
 اإلفصاحات - 3رقم  بيالر
 2022يونيو  30عن الفترة المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك رأس الخيمة الوطني )راك بنك(

 
 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(



 

 مقدمة  -1

ر النهائية لكفاية رأس المال والدليل إضافة إلى اإلخطار رقم: ، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المعايي2020نوفمبر  12بتاريخ 

إفصاحات السوق. نصت المعايير على تاريخ  - 3رقم  بيالر بالمعايير والدليل المراجعين فيما يتعلق على مل هذه المعايير ت. تش4980/2020

قدم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المذكرات  وتصدر على أساس ربع سنوي. كما 2021ديسمبر  31سريان تلك اإلفصاحات ويوافق 

، وأُلغي باإلخطار رقم 5508/2021بوصفها جزءاً من اإلخطار رقم:  2021نوفمبر  30بتاريخ  3رقم  بيالر  اإليضاحية ونماذج اإلفصاحات 

  .2022مايو  9الصادر في  1887/2022

 

توضح األدوار والمسؤوليات الخاصة باإلدارة ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية يمتلك البنك سياسة لإلفصاح الرسمية سارية، التي 

 اإلفصاحات.  - 3رقم  بيالر  واإلجراءات المتعلقة بالمعلومات المعلنة بموجب 

 

اق الدمج التنظيمي، جميع الشركات اإلفصاحات مختلف مقارنة بنطاق الدمج للتقارير المالية. بموجب نط - 3رقم  بيالر   إن نطاق الدمج الخاص ب

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

 التنظيمي ما لم يُحدد خالف ذلك على وجه التحديد. 

 

 بالمخاطر جحة رلما الموجوداتاالحترازية الرئيسية ونظرة عامة حول إدارة المخاطر والمقاييس  -2
 هـ د ج ب أ المبالغ باأللف درهم إماراتي   

   
يونيو  30

2022 

مارس  31

2022 

ديسمبر  31

2021 

سبتمبر  30

2021 

يونيو  30

2021 
    )مبالغ( رأس المال المتاحة  

  7,954,695  8,145,217  7,889,152  8,084,591  8,296,328  الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية 1

 أ1
النموذج المحاسبي لخسائر االئتمان المتوقعة 

  المحملة بالكامل
8,296,328  8,084,591  7,889,152  8,060,377  7,816,080  

  7,954,695  8,145,217  7,889,152  8,084,591  8,296,328 الشريحة األولى  2

 أ 2

االئتمان المتوقعة  النموذج المحاسبي لخسائر

  المحملة بالكامل

 الشريحة األولى 

8,296,328  8,084,591  7,889,152  8,060,377  7,816,080  

  8,490,887  8,682,434  8,434,886  8,664,904  8,888,696 إجمالي رأس المال  3

 أ3
إجمالي رأس المال للنموذج المحاسبي لخسائر 

  لكاملاالئتمان المتوقعة المحملة با
8,888,696  8,664,904  8,434,886  8,596,534  8,350,540  

       المرجحة بالمخاطر الموجودات)مبالغ(  

  47,731,422  48,854,950  49,523,321  52,543,299  52,785,360 المرجحة بالمخاطر  الموجوداتإجمالي  4

 
المرجحة  الموجوداتمعدالت رأس المال المعتمدة على المخاطر التي تمثل نسبة من 

 بالمخاطر 
 

  %16.7  %16.7  %15.9  %15.4  %15.7 معدل الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية )%(  5

 أ5

الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية للنموذج 

المحاسبي لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل 

 )%( 

15.7%  15.4%  15.9%  16.5%  16.4%  

  %16.7  %16.7  %15.9  %15.4  %15.7 دل الشريحة األولى )%( مع 6

 أ6
معدل الشريحة األولى للنموذج المحاسبي لخسائر 

 االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل )%( 
15.7%  15.4%  15.9%  16.5%  16.4%  

  %17.8  %17.8  %17.0  %16.5  %16.8 معدل إجمالي رأس المال )%(  7

 أ7
مالي رأس المال للنموذج المحاسبي معدل إج

 لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل )%( 
16.8%  16.5%  17.0%  17.6%  17.5%  

 
األولى من الحقوق الملكية العادية اإلضافية التي تمثل نسبة لشريحة ل اإلحترازيةمتطلبات 

 المرجحة بالمخاطر الموجوداتمن 
 

8 
من  %2.5حماية رأس المال ) اإلحترازيةمتطلبات 

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

  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0 التقلبات الدورية )%( اإلحترازيةمتطلبات  9

10 
المتطلبات اإلضافية للبنوك ذات األهمية النظامية 

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

11 
الخاص بالشريحة  إلحترازيةإجمالي متطلبات اال

 وق الملكية العادية للبنك )%(األولى من حق
2.5%  2.5%  2.5%  2.5%  2.5%  

12 
متطلبات الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية 

 المتاحة بعد الوفاء بالحد األدنى لرأسمال البنك )%(
6.3% 6.0% 6.5% 7.3% 7.3% 

      * المالي الدينمعدل   

13  

14  

  المالي الدينإجمالي قياس معدل 
68,335,984  65,419,499  62,970,840    

   %12.5 %12.4 %12.1 )%(   المالي الدينمعدل  

 أ 14
للنموذج المحاسبي لخسائر   المالي الدينمعدل 

 االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل )%( 
12.1% 12.4% 12.5%   



 ب 14
ت )باستثناء تأثير أي استثناء مؤق المالي الدينمعدل 

 معمول به الحتياطات المصرف المركزي( 
12.1% 12.4% 12.5%   

      نسبة تغطية السيولة   

      السائلة عالية النوعية  الموجوداتإجمالي   15

      إجمالي صافي التدفقات النقدية   16

      نسبة تغطية السيولة )%(   17

      نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة   

      مالي مصادر التمويل المستقرة المتاحة إج  18

      إجمالي مصادر التمويل المستقرة المطلوبة   19

      نسبة صافي مصادرة التمويل المستقرة )%(   20

      السائلة المؤهلة  الموجوداتنسبة   

  4,404,492  4,750,558  5,476,267  5,949,025  6,751,440 السائلة عالية النوعية  الموجوداتإجمالي  21

