة بلغت قيمتها أكثر من  158مليون درهم
إماراتي و  63ألف عقد تأمين.

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
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إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

ويمتلــك بنــك رأس الخيمة الوطني منذ عام  2015حصة مســيطرة بنســبة
 %79.23من أســهم شــركة رأس الخيمــة الوطنية للتأميــن .واتخذ البنك هذا
العــام خطــوات إضافية لضمــان توفير المنتجات ذات الصلة ،وإعداد وتســويق
منتجــات التأميــن الصحــي والتأمين العام .وهو ما يســاهم في تعزيز
إجمالــي أربــاح المجموعة ،فض ً
ال عــن تعزيز القيمة المقدمــة لعمالء البنك
من األفراد واألعمال والشــركات .ويعتبر هذا مثا ً
ال ملموســً على اســتراتيجية
التنويــع التي يتبناها البنك بشــكل عام.
مــن جهة أخرى ،افتتحت شــركة رأس الخيمــة الوطنية للتأمين هذا العام
فرعًا جديدًا في قلب الشــارقة يتميز بســهولة الوصول إليه وبســاعات عمل
أطول .ويضم هذا الفرع استشــاريين متمرســين تم تدريبهم لتقديم أفضل
االستشــارات المتخصصة بشــأن جميع احتياجات التأمين .وتتوزع فروع
الشــركة في مواقع رئيســية عبر مختلف أرجاء دولة اإلمارات؛ حيث توفر ألكثر
ً
حماية تشــمل التأمين الطبي ،والتأمين على الســيارات،
من  740ألف عميل
والتأميــن علــى الحياة .كما توفر الشــركة خدماتها ألكثر من  43ألف عميل
من الشركات واألفراد.
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الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

منهجنا في إدارة االســتدامة
شهدت األسواق المالية خالل السنوات األخيرة إقبا ً
ال كبيرًا على تطبيق
االستدامة بسبب وجود أدلة قوية على أن المؤسسات التي تطبق الممارسات
أداء متفوقًا في السوق عبر القطاعات الرئيسية.
المستدامة بدأت تحقق ً
ويعتقد بنك رأس الخيمة الوطني أن تحقيق النمو واالستدامة المالية على
المدى الطويل يتطلب دمج شامل الستراتيجية االستدامة بقيم أعماله
األساسية ويعتمد على التركيز على النواحي الرئيسية في جميع عملياته.

المساهمة في تحقيق أهداف االستدامة
الوطنية والدولية

يحســن إفصاحاته بشــأن البيئة والمجتمع
ويســرّ بنك رأس الخيمة الوطني أن
ّ
والحوكمــة عن طريق نشــر هذا التقرير الذي يعزز الشــفافية حول كيفية
إدارة البنــك لجوانــب البيئة والمجتمع والحوكمة .يقدم التقرير مؤشــرات
ً
صلة بأعمال البنك لتحديــد مجاالت التركيز من أجل
األداء الرئيســية األكثــر
خلــق قيمــة لجميع أصحــاب المصالح؛ الحاليين أو المســتقبليين على المدى
القصيــر والمتوســط والطويل .ويعد التقرير بمثابة أســاس مرجعي للبنك من
أجل تحســين أداء البيئة والمجتمع والحوكمة المســتمر وهو مرتبط بتحســين
أدائه المالي.

كمصرف وطني يكمن في حماية
ويدرك البنك أن نجاحه على المدى الطويل
ٍ
الموجودات عبر تقليل وإدارة المخاطر من خالل التصدي العاجل للتحديات
ّ
ويركز
الملحة .يأخذ بنك رأس الخيمة الوطني األزمة المناخية بعين اإلعتبار
ّ
على تصرّ ف العمالء بغية تعزيز جدوله لالستدامة .إحدى مبادرات البنك
الرئيسية لكسب أعمال العمالء وثقتهم عبر تقديم منتجات وخدمات بأسعار
تفضيلية لتقليل البصمة الكربونية المشتركة .يفي بنك رأس الخيمة الوطني
بالتزاماته تجاه المجتمع عبر إشراك العمالء وتوجيه الخيارات نحو المنتجات
ّ
تمكن التنمية التجديدية في اإلمارات العربية المتحدة.
والخدمات التي
كما يعي البنك أن االستراتيجيات وااللتزامات تتط ّلب تقييم وتطوير مجدي
وشفاف واستباقي لعملياته ومنتجاته وخدماته.

إطار االستدامة

ويعمل البنك على تحسين ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة عبر عملياته.
وتشكل مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة هذه أسس رؤية االستدامة لبنك
رأس الخيمة الوطني .واتخذنا لدى إعداد أول تقرير سنوي متكامل لنا ،خطوة
هامة وهادفة لتعزيز استراتيجية االستدامة لدينا .ويعتزم بنك رأس الخيمة
الوطني صهر االستدامة االستراتيجية في قيم أعماله األساسية لتحسين
أساليبه في إدارة واإلعالن عن األداء والتقدم المحرز في الجوانب الجوهرية
من عملياته.

لضمان تركيز بنك رأس الخيمة الوطني على الجوانب التي تعود بالنفع على
حد سواء ،تم تحديد ستة مجاالت رئيسية كإطار عمل
القطاع والبنك على ٍ
يمكن من خالله تطبيق االستدامة االستراتيجية .وتعني االستدامة بالنسبة
لبنك رأس الخيمة الوطني النمو الهادف ،وأن نكون بنكًا جديرًا بالثقة ،ونعمل
على تطوير قوتنا العاملة ،وتوفير تجربة «شريكك لحياة أفضل» في خدمة
العمالء ،والمشاركة في دعم المجتمع ،وحماية الموارد الطبيعيةُ .تعتبر هذه
المجاالت المستهدفة كركائز أساسية إلطار االستدامة تساعد في رسم رحلة
االستدامة في بنك رأس الخيمة الوطني وفي إعداد هذا التقرير:

وفي هذا التقرير والمنشورات المقبلة ،تم اعتماد معايير إعداد التقارير غير
المالية بما فيها تلك الصادرة عن «المبادرة العالمية إلعداد التقارير» ومجلس
المعايير المحاسبية المستدامة ،باإلضافة إلى االلتزام بالمبادئ التوجيهية
إلعداد التقارير الخاصة بمؤشرات اإلفصاح البيئي واالجتماعي وحوكمة
الشركات في سوق أبوظبي لألوراق المالية .وتساعد هذه المعايير في تحديد
الجوانب الجوهرية وكيفية إدارتها مستقب ً
ال.
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لضمان التركيز على المواضيع الجوهرية للقطاع المصرفي وأصحاب المصالح
ذوي الصلة واألعمال ،لجأ بنك رأس الخيمة الوطني إلى دراسة العديد من
المبادئ التوجيهية المحلية والعالمية والمرتبطة بالقطاع .وتضمن هذه
العملية إفصاح التقرير عن البيانات األساسية التي تهم جمهوره ،وذلك
سيمكن البنك من تطوير إنجازات االستدامة عامًا تلو اآلخر.
على المستوى اإلقليمي ،بادر بنك رأس الخيمة الوطني إلى مواءمة أعماله مع
القيم األساسية لرؤية اإلمارات  2021والرؤية االقتصادية  2030إلمارة أبوظبي،
ومؤشرات اإلفصاح البيئي واالجتماعي وحوكمة الشركات في سوق أبوظبي
لألوراق المالية .أما على الصعيد الدولي ،قام البنك بمواءمة رؤيته وعملياته
مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( .)UNSDGواعتمد البنك
أيضًا معايير «المبادرة العالمية إلعداد التقارير» في تطوير وعرض مواضيعنا
الجوهرية وتقريرنا النهائي.

لكل قطاع ،آثار إيجابية وسلبية على المجتمع الذي يعمل فيه .ولهذا السبب،
نعمل على دمج معايير خاصة بالقطاع ضمن نهج االستدامة لدينا .ويتماشى
تركيزنا في هذا الخصوص مع معايير القطاع المالي الصادرة عن مجلس
المعايير المحاسبية لالستدامة .وتم االسترشاد بمؤشرات اإلفصاح البيئي
واالجتماعي وحوكمة الشركات الخاصة باالتحاد العالمي للبورصات ،ومبادئ
شامل
تحليل
األمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة .كما تم إجراء
ٍ
ٍ
ألصحاب المصالح لضمان تناسب المواضيع الجوهرية النهائية مع جميع
أنشطة البنك.
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الرؤى الدولية

الرؤى الوطنية
نظام صحي
بمعايير عالمية

اقتصاد تنافسي
معرفي مبني
على االبتكار

نظام تعليمي
رفيع المستوى

بيئة مستدامة وبنية
تحتية متكاملة

مجتمع آمن
وقضاء عادل

مجتمع متالحم
محافظ على هويته

رؤى القطاع

التزاماتنا
•ينتقل البنك من االعتماد بشــكل كبير على الورق إلى شــبه اإلســتغناء
عنــه بشــكل ك ّلي .وفي حين كانت هــذه العملية قيد التنفيذ ،وأثمرت
عن عوائد فورية عند اســتخدامها لتســريع تحول الوظائف التشغيلية
نتيجة تفشــي «كوفيد »19-مطلع العام .2020
•يلتزم البنك خالل العام  2020بإعداد سياســة للمســؤولية المجتمعية
بما يتناســب مع متطلبات هيئة األوراق المالية والســلع ،وســيتم نشرها
عام .2021
•يمتثــل بنــك رأس الخيمة الوطني باللوائــح التنظيمية المتعلقة بحقوق
اإلنســان وعمالة األطفال والعمل القســري المعمول بها في دولة
اإلمارات ،ويلتزم بوضع سياســة تغطي هذه الجوانب في عام ،2020
وسيتم نشرها عام .2021

•يلتــزم البنك بدمج «مدونة قواعد ســلوك الموردين» هذا العام ضمن
سياســة الشــراء الخاصة به ،والتي سينشرها عام  2021ويتعين على
مورديه الجدد االلتزام بها.
•قام البنك بمواءمة سياســته األمنية مع معيار 45001:2018 ISO
(المعاييــر العالمية للصحة والســامة المهنية) التي تحدد متطلبات
نظام إدارة الصحة والســامة المهنية عبر إدراج هذه المبادئ
التوجيهية في سياســة الموارد البشــرية المتعلقة بصحة ورفاه
الموظفين ،والتي ستنشــر عام .2021
•يلتزم البنك بدعم التنوع والشــمولية على مســتوى مجلس إدارته وفي
جميع أقسامه.

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل
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مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

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

القطاع ،وتستند على العديد من المبادئ التوجيهية المتعلقة باالستدامة.
كما تجري مراجعة مجموعات أصحاب المصالح واحتياجاتهم وتوقعاتهم،
وتحديد – من خالل التقييم الكمي – أولى الجوانب بالتركيز.

ركائز اإلطار

صنفت في ثالث فئات:
وفي عام  ،2020حدد هذا التقييم  15جانبًا جوهريًا ُ
األكثر أهمية < متوسط األهمية < األقل أهمية:

النمو الهادف

يشمل تقييم جوهر األعمال تحليل التوجهات المحلية والعالمية الناشئة في
مجاالت البيئة والمجتمع والحوكمة ،باإلضافة إلى مراجعة جوانب وتطورات

الفئة

األكثر أهمية

الفئة

متوسط األهمية

الفئة

األقل أهمية

1

الحوكمة والشفافية ،والمساءلة

6

عالقات العمالء

11

دعم المجتمعات المحلية

2

أخالقيات العمل واالمتثال

7

التنوع ،والشمولية واستقطاب المواهب

12

إدارة التأثيرات البيئية

3

األداء المالي واالقتصادي

8

إشراك الموظفين ورفاهيتهم

13

التوطين

4

أمن وخصوصية البيانات

9

التحول الرقمي

14

الوعي المالي والشمولية

5

إدارة المخاطر

10

االستثمار واإلقراض المسؤول

15

سياسة الشراء المسؤولة

1

3

6
7

9

10

12
13
14

أهمية التأثيرات

األكثر أهمية

متوسط األهمية

األقل أهمية

15

التأثير على تقييمات وقرارات أصحاب المصالح

2
4

5

8

منظومة جوانب األعمال الجوهرية
المعروضة هنا تبيّن تجانســها الكمي
لناحيــة مدى تأثيرها على بنك رأس
الخيمــة الوطني ،وعلى تقييمات أصحاب
المصالح وقراراتهم.
وعقب ذلك ،تمت مواءمة هذه
المواضيــع الجوهرية مع ركائز إطار
االســتدامة في بنك رأس الخيمة الوطني،
توجه استراتيجيته لالستدامة
والتي
ّ
ومخطط هذا التقرير.

• األداء المالي واالقتصادي
• التحول الرقمي

• الحوكمة والشفافية ،والمساءلة
• أخالقيات العمل واالمتثال

بنك جدير بالثقة

• إدارة المخاطر
• االستثمار واإلقراض المسؤول
• سياسة الشراء المسؤولة

تطوير قوتنا
العاملة

منظومة األعمال الجوهرية لبنك رأس الخيمة الوطني

11

مواءمة المواضيع الجوهرية

تجربة “شريكك
لحياة أفضل” في
خدمة العمالء

دعم المجتمع

حماية الموارد
الطبيعية

• التنوع ،والشمولية واستقطاب المواهب
• إشراك الموظفين ورفاهيتهم
• التوطين

• أمن وخصوصية البيانات
• عالقات العمالء

• دعم المجتمعات المحلية
• الوعي المالي والشمولية

• إدارة التأثيرات البيئية

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل
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مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
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بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

إفصاحات بيالر 3
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البيــانــات
المــاليــة

تطويــر قوتنا العاملة
التنوع والشمولية واستقطاب المواهب
تعتبر القوة العاملة في بنك رأس الخيمة الوطني الركيزة األساسية لنجاحه
ً
مؤسسة
وجزءًا ال يتجزأ من عملياته .ولجعل بنك رأس الخيمة الوطني
ً
مستدامة للمستقبل ،تعمل المجموعة 1على بناء قوة عاملة استثنائية من
خالل اجتذاب وتطوير واستبقاء األفراد األكثر موهبة ،وإلهام موظفيها لبلوغ
أقصى إمكاناتهم والمساهمة في تحقيق أهدافها االستراتيجية مع الحفاظ
على التزامها بزيادة معدل توطين الوظائف في البنك.
تلقي فقرة البيئة والمجتمع والحوكمة من التقرير السنوي المتكامل نظرة
معمقة على القوة العاملة في بنك رأس الخيمة الوطني ،والثقافة التي
يفخر البنك بتأسيسها لقاعدة متنوعة من الموظفين الموهوبين .وتهدف
المجموعة إلى استقطاب المواهب المتميزة ورعايتها لخدمة الموظفين
القيّمين من جهة ودعم مسار األعمال نحو مستقبل أقوى وأكثر استدامة
من جهة أخرى.
ونركز بشكل رئيسي في مجال تطوير القوة العاملة لبناء ثقافة عمل إبداعية،
وتحقيق مستويات عالية من االحتفاظ بالمواهب .على سبيل المثال ،يفخر
بنك رأس الخيمة الوطني بتوفير بيئة عمل داعمة جدًا للمرأة ،بدءًا من تحقيق
نسبة تنوع بين الجنسين أعلى من المعدل الوسطي في القطاع ،ووصو ً
ال
إلى توفير نوبات عمل مرنة لمساعدة الموظفين على تحقيق توازن صحي
بين العمل والحياة .ودعمًا لثقافة العمل الصحية هذه ،تحظر سياسة الموارد
البشرية الداخلية بالتحديد التمييز في مكان العمل ،سواء بالنسبة للموظفين

أو العمالء .وتوضح هذه السياسة الحماية التي يحق للموظفين الحصول
عليها ،وهي تمتثل للمتطلبات القانونية مع التمسك بقيم بنك رأس الخيمة
الوطني .وتحظر السياسة بالتحديد التمييز  -المباشر أو غير المباشر  -واإلساءة
العرق ،أو لون البشرة ،أو األصل
للموظفين على أساس الجنس ،أو العمر ،أو ِ
اإلثني أو القومي ،أو الحالة االجتماعية ،أو اإلعاقة ،أو الدين.
ووصل إجمالي عدد العاملين في المجموعة في  31ديسمبر  2020إلى
 3,417موظفًا ،منهم  %61ذكور و %39إناث.
وعلى مدى الســنوات األخيرة ،تم تنفيذ عدد من البرامج الجديدة لتطوير
األفراد بما في ذلك برنامج المســاعد اإلداري ،وخطة التعليم الفردي ،وبرنامج
«تطوير» .وانتقل تركيز برامج التدريب من االســتثمار في الوظائف إلى االســتثمار
في تطوير المســارات المهنية .وتتضمن العديد من مؤشــرات األداء الرئيسية
الجديــدة للمجموعة وتحويل األطــر التنموية للبنك لتتمحور أكثر حول التقدير،
والمشــاركة ،واألنظمة ،والمواهب ،والتوطين .ويقوم بنك رأس الخيمة
الوطني برفع مســتوى التدريب متعدد المهام وتنقالت الموظفين ضمن
المجموعــة ،األمــر الذي أدى إلى تحويل الموارد من مهام األعمال إلى حيز
المواهب .ومن شــأن ذلك أن يعزز قدرة قســم الموارد البشرية على فهم
احتياجات وحدات األعمال من الموارد بشــكل أفضل ،والمســاهمة في توفير
دعم ذي قيمة مضافة.

اإلماراتيون يكملون بنجاح المرحلة األولى من برنامج «تطوير»
أطلــق بنــك رأس الخيمــة الوطنــي برنامــج «تطوير» لتنميــة المواهب الوطنية اإلماراتية .ومــن المتوقع أن يؤثر برنامــج «تطوير» على المســيرة المهنية ألكثر
مــن  500إماراتــي عبــر رحلــة تعلــم مكثفة وصارمة .بدأ البرنامج يوم  6مارس  2019واســتمر لمدة يومين ،وتســلم في نهايته  109من الزمالء شــهادات
اســتكمال المرحلة األولى منه.
ويعــد تطويــر القــدرات اإلماراتيــة من أهم أولويــات التعلم والتطوير في بنــك رأس الخيمة الوطني .ومن خــال برنامج «تطوير» ،جمع البنــك بيانات مهمة
عــن احتياجــات التنميــة الفرديــة والجماعية .وقد ســاعده ذلك في اقتــراح برامج اســتراتيجية مخصصة مصممة وفقًا ألهداف األعمال الرئيســية.

 1يشار إلى بنك رأس الخيمة الوطني وشركاته التابعة بـ (المجموعة).

القوة العاملة :لمحة سريعة
لمحة عامة عن القوة العاملة

2020

2019

2018

إجمالي عدد العاملين (باستثناء المتدربين والطالب)

3,417

*4,109

4,374

الموظفون بدوام كامل

3,395

4,085

4,335

الموظفون بدوام جزئي

22

24

39

موظفو اإلدارة العليا

24

27

27

موظفو اإلدارة الوسطى

1,162

1,317

1,313

الموظفون غير اإلداريون (طاقم العمل)

2,231

2,765

3,034

المتدربون والطالب (تحت الرعاية المحلية حصرًا)

25

42

68

عدد الجنسيات

>48

>50

>50

* انخفاض إجمالي عدد العاملين في المجموعة عام  2020بنسبة  %16.48تقريبًا عن العام .2019

القوة العاملة وفقًا للعمر والجنس

2020

2019

2018

الموظفون بين  30 - 18سنة

658

1,015

1,253

الموظفون بين  50 - 31سنة

2,663

2,994

3,019

الموظفون فوق  51سنة

96

100

102

الموظفون الذكور

2,073

2,604

2,762

الموظفات اإلناث

1,344

1,505

1,612

الموظفات اإلناث في اإلدارة الوسطى

386

425

371

الموظفات اإلناث في اإلدارة العليا*

2

3

1

* اإلدارة العليا محددة وفقًا لمعايير المصرف المركزي.

في عام  ،2019بلغت نسبة متوسط التعويض اإلجمالي للذكور إلى متوسط
التعويض اإلجمالي لإلناث حوالي  .1:1ويعتمد بنك رأس الخيمة الوطني
معيار موحد لألجور ال يفرق بين الجنسين .وفي ديسمبر  ،2020توزعت نسبة
العاملين في المجموعة بين حوالي  %61ذكور و %39إناث ،وهي أعلى من
المعدل الوسطي في القطاع على المستويين الوطني واإلقليمي في عامي
حد سواء.
 2019و 2020على ٍ

ويواصل بنك رأس الخيمة الوطني توفير فرص نموٍ متميزة لجميع موظفيه،
وهذا أمر ملحوظ بصفةٍ خاصة بالنسبة للموظفات .ففي عام  ،2020شهد
بنك رأس الخيمة الوطني زيادة بمقدار  5نقاط مئوية في النسبة المئوية
للموظفات في مستوى اإلدارة الوسطى من إجمالي موظفي هذه الفئة،
حيث زادت هذه النسبة من  %28عام  2018إلى  %33في عام .2020
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التعيينات الجديدة ودوران الموظفين (بنك رأس الخيمة الوطني)

2020

2019

2018

إجمالي الموظفين الجدد:

280

705

644

إجمالي الموظفين الجدد وفقًا للعمر:

التدريب والتطوير
يشجع بنك رأس الخيمة الوطني قواه العاملة على النمو والتطور .ويتيح البنك
َّ
العديد من فرص التدريب والتطوير المهني لحفز ودعم نمو وتنمية مهارات
قواه العاملة ،كما تم تشجيع الموظفين على حضور ورش عمل ودورات

126

317

350

األعمار بين  50 - 31سنة

149

384

289

التدريب والتطوير (بنك رأس الخيمة الوطني)

األعمار التي تزيد عن  51سنة

5

4

5

إجمالي ساعات التدريب

األعمار بين  30 - 18سنة

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

تدريبية افتراضية أثناء الجائحة .إن الجداول التالية تشرح تفاصيل التدريب
والتعليم في بنك رأس الخيمة الوطني:

2020

2019

2018

42,592

85,092

67,359

موظفو اإلدارة العليا

84

124

148

ذكور

150

457

393

موظفو اإلدارة الوسطى

23,508

38,922

21,812

إناث

130

248

251

الموظفون غير اإلداريون

19,000

46,046

45,399

957

981

1,083

الموظفون الذكور

18,354

41,241

34,403

األعمار بين  30 - 18سنة

258

332

335

الموظفات اإلناث

24,238

43,851

32,956

األعمار بين  50 - 31سنة

668

628

726

األعمار التي تزيد عن  51سنة

31

21

22

ذكور

663

625

714

إناث

294

356

369

اإلدارة العليا

4

2

1

اإلدارة الوسطى

222

253

236

الموظفون غير اإلداريون

731

726

846

إجمالي الموظفين الجدد وفقًا للجنس:

دوران الموظفين (الطوعي وغير الطوعي):

ّ
لكل موظف
متوسط ساعات التدريب

11.9

24.3

15.3

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

4.5

6.1

8.5

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

19.3

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

8.1

31.4
17.4

16.4
14.8

دوران الموظفين (الطوعي وغير الطوعي) ()%
(إجمالي الموظفين الذين تم فصلهم خالل العام/المتوسط السنوي لعدد الموظفين )

%28

%24

%25

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

8.2

16.3

12.2

دوران الموظفين (الطوعي)

368

650

719

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

18.1

30.5

20.6

األعمار بين  30 - 18سنة

130

245

239

األعمار بين  50 - 31سنة

231

402

475

األعمار التي تزيد عن  51سنة

7

3

5

ذكور

221

398

421

إناث

147

252

298

اإلدارة العليا

1

1

-

اإلدارة الوسطى

67

178

169

الموظفون غير اإلداريون

300

471

550

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

%10

%15

%16

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

%38

%66

%66

مشاركة ورفاه الموظفين
تتوقف اســتدامة القوة العاملة على مدى ســعادتهم ،ولهذا يتمحور جزء
من اســتراتيجية االســتدامة في بنك رأس الخيمة الوطني حول مشــاركة ورفاه
الموظفيــن .وترتكــز منهجية البنك على عدم التمييز بين الموظفين حســبما
تنص عليه سياســة الموارد البشــرية للمجموعة .ويدعم هذه المنهجية عبر
تأميــن فــرص التع ّلم والتطوير ،وتوفير بيئة عمــل آمنة وتلبي طموحاتهم.

ويســعى بنــك رأس الخيمــة الوطني إلى إيجــاد بيئة عمل متميــزة لالحتفاظ
بالموظفيــن ،ومســاعدتهم على خلــق القيمة ألنفســهم بنفس الدرجة
التــي يوفرونهــا للبنك وأصحــاب المصالح .ولهذا يحــرص البنك على إجراء
اســتبيان لرصد مدى مشــاركة الموظفيــن بالعمل عبر بوابــة إلكترونية
يتم تعميــم النتائج على
خارجيــة وســرية .وعقب إتمام االســتبيانّ ،
بناء
عمل
ـط
ـ
خط
بتطوير
المعنية
الموظفيــن ،وتشــرع وحدات األعمــال
ً
علــى هــذه النتائج .وينظم قســم الموارد البشــرية عند نهاية ّ
كل اســتبيان
جلســات لمجموعــات التركيز تشــمل المجموعة.

مشاركة ورفاه الموظفين (بنك رأس الخيمة الوطني)

2020

2019

مشاركة الموظفين (النسبة المئوية )%

غير متوفر*

%63

%60

معدل غياب الموظفين

%0.58

%1.28

%1.30

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

2018

45

46

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

وألهميــة رفــاه الموظفين في مــكان العمل والحياة اليومية على حد ســواء،
أطلــق بنــك رأس الخيمــة الوطني في عام  2018مبادرته الشــاملة لتعزيز رفاه
الموظفيــن «عافية» ،والتي اســتمرت خــال عامي  2019و .2020وتتضمن
موظفي
هــذه المبادرة العديد من البرامج واألنشــطة الراميــة إلى دعم
ّ
البنــك وتحســين مســتوى رفاههم ،بما في ذلك إجراء فحوصــات طبية عامة
مجانيــة مثل فحص األســنان والبصر ،وإجــراء تحاليل للجلد والشــعر ،وتنظيم
جلســات لياقــة بدنية .ويحضــر الموظفون ،باإلضافة إلى ذلك ،جلســات توعية
طبيــة حول الصحة النفســية ،وســرطان الثدي ،وبيئــة العمل .ومع أن جائحة
موظفي البنك العمل مــن منازلهم خالل
«كوفيــد »19-فرضــت على أغلــب
ّ
العــام ،إال أن البنــك نظــم لجميع الموظفين جلســات صحية وحوارات وورش
ّ
ووفر البنك تســجيالت هذه
تدريبيــة افتراضيــة ،والقى منهم اســتجابة كبيرة.
األنشــطة عبــر بوابته الداخلية ليســتطيع جميع الموظفيــن الوصول إليها
متى أرادوا.

بناء على اســتخدامات األعضاء
ويجري تعديل بوليصة التأمين بشــكل ســنوي ً
ومتطلباتهم .وعلى ســبيل المثال ،اســتجابت المجموعــة لمطالب الموظفين
فــي عــام  ،2019وأضافت مزايا جديدة للبوليصــة مثل توفير العالج
التجانســي ،وتخفيض نســبة الدفع المشــترك من  %10إلى  %0على خدمات
األمومــة الخارجية .وتشــمل هذه البوليصة المعالين ،كمــا أضافت المجموعة
إلــى البوليصة توفيــر اللقاح ضد الزكام والطب البديــل لجميع الموظفين.
ومــع دعــم الموظفين فــي حياتهم العائلية ،يفخــر بنك رأس الخيمة
عال لعودة الموظفات إلــى العمل بعد
الوطنــي باســتمرار تســجيل معدل
ٍ
إجازات األمومة.

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

التوطين

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

ويفخر بنك رأس الخيمة الوطني بتخطي معدل التوطين المستهدف
بحصوله على  938نقطة في عام  ،2018و 1,133نقطة في عام .2019

دعمــً لرؤية اإلمارات فــي تطوير العمالة المحلية ،يســعى بنك رأس الخيمة
الوطني جاهدًا إلى تحســين تجربة موظفيه اإلماراتيين واســتقطاب
الكفاءات الوطنية.
أطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في عام  2017استراتيجية
توطين جديدة للقطاع المصرفي ،ووجه من خاللها إلى تحقيق معدل
مستهدف توطين سنوي باالعتماد على نظام النقاط ،حيث يتم تحديد
المعدل المستهدف مطلع كل عام ويتعين بلوغه بحلول نهاية العام نفسه.

في عام  ،2020تضمن فريق عمل البنك  570موظفًا إماراتيًا ،منهم %90
إناث و %10ذكور .وارتفعت نسبة الموظفات اإلماراتيات من إجمالي عدد
الموظفين اإلماراتيين على مستوى اإلدارة الوسطى من  %72في عام 2018
إلى  %76في عام  .2020في حين انخفضت نسبة الموظفين اإلماراتيين
عمومًا في الوظائف غير اإلدارية من  %78في عام  2018إلى  %68في عام
 ،2020قابلها ارتفعاع بنسبة الموظفين اإلماراتيين على مستوى اإلدارة
الوسطى من  %22في عام  2018إلى  %32في عام .2020

ويؤكد البنك في هذا السياق التزامه الصارم بنظام نقاط التوطين في
اإلمارات العربية المتحدة لضمان حصول المواهب المحلية على فرص
متكافئة لدخول سوق العمل ،وتوفير الدعم الكافي لتطويرها مهنيًا.

ً
ـاوة علــى ذلك ،يقدم بنــك رأس الخيمة الوطني تأمينــً صحيًا وتأمينًا على
عـ
الحيــاة لجميع الموظفيــن وتتضمن أيضًا تغطية تأمينية شــاملة وخدمات
طب األســنان والعيون ،في حاالت معيّنة ،متخطيـ ً
ـة بذلك المتطلبات
مثــل
ّ
التــي حددتها وزارة العمل .ويشــمل غطاء التأمين هذا األفــراد المعالين أيضًا.

إجازة األمومة (بنك رأس الخيمة الوطني)

2020

2019

2018

عدد الموظفات اللواتي أخذن إجازة أمومة

89

112

100

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

83

104

96

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

غير متوفر

84

72

معدل العودة للعمل (النسبة المئوية )%

%93

%93

%96

معدل االحتفاظ (النسبة المئوية )%

غير متوفر

%75

%72

التوطين (بنك رأس الخيمة الوطني)

2020

2019

2018

إجمالي نقاط التوطين*

 - 1,273.5نقاط التوطين التشغيلية
 - 228نقاط االحتفاظ باإلماراتيين

1,231

949

إجمالي عدد الموظفين اإلماراتيين* *

570

559

526

عدد الموظفات اإلماراتيات

511

500

471

عدد الموظفين اإلماراتيين الذكور

59

59

55

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

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل توزيع القوة العاملة في المجموعة:
النوع

2020

2019

2018

عدد الموظفين اإلماراتيين

583

571

537

عدد الموظفين الوافدين

2,834

3,538

3,837

إجمالي عدد الموظفين

3,417

4,109

4,374

النسبة المئوية %

%17

%14

%12

47

48

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

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

كما يلتزم البنك دائمًا بإعطاء األولوية لحاجات ومتطلبات العمالء من خالل
التركيز على تأسيس عالقة طويلة األمد معهم بد ً
ال من االكتفاء بتقديم
ّ
ويتمثل
الخدمات ،ويرتكز في ذلك على ميثاقه الشامل لخدمة العمالء.
الهدف النهائي في تشجيع العمالء على مواصلة تعاملهم المصرفي معنا،
ومشاركة تجاربهم مع اآلخرين وتكرار هذه التجربة.

واستطاع البنك تحقيق هذه األهداف عبر إيالء أهمية قصوى للتعامل مع
المستقبلي واستمرار
العمالء عبر جميع نقاط االتصال ،وهو أمر جوهري لنمونا
ّ
أعمالنا ،وتحسين منتجاتنا وعروض خدماتنا حتى نصبح المؤسسة المالية
المفضلة لدى العمالء .ويبذل بنك رأس الخيمة الوطني قصارى جهده
لتحقيق المتطلبات المصرفية والتنظيمية األساسية وحتى تجاوزها لضمان
رضا وسعادة العمالء.

وتحــت مظلــة تميز الخدمة ،نظم فريق مراجعة األعمــال منتديات عدة بين
وحــدات األعمــال المختلفة لمراجعة العمليــات ومجاالت االهتمام التي رأت
األقســام ضرورة تحســينها /معالجتها بهدف تخفيض وقت االســتجابة
وتحســين خدمة العمالء .ويحرص فريق وحدة تميّز الخدمة على دراســة
اآلراء والمالحظات التي يرســلها العمالء عبر المنصات المتعددة ،واالســتفادة
منهــا لتطوير وتحســين المنتجات والخدمات والتجــارب بهدف خلق قيمة
أكبر للعمالء.

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

سنرد على أي
مسألة خالل يوم
عمل واحد

سنواصل تقديم
خدمات احترافية
وفي الوقت
المحدد

ميثاق خدمة
العمالء
سنعالج استفساركم
خالل  4أيام عمل

ساعدونا في
تحسين خدماتنا عبر
تزويدنا بمالحظاتكم
وآرائكم

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

المنهجية
تنتهج وحدة تميّز الخدمة في بنك رأس الخيمة الوطني أساليب مختلفة
لتحقيق التميّز في رحلة العمالء على مدار العام؛ وتركز هذه األساليب
بمجملها على أنشطة التفاعل المباشر مع العمالء لمواصلة تلقي آرائهم
ومالحظاتهم بشكل منتظم .كما يواصل فريق معالجة الشكاوى سعيه
ّ
لحل جميع شكاوى العمالء بأسرع وقت ممكن وتفادي تكرارها مرة
الدؤوب
أخرى .ويحدد ميثاق خدمة العمالء في البنك التزامنا ووقت األستجابة الالزم
لمعالجة شكاوى العمالء ،ويؤدي ذلك إلى تأسيس عالقات طويلة األجل
معهم وفقًا لرؤيتنا ورسالتنا وقيمنا األساسية.

وخالل الربع األول من عام  ،2020تأثر العالم والنظام المالي بتداعيات جائحة
«كوفيد .»19-وبادرنا إلى تحمل مسؤوليتنا كمؤسسة مصرفية لفهم
التحديات التي واجهت عمالئنا على الفور ،وتقديم الدعم لهم كشركاء
خالل هذه الفترة العصيبة .وقد تعاونت وحدة تميّز الخدمة عن كثب مع
جميع وحدات األعمال إلنشاء قنوات تتيح للعمالء مواصلة الحصول على
الخدمات المصرفية من بيوتهم .كما أطلقنا مبادرات عدة في هذا الخصوص
مثل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية ،وزيادة حد المعامالت للعمالء ،وقبول
طلبات الخدمات عن طريق البريد االلكتروني ،وإنشاء فرق دعم مشتركة بين
األقسام تتولى التواصل مع العمالء وتقديم اإلغاثة المالية لألفراد والشركات
ممن أثرت الجائحة بشكل مباشر على وضعهم المالي .وجرى فورًا تطبيق
برامج لتأجيل سداد أقساط القروض ،وتوحيد المعلومات المتوفرة عبر قنوات
االتصال للتأكد من إطالع العمالء على المستجدات بشكل منتظم واإلجابة
عن استفساراتهم بأسرع وقت ممكن.
ً
تتضمن مركز االتصال
عالوة على ذلك ،قدم البنك دعمًا إضافيًا إلى فرق
ّ
والفروع إلنشاء قنوات اتصال منتظمة مع العمالء في حال وجود أي
استفسارات أو حاالت طارئة ،وزيادة مراقبة المكالمات والدردشة لضمان سماع
شكاوى العمالء ومساعدتهم وفق ما تقتضيه معايير تميّز الخدمة .ووجه
البنك أيضًا إلى ضرورة أن يتلقى العمالء الذين ملؤوا االستبيان باستخدام رمز
االستجابة السريعة  QRمكالمة هاتفية خالل مدة أقصاها ساعتان للحصول
على الرد الفوري والدعم عند الضرورة ،كما أنشأ فريقًا متخصصًا بإدارة جميع
برامج اإلغاثة المالية لعمالء «راك إليت» .وأثمر ذلك عن إطالق مبادرات عدة
بإدارة وحدة تميز الخدمة ،ومنها استبيانات العمالء وبرامج «صوت العميل»،
إال أنه تم تعليقها مؤقتًا للتركيز على مساعدة المتضررين من جائحة
بناء على طلب الهيئات التنظيمية.
«كوفيدً »19-

وعمل فريق إدارة الشكاوى على مدار الساعة لضمان االستجابة لمخاوف
العمالء بأسرع وقت ممكن؛ وبالرغم من عمل أعضاء الفريق من المنزل ،إال
أنهم استطاعوا إنجاز أكثر من  55مبادرة للمساعدة في حل المشكالت التي
ً
إضافة إلى تحليل السبب الجذري وراء المشكالت
تم تحديدها بشكل نهائي،
ّ
منعًا لتكرارها .وقد انخفض متوسط ووقت األستجابة الالزم لمعالجة
الشكاوى من  5.8أيام في عام  2019إلى  5.3أيام في عام  2020لضمان
ّ
يتوقعونها من
مواصلة تزويد عمالئنا بالتجربة المصرفية األفضل التي باتوا
ّ
تدخل منتظمة مع
البنك .واستمر فريق وحدة تميز الخدمة بإجراء جلسات
أصحاب المصالح سعيًا لتقليل الشكاوى واألخطاء ،وقد نجح الفريق إثر ذلك
في تخفيض الشكاوى بنسبة  %9خالل النصف الثاني من عام  2020قياسًا
مع النصف األول ،كما قلل األخطاء بنسبة  %33خالل الفترة نفسها.
ومع كل التحديات التي واجهته خالل العام ،نجح البنك في التكيّف عبر
مراجعة العمليات ومواصلة تلقي المالحظات من أصحاب المصالح على مدار
العام ،فض ً
الفعال ،والجهود الجماعية ،ومساهمات أصحاب
ال عن التعاون
ّ
المصالح من جميع األقسام .وفيما يلي الئحة بالمبادرات الناجحة المرتبطة
بتجربة العمالء:
•إطالق عملية أتمتة الفواتير  /اإليصاالت المسبقة عبر شبكة فروع البنك
بهدف توفير طريقة تفاعلية إلجراء تعامالت الصرافة بمنتهى السهولة،
مما ساعد في تقليل الوقت الذي يقضيه العمالء بملء اإليصاالت ،وألغى
الحاجة إلى استعمال الورق ،وشكل خطوة مهمة نحو تحقيق سياستنا
للحفاظ على البيئة.
•نجحت فرق الفروع ومركز اتصال المكالمات الواردة مجددًا خالل عام
 2020في الحصول على شهادة اآليزو لعمليات التدقيق السنوية ،وبالتالي
االلتزام بنظام وعمليات إدارة الجودة بما يتماشى مع معايير شهادة
اآليزو  .9001:2015وأدرج البنك هذا العام مركز االتصال الخارجي  -كوشي
 للحصول على شهادة اآليزو ،وأبدى فريق المدققين إعجابه بالطاقةاإليجابية الكبيرة والجهود الجبارة التي بذلتها فرق الفروع ومراكز االتصال
في إدارة العمليات والضوابط المتبعة خالل فترة الجائحة.
•شــارك البنك أيضًا في الدورة السادســة والعشــرين لبرنامج دبي للخدمة
المتميــزة ،وحصــل على جائزة «أفضل منفــذ أداء للخدمات لعام »2020
عــن فــرع الحمرا .ويعتبــر الحصول على هذه الجائزة أمرًا غير مســبوق
للبنــك ،ويعكــس جهود الفــرق وتفانيهم في تحقيق التم ّيــز عبر جميع
قنوات البنك.
وعمل فريق وحدة تميّز الخدمة على تحديد الجوانب التي تستلزم إجراء
تحسينات ضمن العمليات واألنظمة ،وذلك باالستناد إلى آراء العمالء
والمنتديات الداخلية المنعقدة ضمن الوحدات .كما نفذ الفريق  142مبادرة
بدعم من جميع أصحاب المصالح ،ويشمل ذلك التدريب
خالل عام 2020
ٍ
على تنظيف البيانات ،وتوحيد استمارات طلب الخدمة بما فيها استمارة قانون
االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية «فاتكا» واستمارة «المعيار الموحد لإلبالغ
الضريبي ( ،»)CRSباإلضافة إلى تقليل عدد استمارات العمالء وتوقيعاتهم،
وتوفير دليل مرجعي للعمالء على الموقع االلكتروني للبنك لمساعدتهم
في استكمال االستمارات «فاتكا» و»المعيار الموحد لإلبالغ الضريبي» بسهولة.
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ويسعى البنك لعام  2021إلى إرساء معيار موحد لكل موظف فيما يخص
نقاط تجربة العمالء ،وكذلك زيادة برامج «صوت العميل» عبر جميع الفرق التي
ً
مباشرة مع العمالء ،وربط مؤشرات األداء الرئيسية غير المالية في
تتعامل
البنك ببرامج المكافآت والتقدير .ويتم تحقيق ذلك عبر تبني نظام حماية
المستهلك الجديد الذي أقره مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
والمقرر تنفيذه في عام  .2021ويحرص فريق وحدة تميز الخدمة على أن
يحمل كل موظف في البنك مسؤولية تعزيز تميّز الخدمة ،وينفذ لهذه الغاية
مبادرات عدة تجعل الموظفين أكثر إدراكًا لمستوى أدائهم ،وتدفعهم
للتركيز على التعامل بأسلوب إيجابي مميز عند خدمة العمالء.

وفي كل عام ،يسجل بنك رأس الخيمة الوطني مستوى أعلى لمعدالت رضا
العمالء ،ويحدد أهداف لألداء التي تشجع على إجراء مزيد من التحسينات.
وفي هذا السياق ،أوجدت وحدة تميز الخدمة في الربع األخير من عام 2020
لجنة إلدارة الشكاوى تتعاون مع اإلدارة العليا في الجوانب التي قد تساهم
بخلق بيئة عمل خالية من األخطاء خالل عام  ،2021باإلضافة إلى التزامها
ويتم تصنيف مشكالت
الثابت بمعالجة شكاوى العمالء خالل  4أيام عمل.
ّ
بناء على مستوى تعقيدها ومتطلباتها .وستركز استراتيجية البنك
العمالء ً
خالل عام  2021على استخدام األنظمة الحالية في أتمتة برامج «صوت
العميل» وتوسيع نطاقها لضمان تقديم المالحظات والحلول بشكل فوري.

نتيجة رضا العمالء %

2020

2019

2018

2017

نتيجة الخدمات المصرفية لألعمال

%87

%85

%85

%81

نتيجة الخدمات المصرفية لألفراد

%88

%85

%88

%82

النتيجة اإلجمالية لرضا العمالء *

%85.20

%85.20

%85.70

%83.90

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

دعم المجتمع لحياة أفضل
لطالما كان بنك رأس الخيمة الوطني المقصد األمثل للشركات الصغيرة
والمتوسطة ،ويسعى إلى تزويد تلك الشركات على اختالف أحجامها بقاعدة
منتجات دائمة التطور لدعم متطلباتها الفريدة.
وشجع البنك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ممن واجهوا صعوبات
مالية العام الفائت ،على االتصال بالبنك ومناقشة خيارات اإلغاثة المالية
التي يمكن أن يوفرها لهم .ويشمل ذلك تخفيض سعر اإلقراض الرئيسي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بنك رأس الخيمة الوطني ،وتقديم تأجيل
للعمالء ذوي قروض األعمال أو القروض المدعومة بالموجودات ،لمدة تصل
إلى  6أشهر لألعمال التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة «كوفيد »19-من دون
فرض أية رسوم إضافية أو فوائد جزائية.

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

وأفضى ذلك إلى تقديم إعانات مالية لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال
الذين كانوا بالحاجة إليها خالل هذه األوقات الصعبة ،وذلك انسجامًا مع
خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة التي أطلقها مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي .كما أقر البنك أيضًا حسومات على الرسوم
المستحقة المتأخرة للعمالء.
وتشمل قاعدة منتجاتنا المتنوعة «راك ستارتر» ،و ،Quick Applyومنصة
 SMEsoukالرقمية .وتهدف هذه المنتجات لدعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة منذ انطالقتهم األولى ألجل تحقيق أهدافهم.

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

راك ستارتر
إمكانية الوصول

تميز الخدمة

يمكــن لعمالء بنــك رأس الخيمة الوطني
الوصول دومًا إلى خدماتــه المصرفية
بســرعة وسهولة عبر شــبكته الواسعة
من الفــروع وأجهزة الصراف اآللي.

يبــذل بنك رأس الخيمــة الوطني قصارى
جهــده لتوفير خدمة شــخصية ،في الوقت
المحــدد ،وخالية مــن األخطاء في كل زيارة
للعميــل إلى أحد الفروع ،أو فــي تعامله مع
فــرق العمل ومركز االتصــال عبر الهاتف أو
حلول الدردشــة اإللكترونية.

كما يســتطيعون بــد ً
ال من ذلك التواصل
مــع البنك على مدار الســاعة عبر مركز
االتصال ،وبوابة الخدمــات المصرفية
الرقمية ،والموقــع اإللكتروني ،وقنوات
التواصل االجتماعي.

ويســعى البنك كذلــك إلى اإلجابة على
استفســارات ومســائل العمالء عبر قنواته
عمل
الرقميــة أو مركــز االتصال خالل يوم
ٍ
واحد ،ويضمن لعمالئه دراســة شــكاويهم
بحياديــة تامة من قبل وحدة داخلية مســتقلة
داخل البنك.
وألن مالحظات العمــاء بالغة األهمية
لمســاعدة البنك على مواصلة تحســين
خدماتــه ونظــام إدارة الجودة ،لذا يعمل
دومــً على تنفيذ برامج رضــا العمالء للحصول
على آرائهم بشــأن المنتجــات والعمليات
واالتصــاالت حتى يتمكن مــن توفير الخدمات
األنســب لتلبية الخدمات التــي يحتاجونها.

«راك ســتارتر» هو حســاب أعمال بدون حد أدنى للرصيد
مخصص لرواد األعمال والشــركات الناشــئة والمشاريع
الصغيــرة والمتوســطة الجديدة التي تــم إطالقها منتصف
عــام  .2019ويتوفر هذا الحســاب لعمالء الخدمــات المصرفية
التقليدية واإلســامية.
مزايا حساب «راك ستارتر»:

شريكك لحياة
أفضل

•يتوفر الحساب بالدرهم اإلماراتي ،والدوالر األمريكي،
واليورو ،والجنيه اإلسترليني
•أسعار فائدة تنافسية
•بدون رسوم الحد األدنى للرصيد
•إمكانيــة الوصول إلى مجموعة واســعة من منتجات
تمويل األعمال ،بما في ذلك باقة محاســبة ســحابية،
وتأميــن األعمال ،وغيرها من المزايــا المصرفية المخصصة
لرواد األعمال
•خدمة دفتر الشيكات غير محدودة
•أسعار تنافسية لصرف العمالت األجنبية والتمويل التجاري
•أسعار فائدة تنافسية على الودائع الثابتة
•مدير عالقات مخصص
•الخدمة المصرفية عبر الهاتف على مدار الساعة

Quick Apply

أطلق بنك رأس الخيمة الوطني منصة  Quick Applyالرقمية
المخصصة لحسابات األعمال في الربع األول من عام .2020

مزايا منصة :Quick Apply
•الوصول الفوري إلى حسابات األعمال في كل مرحلة من
مراحل العمل.
•متاحة لعمالء الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية.
•يمكن للشــركات الناشئة ورواد األعمال الحصول على
حســاب بدون حد أدنى للرصيد مع تحويالت مجانية ،وأسعار
تفضيلية لصرف العمالت األجنبية ،وباقة محاســبة مجانية،
وتأمين لألعمال.
•يمكن للشركات النامية الحصول على حساب بحد أدنى
منخفض للرصيد ،ورسوم تفضيلية للمعامالت ،ومدير
عالقات مخصص.
•يمكن للشركات المتمكنة الحصول على الخدمات التالية
عبر منصة  :Quick Applyخدمات مختارة مجانية ،والعديد
راق ،فض ً
ال عن ميزة أولوية الخدمة،
من المزايا ألسلوب لحياة ٍ
ومدير عالقات مخصص.

51

52

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

منتجات داعمة للمجتمع ونافذة إسالمية

بنك رأس الخيمة الوطني يطلق منصته الرقمية
لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEsouk -

يحرص بنك رأس الخيمة الوطني على توفير محفظة واسعة من المنتجات
المصرفية لدعم قاعدة عمالئه الواسعة .وباإلضافة إلى عروضه المخصصة
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،يوفر البنك مجموعة متنوعة من العروض

راك اإلسالمي
التزم بنك رأس الخيمة الوطني في عام  2019بدعم الشــركات
الصغيرة والمتوســطة عبر منصتــه المجتمعية الرقمية .SMEsouk
وتركز المنصة بشــكل رئيسي على مســاعدة تلك الشركات للتواصل
مــع مجموعة من القطاعات والخدمــات ذات القيمة المضافة مثل
الترخيص والمحاســبة والتأمين .وأســس البنك هذه المنصة إدراكًا منه
ألهمية توفير منظومة مزدهرة وبيئة مناســبة للشــركات الصغيرة
والمتوســطة .وتعتبر المنصة إحدى الوســائط الرقمية الفريدة التي
تتيح لهذه الشــركات الوصول إلى مجموعةٍ مــن الحلول المبتكرة التي
تســاعد على ازدهار أعمالهم.
وبصفتنــا البنك الرائد بمجال الخدمات المصرفية للشــركات الصغيرة
والمتوســطة في الدولة ،فقد وضعنــا احتياجات ومتطلبات هذه
الشــركات في صميم اســتراتيجيتنا .ويعقد البنك كل عام منتدى
 SMEsoukالســنوي للشــركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز أهدافه
في تقديم مجموعة واســعة من الخدمات والحلول التي من شــأنها

مســاعدة الشــركات الصغيرة على بلوغ أقصى إمكاناتها ،وال سيما
خالل هذه األوقات العصيبة.
وأطلقــت  SMEsoukخالل عــام  2020العديد من الحلول المصرفية
المبتكــرة ،مثل  ،Quick Applyو ،Simplify Commerceومنصة
المحاســبة الســحابية المتصلة بالمنصة المصرفية .كما أضافت 44
تاجرًا جديدًا إلى مجموعتها الشــاملة مــن التجار الحاليين .وتواصل
المنصــة توفير المعلومات المهمة عبر المدونات ،والجلســات
االفتراضية ،والفعاليــات ،ومكتبة الفيديو الرقمية.
ويضطلع بنك رأس الخيمة الوطني بدور مهم في مســاعدة الشــركات
الصغيرة والمتوســطة خــال هذه األزمة الصحية ،وذلك عن طريق
تقديم الحلول والمعلومات المناســبة التي تســاعدهم في إدارة
عملياتهم بشــكل فعال ومستدام.

•تهدف خدمة “راك اإلسالمي”
إلى تخصيص خدمات ومنتجات
البنك لتتوافق حيثما أمكن ذلك
مع أحكام الشريعة اإلسالمية
على أساس مالي أو شخصي
أو تجاري.
•تم تصميم هذه الخدمة تبعًا
ألنظمة مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،وتشرف
عليها “هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية”.

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

لمواكبة العديد من االحتياجات والتفضيالت .ويسعى كذلك إلى تحسين
الوعي المالي لعمالئه عبر مشاركة المعارف وتخفيف التعرض النقدي حيثما
أمكن ذلك.

راك لتحويل
األموال
•“راك لتحويل األموال” هي خدمة
تحويل فوري لألموال خالل 60
ثانية إلى دول متعددة وعبر
ممرات تحويالت مختلفة.
•يتم تقديم هذه الخدمة
بالشراكة مع منصة “ريبل” التي
تستخدم تقنية البلوك تشين
لتمكين التحويالت المالية مع
البنوك الشريكة ضمن المجاالت
المحددة .وتهدف الخدمة
أيضًا إلى تحسين الوصول إلى
الخدمات المصرفية وتخفيف
التعرض النقدي.

التوعية المالية والشمول
من خالل مسيرته لتوفير تجربة «شريكك لحياة أفضل» للعمالء ،قام بنك رأس
الخيمة الوطني بتقديم أكثر من مجرّ د منتجات .فقد طوّ ر البنك مجموعة
متنوعة من العروض المصرفية التي تدعم العمالء بوسائل شتى بصرف النظر
عن وضعهم االقتصادي أو خبرتهم المصرفية.
ً
ّ
اتفاقية مع شركة « ،»C3مزود خدمة
ووقع البنك قبل نحو ثالث سنوات
البطاقات مسبقة الدفع والتابعة لمجموعة « - »Edenredالرائدة عالميًا
في توفير خدمة بطاقات الدفع المسبق للشركات  -إلجراء تحويالت فورية
لرواتب الموظفين من ذوي الياقات الزرقاء باستخدام بطاقات الرواتب
المدفوعة مسبقًا من « ،»C3والمعروفة حاليًا باسم بطاقة «.»Edenred
ّ
ويمكن ذلك البنك من توفير حلول كشوف الرواتب للشركات وللموظفين
الذين يستطيعون والذين ال يستطيعون فتح حسابات مصرفية ،األمر الذي
عد بطاقة « »Edenredأكثر
يعزز الشمول المالي ويفتح للبنك سوقًا جديدًا .و ُت ّ
من مجرد منتج مصرفي ،حيث تشكل قيمة رئيسية تساعد بنك رأس الخيمة
الوطني على توسيع نطاق خدماته المصرفية عبر أنحاء الدولة ،والحد من
التعرض النقدي لجميع شرائح المجتمع.
ويتمثل الهدف الرئيســي لبطاقة « »Edenredفي توســيع نطاق الشراكات
لتشــمل العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين ال يمتلكون باإلجمال حســابات
ّ
ويوفر
مصرفيــة نظــرًا لصعوبة إتمام المعامــات الورقية أو حواجز التكلفة.
بنــك رأس الخيمــة الوطني بطاقات الرواتــب تلك في كافة أنحاء الدولة ،حيث
يتيــح هذا المنتج للعمال االشــتراك في الخدمــة عبر امتالك بطاقة مصرفية
يمكن اســتخدامها لتحويل أموالهــم أينما أرادوا مثل الهند أو بنغالدش.

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

بطاقة
C3 Edenred
•باإلضافة إلى خدمة “راك
لتحويل األموال” ،توفر بطاقة C3
ً
مرونة كبيرة للعمالء
Edenred
في إدارة أموالهم .وقد تم
تصميم هذه البطاقة لدعم
الشمول المالي لألفراد الذين ال
يمتلكون حسابات مصرفية.
•يتيح هذا المنتج للعمال االشتراك
في الخدمة عبر امتالك بطاقة
مصرفية ،ومن ثم تحويل
أموالهم أينما أرادوا مثل الهند
أو بنغالدش.

وهذا يعني أنه بات اآلن بوســع األفراد الذين كانوا ال يمتلكون حســابات
مصرفية في الســابق اســتخدام أجهزة الصراف اآللي و/أو تحويل األموال إلى
أقربائهــم دون االضطــرار إلى التعامل بالنقود أو نقلها شــخصيًا .ويترتب على
بطاقات الرواتب رســوم بســيطة أقل من التبادالت االعتيادية األخرى ،عدا عن
توفيرهــا درجــة عالية من األمان إلدارة أموالهم الشــخصية القيّمة تحت كنف
بنك طيب السمعة.
ً
مبادرة لدعم العمال ذوي الياقات الزرقاء عند تحويل
وأطلقت «»Edenred
أموالهم إلى الخارج من خالل عروض خاصة وفريدة ،حيث تكون خامس
عملية تحويل معفاة من الرسوم عند إجراء أربع تحويالت تتجاوز قيمتها
أو تعادل  501درهم إماراتي عبر برنامج «راك لتحويل األموال» من بنك رأس
الخيمة الوطني .وفي الشهر الثاني فقط ،استفاد حوالي  170شخصًا من
حاملي بطاقات الرواتب من هذه المبادرة.
ً
ـاوة علــى ذلك ،وقع بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية على أســاس األداء
عـ
مــع صنــدوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال من أجل تنفيذ مشــروعٍ مميز
يدعــم احتياجات التحويل الرقمــي للعمال ذوي الياقات الزرقاء في دولة
اإلمــارات مــن خالل منحة صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال .وتنســجم
هذه االتفاقية مع ركيزة المســؤولية االجتماعية للشــركات ضمن إطار
سياســة الشــمول المالي للبنك ،حيث تســاهم في تعزيز وتسريع وتيرة حلول
التحويالت الرقمية إلى دول مثل الهند والفلبين وباكســتان وســريالنكا ونيبال
وبنغاليش وغيرها.
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

دعم المجتمع
انطالقًا من المكانة المهمة التي يحتلها تطوير المجتمع في تحقيق التنمية
المستدامة عبر جميع القطاعات ،يسعى بنك رأس الخيمة الوطني إلى دعم
ازدهار المجتمعات التي ينشط بها عبر االستثمار في مبادرات تهدف إلى تعزيز
رفاه الناس .ويحقق ذلك عبر التعاون مع موردين محليين يمتلكون حس
المسؤولية تجاه المجتمع ،مع المساهمة في زيادة الوعي المالي لتمكين
العمالء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

ويلعب الوعي المالي دورًا مهمًا في ضمان وصول أبناء مجتمعنا إلى
المنتجات المصرفية التي يحتاجونها بطريقة آمنة ومفيدة .ومن هذا
المنطلق ،يشكل دمج وتوعية جميع أفراد المجتمع أحد أولويات بنك رأس
الخيمة الوطني في إطار التزاماته بدعم المجتمع.
وباإلضافة إلى المنتجات والخدمات المذكورة ،عمد البنك إلى تطوير عدة
منصات سهلة الوصول بهدف تعزيز الوعي المالي ،مثل:

منصة «فكر مليّ ًا»:
وهي منصة استشارية تساعد العمالء في مراقبة المدخرات وتحسين عادات اإلنفاق ،وتحديد األهداف المالية ،مع تسهيل
الوصول إلى النصائح المهنية حول كيفية إدارة األموال .كما تعمل المنصة على تبسيط وشرح المصطلحات المالية التي
تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية من خالل توفير قائمة متنوعة ومفصلة من المصطلحات الكالمية ذات الصلة باألعمال
المصرفية والمالية .وبغية تزويد الناس بالمهارات األساسية إلدارة أموالهم ،تساعد صفحة ّ
«فكر مليًّا» أيضًا على تقديم فهم
مفصل لعملية التخطيط المالي.

اآلفاق االقتصادية:
منشورات إخبارية دورية حول االستثمار إلبقاء العمالء على اطالع بأوضاع سوق االستثمار ،وأداء فئات الموجودات،
وآفاق االستثمار.

:UAE & U
مدونة لخدمة العمالء تعمل كمنصة لتبادل الخبرة والمعرفة.

لمحة عن الشمول المالي  -بطاقة «»Edenred C3
منتجات وخدمات الشمول المالي

2020

2019

2018

2017

العدد اإلجمالي لحاملي بطاقات " "Edenred C3النشطين

1,424,724

1,132,700

862,328

191,259

العدد اإلجمالي لحاملي بطاقات " "Edenred C3المخصصة للرواتب

15.7

13.94

6.27

0.63

حمالت حول التوعية المالية والخدمات المصرفية

دعم المجتمعات المحلية

يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بتعزيز التوعية المالية عبر مختلف شرائح
المجتمع؛ وينظم في هذا السياق حمالت توعية في مجمعات سكن العمال،
باإلضافة إلى تنظيم محاضرات حول المشاركة المالية.

يحافظ بنك رأس الخيمة الوطني على نموه في السوق عامًا تلو اآلخر؛ حيث
تمكن من إرساء مكانةٍ قوية له في القطاع المصرفي اإلماراتي ،ويواصل
تركيزه على تحقيق التزاماته المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات،
والتي ُتعتبر عنصرًا مهمًا في نمو البنك وتطوره.

ً
عالوة على ذلك ،ينظم البنك حمالت توعية وتدريب حول خدماته المصرفية
بدعم من اإلدارة العليا في مختلف األقسام ،وذلك تأكيدًا
عبر جميع فروعه
ٍ
منه على أهمية دعم العمالء وتوفير تجربةٍ أفضل لهم.

خدمة العمالء :عمليات التدقيق
أخيرًا ،ولضمان تحقيق التزامات بنك رأس الخيمة الوطني على أرض الواقع،
يتم إجراء عمليات تدقيق للتحقق من التزام جميع الموظفين الذين
ً
مباشرة مع العمالء بالمستويات المطلوبة من معايير الخدمة.
يتعاملون

نهج شامل إزاء مسؤولياته االجتماعية ،يشارك بنك رأس
ومن خالل اتباع
ٍ
الخيمة الوطني في الكثير من البرامج والمبادرات وينظم مجموعة متنوعة
من األنشطة الخيرية ،والفعاليات الرياضية ،ومبادرات البيئة واالستدامة،
وحمالت التوعية ،وبرامج التوطين ،كما يوفر منظومة مالئمة لمساعدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة على االزدهار ،ودعم األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،وغيرها الكثير من الجهود المميزة.
ويــدرك البنــك أن التزاماته تجــاه المجتمع اإلماراتي ينبغــي أن تتخطى
حــدود توفيــر الخدمات المصرفيــة المميزة ،وأن تلعــب دور الركيزة الداعمة
للجهــود الجماعيــة الرامية إلــى جعل اإلمارات والعالم أجمــع مكانًا أفضل
في المســتقبل.

«إندماج» لتمكين األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة
من خالل تقديم برامج
خبرة عمل واسعة النطاق

ّ
جزءا من
ركز بنك رأس الخيمة الوطني
ً
استراتيجية المسؤولية اإلجتماعية
للشركات على جهود المجلس الوطني
االتحادي في ديسمبر  .2015جاء ذلك في
محاولة لدعم األشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة في جميع أنحاء المجتمع
وتتضمن الحصول على الفرص
اإلماراتي،
ّ
في القوى العاملة ،وتهدف بشكل رئيسي
لدعمهم من ناحية االعتماد على الذات.
بدأ برنامج «إندماج» بهدف تمكين األشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل
االستفادة من الخبرات واسعة النطاق في
التعليم وفرص العمل .لذا ،فإن الهدف
من برنامج «إندماج» هو مساعدة الطالب
على النجاح في بيئة العمل من خالل خلق
تجارب فريدة وتوفير األدوات المناسبة لبناء
الثقة وتنمية الكفاءات .وكانت النتيجة
خطة تعليمية شاملة ،دعمت تطوّ ر الطالب
وساعدتهم على االزدهار خالل فترة
عملهم مع بنك رأس الخيمة الوطني،
ً
متجاوزة بذلك جميع التوقعات.

