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20112012201320142015مالیین الدراهم الإماراتیة

بیان الیرادات 

   2.3662.5842.6772.7852.902�إير�د�ت فو�ئد

)224()207()248()351()381(م�سروفات فو�ئد

47209405--�إير�د�ت من �لتمويل �لإ�سالمي

)35()30()11(--توزيع �أرباح �إ�سالمية

�صافي اإیرادات الفوائد واإیرادات المنتجات 

اال�صالمية ال�صافية الموزعة على المودعين
1٫9852٫2332٫4652٫7573٫048

522488529653682�سافي �إير�د�ت �لر�سوم و�لعمولت

5868758795�إير�د�ت �سرف عمالت �أجنبية 

38----�إجمالي �أرباح �لتاأمين

)6(4972416�إير�د�ت �ل�ستثمار )خ�سائر( 

2332405282�إير�د�ت �لت�سغيل �لأخرى

652660685798891الإیرادات من غیر الفوائد

2٫6372٫8933٫1503٫5553٫939مجموع الإیرادات

)1٫479()1٫505()1٫379()1٫281()1٫133(النفقات الت�صغيلية

1٫5051٫6121٫7712٫0502٫461اأرباح الت�صغيل قبل مخ�ص�صات االنخفا�ض

)1٫055()595()341()209()301(مخ�ص�صات االنخفا�ض

1٫2041٫4031٫4311٫4551٫405�صافي الربح

المیزانیة العمومیة

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لمار�ت �لعربية �لمتحدة 

�لمركزي
1.8442.9043.6224.2174.908

1.9721.1965443061.907مبالغ م�ستحقة من م�سارف �أخرى

18.36920.28321.95925.26727.798�إجمالي �لقرو�س و�ل�سلف

1.1641.5872.6963.7854.115�أور�ق مالية �إ�ستثمارية 

326----�أ�سول عقود �لتاأمين و�لذمم �لمدينة

9521.0361.029938897�سافي �لممتلكات و�لمعد�ت

202244277317425�أ�سول �أخرى

177----�لأ�سول غير �لملمو�سة �لأخرى

24٫50327٫25030٫12734٫83040٫553مجموع االأ�صول

33523437621.056مبالغ م�ستحقة لم�سارف

18.29020.72023.06924.65127.820مبالغ م�ستحقة لعمالء

1.6682.865--684�سند�ت �لدين �ل�سادرة/ دين ثانوي

444540473533609مطلوبات �أخرى

5361668596مخ�س�س مكافاآت نهاية خدمة للموظفين 

390----مطلوبات عقود �لتاأمين و�لذمم �لد�ئنة

19٫80621٫55523٫61127٫69932٫836اإجمالي المطلوبات 

الن�صب الرئی�صیة  

19.3%22.2%23.4%27.0%28.6%�لعائد على حقوق �لملكية *

8.0%8.3%8.6%8.9%8.9%�سافي هام�س �لفائدة

37.5%42.3%43.8%44.3%43.0%�لتكاليف �إلى �لإير�د�ت

3.7%4.4%5.0%5.4%5.2%�لعائد على �لأ�سول *

81.4%87.1%73.3%62.8%71.3%ن�سبة �لتغطية

3.2%2.4%2.4%2.5%2.5%ن�سبة �إجمالي �لقرو�س �لمنقو�سة/ �ل�سعيفة

83.3%88.2%88.1%90.3%91.2%ن�سبة مو�رد �لإقر��س �إلى �ل�ستقر�ر

19.1%20.0%19.8%--ن�سبة �لأ�سول �ل�سائلة �لموؤهلة

24.4%26.5%29.0%28.8%31.3%ن�سبة كفاية ر�أ�س �لمال *

24.4%26.5%29.0%28.8%27.0%�ل�سريحة و�حد

خم�ض �صنوات من النمو  املوؤ�رشات املالیة الرئی�صیة 

الفروع وال�رصاف الآيل

ملحة عن البنك

يعتب��ر بن��ك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني و�ح��د�ً من �أق��دم و�أعرق �لموؤ�س�س��ات �لمالي��ة في دولة 

�لإم��ار�ت �لعربّي��ة �لمتح��دة. ومن��ذ تاأ�سي�س��ه ف��ي ع��ام 1976، �س��هد �لبنك �سل�س��لة من 

�لتح��ولت �لمهم��ة كم��ا كانت له �نطالق��ة جديدة في عام 2001، حي��ث تحول تركيزه من 

تقدي��م �لخدم��ات �لم�سرفية لالأفر�د فح�س��ب لي�سبح موؤ�س�س��ة م�سرفي��ة ر�ئدة بمجال 

�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د و�لأعمال �ل�سغيرة. وفي �أو�خر عام 2013، رفعنا حجم �لإقر��س 

لالأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة �لتقليدية و�لإقر��س �لتجاري، كما عاودنا في �لآونة �لأخيرة 

عملي��ات �لإقر����س لل�س��ركات بهدف تنوي��ع محفظة منتجاتن��ا وتلبية �حتياج��ات عمالئنا 

�أف�سل.  ب�سكل 

و�ليوم، يقدم �لبنك مجموعة و��سعة من �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د و�ل�سركات لعمالئه 

ف��ي �أنح��اء دول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتحدة بو��س��طة فروعن��ا، وفريق مبيعاتن��ا �لمتحرك، 

وحلولن��ا �لرقمي��ة �لر�ئ��دة على م�س��توى �لقط��اع. ويوفر �لبن��ك �أي�ساً �لحل��ول �لم�سرفية 

�لإ�سالمية عبر وحدة “�لخدمات �لم�سرفية �لإ�سالمية” )�أمل(. وخالل عام 2015، ��ستحوذنا 

عل��ى ح�س��ة �أغلبية في �س��ركة “ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين”، و�أطلقن��ا خدمة تحويل 

�لأمو�ل، ونحن م�ستمرون قدماً في ��ستر�تيجية �لتنويع �لطموحة �لتي نعتمدها. وبح�سب 

ت�سني��ف “�أف�س��ل 1000 بن��ك لع��ام 2015” �ل��ذي ت�سدره مجل��ة “ذ� بانكر”، حل بنك ر�أ���س 

�لخيمة �لوطني بالمرتبة �لأولى من حيث �لعائد�ت على �لأ�سول في دولة �لإمار�ت �لعربية 

�لمتح��دة و�لعالم �لعربي.

ومنذ عام 2001، نجح بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني في بناء �أ�س���س متينة �أثمرت عن �س��نو�ت 

ع��دة م��ن �لنمو �لم�س��تد�م. �إننا بن��ك �إمار�تي يق��دم منتجات عالمية وخدم��ة عمالء ر�ئدة 

لالأف��ر�د و�ل�س��ركات حول �لإم��ار�ت. وين�سب تركيزنا عل��ى تعزيز �لقيمة لم�س��اهمينا وزيادة 

قيم��ة �لأ�س��ول من خ��الل بناء عالقات طويل��ة �لأمد م��ع عمالئنا، وموظفين��ا، ومجتمعنا. 

وت�س��تند ثقافتنا �لم�سرفية على �أ�س�س قوية من �ل�سفافية، و�لمحا�سبية، وتميز �لخدمة.  

بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني هو �س��ركة م�س��اهمة عامة مدرجة في �س��وق �أبوظبي لالأور�ق 

�لمالية. يوجد لدينا 5 �سركات فرعية تعرف معاً با�سم “�لمجموعة”. ويقع مقرنا �لرئي�سي 

في �إمارة ر�أ�س �لخيمة.

الروؤیة

“�س��ريكك لحياة �أف�س��ل” من خالل تقديم 

�أف�سل �لحلول �لم�سرفية لجميع عمالئنا 

ف��ي كاف��ة �أنح��اء دول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة 

�لمتحدة.

المهمة

نه��دف �إلى �أن نكون �إح��دى �لبنوك �لر�ئدة 

�لت��ي تولي �لعمالء من �لأفر�د و�ل�س��ركات 

ف��ي دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �أهمية 

بالغ��ة م��ن خ��الل تقدي��م منتج��ات مالية 

مالئم��ة، مبتك��رة وتناف�س��ية عب��ر قن��و�ت 

متعددة.

ملحة عن البنكتقرير بنك راأ�ض اخليمة الوطني ال�صنوي 2015 13



�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

تقرير بنك راأ�ض اخليمة الوطني ال�صنوي 42015

�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي

ع�سو �لمجل�س �لأعلى لالإتحاد 

حاكم �إمارة ر�أ�س �لخيمة

5ملحة عن البنك



�صمو ال�صيخ محمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي

ولي عهد �إمارة ر�أ�س �لخيمة

تقرير بنك راأ�ض اخليمة الوطني ال�صنوي 62015

جدول املحتويات

لمحة عن البنك

1• الم�ؤ�سرات المالية الرئي�سية

2• خم�س �سن�ات من النم�

3• نبذة عن البنك

8• ع�سر �سنوات مدرجة في �سوق اأبوظبي للأوراق المالية

10• تن�يع المنتجات

نظرة عامة على عام 2015

12• ر�سالة رئي�س مجل�س الإدارة

14• كلمة الرئي�س التنفيذي

16• ال�ستراتيجية

18• اأداء الأعمال

20• جودة الخدمة

22• اأبناء مجتمعنا

24• ال�ستدامة

حوكمة ال�صركة

26• مجل�س الإدارة

28• الإدارة التنفيذية

30• اللجان التابعة للبنك

32• الحوكمة الم�سرفية الإ�سلمية

33• اإدارة المخاطر 

البيانات المالية

34• تقرير جمل�س الإدارة اإىل ال�سادة امل�ساهمني

38• تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

40• بيان المركز المالي المّوحد

41• بيان الدخل المّوحد

42• بيان الدخل ال�سامل المّوحد

43• بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

44• بيان التدفقات النقدية المّوحد

45• اإي�ساحات حول البيانات املالية املّوحدة

113• الإف�ساحات مبوجب بازل 2 - بيلر 3 



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

ع�رش �صنوات مدرجة يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية

�حتف��ى بن��ك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطن��ي في 14 �أغ�سط���س 2015 بم��رور 10 �س��نو�ت على �إدر�جه في �س��وق 