  45,749,164  45,720,359  47,259,760  49,892,014  51,769,205 إجمالي المطلوبات 22

  %9.6  %10.4  %11.6  %11.9  %13.0 السائلة المؤهلة )%( الموجوداتنسبة  23

    نسبة السلف للمصادر المستقرة 

  43,697,981  44,291,396  45,274,400  47,129,654  48,167,572 إجمالي مصادر التمويل المستقرة المتاحة  24

  36,570,176  37,145,903  37,500,815  40,980,578  39,475,792 إجمالي السُّلف  25

  83.7  83.9  82.8  87.0  82.0 نسبة السلف للمصادر المستقرة )%( 26

 

 ليه تُركت األعمدة الخاصة بالمدة السابقة فارغة.، وع2021ديسمبر  31بدءاً من  المالي الدين*جرى تفعيل معدل 

 

سنة. تأتي تحسن معدل كفاية رأس المال مقارنةً بربع السنة الماضية نظراً لوجود زيادة في رأس المال من األرباح اإلضافية الُمكتسبة خالل ربع ال

القروض والسلف وااللتزامات غير القابلة لإللغاء لتمديد من  2022مارس  31الزيادة في أصول االئتمان المرجحة بالمخاطر مقارنةً بتاريخ 

ً لتسويات تقييم االئتمان. تخضع الزيادة في أصول االئتمان المرجحة بالمخاطر للمقاصة إلى حد كبير عن طريق  االئتمان والمعايير الُمطبقة حديثا

  كفاية رأس المال.خفض أصول السوق المرجحة بالمخاطر، ومن ثم تُؤدي إلى تحسين شامل في معدل 

  

على العموم وكذلك من زيادةً في حاالت التعرض من  بيان المركز المالي يعود إلى زيادة في حجم  المالي الدينالزيادة في مقياس التعرض لمعدل 

المالية مقارنةً  الدينمعدل  . لم تكن الزيادة في رأس المال متوافقة مع الزيادة في حاالت التعرض، ولذا جرى تخفيضكز المالي بيان المرخارج 

 . 2022مارس  31بتاريخ 

  

 السائلة المؤهلة.  الموجوداتالسائلة عالية النوعية مقارنةً بإجمالي المطالبات إلى تحسن شامل في نسبة  الموجوداتأدت الزيادة العالية في 

  

ً بسبب وجود 2022مارس  31جرى تخفيض إجمالي السلف المؤهلة مقارنةً بتاريخ  خفض في اإليداعات بين البنوك. ومن ناحية أخرى،  أساسا

 ازداد إجمالي المصادر المستقرة بسبب وجود زيادةً في ودائع العمالء. أدى ذلك إلى انخفاض شامل في نسبة السلف للمصادر المستقرة. 



 
 ج ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي   

 
 

متطلبات الحد األدنى من  بالمخاطرجحة رلما الموجودات

 أس المالر
 2022يونيو  30 2022مارس  31 2022يونيو  30  

  4,916,271  46,103,315  46,821,626 مخاطر االئتمان )باستثناء مخاطر االئتمان للطرف المقابل(   1

  4,916,271  46,103,315  46,821,626 منها: النهج الموحد  2

    ية منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية األول 3

    منها: نهج الشق اإلشرافي  4

    منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية المتقدمة  5

  32,405  321,744  308,615 مخاطر االئتمان للطرف المقابل  6

 32,405  321,744  308,615 منها: النهج الموحد لمخاطر ائتمان الطرف المقابل 7

    اخليمنها: طريقة النموذج الد 8

    منها: مخاطر االئتمان األخرى للطرف المقابل 9

  27,215    259,192 تسوية تقييم االئتمان  10

     أوضاع حقوق الملكية بموجب نهج وزن المخاطر البسيطة 11

 - - - نهج البحث -استثمارات حقوق الملكية في األموال  12

 - - - نهج القائم على التفويض ال -استثمارات حقوق الملكية في األموال  13

 - - - النهج بأثر رجعي  -استثمارات حقوق الملكية في األموال  14

 - - - مخاطر التسوية 15

 - - - حاالت التعرض الخاصة بالتوريق في الدفاتر المصرفية 16

    منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية للتوريق  17

 - - - على التصنيفات الخارجية للتوريق  منها: النهج القائم 18

 - - - منها: النهج الموحد للتوريق  19

  180,335  2,439,790  1,717,478  مخاطر السوق 20

  180,335  2,439,790  1,717,478 منها: النهج الموحد  21

       منها: نهج النماذج الداخلية  22

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

تمثل المبالغ المبينة أدناه الحدود القصوى للخصم )مع مراعاة وزن  24

  ( %250المخاطر بنسبة 

 

 

    الحد األدنى للتسويات 25

  5,542,463  52,543,298  52,785,360 اإلجمالي 26

 



 

 تكوين رأس المال  -3
 ب أ المبالغ باأللف درهم إماراتي  
 

 

 2022يونيو  30

الموارد بناًء على أرقام 

بيان المراجع/ خطابات 

بموجب  المركز المالي 

 النطاق التنظيمي للدمج
 رأس المال للشريحة األولى من حقوق الملكية العادية: السندات واالحتياطات  

حصص رأس المال العادية المؤهلة والصادرة مباشرة )والمعادلة للشركات غير المساهمة( إضافة  1

 ض الحصص ذي الصلة إلى فائ
 أسهم رأس المال 1,676,245

  2,779,265 األرباح المحتجزة  2

  3,844,933 مصادر الدخل الشامل األخرى المتراكمة )واالحتياطات األخرى(  3

رأس المال الصادر مباشرةً مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة األولى من حقوق الملكية  4
  على الشركات غير المساهمة( العادية )ال تسري إال

-  

حصص رأس المال العادية الصادرة من الغير )المبلغ المسموح به في الشريحة األولى من حقوق  5

 الملكية العادية للمجموعة( 
-  

  8,300,443 الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية قبل الخصومات التنظيمية  6

 ال للشريحة األولى من حقوق الملكية العادية التسويات التنظيمية لرأس الم 

  - تسويات التقييم الحكيم  7

  - الشهرة )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة(  8

غير الملموسة األخرى شاملة حقوق إدارة الرهن العقاري )صافي المطلوبات المتعلقة  الموجودات 9

 بالضريبة( 
-  

تمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروقات الضريبية المؤجلة التي تع الموجودات 10

 المؤقتة )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة( 
-  

  (4,115) احتياطي تحوط التدفقات النقدية  11

  - مكاسب التوريق على المبيعات  12

على المطلوبات بالقيمة  األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بناءً  13