مسيرة موظفي بنك
رأس الخيمة الوطني من
أجل التعليم

في  14فبراير  ،2020وقبل تفشــي جائحة
«كوفيد »19-بتداعياتها المروعة ،انضم
أكثــر من  160موظفًا مع عائالتهم إلى
«مســيرة دبي العطاء من أجل التعليم»،
وهي مســيرة تضامنية سنوية يسير فيها
المشاركون مسافة ثالثة كيلومترات
من أجل تســليط الضوء على محنة
مالييــن األطفال في البلدان النامية الذين
يقطعــون ما معدله ثالثة كيلومترات يوميًا
بهدف التعليم.
ً
ّ
فرصة مهمة لتعاون
تشكل هذه المبادرة
الجميع في دعم قضيةٍ نبيلة ،حيث اجتمع
في حديقة خور دبي أكثر من 15,000
شخص على اختالف مهنهم وأساليب
حياتهم للمشاركة في المسيرة .وقد
احتفى بنك رأس الخيمة الوطني بالتزامه
الراسخ في دعم المجتمع ،وأعرب عن
سعادته بالتعاون مع دبي العطاء ،حيث
تنسجم مثل هذه المبادرات مع أهداف
البنك في مجال المسؤولية االجتماعية
ّ
وتمكنه من رد الجميل للمجتمع.
وشهدت النسخة الحادية عشرة من
«مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم»
ازديادًا كبيرًا في عدد المشاركين،
وخصوصًا من الشركات والمؤسسات
التعليمية في دولة اإلمارات.

جائحة «كوفيد»19-
وانعكاساتها على البرامج
التطوعية لموظفي بنك
رأس الخيمة الوطني

يحرص بنك رأس الخيمة الوطني ســنويًا على
دعــم العديد من المبادرات التي تطلقها
دبي العطاء ،ومؤسســة «جومبوك» ،و»اتحاد
مصــارف اإلمارات» وغيرها ،إال أنها توقفت
لســوء الحظ نتيجة تفشي فيروس كورونا
المســتجد «كوفيد .»19-بالرغم من ذلك،
تمحــورت أولويتنا حول ضمان صحة ورفاه
موظفينــا التزامًا بالتوجيهات الحكومية
حــول التباعد االجتماعي .كما واصلنا
مســاعينا لمساعدة الشرائح األكثر تضررًا من
الجائحة مثل العمال.
انسجامًا مع استراتيجيات الحكومة
اإلماراتية ومنظمة الصحة العالمية
الرامية لتســوية منحنى تفشي فيروس
كورونا المســتجد «كوفيد ،»19-لعب «راك
اإلسالمي» ،النافذة المصرفية اإلسالمية
لبنــك رأس الخيمة الوطني ،دورًا فاع ً
ال في
احتواء تفشــي الفيروس عن طريق الشراكة
مع مستشــفى ثومبي الجامعي ،وذلك
فــي إطار مبادرةٍ لرعاية اختبارات تفاعل
البوليميراز المتسلسل ( )PCRوالفحوصات
الطبيــة للعمال ذوي الياقات الزرقاء
المقيميــن في دبي ورأس الخيمة.
وحرصت المبادرة على إعطاء األولوية
للعمــال ذوي الياقات الزرقاء ممن تظهر
عليهــم أعراض واضحة لإلصابة بالفيروس،
حيــث تم إصدار نتائج االختبارات في
غضون  24ســاعة فقط من أخذ المسحة.
وأجــرى العمال المقيمون في رأس الخيمة
فحوصاتهم في مستشفى ثومبي
الجامعــي بالجرف في مدينة عجمان ،بينما
قصد عمال دبي قســم العيادات الخارجية
في مجمع مستشــفى ثومبي في دبي.

55

56

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

حماية المــوارد الطبيعية
إدارة التأثيرات البيئية

موظفو بنك رأس الخيمة يتطوعون
للحفاظ على أشجار الغاف
قبــل تفشــي جائحة «كوفيد »19-في عــام  ،2020تطوع  30موظفًا
من مختلف أقســام البنك للمشــاركة في مبادرة زراعة األشــجار
«اعطــي غــاف» بالتعاون مع مؤسســة «جومبوك» .وقد غرس
المتطوعــون  180غرســة غاف فــي إطار الجهود المبذولــة لحماية
الشــجرة األهــم في دولة اإلمارات ،والتــي ُتعتبر إحدى الرموز الرئيســية
ـد الغاف (المســماة بالالتينية ،)Prosopis cineraria
الصحــراء .و ُتعـ ّ
نوعــً من األشــجار المزهرة مــن عائلة البازالء تقــع مواطنها األصلية
فــي األجزاء القاحلة من غرب آســيا وشــبه القارة الهنديــة بما في ذلك
دولة اإلمارات.

الجديــر بالذكــر أن هناك تراجعًا في زراعة أشــجار الغاف في دولة
اإلمارات ،ولهذا تقود مؤسســة «جومبــوك» جهود حماية هذه
الشــجرة من خــال إتاحة الفرصة أمــام المقيمين في اإلمارات لغرس
أشــجار الغاف البري والحفــاظ على أهميته الجماليــة والثقافية
والبيئيــة .وينســجم ذلــك بطبيعة الحال مع جهــود بنك رأس الخيمة
الوطنــي للحفــاظ علــى البيئة ،حيث ُتعتبر الغــاف أحد األنواع األصلية
فــي المنطقــة ودولة اإلمارات تحديدًا ،وهي شــجرة قوية تتحمل
الجفــاف ودائمــة الخضرة ،وقادرة على الصمــود في ظروف المناخ
الصحراوي لدولة اإلمارات.

يمثــل التغير المناخي الحافز لالســتدامة عبــر جميع القطاعات وفي
المجتمــع ،كمــا أنه التحــدي األكبر لبلوغها .وتنظــر المجموعة بجدية كبيرة
إلــى أهمية دعم الجهــود الوطنية والدولية الرامية لحمايــة المواد الطبيعية
والحفــاظ عليها في النواحي التي تنشــط بهــا .كانت الخطوة األولى التي
اتخذتهــا المجموعــة في هذا اإلطار التركيز على تقييم والكشــف عن
اســتهالكها للموارد بما يســاعدها على مواصلة تخفيــف أثرها البيئي بطرق
هادفة ومدروسة.

وسببت التغييرات الهيكلية والتغييرات في العمليات خالل السنوات الثالث
الماضية تغيرًا في استهالك الموارد .على سبيل المثال ،بفضل الرقمنة تشهد
المجموعة انخفاضًا في استهالك الورق عامًا تلو اآلخر ،كما تقوم بإعادة تدوير
معظم الورق المستخدم .ففي عام  ،2020قامت المجموعة بإعادة تدوير
نحو  %95من الورق المستهلك.

استهالك المواد والنفايات

2020

2019

2018

إجمالي استهالك الورق (كيلو جرام)

82,374.50

160,220.50

228,808.00

إجمالي الورق المعاد تدويره (كيلو جرام)

78,792

80,944

131,293

* ال تشمل بيانات االستهالك النماذج والطلبات المطبوعة سابقًا ،وبالتالي فإن بيانات إعادة التدوير لعام  2018هي أعلى من بيانات االستهالك.

استخدام الموارد الطبيعية :لمحة
المورد

الوحدة  /القياس

2020

2019

2018

الكهرباء

كيلوواط

24,603,710

27,557,256

27,547,663

استخدام الطاقة غير المباشرة

جيغاجول

88,573

99,206

99,172

استخدام الطاقة (النطاق )2

جيغاجول

88,573

99,206

99,172

كثافة الطاقة

جيغاجول  /موظف

25.92

24.14

22.67

انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق )2

ثنائي أوكسيد الكربون (طن)

19,456.43

27,064.33

24,714.72

كثافة االنبعاثات

ثنائي أوكسيد الكربون (طن) /
موظف

5.69

6.59

5.65

استهالك وقود المولد الكهربائي (ديزل)

لتر

-

9,835

-

استهالك وقود السيارات (بينزين)

لتر

150,524

317,034

257,330

إجمالي القوى العاملة

العدد

3,417

4,109

4,374

المساحة اإلجمالية عبر جميع مرافق المجموعة
(فروع ،مكاتب وغيرها)

متر مكعب

150,336

154,351

154,916

استهالك المياه

الوحدة  /القياس

2020

2019

2018

إجمالي استهالك المياه

لتر

55,664,894

61,508,158

61,383,752

كثافة استهالك المياه

لتر  /موظف

16,290.57

14,969.13

14,033.78
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التزامنا بالحوكمة الرشــيدة
تعتبر الحوكمة الركيزة األساسية الستدامة أعمال القطاع المالي ،ويسعى
بنك رأس الخيمة الوطني دومًا إلى ترسيخ مكانته كمصرف جدير بالثقة.
نحرص على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في أعمالنا من خالل
تبني أعلى معايير حوكمة الشركات ،والتميز في وضع التدابير الوقائية للقضاء
على جميع أشكال الرشوة والفساد والجرائم المالية بما في ذلك غسيل
األموال واالحتيال وتمويل اإلرهاب.
عامي  2019و 2020تتعلق بجميع جوانب
وقد تم إصدار قوانين عدة خالل
ّ
حوكمة الشركات ،حيث كان أبرزها تعميم حوكمة الشركات رقم 2019/83
لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،والقرار الصادر عن رئيس مجلس
إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم (/3ر.م) لسنة  2020بشأن اعتماد دليل
حوكمة الشركات المساهمة العامة .كما يقدم تعديل قانون الشركات
إرشادات حول المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات.
يطمح بنك رأس الخيمة الوطني إلى ضمان توخي أفضل معايير السلوك
األخالقي والشفافية التامة والمحافظة على االمتثال الكامل للقوانين
والقواعد واللوائح التي تحكم أعماله .ويوفر اإلطار العام لحوكمة الشركات
في البنك لمحة عن هيكليته ،مبادئه ،سياساته ،ممارسات بنك رأس الخيمة
الوطني والتي من شأنها مساعدته في اإليفاء بالتزاماته أمام أصحاب
المصالح وحماية األعمال .يجري اإلشراف على هذا اإلطار من قبل مجلس
إدارة البنك ،كما تنسجم أحكامه مع التوقعات المتعلقة بالحوكمة للجهات
التنظيمية في البنك ،وهي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة
األوراق المالية والسلع.
خالل عام  2020قام البنك بتقييم إطار الحوكمة الخاص به تماشيًا مع
المتطلبات التنظيمية الجديدة وأفضل الممارسات وطرح سلسلة من
المبادرات .إلى جانب إجراء تقييم خارجي مستقل لمجلس اإلدارة.
ً
عالوة على ذلك ،حددت لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت أسس
«برنامج تطوير المديرين» الذي يستهدف أعضاء مجلس اإلدارة في البنك،
وسيساهم في رفد مجلس إدارة البنك ومجالس إدارة المجموعة بإمكانية
الوصول إلى المساقات التدريبية وعدد من الندوات االفتراضية عبر المجاالت
المتعلقة بأحدث التوجهات في حوكمة الشركات ،مستقبل مجالس اإلدارة،
جوانب البيئة والمجتمع والحوكمة ،لمحة عن مكافحة غسل األموال /
تمويل اإلرهاب  /العقوبات االقتصادية ،الجرائم المالية وااللتزامات ذات الصلة
لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا باإلضافة إلى إحاطة حول المخاطر وحوكمة
الشركات الفرعية .كما أثمرت مراجعة هيكلية حوكمة مجلس اإلدارة عن
تغييرات في لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياته وخطوط إعداد التقارير لدى
لجان اإلدارة.

وضع مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني عددًا من السياسات الرئيسية
للبنك ،بما في ذلك:
•سياسة تتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة وتهدف إلى ضمان إجراء
التعامالت مع هذه األطراف وفق مبادئ الشفافية والنزاهة على أساس
تجاري بحت وحماية البنك وموارد المجموعة من االختالس أو إساءة
االستخدام .كما ترمي هذه السياسة إلى منع األشخاص وأقربائهم
من استغالل هذه المعامالت أو الوصول إلى تفويض أو إدارة معامالت
األطراف ذات العالقة.
•سياسة التعامل باألسهم والمخصصة لمساعدة المدراء والمسؤولين
ّ
المطلع ،ومنع حدوث تداول
والموظفين على االمتثال لقوانين التداول
ّ
مطلع غير مقبول.
•سياســة اختيار وتعيين أعضــاء مجلس اإلدارة والتي تراعي التنوّ ع
بين الجنسين.
ّ
تحكم للمساعدة
•سياسة اإلبالغ عن المخالفات  -والمصممة بمثابة أداة
في ضمان نزاهة عملية إعداد التقارير المالية في بنك رأس الخيمة
الوطني ،حماية سالمة تعامالته التجارية ودعم االلتزام بمدونة قواعد
السلوك الخاصة بالبنك.
•مدونة قواعد السلوك واألخالقيات  -تب ّنى البنك مدونة لقواعد السلوك
إلى جانب سياسات ومبادئ توجيهية داخلية أخرى تتسق مع أهدافه
وقيمه وتمتثل للقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم العمليات
التشغيلية في البنك.
•مدونة قواعد السلوك لمجلس اإلدارة.
يتولى مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني مهمة اإلشراف المالئم على
المجموعة ،مع احترام االستقالل القانوني لشركاتها التابعة .يسعى مجلس
اإلدارة إلى ضمان أن يأخذ إطار الرقابة الداخلية في الحسبان المخاطر المادية
التي تتعرض لها المجموعة وشركاتها التابعة ،كما يعتزم التعاون عن كثب
مع هذه الشركات خالل عام  2021في تأسيس هيكل حوكمة تمكيني
للشركات التابعة.
كما تشتمل التزامات مجلس اإلدارة في إطار ضمان الحوكمة الرشيدة،
على توخي الشفافية والتواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح في
البنك .تهدف وحدة عالقات المستثمرين إلى دعم المساهمين وتمكين
المستثمرين ،المحللين وباقي أصحاب المصالح من الوصول إلى اإلدارة.
يمثــل هــذا العام األول الذي يعمد فيه بنك رأس الخيمة الوطني إلى إعداد
تقرير ســنوي متكامل.كما تشــير اإلفصاحات المتكاملة إلى العالقات بين
مختلف الوحدات التشــغيلية والوظيفية لشــركة معينة ،إلى جانب الموارد
التي يســتخدمونها أو تؤثر عليهم .يتمثل الهدف الرئيســي من اإلفصاحات
الشــاملة لبنك رأس الخيمة الوطني إلى رســم صورة متكاملة ألنشطة
العمليات التشــغيلية والمالية واالجتماعية والمرتبطة باالســتدامة في البنك.
وبما أن اإلفصاحات خاصة بكل شــركة ،يركز التقرير الســنوي المتكامل على
نموذج أعمال البنك وأنشــطته الرئيســية .وقد أشرف مجلس اإلدارة على عملية
نشــر هذا التقرير لضمان شــموله مختلف أقسام التقارير (المالية ،الحوكمة،
االســتدامة وغيرها) لتأكيد قدرة البنك على توفير وتحســين القيمة عبر كافة
نواحي األعمال.

مجلس اإلدارة
تكمن المسؤولية الرئيسية لمجلس اإلدارة في ضمان حوكمة فاعلة
لشؤون البنك بما يحقق مصلحة مساهميه ،مع تحقيق التوازن بين مصالح
مختلف األطراف المستهدفة  ،الذي يشمل العمالء ،الموظفين ،الموردين
والمجتمعات المحلية .يتعين أن يمارس جميع أعضاء اإلدارة حكمهم على
األعمال عبر جميع اإلجراءات التي يتخذونها وفق ما يؤمنون إلى حد معقول
بأنه يصب في مصلحة البنك ،ويتسق مع القوانين واللوائح والقواعد ذات
الصلة وأفضل الممارسات المصرفية .كما يمكن أن يعتمد المديرون على
كبار الموظفين التنفيذيين في البنك أو جهات استشارية أو مدققين خارجيين
لإليفاء بهذا االلتزام.

تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة الجوانب التالية لناحية ثقافة الشركة،
الحوكمة ،حقوق أصحاب المصالح ،حوكمة الشريعة ،المخاطر ،االئتمان،
المراقبة الداخلية ،االستراتيجية ،المالية ،الشفافية واالفصاح ،اإلشراف اإلداري
والترشيحات والتعويضات.
ترسي سياسة االختيار والتعيينات في البنك ركائز عمليةٍ واضحة وعادلة
وصارمة لتحديد واختيار جميع المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في البنك.
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لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
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بموجب بازل

مجلس اإلدارة
يضم مجلس اإلدارة  7أعضاء ،بمن فيهم:

االسم

سمو الشيخة آمنه القاسمي

التصنيف

عضو مجلس إدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

الخبرة والمؤهالت

تقوم الشيخة آمنة سعود القاسمي ،بصفتها رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار
والتطوير والذي هو بمثابة الذراع االستراتيجي لالستثمار بإمارة رأس الخيمة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،بتحسين فرص االستثمار باإلمارة .وتترأس سموها أيض َا
مجلس إدارة عدة شركات تابعة لمحفظة مكتب االستثمار والتطوير .وقبل توليها
منصب رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار والتطوير ،كانت الشيخة آمنة عضو
في مجموعة االستثمار االستراتيجية لدى «جولدمان ساكس» في مدينة نيويورك،
حيث ّ
ركزت سموها على تحديد فرص التوزيع التكتيكي لألصول في أسواق العملة
واألسهم الناشئة .وقد حصلت الشيخة آمنة على درجة الماجستير من كلية
ستانفورد للدراسات العليا في إدارة األعمال وشهادة بكالوريوس العلوم في إدارة
األعمال من الجامعة األمريكية بالشارقة.

المدة التي أمضتها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابها
للمرة األولى

منذ عام 2018

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

• رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار والتطوير

االسم

معالي محمد عمران الشامسي

االسم

سمو الشيخ المهندس سالم القاسمي

التصنيف

رئيس مجلس اإلدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

التصنيف

عضو مجلس إدارة – غير مستقل ،غير تنفيذي

الخبرة والمؤهالت

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

الخبرة والمؤهالت

سمو الشيخ المهندس سالم القاسمي هو عضو في المجلس التنفيذي لحكومة
رأس الخيمة .ويشغل منصب رئيس دائرة الطيران المدني إلمارة رأس الخيمة ،وعضو
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ،وهو أيضًا مؤسس ورئيس إتحاد اإلمارات
للمبارزة ،وعضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الوطنية ورئيس االتحاد العربي للمبارزة،
ورئيس مجلس إدارة وكالة رأس الخيمة الوطنية للسفريات (رانتا).

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2015

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2000

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

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

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

•
•
•
•
•
•
•

رئيس دائرة الطيران المدني إلمارة رأس الخيمة
عضو في المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
مؤسس ورئيس اتحاد اإلمارات للمبارزة
عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الوطنية
رئيس االتحاد العربي للمبارزة
رئيس مجلس إدارة وكالة رأس الخيمة الوطنية للسفريات (رانتا)
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االستدامة في بنك
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بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

االسم

السيد أحمد عيسى النعيم

االسم

السيد راجان كيتاربال

التصنيف

عضو مجلس إدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

التصنيف

عضو مجلس إدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

الخبرة والمؤهالت

يتمتــع الســيد أحمــد النعيم بخبرة طويلة تمتــد لفترة  39عامًا مع حكومة رأس
الخيمة .وقد شــغل ســابقًا منصب رئيس هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة ،ومدير
عام شــركة رأس الخيمة الوطنية للبترول وهيئة غاز رأس الخيمة ،وهو عضو ســابق
فــي المجلــس البلدي وغرفة تجارة وصناعة وزراعــة رأس الخيمة ،كما تولى مناصب
إضافية في العديد من الوزارات .يشــغل الســيد أحمد حاليًا منصب رئيس مجلس
إدارة مركز رأس الخيمة التجاري والنعيم مول والنعيم ســيتي ســنتر وخليفة مول.
باإلضافــة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شــركة رأس الخيمــة الوطنية للتأمين
وعضو مجلس إدارة في شــركة مجان للطباعة.

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2009

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

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

االسم

السيد سالم علي الشرهان

التصنيف

عضو مجلس إدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

الخبرة والمؤهالت

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

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2015

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

• ال يوجد

االسم

السيد كانتيك داسقوبتا

التصنيف

عضو مجلس إدارة  -مستقل ،غير تنفيذي

الخبرة والمؤهالت

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

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2012

المدة التي أمضاها كعضو
مجلس إدارة منذ انتخابه
للمرة األولى

منذ عام 2017

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

العضويات والمناصب في
شركات مساهمة عامة أخرى

• ال يوجد

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

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

• ال يوجد

عمل السيد سالم علي الشرهان في شركة اتصاالت لمدة  23عامًا حتى مايو عام

الخبرة والمؤهالت

المناصب الرئيسية في أية
هيئات تنظيمية أو حكومية
أو تجارية

 2011متوليًا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة ،حيث قام بتمثيل
الشركة في العديد من شركات االتصاالت العالمية .ويشغل السيد سالم حاليًا
منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،وعضو مجلس إدارة
مركز دبي المالي العالمي ،وعضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة،
وعضو مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية .يحمل السيد
سالم درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة اإلمارات بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة
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اإلدارة التنفيذية

من اليمين إلى اليسار:

من اليمين إلى اليسار:

فيكاس سوري

غالية بوشناق

ماهاديفان راداكانثان

ديباك ماجيثيا

زينة سماقية

مدير عام الخزينة

مستشار عام

المدير التنفيذي لالئتمان

الرئيس المالي

أمينة سر الشركة

مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد

ديراج كونوار

بيتر إنجالند

نيكوال تومسون

جيف ستيسيك

صالح علي صالح

لينا يحيى

مدير عام الخدمات المصرفية لألعمال

الرئيس التنفيذي

المديرة التنفيذية للتدقيق الداخلي

المدير التنفيذي للعمليات

مدير إدارة األعمال في رأس الخيمة

مدير مساعد  -تميز الخدمات

عبد الكريم جمعة

كيه .إس .راماكريشنان

أحمد يوسف

جان بيار لورو

راهول أوبروي

فينكات راغفان

مدير إدارة الخدمات المصرفية
اإلسالمية

المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

مدير عام المؤسسات المالية
والدولية للمجموعة

مدير عام الخدمات المصرفية للشركات

المدير التنفيذي للموارد البشرية

* شغل جيف ستيسيك منصب المدير التنفيذي للعمليات في البنك حتى ديسمبر .2020

فريدريك دي ميلكر

المدير التنفيذي لإلمتثال
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بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
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الحوكمة ،الشــفافية والمساءلة
التنوع بين الجنسين في مجلس اإلدارة
يدرك مجلس اإلدارة جيدًا مدى أهمية التنوع ،وال سيما التنوع بين الجنسين ،لسالمة أداء المجلس والبنك .ومن الركائز األساسية ألجندة مجلس اإلدارة إرساء إطار
عمل مبني على الشمولية وتشجيع التنوع بين الجنسين على مستوى المجلس.
ومن هذا المنطلق ،يضم مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) سمو الشيخة آمنه القاسمي  ،وهي عضو مستقل غير تنفيذي في المجلس .وبالتالي
يساوي التمثيل النسائي في مقاعد مجلس إدارة البنك نسبة .%14

اسم اللجنة

عدد االجتماعات

ت

االسم

لجنة التدقيق

7/7

1

سمو الشيخ سالم القاسمي

رئيس اللجنة

7/7

2

سمو الشيخة آمنه القاسمي

عضو

لجنة التدقيق

7/7

3

السيد سالم علي الشرهان

عضو

لجنة التدقيق

اجتماعات مجلس اإلدارة في 2020

لجنة المخاطر

يظهر الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية  2020مع مواعيد عقدها.

تم إنشاء لجنة المخاطر لمساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسؤولياته في اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر واالمتثال ،وتحديدًا فيما يتعلق بتقبل البنك
للمخاطر ،باإلضافة إلى إدارة جوانب محددة مثل مخاطر االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ،مخاطر التشغيل ،مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر تكنولوجيا
المعلومات ،مخاطر استمرارية األعمال واالمتثال بما في ذلك السياسات المهمة المتبعة في إدارة هذه المخاطر.

ت

تاريخ االجتماع

عدد الحاضرين

أسماء األعضاء الغائبين

1

 29يناير

7

ال يوجد

ت

االسم

2

 17مارس

7

ال يوجد

1

سمو الشيخ سالم القاسمي

رئيس اللجنة

3

 30أبريل

7

ال يوجد

2

سمو الشيخة آمنه القاسمي

عضو

لجنة المخاطر

4

 2يونيو

7

ال يوجد

3

السيد كانتيك داسقوبتا

عضو

لجنة المخاطر

5

 23يوليو

7

ال يوجد

6

 27أكتوبر

7

ال يوجد

7

 16ديسمبر

7

ال يوجد

كما عقد مجلس اإلدارة اجتماعًا التخاذ قرار بالتمرير بتاريخ  5فبراير .2020

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يصل إجمالي قيمة المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام  2019إلى  5,040,000درهم إماراتي (متضمنة ضريبة القيمة المضافة) بالمقارنة مع
القيمة اإلجمالية المقترحة وهي  4,200,000درهم إماراتي (متضمنة ضريبة القيمة المضافة) والتي سيتم دفعها لهم في  2020والمقرر تقديمها لهم
للموافقة المطلوبة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني لم يحصلوا على أي عالوات أو رواتب أو رسوم إضافية بخالف العالوات الممنوحة لهم
لحضورهم اجتماعات اللجان.

لجان مجلس اإلدارة

الحد األدنى من اللجان الدائمة التي ُتعنى بمسؤوليات التدقيق ،المخاطر ،الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول
أنشأ مجلس اإلدارة
ّ
بها .كما ّ
شكل المجلس أيضًا لجنتي االئتمان واالستراتيجية .ويجوز للمجلس تشكيل أي لجنة متخصصة لمتابعة أو دراسة أو تنفيذ أي مسائل يراها مناسبة.

لجنة التدقيق
أنشأ مجلس إدارة البنك لجنة التدقيق لمساعدته في إدارة ومراقبة ومراجعة األمور التالية:
•جودة وسالمة البيانات والتقارير المالية
•كفاءة أداء نظم الحوكمة ،إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
•االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية
•االمتثال لمجموعة قواعد السلوك
•أداء وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة
•عملية التدقيق القانوني والعالقة مع المدققين الخارجيين

اسم اللجنة

عدد االجتماعات

لجنة المخاطر

4/4
4/4
4/4

لجنة الترشيحات والمكافآت
تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت لمساعدة مجلس اإلدارة في المسائل المتعلقة بتكوينه ،وترشيح ومكافآت أعضائه واإلدارة العليا ،وإنشاء وإدارة برامج
تعيين وتطوير المديرين ،وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه ،والتخطيط لتعاقب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،باإلضافة إلى سياسات وإطار عمل حوكمة
مجلس اإلدارة ،وسياسات الموارد البشرية.
اسم اللجنة

عدد االجتماعات

ت

االسم

لجنة الترشيحات والمكافآت

2/2

1

معالي محمد عمران الشامسي

رئيس اللجنة

2/2

2

سمو الشيخ سالم القاسمي

عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

2/2

3

السيد أحمد عيسى النعيم

عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة االستراتيجية
تم إنشاء لجنة االستراتيجية لمساعدة مجلس اإلدارة وإسداء المشورة للرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا فيما يخص إدارة شؤون البنك في مجاالت
االستراتيجية العامة ،ومراقبة األداء المالي والتشغيلي ،والميزانية.
اسم اللجنة

عدد االجتماعات

ت

االسم

لجنة االستراتيجية

8/8

1

سمو الشيخة آمنه القاسمي

رئيس اللجنة

8/8
8/8

2

السيد سالم علي الشرهان

عضو

لجنة االستراتيجية

3

السيد راجان كيتاربال

عضو

لجنة االستراتيجية
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لجنة االئتمان

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الكامل للبنك.

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة االئتمان لمساعدته في اإلشراف على مخاطر االئتمان الناتجة عن أعمال البنك عبر مختلف وحدات األعمال (الخدمات المصرفية لألفراد،
الخدمات المصرفية لألعمال ،الخدمات المصرفية للشركات ،مجموعة المؤسسات المالية ،التمويل التجاري ومحافظ الموجودات المتعلقة بالخزينة) .كما تراجع
اللجنة وتعتمد وتقدم توصياتها بخصوص التسهيالت االئتمانية الفردية والجماعية ضمن نطاق السلطات المفوضة لها من قبل مجلس اإلدارة.
مجلس اإلدارة

اسم اللجنة

عدد االجتماعات

ت

االسم
رئيس اللجنة

لجنة االئتمان

43/42

1

السيد سالم علي الشرهان

لجنة االئتمان

43/43

لجنة االئتمان

43/43

2

السيد راجان كيتاربال

عضو

3

السيد كانتيك داسقوبتا

عضو

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي
بيتر إنجالند

الرقابة الداخلية
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية للبنك ،مراجعة آليات عمله ،وضمان كفاءة عملياته التشغيلية .كما تتولى لجنة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة اعتماد جميع سياسات إدارة المخاطر -بما فيها الرقابة الداخلية ،المخاطر المؤسسية ،عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
( )ICAAPوبيان البنك حول تقبّل المخاطر ،باإلضافة إلى حوكمة المخاطر والرقابة ضمن البنك ،وكذلك التقارير الدورية والربعية الخاصة بلجنة المخاطر المنبثقة
عن مجلس اإلدارة.
وتبعًا لقواعد حوكمة الشركات لهيئة األوراق المالية والسلع رقم  76و( 77التقرير المتكامل) ونظام الحوكمة المؤسسية للبنوك من مصرف اإلمارات العربية
تم اإلعالن عن تأسيس وحدة الرقابة الداخلية إلى جانب بيانات إطار عمل المخاطر ،التدقيق الداخلي واالمتثال .وتتضمن
المتحدة المركزي رقم ّ ،2019/83
هيكلية بنك رأس الخيمة الوطني إدراج وظيفة الرقابة الداخلية كجزء من سياسات وإطار عمل إدارة المخاطر ،ولذلك ال يتم رفع تقرير منفصل حول الرقابة
الداخلية إلى أي من لجان مجلس اإلدارة ،وإنما يتم إدراج التقييم الكامل لنظام الرقابة الداخلية ضمن التقارير الدورية إلدارة المخاطر وكذلك في بيان تقبّل
المخاطر ،واللذين يتم تسليمهما إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة .وهناك أيضًا تقرير مخاطر فصلي يتم رفعه إلى إحدى لجان مجلس
اإلدارة ،ويتضمن إطار عمل الرقابة الداخلية ومستوى كفاءته.
ولم ترصد إدارة الرقابة الداخلية أي مشاكل مهمة خالل عام  .2020ويتبع البنك معايير مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع
لتقديم التقارير عند حدوث أية مشاكل بما في ذلك االمتثال .وختامًا ،لم يتم اإلبالغ عن أي مخالفات جسيمة يمكن معالجتها  -بما في ذلك مخالفات االمتثال -
في أي من التقارير المرفوعة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة األوراق المالية والسلع.

اإلدارة التنفيذية
ثمة توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات بين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا ،مما يوفر بيئة من الشفافية والثقة المتبادلة التي تتيح لمجلس اإلدارة
تقديم التوجيه الب ّناء لإلدارة التنفيذية.
كما تزاول اإلدارة العليا مهامها ضمن إطار الهيكل التنظيمي والصالحيات المحددة الممنوحة لها من مجلس اإلدارة.
يدعم فريق اإلدارة التنفيذية عمل الرئيس التنفيذي في إعداد االستراتيجيات والميزانية والسياسات واإلجراءات ،معالجة المسائل التشغيلية األساسية أو المهمة،
باإلضافة إلى ضمان كفاءة االتصال الداخلي .أيضًا ،يمارس الرئيس التنفيذي عمله بموجب الصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة بموجب تفويض
رسمي ،حيث يتولى  -بمساعدة فريق اإلدارة التنفيذية  -مسؤولية إدارة العمليات اليومية للبنك بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية السنوية المعتمدة من
مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق

المدير التنفيذي
إلدارة المخاطر

المديرة التنفيذية
للتدقيق الداخلي

كيه .إس .راماكريشنان

نيكوال تومسون

وحدات األعمال

وحدات المخاطر

وحدات الدعم

مدير عام الخدمات المصرفية
لألفراد
فريدريك دي ميلكر

المدير التنفيذي لالئتمان
ماهاديفان راداكانثان

المدير التنفيذي للعمليات
جيف ستيسيك*

مستشار عام
غالية بوشناق

الرئيس المالي
ديباك ماجيثيا

المدير التنفيذي لالمتثال
فينكات راغفان

المدير التنفيذي للموارد البشرية
أحمد يوسف البلوشي

مدير عام الخدمات المصرفية
لألعمال
ديراج كونوار
مدير عام الخدمات المصرفية
للشركات
راهول أوبروي
مدير عام المؤسسات المالية
والدولية للمجموعة
جان بيار لورو
مدير عام الخزينة
فيكاس سوري
مدير إدارة الخدمات المصرفية
اإلسالمية
عبد الكريم جمعة
مدير إدارة األعمال في رأس
الخيمة
صالح علي صالح

* شغل جيف ستيسيك منصب المدير التنفيذي للعمليات في البنك حتى ديسمبر .2020

شكاوى العمالء
لينا يحيى
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التدقيق الخارجي

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

أرصدة األطراف ذات العالقة

يجري تعيين المدققين الخارجيين سنويًا خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية .كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة
بشأن تعيين أو إعادة تعيين شركة التدقيق و/أو الشريك الرئيسي المسؤول عن تدقيق حسابات البنك لصالح مجلس اإلدارة.
باإلضافة ،يقدم المدققون الخارجيون تقاريرهم بشكل رئيسي إلى لجنة التدقيق ،والتي بدورها تجتمع مع المدققين الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق
وجودة وكفاءة ونتائج عملهم على نحو منتظم .وتأخذ اللجنة بعين االعتبار أيضًا ما يقدمه المدققون من خدمات غير تدقيقية لضمان موضوعيتهم
واستقالليتهم عن البنك.
يتعين على المدقق الخارجي المثول أمام مجلس اإلدارة لتقديم النتائج السنوية المدققة ،وحضور اجتماع الجمعية العمومية لإلجابة عن أية أسئلة مطروحة.
كما يقدم المدقق الخارجي لمحة عامة عن تقريرهم إلى المساهمين .وقد عيّن البنك شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق خارجي للبنك في عام ،2020
وهي واحدة من أكبر أربع شركات تدقيق في العالم .كان قد تم اختيار هذه الشركة كمدقق خارجي لحسابات السنة المالية  2019بد ً
ال من شركة «ديلويت آند
توش» (الشرق األوسط) التي أتمت ثالث سنوات في تدقيق حسابات البنك.

يتضمن بيان تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح) خالل عام  ،2020ما يلي:
عام 2020
ألف درهم إماراتي
المعامالت خالل الفترة
إيرادات الفوائد

9,574

مصاريف الفوائد

34,094

إيرادات العموالت

621

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وبدل حضور الجلسات ومصاريف أخرى

32,229

األرصدة

يتم وضع بيان رسوم وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي وفق الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق والشريك المدقق

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

عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للبنك

أعيد اختيارها لمدة عام كامل في  1يناير 2020
قامت سابقًا بتدقيق حسابات البنك والشركات التابعة له للسنة المالية 2019

إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية للسنة المالية
( 2020بالدرهم اإلماراتي)

 838,162.50درهم إماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة
(ال تشمل المصاريف النثرية)

رسوم وتكاليف خدمات التدقيق األخرى بخالف
تدقيق البيانات المالية للسنة المالية ( 2020بالدرهم
اإلماراتي) ،إن وجدت؛ وفي حال عدم وجود أي رسوم
أخرى ،يجب توضيح ذلك بشكل صريح.

 22,172.73درهم إماراتي

تفاصيل وطبيعة الخدمات األخرى (إن وجدت) .وفي
حال عدم وجود خدمات أخرى ،يجب توضيح ذلك
بشكل صريح.

إجراءات م ّتفق عليها لتقديم تقرير إلى هيئة األوراق المالية والســلع بشــأن توزيعات األرباح
غير المستلمة.

بيان أي خدمات تدقيقية أخرى قدمها مدقق خارجي
غير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ( 2019إن
وجدت) .وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر،
يجب توضيح ذلك بشكل صريح.

اسم المدقق :برايس ووترهاوس كوبرز ()PwC
المقدمة:
تفاصيل الخدمات
ّ
إجراءات م ّتفق عليها لتقديم تقرير إلى هيئة األوراق المالية والســلع بشــأن توزيعات األرباح
غير المستلمة.

يبد مدقق الشركة أي تحفظات ضمن البيانات المالية المرحلية أو السنوية لعام .2020
لم ِ

القروض والسلف
مساهمون وشركات أخرى ذات عالقة

300,999

أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

35,961

موظفو اإلدارة الرئيسيون

3,001

اإلجمالي

339,961

الودائع
مساهمون وشركات أخرى ذات عالقة

2,107,864

أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

10,327

موظفو اإلدارة الرئيسيون

18,503

اإلجمالي

2,136,694

التزامات ومطلوبات طارئة غير قابلة لإلنهاء وعقود آجلة
مساهمون وشركات أخرى ذات عالقة

166,161

أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

40

اإلجمالي

166,201

ذمم التأمين المدينة
مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

11,150

مبالغ مستحقة لحملة الوثائق

59

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل
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تفاصيل االستثمارات المجتمعية

بيان المساهمات النقدية والعينية التي قدمها البنك خالل عام  2020في سبيل تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة.
االستثمار المجتمعي والتطوع

2020

قيمة االستثمار في المجتمع المحلي (درهم إماراتي)

640,808

عدد المستفيدين من النشاطات المجتمعية

7

إجمالي عدد ساعات العمل التطوعي للموظف

750

عدد المتطوعين

280

نوع المبادرة

الجهة المستفيدة المعتادة

بيئية  /اجتماعية  /اقتصادية

غرفة دبي

بيئية

"بيتش رن"
"جومبوك"

اجتماعية

مركز رأس الخيمة للتوحد
مؤسسة الجليلة
مبادرات دبي العطاء
مركز دبي للرعاية الخاصة
"سايكل سيف دبي"

مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

البيــانــات
المــاليــة

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة المصادقة على استراتيجية إدارة المخاطر العامة في البنك وحدود اإلقدام على المخاطرة ،وتوفير التوجيهات
الضرورية فيما يتعلق بتدابير إدارة المخاطر التي يتخذها البنك .لذلك تتولى لجان اإلدارة التنفيذية (لجنتا إدارة المخاطر وإدارة االئتمان) مسؤولية التقييم واإلشراف
واإلدارة المستمرة لبيئة المخاطر وضمان كفاءة تدابير إدارة المخاطر .كما تنضوي أقسام المخاطر المختلفة جميعها تحت جناح وحدة مستقلة للمخاطر
يرأسها المدير التنفيذي إلدارة المخاطر ،والذي يرفع التقارير إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

التدقيق الداخلي
يتلخص دور وحدة التدقيق الداخلي في تقديم ضمان االسقالل إلى مجلس اإلدارة ،إلى جانب دعم المجلس واإلدارة العليا في تعزيز فعالية عملية الحوكمة
ً
مباشرة إلى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة والتي تشرف
واستراتيجيات البنك طويلة األمد .وترفع المديرة التنفيذية للتدقيق الداخلي في المجموعة تقاريرها
على أداء وحدة التدقيق الداخلي .وتقوم لجنة التدقيق أيضًا برصد مدى سالمة ونزاهة البيانات المالية المنشورة للبنك وشركاته التابعة ،وإقرار شروط مشاركة
المدققين الخارجيين ،باإلضافة إلى استالم ومراجعة تقارير التفتيش التنظيمية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية األخرى.
تجري وحدة التدقيق الداخلي تقييمًا سنويًا شام ً
ال عالي المستوى للمخاطر المتعلقة ببيئة الرقابة الداخلية في البنك .حيث يشمل التقييم جميع جوانب
أنشطة األعمال والمنتجات والخدمات والسياسات والعمليات الخاصة بالبنك والكيانات التابعة له .كما يأخذ التقييم بعين االعتبار المخاطر الناشئة عن عمليات
المجموعة ،باإلضافة إلى معايير المخاطر السلوكية والناشئة لوضع أساس خطة التدقيق السنوية؛ والتي تشتمل على إطار حوكمة الشركات ،المخاطر
السلوكية ،اإلجراءات والضوابط التي تدعم سياسة مكافحة الرشوة ،سياسة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،االتصاالت المؤسسية ،قواعد سلوك
الموظفين ،أنشطة الشراء ،عمليات إدارة الشكاوى وفريق اإلبالغ عن المخالفات في البنك.
تم تطبيق عمليات التدقيق على أساس المخاطر على العديد من العمليات المذكورة أعاله ،على نطاق واسع عبر البنك في جوانب الحوكمة والمخاطر والرقابة،
مما يساهم في رفع ثقة المساهمين بالبنك.
عالوة على ذلك ،تدعم وحدة التدقيق الداخلي المبادرات االستراتيجية لبنك رأس الخيمة الوطني ،وتعتبر من المؤيدين الفاعلين لبرامجه المعنية بالتوطين
تعد وحدة التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة بحد ذاتها ،وتتولى مسؤوليات اإلشراف والتحقق في البنك؛ بما
وتطوير الموظفين .وباعتبارها خط الدفاع الثالث،
ّ
في ذلك التحقق من أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات.

اقتصادية دبي  -ملتقى يوم المرأة اإلماراتية
اقتصادية

مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية

اعتمد بنك رأس الخيمة الوطني بالكامل مبادئ ومعايير التدقيق الداخلي الموصى بها من قبل معهد المدققين الداخليين ،مع التزامه باإلطار الدولي للممارسة
المهنية ألعمال التدقيق الداخلي.

مجلس األعمال البريطاني

أمن وخصوصية البيانات

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

يقترن تطور تكنولوجيا المعلومات بتنامي المخاطر المرتبطة باستخدامها .حيث تركز األعمال األساسية لبنك رأس الخيمة الوطني على حماية موجودات
العمالء ،وتعد البيانات الشخصية مكونًا مهمًا من هذه الموجودات .وباعتباره موضوعًا بالغ األهمية ،يحرص البنك على تقييم أمن وخصوصية البيانات بشكل
مستمر في جميع أعماله ،مع تحسينها على نحوٍ متواصل أينما وحيثما أمكن ذلك.

مجلس األعمال األسترالي

إطار عمل المخاطر
أخالقيات العمل واالمتثال
يستحق أصحاب المصالح لدى بنك رأس الخيمة الوطني بجدارة مصرفًا يلتزم باألخالقيات ويمتثل للقوانين لضمان حماية موجوداتهم ،وهذا مطلب يصبو إليه
بنك رأس الخيمة الوطني نفسه .قد وضع البنك اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال الدائم للمتطلبات التنظيمية المطبّقة على األعمال .كما يلتزم البنك بمبادئ
وقواعد السلوك التحاد مصارف اإلمارات ،ويعتمد على قواعد السلوك الداخلي للموظفين لتوجيه أخالقيات العمل واالمتثال في البنك.

ويتخذ البنك التدابير الالزمة لضمان سرية المعلومات الخاصة بعمالئه وفق ٌا للمعايير المهنية التي تحكم بنك رأس الخيمة الوطني وجميع موظفيه .إذ قام
البنك بمواءمة سياسته األمنية مع معيار  ISO 27001المهني ،والضوابط التوجيهية التي نشرتها هيئة األمن اإللكتروني الوطنية ( .)NESAإضافة إلى ذلك ،تخضع
التطبيقات الرئيسية التي تدعم مركز االتصال والفروع لتقييم المخاطر وفقًا لعملية إدارة المخاطر المعتمدة في البنك ،وتتم معالجة جميع المخاطر المحددة
وفقًا لتلك العملية.
يسعى البنك للحفاظ على معايير األمان الخاصة به وفقًا لمعايير القطاع ،وتقييم هذه المعايير بشكل دوري .كما يحرص البنك باستمرار على إطالق مبادرات
متعددة لتعزيز بنيته التحتية األمنية ،وتوفير منصة قوية وآمنة لعمالئه لمساعدتهم على القيام بأنشطتهم المصرفية على أكمل وجه.

يجري بنك رأس الخيمة الوطني برامج متنوعة لرفع مستوى الوعي بين موظفيه من خالل جلسات فعلية وعبر اإلنترنت لالطالع على أحدث المستجدات
واالتجاهات المتعلقة بالمخاطر المباشرة ،والتأكد من أن الموظفين على دراية تامة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والمرتبطة بمنع حوادث أنشطة
االحتيال /الفساد واإلبالغ عنها .تنص سياسة الموارد البشرية في البنك على ما يلي:

اإلبالغ عن المخالفات

«يلتزم البنك بتحقيق أهداف العمل بطريقة مشروعة  ،حيث يعتبر عرض أو قبول الرشوى مخالف لهذا االلتزام وهو أمر غير قانوني .إذ ينبغي على الموظفين
عدم عرض أو طلب أو قبول الرشوة بأي شكل من األشكال ،وذلك سواء للحصول على أي عمل من البنك أو اإلحتفاظ به ،أو إلعطاء ميزة غير مشروعة».

يولي بنك رأس الخيمة الوطني عناية فائقة لضمان أخالقيات العمل واالمتثال ،ويعمل على حماية أعماله ومرافقه وتعزيز السلوك التنظيمي الذي يفخر به هو
ّ
يحث البنك األشخاص الذين يعتقدون ،ألي سبب كان ،بحدوث انتهاك وفقًا للقوانين أو اللوائح أو قواعد السلوك األخالقي أو أي من السياسات
وشركائه .كما
واإلجراءات المعمول بها في البنك ،على اإلبالغ فورًا عما يعرفونه أو يشتبهون فيه ،وذلك التخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة.

يعد البنك أيضًا عضو فعال في منتديات التوعية حول االحتيال المصرفي التي ُتقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمبادرات المختلفة لشرطة دبي في
هذا المجال ،وذلك لمعرفة أنشطة االحتيال الجديدة الرائدة في السوق والقضاء عليها فوريًا.
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وفي إطار تسهيل نشر ثقافة تقوم على األخالق والشفافية في بنك رأس الخيمة الوطني ،يشجع البنك جميع الموظفين والعمالء وأصحاب المصالح على
اإلفصاح عن مخاوفهم وشكوكهم عبر قنوات إدارة الشكاوى المختلفة بالبنكٌّ ،
كل عبر قناته المفضلة .علمًا أن تسلسل اإلبالغ عن المخالفات في البنك متاح
من خالل مواقعه اإللكترونية الداخلية والخارجية ،وذلك لتسهيل االتصال المباشر واإلبالغ عن أي سلوكيات غير الئقة و /أو غير أخالقية.
تضع وحدة التدقيق الداخلي المسؤولية األخالقية على رأس أولوياتها ،وتوفر الدعم المستمر للبنك وأصحاب المصالح لضمان ممارسات أعمال تتسم باألخالقية.
ّ
وحل كل منها باستقاللية وعدل.
وتم إيالء جميع القضايا المرتبطة باإلبالغ عن المخالفات خالل عام  2020أهمية قصوى لناحية معالجتها

إدارة اإلبالغ عن المخالفات

2020

2019

2018

2017

عدد االستفسارات ،الشكاوى أو المشكالت التي يتلقاها فريق اإلبالغ عن المخالفات* عبر
البريد اإللكتروني ،المراقبة الداخلية أو نظام اإلبالغ

28

16

8

10

العدد اإلجمالي لحاالت اإلبالغ عن المخالفات المؤكدة

10

13

3

7

* تشــتمل اإلبالغات المرتبطة باألنشــطة االحتيالية على اتهامات بالرشــاوى واالحتيال واســتالم بيانات ووثائق زائفة للعمالء  /الموظفين .تم التحقيق في الحاالت التي تم اإلبالغ عنها
لفريــق اإلبــاغ عــن المخاطــر والتي يمكن إثباتها بمســاعدة الفرق ذات الصلة (االحتيال والموارد البشــرية) وتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق هــؤالء الموظفين بما في ذلك إنهاء الخدمة.
وتمــت توجيــه شــكاوى وتظلمــات الموظفيــن لحلها بتدخل وحدات األعمال والموارد البشــرية .وتضمنت الحاالت التي لم يتخذ فريق اإلبالغ عــن المخالفات حيالها أي إجراءات ،الثغرات
التشــغيلية وشــكاوى الخدمة والتظلمات الشــخصية ،وتمت إحالتها إلى الفرق المعنية (بما في ذلك القنوات اإللكترونية ،ومركز العمليات األمنية ،والموارد البشــرية) لتحليلها
وتسويتها بشكل مالئم.

حوكمة الخدمات المصرفية اإلسالمية

تقدم الخدمات المصرفية اإلسالمية «راك اإلسالمي» (النافذة اإلسالمية لبنك رأس الخيمة الوطني) حلو ً
ال مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالء
الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال والشركات .كما يخضع القسم ألنظمة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العليا الشرعيّة .تجري جميع
أنشطة القسم تحت إشراف «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» الداخلية المستقلة .امتثا ً
ال للمعايير الجديدة ،اتخذ البنك جميع التدابير بهدف تعزيز حوكمة قطاع
الخدمات المصرفية اإلسالمية بشكل مستمر ،وضمان االمتثال الكامل ألحكام الشريعة اإلسالمية.
يتم توفير جميع منتجات الموجودات والمطلوبات اإلسالمية عبر منصة قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية .حيث تتم مراجعة إطار حوكمة الشريعة
اإلسالمية تحت إشراف ثالثة أعضاء من «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتوجيه أعمال القسم .و ُتعنى هذه الهيئة بمهام
اإلشراف الشرعي على أعمال ،أنشطة ،منتجات ،خدمات ،عقود ،مستندات ،وقواعد السلوك الخاصة بنافذة «راك اإلسالمي» ،وتضمن امتثالها للقرارات والمعايير
الصادرة عن الهيئة العليا الشرعيّة.
بهدف ضمان أعلى درجات الشفافية والتمييز الواضح بين األعمال المصرفية التقليدية واإلسالمية ،يعتمد البنك مجموعة منفصلة من الشروط واألحكام
للمنتجات ،الوثائق القانونية ،استمارات الطلب ،ودليل الخدمات واألسعار .لذا يتم عرض لوحة تعرفة منفصلة في فروع البنك ،كما يتم إدراج الخصائص اإلسالمية
في جميع وثائق التعامالت .يتولى قسم الخزينة في البنك إدارة السيولة اإلسالمية وتمويل الموجودات والمطلوبات عبر قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية.
يعتبر «راك اإلسالمي» عضوًا في لجنة الصيرفة اإلسالمية التابعة التحاد مصارف اإلمارات ،والتي شكلها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتمثيل جميع
المنافذ والمصارف اإلسالمية في البالد.
التقرير السنوي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية متوفر في الملحق رقم 1
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إفصاحات بيالر 3
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إدارة المخاطر
النهج

ثقافة المخاطر

يعمل بنك رأس الخيمة الوطني منذ أوائل عقد الـ  2,000على توفير الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال الصغيرة مع امتالك بصمة قوية في خدمات اإلقراض
لهذين القطاعين .إال أن تحديث الخدمات تعني شمل استراتيجية البنك للتنويع التي تحو ّله إلى مؤسسة خدمات مالية واسعة النطاق ،وذلك بهدف التخفيف
من المخاطر المالية بشكل فعال؛ أي التركيز على النمو دون إلحاق الضرر باألعمال .ويشكل نهج المخاطر الذي يتبعه البنك ركيزة أساسية يستند إليها في سعيه
لتقديم القيمة ألصحاب المصالح من خالل تحسين آليات المخاطر والمكافآت .يعتمد البنك في هذا النهج على أدواته وضوابطه المتينة.

يتمتع البنك بثقافة متأصلة في إدارة المخاطر ،لذلك تم توثيق مسؤولياته في القيم والمبادئ وقواعد السلوك والسياسات ذات الصلة التي يعتمدها ،وهي
موضحة في أنشطة االتصال والسلوكيات التنفيذية .كما أنها مشمولة بشكل كامل في برامج تدريب الموظفين ،بما في ذلك الدورات التدريبية المتعلقة بمنع
االحتيال ،واألمن السيبراني ،وخدمة العمالء ،وغيرها من البرامج التي تبحث في النطاق الكامل للمخاطر.

إن جميع البنوك مكلفة بتقييم مخاطرها ،وذلك من خالل التقييم الداخلي وتقديم النتائج إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

أبرز أحداث إدارة المخاطر
شهدت قيمة محفظة القروض نموًا سنويًا ملحوظًا نتيجة الستراتيجيات التنويع .كما يعزى هذا النمو إلى تعرضات البنك عالميًا ،وذلك في إطار تنويع قاعدة
منتجاته وتعرضاته على المستوى الدولي.

يقوم بنك رأس الخيمة الوطني بتقييم مخاطر االئتمان والسوق ومعدالت الفائدة بالمقارنة مع سيناريوهات االقتصاد الكلي خالل اختبارات الضغط وعملية
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( )ICAAPللبنك .يتم خالل هذه العملية ممارسة ضغط على محفظة موجودات البنك الذي يُقاس مقابل معايير االقتصاد
الكلي السلبية التي تعتمد على نماذج إحصائية .وفي إطار مراقبته الشهرية ،يراقب البنك مستوى تركيز تعرضاته في مناطق جغرافية مختلفة ،ويتم تنبيه
اإلدارة في حال حدوث أي خرق للحدود المحددة .باإلضافة ،يتم تقديم نتائج االختبار إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

كما هو موضح أدناه ،يمتلك بنك رأس الخيمة الوطني محفظة متنوعة عبر قطاعات مختلفة ،األمر الذي يساعده على خدمة محفظته المتنوعة من العمالء،
وتعزيز القيمة التي يقدمها عبر الحفاظ على تركيز منخفض للمخاطر .ويلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بجميع المعايير الداخلية والتنظيمية لتنويع المخاطر.
بنود ضمن الميزانية العمومية

حوكمة المخاطر
إن وجود إدارة فعالة للمخاطر هو أمر غاية في األهمية لتحقيق النمو االستراتيجي المستهدف بصورة مستدامة .وتحدد سياسات إدارة المخاطر في بنك رأس
يتحملها في أنشطته .إذ تعتبر
الخيمة الوطني جوانب الحوكمة والهيكليات والمسؤوليات والعمليات في رصد وإدارة وتخفيف المخاطر المسموح بها والتي
ّ
وحدة إدارة المخاطر مستقلة عن أقسام المخاطر في الوحدات األخرى تماشيًا مع تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .وقد تبنى بنك رأس
الخيمة الوطني أفضل ممارسة عالمية والمتمثلة من ثالثة خطوط دفاعية لتنظيم عمليات وحدة الهيكلية التنظيمية وإدارة المخاطر .ويستخدم بنك رأس
الخيمة الوطني إطار عمل متسق إلدارة المخاطر عبر جميع مستويات العمل وأنواع المخاطر.
تم تصميم هيكل الحوكمة ليشمل ثالثة مستويات من إدارة المخاطر مما يدل على تقسيم واضح للمسؤوليات بين أصحاب المخاطر (وحدات العمل والتشغيل
والدعم) ووحدات الرقابة (إدارة المخاطر) ووحدة التدقيق الداخلي لحماية موجودات البنك وسمعته ضد مخاطر التشغيل المحتملة الناشئة عن أنشطة
األعمال اليومية .تساعد خطوط الدفاع الثالثة البنك على معالجة جميع المخاطر المحددة ،تصميم وتنفيذ أنشطة الرقابة ،لضمان أن المخاطر التي يتخذها
البنك تتماشى مع مستويات الرغبة بالمخاطرة لديه .وفيما يلي هيكل إدارة المخاطر للبنك:

تنظيم إدارة المخاطر

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

مساعد تنفيذي

رئيس سياسة االئتمان
لمجموعة الخدمات
المصرفية لألعمال
ومجموعة الخدمات
المصرفية للشركات
ومراجعة مخاطر األعمال

مدير إدارة المخاطر
المؤسسية والمكاتب
الوسطى ومخاطر
السوق

كبير مسؤولي
تحديد المخاطر
وعلوم النماذج

رئيس سياسة االئتمان
لألفراد ومخاطر سوق
االئتمان واالسترداد

مدير مخاطر تكنولوجيا
المعلومات وكشف
ومنع عمليات االحتيال

مدير تطوير النماذج

كبير مسؤولي
سياسة ومخاطر
السوق االئتماني

كبير مسؤولي إدارة
مخاطر التكنولوجيا
والمعلومات

مدير االسترداد

كبير مسؤولي عمليات
مخاطر التكنولوجيا
والمعلومات

رئيس التحقيق في
حاالت االحتيال

رئيس إدارة المخاطر
التشغيلية وقسم
المراقبة الداخلية
وإدارة استمرارية
األعمال

مدير مساعد

كبير مسؤولي مخاطر
السوق
مدير التدريب في
المكاتب الوسطى
كبير مسؤولي إدارة
المخاطر المؤسسية

مدير التحليالت لألفراد

رئيس كشف ومنع
عمليات االحتيال

مدير التحقيق

كبير مسؤولي المراقبة
الداخلية
مدير إدارة استمرارية
األعمال

مجموع
مبلغ التمويل

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

 31ديسمبر 2020
الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة

5,827

-

-

5,827

53

5,880

نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر

3,762

-

-

3,762

150,619

154,381

التصنيع

1,460,725

512,766

-

1,973,491

55,607

2,029,098

الكهرباء والمياه

3,420

644,979

-

648,399

177,930

826,329

اإلنشاءات والعقارات

2,775,966

639,431

-

3,415,397

246,341

3,661,738

التجارة

3,844,667

-

-

3,844,667

1,155,470

5,000,137

النقل والتخزين واالتصاالت

1,417,023

507,265

-

1,924,288

46,450

1,970,738

المؤسسات المالية

817,527

2,587,604

6,598,209

1,229,420

11,232,760

الخدمات

3,638,331

635,267

-

4,273,598

586,148

4,859,746

الحكومة

303,116

2,429,695

-

2,732,811

113,657

2,846,468

األفراد والخدمات المصرفية للعمالء

- 17,930,548

-

7,930,548

1,066,178

18,996,726

مجموع التعرّ ضات

32,200,912

مخصص خسائر االئتمان

()22,045( )2,159,442

صافي التعرضات
مدير المخاطر
التشغيلية

القروض
والسلف

استثمارات
أوراق مالية

مبالغ
مستحقة من
بنوك أخرى

بنود خارج
الميزانية
العمومية

30,041,470

7,957,007

7,934,962

10,003,340

6,598,209

46,756,128

4,827,873

51,584,001

()35,818

()2,217,305

()10,852

()2,228,157

6,562,391

44,538,823

4,817,021

49,355,844

تساند إدارة المخاطر البنك في تمكين استخدام القنوات الرقمية للتمويل متناهي الصغر وائتمان التجزئة من خالل نظام قائم على الحاسوب اللوحي .ويطور
البنك حملة شاملة جديدة لرقمنة أغلب خدماته ( ،)2.0 Digitalisationوذلك من خالل التقييم الشامل للمخاطر التي تنطوي عليها هذه العملية ،وتوفير
أساليب بناءة للحد من هذه المخاطر.
عالوة على ذلك ،تدعم اإلدارة المعنية بالمخاطر استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني لممارسة دور فاعل كشريك مؤثر في أول وأكبر مركز ومسرّ ع للتكنولوجيا
المالية في المنطقة ،كما كان لها دور في دعم وتقييم مبادرات البنك الخاصة بالمدفوعات السلسة عبر منصة «إس إم إي سوق»  – SMEsoukوهي ّ
حل رقمي
للعمالء يعزز الكفاءة والوصول مع تقليل استخدام الورق في جوانب مختلفة مثل المدفوعات وفتح الحسابات.
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مركـز قـوي
لخلـق القيمـة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

بنك جدير بالثقة
(الحوكمة)

إفصاحات بيالر 3
بموجب بازل

البيــانــات
المــاليــة

التطلعات

اللوائح التنظيمية ومكافحة غسل األموال واالمتثال للعقوبات

تضفي اإلدارة المعنية بالمخاطر طابعًا رسميًا على اإلجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك رأس الخيمة الوطني .ولضمان
تحديد المخاطر ،التوثيق والموافقة على الضوابط /مستويات تخفيف المخاطر؛ قامت اإلدارة أيضًا بإضفاء طابع رسمي على اإلجراءات القائمة والمرتبطة
بالتغييرات في المنتجات والخدمات.

ال يزال االمتثال من أهم المجاالت التي يركز عليها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك .تتولى وحدة مستقلة لالمتثال اإلشراف على إطار وإجراءات عمل إدارة
مخاطر االمتثال في مختلف أقسام البنك .كما تركز وحدة االمتثال كذلك على الحد بفاعلية من مخاطر مكافحة غسل األموال ومخاطر العقوبات ،فض ً
ال عن

تعمل اإلدارة لنيل الموافقة على الطلبات المتعلقة بـ «الوصول إلى النظام» في جميع أجزاء البنك ،وذلك بعد التأكد من أن هذا الوصول يتماشى مع «أدوار
ومسؤوليات» الموظفين .وتقوم اإلدارة في الوقت الراهن بمراجعة عمليات تنفيذ أتمتة تقييمات مخاطر العمالء بهدف تخفيف أعباء الديون عن العمالء ،وبالتالي
خفض معدالت مخاطر التخلف عن السداد.