�أبوظب��ي ل��الأور�ق �لمالية. وخالل تلك �لفترة، �س��هدنا نمو�ً قوياً وم�س��تد�ماً، وح�سدن��ا �لعديد من �لجو�ئز 

�لمرموق��ة، كم��ا و��سلنا تنوي��ع محفظة منتجاتنا لتلبي��ة �حتياجات عمالئنا عل��ى نحو �أف�سل.
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تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

2015 - 2005

تنویع املنتجات

1011 ملحة عن البنك
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ر�صالة رئي�ض جمل�ض االإدارة 

معالي محمد عمران ال�صام�صي

رئي�س مجل�س �لإد�رة 

تقرير بنك راأ�ض اخليمة الوطني ال�صنوي 122015

ي�س��رني بالنياب��ة ع��ن مجل���س �إد�رة بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطن��ي �أن �أطلعكم على �لنتائ��ج �لمالية للبنك 

و�س��ركاته �لتابعة )ي�س��ار �إليها مجتمعة با�س��م “�لمجموعة”( لل�سنة �لمالية �لمنتهية في 31 دي�سمبر 

2015. ومع ت�س��جيلها �س��نة �أخرى من �لأد�ء �لم�س��تقر، تو��سل �لمجموعة تر�س��يخ مكانتها �لر�ئدة في 

دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة لجهة متو�س��ط �لعائد على �لأ�سول.

اأداوؤنا

بل��غ �ساف��ي �أرب��اح �لبن��ك خ��الل ع��ام 2015 �إل��ى 1.405.3 مليون دره��م، وهذ� يع��ادل �نخفا�ساً هام�س��ياً 

ق��دره 49.3 ملي��ون درهم عن �ل�س��نة �لما�سية. ويعزى ذلك �إلى �لأج��و�ء �لقت�سادية �لقليمية و�لعالمية 

�لمعاك�س��ة �لت��ي كان له��ا تاأثير�ً على �لإقت�س��اد �لمحلي و�أد�ء عمالئنا من �ل�س��ركات.

التوج��ه  ارتك��ز  الدول��ة،  تنتهجه��ا  الت��ي  االقت�ص��ادي  التنوي��ع  ا�ص��تراتيجية  م��ع  وان�ص��جاماً 

اال�ص��تراتيجي للمجموع��ة خ��الل ع��ام 2015 عل��ى تبن��ي ا�ص��تثمارات مدرو�ص��ة ف��ي مج��االت النم��و 

الجدي��دة للمحافظ��ة عل��ى م�ص��تويات ربحي��ة جي��دة.

وقد حقق �إجمالي �لقرو�س و�ل�س��لفيات نمو�ً جيد�ً بن�س��بة 10.6% قيا�ساً بالعام �لما�سي، حيث بلغ 28.5 

ملي��ار دره��م. وبالتز�م��ن مع نمو �لقرو�س �لمقدم��ة للبنوك �لأخرى �إلى 1.6 ملي��ار�ت درهم، �رتفع �إجمالي 

قيمة �لأ�سول بن�س��بة 16.4% لتتجاوز 40 مليار درهم �إمار�تي.

بيئتنا القت�سادية

وبالرغ��م م��ن تر�ج��ع �أ�س��عار �لنفط و��سط��ر�ب ظروف �لت�س��غيل �لعالمية، م��ن �لمطمئ��ن �أن نرى دولة 

�لإم��ار�ت تق��ود ��س��تر�تيجية ناجح��ة للتنوي��ع �لقت�س��ادي بعيد�ً عن �لعتم��اد �لكامل على �لنف���ط مع 

�لتركي��ز ب�س��كل �أكب��ر على جو�نب �لبتكار و�لت�سنيع و�ل�س��ياحة و�لخدمات �لمالي��ة. وقد �أًكدت وكالت 

�لت�سنيف �لئتمانية باأن تنوع �قت�ساد �إمارة ر�أ�س �لخيمة تحديد�ً ي�سهم في مو�جهة �لتحديات �لناجمة 

عن تقلب �أ�س��عار �لنفط.

اإ�ستراتيجيتنا

وعق��ب بد�ي��ة تنفي��ذ خطتنا �ل�س��تر�تيجية �لت��ي و�سعناها نهاية عام 2014 لثالث �س��نو�ت، ي�س��رني �أن 

�أ�س��ير �ليوم �إلى �لتق���دم �لملح���وظ �لذي حققناه خالل عام 2015 نحو تحقيق �أهد�ف ه���ذه �لخطة؛ 

فع��الوة على تنويع م�سادر �لدخل عبر �لإ�ستح���و�ذ على �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين، و�إطالق 

باقة جديدة من �لخدمات و�لمنتجات، و�تباع �أ�سلوب �نتقائي في �إعادة دخول قطاع �لخدمات �لم�سرفية 

لل�سركات؛ رًكزت �لمجموعة ب�سكل �أكبر خالل عام 2015 على تعزيز �لتخ�س�س بمجالت �لعمل وتعزيز 

م�س��توى �لتن�س��يق بين وحد�تها �لمختلفة، حيث �أثمرت هذه �لجهود تح�س��ناً في �لكفاءة �لت�س��غيلية 

للمجموعة.

اأبناء مجتمعنا

وباعتبارن��ا �أح��د �لبن��وك �لر�ئدة في دولة �لإمار�ت، ندرك تماماً مدى �أهمي��ة �أبناء مجتمعنا �لذين يدعمون 

م�سيرتنا �لتنموية �سو�ء كانو� عمالء �أو موظفين �أو م�ساهمين. كما ندرك حجم م�سوؤولياتنا �لمتنامية 

تج��اه مجتمعن��ا، ونج��دد �لتز�منا بتحقي��ق م�سالح �لجميع عل��ى �أكمل وجه. و�أطلقنا ف����ي عام 2015 

برنامج��اً جدي��د�ً لتدري��ب �لخريجين �لإمار�تيين في �إطار دعمنا لجه����ود �لتوطين في �لبنك، كما حققنا 

تقدم��اً ملحوظ��اً ف��ي تطوي��ر برنامج مخ�س���س لتوظيف �لأفر�د م��ن ذوي �لحتياج��ات �لخا�سة و�سمان 

دمجه��م بالق��وة �لعامل��ة للدولة، وقد ��س��تطعنا �أي�س��اً تعزيز هيكلي��ات وعمليات �لحوكم��ة عبر �تخاذ 

�لعدي��د م��ن �لإج��ر�ء�ت �لمهم��ة ومنها تطبيق �سيا�س��ة �إب��الغ خا�س��ة بالموظفين تتم �إد�رتها ب�س��كل 

م�س��تقل. ع��الوةً عل��ى ذلك، جددنا تركيزنا عل��ى تميز �لخدمات وتوفير تجربة �سل�س��ة ومريحة للعمالء .

م�ستقبلنا

وبالتطلع �إلى �لم�س��تقبل، �س��نو��سل �للتز�م بتحقيق نمو م�س��تد�م وم�ستقر مع توخي �لحذر �إز�ء تغير 

ظ��روف �ل�س��وق و�لنظ��ر بعين �لأهمي��ة �لق�سوى ل�سرورة تطبيق �سيا�س��ة �ئتماني��ة ح�سينة. ومن خالل 

حفاظنا على قاعدة ر�أ�س �لمال وتعزيز م�ستويات �لتمويل و�ل�سيولة، �سنغدو موؤهلين تماماً لمو�جهة �أي 

تحديات م�ستقبلية قد تعتر�سنا.

و�أخي��ر�ً، ي�س��رني بالنياب��ة ع��ن مجل���س �إد�رة �لبن��ك �أن �أتقدم باأ�س��مى �آي��ات �لتقدير �إلى �ساحب �ل�س��مو 

�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، حاكم �إمارة �أبوظبي، حفظه �لله؛ 

و�ساحب �ل�س��مو �ل�س��يخ �س��عود بن �سقر �لقا�س��مي، ع�سو �لمجل���س �لأعلى لالإتحاد، حاكم �إمارة ر�أ�س 

�لخيمة، رعاه �لله. كما �أتوجه بجزيل �ل�سكر �إلى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي على جهوده 

�لدوؤوبة لبناء قطاع م�سرفي ر��س��خ للبالد. و�أ�س��كر كذلك �لم�س��اهمين �لأعز�ء، و�لعمالء �لكر�م، وفريق 

�لإد�رة �لتنفيذي��ة، و�لموظفين على تفانيه��م و�لتز�مهم �لد�ئم بم�سلحة �لعمل.
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كلمة الرئي�ض التنفيذي

بيتر وليام اإنجالند

�لرئي�س �لتنفيذي

تقرير بنك راأ�ض اخليمة الوطني ال�صنوي 142015

ي�س��ّرني �أن �أطلعك��م �لي��وم على نتائج عام �آخر حقق��ت خالله مجموعة بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني �أد�ءً 

 في خطوط �لعمل بالرغم من �لتحديات على م�ستوى 
ً
 قويا

ً
 خالل عام 2015، حيث �سجلت نمو�

ً
 مرنا

ً
ماليا

�لقت�س��اد �لوطن��ي ككل. و�رتف��ع �إجمال��ي �لير�د�ت �لت�س��غيلية للمجموعة بن�س��بة بلغ��ت 10.8% على 

�أ�سا���س �س��نوي، فيما تر�جعت �لنفقات �لت�سغيلية بن�س��بة 1.8%، ونمت �لأرباح �لت�سغيلية قبل �حت�ساب 

 �سمن مختلف قطاعات �لأعمال. ومن جهة 
ً
 جيد�

ً
�لمخ�س�سات بن�س��بة 20.0%، �لأمر �لذي عك���س نمو�

ثانية، �نخف�س �سافي �لأرباح بن�س��بة 3.4% على �أ�سا���س �س��نوي على خلفية �لتاأثير �لكبير لمخ�س�سات 

�لقيمة خالل �لعام �سمن محاف����ظ �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د وتمويل �لم�س��اريع �ل�سغيرة.