 العادلة 
-  

  -  الموجوداتصندوق المعاشات بمزايا محددة صافي  14

بيان المركز االستثمارات في األسهم الخاصة )إذا لم يُجرى خصمها بالفعل من رأس المال المدفوع ب 15

 المعلنة(  المالي 
-  

ملكية العادية، والشريحة األولى المساهمات المتقاطعة العكسية في الشريحة األولى لحقوق ال 16

 اإلضافية، والشريحة الثانية 

-  

االستثمارات في رأسمال الكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي  17

من حصص رأس المال الصادرة )مبلغ يتجاوز الحد األقصى  %10بحيث ال يمتلك البنك أكثر من 

 ( %10بنسبة 

-  

االستثمارات المهمة في األسهم العادية للكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق  18

 ( %10الدمج التنظيمي )مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة 
-  

، %10الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة )مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة  الموجودات 19

 وبات المتعلقة بالضريبة( صافي المطل
-  

  -  %15مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة  20

  - منه: االستثمارات المهمة في األسهم العادية للكيانات المالية  21

  - الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة  الموجوداتمنها:  22

  - لعربية المتحدة المركزي التسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإلمارات ا 23

  (4,115) إجمالي التسويات التنظيمية للشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  24

  8,296,328 الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  25

 رأسمال الشريحة األولى اإلضافية: السندات  

  - باشرة إضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة سندات الشريحة األولى اإلضافية المؤهلة والصادرة م 26

  - منها: تلك المصنفة بوصفها حقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها  27

  - منها: تلك المصنفة بوصفها مطلوبات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها  28

  - تدريجي من الشريحة األولى اإلضافية سندات رأس المال الصادرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء ال 29

سندات الشريحة األولى اإلضافية )وسندات الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية غير المدرجة في  30

( الصادرة عن الشركات التابعة والمملوكة من الغير )المبلغ المسموح به في الشريحة 5الصف رقم 

 األولى اإلضافية( 

-  

  - ات الصادرة عن الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي منها: السند 31

  - رأس المال الشريحة األولى اإلضافية قبل التسويات التنظيمية  32

 رأس المال الشريحة األولى اإلضافية: التسويات التنظيمية  

  - سندات االستثمارات في الشريحة األولى اإلضافية الخاصة  33

  -  في رأسمال الكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي اتاالستثمار 34

االستثمارات المهمة في األسهم العادية للكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق  35

  الدمج التنظيمي

-  



  - مارات العربية المتحدة المركزي التسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإل 36

  - إجمالي التسويات التنظيمية لرأسمال الشريحة األولى اإلضافية  37

  - رأسمال الشريحة األولى اإلضافية  38

رأسمال الشريحة األولى )الشريحة األولى = الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية + الشريحة  39

 األولى اإلضافية( 

8,296,328  

 رأسمال الشريحة الثانية: السندات والمخصصات  

  - سندات الشريحة الثانية المؤهلة والصادرة مباشرة إضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة  40

  - سندات رأس المال الصادرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة الثانية  41

لشريحة األولى لحقوق الملكية العادية والشريحة األولى اإلضافية سندات الشريحة الثانية )وسندات ا 42

( الصادرة عن الشركات التابعة والمملوكة من الغير )المبلغ 30أو  5غير المدرجة في الصف رقم 

 المسموح به في الشريحة الثانية للمجموعة( 

-  

  - لتدريجي منها: السندات الصادرة عن الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء ا 43

  592,368 المخصصات  44

  592,368 رأس المال الشريحة الثانية قبل التسويات التنظيمية  45

 رأس المال الشريحة الثانية: التسويات التنظيمية  

  - سندات االستثمارات في الشريحة الثانية الخاصة  46

تي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي بحيث ال االستثمارات في رأسمال الكيانات المالية، والتأمينية ال 47

من حصص رأس المال العادية الصادرة للكيان )مبلغ يتجاوز الحد  %10يمتلك البنك أكثر من 

 ( %10األقصى بنسبة 

-  

االستثمارات المهمة في رأسمال الكيانات المالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي  48

 قصيرة المؤهلة( )صافي المراكز ال

-  

  - التسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  49

  - إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال الشريحة الثانية  50

  592,368 رأس المال الشريحة الثانية  51

  8,888,696 حة األولى + الشريحة الثانية( إجمالي الرأسمال التنظيمي )إجمالي رأس المال = الشري 52

  52,785,360 المرجحة بالمخاطر  الموجوداتإجمالي  53

 ات رأس المال اإلحترازيةمعدالت و 

  %15.7 المرجحة بالمخاطر(  الموجوداتالشريحة األولى من حقوق الملكية العادية )تمثل نسبة من  54

  %15.7 لمخاطر( المرجحة با الموجوداتالشريحة األولى )تمثل نسبة من  55

  %16.8 المرجحة بالمخاطر(  الموجوداتإجمالي رأس المال )تمثل نسبة من  56

حماية رأس المال إضافة إلى متطلبات  اإلحترازيةات الخاصة بالمؤسسة )إلحترازيةمتطلبات اال 57

المرجحة  الموجوداتالتقلبات الدورية ومتطلبات استيعاب خسارة أعلى المعلنة بنسبة  اإلحترازية

 بالمخاطر( 

2.5%  

  %2.5 حماية رأس المال  اإلحترازيةمنها: متطلبات  58

  %0.0 الدورية الخاصة للبنك لتقلبات ل اإلحترازيةمنها: متطلبات  59

  %0.0 منها: متطلبات استيعاب خسارة أعلى )مثال: البنوك ذات األهمية النظامية المحلية(  60

حة بالمخاطر( المتاحة بعد المرج الموجوداتالشريحة األولى من حقوق الملكية العادية )تمثل نسبة  61

 الوفاء بالحد األدنى لمتطلبات رأسمال البنك 

6.3%  

 متطلبات الحد األدنى من رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  

  %7.0 معدل الحد األدنى من الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية  62

  %8.5 األولى معدل الحد األدنى للشريحة  63

  %10.5 إجمالي معدل الحد األدنى لرأس المال  64

 تمثل المبالغ المبينة أدناه الحدود القصوى للخصم )قبل الترجيح بالمخاطر( 

االستثمارات غير المهمة في رأس المال والمطلوبات األخرى للقدرة الكلية الستيعاب الخسائر  65