الجرائم المالية

مراجعة البيئة التنظيمية وإصدار السياسات الداخلية .يتمسك البنك بنهج عدم التسامح مطلقًا إزاء أي خرق لسياسات االمتثال ،سواء في الجوانب التنظيمية أو
العقوبات أو مكافحة غسيل األموال وقد أوضح ذلك في سياساته المعنية بهذه الجوانب .يؤدي تلك المهام نخبة من الخبراء المؤهلين من خالل ورش عمل
دورية لتعزيز مستوى االمتثال في البنك .وقد استثمر البنك بنحو كبير في تكنولوجيا المراقبة ،وطبق نماذج ناجحة لفحص العمالء واألسماء.
تعمل وحدة االمتثال عن كثب مع رئيس إدارة المخاطر لضبط مخاطر االمتثال ،وعرض المستجدات المتعلقة بهذه المخاطر في كل اجتماع للجنة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة .ويعتبر كبير مسؤولي االمتثال كذلك المسؤول المسجل لدى الجهات التنظيمية عن تقارير غسل األموال ،ويدير ممارسات البنك في
مجال مواجهة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب والعقوبات.

االحتيال

الشراء المسؤول

يدرك بنك رأس الخيمة الوطني أن الجرائم المالية ،بما في ذلك غسيل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال ،تشكل خطرًا غير مقبول على البنك وجميع مساهميه.
وتتفاقم مخاطر االحتيال يوميًا بسبب عوامل عديدة كالعولمة ،األسواق التنافسية ،التقدم التكنولوجي السريع وفترات التباطوء االقتصادي .كما يدرك مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في البنك أهمية اإلدارة االستباقية لمخاطر االحتيال كجزء أساسي من االستراتيجية الشاملة إلدارة المخاطر .أنشأ بنك رأس الخيمة
الوطني وحدات مختصة لرصد وكشف ومكافحة جميع جوانب عمليات االحتيال .كما طبق في عام  2017نظامًا متطورًا إلدارة مخاطر االحتيال يهدف إلى
تعزيز قدرات البنك في كشف ومنع عمليات االحتيال .حيث أنشأ البنك أيضًا إطارًا إلدارة مخاطر االحتيال يبين توقعات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والتزامهما
بأعلى درجات النزاهة والقيم األخالقية .وتبنى البنك إطار إدارة مخاطر االحتيال بهدف تنفيذ سياسة وإجراءات فعالة لإلدارة في جميع أقسام البنك .وتمثل
حد ممكن.
المبادرة نهج البنك في إدارة مخاطر االحتيال بشكل فوري وفعال عن طريق إعداد نظم وإجراءات لتحديد مخاطر االحتيال والحد منها إلى أقصى ٍ
وتبنى البنك نهجًا ثالثي المحاور إلدارة مخاطر االحتيال في ظل اإلطار الجديد:

يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني بأن أخالقيات العمل ال تقف عند حدود عملياتنا التشغيلية فحسب ،بل تمتد لتشمل موردينا أيضًا .ولهذا السبب ،يجب تطبيق
سياسة الشراء المسؤول على امتداد سلسة التوريد لتشمل الجهات التي يتم اختيارها لتوريد مستلزمات األعمال ومصادر توريداتهم ،ومدى التزامهم بمتطلبات
الجد
هذه السياسة .وألن عمليات التوريد غير المسؤولة تنطوي على مخاطر غير ضرورية على العمليات ،ويأخذ بنك رأس الخيمة الوطني هذا الشأن على محمل
ّ
حيث يحارب تلك المخاطر من خالل تبني قواعد إرشادية وعملية توريد صارمة.
في الوقت الراهن ،تستعرض لجنة الشراء العطاءات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها  0.5مليون درهم إماراتي ،والتي تستند إلى إجراءات وسياسة الشراء الموحدة في
عملية صنع القرار.

عمليات الشراء في بنك رأس الخيمة الوطني

•منع االحتيال
•رصد االحتيال
•التصدي لالحتيال
ويشمل هذا النهج نموذجًا إلزاميًا للتوعية اإللكترونية بشأن االحتيال لجميع الموظفين.
نشاط المعامالت االحتيالية

2020

2019

2018

حجم نشاط المعامالت االحتيالية مقدرًا بماليين الدراهم اإلماراتية (إجمالي قيمة معامالت
الحسابات المتنازع عليها مع أصحاب الحسابات بسبب االحتيال)

1.42

1.26

0.78

النسبة المئوية للنشاطات االحتيالية الناتجة عن عدم وجود البطاقة

%97

%90

%67

خصص البنك فرقًا لرصد االحتيال الرقمي والغير رقمي والتصدي له .وتستخدم هذه الفرق مجموعة من الحلول الرائدة في مجال رصد االحتيال والتصدي له ،إلى
جانب التوعية المستمرة للعمالء عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة .وتعتمد الحلول محركات القواعد وخوارزميات لرصد اإلنحراف السلوكي وتحديد
محاوالت االحتيال والتصدي واالستجابة الفورية لها .كما تعاون بنك رأس الخيمة الوطني مع خدمة عالمية لرصد ومعالجة محاوالت التصيد االحتيالي ،التصيد
الصوتي ،واالحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة الموجهة ضد عمالئنا.
ً
ً
درجة من المعدل في
عالوة على ذلك ،يتمتع البنك بتصنيف أمان على مقياس شركة «بِت سايت»  BitSightلألمان والذي يتراوح بين  250و  ،900وهو أعلى
القطاع المالي العالمي .وتعد التصنيفات األمنية في «بِت سايت» مقياسًا ديناميكيًا يعتمد على البيانات المستمدة من أداء شركة ما على صعيد األمن السيبراني،
وهو مقياس هام ومعتمد في الوقت ذاته .وهذه التصنيفات اليومية مستمدة من معلومات موضوعية يمكن التحقق من صحتها.

2020

2018

2019

2017

العدد اإلجمالي للموردين الملتزمين

625

706

652

699

العدد اإلجمالي للموردين المحليين الملتزمين

489

562

530

587

العدد اإلجمالي لموردي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملتزمين

539

483

457

517

إجمالي نفقات الشراء (الفعلية) (مليون درهم إماراتي)

655.3

584.1

393.1

500.6

عالقات المستثمرين وأداء األسهم
معلومات عامة عن حركة سعر سهم البنك مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي ينتمي إليه البنك خالل عام .2020

سعر سهم بنك رأس الخيمة الوطني ومؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية ومؤشر القطاع
%0

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

% 5% 10% 15% 20% 25-

االمتثال

% 30-

تعد وحدة لالمتثال وحدة دفاعية مستقلة .وتماشيًا مع لوائح ومعايير االمتثال التي أقرّ ها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،يعتبر كبير مسؤولي
االمتثال مسؤو ً
ال مباشرًا أمام الرئيس التنفيذي للبنك؛ وهو يتمتع بحق الوصول دون أي قيود إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

% 35% 40ADI
 – ADIمؤشر أبوظبي
 – ADBFمؤشر قطاع البنوك في أبوظبي

ADBF

RAKBANK

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر
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أ  .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 2020/12/31أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي ،خليجي،
عربي وأجنبي
ت

تصنيف المساهم

نسبة األسهم المملوكة

المجموع

أفراد

شركات

1

محلي

%21.97

%7.05

حكومة
*%53.25

%82.27

2

عربي

%4.43

%10.43

%0.00

%14.86

3

أجنبي

%0.29

%2.58

%0.00

%2.87

4

المجموع

%26.69

%20.06

%53.25

%100

* من أصل ألـ  %53.25من المساهمين الحكوميين ،تملك حكومة رأس الخيمة ( %52.78ملكية مباشرة وغير مباشرة).

ب .بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في :2020/12/31

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة من رأس
مال البنك

1

حكومة رأس الخيمة

827,180,540

%49.35

2

السيد أحمد عيسى أحمد النعيم

112,115,000

%6.69

ت

االسم

ّ
تشكل ملكية حكومة رأس الخيمة المباشرة نسبة .%49.35

ج .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في :2020/12/31

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال البنك

2,149,611

%0.13
%1.35

ت

ملكية السهم (األسهم )

1

أقل من 50,000

171

2

من  50,000إلى أقل من 500,000

131

22,654,417

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

56

96,141,835

%5.74

4

أكثر من 5,000,000

35

1,555,299,565

%92.78

د .يمكن التواصل مع فريق عالقات المستثمرين عبر الرقم المخصص وعنوان البريد اإللكتروني أدناه:
•رقم الهاتف+971 4 291 5545 :
•عنوان البريد اإللكترونيir@rakbank.ae :
•عن طريق صفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني:
https://rakbank.ae/wps/portal/header/investor-relations
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تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين (تابع)

لصالح وبالنيابة عن مجلس اإلدارة

األداء المالي (تابع)

يسرنا أن نعرض لكم نتائج بنك رأس الخيمة الوطني ("البنك") وشركاته التابعة (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2020بلغ صافي الربح للسنة  505.4مليون درهم ،بانخفاض قدره  589.9مليون درهم ( )%53.9عن العام الماضي .كما
بلغ مجموع الموجودات  52.8مليار درهم ،بانخفاض قدره  %7.6على مدار عام  .2019كما بلغ إجمالي القروض والسلفيات  32.2مليار
درهم ،بانخفاض قدره  %11.2على مدار العام الماضي .وارتفعت الودائع بنسبة  ٪0.3مع نمو الحسابات الجارية وودائع االدخار بمبلغ
 5.1مليار درهم ( .)٪22.3وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات للعام  %0.9قياسا ً بالمستوى المسجل بالعام الماضي بنسبة %2.0
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين  %6.5قياسا ً بالمستوى المسجل بنسبة  %14.9في عام .2019

انخفض مجموع الموجودات بنسبة  %7.6ليصل إلى  52.8مليار درهم مقارنةً بعام  .2019ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض في إجمالي
القروض والسلفيات بمبلغ  4.1مليار درهم ،وانخفاض أوراق القبول للعمالء بمبلغ  307.4مليون درهم ،كما انخفضت الموجودات والذمم
المدينة من عقود التأمين بمبلغ  158.2مليون درهم .وقد قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي بمبلغ
 684.8مليون درهم .كما انخفضت قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بنسبة  %8.0لتصل إلى  748.9مليون
درهم عن العام السابق .وانخفضت محفظة القروض لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد بمبلغ  2.0مليار درهم ،بينما انخفضت محفظة قروض
لألعمال المصرفية التجارية لتصل إلى  1.3مليار درهم مقارنةً بعام .2019

األداء المالي

ارتفعت ودائع العمالء بمبلغ  118مليون درهم لتصل إلى  36.9مليار درهم مقارنةً بعام  .2019ويرجع السبب الرئيسي في هذا النمو
إلى ارتفاع بقيمة  5.1مليار درهم في الحسابات الجارية وودائع االدخار يقابلها انخفاض بمبلغ  5.0مليار درهم في الودائع ألجل.

يرجع االنخفاض البالغ  589.9مليون درهم في صافي الربح إلى االنخفاض في صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من غير الفوائد والزيادة
في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة يقابلها انخفاض في المصاريف التشغيلية.
حقق اجمالي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي انخفاض قدره  600.9مليون درهم ،يقابلها انخفاض في مصاريف الفوائد
والتوزيعات للمودعين قدره  324.4مليون درهم ،مما أدى إلى انخفاض إجمالي في صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل
اإلسالمي قدره  276.5مليون درهم .كما انخفضت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية واالستثمارات بنسبة  ،%20.5في حين انخفضت
تكاليف الفوائد على الودائع والقروض التقليدية بقيمة  271.8مليون درهم .ارتفع صافي اإليرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
بمبلغ  97.0مليون درهم .انخفض إجمالي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي بسبب االنخفاض في دفاتر القروض واالستثمارات
ذات العائد المرتفع بسبب اإلغالق وانخفاض الطلب على االئتمان وانخفاض درجة تقبل االئتمان لدى البنك بالنسبة للعمالء ذوي المخاطر
العالية وقطاعات الصناعة .وقد ساعد هذا االنخفاض العام في أسعار الفائدة في االقتصاد .كانت مصاريف الفوائد والتوزيعات للمودعين أقل
بسبب نقص الطلب على األموال بسبب انخفاض دفتر القروض وزيادة مساهمة الودائع في الحسابات الجارية وودائع اإلدخار وبيئة أسعار
الفائدة المنخفضة.
انخفضت اإليرادات من غير الفوائد بمبلغ  138.4مليون درهم لتصل إلى  1.0مليار درهم .ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض
قدره  139.9مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعموالت وانخفاض قدره  51.8مليون درهم في إيرادات الصرف األجنبي والمشتقات
المالية مقارنةً بعام  2019وقد قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في إيرادات االستثمار قدرها  40.0مليون درهم .باإلضافة إلى زيادة في إجمالي
أرباح عقود التأمين قدرها  22.0مليون درهم .انخفض صافي الرسوم والعموالت بسبب انخفاض حجم األعمال.
انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة  %11.1مقار ًنة بالعام الماضي ،بنقص قدره  175.1مليون درهم .ويرجع السبب الرئيسي في ذلك
إلى انخفاض بمبلغ  110.0مليون درهم في تكاليف الموظفين و 18.5مليون درهم في تكاليف اإليجار و 16.4مليون درهم في مصاريف
التسويق ،و 30.2مليون درهم في التكاليف األخرى نتيجة لتدابير ترشيد التكلفة المختلفة التي اتخذتها المجموعة .وانخفض معدل التكلفة إلى
اإليرادات للمجموعة ليصل إلى  %39.2مقارنةً مع  %39.5للعام الماضي.

بعد األخذ في االعتبار األرباح لعام  2020وتوزيعات األرباح المتوقعة ،بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وفقا ً لبازل  3ما نسبته %18.6
في نهاية العام ،مقارنةً بنسبة  %16.8في نهاية عام  .2019ويوفر هذا المستوى من رأس المال فرصة كبيرة لنمو البنك في عام .2021
وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية نسبة  ،%14.5مقارنةً بنسبة  %12.9عن العام السابق .كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد
المستقرة ما نسبته  %80.6مقارنةً بنسبة  %89.1في نهاية عام .2019

التصنيفات

إن البنك مصنف من قبل وكاالت التصنيف ،ودرجات التصنيف كالتالي:
وكالة التصنيف
موديز
فيتش
كابيتال انتلجنس

تاريخ آخر تحديث

ودائع

النظرة

ديسمبر 2020
يوليو 2020
أغسطس 2020

Baa1 / P-2
BBB+ / F2
A- / A2

سالبة
مستقرة
مستقرة

اإلفصاح التنظيمي
خالل السنة ،لم تقم المجموعة باالستعانة بشركة برايس ووترهاوس كوبرز في منصب مدقق الحسابات الخارجي الخاص بها ألي خدمات
غير تدقيقية.

المستجدات في عام 2020

انخفضت األرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ  239.8مليون درهم عن  ،2019وارتفعت مخصصات الخسائر االئتمانية بمبلغ
 350.1مليون درهم ( )%26.7عن العام السابق .وبلغ مجموع مخصص االنخفاض في القيمة للسنة مبلغ  1.7مليار درهم مقارنةً مع 1.3
مليار درهم في عام  .2019كانت الزيادة في مخصصات خسائر االئتمان ناتجة بشكل كبير عن زيادة المخصصات الوقائية بسبب ظروف
االقتصاد الكلي السلبية وأيضًا بسبب تجميع القروض التي هي قيد التأجيل.

•

ازداد معدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى  %5.2من  %4.0في العام السابق .باإلضافة إلى ذلك ،ازداد
صافي الخسائر االئتمانية إلى متوسط القروض والسلفيات إلى  %4.8في عام  2020مقارنةً مع  %3.7في عام .2019

•

•

•

قام بنك رأس الخيمة الوطني بتطبيق نظام تسجيل الهوية الرقمية اإلماراتية ،وهو حل الهوية الرقمية الوطنية والتوقيع الرقمي على
المستندات في دولة اإلمارات العربية المتحدة في جميع الفروع .يتيح حل الهوية الرقمية اإلماراتية لعمالء البنك والعمالء المحتملين
إكمال تسجيلهم بسالسة وأمان من خالل بضع نقرات بسيطة على الجهاز بمساعدة موظفي البنك في أي من الفروع.
أبرم بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية متعددة السنوات مع سكاي واردز طيران اإلمارات ،برنامج الوالء الحائز على جوائز لطيران
اإلمارات ،لإلعالن عن إطالق بطاقة راك بنك سكاي واردز طيران اإلمارات وورلد إليت ماستركارد االئتمانية ،المتاحة في كل
من المتغيرات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وقعت متاليف شراكة استراتيجية مفضلة لمدة  10سنوات مع بنك رأس الخيمة الوطني لتقديم حلول تأمينية شاملة على الحياة.
توفر الشراكة حلول تأمين على الحياة متعددة االستخدامات وتنافسية للغاية لعمالء البنك .ولديها أعلى حد لالكتتاب غير الطبي
يبلغ  1.25مليون دوالر أمريكي ،وقيمة استحقاق استثنائية ومنصة مبيعات وخدمة رقمية سهلة االستخدام ،وهي إم-باور.
أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع بي دي أو يوني بنك ،وهو بنك شامل متكامل الخدمات عالمي في الفلبين ،لتعزيز مكانة
راك لتحويل األموال في الف لبين .ستمكن خدمات راك لتحويل األموال العمالء اآلن من إجراء تحويل أموال فوري بدون احتكاك
وآمن إلى أي حساب مصرفي في الفلبين.
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المستجدات في عام ( 2020تابع)

النظرة لعام 2021

•
•
•
•
•
•
•

•

قام بنك رأس الخيمة الوطني بتوسيع خدمات راك لتحويل األموال إلى ممر بنغالديش من خالل الشراكة مع بنك آسيا ،وهو بنك
تجاري خاص من الجيل الثالث .تسهل خدمة راك لتحويل األموال للبنك اآلن التحويالت إلى حسابات بنك آسيا في غضون دقائق
وإلى أي حساب مصرفي آخر في بنغالديش في غضون  24ساعة.
دورا نش ً
طا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة من خالل الشراكة مع مستشفى ثومبي
لعب راك اإلسالمي ً
الجامعي لرعاية اختبارات مسحة كوفيد 19-والفحوصات الطبية للعاملين ذوي الياقات الزرقاء في دبي ورأس الخيمة.
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن خطط إضافية لتوفير اإلغاثة المالية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات
المتضررة من العواقب االقتصادية لفيروس كورونا المستجد بما يتماشى مع خطة الدعم االقتصادي الموجهة للمصرف المركزي.
شكل اقتصاد دبي ،بالتماشي مع بنك اإلمارات دبي الوطني ،وبنك إتش إس بي سي ،وبنك رأس الخيمة الوطني ،وبنك أبوظبي
الت جاري ،وبنك دبي التجاري اتحاد لمشاركة بيانات كيه واي سي(اعرف عميلك) التي تم التحقق منها بين البنوك وسلطات
الترخيص في اإلمارات العربية المتحدة من خالل "سلسلة اتحاد بلوك تشين".
سواتش باي!  -حل دفع بدون تالمس تم إطالقه في شراكة حصرية مع بنك رأس الخيمة الوطني في اإلمارات العربية المتحدة.
أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع وزارة المالية ليصبح أحد البنوك الشريكة لبوابة الدفع بالدرهم اإللكتروني الجديدة.
استضاف بنك رأس الخيمة الوطني النسخة الثانية من منتدى األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي طال انتظاره .تم
نظرا للجائحة الحالية .يدرك البنك أهمية إنشاء نظام بيئي داعم خالل هذه الجائحة للشركات الصغيرة
استضافة الحدث افتراضيًا ً
والمتوسطة من خالل تزويدهم بالمعلومات واألدوات والحلول المفيدة التي تساعدهم في إدارة عملياتهم بكفاءة وفعالية واستدامة.
اختار بنك رأس الخيمة الوطني مجموعة منتجات انومالي ثريت إنتليجنس الكتشاف التهديدات عبر بنيته التحتية المصرفية.

الجوائز في عام 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

"أفضل منفذ أداء للخدمات  -قطاع الخدمات" لعام  2020من برنامج دبي للخدمة المتميزة
أفضل بيت استثماري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من قبل ذا أسيت بنشمارك ريسيرش
جوائز ستيفي الشرق األوسط الفخرية الذهبية " 2020لإلدارة المتميزة"
أفضل جيل قيادي \ استجابة مباشرة \ تحويل  -الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إطالق أفضل منتج  /خدمة  -الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أفضل طرح للمنتج – طرح للخدمات  -الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أفضل خدمات استهداف خدمات موقعية  -الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أفضل برمجة  -الجائزة الذهبية من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
جائزة القطاع لمعلن العام من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
جائزة القطاع ألفضل عرض من جوائز إم إم إيه لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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كانت السنة المالية  2020سنة غير مسبوقة من نواح كثيرة ،حيث أثرت التحديات المالية واالقتصادية والتشغيلية التي أحدثتها الجائحة
على كل منظمة ودولة في جميع أنحاء العالم .لقد شابت ضغوط السيولة الشديدة ،ونقص الطلب على االئتمان ،وتباطؤ النمو االقتصاد
بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص .ساعد ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ،وخاصة اإلجراءات التي
اتخذها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب ،القطاع المصرفي في أوقات عصيبة للغاية .اتخذت اإلدارة
بال تشاور مع مجلس اإلدارة خطوات حاسمة بشكل مستمر لحماية صحة وسالمة جميع أصحاب المصلحة وبذل قصارى جهدنا لحماية
موجودات البنك.
مع بدء توفير اللقاحات على مستوى العالم ،بدأت بعض البراعم الخضراء في الظهور غير من أن حدوث انتعاش في النمو إلى مستويات
ما قبل كوفيد أمر غير مرجح قبل النصف األخير من عام  .2021النشاط االقتصادي في اإلمارات العربية المتحدة في مرحلة انتعاش
تدريجي حيث تعود األعمال إلى الحيا ة الطبيعية ،وخاصة قطاعات األعمال التي يتعامل معها بنك رأس الخيمة الوطني .ال يزال البنك
متفائال بحذر بشأن عام  2021وسيظل يق ً
ً
ظا.
ً
أعماال انتقائية جديدة ،وإن كانت محدودة ،تستهدف قطاعات وشرائح عمالء معينة ،ويتوقع أن يستمر على
مع تخفيف القيود ،بدأ البنك
نفس المنوال طوال عام  .2021وسيواصل بنك رأس الخيمة الوطني استكشاف الفرص لتوسيع عروضه لتشمل نطاق أوسع من العمالء
 /قطاعات العمل ،مع مراقبة انتعاش االقتصاد عن كثب.
صا
أحدثت األزمة نقلة نوعية في طريقة ممارسة األعمال مع احتالل التعامل "الرقمي والال تالمسي"موقع الصدارة .كما أنها فتحت فر ً
جديدة للقطاعات والصناعات االنتقائية التي بدت أكثر مرونة أثناء وخالل فترة ما بعد كوفيد ،19-وتشمل قطاعات مثل التصنيع والتجارة
والشحن والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها .يعتزم البنك تعزيز تركيزه على مثل هذه القطاعات في العام المقبل حيث نركز مرة
أخرى على النمو ودعم االقتصاد اإلماراتي.

…………..………….………….………….………….
محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 5

89

90

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)
(تابع)
التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
رأينا
برأينا ،تعبّر البيانات المالية الموحدة بشك ٍل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لبنك رأس الخيمة الوطني ("البنك")
والشركات التابعة له (يشار إليهم معا ً باسم "المجموعة") كما في  31ديسمبر  2020وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
نطاق التدقيق
تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2020
•
بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
•
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
•
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
•
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
•
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
•

أساس الرأي
لقد أجرينا تدقيقنا وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات
حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المدرجة ضمن تقريرنا.
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي نبديه بنا ًء على عملية التدقيق.
االستقاللية
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا ً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير
األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد التزمنا
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات والقواعد.

منهجنا في التدقيق
في إطار تصميم تدقيقنا ،قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة .وعلى وجه الخصوص ،أخذنا
باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة ،ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة األحداث
المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها .وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا ،تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية ،بما في
ذلك بين أمور أخرى ،النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال .لقد قمنا بتصميم نطاق
التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل ،مع األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة ،والعمليات
المحاسبية والضوابط ،والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

برايس ووترهاوس كوبرز (فرع رأس الخيمة) ،رخصة رقم 41548
أبراج جلفار ،الطابق رقم  ،24مكتب رقم  ،2402رأس الخيمة  -اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ،+971 )0(7 226 0222 :فاكسwww.pwc.com/me ،+971 )0(7 226 0555 :
دوجالس أومهوني ورامي سرحان وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)
(تابع)
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي ،في تقديرنا المهني ،كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية.
وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نقدم رأيا ً منفصالً بشأن هذه األمور.
أمر التدقيق الرئيسي
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع
موجوداتها المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وعقود الضمان المالي بما في ذلك
التزامات التمويل.
كما تمارس المجموعة أحكاما ً هامة وتضع عددا ً من االفتراضات عند
إعداد نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها ،ويتضمن ذلك
احتساب احتمالية التعثر بشكل منفصل لمحافظ الشركات واألفراد
وتحديد الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر لكل من
التعرضات الممولة وغير الممولة ،والتعديالت المستقبلية ،ومعايير
التصنيف في المراحل.
وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر ،تضع المجموعة أحكاما ً حول التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك قيمة الضمان.
تم عرض سياسة االنخفاض في القيمة لدى المجموعة وفقا ً للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9في اإليضاح  3من البيانات المالية
الموحدة.
يُعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من أمور التدقيق الرئيسية ألن
المجموعة تطبق أحكاما ً هامة وتضع عددا ً من االفتراضات حول معايير
التصنيف في المراحل المطبقة على األدوات المالية وحول إعداد نماذج
الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات االنخفاض في القيمة
لدى المجموعة.

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند قياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر :2020
➢ اختبرنا مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة.
➢ وبالنسبة إلى عينة التعرضات ،تحققنا من مدى مالءمة تطبيق
المجموعة لمعايير التصنيف في المراحل.
➢ قمنا باالستعانة بخبرائنا الداخليين المتخصصين من أجل تقييم
الجوانب التالية:
● اإلطار المفاهيمي المستخدم في وضع سياسة االنخفاض في
القيمة لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم .9
● يتم استخدام منهج نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
والحسابات في احتساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر لفئات الموجودات المالية
لدى المجموعة .تم تقييم مدى مالءمة منهج النموذج ،مع
األخذ في االعتبار تأثير كوفيد.19-
● معقولية االفتراضات المستخدمة عند إعداد إطار عمل
النموذج بما في ذلك االفتراضات المستخدمة لتقييم
السيناريوهات المستقبلية والزيادة الجوهرية في مخاطر
االئتمان.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)
(تابع)
المعلومات األخرى

أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
أمر التدقيق الرئيسي
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كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي

⮚

وبالنسبة لعينة التعرضات ،تحققنا من مدى مالءمة تحديد التعرض
الناتج عن التعثر ،بما في ذلك النظر في التسديدات والضمانات.

⮚

وباإلضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق بالمحفظة االئتمانية للشركات في
المرحلة الثالثة ،فقد خضع تحديد مدى مالءمة افتراضات وضع
المخصصات لتقييم مستقل من خالل عينة من التعرضات المختارة
على أساس الخطر وأهمية التعرضات الفردية .وتم تكوين رأي
مستقل حول مستويات المخصصات المعترف بها ،وذلك بنا ًء على
المعلومات التفصيلية المتاحة حول القرض واألطراف المقابلة في
ملفات االئتمان .أما بالنسبة بالمحفظة االئتمانية لألفراد في المرحلة
الثالثة ،فقد خضعت االفتراضات لتقييم مستقل لكل فئة من فئات
المنتجات وتم تكوين رأي مستقل حول مستويات المخصصات
المعترف بها لكل مستوى للفئات.

⮚

قمنا بتقييم إفصاحات البيانات المالية الموحدة مع المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
واإلفصاحات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بتأثير كوفيد19-على
الخسائر االئتمانية المتوقعة.

⮚

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى .وتشمل المعلومات األخرى التقرير السنوي للمجموعة (لكن ال تشمل البيانات المالية
الموحدة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها) .وقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات الماثل،
والمعلومات المتبقية من التقرير السنوي التي من المتوقع إتاحتها لنا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى ،وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.
وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ،تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً ،وفي سبيل ذلك فإننا ننظر فيما إذا
كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق ،أو ما إذا كانت
تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.
إذا توصلنا ،بنا ًء على العمل الذي نكون قد قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،إلى وجود أخطاء
جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا .وليس لدينا شيء لإلبالغ عنه في هذا الشأن.
إذا توصلنا ،عند قراءة المعلومات المتبقية من التقرير السنوي للمجموعة ،إلى وجود أخطاء جوهرية ،فإننا ملزمون بإبالغ هذا األمر إلى القائمين
على الحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وكذلك
إعدادها طبقا ً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة
أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
وعند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة يُ َعدون مسؤولون عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها التجاري
واإلفصاح  -عند الضرورة  -عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية ،وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة
يعتزمون تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديهم أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن
احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا .يعد التأكيد المعقول مستوى عاليا ً من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانا ً على أن عملية
التدقيق المنفذة وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما ً عن أي خطأ جوهري إن وجد .يمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر
جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء ،إفرادا ً أو إجماالً ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس
هذه البيانات المالية الموحدة.

ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة ،فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات المالية الموحدة للفترة
الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية ،ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي
العام أو إذا قررنا  -في حاالت نادرة للغاية  -أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر
سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق .كما أننا نلتزم
بالتالي:

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

●

●
●
●

●
●

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
التدقيق التي تالئم تلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية
ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو
تجاوز الرقابة الداخلية.
تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ،وليس لغرض إبداء رأي
حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة.
معرفة مدى مالءمة استخدام أعضاء مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادا ً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما
إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة .وإذا
توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي ،فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية
الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية .إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول
عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة
عاملة.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل
المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات
المالية الموحدة .كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها ،ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا
حول التدقيق.

إضافة إلى ذلك ووفقا ً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيدكم بما يلي:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.
أن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت ،من كافة النواحي الجوهرية ،طبقا ً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
( )2لسنة .2015
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.
أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة.
أن اإليضاح رقم ( ) 35من البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أبرمت هذه
المعامالت.
أنه بنا ًء على المعلومات المقدمة لنا لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2020أيا ً من األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015أو فيما يخص البنك أو أحكام نظامها
األساسي بشك ٍل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في  31ديسمبر .2020
أن اإليضاح رقم ( )45من البيانات المالية الموحدة يبين المساهمات االجتماعية المقدمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

إضافة إلى ذلك ووفقا ً لما تقتضيه المادة  114من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )14لسنة  ،2018نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
والتوضيحات التي نعتبرها ضرورية لغرض تدقيقنا.
برايس ووترهاوس كوبرز
 2فبراير 2021

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية ،بما في ذلك أي
أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.
نقدم أيضا ً للقائمين على الحوكمة بيانا ً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية ،كما أننا نبلغهم بجميع العالقات وغيرها
من المسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا ،اإلجراءات المتخذة للقضاء على أي تهديدات أو سُبل الحماية المطبقة إن لزم
األمر.

رامي سرحان
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 1152
المكان :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2020

بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات 2020
ألف درهم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلفيات ،بالصافي
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين ،بالصافي
أوراق قبول للعمالء
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
الشهرة

4
5
7
7
6
8
9
11
36
10

مجموع الموجودات

2019
ألف درهم

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

4,785,504
6,593,233
2,955,295
5,186,138
34,550,563
440,481
424,265
1,009,125
831,630
176,939
166,386

52,772,608

57,119,559

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
أوراق قبول للعمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
مطلوبات أخرى
مطلوبات اإليجار

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

4,977,055
36,826,360
424,265
4,888,881
556,374
1,453,357
151,710

مجموع المطلوبات

44,927,650

49,278,002

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
أرباح محتجزة
احتياطيات أخرى

19

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

1,676,245
950,431
2,015,353
3,161,700

حقوق الملكية العائدة ل ُم االك البنك
حصص غير مسيطرة

20

7,805,646
39,312

7,803,729
37,828

مجموع حقوق الملكية

7,844,958

7,841,557

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

52,772,608

57,119,559

………………………………………………..
محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

12
13
14
15
16
37

17
18

…………………………………..
بيتر وليام إنجالند
الرئيس التنفيذي

إيضاحات 2020
ألف درهم
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد

2019
ألف درهم

2,501,429
()408,527

3,146,747
()680,323

2,092,902

2,466,424

555,453
()122,777

511,023
()175,373

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

432,676

335,650

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات
من التمويل اإلسالمي

2,525,578

2,802,074

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

772,760
239,453
30,960
49,462
84,206

اإليرادات غير المشتملة على الفوائد

1,038,451

1,176,841

اإليرادات التشغيلية

3,564,029

3,978,915

()1,395,349

()1,570,435

2,168,680

2,408,480

()1,663,302

()1,313,218

505,378

1,095,262

21
21

صافي إيرادات الفوائد
إيرادات من التمويل اإلسالمي
توزيعات على المودعين

صافي إيرادات الرسوم والعموالت
إيرادات من صرف عمالت أجنبية ومشتقات
صافي أرباح عقود التأمين
إيرادات االستثمار
إيرادات تشغيلية أخرى

مصاريف عمومية وإدارية

22
22

23
24
25

26

األرباح التشغيلية قبل مخصص
خسائر االئتمان
مخصص خسائر االئتمان ،بالصافي

30

ربح السنة

العائد إلى:

ّ
مالك البنك
حصص غير مسيطرة

20

ربح السنة

ربحية السهم:

األساسية والمخفّضة بالدرهم

27

503,777
1,601

1,095,076
186

505,378

1,095,262

0.30

0.65

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

في  31ديسمبر 2020

مجموع الدخل الشامل للسنة
زكاة
تحويل من احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القيمة  -محدد
توزيعات أرباح مدفوعة

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى

ربح السنة

الرصيد في  1يناير 2020

في  31ديسمبر 2019

1,676,245

-

-

1,676,245

1,676,245

-

-

1,676,245

إعادة قياس التزامات منافع ما بعد الخدمة

()7,294

-

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،بالصافي (أدوات الدين)
محولة إلى الربح والخسارة
خسائر( /أرباح) من بيع أدوات الدين ّ
صافي التغيرات في القيمة العادلة الناشئة من تحوطات التدفقات النقدية

40,717
()32,567

113,188
()14,487
12,200

15,607

الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

2,446
507,824

129,321
1,224,583

950,431

-

-

950,431

950,431

-

-

950,431

()10,610

26,175

2,079,275

503,777
()1.550
64,568
()502,873

503,777
-

2,015,353

2,015,353

1,083,914
()14,590
()502,873
()4,673

1,095,076
()11,162

1,453,575

3,099,695

2,563
()64,568
-

2,563

3,161,700

3,161,700

139,535
14,590
-

139,535

3,007,575

7,805,646

506,340
()1.550
()502,873

503,777
2,563

7,803,729

7,803,729

1,223,449
()502,873
()4,673

1,095,076
128,373

7,087,826

7,844,958

507,824
()1.550
()502,873

505,378
2,446

7,841,557

7,841,557

1,224,583
()505,158
()4,673

1,095,262
129,321

7,126,805
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39,312

1,484
-

1,601
()117

37,828

37,828

1,134
()2,285
-

186
948

38,979

حصص غير
مسيطرة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
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احتياطي قانوني
ألف درهم

ربح( /خسارة) على بيع استثمارات أسهم محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،بالصافي (أدوات حقوق الملكية)

حقوق الملكية العائدة
ل ُم االك البنك
ألف درهم

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

مجموع الدخل الشامل للسنة
تحويل إلى احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القيمة  -محدد
توزيعات أرباح مدفوعة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

الدخل الشامل اآلخر:

أرباح محتجزة
ألف درهم

506,340
1,484
507,824

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقا ً في الربح أو الخسارة:

رأس
المال
ألف درهم

بنود قد يُعاد تصنيفها الحقا ً في الربح أو الخسارة:

الرصيد كما في  1يناير 2019

505,378

1,095,262

احتياطيات
أخرى
ألف درهم

العائد إلى:

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

()11,162
-

1,223,449
1,134
1,224,583

ّ
مالك البنك
حصص غير مسيطرة
مجموع الدخل الشامل للسنة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

ربح السنة

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية
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نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

505,378

1,095,262

ربح السنة
تعديالت:
1,663,302
مخصص خسائر االئتمان ،بالصافي
122,875
استهالك ممتلكات ومعدات
()1,550
زكاة مستحقة
37,435
استهالك موجودات حق االستخدام
5,374
تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار
()3,936
ربح من امتيازات اإليجار بسبب كوفيد19-
إطفاء موجودات غير ملموسة
3,245
خسارة( /ربح) من استبعاد ممتلكات ومعدات
()114,676
إطفاء خصم متعلق باستثمارات في أوراق مالية
()32,567
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها من خالل الدخل الشامل اآلخر
6,542
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها من خالل الربح أو الخسارة
()44,264
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المحول إلى احتياطي القيمة العادلة
()37,302
(ربح) /خسارة القيمة العادلة من االستثمارات والتحوطات
(ربح)  /خسارة القيمة العادلة من استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
()3,403
الخسارة
8,936
إطفاء عالوة على سندات دين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
النقص في الودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

2,115,389
844,446

1,313,218
112,560
37,919
7,520
1,337
()83
()122,641
()14,488
()19,390
()9,434
()110,214
()382
15,705
2,306,889
2,592

النقص( /الزيادة) في مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أكثر 227,566
2,885,490
النقص( /الزيادة) في القروض والسلفيات ،بالصافي
141,476
النقص ( /الزيادة) في موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
30,655
النقص ( /الزيادة) في الموجودات األخرى
()2,909,293
الزيادة ( /النقص) في المبالغ المستحقة إلى بنوك أخرى
117,964
الزيادة في ودائع العمالء
()125,980
الزيادة ( /النقص) في الذمم الدائنة والمطلوبات من عقود التأمين

()2,194,999
()3,000,171
()42,098
30,929
595,593
2,686,576
48,436

الزيادة ( /النقص) في المطلوبات األخرى والشهرة وموجودات غير ملموسة وأوراق قبول للعمالء ()105,850

196,808

3,221,863

630,555

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

شراء استثمارات في أوراق مالية
متحصالت من استحقاق /استبعاد استثمارات في أوراق مالية

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

()6,688,692
6,126,980

شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()97,082
6,662
326,728

()84,256
89
()645,879

توزيعات أرباح مدفوعة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
دفعات عن عقود إيجار
دفعات سندات الدين وقروض أخرى
إصدار سندات الدين وقروض أخرى
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

()505,158
()4,673
()41,184
()2,562,803
2,609,874
()503,944

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة (إيضاح )33

1,732,689
1,903,424
3,636,113

()519,268
2,422,692
1,903,424

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
-1

التأسيس واألنشطة الرئيسية

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع"( ).البنك") هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
يقع المركز الرئيسي للبنك في بناية بنك رأس الخيمة الوطني ،منطقة الرفاعة ،مخرج  ،129شارع الشيخ محمد بن زايد ،إمارة رأس
الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة.
يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات البنكية لألفراد والشركات وخدمات الخزينة من خالل شبكة مؤلفة من سبعة وعشرون فرعا ً في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما في  31ديسمبر  ، 2020يشمل بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) البنك وخمس شركات تابعة (يشار إليهم مجتمعين باسم
"المجموعة") .كما تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020البنك والشركات التابعة المباشرة التالية:
الشركة التابعة

رأس المال المصرح
به والمصدر

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  121.275مليون
درهم
ش.م.ع

مكتب خدمات الدعم ش.م.ح

 500,000درهم

 500,000درهم
شركة راك تكنولوجيز ش.م.ح
المصرح به
 50,000دوالر
أمريكي
المصدر  100دوالر
شركة راك للتمويل كايمان
أمريكي
المحدودة
المصرح به
 50,000دوالر
أمريكي
المصدر  1دوالر
راك جلوبال ماركيتس كايمان ليمتد أمريكي

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

حصة الملكية

%79.23

اإلمارات العربية
المتحدة

جميع فروع أعمال التأمين

*%80

اإلمارات العربية
المتحدة

تقديم خدمات الدعم اإلداري للبنك.

*%80

اإلمارات العربية
المتحدة

تقديم خدمات الدعم التقني للبنك.

%100

جزر الكايمان

%100

جزر الكايمان

تسهيل إصدار سندات اليورو متوسطة
األجل في إطار برنامج سندات اليورو
متوسطة األجل لدى البنك.

تسهيل معامالت الخزانة.

*تمثل الملكية القانونية للبنك .ومع ذلك ،فإن الملكية النفعية هي  %100حيث أن الحصة المتبقية مملوكة من قبل طرف ذي عالقة
على سبيل األمانة ولصالح البنك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 1-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة

 1-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة (تابع)
لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية .ومع ذلك ،فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد
سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية
ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من  1يناير  .2020سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية
ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل.

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو
بعد  1يناير  ، 2020في هذه البيانات المالية الموحدة .ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة ،باستثناء ما هو مذكور ،أي تأثيـر
جوهري على المبالغ المعروضة للفترتين الحالية والسابقة.
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري .وفقا ً للتعليقات التي تلقاها مجلس
معايير المحاسبة الدولية ،يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جدا ً من المعامالت المؤهلة للتصنيف
كاندماجات أعمال.
• التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 8هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي
رقم " ،1عرض البيانات المالية" ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ،8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية
واألخطاء" ،والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى )1 :تستخدم تعريفا ً ثابتا ً لألهمية النسبية في جميع
المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية )2 ،توضح تفسير تعريف األهمية النسبية )3 ،تدرج بعض التوجيهات
في المعيار المحاسبي الدولي رقم  1حول المعلومات غير الهامة.

•

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " - 16عقود اإليجار"  -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  - 19 -نتيجة
ً
أشكاال متنوعة ،بما في ذلك
لجائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين .قد تتخذ هذه االمتيازات
التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار .في  28مايو  ،2020نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس
كوفيد 19-هو تعديل لعقد اإليجار .يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك
تعديالت على عقد اإليجار .في كثير من الحاالت ،سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات)
التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار المحاسبي الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7
 إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة .توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة.تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك (إيبور) يجب أال يتسبب عمو ًما في
إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية تحوط في بيان الدخل .وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة
للتحوطات التي تنطوي على عقود إيبور ،فإن عمليات اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع الصناعات.
• التعديالت على اإلطار المفاهيمي  -أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطارا ً مفاهيميا ً معدالً سيتم استخدامه في قرارات وضع
المعايير بأثر فوري .وتشمل التغييرات الرئيسية:
 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية. إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد تحديد الكيان المقدم للتقارير ،والذي قد يكون كيا ًنا قانونيًا أو جز ًءا من كيان ما مراجعة تعريفات األصل وااللتزام إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه ،من حيث المبدأ ،ينبغي إعادة تدوير اإليراداتوالمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

 2-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها ليست سارية حتى تاريخه

 3-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها ليست سارية حتى تاريخه (تابع)

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه:

سارية المفعول
للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"  -في  18مايو  ،2017أنهى مجلس  1يناير 2023
معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين" .يحل المعيار الدولي رقم  17محل
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والذي يسمح حاليا ً بالعديد من الممارسات .سيؤدي المعيار
الدولي رقم  17إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود
استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.
ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويسمح بالتطبيق المبكر
إذا كان متزامنا ً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود مع
العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية".
يتطلب المعيار الدولي رقم  17نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة
تقرير .ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش
الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة .وهناك أسلوب تخصيص مبسّط لألقساط
يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير
مختلفة جوهريا ً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل .ومع ذلك ،يجب
قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر االساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة
بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

سارية المفعول
للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

المرحلة الثانية ،تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  ،39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16إصالح معدل الفائدة المعياري (إيبور)  -تعالج
تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت في  27أغسطس  2020القضايا التي تنشأ عن تنفيذ
اإلصالحات ،بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل .لألدوات التي ينطبق عليها قياس
التكلفة المطفأة ،تتطلب التعديالت من الكيانات ،كوسيلة عملية ،المحاسبة عن التغيير في أساس
تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك (إيبور) عن طريق
تحديث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب 5-4-5من المعيار الدولي
للتقارير المالية  .9ونتيجة لذلك ،ال يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فورية .تنطبق هذه
الطريقة العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح
إيبور ،واألساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق .يتعين على شركات التأمين التي تطبق
اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضًا تطبيق نفس الوسيلة العملية .تم
تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16أيضًا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة
عملية مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد مدفوعات اإليجار
المستقبلية نتيجة إلصالح اإليبور (على سبيل المثال ،حيث يتم فهرسة مدفوعات اإليجار بمعدل
اإليبور).

 1يناير 2021

تدير المجموعة مشروعًا حول األنشطة االنتقالية التي تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين
لضمان االنتقال السلس وفي الوقت المناسب وفقًا إلصالح معدل الفائدة المعياري (إيبور) .ويعد
هذا مشروع مهم له تأثير على المنتجات واألنظمة والعمليات الحالية للبنك.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية" تصنيف المطلوبات  1يناير 2022
 توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرضالبيانات المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة ،اعتمادًا على
الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة
بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق تعهد) .يوضح التعديل أيضًا ما
يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة

 4-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها لكنها ليست سارية حتى تاريخه (تابع)

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه .لقد تم تطبيق هذه السياسات بشك ٍل ثابت على
كافة السنوات المعروضة ،ما لم يُذكر خالفا ً لذلك.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية الفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،3والمعيار المحاسبي الدولي رقم
 ،16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  17وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16تحدّث التعديالت على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3اندماجات األعمال" مرجعا ً في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  3حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية
لعمليات اندماج األعمال.

 1يناير 2022

تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 16الممتلكات والمنشآت والمعدات" على
الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف
المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود .وبدالً من ذلك ،ستعترف الشركة
بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 37المخصصات والمطلوبات المحتملة
والموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد
خاسرا.
سيكون
ً
تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات
المالية" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار".
تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها ،حيثما يكون
مالئماً ،عندما تصبح سارية المفعول.
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(أ) أساس اإلعداد
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأحكام
القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )26لسنة 2020
المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015المتعلق بالشركات التجارية بتاريخ 27
سبتمبر  ،2020وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2يناير  .2021إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجديدة وسيطبق متطلباتها
بحد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.
يُعرض بيان المركز المالي الموحد حسب ترتيب السيولة المتناقص حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمة لعمليات المجموعة.
ال يتم عرض بيان المركز المالي الموحد للمجموعة باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول ،إال أن األرصدة التالية تُص ّنف عموما ً
كمتداولة :النقد واألرصدة ل دى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وأوراق القبول للعمالء .يتم تصنيف األرصدة التالية بشكل
عام على أنها غير متداولة :الممتلكات والمعدات والشهرة .األرصدة التالية ذات طبيعة مختلطة (بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير
المتداولة) :مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  -بالصافي ،قروض وسلفيات  -بالصافي ،استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة،
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين  -بالصافي ،الموجودات األخرى  ،موجودات
حق االستخدام ،المبالغ المستحقة لبنوك أخرى ،ودائع من عمالء ،سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل ،الذمم الدائنة
والمطلوبات من عقود التأمين ،مطلوبات أخرى ومطلوبات اإليجار.

(ب) التوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك والكيانات الخاضعة لسيطرته وشركاته التابعة .وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك:

▪
▪
▪

لديه سلطة على الكيان المستثمر فيه.
جراء مشاركته في الكيان المستثمر فيه.
يكون معرضاً لعائدات متغيرة أو يمتلك حقوقاً فيها من ّ
لديه القدرة على استخدام السلطة على الكيان المستثمر فيه للتأثير على حجم عوائد المستثمر.

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الكيان المستثمر فيه إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو
أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ب) التوحيد (تابع)

(ج) التمويل اإلسالمي

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

 )1تمويل المرابحة

▪
▪
▪
▪

حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.
حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة وأصحاب األصوات اآلخرين واألطراف األخرى.
الحقوق الناشئة من اتفاقيات تعاقدية أخرى.
أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة قادرة ،أو غير قادرة ،في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين
يقتضي األمر اتخاذ القرارات ،بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يحصل البنك على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما يفقد البنك السيطرة عليها .وعلى
وجه التحديد ،فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بيان الدخل الموحد اعتبارا ً من
التاريخ الذي يكتسب فيه البنك حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.
تُعزى األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي المجموعة والحصص غير المسيطرة .كما يُعزى
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي البنك والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة .ويتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة عند الضرورة حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة المتعلقة بالمعامالت بين
أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التوحيد.

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تمارس المجموعة أنشطة مصرفية إسالمية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل األدوات اإلسالمية المختلفة مثل المرابحة
والسلم والمضاربة والوكالة .إن السياسة المحاسبية لالعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية اإلسالمية وقياسها الحقا ً وإلغاء
االعتراف بها مبينة في اإليضاح رقم (3ه).
المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح بعد خصم
التكلفة .وتقوم المجموعة بشراء الموجودات بنا ًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقا ً لشروط وظروف معينة .يمكن
قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم تسجيل هذه اإليرادات عند استحقاقها على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح
الفعلي على الرصيد غير المسدد.

 )2الس َلم

بيع السلَم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل (البائع) بموجبه بتسليم /توريد أصل ملموس محدد للمجموعة (المشتري) في موعد الحق
يتفق عليه الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدما ً بالكامل وعلى الفور.
يتم تسجيل اإليرادات من تمويل بيع السلَم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد على أساس رأس مال السلَم غير
المسدد.

 )3المضاربة

المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتوفير المال (رب المال  -العميل) ويقوم الطرف اآلخر
(المضارب  -المجموعة) باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقا ً لحصص األرباح التي
تم االتفاق عليها مسبقا ً في العقد .يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من شروط وأحكام عقد المضاربة،
وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال.

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
تُحتسب التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على الشركات التابعة
كمعامالت لحقوق الملكية .ويتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة بما يعكس أثر التغيرات في
الحصص في الشركات التابعة .كما يتم إ دراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ
المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مالكي البنك.
عندما تفقد المجموعة سيطرتها على شركة تابعة لها ،يتم احتساب الربح أو الخسارة من االستبعاد على أساس الفرق بين ( )1مجموع
القيمة العادلة للمقابل المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة متبقية و( )2القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة .يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر كما لو كانت المجموعة
قد تخلّصت مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة في الشركة التابعة (أي يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تحويلها إلى
فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها) .أما القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به
في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة فينظر لها على أنها القيمة العادلة عند التسجيل األولي لغرض المحاسبة الالحقة
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " : 9األدوات المالية" أو ،عند االقتضاء ،التكلفة عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة
زميلة أو مشروع مشترك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ج) التمويل اإلسالمي (تابع)

(د) اندماج األعمال والشهرة (تابع)

 )4الوكالة

الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان (رب المال  -المو ّكل) بتقديم مبلغ معين من المال للوسيط
(الوكيل) الذي يستثمره وفقا ً لشروط محددة مقابل رسوم معينة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر) .يلتزم الوسيط
بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من أحكام وشروط عقد الوكالة .يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو
رب المال حسب طبيعة المعاملة.
يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة ،مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند استالمها .ويتم
احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.

 )5اإلجارة

تمويل اإلجارة هو عقد إيجار تمويلي يقوم بموجبه المجموعة (المؤجر) بتأجير أصل ما على أساس طلب من العميل (المستأجر) ووعد
باستئجار األصل لفترة محددة مقابل أقساط إيجار .تنتهي اإلجارة بنقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية عقد اإليجار شاملة المخاطر
والمزايا المصاحبة لملكية األصل المؤجر .تظهر الموجودات اإلجارة بمبالغ تعادل صافي قيمة االستثمار القائم بعقد اإليجار بما في ذلك
اإليرادات المحققة منه بعد تنزيل مخصصات انخفاض القيمة.

(د) اندماج األعمال والشهرة
اندماج األعمال

تتم محاسبة عمليات االستحواذ على األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس المقابل المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة
العادلة ،ويتم احتسابه على أنه مجموع القيم العادلة للموجودات المحولة من قبل المجمـوعة بتاريخ االستحواذ ،والمطلوبات التي تتحملها
المجمـوعة إلى مالكي المنشأة المستحوذ عليها السابقين ،وحصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة
المستحوذ عليها .وبشك ٍل عام ،يتم االعتـراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ في األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
في تاريخ االستحواذ ،يتم إدراج الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة المح ّملة بالقيمة العادلة.
المحول والقيمة المحتسبة عن الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة لحصة
يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل
ّ
حقوق الملكية المملوكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت) عن صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ
للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المح ّملة .إذا كان صافي المبالغ بتاريخ االستحواذ للموجودات المحددة المستحوذ عليها
والمطلوبات المح ّملة يتجاوز مجموع المقابل المحول ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة
المملوكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت) ،فإن المبلغ الفائض يتم االعتراف به في الربح أو
الخسارة فورا باعتباره ربح شراء صفقة.
الح صص غير المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول صاحبها حصة متناسبة من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية،
يمكن قياسها مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو على أساس الحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات
القابلة للتحديد في الش ركة المستحوذ عليها .ويتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة .ويتم قياس أنواع أخرى من
الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو ،عند االقتضاء ،على األساس المحدد في معيار آخر من المعايير الدولية للتقارير المالية.
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اندماج األعمال (تابع)

عندما يشمل المقابل المحول من قبل المجموعة في اندماج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن أي ترتيبات طارئة ،يتم قياس
المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحول في اندماج األعمال .ويتم بأثر رجعي تعديل
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المؤهل كتعديالت لفترة القياس ،مع تعديل مرافق على الشهرة .إن تعديالت فترة القياس هي
تعديالت تنشأ من معلومات إضافية تم الحصول عليها خالل "فترة القياس" (التي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ)
حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ.

تعتمد المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديالت لفترة القياس على كيفية تصنيف المقابل
المحتمل .وال يعاد قياس المقابل المحتمل الذي يتم تصنيفه ضمن حقوق الملكية في تواريخ التقارير الالحقة ويتم االعتراف بتسويته
الالحقة ضمن حقوق الملكية .ويعاد قياس المقابل المحتمل الذي يتم تصنيفه ضمن األصل أو االلتزام في تواريخ التقارير الالحقة وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الربح والخسارة.
عندما يتم إجراء اندماج األعمال على مراحل ،يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقا ً للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ (أي التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على حق السيطرة) ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة ،إن
وجدت ،ضمن الربح أو الخسارة .كما يتم إعادة تصنيف المبالغ الناتجة عن الحصص في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ
المعترف بها سابقا ً في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن األرباح أو الخسائر حيث تكون هذه المعالجة مالئمة إذا تم استبعاد هذه الحصص.
في حال لم يتم االنتهاء من المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها االندماج ،تقوم المجموعة بتسجيل
المبالغ المؤقتة للبنود التي لم يتم االنتهاء منها .يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس (انظر أعاله) أو عند االعتراف بالموجودات
أو المطلوبات اإلضافية وذلك لإلشارة إلى المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ ،والتي إذا عُرفت
ستؤثر على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

الشهرة

يتم تحميل الشهرة الناشئة من االستحواذ على اندماج األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ناقصا ً خسائر
انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
وألغراض فحص االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد (أو مجموعات وحدات توليد النقد)
لدى المجموعة التي يتوقع أن تستفيد من عملية االندماج.

يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً ،أو على نحو أكثر تكراراً ،عندما يكون
هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة .إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخصيص
خسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بنا ًء
على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة .يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة ً في الربح أو الخسارة .وال يتم عكس
خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(د) اندماج األعمال والشهرة (تابع)

(ه) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

الشهرة (تابع)

عند استبعاد وحدة توليد النقد ذات الصلة ،فإنه يتم تضمين المبلغ المرتبط بالشهرة عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبعاد.

المطلوبات المالية (تابع)

•

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يتم تطبيق التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية األخرى
المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي .إن األرباح والخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة يتم عرضها جزئيا ً في الدخل الشامل اآلخر (مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي يعزى إلى التغيرات في
مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات ،والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال يعزى إلى التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى
مخاطر السوق) وجزئيا ً في الربح أو الخسارة (المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات) .هذا ما لم يكن مثل هذا
العرض من شأنه أن يسفر عن ،أو يزيد ،عدم التطابق المحاسبي ،وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح أو الخسائر التي تعزى إلى
التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة.

•

المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف أو عندما ينطبق منهج المشاركة المستمرة.
وعندما يكون تحويل الموجودات المالية غير مؤهل إللغاء االعتراف ،يتم االعتراف بالمطلوبات المالية للمقابل المقبوض للتحويل.

•

عقود الضمان المالي والتزامات القروض.

(ه) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بأي مما يلي :بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يلبي الشروط التالية وكان غير مصنف
بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة:
•
•

أن يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.
أن تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية
والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.

تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين ولم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:

تقييم نموذج األعمال
يقوم البنك بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يُحتفظ بموجبه باألصل علﯽ مستوى المحفظة ألن ذلك يعﮐس أفضل طريقة إلدارة
األعمال وتقديم المعلومات إلﯽ اإلدارة .وتشمل المعلومات المعنية ما يلي:

أن يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الهدف منه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
المالية.
أن تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية
والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.

•

عند االعتراف المبدئي بأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،قد تختار المجموعة نهائيا ً أن تعرض التغيرات الالحقة
في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .ويتم هذا الخيار على أساس كل أداة على حدة.

•
•

يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

•

باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف المبدئي ،قد تصنف المجموعة نهائيا ً الموجودات المالية التي تلبي المتطلبات التي يجب قياسها بالتكلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى
إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية الذي قد يظهر بطريقة أو بأخرى.

•

•
•

المطلوبات المالية

في كل من الفترة الحالية والسابقة ،يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة الحقا ً بالتكلفة المطفأة ،باستثناء:
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السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة والتطبيق العملي لتلك السياسات ،وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز
على كسب إيرادات الفوائد من العقود ،أو االحتفاظ بمعدل فائدة معين ،أو مطابقة آجال الموجودات المالية مع آجال المطلوبات التي
تمول تلك الموجودات ،أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات.
كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم تقارير عن ذلك إلى إدارة البنك.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج) والطريقة التي تدار بها تلك
المخاطر.
كيفية تعويض مدراء النشاط التجاري  -على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو
التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلي .ومع ذلك ،ال يتم
النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بصورة مستقلة ،ولكن يتم النظر إليها باعتبارها جزءا ً من تقييم شامل لكيفية تحقيق
هدف البنك المعلن إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو المدارة التي يتم تقييم أداؤها علﯽ أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسار ة ألنها ليست محتفظ بها لجمع تدفقات نقدية تعاقدية وال هي محتفظ بها لجمع تدفقات نقدية تعاقدية وبيع
موجودات مالية.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ه)

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

(و) قياس الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية وفوائدها ("اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية
وفوائدها")
ألغراض هذا التقييم ،يُعرف "المبلغ األصلي" بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي .وتُعرف "الفائدة" بأنها مقابل
القيمة الزمنية للنقود ،ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية معينة ،ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية
األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
وفي سبيل تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية وفوائدها ،تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط
التعاقدية لألداة التي تشمل تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على بند تعاقدي يمكن أن يغيّر من توقيت أو مقدار التدفقات النقدية
التعاقدية بحيث ال يستوفي هذا الشرط.
وعند إجراء التقييم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
(أ) أي أحداث طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
(ب) سمات الرفع المالي.
(ج) شروط السداد والتمديدات.
(د) أي شروط تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال ،ترتيبات األصل دون حق الرجوع).
(ه) السمات التي تعمل على تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود ،على سبيل المثال ،إعادة تحديد معدل الفائدة كل فترة.

إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي ،باستثناء الفترة التي قامت فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة
الموجودات المالية.

إلغاء االعتراف

إن أي أرباح  /خسائر متراكمة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.

استثمارات في أوراق مالية (تابع)

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم االعتراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر،
باستثناء ما يلي ،والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة على النحو ذاته للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
•
•
•

تختار المجموعة أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير
المحتفظ بها لغرض المتاجرة .وهذا الخيار نهائي ويتم على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي.
ال يعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أدوات حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة وال يدرج أي انخفاض القيمة في الربح أو
الخسارة .ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح ضمن حساب األرباح أو الخسائر ما لم تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح جزءا ً مستردا ً من
تكلفة االستثمار ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها في
الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة من بيع االستثمار.

المطلوبات المالية
تقاس جميع المطلوبات المالية (وتشمل ودائع العمالء والمبالغ المستحقة إلى بنوك أخرى ،واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك ،وسندات
الدين المصدرة وقروض أخرى طويلة األجل) مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي:
•

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية المحتفظ
بها للمتاجرة والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي .إن األرباح أو الخسائر من المطلوبات المالية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئيا ً في الدخل الشامل اآلخر (التغير في القيمة العادلة بسبب
مخاطر االئتمان) وجزئيا ً في الربح أو الخسارة (المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات) .هذا ما لم يكن مثل هذا
العرض من شأنه أن يسفر عن ،أو يزيد ،عدم التطابق المحاسبي ،وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى
التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة.

•

المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات المطلوبات المالية
للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل .في الفترات الالحقة ،تقوم المجموعة بإدراج أي مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية.

•

عقود الضمان المالي والتزامات القروض.