وف��ي مطلع عام 2015، لم�س��نا موؤ�س��ر�ت �إيجابية لنح�س��ار وط��اأة �لظروف �ل�سعبة في �ل�س��وق، ولهذ� 

قررن��ا مو��سل��ة جهودن��ا لتنوي��ع قاع��دة �لدخل وتح�س��ين �لمخاط��ر في �لمجموع��ة. وبالت��و�زي مع دعم 

من�س��ات �أعمالن��ا �لحالي��ة، �نتقلنا �إلى خطوط �أعمال جديدة ل�سمان �لأد�ء �لم�س��تد�م طويل �لأمد. ول 

�سك �أن قدرتنا على ��ستقطاب و��ستبقاء ود�ئع �لأفر�د و�ل�سركات، �إلى جانب �لإد�رة �لمتب�سرة لميز�نيتنا 

�لعمومية، �أتاح لنا �لحفاظ على م�س��تويات �س��يولة جيدة.

توظيف نقاط القوة

حافظن��ا خ��الل ع��ام 2015 عل��ى ��س��تر�تيجيتنا ف��ي توفي��ر حل��ول م�سرفية مبتك��رة وم�ساف��ة �لقيمة 

بالعتم��اد عل��ى ب�سمتن��ا �لقوية �سم��ن قطاع �لخدم��ات �لم�سرفية لالأف��ر�د. وت�سمن��ت قائمة حلولنا 

�لجدي��دة �لخدم��ة �لم�سرفي��ة �لممي��زة “ر�ك �إلي��ت”، و�إ�س��د�ر 3 بطاق��ات “ما�س��تركارد” �ئتمانية جديدة، 

و�إط��الق خدم��ة “ر�ك ماني تر�ن�س��فير” �لجديدة لتحويل �لأمو�ل. كما ق��ام �لبنك باإطالق قطاع �لخدمات 

�لم�سرفي��ة لل�س��ركات وذلك تما�س��ياً مع ��س��تر�تيجيته �لر�مية لتعزي��ز تنويع �لأ�سول.

وركزن��ا خ��الل ع��ام 2015 على 3 محاور �أ�سا�س��ية تمثل �أولها بزيادة م�س��توى نفاذنا �إلى قطاع �ل�س��ركات 

�لكبي��رة به��دف تنمي��ة محفظ��ة �لخدم��ات �لم�سرفي��ة �لتجاري��ة و�لخدم��ات �لم�سرفي��ة لل�س��ركات، 

و�لمبيع��ات �لتجاري��ة، و�إقر����س �لموؤ�س�س��ات �لمالية، و�لتمويل �لقائ��م على �لأ�سول. ثاني��اً، بد�أنا �لتركيز 

على تعزيز �أن�سطة وحدة �أعمال �لخزينة �لتي تدير تعامالت �سوق �لمال و�ل�ستثمار�ت في �لديون و�لأور�ق 

�لمالي��ة، و�لمعام��الت بالعمالت �لأجنبية مع �لبنوك و�لموؤ�س�س��ات �لمالي��ة �لأخرى بما في ذلك م�سرف 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي. وثالثاً، حر�ست �لمجموعة على ��س��تثمار �لمزيد من �لوقت و�لمو�رد 

في تعزيز ثقافة �لمتثال، وذلك ل�سمان �لن�سجام �لتام مع بيئة �لعمل �لم�سرفي �لتي ت�سهد م�ستويات 

متنامية من �لتنظيم.

تنمية الإمكانات

نح��ن ن��درك ب��اأن نجاحن��ا عل��ى الم��دى الطوي��ل يكم��ن ف��ي قدرتن��ا عل��ى تعزي��ز نق��اط قوتن��ا بالتوازي 

م��ع اال�ص��تفادة م��ن الفر�ض الجديدة في ال�ص��وق.

وبعد تحديد �لخطوط �لعري�سة لخو�س مرحلة جديدة في م�سيرة �لبنك خالل عام 2014، نجحنا بدع�م 

من�ساتن��ا �لحالي��ة خ��الل ع��ام 2015 مع �غتنام �لكثير من �لفر�س �لمجزية. وت�سم���ن ذلك ��ستك�س��اف 

مج��الت عم��ل جدي��دة، وتعزيز �لعملي��ات �لد�خلية، و�إث��ر�ء �لثقافة �لموؤ�س�س��ية �لتي ت�س��جع وتحت�سن 

�لتغيير.

ما من �س��ك �أن ديناميكيتنا، وتنوع ن�س��اطاتنا، وقاعدة ر�أ�س��مالنا �لقوية تتيح لنا بمجملها �لقدرة على 

مو�جهة �أ�سعب �لظروف في �ل�سوق. و�ستو��سل �لمجموعة تركيزها ب�سكل خا�س على معايير �لإقر��س 

و�عتماد ��س��تر�تيجية متحفظة فيما يتعلق بعمليات �لتخ�سي�س. وعلى �لرغم من �لتحديات �ل�سعبة، 

فاإننا نوؤمن بالفر�س �لكثيرة �لتي ينطوي عليها �لم�س��هد �لعام لالأ�س��و�ق ول �س��يما لجهة تحقيق نمو 

�نتقائ��ي. ونعت��زم مو��سل��ة بن��اء ح�سة �س��وقية لقطاعات �أعمالنا �لرئي�س��ية �سمن مج��الت �لخدمات 

�لم�سرفية لالأفر�د و�لخدمات �لم�سرفية لل�س��ركات و�لتاأمين.

المرحلة المقبلة

نخطط في عام 2016 �إلى مو��سلة �ل�ستثمار في مو�رد بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني بهدف دعم �إمكاناته 

�لرقمية، و�س��بكة فروعه، ومنتجاته �لم�سرفية. كما ن�س��عى �إلى تعزيز قدر�تنا و��س��تثمار�تنا في �لخزينة 

بما ين�س��جم مع جهودنا �لر�مية �إلى تحقيق �لنمو و�لتو�س��ع عبر توفير مجموعة �س��املة من �لخدمات 

�لم�سرفية لل�سركات. 

ومع حر�سنا على تنمية وتنويع منتجاتنا �لم�سرفية، فاإننا نجدد �لتز�منا �لر��سخ بتقديم �أرقى �لخدمات 

�إل��ى عمالئن��ا ف��ي �لقط��اع. ويبذل �لبن��ك جهود�ً حثيث��ة لبتكار �أ�س��اليب تثري تجارب �لعم��الء من خالل 

�لبتكار وتميز �لخدمات و�سمان ر�حتهم. ونركز على م�ساعفة قيمة �لأ�سهم و�لأ�سول عبر بناء عالقات 

طويل��ة �لأمد مع عمالئنا وموظفينا.

وختام��اً، �أود �لق��ول باأن��ه م��ا كان لإنجاز�تن��ا ه��ذه �أن تتحق��ق لول �لدع��م �لكبير و�لم�س��تمر من �ساحب 

�ل�س��مو �ل�س��يخ �س��عود بن �سقر �لقا�س��مي، ع�سو �لمجل���س �لأعلى لالإتحاد، حاكم �إمارة ر�أ���س �لخيمة؛ 

ومعال��ي محمد عمر�ن �ل�سام�س��ي، رئي���س مجل���س �إد�رة بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني؛ �إلى جان��ب �أع�ساء 

مجل���س �لإد�رة �لك��ر�م. و�أغتن��م ه��ذه �لفر�سة لأتقدم بجزيل �ل�س��كر �إلى فري��ق �لإد�رة �لتنفيذية وجميع 

�لموظفين على تفانيهم وم�ساهماتهم �لكبيرة في نجاحنا. و�أنا على ثقة تامة باأن تعاوننا معاً �سيتيح 

لمجموعة �سركاتنا مو��سلة تحقيق �إير�د�ت مجزية بالرغم من جميع �لتحديات �لخارجية �لمحيطة بها.
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تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

ا�صرتاتيجيتنا

من��ذ ع��ام 2001، نج��ح بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني في �إر�س��اء �أر�سّية متينة �أثمرت عن �س��نو�ت عدة من 

�لنمو �لم�ستد�م. ويقدم �لبنك منتجات عالمية وخدمة عمالء ر�ئدة لالأفر�د و�ل�سركات في مختلف �أنحاء 

دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. وين�سب تركيزنا على تعزيز �لقيمة لم�ساهمينا وزيادة قيمة �لأ�سول من 

خالل بناء عالقات طويلة �لأمد مع عمالئنا وموظفينا. وت�ستند ثقافتنا �لم�سرفية على �أ�س�س قوية من 

�ل�سفافية و�لمحا�سبية و�لتميز في مجال �لخدمات. 

�س��كل توفير �لخدمات �ل�س��تثنائّية للعمالء حجر �لأ�سا�س في م�سيرة تطّورنا؛ ونحن ملتزمون بمو��سلة 

�ل�س��تثمار ف��ي �لرتق��اء بتجارب �لعمالء، وتح�س��ين ج��ودة خدماتنا، وتب�س��يط منتجاتن��ا �لمالية. ونفخر 

بتقدي��م �لدع��م �إل��ى عمالئنا ف��ي �لمحطات �لمهم��ة من م�س��ير�تهم �ل�س��خ�سية و�لمهنية وفي كل 

مرحلة من مر�حل حياتهم. كما نلتزم باعتماد منهج من�سبط وفّعال في عملياتنا مع توظيف �لتقنيات 

�لمتط��ورة وحل��ول تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات لتقديم تجرب��ة منقطعة �لنظير للعمالء بم��ا يو�كب جميع 

�حتياجاتهم.