 للكيانات المالية األخرى 

  

  317,244 ستثمارات المهمة في حقوق الملكية العادية للكيانات المالية اال 66

   حقوق إدارة الرهن العقاري )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة(  67

  - الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة(  الموجودات 68

   لمخصصات في الشريحة الثانية األسقف المعمول بها إلدراج ا 

 المخصصات المؤهلة إلدراجها في الشريحة الثانية فيما يتعلق بحاالت التعرض  69

 رهناً بالنهج الموحد )قبل تطبيق السقف( 

710,841  

  592,368 السقف على إدراج المخصصات في الشريحة الثانية بموجب النهج الموحد 70

ج في الشريحة الثانية فيما يتعلق بحاالت التعرض مع مراعاة النهج القائم المخصصات المؤهلة لإلدرا 71

 على التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق السقف(

  

   السقف إلدراج المخصصات في الشريحة الثانية بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية 72

 (2022يناير  1و  2018يناير  1 تسري إال ما بين سندات رأس المال مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي )ال 

   السقف الحالي على الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي 73

المبلغ المستثنى مع الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية بسبب السقف )الفائض على السقف بعد  74
 ستحقاق(عمليات االسترداد واال

  

   السقف الحالي على سندات الشريحة األولى اإلضافية مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي 75

المبلغ المستثنى من الشريحة األولى اإلضافية بسبب السقف )الفائض بعد عمليات االسترداد  76
 واالستحقاق(

  



   بات اإللغاء التدريجيالسقف الحالي على سندات الشريحة الثانية مع مراعاة ترتي 77

   المبلغ المستثنى من الشريحة الثانية بسبب السقف )الفائض بعد عمليات االسترداد واالستحقاق( 78

 



 

 ج  ب  أ  المبلغ باأللف درهم إماراتي 

حسب  بيان المركز المالي   

 القوائم المالية المنشورة

بموجب النطاق التنظيمي 

 المرجع* للدمج

  2022يونيو  30 2022يونيو  30  

      الموجودات

   5,166,668  5,166,689 النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

  9,185,299  9,335,732 صافي المستحقات من البنوك األخرى 

  4,687,560  4,783,652 ضمانات االستثمار المقاسة بالقيمة العادلة 

  5,263,634   4,946,390 المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمانات االستثمار 

  34,014,394  33,981,337 صافي القروض والسلف 

  -  313,379 صافي أصول ومقبوضات عقود التأمين 

  90,306  90,306 قبول العميل 

  1,133,777  1,159,451 أصول أخرى 

  658,979  666,489 الممتلكات والمعدات 

  148,528  148,528 رة لالستخدام المؤج لموجوداتا

  -  166,386 الشهرة 

  60,349,145 60,758,339 الموجوداتإجمالي 

    المطلوبات

  6,106,772  6,106,772 المستحقات للبنوك األخرى 

  39,663,575 39,552,337 الودائع من العمالء 

  90,306 90,306 قبول العميل 

  4,495,018 4,495,018 ألخرى طويلة األجل سندات الدين الصادرة والقروض ا

  - 477,365 مطلوبات ومستحقات عقود التأمين 

  1,513,893 1,557,525 المطلوبات األخرى 

  141,770 141,770 مطلوبات اإليجار 

  52,011,334 52,421,093 إجمالي المطلوبات

    حقوق الملكية للمساهمين

لمؤهل للشريحة األولى لحقوق الملكية حصص رأس المال )تساوي المبلغ ا

 1,676,245 العادية(

1,676,245  

  950,431 950,431 االحتياطي القانوني 

  2,779,265 2,756,377 األرباح المحتجزة 

  2,931,868 2,922,980 االحتياطات األخرى 

  - 31,213 الحصص غير المسيطرة 

  8,337,809 8,337,246  إجمالي حقوق الملكية للمساهمين

 

 2022يونيو  30إلى القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في  الرجوع*يُرجى 

 



 
 أ  
 المعلومات الكمية/ النوعية  
 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( جهة اإلصدار  1
، أو الرقم التعريفي المعرف الفريد )على سبيل المثال: لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف األوراق المالية  2

 الدولي لألوراق المالية أو معرف بلومبرج لإليداع الخاص( 
AEN000601015 

لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة  القانون الحاكم/ القوانين الحاكمة للسند   3
 المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع

 ية العادية الشريحة األولى من حقوق الملك المعالجة التنظيمية   
 غير متوفرة  قواعد ترتيبات االنتقال )أي االلتزام بالعقود السابقة(   4
 غير متوفرة  قواعد ترتيبات ما بعد االنتقال )أي االلتزام بالعقود السابقة(   5
 فردياً وبالمجموعة المؤهل فردياً/ بالمجموعة/ بالمجموعة وفردياً   6
 غير متوفرة  تحديدها في كل اختصاص( نوع السند )األنواع المقرر   7
ً  1,676 المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة بالماليين بدءاً من آخر تاريخ رفع التقارير(   8  درهماً إماراتيا
 درهم إماراتي 1 القيمة االسمية للسند   9
 درهم إماراتي 1 سعر اإلصدار )األصلي(  أ 9
 غير متوفرة  سعر االسترداد  ب 9

 حقوق الملكية للمساهمين التصنيف المحاسبي   10
 أحكام متنوعة تاريخ اإلصدار   11
 دائم دائم أو مؤرخ   12
 ال يوجد استحقاق تاريخ االستحقاق األصلي   13
 الرقم طلب جهة اإلصدار بالدفع مع مراعاة الموافقة الرقابية المسبقة   14
 غير متوفرة  ختياري، وتواريخ طلبات الدفع الطارئة، ومبلغ االسترداد تاريخ طلب الدفع اال  15
 غير متوفرة  تواريخ طلبات الدفع الالحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق   16
 غير متوفرة  القسائم/ توزيعات األرباح   
 عائمة توزيعات األرباح/ القسائم الثابتة أو العائمة   17
 غير متوفرة  ر ذي صلة سعر القسيمة وأي مؤش  18
 الرقم وقف دفع توزيعات األرباح القائم   19
 تقديري بالكامل تقديري بالكامل أو تقديري جزئياً أو إلزامي )من حيث التوقيت(  أ 20
 تقديري بالكامل تقديري بالكامل أو تقديري جزئياً أو إلزامياً )من حيث المبلغ(  ب 20
 الرقم أخرى الستردادها وجود زيادة أو أي حوافز   21
 غير تراكمي تراكمي أو غير تراكمي   22
 غير قابل للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل   23
 الرقم خاصية الشطب   24
 غير متوفرة  في حال الشطب، محفز/ محفزات الشطب   25
 غير متوفرة  في حال الشطب، كلي أو جزئي   26
 غير متوفرة  ائم أو مؤقت في حال الشطب، د  27
 غير متوفرة  في حال الشطب المؤقت، وصف آلية الشطب   28
 هيكلي نوع اإلحالل  أ 28
المركز في تدرج اإلحالل عند التصفية )تحديد نوع السند على الفور بالنسبة للسند األساسي في تدرج دائن   29