استثمارات في أوراق مالية

يشمل بند "االستثمارات في األوراق المالية" المدرج في بيان المركز المالي ما يلي:

•
•
•

االستثمارات في األوراق المالية الخاصة بسندات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يتم قياسها مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف
المعاملة المباشرة اإلضافية وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
االستثمارات في األوراق المالية الخاصة بسندات الدين وحقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة بتغييرات يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة
فوراً.
سندات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
استثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة والعكوسات.
أرباح وخسائر الصرف األجنبي.

عندما يتم إلغاء االعتراف بسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة
سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

(و) قياس الموجودات والمطلوبات المالية

•

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(و) قياس الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

(ز) االنخفاض في القيمة (تابع)

المطلوبات المالية (تابع)

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)

إلغاء االعتراف

يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله).

عند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد ،يتم إلغاء االعتراف بالدين الحالي في البيانات المالية ويتم االعتراف بالفرق بين
القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،وعند تعديل أو استبدال الدين مع االحتفاظ بالمقرض
األصلي ،فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشادات محددة حول ما إذا كانت المعاملة تؤدي إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها
بشكل مختلف .ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل "جوهريا ً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر
بشروط "جوهرية" مختلفة.

(ز) االنخفاض في القيمة

يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك
األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي .بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهراً.

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان .يتم قياس هذه القيم على أنها القيمة الحالية للفرق
بي ن التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها والتي تنشأ عن ترجيح عدة
سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة من معدل الفائدة لألصل.

تعريف التعثر
تحدد المجموعة أن األداة المالية لغير األفراد واألفراد واالستثمار أنها متعثرة ،بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية،
عندما تستوفي األداة عامالً أو أكثر من المعايير التالية:

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات خسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة علﯽ األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
•
•
•
•
•
•
•

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى.
االستثمارات في األوراق المالية الخاصة بسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة.
قروض وسلفيات للعمالء.
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين.
أوراق قبول للعمالء وموجودات مالية أخرى.
التزامات القروض.
ضمانات وعقود مالية.

ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات األسهم.

المعايير الكمية
تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من  90يوماً.

المعايير النوعية:
يصنف البنك القروض كحسابات متعثرة كالتالي:
•
•
•

باستثناء الموجودات المالية "المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية" (التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه) ،يجب
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

•

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهراً ،أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التعثر في
•
شهرا بعد تاريخ التقرير (المشار إليها ضمن المرحلة األولى)؛ أو
سداد األدوات المالية التي يحتمل وقوعها في غضون 12
ً

•

القروض التي قد تؤدي إلى تكبد بعض الخسائر نتيجة لعوامل سلبية (مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية) قد تعوق
السداد أو نتيجة لضعف األوراق المالية.
القروض التي يبدو تحصيل كامل مبلغها مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاحة مما يؤدي لخسارة جزء من هذه القروض
(عندما يكون المركز المالي للعميل واألوراق المالية غير كاف).
القروض عندما يستنفد البنك جميع إجراءات العمل المتاحة ولكن أخفق في استرداد أية أموال أو عندما يكون هناك احتمال بعدم
استرداد أية أموال.
بالنسبة اللتزامات القروض غير المسحوبة ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية
التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب التزامات القرض بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها في
حالة سحب القرض.
بالنسبة ل عقود الضمانات المالية ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة للسداد لصاحب أداة الدين
صا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو المدين أو أي طرف آخر.
المضمونة ناق ً

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر ،أي :الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن جميع أحداث
•
التعثر المحتملة على مدى عمر األداة المالية (يشار إليها ضمن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز) االنخفاض في القيمة (تابع)

(ز) االنخفاض في القيمة (تابع)

تعريف التعثر (تابع)

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية

المعايير النوعية (تابع)

تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل
المالي .يشار إلى الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة كموجودات المرحلة  .3تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية
بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي ،أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص
المخاطر االقتصادية المماثلة .ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة
األصلي لألصل ،بصرف النظر عما إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي.
تستعين المجموعة بنماذج إحصائية الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،9تتمثل المعطيات الرئيسية في هيكل المتغيرات التالية:
•
•
•

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

وتُستمد هذه المقاييس من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا ً للمجموعة أو البيانات الخارجية والبيانات التاريخية األخرى .ويتم تعديلها
لتعكس المعلومات المستقبلية.

العمر المتوقع
بالنسبة لألدوات في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة ،فإن مخصصات الخسارة تعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
المتبقي المتوقع لألداة .وبالنسبة لمعظم األدوات ،يقتصر العمر المتوقع على العمر التعاقدي المتبقي .ويتم تقديم إعفاء لبعض األدوات
ذات الخصائص التالية( :أ) أن تكون األداة مشتملة على كل من القرض وعنصر التزام غير مسحوب؛ (ب) توفر القدرة التعاقدية على
طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب؛ (ج) ال يقتصر التعرض للخسائر االئتمانية على فترة إشعار تعاقدي .بالنسبة للمنتجات
الموجودة في نطاق هذا اإلعفاء ،قد يختلف العمر المتوقع عن العمر التعاقدي المتبقي ،وهي الفترة التي ال يتم فيها تخفيف التعرض
لخسائر االئتمان من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان العادية .تختلف هذه الفترة حسب المنتج وفئة المخاطر ويتم تقديرها استنادًا
إلى خبرتنا السابقة للتعرضات المماثلة والنظر في إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتم اتخاذها كجزء من دورة مراجعة االئتمان
الدورية ،مثل بطاقات االئتمان وأرصدة السحب البنكي على المكشوف وغيرها .ويستند تحديد األدوات التي تقع في نطاق هذا اإلعفاء
وتقدير العمر المتبقي المناسب على خبرتنا السابقة وتتطلب ممارسات تخفيف مخاطر االئتمان اتخاذ حكم جوهري.
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•
•
•
•

صعوبة مالية كبيرة تواجه المقترض أو الجهة المصدرة؛
خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات؛
عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو
شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.

قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل فردي ،بدالً من ذلك ،قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول الموجودات
المالية إلى منخفضة القيمة االئتمانية .تقوم المجموعة بتقييم ما إذا ﮐانت أدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتﮐلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ كل تقرير .ولتقييم ما إذا ﮐانت أدوات
الدين السيادية والخاصة بالشركات منخفضة القيمة االئتمانية ،تضع المجموعة في االعتبار عوامل مثل توقيت دفعات القسائم والتصنيفات
االئتمانية وقدرة المقترض علﯽ جمع التمويل.
يعتبر القرض منخفض القيمة اال ئتمانية عند منح تنازل إلى المقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض ،ما لم يكن هناك دليل على
أنه نتيجة لمنح التنازل ،فإن خطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض
القيمة .بالنسبة للموجودات المالية التي يتوقع التنازل عنها ولكن ال يتم منح هذا التنازل ،يتم اعتبار الموجودات بأنها منخفضة القيمة
االئتمانية عندما يكون هناك دليل واضح على انخفاض القيمة االئتمانية بما في ذلك الوفاء بتعريف التعثر .يشمل تعريف التعثر عدم
احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا كانت المبالغ متأخرة لمدة  90يو ًما أو أكثر.
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الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

نظرا ألن األصل تنخفض قيمته
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة ً
االئتمانية عند االعتراف المبدئي .بالنسبة لهذه الموجودات ،تقوم المجموعة باالعتراف بجميع التغيرات التي طرأت على الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدار العمر منذ االعتراف المبدئي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة .يؤدي
التغيير اإليجابي لمثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة.

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو
عند تحويلها وإما ( ) 1عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري ،أو ( )2عندما ال تقوم المجموعة
بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة.

تعديل الموجودات المالية
تقوم المجموعة أحيانا ً بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لقروض العمالء .وعندما يحدث ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم ما
إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن الشروط األصلية .تقوم المجموعة بذلك من خالل النظر ،من بين أمور أخرى ،في
العوامل التالية:
إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية ،ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع أن
•
يكون المقترض قادرا ً على سدادها.
ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح  /العائد على حق الملكية والتي تؤثر بشكل جوهري على
•
ملف مخاطر القرض.
تمديد جوهري لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية.
•
تغير جوهري في معدل الفائدة.
•
تغيير عملة القرض.
•
إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض.
•
إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري ،تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف بالموجودات "الجديدة"
بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات .وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي
ألغراض حساب االنخفاض في القيمة ،وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .ومع ذلك ،تقوم المجموعة
أيضًا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف
المبدئي ،خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في
األصل .ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية أيضًا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
إذا لم تختلف الشروط بشﮐل جوهري ،فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف ،وتقوم المجموعة بإعادة احتساب
إجمالي القيمة الدفترية علﯽ أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في الربح أو الخسارة .يتم
إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزا ًما تعاقديًا بدفع
تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحويل جميع المخاطر واالمتيازات بشكل جوهري.
ويتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة:
•
•
•

ال يتم إلغاء االعتراف بالضمانات (األسهم والسندات) التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية ومعامالت االستدانة
واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً،
وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف .وينطبق ذلك على بعض معامالت التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية.

حذوفات
يتم حذف الموجودات المالية عندما ال يوجد توقعات معقولة لالسترداد مثل فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع الشركة .وتصنف
المجموعة أحد القروض أو الذمم ا لمدينة الخاصة باألفراد للحذف عندما يخفق المدين في سداد دفعات تعاقدية تتجاوز عدد أيام محددة
وتفي بمعايير أخرى محددة مسبقًا وفقا ً لسياسة البنك الداخلية .وفيما يتعلق بالقروض غير المخصصة لألفراد ،يتم شطب القروض استنادا ً
إلى التقييم الفردي لهذه القروض على أساس كل حالة على حدة .وفي حال تم حذف القروض أو الذمم المدينة ،تستمر المجموعة في
ممارسة أنشطة التقاضي لمحاولة استرداد الذمة المدينة المستحقة .ويتم االعتراف باالستردادات ،إن تمت ،في الربح أو الخسارة.

عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يلزم ال ُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في
سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا ً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من أحد كيانات المجموعة مبدئيا ً بقيمها العادلة ،وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة وال تنشأ عن تحويل أصل مالي ،يتم قياسها الحقا ً بالقيمة األعلى لكل من:
•
•
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ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات.
ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات.
لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس.

مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9؛ أو
المبلغ المعترف به مبدئيا ً ناقصاً ،حسب الحال ،مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقا ً لسياسات االعتراف باإليرادات لدى المجموعة
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(ي) النقد وما في حكمه

عقود الضمان المالي (تابع)

في بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية وتحت الطلب والودائع بفترات
استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل ،باستثناء الوديعة اإللزامية ال ُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

يتم عرض عقود الضمان المالي غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصصات في بيان المرﮐز المالي الموحد
ويتم عرض إعادة القياس في مخصص خسائر االئتمان .لم تصنف المجموعة أي من عقود الضمان المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.

فترة التصحيح
شهرا من أجل التأكد من أن مخاطر التعثر في السداد
تستمر المجموعة في مراقبة تلك األدوات المالية لفترة اختبار مدتها على األقل 12
ً
قد انخفضت بشكل كاف قبل رفع تصنيف تلك المخاطر من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثانية) إلى الخسارة
شهرا (المرحلة .)1
االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
شهرا (في الحاالت التي تكون فيها
تحتفظ المجموعة بفترة اختبار لمدة  3أقساط كحد أدنى (للسداد على أساس ربع سنوي أو أقل) و12
ً
تكرارا من ربع سنوي) بعد إعادة الهيكلة ،قبل رفع التصنيف من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية.
األقساط أكثر
ً

(ح) المشتقات والتحوط
ً
فضال عن موائمة محاسبة
يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بتوسيع نطاق البنود المتحوطة والمخاطر المؤهلة لمحاسبة التحوط
التحوط بشكل أكثر وثوقًا مع إدارة المخاطر .ويتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9اختبارا ً يستند إلى األهداف ويركز على
العالقة االقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط وتأثير مخاطر االئتمان على تلك العالقة االقتصادية.
إذا توقفت أي عالقة تحوط عن استيفاء متطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،9
ويكون هدف إدارة المخاطر لهذه العالقة المتعلقة بالتحوط ال يزال مطابقًا ،فيقوم البنك بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط بحيث تستوفي
معايير التأهل مرة أخرى.

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

(ل) أدوات مالية مشتقة
تحتسب األدوات المشتقة مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ويُعاد قياسها الحقا ً بقيمتها العادلة .يتم الحصول على
القيم العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة ،بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق .تتوقف طريقة االعتراف باألرباح أو
الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة باعتبارها أداة تحوط ،فإن كانت كذلك يتم االعتماد على طبيعة البند الذي يجري
تحوطه .تدرج كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة.
تقوم المجموعة عند إبرام المعاملة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة ،وكذلك أهداف المجموعة من إدارة المخاطر
واستراتيجيتها إلبرام معامالت التحوط المختلفة .تقوم المجموعة أيضا ً بتوثيق تقييمها ،عند نشوء التحوط وعلى أساس مستمر ،وذلك
حول ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط لها تأثير كبير على مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية
للبنود المتحوطة.
يتم بيان القيم العادلة لمختلف األدوات المشتقة في اإليضاح رقم .32

تحوط القيمة العادلة

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي ليست أداة تحوط في تحوط مؤهل عندما تنشأ في
الربح أو الخسارة .ويتم قيد األرباح والخسائر في الدخل من أنشطة التداول باستثناء األرباح والخسائر على تلك المشتقات ال ُمدارة مع
األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة ،ويتم إدراج هذه األرباح والخسائر في "اإليرادات التشغيلية األخرى".

يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة باستثناء عندما تقوم أداة التحوط بالتحوط ألداة
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .لم تقم
المجموعة بتحديد عالقات تحوط القيمة العادلة حيث أن أداة التحوط تتحوط ألداة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.

(ط) مبالغ مستحقة من  /إلى بنوك أخرى
تحتسب المبالغ المستحقة من /إلى البنوك مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تقييم
االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك وفقا ً لما هو ُمبين في السياسة المحاسبية لألدوات المالية.

يتم تعديل القيمة ال دفترية للبند المتحوط الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة للتغير في القيمة العادلة العائدة للمخاطر المتحوط لها وتسجيل
القيد المقابل في الربح أو الخسارة .بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن القيمة الدفترية
ال يتم تعديلها حيث أنها بالفعل هي بالقيمة العادلة ،ولكن جزء الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة على البند المتحوط المرتبط بالمخاطر
المتحوط لها يتم إدراجه في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية مصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن ربح /خسارة التحوط يبقى في الدخل الشامل اآلخر ليتماشى مع أداة التحوط.
عندما يتم االعتراف بأرباح  /خسائر التحوط في الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بها في نفس البند مثل البند المتحوط.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ل) أدوات مالية مشتقة (تابع)

(ن) ممتلكات ومعدات (تابع)

البيانات
المالية

األرض ال تستهلك ولكنها تعد ذات عمر غير محدد .يتم حساب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت
لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية المقدرة ،وذلك على النحو التالي:

تحوط القيمة العادلة (تابع)
يﺘﻢ إﻃفاء التعديل على القﻴﻤة العادلة للقﻴﻤة الﺪفﺘﺮية للبنود المتحوطة والﺘي يﺘﻢ اسﺘﺨﺪام ﻃﺮيقة معﺪل الفائﺪة الفعلﻴة لها (أي أدوات الﺪيﻦ
الﻤقاسة بالﺘﻜلفة الﻤﻄفأة أو بالقﻴﻤة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الناشئة مﻦ مخاطر التحوط ،في الﺮبح أو الﺨﺴارة ،وذلﻚ في
تاريخ ال يتعدى تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط.

تحوط التدفقات النقدية
يتم االعتـراف بالجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة التي تكون مصنفة ومؤهلة على
أنها تحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي تحوط التدفقات النقدية ،وهو عنصر منفصل في الدخل الشامل اآلخرُ ،محددا بالتغير التراكمي
في القيمة العادلة للبند المتحوط من بداية التحوط مطرو ًحا منه أي مبالغ تم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة.
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات
التي يؤثر فيها البند المتحوط على الربح أو الخسارة ،في نفس البند مثل البند المتحوط المعترف به .إذا لم تعد المجموعة تتوقع أن يتم
إجراء المعاملة بهذا المبلغ ،يتم إعادة تصنيفها على الفور إلى الربح أو الخسارة.
ال تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن،
حيثما وجدت) .يشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو االستفادة منها ،أو عندما ال يعتبر احتمال
ً
محتمال .يتم احتساب االستبعاد لألثر المستقبلي .وتبقى أية أرباح  /خسائر معترف بها في الدخل الشامل
حدوث معاملة التحوطات المحددة
اآلخر ومتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية ،ويتم االعتراف بها عندما يتم االعتراف بالمعاملة المتوقعة في الربح
أو الخسارة .أما عندما ال يتوقع إتمام أي من المعامالت المستقبلية ،فيعاد تصنيف الربح  /الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية ويتم
االعتراف بها مباشرة ً في الربح أو الخسارة.

(م)

الحوكمة

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

سندات دين مصدرة

يتم االعتراف بسندات الدين المصدرة مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة .ويتم الحقا ً قياس الدين الصادر والقروض
األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على
اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

(ن) ممتلكات ومعدات
تشمل األراضي والمباني الفروع والمكاتب وبعض العقارات السكنية المشتراة لغرض تسكين مسؤولي اإلدارة والموظفين .يتم احتساب
الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة المتراكمة .تشمل التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بشراء تلك
البنود.

السنوات

30 – 15

مبان
ٍ
أجهزة وبرمجيات حاسوب

15- 2

أثاث وتجهيزات ومعدات

6–4

تحسينات على عقار مستأجر

6–2

مركبات

4–2

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية ،وتعديلها عند الضرورة ،بتاريخ كل فترة تقرير.
يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة وتحويلها إلى فئة الموجودات المالئمة لها عندما تكون جاهزة لالستخدام ،ويتم استهالكها
وفقا ً للسياسة المحاسبية لدى المجموعة.
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد ،يتم خفضها مباشرة ً إلى قيمته القابلة لالسترداد.
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة عوائد المبيعات مع القيمة الدفترية لألصل المستبعد وتؤخذ باالعتبار
عند تحديد إيرادات العمليات.

(ز) منافع الموظفين
( )1خطة المساهمات المحددة
خطة المساهمات المحددة هي عبارة عن خطة لمنافع التقاعد تدفع بموجبها منشأة ما مساهمات محددة إلى منشأة مستقلة دون أن يترتب
عليها أي التزام قانوني أو ضمني بدفع مبالغ إضافية .تحتسب االلتزامات عن خطة مساهمات التقاعد المحددة ضمن مصاريف منافع
الموظفين في بيان الدخل الموحد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات من قبل الموظفين .يتم أداء مساهمات صندوق التقاعد الخاصة
بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1999في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية.

ال يتم إدراج النفقات الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأص ٍل منفصل ،حسبما يكون مالئماً ،إال عندما يكون من ال ُمرجّح أن
تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشك ٍل موثوق به .ويتم إلغاء االعتراف
بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم إدراج تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل الشامل الموحد خالل الفترة المالية
التي يتم تكبدها فيها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(س)

منافع الموظفين (تابع)

(ي) مخصصات ومطلوبات طارئة

()2

خطة المنافع المحددة

ث سابقة ،ويكون من المحتمل أن يقتضي
تُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحدا ٍ
األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشك ٍل موثوق.

يتم رصد مخصص لمنافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً لقانون العمل لدولة
اإلمارات العربية المتحدة لقاء فترات خدمتهم حتى تاريخ المركز المالي .يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة للسندات المؤسسية عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها والتي
لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذي الصلة .يتم بيان المخصص الناتج تحت بند "مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين"
ضمن مطلوبات أخرى في بيان المركز المالي الموحد.

( )3منافع قصيرة األجل للموظفين

في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من الغير ،يتم االعتراف بالذمة المدينة
كأصل فقط إذا كان من المؤكد تقريبا ً استرداد قيمة الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق به.
إن المطلوبات الطارئة ،التي تشمل بعض الضمانات وخطابات االئتمان ،هي عبارة عن التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ويتأكد
وجودها بظهور أو عدم وظهور حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كليا ً لسيطرة المجموعة ،أو
عبارة عن التزامات حالية نشأت عن أحداث سابقة ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس من المحتمل أن تتطلب تسويتها تدفقا ً للمنافع االقتصادية،
أو ألن قيمة االلتزامات ال يمكن قياسها بشك ٍل موثوق به .ال يتم تسجيل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة ،بل يتم اإلفصاح
عنها ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة ،إال إذا كانت غير ذات صلة.

تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم
احتساب االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه على المدى القصير إذا ترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع هذا المبلغ
نتيجة لخدمة سابقة قُدمت من قبل الموظف ،وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نحو موثوق به.

(ك) ودائع من العمالء

يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر بمستحقات الموظفين من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر لقاء خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي.
ويتم إدراج المخصص ضمن المطلوبات األخرى.

تحتسب الودائع من العمالء مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة ،وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.

(ح) موجودات برسم األمانة

(ل) العمالت األجنبية

ي أو الوكيل يتم استثنائها
إن الموجودات واإليرادات الناشئة عن األنشطة االستئمانية التي تضطلع فيها المجموعة بدور األمين أو
ِ
الوص ّ
من هذه البيانات المالية الموحدة .ويتم االعتراف باإليرادات المحققة من الخدمات االسئتمانية المقدمة من قبل المجموعة وفقا ً للسياسة
المحاسبية إليرادات الرسوم والعموالت.

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتي ،وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل
المجموعة ضمنها ("العملة الوظيفية") .يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي .ويتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت
األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بالسعر السائد بتاريخ المعاملة .يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية
إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .ويتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل
الموحد بخالف األرباح والخسائر المتعلقة بالبنود المعروضة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم
قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.

(ط) رأس المال
( )1تكاليف إصدار األسهم
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية .يتم بيان التكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم
من المتحصالت.

( )2توزيعات أرباح األسهم العادية

(م) إيرادات ومصاريف الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الموحد لكافة األدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم احتساب الفائدة المكتسبة خال ل االحتفاظ باالستثمارات في األوراق المالية باعتبارها إيرادات فوائد في بيان الدخل الموحد.

يتم احتساب توزيعات أرباح األسهم العادية ضمن حقوق الملكية في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات من قبل مساهمي المجموعة.

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف الفائدة على مدى
الفترة ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشك ٍل دقيق المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على
مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو ،حيثما يكون مالئماً ،خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ش)

إيرادات ومصاريف الفوائد (تابع)

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

(ن) إيرادات الرسوم والعموالت
يتم احتساب الرسوم والعموالت ،بخالف رسوم ترتيبات القروض ،بشك ٍل عام عندما يتم تقديم الخدمة .يتم تأجيل رسوم التزامات القروض
الخاصة بالقروض التي من ال ُمرجّح سحبها ويتم االعتراف بها كتعديل على سعر الفائدة الفعلي على القرض .يتم االعتراف برسوم
المحفظة ورسوم االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى بنا ًء على عقود الخدمة المتصلة بها ،ويتم ذلك عادة ً على أساس متناسب زمنياً.
يتم االعتراف بالعموالت المكتسبة من األنشطة برسم األمانة للبنك على مدى الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها .ويتم تطبيق المبدأ ذاته
على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها بشك ٍل متواصل على مدى فترة زمنية مطولة.

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

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

(ف) موجودات غير ملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها نتيجة اندماج األعمال بسعر التكلفة عند االعتراف المبدئي ،وسعر التكلفة هو القيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ .والحقا ً لالعتراف المبدئي ،تدرج الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأي
خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة .يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتبارها إما أعمارا ً إنتاجية محددة أو
غير محددة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها
النخفاض في قيمته .تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير
تعرض األصل غير الملموس
ٍ
عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال ّ
الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل بنهاية كل سنة مالية .إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك
الفوائد االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل يتم احتسابها عن طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حيثما يكون مالئماً ،وتعامل
باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان
الدخل الموحد ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس.

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

(ف) موجودات غير ملموسة (تابع)
أما الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة فيتم فحصها سنويا ً لتحري االنخفاض في قيمتها سواء على أساس فردي
أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد .وال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة .تُجرى مراجعة سنوية لتقييم األعمار اإلنتاجية غير
المحددة للموجودات المالية من أجل تحديد مدى االعتماد مستقبالً على العمر اإلنتاجي غير المحدد .فإذا لم يكن باإلمكان االعتماد عليه،
يتم تعديل العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

()1

الترخيص

يتمثل الترخيص في الحق في مزاولة أعمال التأمين ويمنح من هيئة التأمين المختصة .يتم تقييم الترخيص على أن له عمر إنتاجي غير
ويدرج ضمن الشهرة.
محدد
َ

()2

عالقات العمالء

تمثل قيمة عالقات العمالء قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من التجديدات والبيع المتعدد لمنتجات جديدة للعمالء المعروفين
والمحددين في وقت الشراء ،وسوف يتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر الذي يبلغ أربع سنوات.

(ذ) عقود التأمين
عقود التأمين وإعادة التأمين المحتفظ بها
تصدر المجموعة من خالل شركتها التابعة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين عقودا ً لتحويل مخاطر التأمين في فئة التأمين العام .تتكون
فئة التأمين العام من التأمين ضد اإلصابات والتأمين الجماعي على الحياة والمعامالت المالية والحريق والتأمين البحري والطاقة والحوادث
والتأمين الصحي.
تقوم المجموعة باكتتاب األنواع التالية من عقود التأمين:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التأمين ضد الحوادث
التأمين على الممتلكات
تأمين السيارات
تأمين الحريق
التأمين ضد اإلصابات
التأمين الصحي
التأمين البحري
التأمين الهندسي
التأمين الجماعي على الحياة

يتم رصد مخصص للنقص في األقساط الناشئ عن عقود التأمين العام حينما تتجاوز القيمة المتوقعة من المطالبات والمصاريف التي
تعزى إلى الفترات السارية للبوالص النافذة بتاريخ التقرير مخصص األقساط غير المكتسبة ومطلوبات المطالبات المسجلة بالفعل فيما
يتعلق بهذه البوالص .ويحتسب مخصص نقص األقساط بالرجوع إلى فئات األعمال التي تدار معاً ،بعد األخذ في االعتبار العائد المستقبلي
على االستثمار فيما يتعلق باالستثمارات المحتفظ بها لدعم األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ذ) عقود التأمين (تابع)

(ذ) عقود التأمين (تابع)

عقود التأمين وإعادة التأمين ال ُمحتفظ بها (تابع)

عقود التأمين وإعادة التأمين ال ُمحتفظ بها (تابع)

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

عندما يتم تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفا ً عقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انقضاؤها.

تحتسب ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية،
ناقصا ً خسائر االنخفاض في القيمة .يتم رصد مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة وفقا ً للسياسة المبينة في اإليضاح ( 3ز).

االعتراف والقياس

يتم خفض القيمة الدفترية للذمة المدينة من خالل استخدام حساب المخصص مع بيان مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد ضمن بند
مخصص خسائر االئتمان .عندما تكون الذمة المدينة غير قابلة للتحصيل ،يتم حذفها في مقابل حساب المخصص المرصود للذمم المدينة.
إن المبالغ المستردة الحقا ً من المبالغ التي سبق حذفها يتم إدراجها كإيرادات تشغيلية أخرى في بيان الدخل الموحد.

تكاليف استحواذ مؤجلة
تتم رسملة التكاليف المنسوبة إلى اقتناء عقود تأمين جديدة وتجديد العقود القائمة كأصل غير ملموس ضمن تكاليف االستحواذ المؤجلة.
ويتم االعتراف بكافة التكاليف األخرى كمصاريف عند تكبدها .يتم إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة الحقا ً على مدى أعمار العقود عند
اكتساب األقساط.
تتم مراجعة تكاليف االستحواذ المؤجلة من حيث فئة النشاط بنهاية كل فترة تقرير ويتم حذفها عندما ال يكون متوقعا ً استردادها.

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

 -1األقساط
يعكس إجمالي األقساط المكتتبة األعمال التي بدأت خالل السنة وال تتضمن أي رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط أو تم
احتسابها على أساس األقساط .يتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين.
يتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط ضمن اإليرادات .ويتم االعتراف بها كأقساط مكتسبة اعتبارا ً من تاريخ حساب المخاطر على
مدى فترة التعويض ،ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه.

-2

مخصص األقساط غير المكتسبة

تحتسب األقساط غير المكتسبة باستخدام الطرق اإلحصائية لتوزيع األقسام المكتتبة بالتساوي على مدى فترة التغطية وهي تعادل على
األقل الحد األدنى المنصوص عليه بقانون التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مطالبات

التصنيف
تصدر المجموعة عقود تعمل على تحويل إما مخاطر التأمين أو مخاطر التامين والمخاطر المالية معاً.
إن العقود التي تقبل المجموعة بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على تعويض
حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) والذي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً على
حامل وثيقة التأمين يتم تصنيفها باعتبارها عقود تأمين .وتكون مخاطر التأمين جوهرية إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد
المجموعة تعويضات إضافية كبيرة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.
من شأن عقود التأمين أيضا ً تحويل بعض المخاطر المالية .تتمثل المخاطر المالية في المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في
واحد أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار
أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير آخر ،على أن ال يكون المتغير ،في حالة المتغيرات غير المالية،
متعلقا ً بأحد أطراف العقد.
يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين جوهرية كعقود استثمار.

تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدها وفقا ً لتقديرات المجموعة للتكلفة النهائية لتسوية كافة المطالبات المتكبدة
وغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلى مصاريف معالجة المطالبات الداخلية
والخارجية المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى .يتم تقييم المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة المطالبات ال ُمبلغ
عنها بصورة فردية .ال يتم تخفيض مخصصات المطالبات قيد التسوية .ويتم إظهار التسويات لمخصصات المطالبات المرصودة في
فترات سابقة ضمن البيانات المالية الموحدة للفترة التي تمت فيها التسويات .كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة
بصورة منتظمة .ويتم أيضا ً رصد مخصص للمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناء على
تقديرات اإلدارة.

فحص مالءمة المطلوبات
تقوم المجموعة بنهاية كل فترة تقرير بتقييم مدى مالءمة مطلوبات التأمين المعترف بها ،وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية من عقود التأمين الخاصة بها .وفي حال أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين غير مالئمة في ضوء التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية ،يتم تسجيل مجمل مبلغ العجز مباشرة ضمن حساب الربح أو الخسارة ويتم رصد مخصص للمخاطر السارية.
يتم رصد مخصص للنقص في األقساط الناشئ عن عقود التأمين العام حينما تتجاوز القيمة المتوقعة من المطالبات والمصاريف التي
تعزى إلى الفترات السارية للبوالص النافذة بتاريخ التقرير مخصص األقساط غير المكتسبة ومطلوبات المطالبات المسجلة بالفعل فيما
يتعلق بهذه البوالص .ويحتسب مخصص نقص األقساط بالرجوع إلى فئات األعمال التي تدار معاً ،بعد األخذ في االعتبار العائد المستقبلي
على االستثمار فيما يتعلق باالستثمارات المحتفظ بها لدعم األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات.
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(ذ) عقود التأمين (تابع)

(ض)

عقود التأمين وإعادة التأمين ال ُمحتفظ بها (تابع)

مطلوبات اإليجار

إعادة التأمين

تقاس الموجودات والمطلوبات الناتجة من اإليجار مبدئيا ً على أساس القيمة الحالية .تتضمن موجودات اإليجار صافي القيمة الحالية
لدفعات اإليجار التالية:

تتنازل المجموعة عن إعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل تنويع المخاطر
التي تتعرض لها .يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل عنها بصورة
منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث إن ترتيبات إعادة التأمين ال
تعفي المجموعة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.
تحتسب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقا ً لعقود إعادة التأمين ذات
الصلة .يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانها كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط التأمين غير
المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة .ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها ضمن موجودات إعادة التأمين.
يتم تقييم موجودات إعادة التأمين للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير .وتعتبر موجودات إعادة
التأمين أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بها ،وتكون
المجموعة غير قادرة على استرداد كافة المبالغ المستحقة لها ،ويكون لهذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة من
شركات إعادة التأمين بحيث يمكن قياسه بصورة موثوقة .ويتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان
الدخل الموحد في الفترة التي تم تكبُدها فيها.
يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق.

تكاليف استحواذ مؤجلة
فيما يتعلق بعقود التأمين العام ،تمثل موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبة من تكاليف االستحواذ التي تساوي النسبة من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير.

ذمم التأمين المدينة والدائنة

•
•

موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار

دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر) ،ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة
دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل

معدل الفائدة للخصم
تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار .وإذا تعذر تحديد هذا المعدل ،يُستخدم معدل االقتراض اإلضافي
للمستأجر ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية
مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

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

مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.
أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
أي تكاليف أولية مباشرة.
تكاليف الترميم.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة
يتم االعتراف بالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف
في الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة  12شهرا ً أو أقل.

تعد المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين أدوات مالية ويتم إدراجها في ذمم التأمين
المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.

مخصص عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين
يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة المطالبات ال ُمعلن عنها للمجموعة ولم يتم دفعها في تاريخ بيان المركز
المالي ،باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها .تتألف األقساط غير المكتسبة التي تم أخذها باالعتبار في مطلوبات
عقود التأمين من نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي الموحد.
تص ّنف حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية والمطالبات المتكبدة غير المعلنة واألقساط غير المكتسبة ضمن بند
موجودات عقود إعادة التأمين في البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -4نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -6قروض وسلفيات ،بالصافي

نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ودائع ليوم واحد لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

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

867,233
279,364
400,000
3,238,907

5,470,285

4,785,504

حدد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات االحتياطي الخاص بالودائع بين  ٪1من تاريخ اإليداع و ٪14على الحسابات
الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة .وفي ظل الوضع الوبائي هذا العام ،قام المصرف المركزي بتخفيض هذا
الشرط إلى  ٪7على الحسا بات الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة .إن هذه االحتياطيات متوفرة فقط للعمليات
اليومية بشروط محددة وال يمكن سحبها إال بموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
تم منح شهادات إيداع لدى المصرف المركزي بقيمة  350مليون درهم كضمان مقابل تمويل بتكلفة صفرية بقيمة  350مليون درهم
ضمن برنامج خطة الدعم االقتصادي الموجّهة للمصرف المركزي (إيضاح .)12
ال تحمل أرصدة النقد في الصندوق واألرصدة والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي أي فوائد ،بينما تحمل شهادات اإليداع معدل
فائدة من  ٪0.06إلى  ٪1.85 :2019( ٪ 0.2إلى  )٪2.4سنوياً.
 -5مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

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

791,273
471,279
2,755,336
2,544,113
36,208

447,445
455,628
2,812,694
2,845,259
61,287

مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى
مخصص خسائر االئتمان

6,598,209
()35,818

6,622,313
()29,080

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي

6,562,391

6,593,233

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

569,361
6,028,848

478,977
6,143,336

مجموع المبالغ المستحقة من بنوك أخرى

6,598,209

6,622,313

يمثل ما هو وارد أدناه الودائع واألرصدة المستحقة من:
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الحوكمة

2020
ألف درهم

(أ)

قروض وسلفيات:

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2019
ألف درهم

16,722,959
8,669,529
6,808,424

18,715,661
9,418,422
8,128,045

مجموع القروض والسلفيات [إيضاح (6ب)]
مخصص خسائر االئتمان [إيضاح (6ج)]

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

36,262,128
()1,711,565

صافي القروض والسلفيات

30,041,470

قروض مصرفية لألفراد
قروض مصرفية للشركات
قروض مصرفية تجارية

(ب)

تحليل القروض والسلفيات:

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض راك التجارية
قروض مصرفية تجارية أخرى
قروض مصرفية للشركات
قروض أخرى لألفراد
مجموع القروض والسلفيات

(ج)

34,550,563

6,259,453
5,596,742
2,203,728
538,080
3,443,069
3,365,355
8,669,529
2,124,956

7,222,957
5,380,041
3,121,075
868,125
4,099,197
4,028,848
9,418,422
2,123,463

32,200,912

36,262,128

الحركة في مخصص خسائر االئتمان:

الرصيد في بداية السنة
مخصص االنخفاض في القيمة للسنة [(إيضاح (6د)]
محذوف خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

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

2,159,442

1,966,612
1,399,022
()1,654,069

1,711,565
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6

مركز قوي لخلق
القيمة

7

قروض وسلفيات ،بالصافي (تابع)

استثمارات في أوراق مالية ،بالصافي

(د) مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلفيات ،بالصافي:
2020
ألف درهم
مخصص االنخفاض في القيمة للسنة
صافي المسترد خالل السنة

2019
ألف درهم

1,699,534
()75,931

1,399,022
()88,752

1,623,603

1,310,270

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أوراق مالية مدرجة
أوراق مالية غير مدرجة
سندات دين مدرجة*
سندات دين غير مدرجة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صناديق استثمار مدرجة
صناديق استثمار غير مدرجة
سندات دين مدرجة

يمثل صافي المسترد المبالغ التي استردت الحقا ً من القروض التي سبق حذفها بالكامل.
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة

(ه) موجودات التمويل اإلسالمي:
يلخص الجدول أدناه موجودات التمويل اإلسالمي وهي جزء من القروض والسلفيات أعاله:

موجودات التمويل اإلسالمي

موجودات تمويل األفراد اإلسالمية
موجودات القطاع التجاري اإلسالمية
موجودات قطاع الشركات اإلسالمية

مجموع موجودات التمويل اإلسالمي
مخصص االنخفاض في القيمة

تحليل موجودات التمويل اإلسالمي

سلم اإلسالمي لألفراد
تمويل ال َ
مرابحة السيارات اإلسالمية
تمويل القطاع التجاري اإلسالمي
تمويل اإلجارة اإلسالمية للعقارات
بطاقات ائتمان مرابحة اإلسالمية
الخدمات المصرفية اإلسالمية للشركات
تمويل إسالمي  -أخرى

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

سندات دين مدرجة*
سندات دين غير مدرجة

3,289,296
1,960,480
1,125,141

3,508,781
2,043,967
1,083,011

مخصص خسارة االئتمان لألوراق المالية ال ُمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

6,374,917
()420,858

6,635,759
()288,385

5,954,059

6,347,374

2,166,569
82,606
1,960,480
976,061
63,281
1,125,141
779

2,390,269
160,162
2,043,967
869,109
86,731
1,083,011
2,510

6,374,917

6,635,759
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صافي االستثمارات في األوراق المالية

2020
ألف درهم
)a

2019
ألف درهم

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

161,776
2,612
2,453,765
-

3,462,173

2,618,153

125,100
42,481
3,544

37,641
42,083
257,418

171,125

337,142

3,633,298

2,955,295

4,044,523
279,186

4,749,913
464,386

4,323,709
()22,045
4,301,664

5,214,299
()28,161
5,186,138

7,934,962

8,141,433

*كما في  31ديسمبر  ،2020سندات دين مدرجة بقيمة عادلة تبلغ "ال شيء" درهم ( 31ديسمبر  1,637 :2019مليون درهم) قُدمت
كضمان مقابل قروض شراء عكسي بقيمة "ال شيء" درهم ( 31ديسمبر  1,594 :2019مليون درهم) .كما قُدمت سندات دين مدرجة
بقيمة عادلة  968.5مليون درهم كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  :2019ال شيء) كضمان لتمويل بتكلفة صفرية بموجب
برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة للمصرف المركزي [إيضاح .]12
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020تم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من االستثمارات كأوراق مالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  15.8مليون درهم ( 31ديسمبر  15.2 :2019مليون درهم) ضمن إيرادات االستثمار
في بيان األرباح أو الخسائر الموحد (إيضاح .)25
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020أدى التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة إلى ربح بقيمة  3.4مليون درهم ( 31ديسمبر  0.4 :2019مليون درهم) وتم االعتراف بها ضمن إيرادات
االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموحد (إيضاح .)25
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -7استثمارات في أوراق مالية ،بالصافي (تابع)

 -7استثمارات في أوراق مالية ،بالصافي (تابع)
2020
ألف درهم

مكونات محفظة االستثمار من حيث الفئة كالتالي:

2019
ألف درهم

الحكومة االتحادية والمحلية  -اإلمارات
جهات تابعة للحكومة  -اإلمارات
الحكومة  -دول مجلس التعاون الخليجي
الحكومة  -دول أخرى
البنوك والمؤسسات المالية  -اإلمارات
البنوك والمؤسسات المالية  -دول مجلس التعاون الخليجي
البنوك والمؤسسات المالية  -دول أخرى
الشركات العامة المحدودة  -اإلمارات
الشركات العامة المحدودة  -دول مجلس التعاون الخليجي
الشركات العامة المحدودة  -دول أخرى

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

441,515
1,080,996
1,173,333
1,528,764
713,749
244,607
1,265,948
458,536
294,522
723,512

مجموع سندات الدين

أوراق مالية مدرجة
صناديق استثمار مدرجة
صناديق استثمار غير مدرجة
أوراق مالية غير مدرجة

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

7,925,482
161,776
37,641
42,083
2,612

مجموع االستثمارات في األوراق المالية

7,957,007

8,169,594

القيمة العادلة من
القيمة العادلة من خالل خالل الربح أو
الخسارة
الدخل الشامل اآلخر
ألف درهم
ألف درهم
2,618,153
في  1يناير 2020
1,716,515
مشتريات
()926,064
متحصالت من استبعاد /استحقاقات
صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب إعادة التقييم ()2,460
صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب التحوط
45,987
وتحويل العملة
صافي التغيرات في القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
()18,649
المبلغ المحمل على اإليرادات
()3,876
إطفاء (عالوة)  /خصم
32,567
ربح( /خسارة) على بيع
في  31ديسمبر 2020

الحركة في االستثمارات في األوراق المالية (تابع)
القيمة العادلة من
القيمة العادلة من خالل خالل الربح أو
الخسارة
الدخل الشامل اآلخر
ألف درهم
ألف درهم
في  1يناير 2019
مشتريات
متحصالت من استبعاد /استحقاقات
صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب إعادة التقييم

2,409,563
1,055,030
()1,014,702

3,462,173

337,142
2,698,404
()2,861,282
3,403
()6,542
171,125

التكلفة المطفأة
ألف درهم
5,214,299
2,148,507
()3,193,228
()8,685
118,552
44,264
4,323,709

المجموع
ألف درهم
8,169,594
6,563,426
()6,980,574
()2,460
37,302
3,403
()18,649
114,676
70,289
7,957,007

موجودات عقود إعادة التأمين

4,756,090
3,287,948
()3,022,534

7,226,621
6,688,692
()6,126,548

124,876

-

-

45,462

-

64,752

110,214

382

-

382

-

-

19,390

128,043
-

337,142

5,214,299

صافي التغيرات في القيمة العادلة بسبب التحوط
وتحويل العملة
صافي التغيرات في القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
صافي التغيرات في القيمة العادلة من خالل األرباح
()11,162
المحتجزة
()5,402
إطفاء عالوة  /خصم
14,488
ربح البيع
في  31ديسمبر 2019

60,968
2,345,714
()2,089,312

التكلفة المطفأة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

124,876

2,618,153

 -8موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين ،بالصافي

الحركة في االستثمارات في األوراق المالية بـ

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2020
ألف درهم

()11,162
122,641
33,878
8,169,594

2019
ألف درهم

مطالبات معلنة غير مسددة
مطالبات متكبدة غير معلنة
احتياطي حسابي
أقساط غير مكتسبة واحتياطي المخاطر السارية

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

69,938
40,051
1,119
105,048

مجموع موجودات عقود إعادة التأمين

166,116

216,156

ذمم التأمين المدينة

أقساط مدينة
إعادة التأمين
وكالء ووسطاء التأمين
إجمالي ذمم التأمين المدينة
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
مخصص خسائر االئتمان
مخصصات أخرى
مجموع مخصصات ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين ،بالصافي

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

198,447
64,483
432
263,362
479,518

()54,708
()54,708
282,265

()38,637
()400
()39,037
440,481
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -9موجودات أخرى

فوائد مدينة
أرباح مدينة من موجودات التمويل اإلسالمي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وودائع
عقود صرف العمالت األجنبية وعقود مشتقة أخرى (إيضاح )32
موجودات وذمم مدينة متعلقة بالتأمين
الذهب في الصندوق
أرباح إسالمية مدفوعة مقد ًما
أخرى

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

275,931
44,326
101,502
564,418
24,780
21,196
9,473
242,556
1,284,182

322,003
63,618
48,231
338,403
42,312
33,069
18,977
142,512
1,009,125

 -10الشهرة

التكلفة
في ديسمبر 2019
إضافات
في  31ديسمبر 2020

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2020
ألف درهم

 -11ممتلكات ومعدات

التكلفة

أرض
ومبان
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
ألف درهم

تحسينات على عقار موجودات
ثابتة أخرى
مستأجر
ألف درهم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في  31ديسمبر 2018
إضافات
تحويالت
استبعادات

717,339
2,885
-

113,844
1,865
-

1,031,027
3,334
61,941
()37,071

25,520
80,922
()66,691
-

1,887,730
84,256
()37,071

في  31ديسمبر 2019
إضافات
تحويالت
استبعادات

720,224
1,415
()6,918

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

1,059,231
2,054
108,455
()8,616

39,751
95,013
()111,380

1,934,915
97,081
()32,376

في  31ديسمبر 2020

714,721

100,391

1,161,124

23,384

1,999,620

166,386

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

166,386

في  31ديسمبر 2019
المح امل للسنة
استبعادات

238,008
22,945
()3,489

106,745
4,391
()16,277

758,532
95,539
()2,704

-

1,103,285
122,875
()22,470

في  31ديسمبر 2020

257,464

94,859

851,367

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2020

-

في  31ديسمبر 2018
المح ّمل للسنة
استبعادات

214,652
23,356
-

102,334
4,411
-

710,802
84,793
()37,063

-

1,027,788
112,560
()37,063

166,386

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2019

166,386

االنخفاض في القيمة المتراكم
في  1يناير 2019
مخصص انخفاض القيمة للسنة
في  31ديسمبر 2019
مخصص انخفاض القيمة للسنة
في  31ديسمبر 2020

ألغراض تقدير انخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة على أعمال التأمين لدى المجموعة .ويتم اختبار انخفاض القيمة للشهرة سنويًا أو يتم
مرارا إذا تبين أن القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية للوحدة ،حيث يتم توزيع خسارة انخفاض القيمة أوالً من أجل
إجراء ذلك االختبار
ً
تخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة للوحدة ثم للموجودات األخرى للوحدة على أساس النسبة وفقًا للقيمة الدفترية لكل أصل من
موجودات الوحدة .وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المقيدة للشهرة في فترة الحقة.

في  31ديسمبر 2020
في  31ديسمبر 2019

457,257
482,216

5,532
8,964

309,757
300,699

1,203,690
23,384
39,751

795,930
831,630

تشتمل الموجودات الثابتة األخرى على أجهزة الحاسوب واألثاث والتجهيزات والمعدات والمركبات .وتشمل معظم األعمال الرأسمالية
قيد اإلنجاز التكاليف المتعلقة بمختلف تحسينات النظم وتكاليف تجهيزات الفروع والمكاتب.

أجرت اإلدارة فحصا ً لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة في نهاية السنة ،وقد خلصت إلى أنه ال يوجد هناك أي انخفاض في القيمة .ولهذا
الغرض ،تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد لكل وحدة من وحدات توليد النقد استنادا ً إلى حساب القيمة قيد االستخدام باالعتماد على توقعات
التدفقات النقدية بناء على الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات .ويتم استقراء التدفقات النقدية لما بعد فترة
الخمس س نوات باستخدام معدل النمو الذي ترى اإلدارة أنه يقارب معدل النمو طويل األجل للقطاع الذي تعمل فيه وحدات توليد النقد.
ويتم اإلفصاح عن األحكام المطبقة في حساب القيمة قيد االستخدام في اإليضاح .43
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مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -12مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى

 -13ودائع من العمالء

قروض ألجل
اتفاقيات إعادة شراء (إيضاح )7
تمويل بتكلفة صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة من مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي*
ودائع تحت الطلب

2020

2019

ألف درهم

ألف درهم

854,001
-

3,306,567
1,593,659

1,199,000
14,761
2,067,762

76,829
4,977,055

*تفاصيل التمويل بتكلفة صفرية بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ألف درهم

حسابات جارية
ودائع تحت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل

بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي المستهدفة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،استلمت المجموعة تمويل بتكلفة صفرية
بإجمالي يبلغ  1,199مليون درهم .قُدمت شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمبلغ  350مليون درهم
وسندات دين مدرجة بقيمة عادلة  968.5مليون درهم كما في  31ديسمبر  2020كضمان.

تسوية المطلوبات الناشئة من القروض ألجل

قروض ألجل

 1يناير 2020
ألف درهم

تدفقات
نقدية تمويلية
ألف درهم

تغيرات
غير نقدية
ألف درهم

 31ديسمبر
2020
ألف درهم

3,306,567
3,306,567

()2,453,295
()2,453,295

729
729

854,001
854,001
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2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

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

18,434,769
1,224,478
3,275,754
13,891,359

36,944,324

36,826,360

تشمل الودائع ألجل مبلغ  1,308مليون درهم ( 1,420 :2019مليون درهم) محتفظ بها من قبل المجموعة في صورة ضمانات نقدية
للقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.
يلخص الجدول أدناه الودائع اإلسالمية للعمالء وهي جزء من الودائع من العمالء أعاله:

849,000

تمويل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل سندات دين مدرجة
تمويل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات
350,000
العربية المتحدة المركزي
1,199,000

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

ودائع وكالة
ودائع مضاربة ألجل استثمارية
وديعة مرابحة ألجل
قرض حسن  -حسابات جارية
مضاربة  -حسابات جارية
مضاربة  -حسابات توفير
مضاربة  -ودائع تحت الطلب

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,209,557
23,937
896,945
881,105
495,994
213,613
14,998

2,881,992
15,690
1,184,065
831,169
451,227
228,079
21,283

3,736,149

5,613,505
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
-14

-14

(أ)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -14سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل (تابع)

سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل

سندات متوسطة األجل بقيمة  500مليون دوالر أمريكي مصدرة بخصم
في أبريل ( 2019أ)
وديعة خاصة بقيمة  50مليون دوالر أمريكي بخصم في
يوليو ( 2017أ)
وديعة خاصة بقيمة  145مليون دوالر أمريكي صافية من الخصم (أ)
قروض مشتركة بقيمة  350مليون دوالر أمريكي (ب)
قروض ثنائية بقيمة  80مليون دوالر أمريكي (ج)
قروض ثنائية بقيمة  800مليون لاير سعودي (د)
ناقصا :تكاليف إصدار سندات الدين والقروض األخرى

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تسوية المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
 31ديسمبر
2020
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

1,832,671

1,831,598

183,494
527,131
293,840
783,458
()8,328
3,612,266

183,220
524,996
1,285,550
293,840
783,302
()13,625
4,888,881

في أبريل  ،2019أصدرت المجموعة سندات يورو متوسطة األجل بقيمة  500مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات في إطار
برنامج سندات يورو متوسطة األجل بقيمة  2مليار دوالر أمريكي من خالل شركتها التابعة راك للتمويل كايمان المحدودة .تم إصدار
هذه السندات باستخدام معدل خصم  %99.692وتحمل معدل فائدة ثابت قدره  %4.125سنويًا يستحق دفعه بنهاية كل ستة أشهر على
شكل متأخرات .وتستحق هذه السندات في أبريل .2024
أصدرت المجموعة بموجب برنامج سندات يورو متوسطة األجل سندات بسعر فائدة متغير بقيمة  50مليون دوالر أمريكي في يوليو
 2017من خالل وديعة خاصة والتي تستحق في  .2021وتحمل سعر متغير وفقا ً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة  3أشهر زائدا ً
 %1.5سنوياً.
أصدرت المجموعة سندات بمعدل متغير بقيمة  145مليون دوالر أمريكي في مارس  2018من خالل وديعة خاصة بسعر فائدة
متغير وفقا ً لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي لمدة  3أشهر زائدا ً  %1.4باستحقاق في مارس .2023

(ب)

خالل الربع الثالث من عام  ،2017قامت المجموعة بترتيب لقرض مشترك لمدة ثالث سنوات بقيمة  350مليون دوالر أمريكي
يستحق في  .2020يحمل هذا القرض المشترك سعر فائدة يبلغ  3أشهر وفقا ً لمعدل ليبور لسعر الدوالر األمريكي زائدا ً %1.55
سنوياً .في  15يوليو  ،2020قامت المجموعة بتسوية قرض مشترك مقد ًما بمبلغ  350مليون دوالر أمريكي كان من المفترض أن
يستحق في سبتمبر .2020

(ج )

في مارس  ،2018اقترضت المجموعة مبلغ  80مليون دوالر أمريكي بسعر فائدة يبلغ  3أشهر وفقا لمعدل ليبور لسعر الدوالر
األمريكي زائدا  %1.25سنويا والذي يستحق في مارس .2021

(د)

في مارس  ،2019اقترضت المجموعة مبلغ  800مليون لاير سعودي بمعدل ربح  %3.85سنويا باستحقاق في مارس .2022
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يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغييرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل المتضمنة التغيرات النقدية وغير النقدية.
المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل هي تلك التي تم تصنيف تدفقاتها النقدية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية في بيان التدفقات النقدية
الموحد للمجموعة.

سندات يورو متوسطة األجل بمعدل ثابت  -صادرة في 2019
سندات بمعدل متغير صادرة في 2017
قروض ثنائية 2018 -
قروض ثنائية  -إسالمية 2019-
ودائع خاصة صادرة في 2018
قروض مشتركة في 2017
مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية

 -15مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين

 1يناير
2020
ألف درهم

تدفقات
نقدية تمويلية
ألف درهم

1,821,125
183,219
293,636
783,302
524,848
1,282,751
4,888,881

()1,285,550
()1,285,550

تغيرات
غير نقدية
ألف درهم

 31ديسمبر
2020
ألف درهم

3,374
275
153
156
2,178
2,799
8,935

1,824,499
183,494
293,789
783,458
527,026
3,612,266

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

مطالبات معلنة غير مسددة ،بالصافي
مطالبات متكبدة غير معلنة
أقساط غير محققة
احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
احتياطي المخاطر السارية
احتياطي حسابي

81,495
52,610
193,690
2,841
24,089
14,265

105,285
68,811
224,897
2,304
32,840
10,300

مجموع مطلوبات عقود التأمين

368,990

444,437

دائنون
ذمم إعادة التأمين الدائنة
عموالت دائنة

22,516
20,561
18,327

43,818
45,801
22,318

مجموع ذمم التأمين الدائنة
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين

61,404

111,937

430,394

556,374

مطلوبات عقود التأمين

ذمم التأمين الدائنة
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 31ديسمبر
2020
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

83,313
29,248
220,255
124,314
636,961
146,645
208,669
18,830
32,431
11,027
141,998
1,653,691

180,647
66,274
242,261
115,269
377,378
48,776
157,663
7,151
48,213
11,138
198,587
1,453,357

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -16مطلوبات أخرى
المجموع في نهاية السنة

صافي الزيادة خالل السنة

المكتتب خالل السنة
المكتسب خالل السنة

أقساط غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية
المجموع في بداية السنة

المجموع في نهاية السنة

مطالبات قائمة
احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
مطالبات متكبدة غير معلنة

المجموع في نهاية السنة

المجموع في بداية السنة
مطالبات مسددة خالل السنة
ناشئة عن مطالبات السنة الحالية
ناشئة عن مطالبات السنة السابقة

مطالبات
مطالبات قائمة
احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
مطالبات متكبدة غير معلنة

()39,958
217,779

537,487
()577,445

257,737

81,494
2,842
52,610
136,946

105,285
2,304
68,811
176,400
()420,796
348,278
33,064
136,946

اإلجمالي
ألف درهم

 -15مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
فيما يلي الحركات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

فوائد مستحقة الدفع
أرباح موزعة من ودائع إسالمية
مصاريف مستحقة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين [إيضاح ]29
عقود صرف العمالت األجنبية وعقود مشتقة أخرى
ذمم دائنة ومطلوبات لبطاقات ائتمان
شيكات مدير صادرة
ذمم دائنة ومطلوبات لرهونات
ذمم دائنة ومطلوبات متعلقة بالتأمين
مخصص الخسارة االئتمانية على الموجودات المحتملة وأوراق قبول للعمالء
أخرى

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

26,542
()78,506

()189,897
216,439

()105,048

()58,411
()27,767
()86,178

()13,416
139,273

347,590
()361,006

152,689

23,083
2,842
24,843
50,768

111,354
2,732
58,529
172,615
()451,933
446,609
9,109
176,400

26,540
257,737

608,979
()582,439

231,197

105,285
2,304
68,811
176,400

177,108
()142,458
()10,839
()86,178

35,347
2,304
28,760
66,411
()243,688
205,820
22,225
50,768

الصافي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2020
إعادة التأمين
أ ألف درهم
ل
ف()69,938
د-
ر()40,051
ه()109,989
م

يرتبط الجزء األكبر من المطلوبات األخرى بالربح والعموالت غير المطفأة المستلمة مقد ًما ،وأرصدة العمالء غير المطالب بها،
ومخصصات االسترداد على إيرادات االستئمان والتأمين المصرفي.

17,263
152,689

503,931
()486,668

135,426
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()9,277
()105,048

()105,048
95,771

()95,771

()69,938
()40,051
()109,989

()238,028
237,275
8,322
66,411

35,347
2,304
28,760
66,411

213,905
()209,334
()787
()109,989

2019
إعادة التأمين
أ ألف درهم
ل
ف()84,016
د-
ر()29,757
ه()113,773
م
الصافي
أ ألف درهم
ل
ف 27,338
د 2,732
ر 28,772
ه 58,842
م
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337,208

337,208
-

337,208
-

احتياطي
اختياري
ألف درهم

1,000,000

1,000,000
-

1,000,000
-

احتياطي
عام
للمخاطر
المصرفية
ألف درهم

1,742,000

1,742,000
-

1,742,000
-

احتياطي
مخاطر االئتمان
ألف درهم

-

64,568
()64,568

49,978
14,590

احتياطي
االنخفاض في القيمة
النظامي
 المحددألف درهم

20,487

17,924
2,563

()121,611
139,535

احتياطي القيمة
العادلة
ألف درهم

3,099,695

3,161,700
()62,005

3,007,575
154,125

المجموع
ألف درهم

في  31ديسمبر  ،2020يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  1,676مليون سهم بقيمة درهم واحد
للسهم ( 31ديسمبر  1,676 :2019مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم).

اقترح مساهمو البنك في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  30مارس  2020توزيع أرباح نقدية بنسبة  %30بقيمة  503مليون درهم من رأس
المال المصدر والمدفوع بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2018( 2019توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %30بقيمة  503مليون
درهم).
 -18احتياطي قانوني

وفقا ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والنظام األساسي للبنك ،يتم تحويل  %10من صافي ربح
نظرا ألن االحتياطي القانوني
السنة للبنك إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل  %50من رأس المال المصدرً .
للبنك يتجاوز  ٪50من رأس مال البنك المصدر ،لم يتم تخصيص ربح لالحتياطي القانوني خالل السنة .وهذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع.
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وفقا ً لتعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم  ،2010/28أصدر البنك احتياطي تنظيمي لالنخفاض في القيمة خالل السنة حيث أن المخصص بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يتجاوز المخصص
المطلوب بموجب تعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم .2010/28

نظرا ألن االحتياطي االختياري للبنك يساوي  %20من رأس
وفقا ً للنظام األساسي للبنك ،يتم تحويل  %10من صافي ربح السنة إلى احتياطي اختياري حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل  %20من رأس المال المصدرً .
مال البنك المصدر ،لم يتم تخصيص ربح لالحتياطي االختياري خالل السنة .وهذا االحتياطي قابل للتوزيع.