ويندرج �لتركيز على �لعمالء في �سلب عمليات وهوية بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني؛ حيث ن�سغي �إلى �آر�ء 

عمالئنا بهدف تطوير منتجات جديدة ومبتكرة. وين�سجم هذ� �لمنهج مع ��ستر�تيجية �لتنويع �لطموحة 

�لتي �ساعدت على تعزيز مكانة �لبنك كمزّود ر�ئد للخدمات �لمالية على م�ستوى دولة �لإمار�ت �لعربية 

�لمتح��دة. ونج��ح �لبن��ك ف��ي بل��ورة فهم و��سح ح��ول �لتحدي��ات �لتي تو�ج��ه �لعمالء بف�س��ل �إ�سغائه 

لمتطلباته��م ومر�ع��اة �هتماماته��م؛ كم��ا تبو�أنا مكانة متفوق��ة على نظر�ئنا في مج��ال توفير �لحلول 

�لمخ�س�س��ة. و�أت��اح تطوي��ر �لمنتجات و�لخدمات �لجديدة للبنك �ل�س��تفادة م��ن �لفر�س �لجديدة �لتي 

ت�س��هم مبا�س��رة في تعزيز �أرباحنا. من جهة ثانية، ح�سل �لبنك موؤخر�ً على �س��هادة “�لآيزو” 9001:2015 

لفروع �لبنك ومركز �لت�سال �لتابع له، �لأمر �لذي يعك�س �للتز�م �لقوي للبنك تجاه �إد�رة �لجودة وتحقيق 

�أعلى م�س��تويات �لر�سا لأ�سحاب �لم�سلحة.

نلت��زم ف��ي بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني باعتماد برنامج دعم م�س��تمر في دولة �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة 

على م�ستوى �لقت�ساد و�لنا�س و�لثقافة. وتن�سجم ��ستر�تيجيتنا طويلة �لأمد مع “روؤية �لإمار�ت 2021”، 

وكذلك ��ستر�تيجية �لنمو في �إمارة ر�أ�س �لخيمة �لتي ت�سهد مزيد�ً من �لتطّور و�لتنّوع. وي�ساهم �لبنك 

في نمو مجتمع �لأعمال في �لدولة من خالل توفير �لإقر��س للم�ساريع �ل�سغيرة و�لمتو�سطة و�ل�سركات، 

وت�س��جيع �لمو�ه��ب وتنمي��ة �لفر���س �لقّيمة. و�إن جهودن��ا �لمتو��سلة لتو�س��يع وتطوي��ر محفظتنا من 

�لخدمات �لرقمية وعبر �لهاتف �لمتحرك تن�سجم ب�سكل وثيق مع �أهد�ف دولة �لإمار�ت في بناء �قت�ساد 

ذكي.

اعتماد على القوة والتنوع

م�سريتنا خلل عام 2015

دعم النمو والتطّور يف الإمارات

16

ال�ستدامةجودة الخدماتالأداء الت�سغيليالأداء المالي

�لإقر��س �لم�سوؤول�لآر�ء �لو�ردةتح�سين �لتكلفة�سافي �لأرباح

تطوير �لتكنولوجيا�إجمالي �لير�د�ت �لت�سغيلية
�لح�سور �لجغر�في و�لرقمي 

)�لإمار�ت(

�أعمال �لنفع �لخيري 

لل�سركات

�لأرباح �لت�سغيلية قبل 

�حت�ساب مخ�س�سات 

�نخفا�س �لقيمة

دعم �لمجتمعمتو�سط فتر�ت �لنتظارتعامالت �ل�سر�ف �لآلي

�لتوظيف �لأخالقينتائج �لقيا�س و�لمقارنةتطبيق �لحلول �لرقمية�لنفقات �لت�سغيلّية

تد�بير �ل�ستد�مة �لبيئيةن�سب �لكفاءة�إجمالي �لقرو�س و�ل�سلفيات

�لود�ئع

نو��سل جهودنا �لحثيثة لحفز م�س��يرة �لنمو؛ ونعمل �ليوم على تنويع وتو�س��يع محفظتنا من �لمنتجات 

و�لخدم��ات بع��د نجاحن��ا بتب��وء مرتبة ريادي��ة متميزة في دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة. ون�س��عى �إلى 

�مت��الك مز�ي��ا ديناميكي��ة ت�سمن مو�كبة جمي��ع �لحتياج��ات �لم�سرفية ومتطلب��ات �لتاأمين لعمالئنا. 

وم��ع �ل�س��تفادة من �لبت��كار لتعزيز �لقدرة �لتناف�س��ّية، فاإننا نوف��ر حلولً م�سرفية �س��املة ت�سعنا في 

موقع �لمناف�سة مع �أ�سخم �لبنوك في دولة �لإمار�ت؛ و�سنو��سل تعزيز قدرتنا على مو�جهة �أي تحديات 

م�ستقبلّية.

ونعتب��ر �لموظف��ون �أثمن �أ�س��ول �لبنك ونحن نفخر با�س��تقطاب وتطوير و��س��تبقاء �لمو�هب من جميع 

�لجن�سيات و�لخلفيات. ويقّدم �لبنك بر�مج تطوير وتدريب �حتر�فية متخ�س�سة ت�سجع وتدعم موظفينا 

خالل تطّور م�س��يرتهم �لمهنّية، وت�س��اهم في مكافاأة �لتمّيز و�سمان �لنجاح �لم�س��تقبلي للبنك. كما 

نعتمد مبد�أ تكافوؤ �لفر�س في توفير �لوظائف، حيث ت�سغل �لن�ساء �ليوم ن�سبة 51% من �لمنا�سب في 

�لبنك.

نلتزم بمو��سلة تطوير تقنياتنا بغية تح�سين �لكفاءة وتوفير تجربة مريحة و�سل�سة للعمالء عبر جميع 

نق��اط �لتو��س��ل لدينا. ونو��سل �ل�س��تثمار في تطوير حلول �أكثر ذكاًء للخدم��ات �لم�سرفية لالأفر�د لأن 

�إثر�ء �لإمكانات �لتكنولوجّية يلعب دور�ً حا�سماً في حماية �لبنك من تهديد�ت �لأمن �لإلكتروني، �إ�سافة 

�إل��ى تعزيز �لإمكانات و�لكفاءة �لت�س��غيلية. وقمنا هذ� �لعام بتزوي��د فريق �لمبيعات لدينا باأجهزة لوحّية 

قابلة للربط مبا�سرة مع �لهوية �لوطنية للعميل، مما يتيح تحميل �لبيانات �ل�سخ�سّية للعمالء؛ حيث 

ت�س��اعد مث��ل ه��ذه �لحلول على تقليل هو�م���س �لخطاأ، وتزوي��د �لعمالء بتجربة م�سرفّية �أكثر �سال�س��ة 

ور�حة.

نعم��ل عل��ى قيا���س �أد�ءن��ا ومقارنته مع مجموع��ة من موؤ�س��ر�ت �لأد�ء �لرئي�س��ية �لم�سممة لتح�س��ين 

�لكف��اءة و�لأد�ء وتعزي��ز �لنم��و وتلبي��ة �أهد�فنا �ل�س��تر�تيجية. ونلخ�س �أدناه موؤ�س��ر�ت �لأد�ء �لرئي�س��ية:

“ترتكز روؤية بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني على �س��عار '�س��ريكك لحياة �أف�سل' وتوفير حلول م�سرفية 
مبتكرة لجميع �لعمالء في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. ويتم تطوير منتجات وخدمات �لبنك بما 

ين�سجم مع متطلبات �لعمالء، ون�سعى جاهدين �إلى مو��سلة �إثر�ء �لحلول �لتي نقدمها”.

تنويع منتجاتنا وخدماتنا

ال�ستثمار يف الكوادر الب�رشيّة

تطوير التكنولوجيا

موؤ�رشات الأداء الرئي�سّية
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* جميع �لأرقام تت�سمن بيانات �لخدمات �لم�سرفية �لإ�سالمّية

اأداء االأعمال

لمحة عاّمة

تم تق�سيم مجالت �أعمال بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني �إلى 4 قطاعات رئي�سية هي: �لخدمات �لم�سرفية 

لالأف��ر�د، و�لخدم��ات �لم�سرفية لل�س��ركات، و�لخزين��ة، و�لتاأمين. ويخدم �لبنك عمالءه عبر �س��بكة ت�سم 

35 فرع��اً م�سرفي��اً و�أكث��ر من 250 جه��از �سر�ف �آلي موزعين عل��ى مختلف �أنحاء دول��ة �لإمار�ت �لعربية 

�لمتح��دة؛ كم��ا يقدم �لبنك خدماته عبر �لهاتف و�س��بكة �لإنترنت، ف�س��الً عن توفير �لحلول �لم�سرفية 

عب��ر �لهات��ف �لمحمول. ويتولّى �إد�رة �لمبيعات فري��ق متخ�س�س يتوزعون على جميع نقاط �لتو��سل مع 

�لعمالء.

وخ��الل ع��ام 2015، �س��جل �لبن��ك �سافي �أرب��اح مجّمعة بقيم��ة 1.405.3 مليون درهم �إمار�ت��ي، ما يعادل 

�نخفا�س��اً هام�س��ياً بن�س���بة 3.4% مقارنة بالفت����رة نف�س��ها م��ن ع��ام 2014. و�رتفع �إجمال��ي �لير�د�ت 

�لت�سغيلية للبنك بن�سبة 10.8% على �أ�سا�س �سنوي لي�سل �إلى 3.939.2 مليون درهم، وذلك نتيجة �رتفاع 

�ساف��ي �لي��ر�د�ت و�لي��ر�د�ت من �لمنتجات �لإ�س��المية بع��د خ�سم معدل �لتوزيع عل��ى �لمودعين.