 اإلعسار للكيان القانوني المعني( 
 غير متوفرة 

 الرقم الخصائص المنقولة غير المتوافقة   30
 غير متوفرة  إذا كانت اإلجابة نعم، تحديد الخصائص غير المتوافقة   31

 



 

  المالي الدينمعدل  -4
 أ  
 2022يونيو  30  

 باأللف درهم إماراتي

  60,758,340 الموحدة حسب القوائم المالية المنشورة  الموجوداتإجمالي  1

ستثمارات في الكيانات البنكية، أو المالية، أو التأمينية، أو التجارية المدمجة لألغراض المحاسبية غير أنها تقع خارج تسويات اال 2

 نطاق الدمج التنظيمي

317,244 

 - تسويات حاالت التعرض الخاصة بالتوريق التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للتعرف على نقل المخاطر 3

 - المؤقت من االحتياطات البنكية المركزية )إذا كانت قابلة للتطبيق(تسويات االستثناء  4

وفقاً لإلطار المحاسبي التشغيلي غير أنها مستثناه من مقاييس  بيان المركز المالي االئتمانية المعترف بها في  الموجوداتتسويات  5

 المالية الدينالتعرض لمعدل 

- 

 - لألصول المالية مع مراعاة التاريخ المحاسبي للتداول تسويات عمليات الشراء والبيع التنظيمية 6

 - تسويات معامالت التجميع النقدي المؤهل 7

 964,522 تسويات األدوات المالية المشتقة  8

 - تسويات معامالت تمويل األوراق المالية )أي ترتيبات إعادة الشراء واإلقراض المماثل المضمون( 9

بيان المركز )أي التحويل إلى المبالغ المعادلة لالئتمان لحاالت التعرض من خارج  بيان المركز المالي  تسويات البنود من خارج 10

 (المالي 

4,886,248  

 - تسويات التقييم الحكيم والمخصصات الخاصة والعامة التي خفضت رأسمال الشريحة األولى 11

  1,409,629 تسويات أخرى  12

  68,335,983  المالي الدينمقياس التعرض لمعدل  13

 



 
 ب أ  
يونيو  30 المبالغ باأللف درهم إماراتي 

2022 
مارس  31

2022 
    بيان المركز المالي حاالت التعرض من داخل  
)باستثناء معامالت تمويل المشتقات واألوراق المالية غير أنها  بيان المركز المالي حاالت التعرض من داخل  1

 افية( تشمل الضمانات اإلض
62,485,213 60,262,136 

وفقاً  بيان المركز المالي الواردة في  الموجوداتاإلجمالي للضمان اإلضافي للمشتقات المقدم والمخصوم من  2
 لإلطار المحاسبي التشغيلي

117,285 95,926 

 - - المدينة لهامش تغيير النقدية المقدم في معامالت المشتقات( الموجودات)خصومات  3
 - - األوراق المالية المتسلمة بموجب معامالت تمويل األوراق المالية المعترف بها بوصفها أصالً( )تسويات  4
المخصومة من  بيان المركز المالي )المخصصات الخاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض من داخل  5

 رأسمال الشريحة األولى(
- - 

 - - شريحة األولى(المخصومة أثناء تحديد رأسمال ال الموجودات)مبالغ  6
)باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق  بيان المركز المالي إجمالي حاالت التعرض من داخل  7

 المالية(
62,602,498 60,358,062 

   حاالت تعرض المشتقات  8
ير النقدية معامالت المشتقات )متى كانت قابلة للتطبيق صافي هامش تغي بجميعتكاليف االستبدال المرتبطة  8

 المؤهلة و/أو التصفية الثنائية( 
160,257 123,600 

 676,541 686,980 معامالت المشتقات  بجميعالمبالغ اإلضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبط  9
 - - )المستثنى من حاالت التعرض للتداول التي جرى تسويتها من شعبة الطرف المقابل المركزي(   10
 - - السمية السارية والمعدلة من مشتقات االئتمان المذكورة القيمة ا 11
 - - )حاالت المقاصة االسمية السارية والمعدلة والخصومات اإلضافية للمشتقات االئتمانية المذكورة( 12
 800,141 847,237 إجمالي حاالت تعرض المشتقات 13
   معامالت تمويل األوراق المالية  
الت تمويل األوراق المالية )دون االعتراف بالتصفية( بعد إجراء التسوية للمعامالت إجمالي أصول معام 14

 المحاسبية للبيع 
- - 

 - - )المبالغ المصفاة للذمم الدائنة النقدية والذمم المدينة النقدية إلجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية(  15
 - - صول معامالت تمويل األوراق المالية التعرض لمخاطر االئتمان للطرف المقابل أل 16
 - -  حاالت التعرض لمعامالت الوكيل 17
 - - إجمالي حاالت التعرض لمعامالت تمويل األوراق المالية 18
    بيان المركز المالي حاالت التعرض األخرى من خارج  
 13,696,437 15,091,508 بالقيمة االسمية اإلجمالية  بيان المركز المالي التعرض من خارج  19
 )تسويات التحويل للمبالغ المعادلة لالئتمان(  20

(10,205,259) 
(9,435,141
) 

  بيان المركز المالي )المخصصات الخاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض من خارج  21
 المخصومة أثناء تحديد رأسمال الشريحة األولى(

- - 

 4,261,296 4,886,249 بيان المركز المالي البنود من خارج  22
    رأس المال وإجمالي حاالت التعرض 
 8,084,592 8,296,328 رأس مال الشريحة األولى 23
 65,419,499 68,335,984 إجمالي حاالت التعرض 24
   المالية الدينمعدل  
 %12.4 %12.1 صرف المركزي(المالية )باستثناء تأثير أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات الم الدينمعدل  25
 %12.4 %12.1 المالية )باستثناء تأثير أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات المصرف المركزي( الدينمعدل  أ25
 %3.0 %3.0 المالية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الدينالحد األدنى لمتطلبات معدل  26
 %0.0 %0.0 اريةالمالية الس الدينات اإلحترازية 27