في  31ديسمبر 2020

في  31ديسمبر 2019
التغيرات خالل السنة

في  31ديسمبر 2018
التغيرات خالل السنة

 -19احتياطيات أخرى
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 -17رأس المال وتوزيعات األرباح

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -19احتياطيات أخرى (تابع)

 -20حصص غير مسيطرة

يحتفظ البنك باحتياطي عام للمخاطر المصرفية لمواجهة المخاطر المتأصلة في البيئة التشغيلية للبنك .تتم عمليات التحويل إلى هذا
االحتياطي وفقا ً لتقدير مجلس اإلدارة .وهذا االحتياطي قابل للتوزيع.
قام البنك أيضًا بإنشاء احتياطي خاص بمخاطر االئتمان .إن المساهمات في هذا االحتياطي اختيارية ويتم تقديمها وفقًا لتقدير أعضاء
مجلس اإلدارة .هذا االحتياطي متاح للتوزيع .هذا االحتياطي مخصص الستيعاب الخسارة.
إن احتياطي القيمة العادلة يتضمن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة ،وأدوات الدين
التي يمكن إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة ،والقيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية.
* أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات تتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  30أبريل  2018من
خالل اإلخطار رقم CBUAE/BSD/2018/458 :والذي يُعنى بتحديات التنفيذ المختلفة والنتائج العملية للبنوك التي تعتمد المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("اإلرشادات").
ً
وعمال بالفقرة  4-6من اإلرشادات ،فإن التسوية بين المخصص العام والمحدد بموجب التعميم  2010/28لمصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9هي كما يلي:

احتياطي انخفاض القيمة :عام

2020
ألف درهم

مخصصات عامة بموجب التعميم  2010/28لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
590,616
صا :مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثانية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1,356,126 9
ناق ً
مخصص عام محول إلى االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة*

احتياطي انخفاض القيمة :محدد

2019
ألف درهم
634,000
1,156,925
-

مخصصات محددة بموجب التعميم  2010/28لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
صا :مخصصات المرحلة الثالثة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
ناق ً

757,310
894,790

691,633
627,065

الرصيد االفتتاحي لالحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة في  1يناير 2019
المبلغ المعاد من االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة*

64,568
()64,568

49,978
14,590

مجموع المخصص المحول إلى االحتياطي التنظيمي النخفاض القيمة

-

64,568

*وفي حال أن تخطت المخصصات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تلك المخصصات المقررة من مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي فال يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمة.
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الحوكمة

البيانات
المالية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
ربح السنة
توزيعات أرباح مدفوعة
التغير في الدخل الشامل اآلخر للسنة

37,828
1,601
()117

38,979
186
()2,285
948

الرصيد في نهاية السنة

39,312

37,828

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

 -21إيرادات ومصاريف الفوائد

إيرادات الفوائد

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض راك التجارية
قروض مصرفية للشركات
قروض مصرفية تجارية أخرى
قروض أخرى لألفراد
استثمارات في أوراق مالية
ودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بنوك أخرى

مصاريف الفوائد

ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
قروض من بنوك أخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

318,799
172,166
487,370
33,425
432,273
287,956
229,959
57,458
297,196
6,612
178,215

370,989
197,046
630,001
57,376
561,844
382,079
288,054
73,205
344,372
16,580
225,201

2,501,429

3,146,747

216,581
131,547
60,399

376,864
207,190
96,269

408,527

680,323
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -22اإليرادات من التمويل اإلسالمي والتوزيعات للمودعين

إيرادات من التمويل اإلسالمي

سلم اإلسالمي لألفراد
تمويل ال َ
مرابحة السيارات اإلسالمية
تمويل القطاع التجاري اإلسالمي
تمويل قطاع الشركات اإلسالمي
إيرادات االستثمارات اإلسالمية
تمويل اإلجارة اإلسالمية للعقارات

توزيعات على المودعين

أرباح موزعة على ودائع استثمارية إسالمية ألجل
قرض ثنائي طويل األجل
أرباح موزعة على ودائع إسالمية تحت الطلب

 -23صافي إيرادات الرسوم والعموالت

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض راك التجارية
الخدمات المصرفية للشركات
خدمات مصرفية تجارية أخرى
إيرادات من األنشطة برسم األمانة
التأمين المصرفي
أخرى

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -24صافي أرباح عقود التأمين
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

213,855
6,483
230,583
40,076
26,391
38,065

216,689
14,716
195,329
44,714
1,336
38,239

555,453

511,023

92,791
28,759
1,227
122,777

157,460
15,332
2,581
175,373

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

28,169
22,811
232,203
6,451
15,049
37,753
141,727
56,455
37,826
54,389

57,200
21,975
268,068
11,594
46,826
60,632
160,356
46,248
56,032
43,829

632,833

772,760
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2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

561,647
()216,439

570,079
()234,132

صافي األقساط المتبقية
صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

345,208
-

335,947
-

صافي أقساط التأمين

345,208

335,947

إجمالي المطالبات المتكبدة
مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
صافي التغير في االحتياطي الحسابي

()404,679
177,108
()3,651

()468,683
213,906

صافي المطالبات المتكبدة

()231,222

()254,777

إجمالي العموالت المكتسبة
ناقصا ً :العموالت المتكبدة

20,804
()81,788

22,269
()72,479

صافي العموالت المتكبدة

()60,984

()50,210

53,002

30,960

إجمالي أقساط التأمين
ناقصا ً :أقساط تأمين متنازل عنها لشركات إعادة التأمين

صافي ربح االكتتاب

 -25إيرادات االستثمار

إيرادات توزيعات األرباح
صافي الربح من استبعاد االستثمارات
ربح القيمة العادلة ،بالصافي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

15,809
70,289
3,403

15,205
33,878
379

89,501

49,462
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 -26مصاريف عمومية وإدارية

 -29مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تكاليف الموظفين (إيضاح )28
تكاليف انتداب موظفين
االستهالك واإلطفاء
مصاريف التقنية والمعلومات
تكاليف إيجار
أتعاب قانونية وأتعاب تحصيل
تكاليف اتصاالت
مصاريف تسويق
أخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

788,542
41,825
122,875
115,188
81,311
40,609
50,565
21,852
132,582

898,566
35,771
113,897
113,941
99,808
50,900
57,297
38,227
162,028

1,395,349

1,570,435

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في  1يناير
إعادة القياس المحمل في الدخل الشامل اآلخر
(دفعات) /صافي المح ّمل خالل السنة

115,269
7,294
1,751

113,402
1,867

الرصيد في  31ديسمبر

124,314

115,269

قامت المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها المستحقين .تم إجراء تقييم اكتواري كما في  31ديسمبر 2020
للتحقق من القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة .وتم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلجراء هذا
التقييم .وتم قياس المطلوبات باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة .لتقييم االلتزام كما في  31ديسمبر  ،2020تم استخدام معدل
خصم بنسبة  %1.65ومعدل تصاعد الرواتب بنسبة  %1.5للسنوات القادمة.
يوضح الجدول أدناه تأثير التغير في معدل الخصم وافتراض زيادة الرواتب على مطلوبات مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين.

 -27ربحية السهم
تُحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الربح العائد إلى ُم ّالك الشركة األم على المتوسط المرجّح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل السنة:
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الربح للسنة (بآالف الدراهم) [العائد إلى ُمالك البنك]

503,777

1,095,076

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة (باآلالف)

1,676,245

1,676,245

الربحية األساسية للسهم (بالدرهم)

0.30

0.65

السيناريو

معدل الخصم :زيادة بنسبة ( %1انخفاض) /زيادة
معدل الخصم :انخفاض بنسبة ( %1انخفاض) /زيادة
معدل تصاعد الرواتب :زيادة بنسبة ( %1انخفاض) /زيادة
معدل تصاعد الرواتب :انخفاض بنسبة ( %1انخفاض) /زيادة

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
()9,338
10,786
10,710
()9,455

 -30مخصص خسائر االئتمان ،بالصافي
2020
ألف درهم

 -28تكاليف الموظفين

رواتب وبدالت وحوافز
معاشات
مكافآت نهاية الخدمة
أخرى

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

692,538
13,015
24,186
58,803

775,612
11,895
24,044
87,015

788,542

898,566
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صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات (إيضاح (6د)]
صافي مخصص( /تحرير) االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك األخرى
صافي مخصص ( /تحرير) االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية
صافي مخصص االنخفاض في قيمة عقود التأمين
صافي مخصص  /تحرير االنخفاض في قيمة أوراق قبول للعمالء
صافي مخصص االنخفاض في القيمة للبنود خارج الميزانية العمومية
صافي مخصص االنخفاض في القيمة للسنة

1,623,603
6,738
16,333

2019
ألف درهم
1,310,270
()2,060
()324

16,739
()246
135

2,056
170
3,106

1,663,302

1,313,218
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 -31مطلوبات طارئة والتزامات

 -32عقود المشتقات

التزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية
خطابات ضمان  -مالية
خطابات ضمان  -غير مالية
خطابات اعتماد
التزامات رأسمالية ومطلوبات طارئة أخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

3,332,866
505,797
604,815
384,395
19,654

2,597,848
363,087
467,512
328,514
33,379

4,847,527

3,790,340

تعتبر خطابات االعتماد تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل تفوض بموجبها الغير بسحب كمبياالت عليه وفق المبلغ المنصوص
عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة .إن هذه الخطابات مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها ،وبالتالي تحمل مخاطر أقل بشكل
ملحوظ.
الضمانات المالية هي عقود تلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي يتكبدونها بسبب إخفاق مدين
ما في سداد أي دفعات عند استحقاقها ،وذلك وفقا ً لشروط أداة الدين.
تمثل التزامات منح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح ائتمان على شكل قروض أو ضمانات أو خطابات
اعتماد .وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن هذه االلتزامات ،فمن المحتمل أن يكون البنك معرضا ً لخسارة تساوي في قيمتها مجموع
االلتزامات غير المستخدمة ،إال أن مبلغ الخسارة المحتمل ،بالرغم من أن تحديد قيمته ليس باألمر السهل ،يكون أقل بكثير من إجمالي
االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة .وفي حين أن
هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات ،إال أنه يُنظر إليها على أنها مخاطر متواضعة حيث إنها تنشأ أوالً من احتمال قيام العميل
بسحب الجزء غير المستخدم من موافقات منح القروض ،وثانيا ً من احتمال عدم سداد هذه السحوبات الحقا ً عند استحقاقها .يقوم البنك
بمراقبة فترة استحقاق االلتزامات االئتمانية ،ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشك ٍل عام.
هناك التزامات بمنح االئتمان بقيمة  6,620مليون درهم ( 7,661 :2019مليون درهم) قابلة لالسترداد باختيار البنك وهي غير مدرجة
في الجدول السابق.
تحتفظ المجموعة بمبلغ  10.9مليون درهم ( 31ديسمبر  10.7 :2019مليون درهم) يمثل مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على
البنود خارج الميزانية العمومية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9منه مبلغ  6.8مليون درهم ( 31ديسمبر  6.7 :2019مليون
درهم) يمثل مخصص لاللتزامات غير القابلة لإللغاء.

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تقوم المجموعة ،ضمن سياق أعمالها االعتيادية ،بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة .األداة المالية المشتقة هي عبارة
عن عقد مالي بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر .تدرج
هذه المشتقات بالقيمة العادلة .القيمة العادلة للمشتقات تعادل الربح أو الخسارة غير المحققة من المشتقات المتداولة بين سوق وأخرى
باستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج التسعير الداخلية.
يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة في الربح والخسارة أو احتياطي تحوط التدفقات النقدية .تستخدم المجموعة في سياق العمل
االعتيادي األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة والتحوط:
(أ) عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة ،تقوم األطراف المقابلة
عادة بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ .بالنسبة لمقايضات تبادل العمالت ،يتم تبادل دفعات
الفائدة وأصل المبلغ بعملة ما مع عمله أخرى.
(ب) مقايضة الديون المتعثرة هي عقود مقايضة يقوم بموجبها المشتـري بسلسلة من الدفعات إلى البائع على أن يستلم في مقابل ذلك
تسوية في حال تعثر أداة دين معينة أو اإلخفاق في سدادها.
(ج) العقود اآلجلة والعقود المستقبلية هي اتفاقيات تعاقدية إما لشـراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مـالية معينة بسعر محدد وتاريخ محـدد
في المسـتقبل .العقود اآلجـلة هي عقـود مخصصة تتداول في األســواق الموازية .أما العقود المستقبلية للعمالت األجنبية وأسعار
الفائدة فتتداول وفق مبالغ نمطية في األسواق الرئيسية الخاضعة للرقابة ،ويتم تسوية التغيرات في القيمة السوقية للعقود المستقبلية
بشكل يومي.
(د) اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عقود مشابهة للعقود المستقبلية ألسعار الفائدة ،إال أنه يتم التفاوض عليها بصورة فردية .وتستدعي
تسوية نقدية للفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد ،على المبلغ األصلي االسمي لفتـرة متفق
عليها.
(هـ) الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجـبها البائع (كاتب الخيار) بمنح المشتـري (حامل الخيار) الحق ،ولكن ليس االلتزام ،أما
لشراء أو بيع بتاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل مدة محـددة ،قيمة محددة من عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر متفق عليه
مسبقاً.
(و) مقايضة القسائم فقط هي عقد تبادل قسائم بعملة ما بقسائم بعملة أخرى .إنه شكل من أشكال تبادل العمالت ال يستلزم تبادل أصل
المبلغ بعمالت مختلفة عند االستحقاق ،ويتم تبادل دفعات الفائدة فقط.
(ز) نطاق االستحقاق هو منتج لغرض خاص حيث ترتبط القسيمة بمؤشر مرجعي ،مثل ليبور ،في سياق نطاق محدد .نطاق
االستحقاق القابل لالستدعاء هو نطاق االستحقاق حيث يكون لل ُمصدر خيار استدعاء السند في تواريخ معينة في المستقبل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -32عقود المشتقات (تابع)

-32

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط (تابع)

تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط كجزء إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بها من أجل الحد من تعرضها لمخاطر
العملة ومخاطر أسعار الفائدة ،وذلك عن طريق التحوط لبعض األدوات المالية والمعامالت المتوقعة والتحوط االستراتيجي مقابل
التعرضات في المركز المالي.

أبرمت المجموعة مقايضات أسعار فائدة لها شروط حرجة مماثلة للبند المتحوط ،بما في ذلك السعر المرجعي ،وتواريخ إعادة التعيين،
وتواريخ الدفع ،واالستحقاقات والقيمة االسمية .ال تتحوط المجموعة بنسبة  %100من قروضها ،لذلك يتم تحديد البند المتحوط كنسبة
من القروض القائمة حتى القيمة االسمية للمقايضات .ونظرا ً لتطابق جميع الشروط الحرجة خالل العام ،توجد عالقة اقتصادية بين البند
المتحوط وأداة التحوط.

تقوم المجموعة باستعمال خيارات وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وخيارات العمالت األجنبية غير القابلة للتسليم والعقود اآلجلة
وعقود مقايضة للتحوط ضد مخاطر العمالت المحددة بصفة خاصة .إضافة إلى ذلك ،تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة
للتحوط للتغيرات في التدفقات النقدية الناتجة عن بعض القروض والودائع ذات أسعار الفائدة المتغيرة.

عقود المشتقات (تابع)

يتم تق ييم عدم فعالية التحوط لمقايضات أسعار الفائدة باستخدام نفس المبادئ المستخدمة في تحوط المشتريات بالعمالت األجنبية .وقد
تحدث بسبب:

بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة ،يتم التحوط االستراتيجي من خالل مراقبة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات المالية وإبرام عقود لمقايضة
أسعار الفائدة إلجراء التحوط لنسبة من التعرض لمخاطر سعر الفائدة .ونظرا ً ألن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط ،يتم
المحاسبة عن المشتقات ذات الصلة كمعامالت مشتقة منتظمة.

• وجود اختالفات في الشروط الحرجة بين مقايضات أسعار الفائدة والقروض.

أبرمت المجموعة عقود لمقايضة أسعار الفائدة المصنفة كتحوطات للقيمة العادلة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة على بعض االستثمارات
والقروض ذات أسعار ثابتة.

• آثار اإلصالحات القادمة على إيبور ألنها قد تسري في وقت مختلف ويكون لها تأثير مختلف على البند المتحوط (األصل أو االلتزام
المالي ذو السعر المتغير) وأداة التحوط (مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة لتحوط األصل أو االلتزام المالي).

إن السياسة المحاسبية للمجموعة ألدواتها المالية المشتقة وتحوطات القيمة العادلة والتدفقات النقدية مبينة في اإليضاح ( 3ل).

يوضح الجدول المبين في الصفحة التالية القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيم السوقية ،باإلضافة إلى
القيم االسمية المصنفة من حيث الفترة حتى االستحقاق .تمثل القيمة االسمية قيمة األصل األساسي أو السعر أو المؤشر المرجعي لألداة
المشتقة الذي يتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات.

لمزيد من المعلومات حول الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للمشتقات ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح ( 43د).

• تعديل القيمة الدائنة /المدينة على مقايضات أسعار الفائدة التي ال يقابلها القرض.

فعالية التحوط
تتحدد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط ومن خالل تقييمات الفعالية الدورية لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة
التحوط.
بالنسبة للتحوطات من المشتريات بالعمالت األجنبية ،تبرم المجموعة عالقات تحوط حيث تتطابق الشروط الحرجة ألداة التحوط مع
شروط البند المتحوط .تستخدم المجموعة طريقة اشتقاقية افتراضية لتقييم فعالية التحوط.
في عمليات تحوط المشتريات بالعمالت األجنبية ،قد تنشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره في األصل أو إذا
كانت هناك تغيرات في مخاطر االئتمان للطرف المقابل المشتق.
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االستدامة في بنك
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338,403

3,701
12,862
1,413
7,850
897
26,723

182
182

311,498

2,923
168,495
8,787
1,309
3,541
1,320

1,772

123,351

القيمة
العادلة الموجبة
ألف درهم

377,378

8,713
6,483
77
15,273

75,461
75,461

286,644

1,503
2,930
171,195
7,377
1,294
1,312

-

101,033

القيمة
العادلة السالبة
ألف درهم

مجموع المشتقات

المجموع الفرعي

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
عقود صرف أجنبي آجلة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مقايضة القسائم فقط
عقود مستقبلية

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مبادالت السلع
ترتيبات نطاق متعددة قابلة لالستدعاء
عقود مستقبلية

المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة
خيارات صرف أجنبي (مشتراة)

 31ديسمبر 2020

564,418

56,783

7,974
21,544
1,370
25,895

-

507,635

435,420
841
738
1,170
4,362

56,586
8,518

القيمة
العادلة الموجبة
ألف درهم

636,961

8,416

1,090
7,326
-

127,780
127,780

500,765

8,526
438,101
835
681
449

52,173

القيمة
العادلة السالبة
ألف درهم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 - 32عقود المشتقات (تابع)

مجموع المشتقات

المجموع الفرعي

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
عقود صرف أجنبي آجلة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مقايضة القسائم فقط
عقود مستقبلية

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
خيار السلع (لمشتراه)
خيار السلع (المباعة)
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مبادالت السلع
ترتيبات نطاق متعددة قابلة لالستدعاء
عقود مستقبلية

خيارات صرف أجنبي (مشتراة)

المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة

 31ديسمبر 2019

 - 32عقود المشتقات (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

25,300,094

2,498,217

1,288,459
493,840
477,490
238,428

1,330,192
1,330,192

21,471,685

1,043,132
10,152,896
550,950
7,802
600,000
193,459

7,880,314
1,043,132

القيمة
االسمية
ألف درهم

27,899,666

2,356,342
493,840
477,490
532,585
334,506
4,194,763

1,330,192
1,330,192

22,374,711

255,352
58,336
58,336
8,018,250
2,147,543
17,193
900,000
398,111

405,846

10,115,744

القيمة
االسمية
ألف درهم

6,482,772

726,059

487,631
238,428

-

5,756,713

7,802
193,459

1,043,132
-

3,469,188
1,043,132

حتى
 3أشهر
ألف درهم

3,300,480

859,900
230,569
1,090,469

-

2,210,011

231,399
14,504
14,504
-

34,390

1,915,214

4,340,538

190,973
97,335
288,308

-

4,052,230

29,328
29,328
678,343
17,193
-

1,095

3,296,943

1,245,876

17,370

17,370
-

37,296
37,296

1,191,210

-

3,513,756

293,840

293,840
-

-

3,219,916

-

-

3,219,916
-

1,191,210
-

6–3
أشهر
ألف درهم

12 – 6
شهراً
ألف درهم

القيمة االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

5,572,580

522,168
6,602
528,770

-

5,043,810

23,953
14,504
14,504
398,111

370,361

4,222,377

حتى
 3أشهر
ألف درهم

6–3
أشهر
ألف درهم

12 – 6
شهراً
ألف درهم

القيمة االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

8,081,452

200,000
532,585
732,585

547,277
547,277

6,801,590

6,301,590
500,000
-

-

8,746,059

-

-

459,125
459,125

8,286,934

7,686,934
600,000
-
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5,311,631

1,460,948

783,458
200,000
477,490
-

833,771
833,771

3,016,912

2,465,962
550,950
-

-

-

5–1
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم
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6,604,616

783,301
293,840
477,490
1,554,631

782,915
782,915

4,267,070

1,716,660
1,469,200
400,000
-

-

681,210

-

5–1
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم
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3,086,430

1,697,058

37,258
43,048
587,680
200,346
478,167
350,559

1,389,372

165,971

1,223,401

ألف درهم

الموجودات

القيمة الدفترية للبند المتحوط

2,514,781

2,514,781

293,840
532,585
-

783,302
905,054

-

-

-

ألف درهم

المطلوبات

182

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

182

182

-

ألف درهم

مجموع المشتقات

المجموع الفرعي

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
عقود صرف أجنبي آجلة  -لاير سعودي
عقود صرف أجنبي آجلة  -لاير سعودي
عقود صرف أجنبي آجلة  -نيرة نيجيرية
عقود صرف أجنبي آجلة  -أوقية ذهب
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مقايضة القسائم فقط
عقود مستقبلية

المجموع الفرعي

مقايضة أسعار الفائدة

مقايضة أسعار الفائدة

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 31ديسمبر 2020

2,533,347

1,112,282

44,741
75,658
200,346
479,255
312,282

1,421,065

170,345

1,250,720

ألف درهم

الموجودات

-

القيمة الدفترية للبند المتحوط

1,469,027

1,469,027

391,729
783,458
293,840
-

ألف درهم

المطلوبات

-

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

-

-

ألف درهم

()127,780

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

()127,780

()8,711

()119,069

ألف درهم

المبلغ المتراكم لتعديالت القيمة الدفترية على البند
المتحوط
المطلوبات
الموجودات

يتضمن الجدول التالي تفاصيل التعرضات المتحوطة التي تغطيها استراتيجيات التحوط للمجموعة:

 - 32عقود المشتقات (تابع)

()75,461

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

()75,461

()4,519

()70,942

ألف درهم

المبلغ المتراكم لتعديالت القيمة الدفترية على البند
المتحوط
المطلوبات
الموجودات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

مجموع المشتقات

المجموع الفرعي

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
عقود صرف أجنبي آجلة  -لاير سعودي
عقود صرف أجنبي آجلة  -لاير سعودي
عقود صرف أجنبي آجلة  -نيرة نيجيرية
عقود صرف أجنبي آجلة  -أوقية ذهب
عقود صرف أجنبي آجلة  -جنيه مصري
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة أسعار الفائدة
مقايضة تبادل العمالت
مقايضة القسائم فقط
عقود مستقبلية

المجموع الفرعي

مقايضة أسعار الفائدة

المشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضة أسعار الفائدة

 31ديسمبر 2019

 - 32عقود المشتقات (تابع)
يتضمن الجدول التالي تفاصيل التعرضات المتحوطة التي تغطيها استراتيجيات التحوط للمجموعة:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

-

-

ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلفيات ،بالصافي
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
قروض وسلفيات ،بالصافي
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
قروض وسلفيات ،بالصافي

بنود الميزانية العمومية

-

-

ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلفيات ،بالصافي
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلفيات ،بالصافي
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

-

1,461

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) |

23,614

23,614

1,461
-

-

-

-

1,070
()20,324
59
()3,791
19,533
1,172
25,895

-

ال ينطبق

ال ينطبق

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ألف درهم

التحوطات المستمرة
ألف درهم

احتياطي تحوط التدفقات النقدية

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) |

12,875

12,875

-

-

-

()981
()208
1,922
1,214
11,093
()4,145
1,134
1,949
897

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

التحوطات
المستمرة
ألف درهم

التحوطات
المتوقفة
ألف درهم

التحوطات المتوقفة

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
قروض وسلفيات ،بالصافي

بنود الميزانية العمومية

احتياطي تحوط التدفقات النقدية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 - 33النقد وما في حكمه

نقد في الصندوق وحساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
ناقصا ً :المبالغ المستحقة من البنوك األخرى بفترات استحقاق أصلية تزيد عن
ثالثة أشهر

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)
 -34القطاعات التشغيلية (تابع)

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

تشتمل القطاعات المذكورة أعاله على المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لدى المجموعة.

2,675,824
6,598,209

1,146,597
6,622,313

ولما كانت كافة عمليات القطاعات لدى المجموعة عمليات مالية تحقق معظم إيراداتها من الفوائد والرسوم والعموالت ،فإن اإلدارة تعتمد في المقام
األول على اإليرادات ونتائج القطاعات لتقييم أداء كل قطاع.

9,274,033

7,768,910

()5,637,920

()5,865,486

يتم عادة ً تخصيص األموال بين القطاعات ،األمر الذي يؤدي إلى وجود تحويالت لتكلفة التمويل يتم بيانها ضمن اإليرادات فيما بين القطاعات.
تستند الفائدة المحتسبة على هذه األموال إلى إرشادات البنك حول تسعير معامالت تحويل األموال .ال توجد عناصر هامة أخرى ضمن اإليرادات
أو المصاريف بين قطاعات األعمال.

3,636,113

1,903,424

 -34القطاعات التشغيلية
بعد تبني اإلدارة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،8يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقا ً آللية رفع التقارير الداخلية إلى اإلدارة التي
تتولى مسؤولية تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية وتقييم أدائها .إن جميع القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل المجموعة تلبي تعريف القطاع
التشغيلي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .8

تستند تقارير إدارة المجموعة إلى قياس صافي األرباح التي تتألف من صافي إيرادات الفوائد ومخصصات االنخفاض في قيمة القروض وصافي
إيرادات الرسوم والعموالت واإليرادات األخرى والمصاريف غير المتعلقة بالفائدة.
تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي (المسؤول
الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه.
فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى اإلدارة عن القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و201

لدى المجموعة خمسة قطاعات عمل رئيسية:
•
•
•
•
•

الخدمات المصرفية لألفراد – تشمل الحسابات الجارية للعمالء من األفراد ،وحسابات جارية لبعض األعمال ،وحسابات التوفير ،والودائع،
وبطاقات االئتمان والخصم ،والرهون العقارية والقروض للعمالء من األفراد.
الخدمات المصرفية للشركات – تشمل المعامالت مع الهيئات االعتبارية بما في ذلك الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومن ضمن
خدماتها القروض والسلفيات والودائع ومعامالت التمويل التجاري للعمالء من الشركات والمؤسسات المالية.
الخدمات المصرفية التجارية – تشمل معامالت القروض والسلفيات والودائع ومعامالت التمويل التجاري للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
الخزينة – تشمل أنشطة غرفة التداول وسوق المال ذي الصلة ومعامالت الصرف األجنبي وأنشطة التحوط مع البنوك والمؤسسات المالية
األخرى من بينها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التي ال تشكل أي منها قطاعا ً تشغيليا ً منفصالً.
خدمات التأمين – تشمل جميع تعامالت التأمين للشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.
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11,794,122

11,794,122

18,658,865

163,403
18,658,865

()818,307
()740,527

()780,382
()37,925

1,722,237

1,135,589
586,648

()308,579

1,201,309
242,859

الخدمات المصرفية
لألفراد
ألف درهم

12,179,386

12,179,386

15,222,530

117,738
15,222,530

()47,629
()134,539

()46,139
()1,490

299,906

235,261
64,645

()46,987

336,322
()54,074

الخدمات المصرفية
للشركات
ألف درهم

مجموع المطلوبات

مطلوبات القطاع

مجموع الموجودات

صافي الربح ( /الخسارة)
موجودات القطاع

مجموع المصاريف التشغيلية
مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي

استهالك وإطفاء

مصاريف تشغيلية باستثناء االستهالك واإلطفاء

اإليرادات التشغيلية

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
إيرادات غير مشتملة على الفوائد

إيرادات داخلية ( /تكاليف)

 31ديسمبر 2020
صافي إيرادات الفوائد الخارجية
اإليرادات من التمويل اإلسالمي صافية من التوزيعات للمودعين

 - 34القطاعات التشغيلية (تابع)

13,023,703

13,023,703

16,299,683

()15,247
16,299,683

()663,351
()809,076

()621,272
()42,079

1,457,180

945,435
511,745

()279,916

989,128
236,223

الخدمات المصرفية
لألفراد
ألف درهم

7,316,890

7,316,890

13,729,673

68,252
13,729,673

()51,981
()156,661

()50,054
()1,927

276,894

235,507
41,387

()68,015

329,987
()26,465

الخدمات المصرفية
للشركات
ألف درهم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

مجموع المطلوبات

مطلوبات القطاع

مجموع الموجودات

صافي الربح ( /الخسارة)
موجودات القطاع

مجموع المصاريف التشغيلية
مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي

استهالك وإطفاء

مصاريف تشغيلية باستثناء االستهالك واإلطفاء

اإليرادات التشغيلية

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
إيرادات غير مشتملة على الفوائد

صافي إيرادات الفوائد الخارجية
اإليرادات من التمويل اإلسالمي صافية من التوزيعات للمودعين
إيرادات داخلية ( /تكاليف)

 31ديسمبر 2019

 - 34القطاعات التشغيلية (تابع)
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17,314,561

17,314,561

6,666,608

101,852
6,666,608

()247,874
()662,745

()244,412
()3,462

1,012,471

802,496
209,975

()52,535

629,082
225,949

الخدمات المصرفية
التجارية
ألف درهم

14,456,801

14,456,801

7,850,779

645,688
7,850,779

()205,528
()438,122

()204,249
()1,279

1,289,338

1,015,313
274,025

42,265

794,711
178,337

الخدمات المصرفية
التجارية
ألف درهم

6,123,400

6,123,400

14,254,110

622,889
14,254,110

()22,659
()17,970

()21,574
()1,085

663,518

448,491
215,027

318,805

132,717
()3,031

الخزينة
وأخرى
ألف درهم

9,455,469

9,455,469

13,169,569

380,540
13,169,569

()20,755
1,152

()19,999
()756

400,143

182,050
218,093

91,878

122,775
()32,603

الخزينة
وأخرى
ألف درهم

488,227

488,227

691,303

14,625
691,303

()52,743
()16,850

()49,293
()3,450

84,218

8,491
75,727

-

8,491
-

أعمال
التأمين
ألف درهم

634,727

634,727

823,743

2,385
823,743

()50,661
()1,182

()47,070
()3,591

54,228

9,820
44,408

-

9,820
-

أعمال
التأمين
ألف درهم

748,206

748,206

1,383,933

()280,077
1,383,933

()363,247
-

()292,375
()70,872

83,170

81,661
1,509

81,661

-

تكاليف المركز
الرئيسي وتكاليف
غير موزعة
ألف درهم

815,448

815,448

1,610,472

()211,665
1,610,472

()433,227
-

()365,708
()67,519

221,562

221,423
139

221,423

-

تكاليف المركز
الرئيسي وتكاليف
غير موزعة
ألف درهم

49,278,002

49,278,002

57,119,559

1,095,262
57,119,559

()1,570,435
()1,313,218

()1,456,538
()113,897

3,978,915

2,802,074
1,176,841

-

2,466,424
335,650

44,927,650

44,927,650

52,772,608

505,378
52,772,608

()1,395,349
()1,663,302

()1,272,474
()122,875

3,564,029

2,525,578
1,038,451

-

2,092,902
432,676
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()87,337

()87,337

()252,702

()6,916
()252,702

6,506
-

6,506

()13,422

3,497
()16,919

-

3,497
-

تعديالت التوحيد
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
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()57,951

()57,951

()216,399

()2,827
()216,399

5,672
-

7,009
()1,337

()8,499

2,618
()11,117

-

1,487
1,131

تعديالت التوحيد
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
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 -35معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

 -36موجودات حق االستخدام

تتمثّل األطراف ذات العالقة في كبار موظفي اإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وفضالً عن الشركات
التي يمارسون عليها تأثيرا ً فعاالً .كبار موظفي اإلدارة هم أولئك األفراد الذين يتمتعون بالصالحيات والمسؤوليات عن تخطيط أنشطة المجموعة
وتوجيهها والرقابة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .تتضمن تعويضات كبار موظفي اإلدارة رواتب وعالوات ومنافع أخرى.
أبرمت المجموعة خالل السنة معامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،بما في ذلك
أسعار الفائدة والضمانات ،تقريبا ً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت:

معامالت خالل الفترة

إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
إيرادات العموالت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
وبدل حضور الجلسات ومصاريف أخرى

األرصدة
القروض والسلفيات:

 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة -كبار موظفي اإلدارة

ودائع

 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة -كبار موظفي اإلدارة

التزامات ومطلوبات محتملة غير قابلة لإلنهاء
وعقود آجلة

 مساهمون وشركاتهم ذات العالقة -أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة

ذمم التأمين المدينة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

9,574
34,094
621

16,676
32,314
1,137

32,229

35,043

300,999
35,961
3,001

376,207
6,312
6,549

339,961

389,068

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

176,939
909
()22,541
()37,435

225,191
()10,333
()37,919

117,872

176,939

 -37مطلوبات اإليجار

الرصيد في بداية السنة
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
نقص بسبب فسخ وتعديل عقود اإليجار
أرباح من امتيازات اإليجار بسبب الجائحة
تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار للسنة
مدفوعات خالل السنة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

151,710
909
()24,230
()3,936
5,374
()27,479

195,885
()10,511
7,520
()41,184

102,348

151,710

 -38أنشطة برسم األمانة

2,107,864
10,327
18,503

2,218,798
10,712
16,882

يحتفظ البنك بموجودات بصفة األمانة للعمالء دون حق الرجوع .في  31ديسمبر  ،2020بلغت القيمة السوقية لهذه الموجودات 2,731
مليون درهم ( 2,178 :2019مليون درهم) واستُبعدت من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

2,136,694

2,246,392

 -39دعاوى قضائية

166,161
40

182,520
40

166,201

182,560

يعد البنك طرفا ً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل االعتيادي .وحيث إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه اإلجراءات
والدعاوى على وجه التأكيد ،فإن إدارة البنك ال تعتقد بأنه سيكون لهذه اإلجراءات والدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة إذا لم يتم الفصل فيها لصالح المجموعة.
تدخل الشركة التابعة للبنك شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،مثل شركات التأمين األخرى بصفة المدعى عليه في عدد من القضايا
القانونية فيما يتعلق بأنشطة االكتتاب الخاصة بها .ويتم تكوين مخصص بشأن كل قضية من تلك القضايا عندما يكون من المرجح أن
تؤدي النتيجة إلى تكبد المجموعة خسارة بخروج موارد اقتصادية ويمكن وضع تقدير موثوق لقيمتها.
 -40موسمية النتائج

مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

11,150

10,351

مبالغ مستحقة لحملة الوثائق

59

134

ذمم التأمين الدائنة

الرصيد في بداية السنة
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
نقص بسبب فسخ وتعديل عقود اإليجار
استهالك السنة

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 84

لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية خالل سنتي  2020و.2019

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 85

169

170

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مراجعة إدارة المخاطر (تابع)

مراجعة إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة ،وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة محددة من
توازن مالئم
المخاطر أو مجموعة من المخاطر .إن قبول المخاطر يعتبر في صميم نشاط الخدمات المالية .تهدف المجموعة إلى تحقيق
ٍ
بين المخاطر والعائدات والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
يعتقد مجلس اإلدارة واإلدارة في البنك أن وجود إدارة المخاطر الفعالة أمر حيوي لتحقيق أهداف النمو االستراتيجي للبنك بطريقة
مستدامة .تؤيد لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة االستراتيجية الشاملة إلدارة المخاطر لدى البنك وتحملها ،وتوفر التوجيه الالزم فيما
يتعلق بتدابير إدارة المخاطر التي تتخذها المجموعة .إن مهمة إدارة المخاطر بالبنك مستقلة عن وظائف المخاطرة بما يتوافق مع إرشادات
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وتتوافق مع نموذج المجموعة المكون من ثالثة خطوط دفاع.

األدوار والمسؤوليات

اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة:
قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت لبنك رأس
الخيمة الوطني لمساعدتهم في اإلشراف ومراقبة ومراجعة المسائل
المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس
اإلدارة الجدد ومكافآت اإلدارة التنفيذية واستراتيجيات المكافآت.

"لدى المجموعة سياسة إدارة مخاطر المؤسسة المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تغطي إطار تحمل المخاطر للمجموعة بما في ذلك
المخاطر المالية وتعمل ضمن الحدود المعتمدة للمخاطر المالية".
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة بهدف تحديد وتحليل وتعريف سقوف/ضوابط مناسبة ،ومراقبة االلتزام بها من خالل
النظم المعلوماتية الموثوقة والمتطورة .تقوم المجموعة بمراجعة سياساتها وأنظمتها المستخدمة في إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما
يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة .تقوم المجموعة بمراجعة سياساتها وأنظمتها المستخدمة في
إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.
أنشأ مجلس اإلدارة خمس لجان لإلشراف على مجاالت محددة وإعداد الموضوعات لدراستها من قبل مجلس اإلدارة بالكامل .فيما يلي
وصف الدور الواسع لكل لجنة في الجدول أدناه:
لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة:

لجان المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
اللجنة

األدوار والمسؤوليات

ستتمتع لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة بصالحية ▪
▪
▪
▪
▪

•

تم إنشاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة من قبل مجلس
إدارة البنك (مجلس اإلدارة) لمساعدة مجلس اإلدارة في•
اإلشراف والمراقبة والمراجعة للجوانب التالية لعمليات البنك
والشركات التابعة له:

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة:
الموافقة على االئتمان التي يفوضها رئيس /مجلس اإلدارة.
ستقوم لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة /رئيس مجلس
اإلدارة  /مجلس اإلدارة بعد ذلك بالتفويض إلى الغير أو
الموافقة على الصالحيات المفوضة للجنة االئتمان اإلدارية
وما دونها .تتمتع لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة أيضًا
بسلطة التصديق على الموافقات التي يقدمها أي من موظفي
البنك اآلخرين فيما يتجاوز تفويضهم؛ (عادة في حالة
الطوارئ).

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

مراجعة واعتماد مقترحات االئتمان التي تتجاوز الحدود المفوضة الممنوحة
لإلدارة.
اعتماد إرشادات برنامج المنتج لمنتجات الموجودات من الخدمات المصرفية
التجارية والخدمات المصرفية للشركات.
مراجعة واعتماد منهجية درجات االئتمان للبنك.
اعتماد االستثمارات ضمن عملية تفويض صالحيات اإلقراض كما هو موضح
في سياسة االستثمار للبنك.
مراجعة أي خرق في سياسة االستثمار للبنك وتصعيده إلى مجلس اإلدارة حيثما
كان ذلك مطلوبًا.

•
•
•
•
•

•

جودة وسالمة البيانات المالية والتقارير المالية.
فعالية أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة
الداخلية.
االلتزام بالقوانين والتشريعات.
االلتزام بقواعد السلوك لدى المجموعة.
مهمة التدقيق الداخلي للمجموعة.
عملية التدقيق القانوني والمدققين الخارجيين.

•
•
•

• مراجعة هيكل وحجم وتكوين مجلس اإلدارة وتقديم توصيات بشأن
التغييرات.
• صياغة المعايير لتحديد المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة الختيار
عضو مجلس إدارة.
• تحديد ومراجعة المرشحين المؤهلين للتعيين كأعضاء مجلس إدارة،
بما في ذلك تقييم األعضاء الحاليين إلعادة ترشيحهم المحتملة.
ستجري اللجنة تقييم المرشحين وفقًا لعملية رسمية وشفافة ،وتمرير
التوصيات الخاصة بالترشيح إلى مجلس اإلدارة.
• تقييم واعتماد خطط التعويضات والسياسات وخطط التعاقب لإلدارة
التنفيذية.
• مساعدة مجلس اإلدارة من خالل مراجعة  /تقديم توصيات فيما يتعلق
بسياسات وإطار المكافآت لجميع الموظفين.
• مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن اإلدارة التنفيذية
والراتب األساسي السنوي ،والمكافأة السنوية  /األجر المتغير ،وأي
تعويضات أو منافع أخرى.
• توصية مجلس اإلدارة بمجموعة من إرشادات حوكمة الشركات
للبنك.
مراقبة مدى مالءمة وسالمة البيانات المالية المرحلية والمنشورة والتقرير
السنوي للبنك وأعماله والشركات التابعة له ،بما في ذلك أحكام التقارير
المالية الهامة الواردة فيها.
مراجعة واعتماد استراتيجية التدقيق الداخلي للمجموعة وأهدافها وخطة
الميزانية والموارد ومقاييس األداء والنتائج وخطة التدقيق السنوية القائمة
على المخاطر .ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي للمجموعة حول فعالية
أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.
دراسة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين
أو إعادة تعيينهم أو استقالتهم أو عزلهم .الموافقة على شروط االرتباط
وطبيعة ونطاق تدقيقهم وفعالية عملية المراجعة.
مراجعة ترتيبات اإلبالغ عن المخالفات التي يمكن للموظفين من خاللها،
بثقة ،إثارة مخاوف حول المخالفات المحتملة في التقارير المالية أو األمور
األخرى.
األمور األخرى المتعلقة بالتدقيق والرقابة والتقارير المالية واالمتثال
التنظيمي.

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 87
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 86

171

172

نبذة عن بنك رأس
الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني التقرير المتكامل 2020

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مراجعة إدارة المخاطر (تابع)
اللجنة

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

مراجعة إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر االمتثال

األدوار والمسؤوليات

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة:
تم إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة بنك رأس
الخيمة من قبل مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس على الوفاء
بمسؤولياته فيما يتعلق باإلشراف على إطار عمل إدارة
المخاطر بالبنك والمتعلق تحديدا ً بمخاطر السوق ومخاطر
السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل واالمتثال
والرقابة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات
ومخاطر االحتيال والمخاطر القانونية .كما تراجع اللجنة
وتعتمد التغييرات لتشمل السياسات والممارسات الهامة
المستخدمة في إدارة هذه المخاطر.

▪
مراجعة واعتماد سياسات البنك الرئيسية للمخاطر واإلطار الشامل لدرجة
تحمل المخاطر.
▪
تلقي تقارير من اللجان اإلدارية ومراجعتها وتقديم مالحظات بشأنها حول
فئات المخاطر التي يواجهها البنك.
مراجعة مخاطر رأس المال التنظيمية للبنك (مخاطر االئتمان والسوق
▪
والتشغيل) ،بما في ذلك المدخالت واالفتراضات الهامة.
مراجعة واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنك.
▪
▪
مراجعة جميع تقارير المخاطر لتقييم تعرض البنك للبيئة الداخلية والخارجية
ومناقشة االستراتيجيات للتغلب على المخاطر غير المقبولة.
▪
توفير الرقابة ومساءلة اإلدارة حول عمليات إدارة المخاطر الحالية ودفع
اإلدارة إلثبات فعالية تلك العمليات في تحديد وتقييم وإدارة تعرضات البنك للمخاطر
الهامة.

لجنة االستراتيجية التابعة لمجلس اإلدارة:

تتضمن المسؤوليات جميع المسائل المتعلقة بصياغة استراتيجية البنك،
▪
ومراقبة االستراتيجية ،وتقديم المشورة بشأن القضايا االستراتيجية والفرص
االستراتيجية ،والموافقة على المقترحات االستراتيجية المتعلقة بالتوسعات العضوية
وغير العضوية ومراجعة استراتيجيات تحسين الميزانية والتكاليف السنوية.

عرف مخاطر االمتثال في المجموعة على أنها المخاطر الناتجة عن العقوبات التنظيمية أو الخسارة المالية الجوهرية أو الخسارة التي
تُ ّ
تلحق بالسمعة التي سيعانيها البنك نتيجة إخفاقه في االمتثال للقوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية ذاتية التنظيم والمعايير /الضوابط
وقواعد السلوك المطبقة على أنشطتها البنكية.
يتضمن تعريف االمتثال في المجموعة بالتالي:

•
•
•

االمتثال للمتطلبات التنظيمية؛
االمتثال لمتطلبات السياسة الداخلية
االمتثال للضوابط الداخلية المضمنة في إجراءات التشغيل للمجموعة

تتم إدارة مهمة التنظيم واالمتثال بواسطة مدير االمتثال الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي .لدى المجموعة مهمة امتثال راسخة
باعتبارها خط الدفاع الثاني .المهمة مسؤولة عن تحديد ومراقبة واإلبالغ عن جميع المخاطر المتعلقة باالمتثال .وتعمل عن كثب مع
جميع األعمال وتدعم وحدات البنك في صياغة سياسات االمتثال وتتحمل مسؤولية اإلشراف على تنفيذ وتقديم المشورة بالنسبة لألنظمة
التحوطية وسلوك األعمال .يعمل هذا القسم أيضًا بمثابة نقطة تنسيق رئيسية مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .تم تصميم
إطار العمل وتوجيهات لالمتثال من قبل اإلدارة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع توجيهات بازل في هذا الشأن.

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألشخاص واألنظمة أو عن األحداث الخارجية.
تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغيل وتخفيفها بشكل فعال من خالل بيئة تحكم قوية وفعالة في جميع أنحاء المنظومة.
تتم إدارة مهمة مخاطر التشغيل من قبل رئيس مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية وإدارة استمرارية األعمال الذي يرفع تقاريره إلى رئيس
إدارة المخاطر .لدى البنك هيكل حوكمة رسمي إلدارة مخاطر التشغيل تم إنشاؤه تحت رعاية لجنة مخاطر اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة
لمجلس اإلدارة ،والتي توفر التوجيه االستراتيجي والرقابة على أنشطة إدارة مخاطر التشغيل.
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تم تصميم هيكل الحوكمة ليشمل ثالثة مستويات من إدارة المخاطر مما يدل على تقسيم واضح للمسؤوليات بين أصحاب المخاطر (وحدات
العمل والعمليات والدعم) ومهام الرقابة (إدارة المخاطر) ومهمة التدقيق الداخلي لحماية موجودات البنك وسمعته ضد مخاطر التشغيل
المحتملة الناشئة عن أنشطة األعمال اليومية .فيما يلي وصف هيكل الحوكمة:
•
•
•

خط الدفاع األول :وحدات العمل والعمليات والدعم
خط الدفاع الثاني :إدارة المخاطر واالمتثال
خط الدفاع الثالث :التدقيق الداخلي
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مراجعة إدارة المخاطر (تابع)

مراجعة إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر تكنولوجيا المعلومات

مخاطر االئتمان

تعتبر المجموعة أمن اإلنترنت /مخاطر تكنولوجيا المعلومات من أهم المخاطر التي يجب إدارتها .مخاطر تكنولوجيا المعلومات هي
الخطر الذي تمثله عوامل التهديد الداخلية والخارجية التي تستهدف البنية التحتية التكنولوجية للبنك والتي يمكن أن يكون لها تأثير على
قدرة البنك على خدمة عمالئه من خالل تعطل التكنولوجيا وسرقة البيانات وما إلى ذلك.

تعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المتعلقة بعدم قدرة أو عدم رغبة أو إخفاق العمالء أو الزبائن أو األطراف المقابلة للمجموعة في الوفاء
بالتزاماتهم التعاقدية جزئيًا أو كليًا ،عن طريق التعثر في سداد أصل الدين أو الفائدة أو الرسوم أو الربح أو أي التزام تعاقدي آخر تحت أي
مسمى ،بموجب اتفاقيات القروض أو التسهيالت االئتمانية أو أي معاملة أخرى تجريها المجموعة مما يتسبب في الواقع في تكبد المجموعة
خسارة مالية.

لدى المجموعة وحدة مخصصة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنع االحتيال يديرها مدير  -إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنع
االحتيال ،الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر .تدير هذه الوحدة عمليات تقييم المخاطر األمنية ومراقبة األمن المحيط واالمتثال
للمتطلبات التنظيمية الفنية والحوكمة الشاملة لالمتثال لسياسة مخاطر تكنولوجيا المعلومات للمجموعة.

مخاطر االحتيال
تدرك إدارة المجموعة ومجلس اإلدارة أن اإلدارة االستباقية لمخاطر االحتيال هي جزء ال يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة
للمجموعة .أنشأت المجموعة وحدات مخصصة لمعالجة ومنع واكتشاف واالستجابة لجميع جوانب االحتيال .تتم إدارة وحدات منع
االحتيال واكتشافه من قبل مدير مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنع االحتيال الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر .تتم إدارة وحدة
االستجابة لالحتيال (التحقيقات) من قبل رئيس تحقيقات االحتيال الذي يقدم تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر.
اعتمدت المجموعة إطار عمل إلدارة مخاطر االحتيال بهدف تنفيذ عمليات وسياسة فعالة إلدارة مخاطر االحتيال عبر المجموعة .هذه
المبادرة هي نهج المجموعة إلدارة مخاطر االحتيال في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من خالل وضع أنظمة وإجراءات لتحديد مخاطر
االحتيال والتخفيف منها بشكل فعال .اعتمدت المجموعة نه ًجا ثالثي األبعاد إلدارة مخاطر االحتيال بموجب إطار العمل الجديد:
•
•
•

منع االحتيال
كشف االحتيال
االستجابة لالحتيال
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تنشأ مخاطر االئتمان أيضا ً من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة التي تحتفظ المجموعة بأدواتها االئتمانية ،األمر الذي يؤدي إلى
االنخفاض في قيمة الموجودات .وحيث إن مخاطر االئتمان للمجموعة تعد مخاطر جوهرية ،فيتم تخصيص موارد وخبرات وضوابط هامة
إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية في البنك.
تنص سياسة االئتمان لدى المجموعة على وضع نهج منظم ومتسق لتحديد وإدارة مخاطر المقترضين واألطراف المقابلة التي تتعرض لها
موجودات الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال لتجارية والشركات.
يتحمل مسؤول االئتمان وفريق العمل مسؤولية التعرف على مخاطر االئتمان وإدارتها على مستوى المعامالت والمحافظ وعن ضمان االلتزام
باإلجراءات الخاصة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع إطار العمل المقرر في سياسة االئتمان وتوجيهات برامج المنتجات وتعاميم االئتمان وكذلك
ضمان االلتزام بالمعايير التنظيمية .تقوم فرق العمل لمخاطر االئتمان تحت إشراف رئيس إدارة المخاطر بإدارة مخاطر االئتمان من خالل
تحديد مدى تحمل البنك للمخاطر ،وإصدار سياسات االئتمان ،وتوجيهات برامج المنتجات ،وتعاميم السياسة والتحليل الشامل للمحفظة.
يقوم رؤساء وحدات العمل المعنيين وفرق العمل الخاص بهم بإجراء تحليل شامل لجميع طلبات القروض التجارية المقدمة للموافقة عليها،
وبشكل أكثر دقة ،حول الملكية واإلدارة ،واألعمال التجارية وقطاع العمل ،والمالية ،والهيكل والضمانات .يقوم مسؤول االئتمان وفريق العمل
بمراجعة طلبات القروض ،وتحديد وقياس مخاطر االئتمان التي تنطوي عليها هذه الطلبات قبل طرحها على السلطات المفوضة للموافقة عليها.
تراقب وحدات العمل واالئتمان المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على أداء المحفظة.
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مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

في نشاط اإلقراض لألفراد ،تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل عمليات البيع المبدئية واالكتتاب االئتماني المناسبة ،وكذلك عمليات التشغيل
والتحصيل اإلدارية .يتم طرح برامج المنتجات المناسبة التي تحدد قطاعات العمالء ومعايير االكتتاب ومتطلبات األمان لضمان االتساق في
االكتتاب وعملية القبول .تتم مراقبة محفظة ائتمان األفراد بشكل مركزي عبر المنتجات وقطاعات العمالء .بالنسبة لتعرضات الشركات ،تتم
إدارة مخاطر االئتمان عن طريق تحديد قطاعات السوق المستهدفة ،وعمليات الموافقة االئتمانية المهيكلة ،وعمليات المراقبة والمعالجة القوية
ما بعد الصرف .وافق مجلس اإلدارة على إطار عمل درجة تقبّل المخاطر وتحدد السياسات االئتمانية المبادئ التي تحكم أي ائتمان عند قبول
المحفظة واكتتابها ومراقبتها.

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية (تابع)

تدير المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان وتحدد سقوفها وضوابطها عندما يتم تحديدها وخاصة تصنيف المخاطر إلى مخاطر خاصة بكل
طرف مقابل أو مجموعة على حدة ،وكذلك تلك الخاصة بقطاعات العمل والدول .يتوفر لدى المجموعة دليل لبرامج المنتجات تحدد فيه سقوف
التعرض ومعايير اإلقراض .ويتوفر لدى المجموعة أيضا ً سقوف ائتمانية تحدد سقوف اإلقراض واالقتراض إلى  /من البنوك األخرى.
تقوم الم جموعة بتصنيف المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان التي تتعرض لها من خالل وضع سقوف لحجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق
بمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات العمل .تأخذ المجموعة في االعتبار مستويات الضمانات،
والمركز المالي ،وتوقعات نمو قطاعات العمل ،وما إلى ذلك ،قبل التعرض .تتم مراقبة هذه المخاطر بشك ٍل متواصل .وتتم الموافقة على السقوف
الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقا ً للمنتج وقطاع العمل والدولة بواسطة لجنة االئتمان ومجلس اإلدارة.
تقوم المجموعة ببناء أدوات تصنيف االئتمان وتتحقق من صحتها وتستخدمها والتي تقوم على البيانات التاريخية المستمدة من الداخل والخارج،
والنماذج المستقبلية ،والنماذج السلوكية لتقييم مخاطر الطرف المقابل على مستوى العميل والمحفظة لبعض منتجات األفراد الخاصة بها.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر
االئتمان منذ االعتراف المبدئي .إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،سوف تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة على
شهرا.
أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بدالً من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
ً

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
للتقليل من مخاطر االئتمان ،قامت المجموعة بتكليف لجنة االئتمان الخاصة بها بتطوير والحفاظ على درجات مخاطر االئتمان للمجموعة
لتصنيف التعرضات بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات (محفظة غير مخصصة لألفراد) وفقًا لدرجة مخاطر التعثر.
ولغرض اإليضاحات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تعني المحفظة غير المخصصة لألفراد الخدمات المصرفية للشركات
واألعمال التجارية باستثناء قروض رأس الخيمة لتمويل األعمال ،وتشمل محفظة األفراد قروض السيارات وبطاقات االئتمان وقروض
الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض رأس الخيمة التجارية والتمويلية .يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان للمجموعة من
عشر فئات .تستند معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من المعلومات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر وتطبيق أحكام
ائتمانية سابقة .يتم األخذ باالعتبار طبيعة التعرض ونوع المقترض عند التحليل .ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل
نوعية وكمية تدل على مخاطر التعثر .يقدم الجدول أدناه توضيحا من تصنيف درجات مخاطر االئتمان الداخلية للمجموعة إلى التصنيفات
الخارجية:
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درجات مخاطر االئتمان للمجموعة

تصنيف موديز

الوصف الداخلي

 1إلى -4
 +5إلى -6
 +7إلى -7
8
9
10

 Aaaإلى Baa3
 Ba1إلى B3
 Caa1إلى Caa3
تعثر
تعثر
تعثر

مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
مخاطر متوسطة
مخاطر متوسطة إلى عالية
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
خسارة

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

يتم تصميم ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تعﮐس مخاطر التعثر مع تدهور مخاطر االئتمان .وكلما ازدادت مخاطر االئتمان،
تغير الفرق في مخاطر التعثر بين الدرجات االئتمانية .بالنسبة لكل تعرض غير مخصص لألفراد ،يتم تخصيص درجة مخاطر االئتمان
عند االعتراف المبدئي ،استنادا ً إلﯽ المعلومات المتاحة عن الطرف المقابل .تتم مراقبة جميع التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر
االئتمان لتعكس المعلومات الحالية .إجراءات المراقبة المتبعة تعتبر عامة ومصممة حسب نوع التعرض.
يتم استخدام البيانات التالية عادة ً لرصد حاالت تعرض المجموعة:
•
•
•
•
•
•
•

سجل السداد ،بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم.
مدى استخدام الحد الممنوح.
التحمل (سواء المطلوب أو الممنوح).
التغيرات في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية.
معلومات التصنيف االئتماني المتوفرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية.
بالنسبة لمخاطر األفراد :البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على التحمل وما إلى ذلك.
بالنسبة لمخاطر الشركات :المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة
البيانات المالية المدققة وبيانات السوق مثل أسعار مقايضة التعثر االئتماني أو السندات المدرجة عند توفرها ،والتغيرات في القطاع
المالي الذي يعمل فيه العميل...إلخ

تستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كأحد المعطيات األساسية لتحديد هيكل آجال احتمال التعثر عن السداد مقابل حاالت التعرض.
تقوم المجموعة بتحصيل معلومات األداء ومعلومات التعثر عن السداد حول تعرضها لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها وفقا لالختصاص
أو المنطقة ووفقا لنوع المنتج والمقترض وكذلك تصنيف المخاطر االئتمانية .إن المعلومات المستخدمة مستمدة من مصادر داخلية
وخارجية على حد سواء اعتمادا على المحفظة التي تم تقييمها.
تقوم المجموعة بتحليل بيانات التأخر عن السداد ذات الصلة المتاحة باستخدام مجموعة متنوعة من النماذج اإلحصائية ،ثم تقوم بتقدير
احتمالية التعثر في السداد على مدار العمر المتبقي وكيفية التنبؤ بتغيرها بمرور الوقت .وتشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه
العملية البيانات االقتصادية الكلية مثل المؤشر االقتصادي المركب وأسعار العقارات والناتج المحلي اإلجمالي والصادرات السنوية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والمشاركة في القوى العاملة ونفقات االستهالك الحكومي ،وما إلى ذلك .ويعمل بالمجموعة خبراء يستخدمون
المعلومات الخارجية والداخلية إلنشاء  3سيناريوهات :سيناريو أساسي وسيناريو التحسن وسيناريو التدهور واحتماالتهما (احتماليات
السيناريو) .ويحتسب البنك المتوسط المرجح الحتمالية التعثر للسيناريوهات المختلفة" ،سيناريو أساسي وسلبي وسيناريو التحسن والذي
يستخدم في حساب خسارة االئتمان المتوقعة.
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تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية (تابع)
تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري للطرف المقابل .المعايير المستخدمة هي
معايير الكمية ومعايير النوعية .وفقًا لمعايير الكمية ،تعتمد المجموعة على مقاييس مثل الزيادة في حاالت احتمالية التعثر أو تدهور سلوك
السداد بينما المعايير النوعية هي أساس تقييم التعرض الفردي ،.وتشمل المعايير النوعية على سبيل المثال وليس الحصر:
•
•
•

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

التغيرات في التصنيفات االئتمانية منذ االعتراف المبدئي
تصنيف العميل  /قرض حسب مكتب مخاطر المصرف المركزي
ما إذا تم إعادة هيكلة التعرض أم ال

قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية حول كيفية تغير الخسائر االئتمانية المتوقعة للمحافظ الرئيسية إذا تم استخدام االفتراضات
الرئيسية المستخدمة لحساب التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة  .%5يوضح الجدول أدناه إجمالي تكلفة الخسائر االئتمانية
المتوقعة لكل محفظة كما في  31ديسمبر  ،2020إذا بقيت االفتراضات المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو متوقع
(ال مبلغ كما تم عرضه في بيان المركز المالي) ،وكذلك إذا كان كل من االفتراضات الرئيسية المستخدمة تتغير بنسبة  %5زيادة أو
نقصا .يتم تطبيق التغييرات بشكل منفصل ألغراض توضيحية ،ويتم تطبيقها على كل سيناريو مرجح وفقا لالحتماالت يتم استخدامه
لوضع تقدير الخسائر االئتما نية المتوقعة .وفي الواقع ،سيكون هناك ترابط بين مختلف المعطيات االقتصادية ،وسيختلف التعرض
للحساسية باختالف السيناريوهات االقتصادية:
احتمالية التعثر احتمالية التعثر
(المجموعة صفر) (المجموعة )1

قروض سيارات

يتم تقييم التزامات القروض إلﯽ جانب فئة القرض التي تلتزم المجموعة بتوفيرها ،أي يتم تقييم االلتزامات الخاصة بتقديم الرهن العقاري
باستخدام معايير مماثلة لقروض الرهن العقاري ،في حين يتم تقييم االلتزامات لتقديم قرض الشرﮐات باستخدام معايير مماثلة لقروض
الشرﮐات.
بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق ،تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف
المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدية  30يوماً ،ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خالف
ذلك.

إدراج المعلومات المستقبلية
تستخدم المجمو عة المعلومات المستقبلية المتاحة دون تﮐلفة أو جهد غير مبرر في تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك
عند قياسها لمؤشر الخسائر االئتمانية المتوقعة .ويعمل بالمجموعة خبراء يتسخدمون المعلومات الخارجية والداخلية لوضع  3سيناريوهات
"سيناريو أساسي وسيناريو التحسن والتدهور".
يعتبر السيناريو األساسي السيناريو األكثر احتمالية ،بينما يعتبر السيناريوهان اآلخران ،أي التحسن والتدهور ،أقل احتمالية نسبياً.
ويستخدم البنك نهج انحدار متعدد للتوصل إلى احتمالية التعثر في فترة معنية مع مراعاة عوامل االقتصاد الكلي المختلفة .ويحتسب البنك
المتوسط المرجح الحتمالية التعثر للسيناريوهات المختلفة" ،سيناريو أساسي وسلبي وسيناريو التحسن" .تستخدم البنوك مصادر بيانات
خارجية مستقلة (موديز) للحصول على البيانات االقتصادية وتوقعاتها في مختلف الظروف االقتصادية .وباإلضافة إلى ذلك ،قام البنك
بتحديد الدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية .ويتم تقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد
الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان باستخدام تحليل إحصائي للبيانات التاريخية.