وبالت��و�زي م��ع تر�جع �لنفقات �لت�س��غيلية بن�س��بة 1.8% على �أ�سا���س �س��نوي، تح�ّس��نت ن�س��بة �لتكلفة 

�إلى �لدخل لتبلغ 37.5%، وذلك نتيجة تركيز �لبنك على تح�س��ين �لتكاليف وتعزيز �لكفاءة. كما �رتفعت 

�لأرب��اح �لت�س��غيلية �لمجّمعة بن�س��بة 20.0% قبل �حت�س��اب مخ�س�سات �نخفا���س �لقيمة لت�سل �إلى 

2.460.7 مليون درهم. من جهة ثانية، �رتفعت مخ�س�سات �نخفا�س قيمة �لقرو�س بمقد�ر 460.1 مليون 

دره��م مقارن��ًة بعام 2014، وجاء ذلك في �لمقام �لأول نتيجة �رتفاع مخ�س�سات �لقرو�س ول �س��يما في 

محاف��ظ �لإقر��س غير �لم�سمونة؛ فيما ��س��تقر مع��دل �لقرو�س �لمتعثرة عند %3.2.

و�س��جلت �لميز�نية �لعمومية للبنك نمو�ً قدره 10.6% في �إجمالي �لقرو�س و�ل�س��لفيات لتبلغ 28.542.7 

مليون درهم في محفظتي �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د و�لخدمات �لم�سرفية لل�س��ركات. ونما �إجمالي 

�أ�س��ول �لبن��ك بن�س��بة 16.4% ليبل��غ 40.553.1 ملي��ون درهم، فيم��ا �رتفعت ود�ئع �لعمالء بن�س��بة %12.9 

لت�س��ل �إلى 27.820.1 مليون درهم.*

الخدمات الم�سرفية للأفراد

تعتب��ر �لخدم��ات �لم�سرفي��ة لالأف��ر�د �أكبر قطاعات �لأعمال في بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني. وقد تمحور 

�هتم��ام �لبن��ك على مر �ل�س��نو�ت �لما�سية ح��ول تطوير �لخدمات �لمخ�س�سة لالأف��ر�د، وذلك من خالل 

�لتطبيق �لمتو�زن ل�س��تر�تيجية تركز بالدرجة �لأولى على �لعمالء. ونتيجة لذلك، حافظنا على مكانتنا 

�لقوية، و�س��جلنا هو�م���س ربح عالية، ف�سالً عن تميز �لبنك في هذ� �لقطاع.

و�س��كلت �لخدم��ات �لم�سرفي��ة لالأفر�د ن�س��بة 90.7% م��ن �لي��ر�د�ت �لت�س��غيلية )3.572.1 مليون درهم 

�إمار�ت��ي( ون�س��بة 65.2% م��ن �لأ�س��ول )26.447.0 مليون درهم( بنهاي��ة 31 دي�س��مبر 2015. ونما �إجمالي 

�لقرو�س �لم�سرفية لالأفر�د بن�سبة 5.4% على �أ�سا�س �سنوي )1.328 مليون درهم(. و�سجلت جميع محافظ 

�لإقر����س نمو�ً �سحياً با�س��تثناء قرو�س �لمو�طني��ن، حيث كان �لإقر��س فيها محدود�ً. 

وتمثلت �أهم نجاحات قطاع �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د خالل عام 2015 في �إطالق �لخدمة �لم�سرفية 

�لمميزة “ر�ك �إليت”، وطرح 3 بطاقات “ما�ستركارد” �ئتمانية جديدة هي بطاقة ر�ك بنك وورلد ما�ستركارد، 

وبطاق��ة رِد ما�س��تركارد �لئتماني��ة وف��ق ح��ل �لدف��ع �لمتط��ور Tap & Go، وبطاقة ر�ك بن��ك كليان جولرز 

ما�ستركارد، ف�سالً عن طرح خدمة ر�ك ماني تر�ن�سفير لتحويل �لأمو�ل �إلى �لهند، وذلك �سمن مرحلتها 

�لأولى.*
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الخدمات الم�سرفية لل�سركات

عملنا �أو�خر عام 2013 على �إعادة تر�سيخ ح�سورنا في مجال �لم�ساريع �ل�سغيرة و�لمتو�سطة و�لقطاع 

�لتجاري، وذلك بعد تقلي�س �نك�سافنا على قطاع �لخدمات �لم�سرفية لالأعمال. وخالل عام 2015، قدمنا 

قطاع �لخدمات �لم�سرفية لل�سركات، وذلك �ن�سجاماً مع �لجهود �لر�مية �إلى تعزيز ح�سورنا في قطاع 

�ل�س��ركات �لكبي��رة، و�لتركيز على تنمي��ة �لخدمات �لم�سرفية لالأعمال و�لخدم��ات �لتجارية، و�لمبيعات 

�لتجارية، و�إقر��س �لموؤ�س�سات �لمالية، و�لتمويل �لقائم على �لأ�سول.

و�س��كلت �لخدم��ات �لم�سرفّي��ة لل�س��ركات ن�س��بة 2.8% )109.9 ملي��ون درهم( من �لير�د�ت �لت�س��غيلية 

و6.9% )2.809.3 ملي��ون دره��م( من �لأ�سول كما في 31 دي�س��مبر 2015. ونما �إجمالي �لقرو�س في قطاع 

�لخدمات �لم�سرفية لل�سركات بن�سبة 138.1% على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ 2.429 مليون درهم. كما �سجل 

�لإقر��س �لتجاري نمو�ً بن�س��بة 24.4%، و�لقرو�س للموؤ�س�س��ات �لمالية بن�س��بة 735.5%، و�لتمويل �لقائم 

عل��ى �لأ�س��ول بن�س��بة 326.2%، وذلك على �أ�سا���س �س��نوي.*

الخزينة

تت�سمن �لأن�س��طة �لرئي�س��ية قطاع �لخزينة �لمعامالت �لمالية، و�ل�ستثمار في �لديون و�لأور�ق �لمالية، 

وتعام��الت �لعم��الت �لأجنبي��ة م��ع �لبن��وك و�لموؤ�س�س��ات �لمالي��ة �لأخرى بما ي�س��مل م�س��رف �لإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �لمركزي. وت�س��اهم �لخزينة في حماية �س��يولة �لبنك، كما تدعم نمو �أعمال �لخدمات 

�لم�سرفية لالأفر�د و�لخدمات �لم�سرفية لل�س��ركات.

و�س��كل قط��اع �لخزين��ة ن�س��بة 5.5% من �لي��ر�د�ت �لت�س��غيلية )217.9 مليون درهم( ون�س��بة 23.6% من 

�لأ�س��ول )9.554.1 ملي��ون درهم( كما في 31 دي�س��مبر 2015. وتمثلت �أهم �إنج��از�ت قطاع �لخزينة خالل 

عام 2015 في ��س��تكمال �إ�سد�ر �ل�س��ريحة �لثانية ل�س��ند�ت بقيمة 300 مليون دولر �أمريكي ت�ساف �إلى 

�سفق��ة �إ�س��د�ر �س��ند�ت بقيم��ة 500 ملي��ون دولر �أمريكي ت�س��تحق بحل��ول 24 يوني��و 2019. وتم جمع 

�لتموي��ل �لإ�ساف��ي ب�س��عر نهائي لالإ�سد�ر قدره 100.875%، وذلك في �إط��ار برنامج �لبنك �لخا�س باإ�سد�ر 

�ل�س��ند�ت متو�س��طة �لأج��ل بقيمة مليار دولر �أمريكي �لذي ت��م �إطالقه في يونيو 2014.

التاأمين

ب�سفت��ه موزع��اً لمنتج��ات �لتاأمين �لت��ي يقدمها م��زودي �لتاأمين �لمحليي��ن و�لدوليين، �إلتزم بنك ر�أ���س 

�لخيم��ة �لوطن��ي موؤخ��ر�ً بتحدي��د و�غتنام فر�س �لنم��و �لناتجة عن تنوع �س��وق �لتاأمي��ن �لمحلّية. وبعد 

�ل�س��تحو�ذ عل��ى ح�س��ة �أغلبي��ة في “�س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين”، �س��نتمكن م��ن �لتعاون 

مع �ل�س��ركة لتطوير وبيع منتجات ت�س��هم بتعزيز �لإير�د�ت و�لح�سة �ل�س��وقية، �إ�سافة �إلى توفير تجربة 

�س��املة وغنية لعمالئنا كافة.

وقد ��س��تحوذ بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني على 79.23% من �أ�سهم �ل�سركة بعد �سر�ء 87.154.981 ح�سة 

ب�س��عر 3.64 درهماً �إمار�تياً لل�س��هم �لو�حد لي�سبح �لبنك بذلك �لم�ساهم �لأكبر في �ل�سركة. وت�ساهم 

�سفقة �ل�س��تحو�ذ هذه بدعم ��س��تر�تيجيتنا �لر�مية لأن ن�سبح مزود�ً ر�ئد�ً للخدمات �لمالية �لمتنوعة. 

وتم ��ستكمال �سفقة �ل�ستحو�ذ في 28 مايو 2015 وبتمويل كامل من �لمو�رد �لمتاحة. وفي عام 2015، 

قمنا بتوزيع �أكثر من 1500 بولي�سة تاأمين لل�سيار�ت من “�سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين”، �إ�سافة 

�إلى �أكثر من 200 بولي�سة تاأمين �سحي.

الخدمات الم�سرفية الإ�سلمية

تم �إطالق وحدة �لخدمات �لم�سرفية �لإ�س��المية “�أمل” في عام 2013 بهدف تو�س��يع قائمة �لمنتجات 

�لمتاح��ة للعم��الء. وتق��ّدم “�أم��ل” �لحل��ول �لم�سرفي��ة لالأف��ر�د و�ل�س��ركات بم��ا يتو�ف��ق م��ع �ل�س��ريعة 

�لإ�س��المية، بالإ�ساف��ة �إل��ى منتجات �لتكاف��ل، وخدمات تمويل �س��ر�ء �لمنازل، و�أي�ساً بط���اقات �لئتمان 

و�لخ�سم �لمبا�س��ر من خالل “�س��ركة ر�ك للتمويل �لإ�س��المي”.