 



 

 السيولة  -5
   المبالغ باأللف درهم إماراتي 

السائلة  الموجودات القيمة االسمية السائلة عالية النوعية الموجودات 1

 المؤهلة

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

 المتحدة المركزي 

5,166,668  

  

   589,718  والصكوك للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدةالسندات   1-2

 5,756,386 5,756,386 اإلجمالي الفرعي 

   605,743 سندات الدين المتداولة علناً للحكومات المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1-3

   - ت العربية المتحدةسندات الدين المتداولة علناً للقطاع العام لدولة اإلمارا 1-4

 605,743  605,743 اإلجمالي الفرعي 

أدوات الدين للكيانات السيادية الخارجية أو األدوات الصادرة من البنوك المركزية ذات  1-5

 الصلة 

389,311  389,311 

 6,751,440  6,751,440 اإلجمالي 1-6

 51,769,205  إجمالي المطلوبات 2

 %13.0  المؤهلة السائلة الموجوداتنسبة  3

    

المبالغ باأللف درهم   البنود 

 إماراتي

   حساب السلف  1

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

 التسوية( 

 32,737,194  

  161,729  اإلقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية  1-2

  323,902  المتسلمة(  -وخطابات االعتماد المعلقة )الصادرة صافي الضمانات المالية  1-3

  6,252,967  اإليداعات بين البنوك  1-4

  39,475,792  إجمالي السُّلف  1-5

   حساب صافي الموارد الثابتة  2

 9,359,155  إجمالي رأس المال + المخصصات العامة  2-1

   يُخصم منه:  

  -  رى غير الملموسة األخ الموجوداتالشهرة و 2-1-1

  658,979  الثابتة  الموجودات 2-1-2

  -  األموال المخصصة للفروع بالخارج  2-1-3

  611,660  االستثمارات غير المدرجة  2-1-5

  322,819  االستثمارات في الشركات التابعة، والشركات الزميلة، والشركات الفرعية  2-1-6

  1,593,458  إجمالي االستقطاعات  2-1-7

  7,765,697  صافي أموال رأس المال الحر  2-2

   الموارد المستقرة األخرى:  2-3

  -  األموال من المقر الرئيسي  2-3-1

  3,145,318  أشهر  6الودائع بين البنوك بمدة متبقية تتجاوز  2-3-2

  -  إعادة التمويل من قروض اإلسكان  2-3-3

  849,142  لمالية غير المصرفية اإلقراض من المؤسسات ا 2-3-4

  33,501,261  ودائع العميل  2-3-5

  2,906,154  أشهر من تاريخ رفع التقارير 6تمويل سوق رأس المال/ القروض ألجل المستحقة بعد  2-3-6

  40,401,875  إجمالي الموارد المستقرة األخرى  2-3-7

  48,167,572  إجمالي الموارد المستقرة  2-4

  %82.0  نسبة السلف للمصادر المستقرة  3

 



 

 مخاطر االئتمان  -6

، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية عند ةمتعثرتجزئة واالستثمار بوصفها خالف تجزئة وتحدد المجموعة أدوات 

 استيفاء معيار واحد أو أكثر من المعايير التالية:

  المعايير الكمية

 يوماً )أو أكثر(.  90أخر المقترض عن سداد الدفعات التعاقدية لمدة ت

  المعايير النوعية:

 

 يصنف البنك القروض بوصفها أصوالً عاطلة عندما: 

تلك القروض التي قد تُؤدي إلى تكبد بعض الخسائر بسبب العوامل العكسية )المالية، أو االقتصادية، أو القانونية، أو السياسة، أو  •

 دارية( التي قد تعوق السداد، أو بسبب ضعف األوراق المالية. اإل

القروض التي يُعد استردادها بالكامل محل شك على أساس المعلومات المتوفرة مما يُؤدي في العموم إلى خسارة ذلك الجزء من تلك  •

 القروض )عندما يكون المركز المالي لدى العميل واألوراق المالية غير كافية(. 

 روض التي استنفد فيها البنك جميع السبل المتوفرة ولكن لم يسترد أي شيء منها أو في حال وجود احتمالية بعدم استرداد أي شيء. الق •

 
المبلغ باأللف  

 درهم إماراتي
 و هـ د ج ب أ

من مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  إجمالي القيم الدفترية  

لخسائر االئتمان بصدد حاالت التعرض 

 تجا  المعياريلال

 

حاالت   

التعرض 

 المتعثرة

حاالت التعرض 

 غير المتعثرة

المخصصات/انخفاضات 

 القيمة

مخصص في 

الفئة التنظيمية 

 للمحدد

مخصص في الفئة 

 التنظيمية للعام

 صافي القيم

  34,014,394  1,021,347  790,497  1,811,844  34,540,429  1,285,809 قروض   1

  9,078,942  105,273  47,933  153,206  9,044,271  187,877 سندات الدين   2

3  

حاالت التعرض 

بيان من خارج 

  المركز المالي 

2,849  7,738,218  16,564  -  16,564  7,724,503  

  50,817,839  1,143,184  838,430  1,981,614  51,322,918  1,476,535 اإلجمالي  4

 
 أ  
م المبلغ باأللف دره  

 إماراتي
  1,454,757  2021ديسمبر  31القروض المتعثرة وسندات الدين كما في   1

  498,039 القروض وسندات الدين التي لم تُسدد منذ آخر فترة من فترات التقرير   2

 ( 185,428) ُمعاد إلى وضع عدم التعثر   3

 ( 293,682) المبالغ المشطوبة   4

  - تغيرات أخرى   5

  1,473,686  2022يونيو  30روض غير الُمسددة وسندات الدين في الق  6

 



 
المبلغ باأللف  

 درهم إماراتي

 ز و هـ د ج ب أ

حاالت التعرض   

غير المضمونة: 

 القيمة الدفترية

حاالت التعرض 

المضمونة 

 بضمان

حاالت التعرض 

المضمونة 

بضمان ومنها: 