الخسائر االئتمانية المتوقعة غير النفطية (التغير  %على
أساس سنوي)  -االختالف األول

كما هو متوقع
٪ ]5[+
[٪ ]5كما هو متوقع

صادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة السنوية المحققة
(أسعار  2010بمليارات الدراهم)  -سجل االختالف ٪ ]5[+
األول
٪ ]5[-

بطاقات ائتمان
معامل تصحيح السعر الضمني :الناتج المحلي اإلجمالي كما هو متوقع
(مؤشر  ،100 = 2010غير معدل موسميا)  -المتوسط
٪ ]5[+
المتحرك للربع الرابع
[٪ ]5الحسابات القومية :تعويضات الموظفين (مليار ،دوالر كما هو متوقع
أمريكي ،معدل سنوي معدل موسميا)  -على أساس
٪ ]5[+
سنوي
[٪ ]5قروض شخصية
معامل تصحيح السعر الضمني :نفقات االستهالك كما هو متوقع
الحكومي (مؤشر  ،100 = 2010غير معدل موسميا ٪ ]5[+
 على أساس ربع سنوي  -الج 4[٪ ]5كما هو متوقع

الحسابات القومية :تكوين رأس المال اإلجمالي االسمي،
(مليار ،درهم إماراتي ،معدل سنوي غير معدل موسميا) ٪ ]5[+
 على أساس ربع سنوي  -الج 3٪ ]5[-

أسعار المساكن الحقيقية :العقارات السكنية  -أبوظبي كما هو متوقع
ودبي (المؤشر  ،100 = 2010غير معدل موسميا) ٪ ]5[+ -
ودائع ثابتة  -الج 3
[٪ ]5استبيان القوى العاملة :مجموع العمالة( ،مليون  ،#غير
معدل موسميا)  -ودائع ثابتة  -الج 2

كما هو متوقع
٪ ]5[+
٪ ]5[-
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%3.47
%3.45
%3.49
%3.47
%3.43
%3.51
%6.36
%5.84
%6.90
%6.36
%6.36
%6.35

%4.90
%4.90
%4.90
%4.90
%4.90
%4.90
%4.90
%4.91
%4.89
%4.90
%4.86
%4.94

%44.02
%43.74
%44.29
%44.02
%43.55
%44.49
-

%46.00
%46.03
%45.98
%46.00
%45.99
%46.02
%46.00
%46.11
%45.90
%46.00
%45.63
%46.38

احتمالية التعثر الخسائر
(المرحلة الثانية االئتمانية
على مدى العمر) المتوقعة
ألف درهم

%61.20
%60.71
%61.69
%61.20
%60.25
%62.15

16,868
16,802
16,934
16,868
16,749
16,987

%99.99
%99.99
%99.99
%99.99
%99.99
%99.99

340,045
328,886
351,924
340,045
340,241
339,850

%72.52
%72.56
%72.47
%72.52
%72.49
%72.54
%72.52
%72.68
%72.36
%72.52
%71.92
%73.12

494,801
495,036
494,565
494,801
494,651
494,946
494,801
495,676
493,927
494,801
491,586
498,034
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

إدراج المعلومات المستقبلية (تابع)

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

قروض الرهن
الحسابات القومية :الناتج المحلي اإلجمالي (2006
مليار درهم إماراتي ،معدل سنوي معدل موسميا) -
على أساس ربع سنوي  -الج 2
الحسابات القومية :الواردات االسمية للسلع والخدمات
(مليار درهم إماراتي ،معدل سنوي غير معدل
موسميا)  -على أساس سنوي

قروض راك التجارية
مؤشر أسعار األسهم :مؤشر سوق أبوظبي لألوراق
المالية العام (مؤشر ،غير معدل موسميا)  -ودائع ثابتة
 الج 3الحسابات القومية :الناتج المحلي اإلجمالي (2006
مليار درهم إماراتي ،معدل سنوي معدل موسميا) -
على أساس ربع سنوي
استبيان القوى العاملة :مجموع القوى العامل( ،مليون
 ،#غير معدل موسميا)  -على أساس ربع سنوي

احتمالية التعثر الخسائر
احتمالية التعثر احتمالية التعثر
(المرحلة الثانية االئتمانية
(المجموعة صفر) (المجموعة )1
على مدى العمر) المتوقعة
ألف درهم

كما هو متوقع
٪ ]5[+
[٪ ]5كما هو متوقع
٪ ]5[+
٪ ]5[-

%1.94
%1.95
%1.93
%1.94
%1.93
%1.95

%30.46
%30.60
%30.31
%30.46
%30.26
%30.67

%64.39
%64.02
%64.75
%64.39
%63.05
%65.76

135,435
135,457
135,406
135,435
134,972
135,915

كما هو متوقع
٪ ]5[+
[٪ ]5كما هو متوقع
٪ ]5[+

%9.92
%9.99
%9.85
%9.92
%9.90
%9.94

%68.26
%68.73
%67.80
%68.26
%68.14
%68.40

%81.74
%82.11
%81.37
%81.74
%81.16
%82.33

574,554
576,915
572,206
574,554
572,947
576,213

كما هو متوقع
٪ ]5[+
٪ ]5[-

%9.92
%9.77
%10.06

%68.26
%67.27
%69.27

%81.74
%80.93
%82.56

574,554
569,498
579,685

٪ ]5[-

يخضع التأثير لتغير في كل متغير بينما تظل المتغيرات األخرى ثابتة .ويتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تغيير  %5-/+على جميع
السيناريوهات الثالثة لبيانات االقتصاد الكلي .ويتم ترجيح احتمالية التعثر باحتماالت السيناريو.
احتمالية التعثر (المجموعة  :)0يتم تصنيف العمالء الذين ليس لديهم مستحقات متأخرة السداد في المجموعة 0؛
احتمالية التعثر (المجموعة  :)1يتم تصنيف العمالء الذين لديهم مستحقات متاخرة السداد تصل إلى  29يو ًما في المجموعة 1؛

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تتمثل المعطيات الرئيسية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في:
▪
▪
▪

احتمالية التعثر؛
الخسارة الناتجة عن التعثر؛ و
التعرض الناتج عن التعثر.

كما تم شرحه أعاله ،تستمد هذه األرقام من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا ً والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعكس المعلومات
المستقبلية المرجحة وفقا لالحتماالت.
إن احتمالية التعثر هو تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل مدة زمنية معينة .ويتم تقديره في نقطة زمنية معينة .يعتمد الحساب على
نماذج التصنيف اإلحصائية ،ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات .وتعتمد هذه
النماذج اإلحصائية على بيانات السوق (إن وجدت) ،باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنوعية .يتم تقدير احتمالية
التعثر د بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدية للتعرض ومعدالت الدفع المسبق المقدرة .يعتمد التقدير على الظروف الحالية ،معدلة
لمراعاة تقديرات الظروف المستقبلية التي ستؤثر على احتمالية التعثر.
تعد الخسارة الناتجة عن التعثر بمثابة تقدير للخس ائر الناتجة عن التعثر في السداد .وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة وتلك التي يتوقعها المقرض ،مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من أي ضمانات .تراعي نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر
للموجودات المضمونة توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع والوقت الالزم لتحقيق الضمانات
والضمانات المتداخلة وأقدمية المطالبة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت التعافي (أي الخروج من حالة عدم األداء) .وتراعي نماذج
الخسارة الناتجة عن التعثر للموجودات غير المضمونة وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأقدمية المطالبات .يستند الحساب إلى أساس
التدفق النقدي المخصوم ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض .ويتم أخذ الخسائر الناتجة عن
التعثر النظامية للمحافظ مع معلومات تاريخية محدودة.
إن التعرض الناتج عن التعثر ه و تقدير التعرض الحالي للتسهيالت الممولة .أما بالنسبة للتسهيالت غير الممولة ،فيتم أخذ التعرضات
عند التعثر كناتج لعوامل تحويل االئتمان وقيم العقد السارية .إن تقدير التعرض للتعثر في تاريخ التعرض عن السداد في المستقبل ،مع
مراعاة التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير ،بما في ذلك سداد المبلغ األساسي والفائدة والسحوبات المتوقعة للتسهيالت
الملتزم بها .يعكس منهج وضع النماذج لدى المجموعة للتعرض الناتج عن التعثر التغيرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدار فترة
التعرض للقروض المسموح بها بموجب الشروط التعاقدية الحالية ،مثل بيانات اإلطفاء والسداد المبكر أو المدفوعات الزائدة والتغيرات
في استخدام االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفيف االئتماني المتخذة قبل التعثر في السداد .تستخدم المجموعة نماذج التعرض
الناتج عن التعثر التي تعكس خصائص المحافظ.
تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد خالل فترة التعاقد القصوى (بما في
ذلك خيارات التمديد) التي يتعرض خاللها المنشأة لمخاطر االئتمان وليس لفترة أطول ،حتى لو كان تمديد العقد أو تجديده يعد من
الممارسات الشائعة في مجال العمل .ومع ذلك ،بالنسبة لألدوات المالية مثل البطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية المتجددة وتسهيالت
السحب على المكشوف التي تشتمل على قرض وعنصر االلتزام غير المسحوب ،فإن القدرة التعاقدية للمجموعة على طلب السداد وإلغاء
االلتزام غير المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة لخسائر االئتمان إلى فترة إشعار تعاقدي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)
بالنسبة لهذه األدوات المالية ،تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي تتعرض فيها لمخاطر االئتمان ولن
يتم تخفيف إجراءات الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان ،حتى إذا كانت تلك الفترة تمتد إلى ما بعد
الحد األقصى من الفترة ا لتعاقدية .هذه األدوات المالية ليس لها أجل أو سداد محدد المدة ولها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة .ومع ذلك ،فإن
المجموعة ال تطبق ،في اإلدارة اليومية العادية ،الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات المالية .ويرجع ذلك إلى أن هذه األدوات المالية تدار
على أساس جماعي ويتم إ لغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على علم بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت .يتم تقدير
هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها للتخفيف من الخسائر االئتمانية
المتوقعة ،على سبيل المثال :تخفيض في حدود أو إلغاء التزام القرض.

التجميعات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية بنا ًء على خصائص المخاطر المشتركة ،مثل:
▪
▪
▪

نوع األداة؛
تصنيفات مخاطر االئتمان؛
نوع الضمان؛

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

يتضمن الجدول التالي تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية غير الخاضعة النخفاض القيمة (أي بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة) كما في  31ديسمبر
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
صناديق استثمار مدرجة
صناديق استثمار غير مدرجة
سندات دين مدرجة

125,100
42,481
3,544

37,641
42,083
257,418

موجودات مشتقة
مشتقات التحوط
المشتقات التجارية

507,635

182
311,498

تتم مراجعة التجميعات على أساس منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من التعرض المتجانس.
تستعين المجموعة بمعلومات مرجعية خارجية للمحافظ التي لها بيانات تاريخية محدودة وللمحافظ منخفضة التعثر التي ليس لديها سجل
سابق من التعثر.
لدى المجموعة سياسات مطبقة ّ
تنظم عمل ية تحديد الضمانات المستحقة بما في ذلك وسائل الحماية االئتمانية التي يتم أخذها باالعتبار
لتخفيف مخاطر االئتمان وتشمل الحد األدنى للمتطلبات التشغيلية الالزمة لكل ضمان يُستخدم كوسيلة لتخفيف مخاطر االئتمان .إن غالبية
الضمانات لدى المجموعة تشمل رهن العقارات واالستثمارات والمركبات وغيرها من الموجودات المسجلة.
يتم تقييم الضمانات على فترات دورية تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة تبعا ً لنوع الضمان .وفيما يتعلق تحديدا ً بالعقارات المرهونة ،يتم
وضع إطار لتقييم العقارات بما يضمن توفر السياسات واإلجراءات التي تكفل إجراء عملية تقييم فعالة وسليمة للعقارات المرهونة
واألنشطة األخرى ذات الصلة المتعلقة بتوضيح ومتابعة وإدارة عملية التقييم.
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الحوكمة

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ) 2020ﺗﺎﺑﻊ(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(

مخاطر االئتمان (تابع)

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى:

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات ال ُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى (تابع)

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
اﻟﺑﻧد
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
ﺣﻛﻣﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف
119,408
1,170,077
 1إﻟﻰ -4
758,835
3,813,395
 +5إﻟﻰ -6
203,285
533,209
 +7إﻟﻰ -7
1,081,528
5,516,681
اﻟﻣﺟﻣوع
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت
53,139
2,780,769
 1إﻟﻰ -4
981,257
7,266,674
 +5إﻟﻰ -6
30,506
275,933
35,997
 +7إﻟﻰ -7
599,543
 8إﻟﻰ 10
1,143,966
1,109,374
17,923,754
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ
1,774,015
2,419,703
28,007,194
اﻟﻣﺟﻣوع
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(
1,112,443
 AAإﻟﻰ -AA
1,008,597
 +Aإﻟﻰ A-
80,705
1,859,408
 +BBBإﻟﻰ BBB-
328,791
678,012
 +BBإﻟﻰ BB
114,924
1,657,923
 +Bإﻟﻰ B-
162,135
 +CCCإﻟﻰ CCC-
11,516
523,840
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ
11,516
686,555
6,840,223
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﻠﻎ

أﻟف درھم
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ ﺛﺎﻧﯾﺔ

أوراق ﻗﺑول ﻟﻠﻌﻣﻼء
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 1إﻟﻰ -4
 +5إﻟﻰ -6
 +7إﻟﻰ -7
ﻏﯾر ﻣﺻﻧّﻔﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣﺟﻣوع
1,289,485
4,572,230
736,494
6,598,209
2,833,908
8,247,931
342,436
599,543
20,177,094
32,200,912
1,112,443
1,008,597
1,940,113
1,006,803
1,772,847
162,135
535,356
7,538,294

81,286
18,336
99,622

225
17,018
17,243

-

81,511
35,354
116,865

1,550,081
1,540,313
1,115,071
4,205,465

26,884
43,200
2,477
72,561

181
181

1,576,965
1,583,513
2,658
1,115,071
4,278,207
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الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في  31ديسمبر 2019
ألف درهم
البند
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
حكمية شبكة التصنيف
1,448
1,257,555
 1إلى -4
796,105
4,041,527
 +5إلى -6
525,678
 +7إلى -7
797,553
5,824,760
المجموع
قروض وسلفيات
137,597
3,933,738
 1إلى -4
710,643
7,276,282
 +5إلى -6
956
529,051
525,506
 +7إلى -7
323,487
 8إلى 10
1,068,636
890,922
20,865,310
غير مصنفة
1,393,079
2,268,213
32,600,836
المجموع
االستثمارات في األوراق المالية (بالتكاليف المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
761,646
 AAإلى -AA
1,196,412
 +Aإلى A-
2,200,167
 +BBBإلى BBB-
441,372
471,008
 +BBإلى BB
168,960
1,978,540
 +Bإلى B-
12,801
441,429
غير مصنفة
12,801
610,332
7,049,202
مجموع المبلغ
أوراق قبول للعمالء
 1إلى -4
 +5إلى -6
المجموع
البنود خارج الميزانية العمومية
 1إلى -4
 +5إلى -6
 +7إلى -7
غير مص ّنفة
المجموع

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

المجموع
1,259,003
4,837,632
525,678
6,622,313
4,071,335
7,986,925
1,055,513
323,487
22,824,868
36,262,128
761,646
1,196,412
2,200,167
912,380
2,147,500
454,230
7,672,335

344,669
76,703
421,372

2,893
2,893

-

344,669
79,596
424,265

1,055,113
1,156,888
879,359
3,091,360

157,423
92,906
4,404
254,733

50
50

1,212,536
1,249,844
4,404
879,359
3,346,143
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مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

االستثمارات في األوراق المالية

تركيز المخاطر الجغرافية

تشمل االستثمارات في األوراق المالية سندات الدين الصادرة عن الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والمحلية والدولية المرموقة.

يعرض الجدول التالي بيانا ً تفصيليا ً بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة بقيمها الدفترية ،مصنفة بحسب المنطقة
الجغرافية كما في  31ديسمبر  2020و.2019

يعرض الجدول أدناه تحليل سندات الدين بحسب تقييم وكالة التصنيف االئتماني كما في  31ديسمبر  2020و 2019استنادا ً إلى تصنيف
وكاالت موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وغيرها من الوكاالت:

 AAإلى -AA
 +Aإلى A-
 +BBBإلى BBB-
 +BBإلى BB
 +Bإلى B-
CCC
ّ
غير مصنفة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,112,401
1,009,418
1,939,213
1,005,321
1,765,574
150,913
536,078
7,518,918

761,646
1,273,571
2,307,851
912,380
2,215,814
454,220
7,925,482

المعرضة لمخاطر االئتمان
تركيز مخاطر الموجودات المالية
ّ
تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية
بقدر مماثل نتيجة
أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية ٍ
للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف .تشير التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء المصرف نسبيا ً
بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
وبهدف تجنب زيادة التركيز في المخاطر ،تشتمل السياسات واإلجراءات للمجموعة على إرشادات محددة لحصر تركيزات التعرض
للمخاطر في األطراف المقابلة والمناطق الجغرافية وقطاعات العمل ،وتتم على أساسها مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر االئتمان التي يتم
تحديدها.
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بالنسبة لهذا الجدول ،فقد قامت المجموعة بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استنادا ً إلى الدولة المقر لألطراف المقابلة:

بنود ضمن الميزانية العمومية
دول منظمة
التعاون
اإلمارات العربية االقتصادي
والتنمية
المتحدة
ألف درهم
ألف درهم

مخصص خسائر
االئتمان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
1,496,030
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي 569,361
175,180 30,557,438
قروض وسلفيات ،بالصافي
14,446
235,027
موجودات عقود التأمين ،بالصافي
116,865
أوراق قبول للعمالء
163,387
استثمارات في أوراق مالية مقاسة 1,295,551
بالتكلفة المطفأة
282,538
استثمارات في أوراق مالية مقاسة 1,715,885
بالقيمة العادلة
2,131,581 34,490,127
المجموع

 31ديسمبر 2019

1,512,906
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي 478,977
162,984 33,382,118
قروض وسلفيات ،بالصافي
55,380
312,687
موجودات عقود التأمين ،بالصافي
424,265
أوراق قبول للعمالء
352,328
استثمارات في أوراق مالية مقاسة 975,041
بالتكلفة المطفأة
25,916
استثمارات في أوراق مالية مقاسة 1,895,868
بالقيمة العادلة
2,109,514 37,468,956
المجموع

4,532,818
1,468,294
8,994
2,864,771
1,634,875

()35,818
()2,159,442
()54,708
()22,045
-

6,562,391
30,041,470
203,759
116,865
4,301,664
3,633,298

)2,272,013( 10,509,752

44,859,447

()29,080
()1,711,565
()39,037
()28,161

6,593,233
34,550,563
335,433
424,265
5,186,138

4,630,430
2,717,026
6,403
3,886,930
1,033,511

-

)1,807,843( 12,274,300

2,955,295
50,044,927
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

يعرض الجدول التالي بيان تفصيلي بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض واالستثمارات في أوراق مالية والمبالغ المستحقة
من بنوك أخرى والبنود غير المدرجة بالميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما في  31ديسمبر  2020و:2019

جودة االئتمان

بنود ضمن الميزانية العمومية

 31ديسمبر 2020

الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة
نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر
التصنيع
الكهرباء والمياه
اإلنشاءات والعقارات
التجارة
النقل والتخزين واالتصاالت
المؤسسات المالية
الخدمات
الحكومة
األفراد والخدمات المصرفية للعمالء
التعرضات
مجموع
ّ
مخصص خسائر االئتمان
صافي التعرضات

استثمارات
قروض وسلفيات أوراق مالية
ألف درهم
ألف درهم
5,827
3,762
1,460,725
3,420
2,775,966
3,844,667
1,417,023
817,527
3,638,331
303,116
17,930,548

512,766
644,979
639,431
507,265
2,587,604
635,267
2,429,695

7,957,007 32,200,912

()22,045( )2,159,442
7,934,962 30,041,470

بنود خارج
الميزانية
العمومية
ألف درهم

مبالغ مستحقة
من بنوك أخرى
ألف درهم

مجموع
مبلغ التمويل
ألف درهم

6,598,209
6,598,209

53
5,827
150,619
3,762
55,607 1,973,491
177,930
648,399
246,341 3,415,397
1,155,470 3,844,667
46,450 1,924,288
1,229,420 10,003,340
586,148 4,273,598
113,657 2,732,811
1,066,178 17,930,548

5,880
154,381
2,029,098
826,329
3,661,738
5,000,137
1,970,738
11,232,760
4,859,746
2,846,468
18,996,726

4,827,873 46,756,128

51,584,001

()35,818
6,562,391

()10,852( )2,217,305
4,817,021 44,538,823

()2,228,157
49,355,844

المجموع
ألف درهم

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان لكل فئة من األدوات المالية .يوضح الجدول أدناه الفئات المحددة ،باإلضافة إلى بند البيان المالي
واإليضاحات التي توفر تحليالً للبنود المدرجة في بند البيانات المالية لكل فئة من األدوات المالية:

فئة األدوات المالية
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات مصرفية للشركات
قروض وسلفيات مصرفية تجارية
قروض وسلفيات مصرفية لألفراد
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين

إيضاحات
5
6
6
6
7
7
8

تعرض الجداول التالية تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون مراعاة تأثيرات أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى.
وبالنسبة للموجودات المالية ،فإن لم يتم تحديدها بشكل محدد ،تمثل المبالغ الواردة في الجدول إجمالي القيم الدفترية .وبالنسبة اللتزامات
القروض وعقود الضمانات المالية ،تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة ،على التوالي.

بنود داخل الميزانية العمومية

 31ديسمبر 2019

استثمارات
قروض وسلفيات أوراق مالية
ألف درهم
ألف درهم
6,788
7,687
1,463,408
11,232
3,473,051
4,299,514
1,473,078
2,107,010
3,802,081
214,264
19,404,015

مبالغ مستحقة من مجموع
مبلغ التمويل
بنوك أخرى
ألف درهم
ألف درهم

بنود خارج
الميزانية العمومية المجموع
ألف درهم
ألف درهم

الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة
نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر
التصنيع
الكهرباء والمياه
اإلنشاءات والعقارات
التجارة
النقل والتخزين واالتصاالت
المؤسسات المالية
الخدمات
الحكومة
األفراد والخدمات المصرفية للعمالء
التعرضات
مجموع
ّ

36,262,128

453,110
476,208
620,584
584,727
2,439,096
431,781
3,164,088
8,169,594

6,622,313
6,622,313

6,788
7,687
1,916,518
487,440
4,093,635
4,299,514
2,057,805
11,168,419
4,233,862
3,378,352
19,404,015
51,054,035

3,756,961

6,923
7,687
1,988,916
490,140
4,979,354
4,945,964
2,067,612
11,766,527
4,513,488
3,811,073
20,233,312
54,810,996

135
72,398
2,700
885,719
646,450
9,807
598,108
279,626
432,721
829,297

مخصص خسائر االئتمان
صافي التعرضات

()28,161( )1,711,565
8,141,433 34,550,563

()29,080
6,593,233

()10,717( )1,768,806
3,746,244 49,285,229

()1,779,523
53,031,473
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

تعرض تحول المراحل (تابع)

تعرض تحول المراحل
المرحلة األولى
32,600,836

المرحلة الثانية
2,268,213

المرحلة الثالثة
1,393,079

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
36,262,128

قروض وسلفيات

()2,241,894
()1,262,090
470,322
()10,843,064
9,283,084

2,241,894
()668,903
()470,322
62,517
()1,013,696
2,419,703

1,262,090
668,903
()62,517
()235,883
()1,251,657
1,774,015

()12,092,643
9,283,084
()1,251,657
32,200,912

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

المرحلة األولى
30,196,339

المرحلة الثانية
3,055,710

المرحلة الثالثة
1,575,225

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
34,827,274

()1,695,493
()1,101,932
1,152,765
-

1,695,493
()659,851
()1,152,765
35,915

1,101,932
659,851
()35,915

-

التغير في التعرضات خالل السنة
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

()6,811,420
10,860,577
32,600,836

()706,289
2,268,213

()253,945
()1,654,069
1,393,079

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

28,007,194

قروض وسلفيات

استثمارات في أوراق مالية  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المرحلة األولى
2,426,272
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()270,055
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()267,304
التغير في التعرضات خالل السنة
1,089,824
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2,978,737

استثمارات في أوراق مالية  -بالتكلفة المطفأة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

المرحلة الثانية
18,963

المرحلة الثالثة
12,801

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
2,458,036

270,055
()64,686
-

()1,285
-

()333,275
1,089,824

224,332

11,516

3,214,585
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()180,495
()2,083,822
1,502,873
3,861,486

180,495
()309,641
-

-

()2,393,463
1,502,873

462,223

-

4,323,709

االستثمارات في األوراق ا لمالية (التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة

5,940,272
()18,316
387,765
()1,149,008

المرحلة الثالثة

1,012,382
18,316
()14,546
()387,765
()18,055

14,546
()1,745

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
6,952,654
()1,168,808

موجودات مالية جديدة منشأة

1,888,489

-

-

1,888,489

الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

7,049,202

610,332

12,801

7,672,335

المرحلة الثانية
797,553

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
6,622,313

مبالغ مستحقة من البنوك

()7,771,654
10,860,577
()1,654,069
36,262,128

المرحلة األولى
4,622,930

المرحلة الثانية
591,369

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
5,214,299

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
التغير في التعرضات
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
مبالغ مستحقة من البنوك
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
التغير في التعرضات
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

المرحلة األولى
5,824,760
()1,068,183
109,339
()1,907,132
2,557,897
5,516,681
المرحلة األولى
4,429,270
()144,512
75,159
()75,252
1,540,095
5,824,760

1,068,183
()109,339
()674,869
1,081,528
المرحلة الثانية
357,412
144,512
()75,159
370,788
797,553

-

()2,582,001
2,557,897
6,598,209

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
4,786,682

-

295,536
1,540,095
6,622,313
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االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)

تعرض تحول المراحل (تابع)

تعرض تحول المراحل (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
أوراق قبول للعمالء
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
أوراق قبول للعمالء
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
موجودات مالية جديدة منشأة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

المرحلة األولى
421,372

المرحلة الثانية
2,893

المرحلة الثالثة
-

()20,000
()382,127
81,569
100,814

20,000
()6,842
16,051

-

()388,969
81,569
116,865

المرحلة الثانية
2,685

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
561,704

981
()773
2,893

-

()208,325
70,886
424,265

المرحلة األولى
559,019
()981
()207,552
70,886
421,372

بنود خارج الميزانية العمومية والتزامات غير قابلة لإلنهاء
المرحلة األولى
3,091,360
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()27,025
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
131,280
()253,217
التغير في التعرضات خالل السنة
1,263,067
موجودات مالية جديدة منشأة
4,205,465
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
بنود خارج الميزانية العمومية والتزامات غير قابلة لإلنهاء
المرحلة األولى
2,908,360
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
الثانية
المرحلة
إلى
األولى
المرحلة
تحويل من
()93,768
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
46,237
التغير في التعرضات خالل السنة
()1,032,826
1,263,357
موجودات مالية جديدة منشأة
3,091,360
لرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019
موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
التغير في التعرضات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
424,265

المرحلة األولى
263,362
()92,505
170,857

المرحلة الثانية
254,733

المرحلة الثالثة
50

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
3,346,143

27,025
()131
()131,280
()77,786
72,561

131
181

()331,003
1,263,067
4,278,207

المرحلة الثانية
285,219

المرحلة الثالثة
450

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
3,194,029

93,768
()46,237
()78,017
254,733

()400
50

()1,111,243
1,263,357
3,346,143

المرحلة الثانية
-

المرحلة الثالثة
-

-

-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
263,362
()92,505
170,857
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موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
التغير في التعرضات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019
الحركة في مخصص خسائر االئتمان

المرحلة األولى
229,129
34,233
263,362

المرحلة الثانية
-

الحوكمة

المرحلة الثالثة
-

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
229,129
34,233
263,362

فيما يلي ملخص مخصص خسائر االئتمان وصافي الحركة على األدوات المالية بحسب الفئة:
البنود
 1يناير 2020
29,080
1,711,565

صافي التغير خالل
حركة أخرى
السنة
6,738
1,699,534

()1,251,657

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات
استثمارات في أوراق مالية  -بالقيمة العادلة من خالل
()3,800
22,449
4,271
الدخل الشامل اآلخر
()6,116
28,161
استثمارات في أوراق مالية  -بالتكلفة المطفأة
()668
16,739
38,637
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
()246
421
أوراق قبول للعمالء
135
10,717
بنود خارج الميزانية العمومية
()1,256,125
1,739,233
1,822,852
المجموع
تحلل الجداول أدناه حركة مخصص خسائر االئتمان خالل السنة لكل فئة من الموجودات المالية:
مبالغ مستحقة من البنوك

المرحلة األولى
19,437

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()9,336
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
2,384
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة()8,947
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
13,889
موجودات مالية جديدة منشأة
17,427
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
مبالغ مستحقة من البنوك

المرحلة األولى
28,863

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
()272
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
444
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر ()14,545
4,947
موجودات مالية جديدة منشأة
19,437
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

ألف درهم
 31ديسمبر 2020
35,818
2,159,442
22,920
22,045
54,708
175
10,852
2,305,960

المرحلة الثانية
9,643

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
29,080

9,336
()2,384
1,796

-

()7,151

18,391

-

13,889
35,818

المرحلة الثانية
2,277

المرحلة الثالثة
-

272
()444

-

7,538
9,643

-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
31,140
()7,007
4,947
29,080
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

الحركة في مخصص خسائر االئتمان (تابع)

الحركة في مخصص خسائر االئتمان (تابع)
ألف درهم

قروض وسلفيات
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع اإلجمالي

658,857

425,666

627,042

1,711,565

226,561
()214,762
()55,951
14,443

303,408
214,762
()14,443

185,445
581,402

1,015,393
()1,251,657
894,505

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()226,561
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()303,408
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
55,951
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر ()67,560
566,256
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات ،السنة المالية 2019
683,535
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

قروض وسلفيات

1,133,278
566,256
()1,251,657
2,159,442

ألف درهم
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع اإلجمالي

588,936

513,322

864,354

1,966,612

175,794
()219,278
()87,290
15,278

173,240
219,278
()15,278

-

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
()175,794
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()173,240
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
87,290
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
()236,704
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
568,369
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات ،السنة المالية 2019
658,857
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

27,840
425,666

استثمارات في أوراق مالية  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ()1,562
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
748
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
6,266
موجودات مالية جديدة منشأة
ناقصا ً :حركات أخرى
9,295
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
3,843

428

1,039,517
()1,654,069
627,042

المرحلة الثالثة

830,653
568,369
()1,654,069
1,711,565

استثمارات في األوراق المالية  -التكلفة المطفأة

المرحلة األولى
13,564

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ()1,332
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة()9,014
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
2,779
موجودات مالية جديدة منشأة
ناقصا ً :حركات أخرى
5,997
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

استثمارات في األوراق المالية (التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر)
المرحلة األولى
17,443
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ()25
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
8,243
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر ()17,078
8,823
موجودات مالية جديدة منشأة
ناقصا ً :حركات أخرى
17,406
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

المرحلة الثانية
14,597

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
28,161

1,322
119

-

()8,895

16,048

-

2,799
22,045

المرحلة الثانية
20,582

المرحلة الثالثة
-

25
()5,269
()8,243
-

5,269
-

7,931
15,026

()5,269
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
38,025
()9,147
8,823
()5,269
32,432

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
4,271

-

1,562
11,394
13,384

4,041
()3,800
241

16,183
6,266
()3,800
22,920
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

الحركة في مخصص خسائر االئتمان (تابع)
أوراق قبول للعمالء

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
421

10

-

-

36
54

-

المرحلة الثانية
17

المرحلة الثالثة
-

المرحلة األولى المرحلة الثانية
8
413

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()10
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة
()325
عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
43
موجودات مالية جديدة منشأة
121
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2020
أوراق قبول للعمالء

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

المرحلة األولى
234

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
()1
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
()155
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
335
موجودات مالية جديدة منشأة
413
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2019

بنود خارج الميزانية العمومية والتزامات غير قابلة لإلنهاء
المرحلة األولى
8,882
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
تحويل المراحل
()148
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
684
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
()2,534
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
3,488
موجودات مالية جديدة منشأة
10,372
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020
بنود خارج الميزانية العمومية والتزامات غير قابلة لإلنهاء
المرحلة األولى
5,369
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
تحويل المراحل
()780
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
1,084
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
()1,931
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
5,140
موجودات مالية جديدة منشأة
8,882
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

1

-

()10
8

-

المرحلة الثانية
1,812

المرحلة الثالثة
23

148
()10
()684

10
-

()830
436

11
44

المرحلة الثانية
2,151
780
()1,084
()35
1,812

المرحلة الثالثة
91
()68
23

()289
43
175
ألف درهم
المجموع اإلجمالي
251
()165
335
421

الحركة في مخصص خسائر االئتمان (تابع)
موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين

المرحلة األولى
38,637
الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2020
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة 16,739
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
حركات أخرى (ال يوجد تأثير الربح والخسارة) ()668
54,708
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2020

موجودات وذمم مدينة أخرى من عقود التأمين

المرحلة األولى
36,345

الرصيد االفتتاحي في  1يناير 2019
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة
2,056
الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
حركات أخرى (ال يوجد تأثير الربح والخسارة) 236
38,637
الرصيد الختامي في  31ديسمبر 2019

المرحلة الثانية
-

-

المرحلة الثالثة
-

-

ألف درهم
المجموع
اإلجمالي
38,637
16,739
()668
54,708

المرحلة الثانية
-

المرحلة الثالثة
-

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
36,345

-

-

2,056
236
38,637

ألف درهم
المجموع اإلجمالي
10,717
()3,353
3,488
10,852
ألف درهم
المجموع اإلجمالي
7,611
()2,304
5,140
10,717
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

الضمانات المحتفظ بها كضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى

القروض والسلفيات المعاد هيكلتها

تحتفظ المجموعة بضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات المالية .تم حصر األنواع
الرئيسية للضمانات وأنواع الموجودات المرتبطة بها في الجدول أدناه .تتعلق الضمانات المقدمة باألدوات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة تعديالت أسعار الفائدة وترتيبات تمديد السداد وتعديل الدفعات .يتم تنفيذ غالبية أنشطة إعادة الهيكلة بغرض
تحسين التدفقات النقدية وفقا ً ألحكام وشروط توجيهات برنامج منتجات المجموعة .تتم مراجعة هذه السياسات بصورةٍ مستمرة .راجعت
المجموعة المحفظة بالكامل ولم تدرج ضمن هذا اإليضاح سوى القروض المعاد هيكلتها بسبب الصعوبات المالية باستثناء القروض
المعاد هيكلتها لخطة الدعم االقتصادي المستهدفة .لدى المجموعة مجموعة كاملة من وحدات االسترداد والمتابعة مع العمالء المتأخرين
والمتعثرين لتسوية القروض  /السلفيات .يوضح الجدول أدناه القروض المعاد هيكلتها خالل سنتي  2020و.2019

نوع الضمان المحتفظ به
موجودات مشتقة
قروض وسلفيات للبنوك
قروض الرهون العقارية
قروض الشركات
االستثمارات في األوراق المالية

ودائع ثابتة  /هامش نقدي
خطابات توصية  /فواتير تصدير
رهن على العقارات
ودائع ثابتة  /هوامش نقدية ،رهن على العقارات  /السيارات ،ضمانات مصرفية  /خطابات
اعتماد جاهزة عند الطلب ،رهن أسهم وسندات وذمم مدينة وإلخ.
استثمارات أساسية

باإلضافة إلﯽ الضمانات المدرجة في الجدول أعاله ،تحتفظ المجموعة بأنواع أخرى من الضمانات والتعزيزات االئتمانية ،مثل الرهون
الثابتة المعومة التي ال تتوفر لها قيم محددة بشكل عام.
لم يتم إجراء أي تغيير في سياسة المجموعة بشأن الضمانات خالل السنة .وفيما يلي مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات المحتفظ بها
لفئات معينة من الموجودات المالية.
ألف درهم
1,774,015
()894,505
879,510

القروض والسلفيات التي انخفضت قيمتها االئتمانية
المرحلة الثالثة قروض وسلفيات
ناقصا ً :مخصصات محتفظ بها
صافي التعرضات
القيمة السوقية للضمانات المحتفظ بها
عقارات
سيارات وأخرى
أوراق مالية
القيمة اإلجمالية لقيم الضمانات

714,278
158,405
63,563
936,246

مقاصة الضمانات

قروض قائمة يمكن مقاصتها مقابل ضمانات نقدية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

992,561

1,050,828

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 114

قروض معاد هيكلتها خالل السنة:

2020

2019

عدد الحسابات

قيمة القرض
ألف درهم

عدد الحسابات

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض مصرفية تجارية أخرى
قروض مصرفية للشركات
قروض راك التجارية

455
5
2811
29
116
7
273

209,585
6,027
124,322
5,422
103,685
8,938
171,184

612
13
3082
96
136
11
418

255,718
36,661
114,557
7,923
116,219
174,270
251,215

المجموع

3,696

629,163

4,368

956,563

المنتج

قيمة القرض
ألف درهم

يعرض الجدول التالي محفظة القروض المعاد هيكلتها القائمة كما في  31ديسمبر:
2020
المنتج

عدد الحسابات

قيمة القرض
ألف درهم

2019
عدد الحسابات

قيمة القرض
ألف درهم

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض مصرفية تجارية أخرى
قروض مصرفية للشركات
قروض تمويل راك التجارية

1913
80
6928
468
319
29
722

796,369
160,771
215,999
18,844
223,167
283,751
396,557

2091
80
7661
910
362
31
990

919,197
175,806
206,304
33,778
226,538
296,499
493,654

المجموع

10,459

2,095,458

12,125

2,351,776
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر السوق (تابع)

قروض الرهون العقارية

تُعد لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية للمجموعة وتحديد السقوف
إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضا ً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات االستحقاق لدى المجموعة .تضطلع
اللجنة أيضا ً باتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالمجموعة وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في أسعار الفائدة والعمالت.

تمتلك المجموعة عقارات سكنية كضمان لقروض الرهن العقاري التي تمنحها لعمالئها .تراقب المجموعة تعرضها لقروض الرهن
العقاري لألفراد باستخدام نسبة القرض إلى القيمة ،والتي يتم احتسابها على أساس نسبة المبلغ اإلجمالي للقرض ،أو المبلغ المرصود
ال لتزامات القروض ،إلى قيمة الضمانات .يستثنى تقييم الضمانات أي تسويات للحصول على الضمانات وبيعها .تستند قيمة الضمانات
لقروض الرهن العقاري السكنية عادة ً إلى قيمة الضمانات عند اإلنشاء المحدث بنا ًء على التغيرات في مؤشرات أسعار المنازل .بالنسبة
للقروض منخفضة القيمة اإلئتمانية ،تستند قيمة الضمانات على أحدث التقييمات.

القروض الشخصية
تتكون محفظة القروض الشخصية للمجموعة من قروض مضمومة وقروض غير مضمونة وبطاقات ائتمان.

إن مخاطر السوق ومكتب الخزينة األوسط مع إدارة المخاطر هي المسؤولة عن المراقبة اليومية لعمليات التعرض لمخاطر السوق ضمن
السياسات المعتمدة من قبل المجلس وتَقبُّل مخاطر السوق.
تشمل التعرضات للمشتقات عقود الصرف اآلجلة وعقود الخيارات وعقود مقايضة أسعار الفائدة التي يتم إبرامها لتلبية احتياجات العمالء
وتغطيتها في سوق ما بين البنوك .وعالوة علﯽ ذلك ،قامت المجموعة بتنفيذ بعض عقود مقايضة أسعار الفائدة ومقايضة عمالت متعددة
ألغراض التحوط االقتصادي .أيضا ،قامت المجموعة بتنفيذ بعض المشتقات في سجالت الملكية ضمن حدود المخاطر المعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة للتداول.

قروض الشركات

تتم إدارة االستثمارات الخاصة بالمجموعة وفقًا لسياسة استثمارات المجموعة التي تعتمدها مجلس اإلدارة.

تطلب المجموعة ضمانات وكفاالت لقروض الشركات .إن المؤشر األكثر مالءمة للجدارة االئتمانية لعمالء الشركات هو تحليل أدائها
المالي وتوليد التدفق النقدي وسيولتها ومزاياها وفعاليتها اإلدارية ونسب النمو لديها .يتم تحديث تقييم الضمانات المحتفظ بها مقابل قروض
الشركات مرة كل عامين بعد الموافقة المبدئية لألصل العامل .بينما يتم مراقبة تلك الضمانات بشكل مستمر إذا تم وضع القرض على
"قائمة المراقبة".

مخاطر األسعار

مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار نتيجة للحصص التي تمتلكها في سندات الدين المصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في استثمارات في أوراق مالية .تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق النشطة
إلى متوسط األسعار الحالية .تجتمع اإلدارة العليا بشك ٍل منتظم لمناقشة العائد على االستثمار وتركيز المخاطر ضمن محفظة االستثمار
التابعة للمجموعة وتدير المخاطر عن طريق تنويع األطراف المقابلة والدول والقطاعات والتصنيف .تسترشد أي مراكز تداول في
األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بحدود التداول المعتمدة من مجلس اإلدارة.

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ،وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة
للتغيرات في أسعار السوق .تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية ،والتي تتعرض
جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضا ً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت
االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

يبين تحليل التأثر لمخاطر األسعار تباين التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة والصناديق المحتفظ بها من قبل المجموعة
بسبب التغيرات في أسعار السوق سواء نتجت تلك التغيرات عن عوامل خاصة بالجهة المصدرة أو عن عوامل لها تأثير على كافة
األوراق المالية المشابهة المتداولة في السوق.

يرأس لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") الرئيس التنفيذي بعضوية كل من رؤساء أقسام المالية والخزينة والمخاطر والعمليات
والخدمات المصرفية للشركات والتجارية واألفراد .تجتمع اللجنة بشك ٍل منتظم لمراقبة مخاطر السوق وإدارتها.

يلخص الجدول التالي أثر الزيادة  /النقص في المؤشرات على حقوق ملكية المجموعة وأرباح الفترة .يستند التحليل على افتراض أن
مؤشرات حقوق الملكية قد زادت /نقصت بنسبة  %5و %2على التوالي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وأن جميع أدوات حقوق
الملكية والصناديق الخاصة بالمجموعة قد تأثرت بما يتماشى مع المؤشرات.

زيادة  /نقص بنسبة )-/+( %5
زيادة  /نقص بنسبة )-/+( %2

2020
ألف درهم
6,255
2,502

التأثير على الربح
2019
ألف درهم
1,882
753

التأثير على الدخل الشامل اآلخر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
8,089
13,395
3,236
5,358

قد يزداد  /ينقص الربح بعد الضريبة للفترة نتيجة ألرباح  /خسائر األوراق المالية أو الصناديق المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
قد تزداد  /تنقص المكونات األخرى لحقوق الملكية نتيجة ألرباح  /خسائر األوراق المالية أو الصناديق المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيير العام في أسعار السوق بسبب اختالف شروط االستحقاق
أو إعادة تحديد جوانب الموجودات والمطلوبات سواء داخل أو خارج الميزانية العمومية .تؤثر التغييرات في أسعار السوق ،وتحديدا ً
أسعار الفائدة ،على ربحية البنك على المدى القصير من خالل تغيير صافي إيرادات الفوائد ومستوى اإليرادات األخرى الحساسة للفائدة
ومصاريف التشغيل .أيضًا ،من منظور طويل األجل ،فإنها تؤثر على القيمة األساسية لموجودات أو مطلوبات البنك ،حيث تتغير القيمة
المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية (أي الداخل أو الخارج) بسبب حركة السوق.
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية من خالل استخدام تقارير مفصلة لفجوات إعادة تسعير الفائدة وتحليل
قائم على حساسية صافي إيرادات الفوائد والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية لتحليل تأثير التحركات المتوقعة في أسعار الفائدة على ربحية
البنك .لدى المجموعة حدود قابلية تحمل المخاطر لكل من صافي إيرادات الفوائد للمجموعة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية .لدى
المجموعة سياسة إدارة مخاطر المؤسسة المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تغطي إطار عمل مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية
وحدود قابلية تحمل المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة ،كما يشمل إطار تحمل المخاطر للمجموعة آليات التصعيد في حال خرق الحدود
والمطالبة بالتقارير في لجان المخاطر على مستوى اإلدارة أو مجلس اإلدارة .وتشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال السنوية
اختبارات ضغط كاملة لتقييم تأثير صدمات مخاطر أسعار الفوائد على المحفظة البنكية.
تتم إدار ة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية بنشاط من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات إلى جانب لجنة إدارة المخاطر وتحت
إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

البيانات
المالية

الحوكمة

لدى البنك أيضا ً إطار تحوط يشمل استراتيجيات التحوط وعملية الحوكمة لكالً من تحوط مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات
النقدية ،كما يشمل منتجات المشتقات المستخدمة إلدارة مخاطر أسعار الفوائد على مستوى البنك والتأكد من وقوعها ضمن قابلية تحمل
المخاطر المعتمدة وإطار التحوط.
تتألف الموجودات المالية غير الخاضعة ألي مخاطر أسعار فائدة من االستثمارات في الشركات التابعة واستثمارات حقوق الملكية والنقد
واألرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء شهادات اإليداع.
تتعرض المجموعة لمخاطر متنوعة ترتبط بآثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السارية في السوق على مركزها المالي
وتدفقاتها النقدية .يوضح الجدول أدناه موجودات ومطلوبات المجموعة بقيمها الدفترية ،مصنفة بحسب تواريخ إعادة التسعير التعاقدي أو
االستحقاق ،أيهما أسبق:

في  31ديسمبر 2020

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي
425,029
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ،بالصافي 5,015,564

من  3أشهر
إلى سنة واحدة  3 - 1سنوات
ألف درهم
ألف درهم

350,000
1,419,946

قروض وسلفيات ،بالصافي
استثمارات بالقيمة العادلة
استثمارات بالتكلفة المطفأة ،بالصافي
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين،
بالصافي
شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى،
وموجودات حق استخدام ،وممتلكات
ومعدات ،وأوراق قبول للعمالء وموجودات
أخرى
6,344,002 22,878,310
المجموع
3,753,213 16,673,548
626,279
250,597
194,564
513,572

 5 - 3سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

غير مح امل
بالفائدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

152,623

9,424

652

4,695,256
()35,818

5,470,285
6,562,391

7,636,221
588,455
1,158,294

1,631,606
629,940
1,020,135

2,781,079
1,099,938
1,437,144

()2,434,197
438,089
()22,045

30,041,470
3,633,298
4,301,664

-

-

-

282,265

282,265

9,535,593

3,291,105

5,318,813

2,481,235
5,404,785

2,481,235
52,772,608

104,779

378

1

-

2,067,762
36,944,324
3,612,266

783,458
-

1,824,499
-

-

430,394
1,872,904
7,844,958

المجموع

5,788,194 34,123,043

888,237

1,824,877

1

52,772,608 10,148,256

فرق حساسية أسعار الفائدة

(555,808 )11,244,733

8,647,356

1,466,228

5,318,812

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة
األجل
1,004,309
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
مطلوبات أخرى وأوراق قبول للعمالء
حقوق الملكية للمساهمين
-

1,309,190
758,572
4,479,004 32,360,162
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()4,743,471

430,394
1,872,904
7,844,958

-
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

في  31ديسمبر 2019

أقل من  3أشهر
ألف درهم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي 100,000
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى،
بالصافي
3,462,732
18,036,499
قروض وسلفيات ،بالصافي
323,585
استثمارات بالقيمة العادلة
287,769
استثمارات بالتكلفة المطفأة
موجودات وذمم مدينة من عقود
التأمين ،بالصافي
شهرة وموجودات غير ملموسة
أخرى ،وموجودات حق استخدام،
وممتلكات ومعدات ،وأوراق قبول
للعمالء وموجودات أخرى
22,210,585
المجموع

من  3أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

300,000
3,052,165

 3 - 1سنوات
ألف درهم

83,860

 5 - 3سنوات
ألف درهم

6,870

6,235,879
107,500
1,373,961

7,436,945
388,066
911,063

2,090,221
930,361
922,924

-

-

-

8,819,934 11,069,505

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

غير مح امل بالفائدة المجموع
ألف درهم
ألف درهم

-

4,385,504

-

()12,394

)1,937,905( 2,688,924
244,007
961,776
)28,162( 1,718,583
-

440,481

2,608,345
5,699,876 5,369,283 3,950,376

4,785,504
6,593,233

34,550,563
2,955,295
5,186,138
440,481

2,608,345
57,119,559

المطلوبات وحقوق الملكية
للمساهمين

مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض
أخرى
طويلة األجل
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود
التأمين
مطلوبات أخرى وأوراق قبول
للعمالء
حقوق الملكية للمساهمين
المجموع

783,300

-

-

-

4,977,055

362,793

140

-

9,463,713

36,826,360

1,821,124

-

-

4,888,881

-

-

-

556,374

556,374

9,416,019 24,845,207

1,146,093

1,821,264

-

2,029,332
7,841,557
19,890,976

2,029,332
7,841,557
57,119,559

فرق حساسية أسعار الفائدة

(1,653,486 )2,634,622

7,673,841

2,129,112

5,369,283

(- )14,191,100

*
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3,606,072

587,683

7,751,398 19,248,316
1,990,819

1,076,938

-

-

تعد حاالت تأثر أسعار الفائدة الواردة أعاله أسوأ التصورات واستخدمت فيها فرضيات مبسطة وتستند إلى الفرق بين مبلغ 29,222
مليون درهم ( 33,280 :2019مليون درهم) بالنسبة للموجودات المح ّملة بالفائدة ومبلغ  39,911مليون درهم (43,725 :2019
مليون درهم) بالنسبة للمطلوبات المح ّملة بالفائدة خالل فترات استحقاق تبلغ سنة واحدة .ال يستدعي هذا التأثر اتخاذ إجراءات من جانب
اإلدارة لخفض تأثير حركات أسعار الفائدة.
االنتقال إلى سعر الفائدة بين البنوك (إيبور)
قد دعت الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في مختلف الواليات القضائية مجموعات عمل وطنية لتحديد معدالت االستبدال ألسعار
الفائدة بين البنوك ("إيبور") لتسهيل االنتقال المنظم إلى هذه األسعار.
نظرا للنقص الحالي في البدائل ،تمتلك المجموعة عقودًا مرجعية لسعر اإليبور مع آجال استحقاق لما بعد  .2021بدأت المجموعة
ً
برنامج انتقال إلى سعر اإليبور بهدف تسهيل االنتقال المنظم من سعر اإليبور للمجموعة وعمالئها .ويشرف هذا البرنامج على انتقال
كل من الشركات ويديره العضو المنتدب للخزانة .يركز البرنامج حاليًا على تقييم تأثير االنتقال إلى سعر اإليبور على العقود القديمة
والتغيرات المقترحة على العمليات والعقود القانونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتواصل مع األطراف المقابلة والعمالء .بدأت
المجموعة في إشراك العمالء لتحديد قدرتهم على االنتقال بما يتماشى مع جاهزية توفر منتج السعر البديل .وقد تكون جائحة كوفيد19-
مبكرا ويمكن أن تؤدي إلى جداول زمنية مضغوطة لعملية االنتقال إلى سعر اإليبور .لذلك،
قد أثرت على قدرة العمالء على االنتقال
ً
سيكون تطوير واستخدام أدوات الترحيل المناسبة ،والمبادرات الصناعية مثل بروتوكول الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات
ضروريًا لتمكين انتقال أكثر تنظي ًما إلى جانب األساليب التشريعية للمنتجات التي يصعب نقلها هيكليًا.
باالقتران مع العدد األكبر من العقود القديمة التي تتطلب االنتقال ،فإن هذا يزيد من المستوى العام لمخاطر التنفيذ في عملية االنتقال،
وبالتالي يح تمل أن يزيد من مستوى السلوك ومخاطر التشغيل .يتم تعديل خططنا لتعكس كل من الجهد األكبر المطلوب والمخاطر
المرتبطة به.
باإلضافة إلى السلوك المرتفع ومخاطر التشغيل ،فإن عملية تطبيق معدالت مرجعية جديدة قد تعرض المجموعة لمستوى متزايد من
المخاطر المالية ،مثل التقل بات المحتملة في األرباح الناتجة عن تعديالت العقود والتغيرات في عالقات محاسبة التحوط .عالوة على
ذلك ،يمكن أن يكون لالنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة مجموعة من اآلثار السلبية على أعمالنا ،بما في ذلك اإلجراءات القانونية أو
اإلجراءات األخرى المتعلقة بتفسير وإنفاذ األحكام الواردة في العقود القائمة على سعر اإليبور والتحقيقات أو المراجعات التنظيمية فيما
يتعلق بإعدادنا واستعدادنا الستبدال سعر اإليبور بأسعار مرجعية بديلة .نواصل االشتراك مع المشاركين في الصناعة والقطاع الرسمي
وعمالئنا لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن االنتقال.

حولت المجموعة سندات الدين ذات سعر الفائدة الثابت إلى سعر متغير باستخدام مبادلة أسعار الفائدة.

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة .تفترض المجموعة تقلبا ً في أسعار
الفائدة بواقع  25نقطة أساس ،وتقدّر التأثير التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:

تقلب أسعار الفائدة بواقع  25نقطة أساس

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

23,788

29,825
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 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
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مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
مخاطر العمالت (تابع)

االنتقال إلى سعر الفائدة بين البنوك (إيبور) (تابع)

في  31ديسمبر ،كان لدى المجموعة تعرضات العملة المذكورة أدناه:

إجراءات التخفيف:
• تم وضع برنامج انتقال سعر اإليبور لتسهيل االنتقال المنظم إلى معدالت االستبدال ألعمالنا وعمالئنا ويشرف عليه العضو المنتدب
للخزانة.
• يتم دعم االنتقال إلى المنتجات ذات األسعار البديلة من خالل التدريب الشامل والتواصل ومشاركة العمالء لتسهيل االختيار المناسب
للمنتجات.
• يتم تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والتغير التشغيلي لتمكين فترة انتقالية أطول.
• تم تقييم مخاطر خط العمل ومراقبتها بشكل حيوي واإلشراف عليها ،مع التخفيف المحدد المرتبط بنتائج البرنامج.
• نواصل المشاركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية والصناعية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بتغيرات محاسبة التحوط ،واتفاقيات
القروض المتعددة ،والعقود غير القادرة على االنتقال.

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من
األدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية .تتم مراقبة المراكز عن كثب ويتم استخدام استراتيجيات لضمان المحافظة على المراكز ضمن
السقوف الموضوعة.
يتم تمويل موجودات المجموعة عادة ً بنفس العملة المستخدمة في إتمام المعامالت لتفادي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية،
ومع ذلك تدير المجموعة مراكز مفتوحة ضمن حدود التداول المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

دوالر أمريكي
يورو
جنيه إسترليني
اللاير السعودي
ين ياباني
نيرة نيجيرية
سعر الذهب
جنيه مصري
روبية هندية
بيزو فلبيني
أخرى

في  31ديسمبر 2020
صافي المركز
صافي المركز
صافي المركز
اآلجل
الفوري

في  31ديسمبر 2019
صافي المركز صافي المركز
صافي المركز
اآلجل
الفوري

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

2,466,230 )2,635,655( 5,101,885 2,621,226 )4,056,104( 6,677,330
1,002
182,930
()181,928
()5,239
246,023
()251,262
1,196
165,069
()163,873
()569
116,658
()117,227
()1,708,084
(840,305 )2,548,389( )228,981
(998,409 )1,227,390
227
()17,221
17,448
521
521
()22,282( )372,996
350,714
100,894
()590,770
691,664
()606
()87,699
87,093
()277
()102,362
102,085
43,656
()587,376
631,032
180,741
()4,940
185,681
15,092
2,850
12,242
34,659
3,612
31,047
3,448
3,448
7,683
7,683
10,075
991
9,084
19,651
()275
19,926

6,120,058

()3,389,749

2,730,309

809,954 )2,508,802( 3,318,756

ال تواجه المجموعة تعرضا ً كبيرا ً لمخاطر العمالت األجنبية ألن عملة المجموعة الوظيفية مربوطة بالدوالر األمريكي وهو العملة التي
تحتفظ المجموعة منها بأكبر صافي لمركز قصير مفتوح كما في  31ديسمبر  2020و .2019إن كافة مراكز العمالت تعتبر ضمن
السقوف المقررة من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

تأثير التقلبات في سعر السوق على مركز العمالت المتاحة بخالف الدوالر األمريكي
2020
ألف درهم
صافي مركز العمالت المتاحة بغير الدوالر األمريكي
تأثير التغير بنسبة  %1في سعر العملة ()-/+
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109,083
1,091

2019
ألف درهم
()1,656,276
16,563
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مخاطر السيولة

مخاطر السيولة (تابع)

مخاطر السيولة هي مخاطر تتمثل في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها نتيجة لودائع عمالء يتم سحبها أو
احتياجات نقدية من التزامات تعاقدية أو تدفقات نقدية خارجة أخرى مثل استحقاقات الديون .إن هذه التدفقات الخارجة من شأنها أن
تستنزف الموارد النقدية المتوفرة إلقراض العمالء واألنشطة التجارية واالستثمارات .وفي الظروف القصوى ،يمكن أن يؤدي نقص
السيولة إلى تخفيضات في الميزانية العمومية وبيع موجودات أو احتمالية عدم القدرة على الوفاء بالتزامات اإلقراض علما ً بأن الخطر
الماثل في عدم قدرة المجموعة على القيام بذلك هو في األساس م تأصل في جميع العمليات المصرفية ويمكن أن يتأثر بظروف متعلقة
بالمؤسسة بشك ٍل خاص أو بالسوق بشك ٍل عام ،منها على سبيل المثال ال الحصر ،األحداث االئتمانية وتدهور النظم والكوارث الطبيعية.

يحلل الجدول أدناه موجودات ومطلوبات المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة بنا ًء على السنوات المتبقية بداية من تاريخ التقرير
حتى تاريخ التدفقات النقدية التعاقدية .إن آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال المطلوبات المحملة بالفائدة بتكلفة
مقبولة عند استحقاقها تع تبر جميعها عوامل هامة في تقييم سيولة المجموعة ومدى تعرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وصرف العمالت.
وال تختلف التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة اختالفا ً جوهريا ً عن تلك الواردة في الجدول المبين أدناه.

آلية إدارة مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بإدارة السيولة الخاصة بها وفقا ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية الخاصة
بالمجموعة الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر تحت إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
وبنا ًء على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات ،يتولى قسم الخزينة إدارة السيولة لدى المجموعة.
على صعيد التمويل ،تحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من أموالها في شكل صناديق خاصة مما يقلل من الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وتعتمد المجموعة على الودائع من خالل عالقاتها مع العمالء من األفراد والشركات التجارية كمصدر أساسي للتمويل ،وتعتمد فقط على
المدى القصير على القروض بين البنوك لتمويل موجوداتها .يتم عادة إصدار سندات الدين للمجموعة بفترات استحقاق أكثر من ثالث
سنوات .وعموماً ،فإن الودائع من العمالء لها فترات استحقاق أقصر ،وجزء كبير منها يتم سداده عند الطلب بحسب المعمول به في هذه
األسواق .إ ن الطبيعة قصيرة األجل لهذه الودائع تعمل على زيادة مخاطر السيولة لدى المجموعة ويدير البنك هذه المخاطر من خالل
بأسعار تنافسية والرقابة المستمرة على اتجاهات السوق .كما أن معظم ودائع العمالء لدى المجموعة تعتمد على العالقة بين
االحتفاظ
ٍ
البنك والعمالء ،وبنا ًء على المؤشرات السابقة .ومن المالحظ أن هذه الودائع تتميز بطبيعتها الثابتة ومن ثم تعمل إلى ح ٍد كبير على تقليص
مخاطر السيولة .ال تعتمد المجموعة على الودائع الكبيرة فقط من حيث الحجم ولكن هناك تنوع كبير في المودعين مما يؤدي إلى استقرار
أكثر في الودائع.