و�رتف��ع �إجمال��ي �إي��ر�د�ت �لخدمات �لم�سرفية �لإ�س��المية خالل عام 2015 بن�س��بة 79.1% )440.7 مليون 

درهم( على �أ�سا���س �س��نوي. وبحلول نهاية �لعام، ��س��تقّر �إجمالي �لتمويل �لإ�س��المي عند 4.533 مليون 

دره��م )بزي��ادة قدره��ا 33.2%( و�لود�ئع عند 3.491 مليون دره��م )بزيادة قدرها %34.7(.
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جودة اخلدمة

حاف��ظ بن��ك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطن��ي على �لتز�م��ه بتقدي��م �أف�سل �لخدم��ات �لم�سرفي��ة للعمالء على 

م�ستوى �لقطاع، وذلك بالتز�من مع ��ستمر�ر نمّوه وتنّوع محفظة منتجاته. ونعمل على تحقيق �أهد�فنا 

في مجال جودة �لخدمة من خالل جهود �لتطوير �لمتو��سلة و�لإ�سغاء بتمعن لمقترحات و�آر�ء �لعمالء. 

وندرك وجود حاجة ما�سة ل�سمان م�ستويات رفيعة من جودة �لخدمات بهدف تعزيز ولء عمالئنا، وتوليد 

�أعمال جديدة تعزز �أرباحنا. وخالل عام 2015، �أطلق �لبنك “�سيا�سة جودة �لخدمة” �لتي تقوم على 4 ركائز 

رئي�س��ية �س��ننجح عند تطبيقها في �لإيفاء بالوعود �لتي قطعناها على �لعمالء.

االأمنال�صفافية�صرعة التوا�صلالخدمة

خدمة �سريعة وفي الوقت المنا�سب

ن�س��عى جاهدي��ن �إل��ى تقديم خدم��ات متميزة في �لوقت �لمنا�س��ب وب��دون �أي �أخطاء عب��ر جميع نقاط 

�لتو��س��ل م��ع عمالئن��ا بما في ذلك فروع �لبن��ك، ومركز �ت�سالنا �لذي يعمل على مد�ر �ل�س��اعة، �إ�سافة 

�إل��ى قنو�تن��ا �لم�سرفية عب��ر �لهاتف �لمحمول و�لإنترنت، و�سفحاتنا على و�س��ائل �لتو��سل �لجتماعي. 

وتتمح��ور �سيا�س��تنا حول �ل�س��تجابة لجميع �هتمام��ات �لعمالء في غ�سون يوم عم��ل و�حد مع �لعمل 

على �إيجاد حلول لأي م�سكلة في غ�سون 4 �أيام كحد �أق�سى. كما نولي �أهمية كبرى ل�سرية �لمعلومات 

�ل�سخ�سية لعمالئنا، وتن�سجم �ل�سيا�سة �لأمنية للبنك مع �لمبادئ �لتوجيهية ل�سهادة “�لآيزو” 27001 

وفق��اً لم��ا هو محدد من قب��ل “�لهيئة �لوطنّية لالأم��ن �لإلكتروني”.

م�ساركة العملء

ي�س��اهم برنامجن��ا �لخا���س بتفعي��ل م�س��اركة �لعم��الء ف��ي جم��ع ومقارن��ة كمي��ات كبي��رة م��ن �لآر�ء 

و�لمقترح��ات و�لبيان��ات من جان��ب �لعمالء على مد�ر �لعام، بما يتيح �قت��ر�ح تو�سيات مهمة يتم رفعها 

�إلى ف���رق �لعمل ووحد�ت �لأعمال بهدف تح�س��ين �لخدمات. وي�س��تمل �لبرنامج على ��س��تمار�ت خا�سة 

بالمقترح��ات، و�لآر�ء �ل��و�ردة لم��ا بعد �لبيع، و�لر�س��ائل �لق�سيرة وردود �لفع���ل حول خدمة �لدرد�س��ة عبر 

�لإنترنت، �إ�سافة �إلى �لم�سوحات حول ر�سا �لعمالء، و�لدر��سات �ل�ستق�سائية حول �لر�سا على �لتو��سل 

مع �لبنك و�لتو��سل عبر �لبريد �لإلكتروني، وكذلك �ل�ستف�سار�ت �لم�سرفية عبر �لإنترنت. وقد �ساهمت 

�أكث��ر م��ن 33 �ألف ��س��تمارة �أو تقرير في توفير �آر�ء ومقترح��ات قّيمة خالل عام 2015.
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البحث والتطوير

خ��الل ع��ام 2015، نّظ��م �لبنك 7 منتديات لجودة �لخدمات بم�س��اركة مختل��ف �لإد�ر�ت؛ وقد تم خاللها 

��ستعر��س �لعمليات ذ�ت �ل�سلة بخدمات �لعمالء، وتحديد �لثغر�ت، و�بتكار �لحلول �لمالئمة. و��ستقبلت 

فروع �لبنك �أكثر من 1000 زيارة وفق �أ�سلوب “�لت�سوق �ل�سّري” لتقييم جودة �لتفاعل مع خدمات �لعمالء 

ب�سكل �سخ�سي، �إ�سافة �إلى �أكثر من 800 زيارة لإجر�ء �لمقارنات �لمعيارية بهدف تعزيز تناف�سية �لبنك. 

وت��م �أي�س��اً ر�س��د �أكثر من 4 �آلف طلب للح�سول عل��ى �لخدمات �لم�سرفية عبر �لهاتف، وما يزيد على 

700 مكالمة لإجر�ء �لمقارنات �لمعيارية، وذلك ل�سمان تحقيق �لتطور �لمن�سود في �لم�ستقبل.

وق��ام فري��ق ج��ودة �لخدم��ات ب�سياغ��ة وتدقي��ق �أكثر م��ن 290 مخططاً ن�سي��اً لمختلف �أق�س��ام �لبنك 

به��دف تطوي��ر عملي��ات �لت�سال �لموحدة. كما تم تنظيم جل�س��ات تفاعلية دورية بالتعاون مع مختلف 

وحد�ت �لأعمال بغية تر�سيخ ثقافة �لوعي وبلورة فهم و��سح �إز�ء �لتعامل مع �ل�سكاوى و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لمنا�سبة.

الإنجازات

نعمل على ت�سجيع وتحفيز موظفي خدمة �لعمالء في بنك ر�أ�س �لخيمة �ل�وطني من خالل تكريمهم 

بجو�ئ��ز “ر�س��ا �لمتعاملي��ن” و“�لعمل �لمتميز” و“جو�ئز �لتمّيز”؛ وقد ح�سد ف����ريق عم��ل �لبنك �أكثر من 

1500 جائ��زة م��ن ه��ذ� �لنوع على مد�ر �لعام. كما �أعلن �لبنك ح�سوله على �أح����دث �إ�سد�ر من �س��هادة 

�لآيزو 9001:2015 لنظام �إد�رة �لجودة، وذلك لفروع �لبنك ومركز �لت�سال �لتابع له لي�سبح بذلك �أول بنك 

في دولة �لإمار�ت يح�سل على �لإ�سد�ر �لأحدث لهذه �ل�سهادة.

وف��ي فبر�ي��ر 2015، �سّنف��ت �سحيفة “جلف نيوز” �لبنك كاأف�سل �لموؤ�س�س��ات �لتي تركز على �لخدمات 

في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. كما نال �لبنك جائزتي “�لبتكار بمجال �لخدمات” عن خدمة �لدرد�سة 

�لمبا�سرة عبر �لموقع �لإلكتروني للبنك، و“�أف�سل تطبيق ذكي لخدمة �لعمالء” خالل حفل توزيع “جو�ئز 

�أولمبياد �لخدمات” في �لإمار�ت �لتي نظمته �س��ركة “�إيثو���س �إنتجريتد �سوليو�س��نز” في �س��هر دي�س��مبر 

 .2015

المرحلة المقبلة

نتطل��ع خ��الل ع��ام 2016 �إل��ى مو��سل��ة تطوير �أدو�ت جدي��دة ونظم مبتك��رة ت�سمن �إث��ر�ء �لتو��سل مع 

�لعم��الء عب��ر جمي��ع نقاط �لتو��سل، وذلك بال�س��تناد �إل��ى معاييرنا �لخا�سة بجودة �لخدمات. و�س��نلتزم 

بتطوير “برنامج �سوت �لعمالء” لال�ستفادة قدر �لم�ستطاع من نتائجه، وربطه ب�سكل وثيق مع �لجل�سات 

�لتدريبي��ة ذ�ت �ل�سل��ة. م��ن جهة ثانية، �س��ينظم فريق جودة �لخدمات جل�س��ات تفاعلية دورية في فروع 

�لبنك عبر جميع �أنحاء �لدولة، وذلك بهدف تحديد وخف�س �ل�سكاوى �لمتكررة. ويد�أب �لبنك على تطوير 

تقنيات �أق�سامه �لمختلفة لالرتقاء بجودة �لخدمات عبر �سمان ر�حة �لعمالء، وتعزيز �أمن �لبيانات، و�لحد 

من فتر�ت �لنتظار. 
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م��ن �لي�س��ار �إل��ى �ليمين: ح�ص��ن اإبراهيم تركي بالنيابة عن �س��هيم �س��امتي )رئي���س فروع �ل�س��ارقة\عجمان و�ل�س��احل �ل�س��رقي(، 

عم��اد حطين��ي )مدي��ر �إد�رة �لف��روع(، نعيم��ة عي�ص��ى )رئي���س ف��روع دب��ي �لقديمة(، اإينا���ض ح�ص��ن عل��ي )رئي���س �لفروع، �أبوظبي - 

�لعي��ن(، �صال��ح عل��ي �صال��ح )مدي��ر �إد�رة �لأعمال في ر�أ���س �لخيمة(، فهد توحيد )رئي���س ف��روع دبي �لجديدة(.