المبالغ 

 المضمونة

حاالت التعرض 

المضمونة 

 مانات ماليةبض

حاالت التعرض 

المضمونة 

بضمانات مالية 

ومنها: المبالغ 

 المضمونة

حاالت التعرض 

المضمونة 

بالمشتقات 

 االئتمانية

حاالت التعرض 

المضمونة 

بالمشتقات 

االئتمانية ومنها: 

المبالغ 

 المضمونة

 - -  232,773  232,848  871,685  4,015,887  31,577,503 قروض 1

 - -  -  -  -  -  9,232,148 ينسندات الد 2

40,809,65 اإلجمالي 3

1  

4,015,887  871,685  232,848  232,773  - - 

 - -  -  -  461  21,800  1,451,886 منها المتعثرة 4

 
المبلغ باأللف درهم  

 إماراتي
 و هـ د ج ب أ

حاالت التعرض قبل عامل تحويل االئتمان   
 وتخفيف مخاطر االئتمان

ت التعرض بعد عامل تحويل حاال
 االئتمان وتخفيف مخاطر االئتمان

المرجحة بالمخاطر وكثافة  الموجودات
 المرجحة بالمخاطر  الموجودات

المبالغ من داخل  الموجوداتفئات  
 بيان المركز المالي 

المبالغ من 
بيان خارج 

 المركز المالي 

المبالغ من داخل 
بيان المركز 

 المالي 

المبالغ من خارج 
بيان المركز 

 المالي 

 الموجودات
جحة رلما

 بالمخاطر

 الموجوداتكثافة 
المرجحة 
 بالمخاطر 

الكيانات السيادية  1
 والبنوك المركزية

7,577,652  117,984  7,577,652  69,317  1,723,924  22.5%  

  %91.0  4,568,356  765,030  4,252,445  1,550,123  4,252,445 كيانات القطاع العام 2
متعددة  بنوك التنمية 3

 األطراف
810,861  12,736  810,861  2,547  456,093  56.1%  

  %81.4  11,709,824  1,177,899  13,214,995  1,679,630  13,214,995 بنوك 4
 ال يوجد   -  -  -  -  - شركات األوراق المالية 5
  %82.3  7,394,471  2,091,618  6,890,724  6,602,889  6,291,102 الشركات المساهمة 6
  %78.4  12,387,141  60,458  15,734,702  4,430,736  16,334,324 التنظيمية األفرادمحافظ  7
مضمونة بعقارات  8

 سكنية
5,602,214  1,435,068  5,602,214  717,534  2,634,477  41.7%  

مضمونة بعقارات  9
 تجارية

2,886,641  17,684  2,886,641  8,842  2,869,366  99.1%  

استثمار حقوق الملكية  10
 في الصناديق

 ال يوجد   -  -  -  -  -

  %107.9  523,886  459  484,879  459  484,879 ةمتعثرقروض  11
الفئات ذات المخاطر  12

 العالية
 ال يوجد   -  -  -  -  -

  %71.5  2,862,703  29,424  3,976,030  30,979  3,976,031 أصول أخرى 13
  %71.0  47,130,241  4,923,128  61,431,144  15,878,288  61,431,144 اإلجمالي 14

 



 ط ح ز و هـ د ج ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي 

 وزن المخاطر 

 

 

 الموجوداتفئة 

إجمالي مبلغ حاالت  أخرى 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0%

التعرض لمخاطر 

االئتمان )بعد عامل 

 تحويل االئتمان

وتخفيف مخاطر 

 االئتمان(

الكيانات السيادية والبنوك  1

 المركزية 

5,766,482  103,065  -  215,151  -  1,495,342  66,929  -  7,646,969  

  5,017,475  4,231,846  -  240,462  -  15,791  -  440,764  88,612 كيانات القطاع العام  2

  813,408  -  -  153,872  -  567,711  -  91,825  - بنوك التنمية متعددة األطراف  3

  14,392,893  167,013  64,168  9,830,159  -  2,780,330  -  1,551,223  - بنوك  4

  -  -  -  -  -  -  -  -  - شركات األوراق المالية  5

  8,982,342  5,250,488  157,710  2,078,908  -  231,515  -  22,232  1,241,489 الشركات المساهمة  6

  15,795,160  -  -  2,643,571  12,991,427  -  -  -  160,162 التنظيمية  األفرادمحافظ  7

  6,319,748  -  -  496,396  261,293  -  5,548,888  -  13,171 مضمونة بعقارات سكنية  8

  2,895,484  -  -  2,869,366  -  -  -  -  26,118 مضمونة بعقارات تجارية  9

استثمار حقوق الملكية في  10

 الصناديق 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

  485,338  -  77,095  408,243  -  -  -  -  - قروض متأخرة  11

  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفئات ذات المخاطر العالية  12

  4,005,454  317,244  5,240  2,051,593  -  -  -  50,704  1,580,674 أصول أخرى  13

  66,354,271  9,966,591  371,142  22,267,912  13,252,720  3,810,498  5,548,888  2,259,813  8,876,708 اإلجمالي  14

 

 



 مخاطر االئتمان للطرف المقابل -7
 و هـ د ج ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي 

حاالت التعرض  تكلفة االستبدال  

المستقبلية 

 محتملةال

حاالت التعرض 

اإليجابية 

المتوقعة 

 الفعالة

وحدة قياس ألفا 

المستخدمة 

لحساب التعرض 

 عند التعثر

التعرض عند 

التعثر بعد 

تخفيف مخاطر 

 االئتمان

 الموجودات

جحة رلما

 بالمخاطر

النهج القياسي لمخاطر  1

االئتمان للطرف المقابل 

 )للمشتقات(

114,469 447,517  1-4 786,781 308,615 

طريقة النموذج الداخلي  2

)للمشتقات ومعامالت تمويل 

 األوراق المالية(

  - - - - 

النهج البسيط لتخفيف  3

مخاطر االئتمان )لمعامالت 

 تمويل األوراق المالية(

    - - 

النهج الشامل لتخفيف  4

مخاطر االئتمان )لمعامالت 

 تمويل األوراق المالية(

    - - 

مخاطر القيمة المعرضة لل 5

لمعامالت تمويل األوراق 

 المالية

    - - 

 308,615      اإلجمالي 6

 

ديسمبر  31الخاصة بمخاطر االئتمان للطرف المقابل مقارنةً بتاريخ  -بالتبعية-المرجحة بالمخاطر  الموجوداتازدادت حاالت التعرض عند التعثر و