يشترط المصرف المركزي المحافظة على معدل  1:1بخصوص نسبة القروض إلى الموارد المستقرة ،وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد
القروض والسلفيات (مضافا ً إليها المبالغ الموظفة بين البنوك والتي يزيد أجلها المتبقي على ثالثة أشهر) عن األموال المستقرة المحددة
من قبل المصرف المركزي .هذه السنة في ظل الوضع الوبائي ،تم تخفيف هذا المطلب إلى  %110إلى جانب تخفيف نسبة الموجودات
السائلة المؤهلة من  %10إلى  %7سابقًا من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات
بمراقبة نسبة القروض إلى المصادر المستقرة يومياً .كما يقوم البنك يوميا ً بمتابعة نسبة موجوداته السائلة إلى إجمالي الموجودات ونسبة
الموجودات السائلة المؤهلة ،وقد قام البنك بتحديد معايير إدارية داخلية ومعايير تقبل المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة تمكنها من
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة فور الوصول إلى السقوف الداخلية.
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة  )%89.1 :2019( %80.6مما يشير إلى االنخفاض الجوهري
عن الحد األقصى المطلوب بنسبة  .%110وعلى نفس السياق ،بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة لدى المجموعة :2019( %14.5
 )%12.9كما في  31ديسمبر  2020وهو ما يشير أيضا ً إلى مركز السيولة الصحي الذي تتمتع به المجموعة.
تتمثل نسبة كبيرة من مطلوبات المجموعة في ودائع تحت الطلب ليس لها موعد استحقاق ثابت .بالرغم من ثبات أداء هذه الودائع ،فقد
تم تصنيفها ضمن مجموعة "حتى  3أشهر" وفقا ً لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

في يوليو  ،2017تم إصدار سندات بسعر فائدة متغير بقيمة  50مليون دوالر أمريكي والتي تستحق في يوليو  .2021عالوة علﯽ ذلك،
قامت المجموعة في أﮐتوبر  2017بترتيب لقرض مشترك لمدة ثالث سنوات بقيمة  350مليون دوالر أمريکي وفي  15يوليو ،2020
تمت تسويته مقد ًما وهو من المفترض أن يستحق في سبتمبر  .2020أصدرت المجموعة سندات بقيمة  145مليون دوالر أمريكي في
سبتمبر  2018من خالل وديعة خاصة والتي تستحق في سبتمبر  .2023في سبتمبر  ،2018اقترضت المجموعة مبلغ  80مليون
دوالر أمريكي وتستحق في سبتمبر  .2021في أبريل  ،2019أصدرت المجموعة سندات يورو متوسطة األجل بقيمة  500مليون
دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات في إطار برنامج سندات يورو متوسطة األجل بقيمة  2مليار دوالر أمريكي والتي تستحق في أبريل
 .2024وفي يونيو  ،2019اقترضت المجموعة مبلغ  800مليون لاير سعودي والذي يستحق في يونيو  .2022وقد ساعد ذلك
المجموعة على تحقيق متطلبات التمويل طويل األجل لديها.
وعلى صعيد التوزيع ،تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات عالية السيولة تشتمل بشك ٍل كبير على األرصدة لدى المصرف المركزي
وشهادات اإليداع الصادرة عن المصرف المركزي والتسهيالت االئتمانية بين البنوك واالستثمارات في األوراق المالية وتشمل
االستثمارات في السندات الحكومية المحلية التي يمكن استخدامها لتلبية عجز السيولة على المدى القصير أو االحتفاظ بها لسد العجز على
المدى الطويل .لقد حدد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات االحتياطي الخاص بالودائع بين  ٪1من تاريخ اإليداع
و ٪14على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وعند الطلب والحسابات المشابهة .هذه السنة في ظل الوضع الوبائي ،خفض المصرف
المركزي هذا المطلب إلى  % 7على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب والحسابات المشابهة .وفي إطار خطة
تمويل الطوارئ ،يحتفظ البنك بخطط فورية لتمويل الديون ويعمل على تقييمها ومن ث ّم استخدامها بالسرعة المطلوبة إن لزم األمر.
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()17,074,033

33,007,238

15,933,205

()16,998,360

34,314,070

416,779
39,677
1,177,724
-

319,727
32,360,163

حتى  3أشهر
ألف درهم

()17,855,477

12,110,294

11,328,850

()15,530,036

6,676,625

477,224
3,642
77,188
11,823
-

1,627,744
4,479,004

12 - 3
أشهر
ألف درهم

المجموع

موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
أوراق قبول للعمالء
شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
ممتلكات ومعدات ،موجودات حق االستخدام
وموجودات أخرى

استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات

في  31ديسمبر 2020
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي

مخاطر السيولة (تابع)
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17,315,710

953,892

267,868
39,677
-

513,572

673,279

3,185,049
6,562,088

5,120,285

حتى  3أشهر
ألف درهم

8,144,949

11,610

23,807
77,188
-

194,564

626,279

2,606,340
4,255,161

350,000

12 – 3
شهرا ً
ألف درهم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

صافي فجوة السيولة المتراكمة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

في  31ديسمبر 2019
مجموع الموجودات

صافي فجوة السيولة المتراكمة

المجموع

في  31ديسمبر 2020
المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين
مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى
طويلة األجل
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
أوراق قبول للعمالء
مطلوبات أخرى ومطلوبات اإليجار
حقوق الملكية للمساهمين

مخاطر السيولة (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

10,623,885

16,430

45,298
-

1,158,294

603,862

796,744
8,003,257

-

3-1
سنوات
ألف درهم

()7,681,884

1,692,967

11,866,560

()6,490,584

1,584,433

1,310,543
9,973
38,847
-

120,291
104,779

3-1
سنوات
ألف درهم

6,144,515

75,556

-

1,020,135

629,940

9,424
4,409,460

-

 3إلى 5
سنوات
ألف درهم

1,807,949

12,815,562

1,140,496

166,386

1,437,144

1,099,938

652
8,970,946

-

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

()1,464,839

2,467,503

7,841,557

8,684,548

11,114,345

-

-

57,119,559

52,772,608

2,197,984

282,265
116,865
166,386

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) | 126

()2,272,013

-

-

()54,708

()22,045

4,301,664

-

6,562,391
30,041,470

5,470,285

3,633,298

()35,818
()2,159,442

-

مخصص
الخسارة االئتمانية
ألف درهم
المجموع
ألف درهم
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()1,807,949

2,272,013

-

52,772,608

1,824,499
84,790
-

442,855
7,844,958

57,119,559

()2,255,736

1,909,667

8,287,813

-

-

3,612,266
430,394
116,865
1,756,039
7,844,958

378

-

-

2,067,762
36,944,324

 3إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

مخصص
الخسارة االئتمانية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
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مخاطر السيولة (تابع)

األدوات المالية (تابع)

البنود خارج الميزانية العمومية
سنة واحدة
فأقل
ألف درهم

في  31ديسمبر 2020

التزامات االئتمان
خطابات اعتماد وضمانات
المجموع

في  31ديسمبر 2019

التزامات االئتمان
خطابات اعتماد وضمانات
المجموع

سنة واحدة  5 -أكثر من 5
سنوات
سنوات
ألف درهم
ألف درهم

فئات األدوات المالية (تابع)
المجموع
ألف درهم

- 3,332,866
294,379
1,200,628
294,379
4,533,494

-

3,332,866
1,495,007
4,827,873

271,105
271,105

-

2,597,848
1,159,113
3,756,961

2,597,848
888,008
3,485,856

األدوات المالية
فئات األدوات المالية
تحلل الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقا ً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
:9

في  31ديسمبر 2020
الموجودات

بالتكلفة
المطفأة
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية
أدوات مالية مشتقة
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة
5,470,285
المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
6,562,391
قروض وسلفيات
30,041,470
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
203,759
أوراق قبول للعمالء
116,865
4,301,664

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل
ألف درهم

مشتقات
التحوط
ألف درهم

3,462,173
--

القيمة العادلة من
خالل الربح أو
المجموع
الخسارة
ألف درهم
ألف درهم

56,783

171,125
507,635

7,934,962
564,418

-

-

-

5,470,285
6,562,391
30,041,470
203,759
116,865

مجموع الموجودات المالية

46,696,434

3,462,173

56,783

678,760

50,894,150

مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل
مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
أدوات مالية مشتقة
أوراق قبول للعمالء

2,067,762
36,944,324
3,612,266
430,394
116,865

-

136,196
-

500,765
-

2,067,762
36,944,324
3,612,266
430,394
636,961
116,865

مجموع المطلوبات المالية

43,171,611

136,196

500,765

43,808,572

المطلوبات

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3
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تحلل الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقا ً لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
:9

في  31ديسمبر 2019
الموجودات

بالتكلفة المطفأة
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية
5,186,138
أدوات مالية مشتقة
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة
4,785,504
المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
6,593,233
قروض وسلفيات
34,550,563
موجودات وذمم مدينة من عقود التأمين
335,433
أوراق قبول للعمالء
424,265

القيمة العادلة من خالل
مشتقات التحوط
الدخل الشامل
ألف درهم
ألف درهم

القيمة العادلة
من خالل
الربح أو الخسارة المجموع
ألف درهم
ألف درهم

2,618,153
-

26,905

337,142
311,498

8,141,433
338,403

-

-

-

4,785,504
6,593,233
34,550,563
335,433
424,265

مجموع الموجودات المالية

51,875,136

2,618,153

26,905

648,640

55,168,834

مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل

4,977,055
36,826,360

-

-

-

4,977,055
36,826,360

4,888,881
556,374
424,265

-

90,734
-

286,644
-

4,888,881
556,374
377,378
424,265

47,672,935

--

90,734

286,644

48,050,313

المطلوبات

مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التأمين
أدوات مالية مشتقة
أوراق قبول للعمالء
مجموع المطلوبات المالية

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة،
وهذه المستويات المختلفة مبينة أدناه:

األسعار المدرجة في السوق – المستوى األول

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها جديرة بالمالحظة في سوق نشطة .يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى
األسعار المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشك ٍل مباشر
وتكون مستخدمة في معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة – المستوى الثاني

لقد تم تقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية جديرة بالمالحظة في سوق
نشطة .إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة يشمل أدوات مالية مثل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة المقيّمة
باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

األدوات المالية (تابع)

األدوات المالية (تابع)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تابع)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تابع)

أسعار السوق
المدرجة
المستوى األول
ألف درهم

المعطيات الجديرة
بالمالحظة
المستوى الثاني
ألف درهم

المعطيات الهامة غير
الجديرة بالمالحظة
المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية  -دين
استثمارات في أوراق مالية  -أسهم
عقود صرف العمالت األجنبية
أدوات مالية مشتقة

2,453,765
161,776
-

127,052
211,351

2,612
-

2,453,765
164,388
127,052
211,351

صندوق سوق االستثمار

295,059

-

42,083

337,142

4,865,024

-

7,775,624

338,403

463,653
508,348

5,328,677
8,622,375

-

109,746
267,632
377,378

-

109,746
267,632
377,378

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة – المستوى الثالث
يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى الثالث إذا تض ّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات جديرة بالمالحظة في السوق
(معطيات غير جديرة بالمالحظة) .تعتبر المعطيات جديرة بالمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي
تتم في سوق نشطة.
وعلى وجه العموم ،يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة استنادا ً إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة المشابهة
لها من حيث طبيعتها أو استنادا ً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.
يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن يأخذ البنك بعين االعتبار أسعار السوق ذات
الصلة والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم .يحلل الجدول التالي أساليب قياس القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات.
موجودات مالية مقاسة
استثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات أسهم مدرجة

المستوى
المستوى األول
المستوى األول

استثمارات دين غير مدرجة

المستوى الثاني

المستوى الثالث
استثمارات دين غير مدرجة
المستوى الثاني
صناديق مشتركة وأخرى
ً
مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقا للتسلسل المذكور أعاله:

أساليب التقييم والمعطيات الهامة
أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة
أسعار المتوسط المدرجة في سوق نشطة
على أساس أحدث المعامالت المماثلة في
السوق
على أساس نموذج التدفقات النقدية
المخصومة
أسعار العرض في السوق الثانوية.

أسعار السوق
المدرجة
المستوى األول
ألف درهم

المعطيات الجديرة
بالمالحظة
المستوى الثاني
ألف درهم

المعطيات الهامة غير
الجديرة بالمالحظة
المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية  -دين
استثمارات في أوراق مالية  -أسهم
عقود صرف العمالت األجنبية
أدوات مالية مشتقة

2,759,371
267,896
-

272,662
64,560
499,858

159,632
2,612
-

3,191,665
270,508
64,560
499,858

صندوق سوق االستثمار
استثمارات  -سندات الدين

125,100
3,544

-

42,481

167,581
3,544

 31ديسمبر 2020
الموجودات بالقيمة العادلة
(من خالل الدخل الشامل اآلخر)

(من خالل الربح والخسارة)

(محتفظ بها بالتكلفة المطفأة)
استثمارات في أوراق مالية  -دين

المطلوبات بالقيمة العادلة
عقود صرف العمالت األجنبية
أدوات مالية مشتقة

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

 31ديسمبر 2019
الموجودات بالقيمة العادلة
(من خالل الدخل الشامل اآلخر)

(من خالل الربح والخسارة)

(محتفظ بها بالتكلفة المطفأة)
استثمارات في أوراق مالية  -دين

المطلوبات بالقيمة العادلة

عقود صرف العمالت األجنبية
أدوات مالية مشتقة

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات خالل الفترة.
كانت الحركة في الموجودات المالية بالمستوى الثالث بسبب فروق أسعار الصرف والتغيرات في القيمة العادلة.
تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالث
استثمارات في أوراق مالية  -أسهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

في  1يناير
مشتريات
استبعادات  /استحقاقات
التغير في القيمة العادلة
في  31ديسمبر

2,612
2,612

2,612
2,612

تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الثالث
صندوق سوق االستثمار

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

4,199,593

-

7,355,504

837,080

257,064
461,789

4,456,657
8,654,373

في  1يناير
مشتريات
استبعادات  /استحقاقات
التغير في القيمة العادلة

42,083
398

38,004
4,079

-

53,263
583,698
636,961

-

53,263
583,698
636,961

في  31ديسمبر

42,481

42,083

ال توجد تحويالت بين المستويات خالل الفترة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

األدوات المالية (تابع)

األدوات المالية (تابع)
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تابع)
تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في المستوى الثالث
استثمارات في أوراق مالية  -دين

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

في  1يناير
مشتريات
استبعادات  /استحقاقات
التغير في القيمة العادلة

463,653
205,727
()390,927
()21,389

336,702
244,007
()116,856
()200

في  31ديسمبر

257,064

463,653

مطابقة قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في أوراق مالية  -دين
في  1يناير
مشتريات
استبعادات  /استحقاقات
التغير في القيمة العادلة
في  31ديسمبر

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

158,715
917

-

159,632

-
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القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو تسوية التزام بعلم ورغبة األطراف من خالل معاملة تتم على أساس تجاري بحت
في وقت القياس .وبالتالي ،يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .في 31
ديسمبر  ،2020تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة باستثناء
الموجودات المالية المبينة أدناه:
القيمة الدفترية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

القيمة العادلة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
الموجودات
30,280,145
قروض وسلفيات
3,633,298
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة
4,456,657
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 5,470,341
6,519,107
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

34,906,646
2,955,295
5,328,677
4,789,244
6,530,790

30,041,470
3,633,298
4,301,664
5,470,285
6,562,391

34,550,563
2,955,295
5,186,138
4,785,504
6,593,233

مجموع الموجودات المالية

50,359,548

54,510,652

50,009,108

54,070,733

المطلوبات
مبالغ مستحقة إلى بنوك أخرى
ودائع من العمالء
سندات دين مصدرة وقروض أخرى طويلة األجل

2,082,509
36,968,118
3,649,115

4,973,965
36,843,560
4,895,514

2,067,762
36,944,324
3,612,266

4,977,055
36,826,360
4,888,881

مجموع المطلوبات المالية

42,699,742

46,713,039

42,624,352

46,692,296
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

إدارة رأس المال

إدارة رأس المال (تابع)

إن أهداف البنك عند إدارة رأس المال ،التي تمثل مفهوما ً أوسع من "حقوق الملكية" المدرجة ضمن بيان المركز المالي ،هي كما يلي:
•
•
•

االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
حماية قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة العائدات للمساهمين.
االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير أعمال البنك.

تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس مستمر من قبل إدارة البنك باستخدام أساليب تستند على المبادئ
التوجيهية المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية
على أساس منتظم وفقا ً لمعايير بازل .3
يقوم البنك بإدارة رأس المال من خالل االستراتيجيات الطويلة والقصيرة األجل والمتطلبات التنظيمية مع إيالء العناية الواجبة للبيئة
التنظيمية واالقتصادية والتجارية التي يزاول فيها البنك نشاطه.
يسعى البنك إلى تعظيم العائد على رأس المال ويهدف دائما ً إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير األعمال وتلبي متطلبات
رأس المال التنظيمي في جميع األوقات.

هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  3كما في  31ديسمبر 2020

 31ديسمبر
( 2020بعد تطبيق
المرشح االحترازي)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

رأس المال العادي
احتياطيات قانونية وأخرى
أرباح محتجزة
أرباح السنة الحالية
توزيعات األرباح
الشق األول من قاعدة رأس المال

1,676,245
4,172,571
1,583,664
497,669
()251,437
7,678,712

1,676,245
4,077,839
919,100
1,104,419
()502,874
7,274,729

الشق الثاني من قاعدة رأس المال

492,180

526,496

مجموع قاعدة رأس المال

8,170,892

7,801,225

الشق األول من رأس المال

الموجودات المرجاحة بالمخاطر

إن البنك ملزم باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار بازل  3من يناير  .2018فيما يلي
هيكل رأس المال وكفاية رأس المال بموجب متطلبات بازل  3كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر :2019

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

مجموع الموجودات المرجاحة بالمخاطر

39,374,431
1,153,831
3,341,552
43,869,814

42,119,704
1,178,301
3,044,186
46,342,191

نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال
نسبة كفاية رأس المال للشق الثاني من رأس المال
مجموع نسبة كفاية رأس المال

%17.50
%1.13
%18.63

%15.70
%1.13
%16.83

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل

وفقا ً ألحكام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن بازل  ،3يبلغ الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في ذلك مصد حماية
اعتبارا
رأس المال  %13.0لعام  .2020ومع ذلك ،بنا ًء على إشعار  CBUAE/BSD/N/2020/1479بتاريخ  18مارس ،2020
ً
من  15مارس  2020ولمدة سنة واحدة ،يُسمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس المال بحد أقصى  %60دون أي عواقب رقابية
كجزء من اإلجراءات التي اتخذها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمساعدة البنوك في التعامل مع أزمة كوفيد .19-عالوة
على ذلك ،أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الئحة تنظيمية بشأن األحكام المحاسبية ومتطلبات رأس المال  -ترتيب
انتقالي بالتزامن مع إشعار  CBUAE/BSD/N/2020/2016بتاريخ  22أبريل  2020والذي أوضح تطبيق المرشح االحترازي.
يسمح المرشح االحترازي للبنوك بإعادة أي زيادات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية من المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9بين  31ديسمبر  2019وفترة التقرير ،إلى رأس المال التنظيمي خالل فترة انتقالية مدتها  5سنوات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
إجمالي القروض والسلفيات للعمالء بحسب المنتج و/أو القطاع

كما في  31ديسمبر 2020

قروض مصرفية لألفراد:

إجمالي
القروض
ألف درهم

ألف درهم ألف درهم

6,259,453
قروض شخصية
5,596,742
قروض الرهن
2,203,728
بطاقات ائتمان
538,080
قروض سيارات
2,124,956
قروض أخرى لألفراد
مجموع القروض المصرفية لألفراد 5,302 16,722,959

قروض مصرفية تجارية:

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)
إجمالي القروض والسلفيات للعمالء بحسب المنتج و/أو القطاع

إجمالي القروض والسلفيات
(مدققة)
التأجيالت بموجب
المبلغ
خطة الدعم
المؤجل
االقتصادي
الموجهة/دون خطة
الدعم االقتصادي
الموجهة (التعرض) ٪

5,291
11

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على القروض والسلفيات
(مدققة)
عدد العمالء مجموع
الخسائر
المؤجلين
االئتمانية
المتوقعة
كما في  31ديسمبر 2020

قروض مصرفية لألفراد:

ألف درهم

226,403
375

1,112 %3.6
%0.0
%0.0
4 %0.1

226,778

1,116 %1.4

المجموعة األولى
إجمالي القروض عدد العمالء

494,801
133,896
340,045
16,868
11,020
996,630

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض أخرى لألفراد
مجموع القروض المصرفية لألفراد

التأجيالت بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة  /دون خطة
الدعم االقتصادي الموجهة
إجمالي القروض عدد العمالء

المجموعة الثانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

201,518
375

963

4

6,139
31

24,885
-

201,893

967

6,170

24,885

ألف درهم

قروض مصرفية تجارية:

قروض راك التجارية
84,735
قروض مصرفية تجارية أخرى
79,698
مجموع القروض المصرفية التجارية 164,433

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

93
9
102

5,101
219
5,320

110,946
243,193
354,139

342,072

2

497

-

-

-

708,398

1,071

11,987

379,024

264

103,168

3,443,069
قروض راك التجارية
3,365,355
قروض مصرفية تجارية أخرى
مجموع القروض المصرفية التجارية 6,808,424

195,681 7,130
322,891 14,447
518,572 21,577

قروض مصرفية للشركات

8,669,529

342,072

2.00 %3.9

354,422

مجموع القروض والسلفيات

1,335 %3.4

2,159,442

يتعلق اإلفصاح /اإليضاح أعاله بالتأجيالت النشطة كما في  31ديسمبر .2020

مجموع القروض والسلفيات

1,087,422 27,348 32,200,912
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149

13,631

107
8
115

200 %5.7
17 %9.6
217 %7.6

قروض مصرفية للشركات

149

13,631
-

59,727
29,810
89,537

574,554
233,836
808,390

469

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3
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رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 -41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

التغير في إجمالي القيمة الدفترية والخسائر االئتمانية المتوقعة

التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة

الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض
والسلفيات

إجمالي القيمة الدفترية

قروض مصرفية لألفراد:

قروض شخصية
قروض الرهن
بطاقات ائتمان
قروض سيارات
قروض أخرى لألفراد
مجموع القروض المصرفية
لألفراد

 31ديسمبر
2020
مدققة
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
مدققة
ألف درهم

نسبة
التغير

 31ديسمبر
2020
مدققة
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
مدققة
ألف درهم

نسبة
التغير
ألف درهم

6,259,453
5,596,742
2,203,728
538,080
2,124,956
16,722,959

7,222,957
5,380,041
3,121,075
868,125
2,123,463

()%13.3
%4.0
()%29.4
()%38.0
%0.1

494,801
133,896
340,045
16,868
11,020

419,479
82,036
279,702
34,004
15,340

%18.0
%63.2
%21.6
()%50.4
()%28.2

)%10.6( 18,715,661

996,630

830,561

%20.0

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

ألف درهم
إجمالي القيمة الدفترية كما في  1يناير 2020
8,408,631
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()553,364
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()154,279
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
139,058
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
()3,810,089
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
3,611,977
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
7,641,934

قروض مصرفية تجارية:
قروض راك التجارية
قروض مصرفية تجارية أخرى
مجموع القروض المصرفية
6,808,424
التجارية

4,099,197
4,028,848

()%16.0
()%16.5

574,554
233,836

507,394
154,840

%13.2
%51.0

8,128,045

()%16.2

808,390

662,234

%22.1

8,669,529

9,418,422

()%8.0

354,422

218,770

%62.0

32,200,912

)%11.2( 36,262,128

2,159,442

1,711,565

%26.2

3,443,069
3,365,355

مجموع
للشركات

القروض

المصرفية

مجموع القروض والسلفيات
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المرحلة األولى
 12شهرا ً

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
إجمالي القيمة الدفترية كما في  1يناير 2020

المرحلة األولى
 12شهرا ً
ألف درهم

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر

المجموع

ألف درهم
867,404
553,364
()188,408
()139,058
()526,419
-

ألف درهم
142,387
154,279
188,408
()4,451
()19,911

ألف درهم
9,418,422
()4,340,959
3,611,977
()19,911

566,883

460,712

8,669,529

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر
ألف درهم

722,178 7,015,334
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
993,691
()993,691
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()388,202
()214,772
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
()187,295
187,295
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
3,996
التغير في التعرضات خالل السنة
()233,383( )2,025,095
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
1,521,297
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
1,084,415
5,316,938

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

390,533
388,202
214,772
()3,996
()46,254
()536,186

8,128,045
()2,304,732
1,521,297
()536,186

407,071

6,808,424
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة

التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة

قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

المرحلة األولى
 12شهرا ً
ألف درهم

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر
ألف درهم

إجمالي القيمة الدفترية كما في  1يناير 2020
678,631 17,176,871
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
694,839
()694,839
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()719,609
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
()265,723
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
()143,969
143,969
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
58,521
التغير في التعرضات خالل السنة
()253,894( )5,007,880
4,149,810
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
768,405
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 15,048,322 2020

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

860,159
719,609
265,723
()58,521
()185,178
()695,560

18,715,661
()5,446,952
4,149,810
()695,560

906,232

16,722,959

التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة
المرحلة األولى
 12شهرا ً

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
ألف درهم
7,471,649
إجمالي القيمة الدفترية كما في  1أكتوبر 2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()284,103
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()13,863
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
32,323
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
()1,158,046
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
1,593,974
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
7,641,934

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

ألف درهم
إجمالي القيمة الدفترية كما في  1أكتوبر 2020
6,059,489
()634,310
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()106,240
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
117,052
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
()676,014
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
556,961
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
5,316,938

قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
المجموع

ألف درهم
581,876
284,103
()146,628
()32,323
()120,145
-

ألف درهم
301,724
13,863
146,628
()1,503
-

ألف درهم
8,355,249
()1,279,694
1,593,974
-

566,883

460,712

8,669,529
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المرحلة األولى
 12شهرا ً

المرحلة األولى
 12شهرا ً

ألف درهم
إجمالي القيمة الدفترية كما في  1أكتوبر 2020
15,039,436
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()279,185
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()63,272
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
309,243
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
التغير في التعرضات خالل السنة
()1,382,136
1,424,236
موجودات مالية جديدة منشأة ،السنة المالية 2020
حذوفات ،منذ بداية العام حتى تاريخه ،السنة المالية -
2020
إجمالي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
15,048,322

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر

المجموع

ألف درهم
811,891
634,310
()129,762
()117,052
6,271
()121,243
-

ألف درهم
383,131
106,240
129,762
()6,271
()12,568
()193,223

ألف درهم
7,254,511
()809,825
556,961
()193,223

1,084,415

407,071

6,808,424

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر

المجموع

ألف درهم
969,571
279,185
()216,324
()309,243
48,135
()2,919
-

ألف درهم
972,672
63,272
216,324
()48,135
()116,165
()181,736

ألف درهم
16,981,679
()1,501,220
1,424,236
()181,736

768,405

906,232

16,722,959
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البيانات
المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)
مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة
 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
ألف درهم
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 65,963 2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()16,420
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()81,985
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
1,065
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن
()29,061
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
موجودات مالية جديدة منشأة
112,856
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
52,418
2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

ألف درهم
64,687
16,420
()46,294
()1,065
-

ألف درهم
88,120
81,985
46,294
-

ألف درهم
218,770
-

12,501
-

59,267
()19,911

42,707
112,856
()19,911

46,249

255,755

354,422

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر
ألف درهم

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير
2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن
()9,617
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
موجودات مالية جديدة منشأة
220,571
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
264,217
2020

266,654
()88,746
()144,734
20,089
-

المجموع

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

157,366
88,746
()86,115
()20,089
2,216

238,214
144,734
86,115
()2,216

662,234
-

129,938
-

341,450
()536,186

461,771
220,571
()536,186

272,062

272,111

808,390
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 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر

قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
ألف درهم
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 326,240 2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
()121,395
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
()76,689
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
34,797
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر
()28,882
والتعرض الناتج عن التعثر
232,829
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
366,900
2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر
2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر
والتعرض الناتج عن التعثر
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

المجموع

ألف درهم
203,613
121,395
()82,353
()34,797
12,227

ألف درهم
300,708
76,689
82,353
()12,227

ألف درهم
830,561
-

43,006
-

614,676
()695,560

628,800
232,829
()695,560

263,091

366,639

996,630

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر
,
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
155,401
55,003
62,809

المجموع
ألف درهم
273,213

()4,328
()283

4,328
()38,601
()488
-

283
38,601
-

-

()12,338
6,070
-

26,007
-

61,470
-

75,139
6,070
-

52,418

46,249

255,755

354,422

488
-
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)
مخصص الخسارة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر
2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر
2020
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن
التعثر والتعرض الناتج عن التعثر
موجودات مالية جديدة منشأة
حذوفات
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

المرحلة األولى
 12شهرا ً

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

321,726
()60,677
()69,771
49,595
-

242,871
60,677
()59,585
()49,595
4,560

247,261
69,771
59,585
()4,560

811,858
-

()70,172
93,516
-

73,134
-

93,277
()193,223

96,239
93,516
()193,223

264,217

272,062

272,111

808,390

المرحلة األولى
 12شهرا ً

تكلفة (تدفق) الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ بداية الفترة  -خالل ربع السنة

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

ألف درهم
377,854

ألف درهم
364,275

ألف درهم
343,289

ألف درهم
1,085,418

()39,154
()13,908
125,570
-

39,154
()78,188
()125,570
20,601

13,908
78,188
()20,601

-

()129,863
46,401
-

42,819
-

133,591
()181,736

46,547
46,401
()181,736

366,900

263,091

366,639

996,630
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قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

االنخفاض في
االنخفاض في القيمة غير
القيمة االئتمانية
االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

ألف درهم
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر 377,854 2020
بطاقات ائتمان
2,685
قروض إسكان
8,227
قروض شخصية
()15,399
()6,583
قروض سيارات
قروض أخرى لألفراد
116

ألف درهم
364,275
()19,415
()7,102
()64,907
()9,437
()323

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

263,091

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

366,900

ألف درهم
343,289
()4,191
22,219
10,632
()4,494
()816
366,639

ألف درهم
1,085,418
()20,921
23,344
()69,674
()20,514
()1,023
996,630

االنخفاض في القيمة غير االئتمانية االنخفاض في
القيمة االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر
2020
قروض راك المصرفية للشركات
قروض مصرفية تجارية أخرى

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

321,726
()54,258
()3,251

242,871
()3,105
32,296

247,261
67,051
()42,201

811,858
9,688
()13,156

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

264,217

272,062

272,111

808,390
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بازل  - 3اإلفصاحات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

 - 41إدارة المخاطر المالية (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

اإلفصاحات الكمية كما هو مطلوب بموجب التوجيهات المشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تابع)

تكلفة (تدفق) الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ بداية الفترة  -خالل ربع السنة

تكلفة (تدفق) الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

االنخفاض في
االنخفاض في القيمة غير
القيمة االئتمانية
االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع
ألف درهم

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1أكتوبر
62,809
2020
الحكومة االتحادية
()206
حكومات اإلمارات
جهات تابعة للحكومة (نسبة ملكية الحكومة أكثر من )2,565( )%50
مؤسسات مملوكة للحكومة أقل من %50
355
مؤسسات أخرى
()135
األفراد ذوو األصول الضخمة
()1,135
منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
()12,475
بنوك
403
مؤسسات مالية غير مصرفية
()688
أخرى
6,055
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

52,418

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

55,003
()21
()426
6,376
13,453
()27,581
()543
()12

155,401
9,047
63,567
27,740

273,213
()206
()2,586
()71
15,288
12,318
23,511
()140
()688
33,783

46,249

255,755

354,422

تكلفة (تدفق) الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

االنخفاض في
االنخفاض في القيمة غير
القيمة االئتمانية
االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير
2020
بطاقات ائتمان
قروض إسكان
قروض شخصية
قروض سيارات
قروض أخرى لألفراد

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

326,240
21,172
12,246
14,808
()7,296
()270

203,613
7,475
6,147
48,219
()3,391
1,028

300,708
31,698
33,467
12,295
()6,449
()5,080

830,561
60,345
51,860
75,322
()17,136
()4,322

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

366,900

263,091

366,639

996,630

االنخفاض في
االنخفاض في القيمة غير
القيمة االئتمانية
االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات
ألف درهم
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 266,654 2020
قروض راك المصرفية للشركات
()28,740
قروض مصرفية تجارية أخرى
26,303

ألف درهم
157,366
71,252
43,444

ألف درهم
238,214
24,649
9,248

ألف درهم
662,234
67,161
78,995

264,217

272,062

272,111

808,390

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

قروض قطاع الخدمات المصرفية للشركات

االنخفاض في
االنخفاض في القيمة غير
القيمة االئتمانية
االئتمانية
المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
 12شهرا ً
على مدى العمر على مدى العمر المجموع

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير
65,963
2020
الحكومة االتحادية
705
حكومات اإلمارات
جهات تابعة للحكومة (نسبة ملكية الحكومة أكثر من 6,022 )%50
مؤسسات مملوكة للحكومة أقل من %50
355
مؤسسات أخرى
()937
األفراد ذوو األصول الضخمة
1,628
()19,840
منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
بنوك
()3,782
مؤسسات مالية غير مصرفية
112
أخرى
2,192

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

64,687
45
()857
182
14,060
()28,069
()3,718
()81

88,120
19,231
78,255
70,149

218,770
705
()0
6,067
()502
18,476
15,688
30,346
()7,500
112
72,260

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر
2020

46,249

52,418

255,755

354,422
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 42مخاطر التأمين

 42مخاطر التأمين (تابع)

تقبل المجموعة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة .إن المجموعة معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم
المطالبات بموجب هذه العقود.

استراتيجية التأمين

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتها
عن التوقعات .وقد يتأثر هذا االختالف بمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع قيمتها والمستحقات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق
للمطالبات طويلة األجل .وعليه ،فإن المجموعة تهدف إلى التأكد من توفّر االحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه االلتزامات.
تنوع المخاطر
يتم تخفيف التعرض للمخاطر الواردة أعاله عن طريق التنويع من خالل محفظة كبيرة من عقود التأمين .يتم أيضا ً زيادة ّ
بمراعاة الحذر والحيطة في اختيار وتطبيق اإلرشادات الخاصة باستراتيجية االكتتاب ،وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين .تقوم
المجموعة بشكل أساسي بإصدار عقود تأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والمركبات والتأمين البحري
والتأمين ضد الحوادث.
إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى المجموعة هما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو مبين
أدناه.

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

إن الهدف من استراتيجية التأمين التي تتبعها المجموعة هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة .ويؤدي
هذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ.
تقوم المجموعة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال والقطاعات
التي تكون فيها المجموعة مستعدة لتقديم خدمات التأمين .يتم تعميم هذه االستراتيجية على موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة
من خالل هيئات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقا ً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيها األعمال
وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة .تبرم كافة عقود التأمينات العامة ،باستثناء التأمين البحري،
لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد.

مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها
وضعت المجموعة استراتيجية التأمين الخاصة بها بغرض تنويع طبيعة مخاطر التأمين المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة من
الفئات إليجاد تنوع كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة .يمكن أن تتأثر مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها بالعديد من
العوامل .تقوم المجموعة بأع مال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد اإلصابات والتأمين الصحي والتأمين البحري .تعتبر
أعمال التأمين هذه عقود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده.

الممتلكات
إن فئة التأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر ،وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إلى أربع مجموعات
من المخاطر ،وهى الحريق وتوقف األعمال واألضرار الناتجة عن العوامل الجوية والسرقة .وهذه العقود يتم االكتتاب فيها وفقا ً إلى
قيمة اإلستبدال التجارية للممتلكات و المحتويات المؤ من عليها .إن تكلفة اعادة بناء الممتلكات أو استبدال أو التعويض مقابل المحتويات
والوقت المستغرق إلعادة تشغيل األعمال التي تعرضت للتوقف هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات وفقا ً لهذه
السياسات .ينشأ أكبر إحتمال لوقوع خسائر كبيرة من هذه العقود من العواصف أو تلف األطعمة أو الحوادث االخرى المتعلقة بالظروف
الجوية.

المركبات

تهدف عقود التأمين على المركبات إلى تعويض حاملي وثائق التأمين عن الضرر الذي يلحق بالسيارات أو االصابات التي يتعرض لها
أطراف أخرى نتيجة الحوادث وحاالت الحريق أو السرقة التي تلحق بسيارتهم.
يتم تطبيق حدود وتوجيهات االكتتاب لوضع معايير مناسبة الختيار المخاطر.

إن مستوى األحكام القضائية فيما يتعلق بحاالت الوفيات واالصابات وتكاليف استبدال المركبات هما العامالن الرئيسيان اللذان يؤثران
في مستوى المطالبات.

التأمين البحري
تهدف عقود التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن االضرار أو اإللتزامات التي تترتب على فقدان أو تلف وسيلة النقل
البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات .فيما يتعلق بالتأمين البحري ،تتمثل المخاطر الرئيسية في
فقدان أو تلف وسيلة النقل البحري والحوادث التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية لشحنات .
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مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها (تابع)

يتناسب التركيز حسب القطاع في نهاية العام على نطاق واسع مع السنة السابقة.

التأمين البحري (تابع)

االفتراضات وعوامل التأثر

تنوع البوالص من حيث السفن البحرية ومسارات الشحن المشمولة
تتمثل استراتيجية االكتتاب بالنسبة لفئة النقل البحري في التأكد من ّ
في بوليصة التأمين.

اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات

التأمين ضد الحوادث

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

إن الطريقة المتبعة من قبل المجموعة لتقدير مخصصات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية
والتقديرات السابقة وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين.

فيما يتعلق بفئة التأمين ضد الحوادث ،مثل تعويض العمل والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال ،فإن
مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

تتمثل االفتراضات التي يكون لها التأثير األكبر على قياس مخصصات عقود التأمين في معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت
فيها الحوادث.

تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيته للتأمين وترتيبات إعادة التأمين المناسبة واإلدارة الفعالة للمطالبات .تهدف
استراتيجية اال كتتاب لضمان تنوع مخاطر التأمين على نحو مالئم من حيث نوع وحجم الخطر .هناك شروط لالكتتاب تضمن تطبيق
اختيارات مناسبة للخطر.

استراتيجية إعادة التأمين

تقوم المجموعة بشكل فعال بإدارة ومتابعة المطالبات وتسديدها مبكرا ً للحد من التعرض ألي تداعيات غير متوقعة.

يتضمن نشاط إعادة التأمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان كما هو مبين في اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية .يوجد لدى المجموعة
قسم إلعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى
متابعة شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقا ً لتلك المعايير .ويقوم هذا القسم بمتابعة التطورات في برنامج إعادة التأمين
ومدى مالءمته بشكل مستمر.

لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية قدرتها المالية مقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات أعمال التأمين.
حصلت المجموعة على تغطية إعادة تأمين كافية على أساس غير متناسب لكافة فئات المبلغ الذي تراه اإلدارة مناسباً.

التأمين الصحي
يمثل االنتقاء الطبي جزءا ً من إجراءات التأمين لدى المجموعة والتي يتم بموجبها تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم
بطلب التأمين والتاريخ الطبي عن عائلته .ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة السابقة
والتوجهات الحالية .يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا ً لإلجراءات الموضوعة
مسبقا ً قبل اعتمادها.

تقوم المجموعة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية
مواردها الرأسمالية.

تقوم المجموعة بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين على أساس نسبي وغير نسبي لتخفيض صافي تعرضها للمخاطر .عالوة على
ذلك ،يجوز لعمالء التأمين شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة .وتخضع عملية شراء عقود إعادة التأمين
االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي مصروفات إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من قبل قسم
إعادة التأمين.

تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد من أن االفتراضات الخاصة بالتسعير ال تزال مناسبة .ويتم إجراء
تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما هو مصدر توقع أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع .ويؤكد هذا التحليل
مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.
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 43التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية

 43التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية

تتأثر البيانات المالية الموحدة للمجموعة ونتائجها المالية بالسياسات واالفتراضات والتقديرات المحاسبية ورأي اإلدارة والتي من
الضروري وضعها في سياق إعداد البيانات المالية الموحدة .تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .إن جميع التقديرات واالفتراضات المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير
المالية تمثل أفضل التقديرات الممكنة وفقا ً للمعايير المعمول بها .يتم تقييم التقديرات واآلراء بشك ٍل متواصل ،وتستند إلى الخبرة السابقة
وعوامل أخرى والتي منها التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يتوقع أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة .إن السياسات
المحاسبية ورأي اإلدارة بخصوص بنود معينة لهما أهمية خاصة بالنسبة لنتائج المجموعة ومركزها المالي نظرا ً لطبيعتهما الهامة.

(أ) أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

فيما يلي األحكام الهامة ،باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه ،والتي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة
والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية:

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

(أ) أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9تابع)
▪ تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج
األعمال .تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين.
يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياسها ،والمخاطر التي تؤثر على
أداء ا لموجودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات .تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب
متفقة مع الهدف من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل .تعتبر المراقبة جز ًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان
نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا وإذا لم يكن مناسبا ،ما إذا كان هناك تغيير في نموذج
غييرا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.
األعمال وبالتالي ت ً
▪ الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا ً لموجودات المرحلة األولى ،أو للخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لموجودات المرحلتين الثانية أو الثالتة .ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تكون مخاطر االئتمان
قد زادت بشكل جوهري كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ما الذي يشكل زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان .عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بشكل جوهري ،تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات
المستقبلية الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم ،حيث يفترض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تجاوز العميل 30
يوما ً في سداد دفعاته التعاقدية.
▪ إنشاء مجموعات الموجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة
عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة،
حسب المنتج .تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة .وهذا أمر
مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان ،هناك إعادة تقسيم الموجودات بشكل مناسب .وقد ينتج عن ذلك إنشاء
محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.
إن إعادة تقسيم المحافظ والحركة بين المحافظ أكثر شيوعًا عندما تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (أو عند عكس تلك الزيادة
الجوهرية) وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر أو
العكس ،ولكن يمكن أن تحدث أيضًا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا
أو الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر ولكن مبلغ تغييرات الخسائر االئتمانية المتوقعة يتغير بسبب اختالف المخاطر االئتمانية
للمحافظ.
▪ النماذج واالفتراضات المستخدمة
تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة .يتم
تطبيق الحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نوع من الموجودات ،وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج ،بما في ذلك
االفتراضات المتعلقة بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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ب) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية

ه) مخصص المطالبات القائمة المبلغ وغير المبلغ عنها

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

تصنف المجموعة األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو مطلوب مالي أو كأدة ملكية
وفقًا لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة .يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في البيانات المالية الموحدة لموضوعها وليس لشكلها
القانوني.

يتعين على اإلدارة إبداء رأي هام فيما يتعلق بتقدير المبالغ المستحقة ألصحاب العقود الناشئة عن المطالبات المتعلقة بعقود التأمين .تستند
هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على درجات متباينة ،وعلى األرجح هامة ،من االجتهاد
والشكوك حيث إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

وتحدد المجموعة التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التصنيف ،إن أمكن وكان مناسبًا ،في تاريخ كل بيان
مركز مالي.

وعلى وجه الخصوص ،يجب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي والتكلفة
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي .يتم تقدير المطالبات التي تتطلب أحكاما ً قضائية أو
قرارات تحكيمية بشك ٍل منفرد .يتولى خبراء مستقلون في تعديل الخسائر عادة ً تقدير مطالبات الممتلكات .وتقوم اإلدارة بمراجعة منتظمة
لمخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها.

وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية ،يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقاريـر
المالية .وتستعين المجموعة عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطوبات بالبيانات السوقية الملحوظة المتاحة .وفي حال
عدم وجود مدخالت المستوى  ،1تجري المجموعة التقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا .ويعمل البنك بتعاون وثيق مع
المقيميين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على النموذج.

ج) قياس القيمة العادلة

عندما يتعذر اشتقاق القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة ،فإنه يتم
تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام نماذج حسابية .ويتم استنباط مدخالت هذه النماذج من بيانات
السوق الجديرة بالمالحظة ،إن أمكن ،ولكن عند عدم توافر بيانات السوق الجديرة بالمالحظة ،يجب اتخاذ بعض األحكام لتقدير القيم
العادلة .وتتضمن هذه األحكام اعتبارات السيولة ومدخالت النماذج مثل التقّلّب في افتراضات أدوات التحوط غير المؤرخة ونسب الخصم
ونسب الدفعات المقدّمة ونسبة التعثر لألوراق المالية المدعومة بموجودات .تعتقد اإلدارة أن أساليب التقييم المختارة واالفتراضات
المستخدمة مالئمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

د) األدوات المالية المشتقة

بعد االعتـراف المبدئي ،يتم الحصول على القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تقاس بالقيمة العادلة بشكل عام بالرجوع إلى أسعار
السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسبًا .وعندما تكون األسعار غير متاحة،
يستخدم البنك تقييمات الطرف المقابل (تقييمات الطرف الثالث) أو يتم تحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تشير إلى البيانات
القابلة للمالحظة في السوق .ويشمل ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عندما توجد أسعار قابلة للمالحظة في السوق ،وتحليالت التدفقات
النقدية المخصومة ،ونماذج تسعير الخيارات ،وأساليب التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المشاركين في السوق .إن العوامل
الرئيسية التي تهم اإلدارة عند تطبيق نموذج ما هي:
( )1االحتمالية والتوقيت المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة .وتخضع هذه التدفقات النقدية عادة ً للشروط الحاكمة لألداة ،غير أن
تقدير اإلدارة قد يكون مطلوبا ً في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف اآلخر على االلتزام باألحكام التعاقدية لألداة محل شك.
معدل الخصم المناسب لألداة .تحدد اإلدارة هذا المعدل بنا ًء على تقديرها لهامش المعدل بشأن األداة أعلى من المعدل الذي ال يحمل
مخاطر .وعند تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة ،تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على أساس النظام الذي يتم
معه مقارنة المركز المحتفظ به.

و) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات وتكلفة االستهالك لها .تتغير تكلفة االستهالك للسنة بشكل ملحوظ إذا اختلف العمر
الفعلي عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .لم تشر عملية المراجعة التي أجرتها اإلدارة في السنة الحالية إلى وجود ضرورة لتغيير العمر
اإلنتاجي للممتلكات والمعدات.

ز) إطفاء الشهرة

إن حساب القيمة قيد االستخدام يتأثر باالفتراضات التالية:

( )1معدل النمو

تستند معدالت النمو على تقييم اإلدارة في حصتهم من السوق مع مراعاة النمو المتوقع والطلب على المنتجات المعروضة .معدل النمو
المستخدم في االحتساب  %2.5سنويا.

( )2هوامش الربح

تستند هوامش الربح على تقييم اإلدارة الحتمالية األداء لوحدة توليد النقد للسنوات الخمسة القادمة.

( )3معدالت الخصم

قامت اإلدارة بإستخدام معدل الخصم بنسبة  %8.48سنويًا على مدار فترة التقييم مما يعكس تكلفة رأس المال المرجح المقدر للمجموعة
ومخاطر السوق المحددة.

ح) قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة والتي لها أكبر األثر على المبالغ
المعترف بها في البيانات المالية:

▪
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تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /األسواق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات
الصلة بكل سيناريو .وعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ،تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم تستند إلى
افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف الدوافع االقتصادية وكيف تؤثر هذه الدوافع على بعضها البعض.
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ل) اآللية المستخدمة في تحديد افتراضات عقود التأمين

▪
▪
▪

احتمالية التعثر :تشكل احتمالية التعثر أحد المعطيات الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .إن احتمال التعثر في السداد
هو تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل نطاق زمني معين ،ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات بالظروف
المستقبلية.
الخسارة الناتجة عن التعثر :تعد الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد  .وتستند
إلى الفرق ب ين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع استالمها المقرض ،مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من
الضمانات والتعزيزات االئتمانية المتكاملة.
إن التعرض الناتج عن التعثر هو تقدير التعرض الحالي للتسهيالت الممولة .أما بالنسبة للتسهيالت غير الممولة ،فيتم أخذ التعرضات
عند التعثر كناتج لعوامل تحويل االئتمان وقيم العقد السارية .إن التعرض في تاريخ التعثر عن السداد في المستقبل ،مع مراعاة
التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير ،يشمل سداد المبلغ األساسي والفائدة والسحوبات المتوقعة للتسهيالت الملتزم بها

ي) أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المقدمة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

فيما يلي األحكام الهامة ،باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه ،والتي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في المعلومات المالية:

تحديد فترة اإليجار

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

قد يتم تطبيق طرق السلم المتسلسل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة (على سبيل المثال ،المطالبات المدفوعة
باإلضافة إلى تقديرات الحالة) .ينطوي األسلوب األساسي على تحليل العوامل التاريخية لتطور المطالبات واختيار عوامل التطور المقدرة
على أساس هذا النمط التاريخي ،ثم يتم بعد ذلك تطبيق عوامل التطور المختارة على معطيات المطالبات المتراكمة لكل سنة من سنوات
الحادث التي لم يكتمل تطورها بعد وذلك لتحديد التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات عن كل سنة من سنوات الحادث.
إن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسنوات الحوادث وفئات العمل التي وصلت إلى نمط تنمية مستقر نسبيًا .وتعتبر أساليب السلم
المتسلسل أقل مالءمة في الحاالت التي ال يكون لدى المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطور لفئة معينة من األعمال.
تستخدم طريقة بورنهوتر -فيرغسون مزي ًجا من التقدير المعتمد على المعيار أو السوق والتقدير المستند إلى تجربة المطالبات .يستند
األول إلى مقياس التعرض مثل األقساط؛ ويستند هذا األخير على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى اآلن .يتم الجمع بين التقديرين
باست خدام صيغة تعطي وزنا أكبر لتقديرات تستند إلى الخبرة مع مرور الوقت .وقد استخدم هذا األسلوب في الحاالت التي لم تكن فيها
تجربة المطالبات المطورة متاحة للتوقعات (سنوات الحوادث األخيرة أو فئات جديدة من األعمال).

عند تحديد فترة اإليجار ،تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار التمديد ،أو عدم
ممارسة خيار اإلنهاء .تُدرج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) فقط في فترة اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة
تمديد عقد اإليجار (أو عدم إنهائه).

يعتمد اختيار النتائج المنتقاة لسنة الحادث لكل فئة من نشاط التأمين على تقييم األسلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية .وفي بعض
الحاالت ،يشير ذلك إلى أنه قد تم اختيار متوسط مرجح لألساليب المختلفة لكل سنة من سنوات الحادث أو لمجموعة من سنوات الحادث
في نفس النشاط .قام الخبير االكتواري الداخلي للشركة بجانب عدد من الخبراء االكتواريون المستقلون أيضًا بتقييم االحتياطيات الفنية
للشركة واستخدموا البيانات التاريخية على مدار التسع سنوات الماضية.

يتم مراجعة التقييم إذا ما وقع حدث هام أو تغير هام في الظروف يؤثر على هذا التقييم وأنه ضمن سيطرة المستأجر.

لم تقم الشركة بتغيير افتراضاتها فيما يتعلق بعقود التأمين خالل السنة.

مبالغ دائنة بموجب ضمان القيمة المتبقية

تقوم المجموعة مبدئيا ً بتقدير واالعتراف بالمبالغ التي يُتوقع أن تكون دائنة بموجب ضمانات القيمة المتبقية اللتزام اإليجار .ويتم مراجعة
المبالغ ،وتعديلها حسبما كان األمر مالئماً ،في نهاية كل فترة تقرير.

ك) اآللية المستخدمة في تحديد افتراضات عقود التأمين
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها على المستوى الكمي.
تستخدم الشركة افتراضات تستند على مزيج من البيانات الداخلية وبيانات السوق لقياس مطلوبات المطالبات المستحقة عليها .إن معظم
البيانات الداخلية مستمدة من تقارير المطالبات ربع السنوية للشركة ،وكذلك فرز عقود التأمين الفعلية كما في نهاية فترة التقرير بهدف
استخالص بيانات عقود التأمين القائمة المحتفظ بها .قامت الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة في القطاعات الذي تمارس فيها
شركات التأمين نشاط ها ،وكذلك المطالبات الفعلية السنوية .يتم استخدام هذه المعلومات لتطوير سيناريوهات تتعلق بوقت استجابة
المطالبات المستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.
تستخدم المجموعة عدة طرق إحصائية للتوصل إلى االفتراضات المختلفة المتعلقة بتقدير التكلفة النهائية للمطالبات .والطريقتان األكثر
استخدا ًما هما طريقة السلم المتسلسل وطريقة بورنهوتر -فيرغسون.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 44إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي

 44إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي (تابع)

من المتوقع أن تكون التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد 19-كبيرة حيث تواصل تطورها السريع في الوقت الحالي .قدمت الجهات
التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات .كما أعلن مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي عن إجراءات وحوافز متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى  256مليار درهم لمساعدة البنوك على دعم القطاعات
االقتصادية واألفراد الذين تأثروا بهذه األزمة في اإلمارات العربية المتحدة.

أثر فيروس كوفيد  19 -على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)

أثر فيروس كوفيد 19-على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنا ًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة.
ومن أجل تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة ،يستخدم البنك عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات
متفاوتة الشدة وبأوزان منا سبة للتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة .لدى
البنك حوكمة متينة لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة في جميع
األوقات .وعلى وجه التحديد ،تشرف لجنة توجيهية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على جميع جوانب إطار المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9بالمشاركة مع رئيس المخاطر والمدير المالي وأعضاء آخرين من قسم المخاطر وقسم المالية .ومن خالل هذه
اللجنة ،يقوم البنك بمراجعة مدى مالءمة المعطيات والمنهجية للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،9وفعالية وموثوقية إعداد التقارير وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9والمسائل األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9على أساس مستمر.
قام البنك بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي كوفيد 19-على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9في ضوء المعلومات المتاحة .وعموماً ،فإن وضع كوفيد 19-غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة ،مما يجعل من
الصعب إدراج التأثيرات في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل موثوق .وعلى الرغم من ذلك ،وإدراكا ً بأنه من المتوقع أن يكون
لتفشي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك المعقول ،والذي من المتوقع أن يكون له تأثير على محفظة البنك.
تحدد المجموعة ،بنا ًء على التحليل التاريخي ،المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان لمحافظها المختلفة وتستخدم
توقعات االقتصاد الكلي لهذه المتغيرات لتقدير احتمالية التعثر .ويعمل بالمجموعة خبراء يتسخدمون المعلومات الخارجية والداخلية لوضع
 3سيناريوهات "سيناريو أساسي وسيناريو التحسن والتدهور" ،وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9وفقًا إليضاح
التوجيه المشترك الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية،
استخدمت المجموعة توقعات االقتصاد الكلي المحدثة للخسائر االئتمانية المتوقعة في الربع الرابع لسنة  ،2020والتي تتضمن تأثير
كوفيد 19-على أرقام الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك ،وبالتالي توقفت الزيادة في احتمالية السيناريو المتشائم من الربع الرابع لسنة
.2020
اعترافا ً بعدم اليقين االقتصادي الكبير بسبب أزمة كوفيد 19 -مع الصعوبات المتعلقة بتطبييق مبادئ ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية  9في ظل هذه الظروف ،قام كل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم
الخدمات المالية بشكل مشترك بإصدار مذكرة إرشادية للبنوك وشركات التمويل ("التوجيهات المشتركة") في اإلمارات العربية المتحدة
في  15أبريل  2020تتعلق بتقدير مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حول الخسائر االئتمانية المتوقعة في سياق أزمة
كوفيد .19-وأخذت المجموعة في االعتبار أحكام التوجيهات المشتركة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة.
باإلضافة إلى ذلك ،تواصل المجموعة مراجعة مدى مالءمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات في ملف
المخاطر وكذلك في حال أي زيادة فعلية أو متوقعة في مخاطر االئتمان .يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتملة لكوفيد-
 19على كل عميل باإلضافة إلى مراجعة التأثيرات على قطاعات العمل.
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وف ًقا لمتطلبات التوجيهات المشتركة ،بدأ البنك بتصنيف العمالء الذين يحصلون على تأجيل للدفعات إلى مجموعتين (المجموعة 1
والمجموعة  )2استنادًا إلى مدى التأثير المتوقع لهذا الوباء على كل عميل .يصنف في المجموعة  1العمالء المتأثرون بشكل طفيف
وفي المجموعة  2المقترضون الذين تراجعت محفظة االئتمان الخاصة بهم بشكل جوهري.
يتم اتخاذ قرارات التصنيف استنادًا إلى المنتج أو المحفظة ،على سبيل المثال؛ بالنسبة للمحفظة غير المخصصة لألفراد (عمالء
الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألعمال) ،يتم إجراء عملية التصنيف من خالل تقييم كل حالة على حدة للمقترض
واألعمال األساسية بما في ذلك تأثير العوامل الخارجية على األعمال األساسية (التدفقات النقدية ،ومعدل الدوران ،وقدرة السداد ،وما
إلى ذلك) للمقترض واستنادًا إلى مجموعة من المعايير المعينة (مثل فقدان الوظيفة ،وتخفيض الراتب ،ومستوى عمليات األعمال سواء
كان السبب في ذلك طبيعي أم ال) ،وكذلك بالنسبة لمحافظ األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة األخرى .وقرارات التصنيف هذه
إطارا داخليًا للحوكمة حول
متكررة ويتم مراجعتها على أساس مستمر وقد تتغير بنا ًء على المواقف الخارجية المتطورة .ووضع البنك
ً
تقييم التصنيف.
يراقب البنك باستمرار الوضع الحالي غير المسبوق ويعمل أيضًا بشكل وثيق مع عمالئه ويقوم بتقديم الدعم المطلوب في هذه األوقات
غير المستقرة والمتطورة ،كما قام بإعادة تقييم المحفظة كما في  31ديسمبر  .2020وشمل ذلك تقييم ما إذا كانت محفظة المؤسسات
المالية واالستثمارية قد عانت من تدهور جوهري في جودة االئتمان.
يواصل البنك العمل مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والسلطات التنظيمية األخرى في البلدان التي يعمل فيها لتحسين
وتفعيل خطط اإلعفاء التي يتم اإلعالن عنها لمساعدة العمالء المتأثرين بفيروس كوفيد .19-ويشمل ذلك خطة الدعم االقتصادي
الموجّهة التي تم اإلعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  6أبريل  2020و 6أغسطس  .2020قام أكثر من اثنين وعشرين
ألف عميل من عمالء البنك في قطاعات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات باالشتراك في هذه الخطط كما في 31
ديسمبر .2020
إدارة السيولة
لقد أصبحت ضغوط السيولة الشديدة التي سببتها الجائحة خالل الجزء األول من السنة وراءنا إلى حد كبير .ساعد التعافي التدريجي
ألسعار النفط ،وضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ،ال سيما اإلجراءات التي اتخذها مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب ،القطاع المصرفي في التغلب على المخاوف األولية .مع أزمة السيولة المفاجئة خالل
منتصف شهر مارس ،اتخذ رئيس لجنة الموجودات والمطلوبات مع األعضاء المعنيين خطوات متعددة لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة
لمعالجة الوضع الحالي بما في ذلك تحديثات منتظمة إلى مجلس اإلدارة .باإلضافة إلى زيادة وتيرة وعمق مراقبة الصفقات الجديدة
والتدفقات النقدية المرتبطة بها ،قام البنك بتعديل تسعير معامالت تحويل األموال الداخلية لتشديد صرف الموجودات وتشجيع المزيد
من الودائع التي تسعى إلى تعزيز احتياطي السيولة .وقام البنك بشكل فعال بإيقاف جميع األعمال غير الملزمة التي لم تكن بدافع عالقة
عمل أو لم تؤثر على عقود االمتياز لدى البنك لمدة قصيرة من الزمن .كما قام المصرف المركزي بخفض متطلبات االحتياطي مقابل
أرصدة الحسابات الجارية وودائع االدخار في أبريل  ،2020مما وفر دفعة فورية لسيولة البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ومن أجل السماح للبنوك باالستفادة من السيولة التي تم اإلعالن عنها على هذا النحو ،قام المصرف المركزي بتخفيض الحد األدنى
لمعدالت السيولة (معدل تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة) بنسبة  .%30إن مجموعة التدابير المذكورة أعاله من قبل
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيولة من قبل البنك ساعدت في ضمان قدرة البنك على تلبية
متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئه بشكل فعال ودون انقطاع ،حتى خالل فترة طويلة من ضعف الوصول إلى أسواق التمويل
األجنبي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تابع)

 44إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي (تابع)

 45المساهمات االجتماعية

إدارة السيولة (تابع)

بلغت قيمة المساهمات االجتماعية (شاملة التبرعات الخيرية) المقدمة خالل السنة لمختلف المستفيدين  0.63مليون درهم (:2019
 0.66مليون درهم).

واصل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي دعم القطاع المصرفي من خالل توسيع نطاق خطة دعم اقتصادي مستهدفة ،مما
يسمح للبنوك اإلماراتية بالحصول على تمويل بتكلفة صفرية من المصرف المركزي وتمرير المنافع من خالل السماح بتمويل جديد،
وتأجيل المبالغ األصلية و /أو الفائدة لعمالئها ،لفترة ستة أشهر إضافية .سيؤدي ذلك إلى تسهيل سيناريو السيولة للقطاع ككل وتوفير
حماية مناسبة للقطاع .قام البنك بسحب التمويل بالتكلفة الصفرية المطلوب والبالغ  1,199مليون درهم وقام بنقل المنافع للعمالء بما
يتماشى مع لوائح المصرف المركزي لضمان حصول العمالء على الدعم المناسب.

 46إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيف بعض البنود لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

 47األحداث الالحقة

تحسنت سيولة السوق بشكل كبير على الصعيدين المحلي والعالمي مما أدى إلى زيادة كبيرة في السيولة في النظام المصرفي .وبنا ًء على
ذلك ،قام البنك بسداد مصادر التمويل ذات التكلفة العالية مع الحفاظ على فائض السيولة في نفس الوقت .يواصل البنك توخي الحذر
واالستعداد الجيد ألي سيناريوهات سيولة غير متوقعة

سا للسهم) من رأس مال البنك في اجتماعهم المنعقد في  2فبراير .2021
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة  15( ٪15فل ً

تخطيط استمرارية األعمال

 48الزكاة المستحقة

تستمر اللجنة اإلدارية بالبنك المكونة من رؤساء جميع اإلدارات في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات المناسبة بما يتماشى مع
توجيهات الهيئة الوطنية إلدارة األزمات والكوارث والطوارئ لضمان سالمة وأمن موظفي البنك وخدمة غير منقطعة لعمالئنا .بدأ
حوالي  % 50من الموظفين العمل من المكتب وتم تقسيم الفرق العاملة من المكتب في مواقع مختلفة .يتم االلتزام بجميع البروتوكوالت
المطلوبة من قبل دائرة الصحة ،أي ارتداء األقنعة من قبل الموظفين عند تواجدهم في مباني البنك والحفاظ على المسافة االجتماعية بين
محطات العمل .كما ُوضعت خطط الستمرارية األعمال للقطاعات المعنية وتم اختبارها.

تبلغ الزكاة المستحقة لسنة  2020مبلغ  1,550,000درهم تمثل  %2.5775من صافي موجودات الزكاة المستحقة والبالغة
 60,145,000درهم وهي معتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .تم تحويل المبلغ المتعلق بالزكاة المستحقة من أرباح المجموعة
المحتجزة وتم قيده في حساب الزكاة المستحقة .باإلشارة إلى مذكرة صندوق الزكاة رقم /2020/385اس بتاريخ  ،2020/06/03سيتم
تحويل  %20من إجمالي الزكاة المستحقة لسنة  2020إلى "صندوق الزكاة".

وتتم حماية الوصول عن بعد إلى محطات العمل باستخدام سطح المكتب االفتراضي واتصال الشبكة الخاصة االفتراضية (.)VPN
يفرض االتصال مصادقة ثنائية العامل باستخدام الرموز المميزة .وتم طرح مبادرات محددة للتوعية بأمن اإلنترنت لكل من الموظفين
والعمالء .تتم مراقبة جميع قدرات العمل عن بعد التي تمت إتاحتها للموظفين ويتم اعتراض جميع التهديدات والرد عليها من قبل مركز
عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة.