موظفونا

يكمن �أهم �أ�سولنا في موظفينا �لذين ي�ساهمون بتحقيق �أهد�ف نمونا. وعبر جميع م�ست���ويات �أعمال 

�لبنك، يعمل فريق عملنا �لمتفاني و�لدوؤوب دون كلل للمحافظة على �س��ير عملنا وتطوير حلول تحقق 

�لقيمة للم�ساهمين و�لعمالء على حد �سو�ء. وتتمحور �أهد�ف ق�سم �لمو�رد �لب�سرية لدينا حول ت�سجيع 

تكافوؤ فر�س �لعمل، ودعم �لتطور �لمهني في �لمجتمع �لإمار�تي �لمحلي، و�إد�رة �لمو�هب لدعم �أهد�ف 

�لتنمية في �لبنك.

طاقم العمل

يتاأل��ف طاق��م عمل �لبنك من 2500 �س��خ�س و�سلت ن�س��بة �لإناث منهم �إل��ى 51% في عام 2015، مما 

يوؤكد �لتز�منا بتوفير فر�س عمل متكافئة للذكور و�لإناث على حد �س��و�ء، وهي �سيا�س��ة لطالما �س��عينا 

ب�س��كل حثي��ث �إلى تحقيقها و�س��نحافظ عليها خالل �ل�س��نو�ت �لمقبلة. وتتولى �لإن��اث قيادة 46% من 

فروعنا �لمحلية، وتعتبر هذه خطوة مهمة لالأمام بالن�س��بة للبنك و�لقطاع �لم�سرفي �لإمار�تي عموماً 

�لذي يوفر �ليوم فر�ساً مهمة �أمام �لموظفات �لناجحات و�لطموحات لالرتقاء بم�س��يرتهن �لمهنية في 

قط��اع كان حك��ر�ً عل��ى �لذكور فيما م�سى. وقد حافظن��ا على �لتز�منا بتوفير فر���س �لعمل لالإمار�تيين 

�لر�غبي��ن بالح�س��ول عليها في �لقط��اع �لم�سرفي، حيث يحتل �لإمار�تيون 34% من �لمنا�سب في فروع 

�لبنك و53% من منا�سب �لعمليات �لت�س��غيلية.

ا�ستقطاب الخريجين الموهوبين

باعتبارن��ا م��زود�ً ر�ئ��د�ً للخدمات �لمالية �لت��ي يتعزز طابعها �لديناميكي �لمتنوع يوماً تلو �لآخر، ن�س��عى 

دوماً ل�ستقطاب �لخريجين �لطموحين. وفي عام 2016، قدم �لبنك 20 منحة در��سية للطالب �لمتميزين 

ف��ي “�لجامع��ة �لأمريكية في ر�أ���س �لخيمة” مم��ن يحتاجون �إلى �لدعم �لمالي لإتمام در��س��تهم. ويد�أب 

فريق �لمو�رد �لب�س��رية لدينا على �لم�س��اركة في �لمعار�س �لمهنية �لتي تقيمها �لمد�ر���س و�لجامعات 

ف��ي ر�أ���س �لخيمة ودب��ي بغية �لترويج للمهن �لم�سرفية بين �أو�س��اط �لموظفين �لمحتملين، وت�س��ليط 

�ل�سوء على �لفر�س �لتناف�س��ية �لتي نوفرها لالرتقاء �لمهني.
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التدريب والتطوير

يعتب��ر تدري��ب وتطوير موظفين��ا �أثناء �لعمل �أمر�ً بالغ �لأهمية في م�س��يرة �رتقائهم �لمهني، �إلى جانب 

تاأثيره �لإيجابي على نجاح �لبنك وكفاءته �لت�سغيلية. ويخو�س طاقم عملنا ب�سكل دوري جل�سات تدريب 

وندو�ت نقا�سية د�خلية، فيما يح�سر موظفونا ممن يتفاعلون مع �لعمالء ب�سكل مبا�سر مجموعة من 

�لدور�ت �لتدريبية �لمتخ�س�سة بالمبيعات و�لمنتجات. ويتم تدريب �أع�ساء فريق �لمبيعات للتعامل مع 

�لمنتجات و�لبطاقات �لم�سرفية و�لعمليات �لفنية ذ�ت �ل�سلة. كما يتولى �ل�س��ركاء �لخارجيون تدريب 

�لموظفين على ممار�س��ة �لأن�س��طة �لفنية وتلك �لمتعلقة بم�س��ائل �للتز�م و�لتدقيق على �لم�س��توى 

�لموؤ�س�س��ي. كما نتعاون ب�س��كل وثيق مع وكالة “موديز” لكت�س��اب �لخبرة حول توفير خدمات �لعتماد 

و�لتدريب على �لت�سنيف �لئتماني. وقد كانت �ل�س��هاد�ت �لممنوحة لموظفينا �لذين يو�كبون �لمعايير 

�لعالمي��ة ذ�ت قيمة هائلة لأد�ء �لبنك.

اإدارة المواهب

تمّك��ن ق�س��م �لم��و�رد �لب�س��رية خالل ع��ام 2015 من تحقيق تق��دم ملحوظ لجهة تطوي��ر هيكلية �إد�رة 

�لمو�ه��ب في �لبنك. وقد عين �لبنك رئي�س��اً جديد�ً لق�س��م �لمو�هب و�لتدري��ب وتوطين �لوظائف يتولى 

قيادة �أجندة �إد�رة �لمو�هب وتعزيز �لتطور �لوظيفي للمو�طنين �لإمار�تيين. و�تخذت هذه �لعملية م�سار�ً 

�إيجابي��اً، حيث �س��اهمت في �رتقاء 27 �إمار�تياً �إلى �لمنا�س��ب �لقيادية و�لإد�رية في �لبنك.

كم��ا �أطلقن��ا برنامج��اً تجريبي��اً لإد�رة �لتعاق��ب �لوظيف��ي ف��ي ق�س��م �لعملي��ات �لت�س��غيلية يركز على 

��ستك�ساف وتحديد �لأفر�د �لموهوبين �لموؤهلين ل�سغل �لمنا�سب �لإد�رية �لعليا م�ستقبالً. ويتم تقييم 

هوؤلء �لأفر�د وفق هيكلية عملنا �لموؤ�س�س��ية و��س��تر�تيجية عملنا؛ ومن ثم يتم ت�سميم �سل�س��لة من 

�لعمليات �لتدخلية لالرتقاء بالأد�ء وتخطيط �لتعاقب �لوظيفي �لم�س��تقبلي �سمن �لبنك. ونتطلع في 

ع��ام 2016 �إل��ى تطبيق �لمنهجي��ة ذ�تها على مهام قطاعي �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د و�ل�س��ركات.

ويعتبر بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني �أحد ثالثة بنوك تحظى 

به��ذ� �لعتماد في دول��ة �لإمار�ت، وهو يع��د �ليوم موؤهالً 

لتوظي��ف وتطوير �لمحا�س��بين �لمتدربي��ن. وتم توظيف 

ثالث��ة متدربي��ن ف��ي هذ� �لإط��ار خالل ع��ام 2015؛ وتكون 

�ل�س��هادة �لت��ي يح�سل عليه��ا �لمت��درب �سالحة لثالث 

�س��نو�ت، وهي تتيح للبنك ��س��تقطاب خبر�ء �لمحا�سبة 

�لم�س��تقبليين �لطموحي��ن م��ن مختل��ف �أنح��اء �لعالم 

لمو��سل��ة �ل�س��تفادة من خدماتهم بع��د تاأهيلهم.

اإنجاز

اأ�سبح ق�سم التدقيق 

الداخلي في عام 2015 

جهة توظيف معتمدة من 

قبل “معهد المحا�سبين 

القانونيين في اإنجلترا وويلز”.
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اال�صتدامة

تمح��ور �إط��ار عم��ل �ل�س��تد�مة في بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني خالل ع��ام 2015 حول 3 ركائز �أ�سا�س��ية: 

�قت�سادية وبيئية و�جتماعية. ويتم دعم هذه �لركائز عبر خم�سة �لتز�مات �أ�سا�سية: �لإق�ر��س �لم�سوؤول، 

و�أعم��ال �لنف���ع �لخيري لل�س��ركات، ودعم �لمجتمع، و�لتوظي����ف �لأخالقي، وحماية �لم��و�رد �لطبيعية. 

وندرك تماماً �أن نجاح �لبنك على �لمدى �لطويل يعتمد على م�ستوى �لثقة �لتي نك�سبها من �أ�سحاب 

�لم�سلحة. ونتطلع �إلى تعزيز هذه �لثقة من خالل �ل�سعي دوماً للوفاء بالتز�ماتنا على �سعيد �ل�ستد�مة.

 بتوفي��ر فر�س �لعمل لأبناء �لمجتمع �لمحلي، 
ً
 قويا

ً
وعل��ى �ل�سعي��د �لجتماعي �لقت�سادي، نبدي �لتز�ما

وت�س��جيع �لمعرف��ة ف��ي مج��ال �لخدم��ات �لم�سرفية و�لمالي��ة، وتوفير حل��ول مالية للذي��ن ل يمتلكون 

ح�س��ابات م�سرفي��ة. وق��د طورن��ا في ع��ام 2015 “وح��دة دعم �لأعم��ال”، وهي وحدة د�خلي��ة متخ�س�سة 

بتقديم �ل�ست�س��ار�ت �إلى �أ�سحاب �ل�س��ركات �ل�سغيرة و�لمتو�س��طة حول كيفية �لمحافظة على �سير 

�أعمالهم ف��ي �لظروف �ل�سعبة.

و�إ�ساف��ة �إل��ى دعمن��ا �لمال��ي للمب��ادر�ت �لخيري��ة �لمحلي��ة و�لعالمية �لت��ي تركز على مجال��ي �لتعليم 

 لإعادة تاأهيل �لأطفال 
ً
و�لرعاي��ة �ل�سحي��ة، و��سلنا دعم “مركز ر�أ���س �لخيمة للتوحد” �لذي يوفر برنامج��ا

�لم�سابي��ن بالتوحد في �لإمار�ت �ل�س��مالية ويهيئهم لاللتحاق و�لندماج بالمد�ر���س �لعادية.