 سلع فضالً عن وجود زيادةً في صفقات المشتقات مع العمالء.أساساً بسبب وجود زيادةً في معدل الفائدة ومشتقات ال 2021

 
 ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي 

التعرض عند التعثر بعد   

 تخفيف مخاطر االئتمان

جحة رلما الموجودات

 بالمخاطر

 259,192 674,626 تخضع جميع المحافظ لرسم رأس مالي موحد لتسوية تقييم االئتمان  1

 - - لرسم رأس مالي بديل بسيط لتسوية تقييم االئتمان  تخضع جميع المحافظ 2

 

 

 .2022يونيو  30تسري معايير تسوية تقييم االئتمان وأدلتها بدءاً من 

 



 ح ز و هـ د ج ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي
 وزن المخاطر

 محفظة استثمارية تنظيمية
إجمالي التعرض  أخرى 150% 100% 75% 50% 20% 0%

 ئتمانلمخاطر اال
  53,707  -  -  -  -  -  -  53,707 الكيانات السيادية 

  6,358  6,358  -  -  -  -  -  - كيانات القطاع العام 
  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية متعددة األطراف 

  552,074  -  2,263  19,448  -  354,563  175,800  - بنوك 
  -  -  -  -  -  -  -  - شركات األوراق المالية 

  174,642  174,642  -  -  -  -  -  - الشركات المساهمة 
  -  -  -  -  -  -  -  - التنظيمية  األفرادمحافظ 

  -  -  -  -  -  -  -  - مضمونة بعقارات سكنية 
  -  -  -  -  -  -  -  - مضمونة بعقارات تجارية 

  -  -  -  -  -  -  -  - استثمار حقوق الملكية في الصناديق 
  -  -  -  -  -  -  -  - قروض متأخرة 

  -  -  -  -  -  -  -  - الفئات ذات المخاطر العالية 
  -  -  -  -  -  -  -  - أصول أخرى 

  786,781  181,000  2,263  19,448  -  354,563  175,800  53,707 اإلجمالي 

 
 و هـ د ج ب أ المبلغ باأللف درهم إماراتي

الضمانات المستخدمة في معامالت تمويل األوراق  الضمان المستخدم في معامالت المشتقات 
 المالية

القيمة العادلة للضمان  القيمة العادلة للضمان المرحل القيمة العادلة للضمان المتسلم 
 المتسلم

القيمة العادلة للضمان 
 غير مقسم مقسم  غير مقسم مقسم  المرحل

  47,317  -  117,285  -  97,979  - عملة محلية  -ة نقدي
  -  -  -  -  -  - عمالت أخرى  -نقدية 

  -  -  -  -  -  - دين الكيان السيادي المحلي 
  -  -  -  -  -  - دين الوكاالت الحكومية 

  -  -  -  -  -  - سندات الشركات 
  -  -  -  -  -  - أوراق مالية متداولة 

  -  -  -  -  -  - ات أخرى ضمان
  47,317  -  117,285  -  97,979  - اإلجمالي 

 



 ب أ  
التعرض عند التعثر   

)بعد تخفيف مخاطر 

 االئتمان(

جحة رلما الموجودات

 بالمخاطر

  4,486  حاالت التعرض لألطراف المقابلة المركزية المؤهلة )اإلجمالي(  1

اف المقابلة المركزية المؤهلة )باستثناء الهامش المبدئي حاالت التعرض للصناعات لدى األطر 2

 ومساهمات الصندوق االفتراضي( ومنها: 

112,155  4,486  

  -  - ( المشتقات غير المدرجة 1) 3

  4,486  112,155 ( مشتقات التبادل التجاري 2) 4

  -  - ( معامالت تمويل األوراق المالية 3) 5

  -  - التي يُعتمد فيها معاوضة منتجات متقاطعة ( مجموعات المعاوضة 4) 6

   - الهامش المبدئي المقسم  7

  -  7,248 الهامش المبدئي غير المقسم  8

  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي الممولة مسبقاً  9

  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي غير الممولة  10

  -  لمركزية المؤهلة )اإلجمالي( حاالت التعرض لغير األطراف المقابلة ا 11

حاالت التعرض للصناعات لغير األطراف المقابلة المركزية المؤهلة )باستثناء الهامش المبدئي  12

 ومساهمات الصندوق االفتراضي( ومنها: 

-  -  

  -  - ( المشتقات غير المدرجة 1) 13

  -  - ( مشتقات التبادل التجاري 2) 14

  -  - ويل األوراق المالية ( معامالت تم3) 15

  -  - ( مجموعات المعاوضة التي يُعتمد فيها معاوضة منتجات متقاطعة 4) 16

   - الهامش المبدئي المقسم  17

  -  20 الهامش المبدئي غير المقسم  18

  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي الممولة مسبقاً  19

  -  - مولة مساهمات الصندوق االفتراضي غير الم 20

بسبب  2021ديسمبر  31لمشتقات التبادل التجاري مقارنةً بتاريخ  -بالتبعية-المرجحة بالمخاطر  الموجوداتازدادت حاالت التعرض عند التعثر و

 وجود زيادةً في صفقات المقايضة والعقود اآلجلة التي جرى تسويتها عن طريق األطراف المقابلة المركزية المؤهلة.

 

 سوقمخاطر ال -8
 أ  
المرجحة بالمخاطر  الموجودات  

 باأللف درهم إماراتي

  1,276,254 مخاطر سعر الفائدة العامة )العامة والُمحددة(  1

  287,895 مخاطر حقوق الملكية )العامة والُمحددة(  2

  151,200 مخاطر الصرف األجنبي  3

  - مخاطر السلع  4

  2,129 الخيارات  

  2,129 النهج المبسط  5

  - بلس -طريقة دلتا 6

  نهج السيناريو  7

  - التوريق  8

  1,717,478 اإلجمالي  9

 

نظراً النخفاض في صافي المراكز  2021ديسمبر  31انخفضت أصول السوق المرجحة بالمخاطر من مخاطر الصرف األجنبي مقارنةً بتاريخ 

(. جرى تعويض هذا األثر جزئياً عن طريق زيادةً في أصول السوق المرجحة بالمخاطر من المفتوحة للعمالت األجنبية )باستثناء الدوالر األمريكي

 مخاطر معدل الفائدة التي ازدادت بسبب وجود زيادةً في صفقات المشتقات الحساسة لمعدل الفائدة.

 

 

 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(

 