 49اعتماد البيانات المالية الموحدة
تم اعتماد البيانات المالية الموحدة بتاريخ  2فبراير.2021

يقوم البنك بمراقبة التطورات المحلية التي من الممكن أن يكون لها أثر على عملياتنا .ويواصل البنك الترويج الستخدام القنوات الرقمية
مما أدى إلى تقليل اإلقبال على الفروع .تعمل جميع الفروع بكامل طاقتها ويتم تقديم الخدمات للعمالء .تتم إدارة التباعد االجتماعي وقوائم
االنتظار وفقًا إلرشادات السلطة المحلية .لقد اتخذ البنك إجراءات لمراقبة مستويات الخدمة ويواصل البنك تلبية توقعات عمالئنا ودعمهم
بشكل فعال خالل هذه األوقات.
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بازل  -3اإلفصاحات بموجب بيالر  3للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 .2هيكل رأس المال

اإلفصاحات الواردة أدناه تخص بنك رأس الخيمة الوطن (ش.م.ع) ر
وشكاته الخمسة التابعة ( المجموعة) وذلك بموجب متطلبات بازل  ، 3بيالر 3
ي
.
ومبادئ إنضباط السوق الذي يلزم البنوك الكشف عن المعلومات الكمية والنوعية للمخاطر وإدارة رأس المال وهذه اإلفصاحات أيضا بمثابة إمتثال
للتعميم رقم  2018/28المؤرخ يف  17يناير  2018الصادر عن مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

اإلفصاحات الكمية :

مركز قوي لخلق
القيمة

هيكل راس مال المجموعة بموجب بازل  3مبي من خالل الجدول ادناه -:
 31ديسمي
2020
الف درهم

 31ديسمي
2019
ألف درهم

1,676,245
4,172,571
1,583,664
497,669
()251,437

1,676,245
4,077,839
919,100
1,104,419
()502,874

ر
الشيحة األوىل من رأس المال األسهم العادية قبل التسويات النظامية
خصما  :اإلستقطاعات النظامية
خصما  :إستقطاعات السقوف
مجموع ر
الشيحة األوىل من رأس المال األسهم العادية بعد التسويات النظامية
والسقوف

7,678,712
-

7,274,729
-

7,678,712

7,274,729

ر
الشيحة  1اإلضافية من رأس المال
.2
 2.1ر
الشيحة  1المؤهلة من رأس المال
 2.2رشيحة  1أخرى من رأس المال
مجموع ر
الشيحة 1اإلضافية من رأس المال

-

-

ر
.3
الشيحة  2من رأس المال
 3.1ر
الشيحة  2األدوات
 3.2ر
الشيحة  2األخرى من رأس المال
ر
مجموع الشيحة  2من رأس المال

492,180
492,180

526,496
526,496

مجموع قاعدة رأس المال

8,170,892

7,801,225

 .1ر
الشكات التابعة واالستثمارات الهامة:
ر
وه رشكة رأس الخيمة الوطنية للتأمي (ش.م.ع) ومكتب خدمات الدعم ش.م.خ
يضم بنك راس الخيمة الوطن (ش.م.ع) البنك وخمسة شكات تابعة ي
و رشكة راك تكنولوج ف المنطقة الحرة ر
وشكة راك للتمويل كايمان ليمتد وراك جلوبال ماركتس كايمان ليمتد (يشار إليهم مجتمعي بالمجموعة) وتشمل
ي ي
ر
ر
البيانات المالية الموحدة البنك ر
المباشة ف ر
.
التابعة
يل-:
كما
التابعة
كات
الش
وغي
ة
المباش
البنك
ملكية
حقوق
و
وشكاته
ي

ر
الشكة التابعة
رشكة رأس الخيمة الوطنية للتأمي
ش.م.ع

رأس المال
المرصح به والمصدر

بلد
التأسيس

نسبة
الملكية

األنشطة الرئيسية

 121.275مليون درهم

%79.23

اإلمارات العربية
المتحدة

جميع فروع أعمال التأمي

مكتب خدمات الدعم ش.م.ح

 500,000درهم

*%80

اإلمارات العربية
المتحدة

تقديم خدمات الدعم اإلداري للبنك.

رشكة راك تكنولوجي ش.م.ح

 500,000درهم
المرصح به
أمريك
دوالر
50,000
ي
المصدر  100دوالر
أمريك
ي

*%80

اإلمارات العربية
المتحدة

التقن للبنك.
تقديم خدمات الدعم
ي

%100

جزر الكايمان

تسهيل إصدار سندات اليورو متوسطة
األجل وقروض أخرى طويلة األجل.

المرصح به
أمريك
 50,000دوالر
ي
أمريك
المصدر  1دوالر
ي

%100

رشكة راك كايمان للتمويل المحدودة

راك جلوبال ماركيتس كايمان ليمتد

جزر الكايمان

تسهيل معامالت الخزانة.

ه  %100حيث أن الحصة المتبقية مملوكة من قبل طرف ذي عالقة عل سبيل األمانة
تمثل الملكية القانونية للبنك .ومع ذلك ،فإن الملكية النفعية ي
ولصالح البنك.

.1

راس المال العام (أسهم عادية) -ر
الشيحة األول

 .1رأس المال
 1.1راس مال األسهم
 1.2احتياطيات مؤهلة
 1.3أرباح مستبقاة
 1.4أرباح السنة الحالية مدققة
 1.5أرباح أسهم

*ملحوظة :
( )1ر
الشيحة الثانية من رأس المال تتكون من الجزء المسموح به من المخصص العام.

ر
س") ال يتم خصمه من رأس
بموجب النطاق
ي
التنظيم لتوحيد البيانات  ،فإن االستثمار يف شكة رأس الخيمة الوطنية للتأمي ش م ع ("راك ان آي ي
المال ولكن يتم ترجيح المخاطر بنسبة ٪250
س
اإلستثمار يف راك أن آي ي
 317.24مليون درهم

س
المخاطر المرجحة لإلستثمار يف راك أن آي ي
 793.11مليون درهم

2

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

نسبة المخاطر المرجحة
%250
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.3

اإلفصاحات النوعية :

كفاية رأس المال

ً
ً
يتبع البنك النهج الموحد لتقييم الركية األول لكفاية رأس المال .وفقا لتعليمات البنك المركزي أيضا  ،يتعي عل البنك تخصيص جزء من رأسماله
ر
إحتياط) إعتبارا من عام  ، 2019يتطلب من البنك اإلحتفاظ بنسبة  ٪2.5من قاعدة رأس المال وذلك حسب اليتيبات
إحتياط (رأسمال
كرأسمال
ي
ي
المقررة أدناه .

ر
المرصف (باستخدام المنهج الموحد)
الدفي
مخاطر االئتمان يف
ي
مخاطر السوق ف ر
دفي التداول (باستخدام مقاييس موحدة)
ي
المخاطر التشغيلية يف جميع قطاعات البنك (باستخدام المنهج الموحد البديل)

ً
الشيحة األول من األسهم العادية بنسبة  ٪17.50و كفاية رأس مال إجمالية بنسبة  . ٪18.63ر
حاليا بنسبة رأس مال من ر
الشيحة
يحتفظ راك بنك
ه الجزء المسموح به من المخصص العام.
2020
و
2019
ف
عام
المال
الثانية من رأس
ي
ي
يل -:
هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل  3كما يف  31ديسمي  2019و  31ديسمي  2020مبينة كما ي
 31ديسمب
( 2020قبل تطبيق
ر
االحبازي)
المرشح
ألف درهم

 31ديسمب
( 2020بعد تطبيق
ر
االحبازي)
المرشح
ألف درهم

الشق األول من رأس المال
رأس المال العادي

ألف درهم

1,676,245

1,676,245

1,676,245

احتياطيات قانونية وأخرى

3,973,371

4,172,571

4,077,839

أرباح مستبقاة

1,583,664

1,583,664

919,100

أرباح السنة الحالية

497,669

497,669

1,104,419

توزيعات األرباح
الشق األول من قاعدة رأس المال

()251,437

()251,437

 31ديسمب
2019

()502,874

7,479,512

7,678,712

7,274,729

الشق
الثان من قاعدة رأس المال
ي

489,690

492,180

526,496

مجموع قاعدة رأس المال

7,969,202

8,170,892

7,801,225

ّ
المرجحة بالمخاطر
الموجودات

أنشطة المجموعة معرضة ل مجموعة متنوعة من المخاطر المالية و تنطوي هذه األنشطة عل تحليل وتقييم وقبول وإدارة بدرجة معينة للمخاطر أو
مجموعة من المخاطر .وأخذ المخاطر يف اإلعتبار هو من صميم إدارة األعمال والخدمات المالية .لذا تهدف المجموعة إل تحقيق التوازن المناسب بي
المال للمجموعة.
المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة عل األداء
ي
تأخذ إدارة المخاطر ف المجموعة ف اإلعتبار العديد من المخاطر .ف العادة تشمل مخاطر االئتمان ،مخاطر السيولة  ،ومخاطر ر
اليكز ومخاطر السوق و
ي
ي
ي
المخاطر التشغيلية  ،ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر استمرارية العمل  ،مخاطر السمعة و المخاطر التنظيمية واالمتثال .يتم وضع سياسات لتحديد
وتحليل هذه المخاطر  ،ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر  ،ورصدها و ر
االليام بالحدود من خالل وسائل موثوق بها و أنظمة معلومات متطورة
ومواكبة .تقوم المجموعة بمراجعة دورية لسياسات و نظم إدارة المخاطر لتعكس التغيات يف األسواق والمنتجات و أفضل الممارسات.

يغط حساب المخاطر المرجحة لألصول المخاطر التالية:
ي
•
•
•

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

ر
اتيج المستهدف بصورة
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك يعتقدون بأن اإلدارة ال
ه أمر غاية يف األهمية لتحقيق النمو االسي ي
فعالة للمخاطر ي
مستدامة .لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس تصادق عل ر
اسياتيجية إدارة المخاطر العامة للبنك وتقوم بتوفي التوجيهات والتدابي الالزمة إلدارة
ر
الن تتوافق مع تعليمات المرصف
مخاطر البنك المتخذة بواسطة المجموعة .وظيفة إدارة المخاطر بالبنك مستقلة عن وظائف إتخاذ المخاطر و ي
المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتتوافق مع نموذج المجموعة المكون من ثالثة خطوط دفاع.
كجزء من عملية تقييم كفاية رأس المال
الداخل بموجب إطار بازل  3الخاص بالمرصف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،يقدم البنك بصفة
ي
دورية تقريره عن عملية تقييم كفاية رأس المال الداخل إل المرصف المركزي  ،حيث يحدد جميع المخاطر ر
الن يتعرض لها والتدابي ومراقبتها
ي
ي
وتخفيف هذه المخاطر وتحقيق التوافق مع رأس المال .لدى البنك إطار عمل لقياس متطلبات رأس المال للمخاطر المادية خالف المخاطر الموىص
ر
بها من قبل بيالر  1مثل مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة يف دفاتر الحسابات المرصفية ومخاطر اليكي يف إطار بيالر  .2تقوم المجموعة بتقييم
هذه المخاطر وتخصيص رأس المال إذا وجد إذا كان ماديا .ويؤخذ يف االعتبار أي موجهات من الجهة التنظيمية.
ً
إن إدارة المخاطر مسؤولة عن حساب متطلبات رأس المال يف إطار عملية تقييم كفاية رأس المال
الداخل .ﯾقوم البنك أﯾضا بإجراء اختبار إقتصادي عل
ي
ً
الﮐل وفقا للمبادئ التوجﯾﮭﯾة للمرصف المرﮐزي.
المستوى ي
تتم إدارة مخاطر السيولة بواسطة إدارة الخزانة تحت رإشاف لجنة الموجودات والمطلوبات (ألكو) وفقا لتعليمات مرصف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي والمبادئ الداخلية للبنك .أنشأت إدارة الخزانة إطارا قويا إلدارة مخاطر السيولة بحيث يضمن السيولة الكافية .يراقب البنك نسب السيولة
بصورة يومية وأقام نظاما إداريا داخليا يؤدي إل اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الحاجة .باإلضافة إل ذلك ،اختبارات السيولة وتحليل السيناريوهات
ر
الن يستخدمها البنك لقياس مخاطر السيولة وتقييم موقف سيولة البنك عل المدى القصي.
ويعتي ذلك واحد من األدوات الرئيسية ي
ر
الن يركز عليها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك .يواصل البنك نهجه يف الحفاظ وعدم التسامح مطلقا
يظل االمتثال
النظام واحدا من المناطق ي
ي
فيما يتعلق بأي خروقات تنظيمية .وتعتي وظيفة االمتثال مهمة مستقلة داخل قسم إدارة المخاطر تقوم بمراجعة ومراقبة اإلمتثال وإدارة المخاطر و
األطر واإلجراءات عل صعيد البنك .وظ يفة االمتثال مسؤولة أيضا عن تخفيف نشاط مكافحة غسل األموال وفرض العقوبات ومراجعة اإلجراءات
التنظيمية وإصدار السياسات الداخلية.
ويعمل ف تلك الوظيفة موظفيي مؤهلي بمستوى عال .تم إجراء تدريبات وورش عمل عل ر
فيات دورية لتعزيز االنضباط واالمتثال يف كافة جوانب
ي
البنك .قام البنك باإلستثمار بصورة كافية يف تكنولوجيا المراقبة وتنفيذها بنجاح.
أنشأ البنك وظيفة مستقلة تحت مسم مخاطر أمن المعلومات تعمل بصورة فاعلة تحت مظلة رئيس إدارة المخاطر .ويقوم فريق أمن المعلومات
ر
اإللكيونية والتحكم فيها والحد من المخاطر .تقوم إدارة امن المعلومات بالعمل  24ساعة يف اليوم طيلة أيام األسبوع وأيام السنة
بمراقبة التهديدات
لرصد والرد عل أي تهديدات عل أمن المعلومات.

39,175,230

39,374,4

42,119,704

1,153,831

1,153,831

1,178,301

3,341,552

3,341,52

3,044,186

ّ
مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

43,670,613

43,869,814

46,342,191

إعتمدت المجموعة نهج معياري لحساب ورصد مخاطر االئتمان ومخاطر السوق .بالنسبة للمخاطر التشغيلية فقد تبنت المجموعة النهج الموحد
يل وصف لمختلف المخاطر بموجب بازل :3
البديل .وفيما ي

نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

%17.13

%17.50

%15.70

مخاطر االئتمان

الثان من رأس المال
نسبة كفاية رأس المال للشق ي

%1.12

%1.13

%1.13

%18.25

%18.63

%16.83

يتم تعريف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر المرتبطة بإخفاق العمالء للمجموعة أو األطراف األخرى يف اإليفاء أو عدم القدرة لدفع الفائدة وسداد قيمة
القروض األصلية أو اإلخفاق ف الوفاء ر
بالياماتهم التعاقدية بموجب اتفاقات القروض أو التسهيالت االئتمانية األخرى  ،مما يتسبب يف الخسارة المالية
ي
للمجموعة.

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل

مجموع نسبة كفاية رأس المال

ً
وفقا ألحكام مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن بازل  ،3يبلغ الحد األدن المطلوب لرأس المال بما يف ذلك مصد حماية رأس المال %13.0
ً
ً
لعام  .2020ومع ذلك ،بناء عل إشعار  CBUAE/BSD/N/2020/1479بتاري خ  18مارس  ،2020اعتبارا من  15مارس  2020ولمدة سنة واحدة،
ُ
ر
الن اتخذها مرصف اإلمارات العربية
يسمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس المال بحد أقىص  %60دون أي عواقب رقابية كجزء من اإلجراءات ي
المتحدة المركزي لمساعدة البنوك يف التعامل مع أزمة كوفيد .19-عالوة عل ذلك ،أصدر مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الئحة تنظيمية
بشأن األحكام المحاسبية ومتطلبات رأس المال  -ترتيب انتقال ر
باليامن مع إشعار  CBUAE/BSD/N/2020/2016بتاري خ  22أبريل  2020والذي
ي
ر
ر
االحيازي للبنوك بإعادة أي زيادات يف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتي األول والثانية
االحيازي .يسمح المرشح
أوضح تطبيق المرشح
ر
ر
التنظيم خالل فية انتقالية مدتها  5سنوات.
المال
أس
ر
إل
التقرير،
ة
وفي
2019
ديسمي
31
بي
9
رقم
المالية
للتقارير
الدول
من المعيار
ي
ي

4

ً
ر
الن يحتفظ البنك بأدواتها االئتمانية .األمر الذي يؤدي إل االنخفاض يف
تنشأ مخاطر االئتمان أيضا من انخفاض التقييم
ي
االئتمان لألطراف األخرى ي
ر
الن تواجه المجموعة .فإنه يتم تكريس الموارد والخيات إلدارة هذه المخاطر ضمن اإلدارات
قيمة الموجودات .ولما كانت مخاطر االئتمان أهم المخاطر ي
الرئيسية للمجموعة.
ر
وه مستقلة عن إدارة العمليات واألعمال .وقد طبق البنك السياسات
لدى البنك إدارة ائتمان رئيسية إلقراض الشكات واألفراد والمؤسسات المالية  ،ي
واإلجراءات والنظم المناسبة وبشكل منفصل بالنسبة إلقراض ر
الشكات واألفراد ر
حن يضمن حساب مخاطر االئتمان بصورة حذرة.
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.4

اإلفصاحات النوعية (تابع)
يف حالة اإلقراض بالنسبة لألفراد  ،يتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل المبيعات وعمليات حجز القروض وعمليات المساندة والتحصيل .يتم وضع
برامج المنتج المناسب من خالل تحديد رشائح العمالء ،معايي حجز القروض والضمانات بغية التأكد من إتساق عملية حجز القرض .ويتم رصد محفظة
ائتمان األفراد بصورة مركزية من خالل المنتجات ر
وشائح العمالء .التعرض بالنسبة للخدمات المرصفية ر
للشكات والمؤسسات فيتم إدارة خاطر االئتمان
من خالل تحديد ال رشيحة المستهدفة يف السوق ،عملية الموافقة عل االئتمان والمراقبة الدقيقة بعد رصف القرض والمعالجات الالحقة.
ر
تشف لجنة االئتمان ولجنة المخاطر التابعتي لمجلس اإلدارة عل التدابي واإلجراءات الموضوعة بواسطة إدارة االئتمان بما يف ذلك المحفظة ومستوى
ر
المقيض الكبية .عل مستوى اإلدارة التنفيذية  ،تقوم لجنة اإلئتمان بمراجعة المحافظ االئتمانية
العمالء وأيضا جودة األصول وصحة حسابات
ر
المتعية والحسابات تحت العقوبات  ،المتأخرات والموافقات االئتمانية.
الرئيسية والقروض

مخاطر اإلئتمان -اإلفصاحات الكمية
اف
صاف مخاطر التعرض
أ)
االئتمان بحسب التوزي ع الجغر ي
ي
ي
ر
اف
مخاطر البكز بحسب التوزي ع الجغر ي
اف وذلك كما يف  31ديسمي 2020
صاف مخاطر التعرض
ي
ي
االئتمان بحسب التوزي ع الجغر ي
اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درهم

مخاطر السوق
ر
الن تؤدي إل تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداوات المالية نتيجة للتغيات
وه المخاطر ي
تخضع المجموعة لمخاطر السوق ي
يف األسعار السوقية.
ر
والن جميعها تتعرض لتقلبات السوق ولتذبذب األسعار أو المعدالت أو
تنشأ مخاطر السوق من أسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية ي
األسعار السوقية مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.
رييأس لجنة الموجودات والمطلوبات الرئيس التنفيذي بعضوية كل من رؤساء أقسام المالية والخزينة والمخاطر والعمليات والخدمات البنكية ر
للشكات
التجارية والمؤسسات المالية واألفراد .تجتمع اللجنة بشكل منتظم لمراقبة مخاطر السوق وإدارتها.
المال  ،رئيس المخاطر  ،رئيس االئتمان  ،رئيس  -المخاطر
س) الرئيس التنفيذي وتتألف من المدير العام -الخزانة  ،الرئيس
ي
يرأس لجنة االستثمار ي
(ن ي
ورئيس التداول .تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة محفظة االستثمار إل جانب تغييات التقييم
بسبب التغيات ف أسعار الفائدة وهوامش االئتمان .عالوة عل ذلك  ،تقرر ر
وتوىص
إسياتيجية االستثمار وتخصيص الموجودات عل أساس سنوي ،
ي
ي
المجلس كذلك.
وه مسئولة عن الرقابة اليومية
مكتب الخزانة األوسط ومخاطر السوق تعمل ضمن إطار إدارة المخاطر تحت إدارة الرئيس التنفيذي للمخاطر ي
للتعرضات لمخاطر السوق ضمن سياسات المجلس وتأثي مخاطر السوق  .ويشمل إطار الحوكمة سياسة مخاطر السوق الداخلية وتتبع حدود مخاطر
يتماس مع اللوائح القائمة والسياسات الداخلية .ويتم أخذ المخاطر ف ر
ر
السوق بما
دفي سياسات االستثمار والتجارة للبنك والمخاطرة بشكل عام .يضمن
ي
ر
قسم مخاطر السوق باإلبالغ عن جميع المخالفات يف الحدود اإلئتمانية واليكي وغيها من المخاطر ذات الصلة إل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف
تحوط يوضح كيف يتم التحوط من مخاطر السوق الناشئة عن العمالت وأسعار الفائدة عل
الوقت المناسب .عالوة عل ذلك  ،أنشأ البنك إطار عمل
ي
مستوى البنك ككل.

يتم إدارة وظيفة المخاطر التشغيلية بواسطة رئيس قسم  -المخاطر التشغيلية ويتبع ر
مباشة للرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر .لدى المجموعة هيكل
ر
اتيج إلدارة المخاطر التشغيلية
اإلسي
التوجه
توفي
بها
المناط
رسم للتحكم يف إدارة المخاطر التشغيلية تم إنشاؤه تحت مظلة لجنة إدارة المخاطر
ي
ي
بالبنك.
تم تصميم هيكل الحوكمة ليشمل ثالثة مستويات إلدارة المخاطر يفصل بصورة واضحة المسؤوليات بي أصحاب المخاطر (وحدات األعمال
الداخل لحماية أصول البنك ،السمعة ضد
والعمليات ووحدات الدعم ) ووظائف الرقابة ( إدارة المخاطر ) والتأكد المستقل بواسطة التدقيق
ي
يل وصف لهيكل الحوكمة:
المخاطر التشغيلية المحتملة الناشئة عن األنشطة التجارية اليومية .وفيما ي
▪ خط الدفاع األول  -وحدات األعمال والعمليات والدعم
الثان  -أي إدارة المخاطر
▪ الخط الدفاع
ي
الداخل
التدقيق
الثالث
لدفاع
▪ الخط ا
ي
ر
الذان للمخاطر والمراقبة وقاعدة بيانات إدارة المخاطر
يتضمن اإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية المباديء التوجيهية إلدارة المنتجات والتقييم
ي
التشغيلية ،ومؤرشات المخاطر الرئيسية.

6

دول منظمة
التعاون االقتصادي
أخرى
والتنمية
ألف درهم
ألف درهم

مخصص خسائر
االئتمان
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 31ديسمب 2020
بالصاف
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى،
569,361
ي
بالصاف
قروض وسلفيات،
30,557,438
ي
بالصاف
،
التأمي
موجودات عقود
235,027
ي
116,865
أوراق قبول للعمالء
استثمارات يف أوراق مالية مقاسة بالتكلفة 1,295,551
المطفأة
استثمارات يف أوراق مالية مقاسة بالقيمة 1,715,885
العادلة
34,490,127
المجموع

1,496,030
175,180
14,446
163,387

4,532,818
1,468,294
8,994
2,864,771

282,538

1,634,875

2,131,581

10,509,752

()35,818
()2,159,442
()54,708
()22,045
-

6,562,391
30,041,470
203,759
116,865
4,301,664
3,633,298

()2,272,013

44,859,447

.4مخاطر اإلئتمان -اإلفصاحات الكمية (تابع)
الصناع
إجماىل التعرض االئتما ين بحسب القطاع
ب)
ي
ي
تفصيل بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض واالستثمارات يف أوراق مالية والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى
التال بيان
يعرض الجدول
ي
ي
والبنود غي المدرجة بالميانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما يف  31ديسمي :2020

ر
الن يتم إبرامها لتلبية إحتياجات العمالء ويتم تغطيتها مرة
التعرضات للمشتقات تشمل عقود رصف آجلة وعقود أسهم وعقود مقايضة أسعار الفائدة ي
أخرى يف سوق ما بي البنوك .كما قام البنك بتنفيذ بعض مقايضات أسعار الفائدة ومبادلة العمالت األجنبية ألغراض التحوط اإلقتصادي.
ر
ر
الن تعتمدها لجنة
قامت المجموعة أيضا بتنفيذ بعض المشتقات عل الدفاتر مثل سندات أف يف ين ين أل وذلك ضمن سياسة اإلستثمارات ي
اإلستثمار.
المخاطر التشغيلية
ه مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل األنظمة الداخلية واألفراد واألنظمة أو نتيجة أحداث خارجية .تبذل المجموعة مساعيها للحد من
ي
تلك المخاطر من خالل وجود بنية تحكم قوية يف جميع مراكز المجموعة .

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

بنود ضمن المبانية العمومية

 31ديسمب 2020

الزراعة والصيد واألنشطة ذات عالقة
نفط خام وغاز وتعدين ومحاجر
التصنيع
الكهرباء والمياه
اإلنشاءات والعقارات
التجارة
النقل والتخزين واالتصاالت
المؤسسات المالية
الخدمات
الحكومة
األفراد والخدمات المرصفية للعمالء
ّ
التعرضات
مجموع
مخصص خسائر االئتمان
صاف التعرضات
ي

قروض
وسلفيات
ألف درهم

استثمارات
أوراق مالية
ألف درهم

مبالغ مستحقة مجموع
من بنوك أخرى مبلغ التمويل
ألف درهم
ألف درهم

5,827
3,762
1,460,725
3,420
2,775,966
3,844,667
1,417,023
817,527
3,638,331
303,116
17,930,548
32,200,912

512,766
644,979
639,431
507,265
2,587,604
635,267
2,429,695
7,957,007

6,598,209
6,598,209

5,827
3,762
1,973,491
648,399
3,415,397
3,844,667
1,924,288
10,003,340
4,273,598
2,732,811
17,930,548
46,756,128

()2,159,442
30,041,470

()22,045
7,934,962

()35,818
6,562,391

()2,217,305
44,538,823

7

بنود خارج
المبانية
العمومية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

53
150,619
55,607
177,930
246,341
1,155,470
46,450
1,229,420
586,148
113,657
1,066,178
4,827,873

5,880
154,381
2,029,098
826,329
3,661,738
5,000,137
1,970,738
11,232,760
4,859,746
2,846,468
18,996,726
51,584,001

()10,852
4,817,021

()2,228,157
49,355,844
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.4مخاطر اإلئتمان -اإلفصاحات الكمية (تابع)

.5

ج) إجماىل تركب مخاطر اإلئتمان بحسب ر
متبق اإلستحقاقات التعاقدية
ي

يف  31ديسمي 2020
نقد وأرصدة لدى البنوك والمرصف
المركزي

لغاية 3
أشهر

 3إىل 12
شهرا

من  1سنة إىل 3
سنوات

من  3سنوات
إىل  5سنوات

ر
أكب من 5
سنوات

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

5,120,285

350,000

-

-

-

-

3,185,049

2,606,340

796,744

9,424

652

()35,818

6,562,391

6,562,088
673,279

4,255,161
626,279

8,003,257
603,862

4,409,460
629,940

8,970,946
1,099,938

()2,159,442
-

30,041,470
3,633,298

513,572

194,564

1,158,294

1,020,135

1,437,144

()22,045

4,301,664

267,868
39,677
-

23,807
77,188
-

45,298
-

-

166,386

()54,708
-

282,265
116,865
166,386

953,892

11,610

16,430

75,556

1,140,496

-

2,197,984

17,315,710

8,144,949

10,623,885

6,144,515

12,815,562

()2,272,013

52,772,608

سنة واحدة
عىل األقل

من  1سنة
إىل 5
سنوات
ألف درهم

ألف درهم

ر
إليامات إئتمانية

3,332,866

-

3,332,866

خطابات إعتماد وضمانات

1,200,628

294,379

1,495,007

4,533,494

294,379

4,827,873

موجودات وذمم مدينة عقود تأمي
قبوالت عمالء
والسمعة وموجودات أخرى غي
ملموسة
عقارات ومعدات وموجودات
أخرى
المجموع

مخاطر العمالت

ه المخاطر ر
الن تؤدي إل تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيات يف أسعار رصف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية.
ي
تتم مراقبة المر ياكز عن كثب ويتم استخدام ر
اسياتيجيات لضمان المحافظة عل المراكز ضمن السقوف الموضوعة.

5,470,285

مبالغ مستحقة من مصارف أخرى
قروض وسلف
إستثمارات يف أوراق مالية بالقيمة
العادة
إستثمارات أوراق مالية بالقيمة
المطفأة

مركز قوي لخلق
القيمة

االستدامة في بنك
رأس الخيمة الوطني

الحوكمة

البيانات
المالية

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

بنود خارج المبانية العمومية

ألف درهم

يف  31ديسمي 2020

المجموع

المجموع

ً
يتم تمويل موجودات المجموعة عادة بنفس العملة المستخدمة يف إتمام المعامالت لتفادي التعرض لمخاطر رصف العمالت األجنبية ،ومع ذلك تدير
المجموعة مراكز مفتوحة ضمن حدود التداول المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
يف  31ديسمي  ،2020كان لدى المجموعة تعرضات العملة المذكورة أدناه:

أمريك
دوالر
ي
يورو
ر
لين
جنيه إسي ي
الريال السعودي
يابان
ين
ي
نية نيجيية
سعر الذهب
جنيه مرصي
روبية هندية
فلبين
بيو
ي
أخرى

يف  31ديسمب 2020

صاف المركز
ي
الفوري

صاف المركز
صاف المركز اآلجل
ي
ي

ر
ان
درهم إمار ي

ر
ان
درهم إمار ي

ر
ان
درهم إمار ي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

6,677,330

()4,056,104

2,621,226

()251,262
()117,227
()1,227,390
521

246,023
116,658
998,409
-

()5,239
()569
()228,981
521

691,664
102,085
185,681
31,047
7,683
19,926

()590,770
()102,362
()4,940
3,612
()275

100,894
()277
180,741
34,659
7,683
19,651

6,120,058

()3,389,749

2,730,309

ً
ً
ر
الن تحتفظ المجموعة
ال تواجه المجموعة تعرضا كبيا لمخاطر العمالت األجنبية ألن عملة المجموعة الوظيفية مربوطة بالدوالر
األمريك وهو العملة ي
ي
صاف لمركز قصي مفتوح كما يف  31ديسمي  2020و .2019إن كافة مراكز العمالت تعتي ضمن السقوف المقررة من قبل لجنة المخاطر
منها بأكي
ي
التابعة لمجلس اإلدارة.

األمريك
تأثي التقلبات يف سعر السوق عل مركز العمالت المتاحة بخالف الدوالر
ي
2020
ألف درهم
األمريك
صاف مركز العمالت المتاحة بغي الدوالر
ي
ي
تأثي التغي بنسبة  %1يف سعر العملة ()-/+

8

109,083
1,091

9
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.6مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -اإلفصاحات النوعية

.6مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -اإلفصاحات النوعية (تابع)
المعايب النوعية

قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

الن ر
ر
تقوم المجموعة بقياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة عل أساس فردي  ،أو عل أساس
تشيك يف خصائص مخاطر
جماع لمحافظ القروض ي
ي
األصل لألصل سواء تم
اقتصادية مماثلة .يعتمد قياس بدل الخسارة عل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة
ي
جماع.
قياسه عل أساس فردي أو
ي

أ) الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

ر
الن لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الرب ح
تأخذ المجموعة يف اإلعتبار إحتساب عالوة للخسائر االئتمانية المتوقعة عل األدوات المالية التالية ي
أو الخسارة:
مستحقات من البنوك ؛
▪
سندات الدين اإلستثمارية المدفوعة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة ؛
▪
القروض والسلف للعمالء.
▪
موجودات التأمي والذمم المدينة
▪
قبوالت العمالء والموجودات المالية األخرى ؛
▪
ر
اليامات القروض و
▪
الضمانات المالية والعقود
▪
ال يتم إحتساب مخصص خسارة إلنخفاض القيمة يف استثمارات األسهم.
ر
ر
والن يتم النظر فيها بشكل منفصل أدناه  ،يتم قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من
المشياة أو ذات األصل
باستثناء الموجودات المالية
ي
االئتمان ي
خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:
ر
ر
ر
الن يمكن تكبدها يف غضون 12
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لفية  12شهر أي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة نتيجة حاالت التعي عل األدوات المالية ي
ً
شهرا بعد تاري خ اإلبالغ ( ،يشار إليها باسم المرحلة )1
أو
ر
التعي المحتملة عل طيلة عمر األداة المالية (المشار إليها يف المرحلة  2والمرحلة .)3
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة الناتجة عن جميع حاالت
يتم إحتساب مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة بالكامل لألداة المالية إذا كانت مخاطر اإلئتمان عل تلك األداة المالية قد زادت بشكل كبي منذ
إحتسابه ألول مرة .بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى  ،يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بقيمة تعادل مدة ً 12
شهرا .
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هو تقييم مرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان .ﯾتم قﯾاس ھذه القﯾمة عل أنﮭا القﯾمة الحالﯾة للفرق بﯾن التدفقات النقدﯾة
ر
الن تتوقع إستالمها المجموعة نتﯾجة لترجﯾح سﯾنارﯾوھات اقتصادﯾة متعددة مخصومة بسعر فائدة
المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدﯾة ي
الموجودات.
تعريف التخلف عن السداد
تقوم المجموعة بتعريف أدوات األفراد وخالف األفراد وأدوات االستثمار كحالة تخلف عن السداد عندما تتطابق تماما مع تعريف إنخفاض قيمة
االئتمان و تستوف واحد أو ر
أكي من المعايي التالية :
ي
المقيض عن السداد ر
ر
بفية تزيد عن  90يوما عن ر
إلياماته التعاقدية
عندما يتخلف
ر
متعية عندما:
يصنف البنك القروض عل أنها حسابات
ر
والن قد
عندما تكون مثل هذه القروض  ،قد تؤدي إل تكبد بعض الخسائر بسبب عوامل سلبية (مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية) ي
تعوق السداد أو بسبب ضعف الضمانات.
الن يبدو أن ر
ً
ر
عموما إل فقدان جزء من قيمة هذه القروض (عندما ال
اسيدادها بالكامل مشكوك فيه عل أساس المعلومات المتاحة  ،مما يؤدي
القروض ي
ً
المال للعميل والضمانات كافيا).
كز
يكون المر
ي
ر
ر
ر
سء.
قروض
حيث استنفد البنك جميع اإلجراءات المتاحة لكنه فشل يف اسيدادها  ،أو عندما يكون هناك احتمال بعدم اسيداد أي ي
ر
ه الفرق بي القيمة الحالية للفرق بي التدفقات النقدية التعاقدية
بالنسبة الليامات القروض غي المسحوبة  ،رفإن الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ي
ر
الن تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سحب القرض.
المستحقة للمجموعة إذا سحب صاحب االليام القرض والتدفقات النقدية ي
ً
ر
السيداد أداة الدين المضمونة مطروحا منها أي
ه الفرق بي المدفوعات المتوقعة
بالنسبة لعقود الضمان
ي
المال  ،فإن الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ي
مبالغ تتوقع المجموعة أن تحصل عليها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.

10

الدول للتقارير المالية  ، 9حيث تكون المدخالت الرئيسية
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لقياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بموجب المعيار
ي
المتغيات التالية:
• احتمال التخلف عن السداد ؛
• الخسارة بسبب التخلف عن السداد ؛
• التعرض بسبب التخلف عن السداد .
ً
داخليا للمجموعة أو البيانات الخارجية وغيها من البيانات التاريخية .يتم ضبطها لتعكس
هذه القياسات مستمدة من النماذج اإلحصائية المطورة
معلومات مستقبلية.
العمر المتوقع
ر
المتبق المتوقع لألداة المالية.
بالنسبة لألدوات يف المرحلة  2أو المرحلة  ، 3يعكس مخصص الخسارة  ،الخسائر االئتمانية المتوقعة عل مدى العمر
ي
بالنسبة لمعظم األدوات المالية  ،تقترص الحياة المتوقعة لألداة عل الحياة التعاقدية المتبقية .يوجد إستثناء لبعض األدوات المالية ذات الخصائص
باالليام ؛ (ب) القدرة التعاقدية عل طلب السداد وإلغاء ر
ر
التالية( :أ) تشمل األداة عنرصا للقروض وعدم اإليفاء
االليامات غي المسحوبة ؛ (ج) ال يقترص
التعرض لخسائر االئتمان عل ر
فية اإلشعار التعاقدي .بالنسبة للمنتجات الموجودة يف نطاق ھذا اإلعفاء  ،قد تتجاوز مدة العمر المتوقعة للعمر التعاقدي
ر
ر
ر
الن ال ﯾخفف فﯾﮭا التعرض لخسائر االئتمان من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانﯾة .تختلف هذه الفية باختالف المنتج وفئة
المتبق  ،وھﻲ الفترة ي
ي
ً
ر
الن يتم اتخاذها كجزء من دورة
المخاطر ويتم تقديرها استنادا إل خيتنا السابقة مع التعرضات المماثلة والنظر يف إجراءات إدارة مخاطر االئتمان ي
ر
الن تدخل يف نطاق هذا اإلعفاء بطاقات االئتمان وأرصدة السحب عل المكشوف وبعض خطوط االئتمان
مراجعة االئتمان العادية .وتشمل المنتجات ي
ر
المتبق لها ً
اإلستثناء
المتجددة .إن تحديد األدوات يف إطار هذا
بناء عل خيتنا السابقة وإجراءات التخفيف من مخاطر اإلئتمان يتطلب
العمر
وتقدير
ي
قرارا جوهريا.
موجودات مالية منخفضة االئتمان
ر
سلن عل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات
الموجودات المالية " منخفضة اإلئتمان" تحدث عند وقوع حدث أو أكي له تأثي ي
المالية .يشار إل الموجودات منخفضة اإلئتمان يف المرحلة  .3تشمل األدلة عل ضعف االئتمان يمكن مالحظة براهي اإلنخفاض
اإلئتمان للموجودات
ي
المالية من الحيثيات التالية:
▪
▪
▪
▪

ر
للمقيض أو المصدر ؛
صعوبة مالية كبية
خرق للعقد مثل التخلف عن السداد أو المتأخرات ؛
اختفاء سوق األوراق المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
ر
مال بسعر مخفض شديد يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.
شاء أصل ي

ر
اإلئتمان
المشيك لعدة أحداث قد تسبب يف اإلنخفاض
اإلئتمان  ،فلذلك قد يكون التأثي
قد ال يكون ممكنا تحديد حدث منفرد لإلنخفاض
ي
ي
ر
الن تمثل الموجودات المالﯾة ر
الن ﯾتم قﯾاسﮭا بالتﮐلفة المطفأة أو القيمة العادلة يف
للموجودات لمالية .تقوم المجموعة بتقﯾﯾم عما إذا ﮐانت أدوات الدﯾن ي
ي
اإلئتمان ألدوات الدﯾن السﯾادﯾة وديون الشرﮐات  ،تأخذ المجموعة عوامل مثل توقﯾت مدفوعات الكوبون والتصنﯾف
تارﯾ خ ﮐل تقرﯾر .لتقﯾﯾم اإلنخفاض
ي
االئتمان وقدرة المقترض عل زﯾادة التموﯾل.
ي
ر
ينخفض إئتمان القرض عند منح ا ر
للمقيض ،
المال  ،هذا ما لم يكن هناك دليل عل أنه نتيجة لمنح ذلك االمتياز
لمقيض إعفاءا بسبب تدهور وضعه
ي
ر
ر
ر
الن يتم فيها
قد انخفض خطر عدم ي
تلق التدفقات النقدية التعاقدية بشكل كبي و ال توجد مؤشات أخرى لإلنخفاض .بالنسبة للموجودات المالية ي
التفكي يف اإلعفاءات ولكن ال يتم منحها  ،يتم اعتبار الموجودات منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل واضح عل إنخفاض االئتمان بما يف ذلك
يوما أو ر
تطبيق تعريف التخلف عن السداد .يشمل تعريف التخلف عن السداد (انظر أدناه) إذا كانت المبالغ متأخرة لمدة ً 90
أكي.
ر
المشباة أو المنخفضة اإلئتمان
الموجودات المالية
ر
المشياة أو المنخفضة اإلئتمان بطريقة مختلفة ً
نظرا ألنه يتم خفض اإلئتمان لتلك الموجودات المالية عند إحتسابها
يتم التعامل مع الموجودات المالية
ف األول .بالنسبة لهذه الموجودات  ،تقوم المجموعة تأخذ ف اإلعتبار جميع التغيات ر
الن طرأت عل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة منذ إحتسابها يف
ي
ي
ي
اإليجان لمثل هذه الموجودات إل تحقيق مكاسب يف
األول كبدل خسارة إضافة ألي تغييات يتم إحتسابها يف الرب ح أو الخسارة .كما يؤدي التغيي
ي
القيمة.
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المعايب النوعية

المعايب النوعية

تعديل األصول المالية
تقوم المجموعة يف بعض األحيان بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لقروض العمالء .عندما يحدث هذا  ،تقوم المجموعة بتقييم
عما إذا كانت ر
الشوط الجديدة مختلفة تم ًاما عن ال رشوط األصلية أم ال .تقوم المجموعة بذلك من خالل إعتبار  ،من بي أمور أخرى  ،يف العوامل
التالية:
•
•
•
•
•
•

ر
ر
المقيض من سدادها.
المقيض يواجه صعوبة مالية  ،يتم تعديل التدفقات النقدية التعاقدية إل مبالغ يتوقع أن يتمكن
إذا كان
عما إذا كان يتم تقديم أي رشوط جديدة جوهرية  ،مثل العائد عل أساس السهم  /األسهم الذي يؤثر بشكل كبي عل بيان مخاطر القرض.
ر
تمديد كبي ر
المقيض يواجه صعوبات مالية.
لفية القرض عندما يكون
تعديل سعر الفائدة.
التغيي يف العملة المقوم بها.
إدراج ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى تؤثر بشكل كبي عل مخاطر االئتمان المرتبطة بالقرض.

ً
إذا كانت ال ر
اختالفا ً
كبيا  ،تقوم المجموعة بإلغاء الموجودات المالية األصلية وتقوم بإحتساب موجودات "جديدة " بالقيمة العادلة وتقوم
فيات مختلفة
ر
.
بحساب سعر فائدة جديد لذلك األصل
المبدن ألغراض حساب انخفاض القيمة  ،ويشمل
وبالتال  ،يعتي تاري خ إعادة التفاوض هو تاري خ االعياف
ي
ي
ً
ر
المعيف به قد
المال الجديد
ذلك تحديد عما إذا كانت هناك زيادة كبية يف مخاطر االئتمان .ومع ذلك  ،تقوم المجموعة أيضا بتقييم عما إذا كان األصل
ي
ر
ر
المبدن  ،ال سيما يف
الن كانت فيها إعادة التفاوض مدفوعة بعدم قدرة المدين عل
االعياف
االئتمان له عند
تم تم حساب مخص اإلنخفاض
ي
ً ي
الظروف ي
ً
ر
ر
ر
االعياف بالفروق يف القيمة الدفيية يف الرب ح أو الخسارة ككسب أو خسارة عند إلغاء االعياف.
تسديد المدفوعات المتفق عليها أصال .يتم أيضا
ً
ر
ر
اختالفا ً
إذا لم تكن ر
الدفيية
االعياف  ،وتقوم المجموعة بإعادة حساب القيمة
كبيا  ،فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال تؤدي إل إلغاء
الشوط مختلفة
ر
اإلجمالية ً
.
ف
التعديل
خسائر
أو
بأرباح
ف
وتعي
المال
إجمال القيمة
حساب
إعادة
يتم
الخسارة
أو
ح
الرب
ألصل
ل
المعدلة
النقدية
التدفقات
عل
بناء
ي
ي
ي
ر
األصل.
الفعل
الدفيية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بسعر الفائدة
ي
ي

▪
▪

ً
الدول إلعداد التقارير المالية رقم  9؛ و
مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقا للمعيار
ي
ً
ر
ر
المعيف به وفقا لسياسات تحصيل اإليرادات للمجموعة.
دع األمر  ،مبلغ الدخل المياكم
المبلغ المحتسب يف األول  ،أقل  ،إذا ي

مال الموحد وﯾتم عرض القﯾاس يف
تعرض عقود الضمان
المالة غﯾر المصنفة بالقﯾمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر مخصصات يف بﯾان المرﮐز ال ي
ي
اإلﯾرادات األخرى .لم تحدد المجموعة أي عقود ضمان مالية بالقيمة العادلة يف بيان الرب ح والخسارة.
ر
تعاف
فبة ال ي
ر
ً
تعاف وذلك للتأﮐد من انخفاض مخاطر التخلف عن السداد بصورة ﮐافﯾة وذلك
تستمر المجموعة يف مراقبة ھذه األدوات المالﯾة لمدة  12شﮭرا وذلك كفية ي
ً
.
قبل ترقﯾة ھذا التعرض من مرحلة االخسارة اإلئتمانية المتوقعة (المرحلة  )2إل مرحلة  12شﮭرا الخسارة اإلئتمانية المتوقعة (المرحلة  )1باالنسبة
شهرا قبل ترقيتها إل المرحلة الثانية وبعد ذلك ر
للمرحلة  ، 3تتبع المجموعة ر
فية اختبار إضافية تبلغ ً 12
فية اختبار مدتها ً 12
شهرا رليقية التعرض إل
المرحلة األول.
الن أعيد هيكلتها  ،تقوم المجموعة بالمراقبة خالل ر
ر
فية اختبار لمدة  3أقساط عل األقل (للسداد عل أساس رب ع سنوي أو أقل)
فيما يتعلق بالتعرضات ي
أكي من رب ع سنوية) بعد إعادة الهيكلة  ،قبل ر
الن تكون فيها مدة األقساط ر
و ً 12
شهرا (ف الحاالت ر
اليقية من المرحلة  3إل .2
ي
ي
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
وصاف الحركة عل األدوات المالية حسب الفئة:
يل ملخص مخصص خسائر االئتمان
ي
فيما ي
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
صاف الرسوم خالل السنة
ي
ألف درهم

حركات أخرى خالل السنة
ألف درهم

 31ديسمب 2020
ألف درهم

 1يناير 2020
ألف درهم
مبالغ مستحقة من
مصارف أخرى
قروض وسلف
إستثمارات يف أوراق
مالية
موجودات وذمم
مدينة عقود
تأمي
قبوالت عمالء
بنود خارج الميانية

29,080

6,738

-

35,818

1,711,565
4,271

1,699,534
22,449

()1,251,657
()3,800

2,159,442
22,920

28,161

()6,116

-

22,045

38,637
10,717

16,739
135

()668
-

54,708
10,852

المجموع

1,822,852

1,739,233

()1,256,125

2,305,960

ر
اإلعباف باألصول المالية
إلغاء
ر
تنته الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من تلك األصول  ،أو عندما يتم نقلها و إما
اإلعياف باألصول المالية  ،أو جزء منها  ،عندما
إلغاء
ي
( )1تقوم المجموعة بتحويل جميع المخاطر ومزايا الملكية  ،أو (  )2ال تقوم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية وأن ال تحتفظ
المجموعة بالسيطرة عل الملكية .
تدخل المجموعة ف معامالت حيث تحتفظ بالحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من تلك األصول ولكنها تتحمل ر
اليامات تعاقدية بدفع هذه
ي
بالتال تحويل جميع المخاطر والمكافآت.
التدفقات النقدية إل جهات أخرى و
ي
ر
االعياف يف حسابات المجموعة :
يتم إحتساب هذه المعامالت عل أنها "عمليات نقل عابرة " تؤدي إل إلغاء
• ليس عل المجموعة ر
اليام بالدفع ما لم يتم تحصيل مبالغ معادلة من تلك األصول ؛
• يحظر بيع أو رهن األصول ؛ و
اليام بتحويل أي مبالغ نقدية ر
• ليس هناك ر
ميتبة عن تلك من األصول دون تأخي مؤثر .
ر
ال يتم إلغاء الضمانات (األسهم والسندات) المقدمة من المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة ر
واالقياض
الشاء الموحدة ومعامالت إقراض األوراق المالية
ً
ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا عل أساس سعر إعادة ر
وبالتال لم يتم استيفاء معايي اإللغاء. .
الشاء المحدد مسبقا ،
ي
ً
ر
الن تحتفظ فيها المجموعة بحصة متبقية.
ينطبق هذا أيضا عل بعض معامالت التوريق ي
الشطب
إلسيدادها  ،مثل عدم قﯾام ال ر
ر
ر
باإلليام يف خطة سداد مع البنك .تقوم المجموعة بشطب
مقيض
ﯾتم شطب الموجودات المالﯾة عندما ال ﯾﮐون ھناك توقع
قرض أو مستحقات عندما ﯾفشل المدﯾن يف سداد مدفوعات تعاقدﯾة تزﯾد عن عدد معي من األيام  ،حسب سياسة البنك الداخلية .بالنسبة للقروض
خالف األفراد  ،يتم شطب تلك القروض عل أساس فردي كل حالة عل حدا  .عندما يتم شطب القروض أو الذمم المدينة  ،تستمر المجموعة يف
ومن ما تم ر
محاولة إ ر
سيداد المستحقات ر
اسيدادها  ،يتم حسابها بها يف بيان الرب ح أو الخسارة.
عقود الضمانات المالية
ر
الن يتكبدها بسبب إخفاق المدين يف
عقد الضمان
ي
المال هو عقد يتطلب من المصدر أن يقوم بتسديد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة ي
سداد الدفعات المستحقة عند استيفاء ر
الشوط وفقا ألداة الدين.
ً
يتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة من المجموعة مبدئيا بقيمها العادلة  ،وإذا لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل بيان الرب ح أو الخسارة او
ً
لم تنشأ من تحويل الموجودات المالية  ،يتم قياسها الحقا أعل من :
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 .7مخاطر اإلئتمان المرجحة للموجودات – اإلفصاحات الكمية
إجماىل
ي
مستحقات ضمن
وخارج المباينة
 31ديسمب 2020
مطالبات عل جهات
سيادية
مطالبات عل بنوك
التنمية متعددة األطراف
مطالبات عل البنوك
مطالبات عل رشكات
وكيانات مرتبطة
بالحكومة
مطالبات مدرجة يف
محفظة األفراد التنظيمية
مطالبات مضمونة
بواسطة عقارات سكنية
مطالبات مضمونة
بواسطة عقارات تجارية
قروض مستحقة
موجودات أخرى
مجموع المطالبات
موزعة عل :
تعرضات مصنفة
تعرضات غي مصنفة

الف درهم

التعرض قبل
مخاطر اإلئتمان
المخففة

مخاطر
اإلئتمان
المخففة
الف درهم

الف درهم

بعد مخاطر
اإلئتمان المخففة
الف درهم

صاف التعرض
ي
بعد عوامل
تحويل االئتمان

األصول المرجحة
بالمخاطر
الف درهم

الف درهم

7,566,264

7,566,264

-

7,566,264

7,511,169

1,429,226

518,771

518,771

-

518,771

518,771

258,930

10,652,308
13,626,942

10,652,308
13,626,942

1,026,734

10,652,308
12,600,208

10,073,847
10,843,940

7,098,495
9,229,478

20,077,620

20,077,598

92,217

19,985,381

15,254,444

11,807,535

5,928,926

5,928,874

54,336

5,874,538

5,408,689

2,642,178

3,135,381

3,135,381

18,050

3,117,331

3,125,605

3,107,555

1,944,128
3,684,462

1,111,337
3,684,462

-

1,111,337
3,684,462

1,110,977
3,684,462

1,197,434
2,603,600

67,134,802

66,301,937

1,191,337

65,110,600

57,531,903

39,374,431

مركز قوي لخلق
القيمة
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 .8تخفيف مخاطر اإلئتمان
(أ) اإلفصاحات النوعية
تقوم المجموعة بإدارة تركيات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها أينما تم تحديدها وخاصة المخاطر المرتبطة باألطراف المقابلة المتعلقة
باألفراد وكذلك المخاطر الخاصة بالقطاعات والدول .يتوفر لدى المجموعة دليل المنتجات الذي يحدد سقوف التعرض ومعايي اإلقراض .وتتوفر لدى
ً
ر
ر
ر
والن
الن تحدد سقوف اإلقراض واالقياض من  /إل المصارف األخرى .القروض الرهن العقاري وقروض السيارات ،ي
المجموعة أيضا سقوف لالئتمان ي
تمثل معا جزءا كبيا من القروض والسلف ،مغطية بالضمانات.
يقوم رؤوساء وحدات األعمال وفرق عملهم بإجراء تحليل شامل لجميع طلبات القروض التجارية المقدمة للموافقة عليها  ،وبشكل ر
أكي دقة  ،حول
مسؤول االئتمان والفريق بمراجعة طلبات القروض  ،وتحديد
الملكية واإلدارة واألعمال التجارية والصناعة والمالية  ،والهيكل والضمانات .يقوم كبي
ي
ر
الن تنطوي عليها هذه الطلبات قبل تقديمها للسلطات المفوضة للموافقة عليها .تراقب وحدات األعمال واالئتمان المحفظة
وقياس مخاطر االئتمان ي
بشكل مستمر للحفاظ عل محفظة األداء.
ر
الن يتم يتعرض لها من خالل وضع سقوف عل حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق
تقوم المجموعة بهيكلة
المستويات الخاصة بمخاطر االئتمان ي
ر
ر
.
بشكل متواصل .وتتم الموافقة عل
المخاطر
هذه
اقبة
ر
م
تتم
األعمال
وقطاعات
افية
ر
الجغ
للقطاعات
وكذلك
ضي
المقي
مجموعة
بمقيض واحد أو
ٍ
ً
السقوف الخاصة بمستوى مخاطر االئتمان وفقا للمنتج وقطاع العمل والدولة بواسطة اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
التعرض ألي ر
تغط التعرضات ضمن بنود الميانية وخارج الميانية  ،وحدود
مقيض ،بما يف ذلك المصارف ،يتم تقييده بواسطة سقوف فرعية
ي
األجنن .يتم مراقبة التعرضات الفعلية مقابل السقوف بصورة يومية.
المخاطر اليومية المتعلقة بالتداول مثل العقود اآلجلة للرصف
ي
ر
ر
واالسيداد عل أساس تصنيف عمر الحساب (
واسيداد قوي يتعامل مع محفظة المتأخرات .يتم تطبيق إجراءات التحصيل
لدى البنك فريق تحصيل
عل أساس مستويات/مجموعات ).
(ب) اإلفصاحات الكمية
التعرض

19,326,517
46,975,420

الموجودات
المرجحة بالمخاطر

ألف درهم

ألف درهم

أساس بالمؤسسات المالية واإليداعات واالستثمارات بي البنوك .غالبية حاالت التعرض األخرى غي مصنفة.
تتعلق التعرضات المصنفة بشكل
ي

مجموع التعرض قبل تخفيف مخاطر االئتمان

66,301,937

40,321,518

وه
استخدمت المجموعة فقط مؤسسات التقييم
ي
االئتمان الخارجية ( )ECAIالمعتمدة من قبل المرصف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ي
موديز وفيتش وستاندرد آند بورز وكابيتال إنتليجنس.

ً
مال مؤهل
خصما :التعرضات المغطاة بضمان ي

()1,191,337

()947,087

صاف التعرض بعد تخفيف مخاطر االئتمان
ي

65,110,600

39,374,431

الضمانات المالية المذكورة أعاله تشمل الودائع والنقد .
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 .9مخاطر السوق

مخاطر أسعار الفائدة ف ر
دفب البنوك
ي

(أ) متطلبات رأس المال لمخاطر السوق بمقتىص األسلوب المعياري

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة عن طريق قياس تأثي التغيي المعقول المحتمل ف تحركات أسعار الفائدة .ر
تفيض المجموعة ً
تقلبا يف أسعار الفائدة
ي
وصاف األصول يف ذلك التاري خ :
التال عل
صاف رب ح السنة
بمقدار  25نقطة أساس وتقدير التأثي ي
ي
ي

الموجودات المرجحة
بالمخاطر

مصاريف رأس المال

2020

2019

ألف درهم

ألف درهم

بازل  - 3اإلفصاحات
بموجب بيالر 3

ألف درهم

ألف درهم

مخاطر سعر الفائدة

475,045

49,880

مخاطر رصف العملة األجنبية
مخاطر األسهم – ر
دفي التداول

340,591

35,762

مخاطر السلع – ر
دفي التداول

335,162

35,192

3,033

318

 .10المخاطر التشغيلية

مخاطر المشتقات المالية

-

-

يتبع البنك النهج المعياري البديل (أي أس أي) لحساب رأس مال المخاطر التشغيلية.

مجموع مخاطر السوق

1,153,831

121,152

ر
اتيج والرقابة عل عمليات
لدى المجموعة هيكل
رسم لحوكمة المخاطر التشغيلية .لجان مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر تقوم بتوفي التوجيه االسي ي
ي
إدارة المخاطر التشغيلية.

تم حساب مصاريف رأس المال للسنة المنتهية يف  31ديسمي  2020عل أساس .%10.5
مخاطر األوراق المالية :
يف  31ديسمي  ، 2020لدى المجموعة تعرضات يف صناديق األوراق المالية وتصنف بأنها يف وضع تداول.

التقلبات يف أسعار الفائدة بواقع  25نقطة أساس

29,825

23,788

ر
ر
ومؤشات المخاطر الرئيسية  ،وتسجيل
يسىع البنك إل مراقبة وتقليل التعرض للمخاطر التشغيلية من خالل عملية التقييم
الذان للمخاطر والتحكم ،
ي
وتتبع أحداث وخسائر المخاطر التشغيلية.
يل -:
يتم حساب متطلبات المخاطر التشغيلية بالنسبة لرأس المال عل أساس المنهج الموحد البديل كما ي

متوسط  3سنوات
ألف درهم

معامل أم
ألف درهم

معامل بيتا
ألف درهم

رسوم رأس المال
ألف درهم

مصاريف رأس المال
( اإلمارات)
رأس مال بازل رسوم
بواقع *1.5
ألف درهم

المخاطر المرجحة
للموجودات
مصاريف رأس
المال9.524x
ألف درهم

404,775

-

%18

72,860

95,628

910,744

مخاطر السلع

والمؤسسات المالية

19,280,789

0.035

%15

101,224

132,857

1,265,302

مرصفية لألفراد

22,200,113

0.035

%12

93,240

122,378

1,165,506

قدم البنك منتجات التحوط للعمالء من خالل عقود السلع اآلجلة ومبادالت السلع والتحوط ف سوق ما بي البنوك .ال يملك البنك ً
حاليا أي مراكز
ي
تداول يف السلع .ألغراض رأس المال يتبع البنك النهج المبسط كما هو منصوص عليه من قبل مرصف اإلمارات المركزي.

المخاطر التشغيلية

350,863

3,341,552

األجن
مخاطر الرصف
ي
يصنف البنك مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية كمخاطر للتدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من حركة العمالت األجنبية السلبية .يمكن أن يكون
لذلك تأثي عل كل من األرباح والقيمة االقتصادية للبنك ونتيجة لذلك يسىع مجلس اإلدارة إلدارة هذه المخاطر لضمان تحقيق أهداف أعماله.
لدى البنك سقوف محددة وافق عليها مجلس اإلدارة بالنسبة للعمالت األجنبية  ،ويتم مراقبتها عل أساس مستمر  ،كما يتم استخدام ر
اسياتيجيات
التحوط لضمان الحفاظ عل المراكز ضمن الحدود.
يتبع البنك طريقة البيع المخترص كما هو موصوف من قبل مرصف اإلمارات المركزي لحساب رسوم رأس المال.

مخاطر معدل الفائدة

تداول ومبيعات
مرصفية ر
للشكات

•

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة نتيجة لحركة أسعار الفائدة وبالتال تؤثر عل أدوات أسعار الفائدة ف ر
دفي التداول .ويشمل ذلك القيمة العادلة للسندات يف
ي
ي
بيان الرب ح والخسارة ومراكز التداول يف مشتقات أسعار الفائدة.
لتقييم متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار الفائدة ف ر
دفي التداول (كجزء من رأس مال مخاطر السوق)  ،يتبع البنك طريقة االستحقاق لتكاليف مخاطر
ي
أسعار الفائدة العامة .عالوة عل ذلك  ،يقوم البنك بتطبيق تكلفة مخاطر محددة لحساب مخاطر الجهة المصدرة لسندات بالقيمة العادلة يف بيان
األرباح والخسائر.

ر
المشيك للحد
يتم إحتساب مجموع المخاطر المرجحة للموجودات برصب رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية يف  ( 9.524العامل
األدن لمعدل رأس المال  )%10.5وإضافة األرقام للمخاطر المرجحة للموجودات.
ي

 .11مخاطر عقود التداول
ليس لدى البنك ف ر
دفي التداول أي مخاطر تعرض يف عقود التداول كما يف ديسمي .2020
ي

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة ف ر
دفي البنوك بسبب األوقات الحرجة يف أسعار الفائدة وعدم التطابق بي الموجودات الحساسة لسعر الفائدة والمطلوبات
ي
صاف دخل الفوائد والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية .تتم مراقبة ذلك من خالل استخدام تقرير مفصل عن
الحساسة لسعر الفائدة  ،مما يؤثر عل
ي
فجوة إعادة التسعي واختبار اإلجهاد .يرج الرجوع إل المالحظة رقم  39من البيانات المالية المدققة للحصول عل تفاصيل مخاطر أسعار الفائدة.
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بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)
شارع محمد بن زايد ،مخرج 129
صندوق البريد 5300
رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 2062222 :
الفاكس+971 7 2345454 :
البريد اإللكترونيir@rakbank.ae :
www.rakbank.ae

اقرأ نسخة التقرير السنوي الرقمية.
https://rakbank.ae/wps/portal/header/investor-relations