 دعمنا ل�س��باق �لمار�ت �لخيري لعام 2015 و�لذي نظمته موؤ�س�س��ة �لجليلة في منا�س��بة 
ً
وقدمنا �أي�سا

�لي��وم �لريا�س��ي �لوطن��ي في �لمار�ت ف��ي 25 نوفمبر 2015 ولالحتفال باليوم �لوطني        �ل� 44 لدولة 

�لإم��ار�ت ف��ي 2 دي�س��مبر 2015. وتخل��ل �س��باق �لمار�ت �لخيري �ل��ذي �إمتد لم�س��افة 575 كيلومتر على 

، وجم��ع 777 �أل��ف دره��م �إمار�ت��ي ت��م تخ�سي�سها لدع��م �لعملي��ات �لجر�حي��ة �لنوعية 
ً
م��دى 12 يوم��ا

و�لم�س��اعد�ت �لطبي��ة �لعالجي��ة �لتي تعقب �لعملي��ات �لجر�حية لالأطفال �لمقيمي��ن في �لدولة ممن 

يعانون �إعاقات في �لم�س��ي و�لحركة.
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�أخير�، بالإ�سافة �إلى �إعادة �لتدوير و�إد�رة �لنفايات، و��سلنا �لعمل مع مجموعة �إ�ست�س��ار�ت �لحياة �لبرية 

في جهودها �لر�مية �إلى �لحفاظ على �لبيئة �لطبيعية من خالل رعاية �لم�ساريع �لبحثية و�لحفاظ على 

�لحياة �لبرية في �إمارة ر�أ�س �لخيمة. و�أ�سبحنا في عام 2015 جزء�ً من “�سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة”، وهي 

موؤ�س�س��ة ت�س��جع وتدعم �أف�سل �لممار�س��ات في مجالي �لم�س��وؤولية �لجتماعية لل�سركات و��ستد�مة 

�لأعم��ال، �إ�ساف��ة �إل��ى برنام��ج “ENGAGE دب��ي” �لذي ي�س��جع على �لعم��ل �لتطوعي للموظفي��ن كاأد�ة 

لالرتقاء بالمهار�ت �لمتخ�س�سة وتعزيز مكانة �سركاتهم.

“تحدي راك بنك االأول 
للدراجات الهوائية” 

مبادرة “اندماج” 

نظ��م �لبن��ك “تحدي ر�ك بن��ك �لأول للدر�ج��ات �لهو�ئية” 

في مار�س 2015 بم�ساركة درّ�جين �سمن فئة �لأفر�د تعّين 

، وفرق فئة �ل�سركات 
ً
عليهم �جتياز م�س��افة 70 كيلومتر�

 بالمالب���س �لر�سمية. 
ً
�لتي قطعت م�س��افة 22 كيلومتر�

وت��م تنظي��م ه��ذه �لفعالي��ة به��دف ت�س��جيع مجتم��ع 

�لأعم��ال عل��ى �عتم��اد �أنم��اط حي��اة ن�س��طة و�سحي��ة، 

وكذل��ك جمع �لتبرعات لدع��م ق�سايا نبيلة بالتعاون مع 

ف��رع “منظم��ة �لهالل �لأحم��ر” في ر�أ���س �لخيمة.

كم��ا �أطلقن��ا مب��ادرة “�ندم��اج” ل��ذوي �لحتياج��ات 

�لخا�س��ة �سمن �إطار �لتز�من��ا بتوفير بيئة عمل حا�سنة 

له��م. وبم�س��اعدة متخ�س���س متف��رغ، يت��م تقييم كل 

متدرب ب�س��كل فردي وتزويده ببرنامج تعليمي مخ�س�س.
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جمل�ض االإدارة  

معالي محمد عمران ال�صام�صي

 رئي�س مجل�س �لإد�رة 

�صمو ال�صيخ المهند�ض

 �صالم بن �صلطان القا�صمي

ع�سو مجل�س �لإد�رة

ال�صيد اأحمد

 عي�صى النعيم

ع�سو مجل�س �لإد�رة

عمل معالي محمد عمر�ن �ل�سام�س��ي لدى �س��ركة �إت�سالت لفترة 

35 عاماً و تقاعد من من�سب �لرئي���س �لتنفيذي ورئي���س مجل�س �إد�رة 

�إت�سالت في 2012. وهو حاليا ع�سو مجل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لإمار�ت 

وع�سو مجل���س �أمناء جامعة خليفة ورئي�س مجل�س �إد�رة �سركة ر�أ�س 

�لخيم��ة �لعقاري��ة. وه��و �أي�سا رئي���س مجل���س �أمناء كلي��ات �لتقنية 

�لعليا بدرجة وزير.

 �س��مو �ل�س��يخ �لمهند�س �س��الم بن �سلطان �لقا�س��مي هو ع�سو�ً 

في �لمجل���س �لتنفيذي لحكومة ر�أ���س �لخيمة ورئي�س د�ئرة �لطير�ن 

�لمدن��ي لإم��ارة ر�أ���س �لخيم��ة وع�س��و مجل���س �إد�رة �لهيئ��ة �لعامة 

للطي��ر�ن �لمدن��ي، وه��و �أي�س��ا �لموؤ�س���س و�لرئي���س لإتح��اد �لإمار�ت 

للمبارزة ورئي���س مجل�س �إد�رة وكالة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية لل�سفريات 

)ر�نتا(.

يتمت��ع �ل�س��يد �أحم��د �لنعيم بخبرة عم��ل طويلة تمتد ل��� 39 عاماً 

مع حكومة ر�أ�س �لخيمة. وقد �سغل �سابقا من�سب مدير عام �سركة 

ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للبترول وهيئة غاز ر�أ�س �لخيمة وكان ع�سو� في 

�لمجل���س �لبلدي وغرفة تجارة و�سناعة وزر�عة ر�أ���س �لخيمة وممثل 

ف��ي كثي��ر من �لوز�ر�ت. ي�س��غل �ل�س��يد �لنعيم حاليا من�سب رئي���س 

مجل���س �إد�رة “مرك��ز ر�أ���س �لخيم��ة �لتج��اري” و“�لنعي��م م��ول” ونائب 

رئي���س مجل���س �إد�رة �س��ركة “�لتاأمين �لمتحدة” ونائب رئي���س مجل�س 

�إد�رة �س��ركة “ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين” ومدير �س��ركة �لخليج 

لل�سناع��ات �لدو�ئية )جلفار(.
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ال�صيد �صالم علي

ال�صرهان 

ع�سو مجل�س �لإد�رة

ال�صيد راجان كيتاربال 

ع�سو مجل�س �لإد�رة

ال�صيد اآلن جيفتز 

ع�سو مجل�س �لإد�رة

ال�صيد يو�صف عبيد علي

 بن عي�صى النعيمي 

ع�سو مجل�س �لإد�رة

�أم�سى �ل�س��يد �سالم �ل�س��رهان فترة 23 عاماً لدى �سركة �إت�سالت 

و�سغل من�سب �لرئي�س �لتنفيذي �ل�سابق لل�سوؤون �لمالية لمجموعة 

�س��ركة �ت�سالت وعدة منا�سب �أخرى في �ل�سركة. وقد عمل �سابقا 

م�ست�سار� ل�سمو �لحاكم، �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي، ع�سو 

�لمجل���س �لأعلى لالإتحاد وحاكم �إمارة ر�أ���س �لخيمة. وي�سغل �ل�سيد 

�س��الم حاليا من�سب ع�سو مجل���س �إد�رة �س��لطة مركز دبي �لمالي 

�لعالمي، وع�سو مجل�س �أمناء �لجامعة �لأمريكية في ر�أ�س �لخيمة، 

ورئي���س مجل�س �إد�رة �سركة “ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين”.

 �ل�س��يد ر�ج��ان كيتارب��ال �ساح��ب خب��رة م�سرفي��ة لفت��رة 36 عام��اً 

ف��ي �لم�س��ارف �لهندية و�لإمار�تية في مج��ال �لخدمات �لم�سرفية 

�لتجاري��ة و�ل�س��ركات، وتمويل �لم�س��اريع، و�س��وق �أدو�ت �لدي��ن، و�إد�رة 

�لمخاطر. وقد �س��غل من�سب نائب �لمدير �لعام ورئي���س �سوق �أدو�ت 

�لدي��ن �لعالمي وموؤخر� �س��غل من�سب �لمدي��ر �لعام لإد�رة �لمخاطر 

ف��ي بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، ولحقا تم تعيينه �لرئي���س �لتنفيذي 

بالإناب��ة لبنك �لإمار�ت دب��ي �لوطني - م�سر.

عمل �ل�سيد �آلن جيفتز لفترة تمتد لأكثر من 40 عاماً مع �لم�سارف 

و�س��ركات �لتاأمي��ن وف��ي مجال �إد�رة �ل�س��تثمار. وقد �س��غل من�سب 

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �أفيفا- �أ�ستر�ليا وذلك في �لفترة من 2003 

وحت��ى 2009، حيث كان م�س��وؤولً عن عمليات �لأعمال لل�س��ركة في 

ماليزي��ا وتايو�ن. وتم تعيينه لحقاً �لرئي���س �لمنتدب لمنطقة جنوب 

�آ�سيا لدى �سركة �أفيفا �آ�سيا �لمحدودة مقرها في �سنغافورة. وحاليا 

ي�س��غل �ل�س��يد �آلن ع�سو مجل���س �إد�رة ل���دى كير �أ�س��تر�ليا، �سركة  

�آي �أو �أو �أف �لقاب�سة �لمحدودة وع�سو مجل���س �إد�رة �أربعة �س��ركات 

�سمن مجموعة �س��ركات وي�س��ت ب��اك �لم�سرفي��ة و�لتاأمينية. كما 

و�أنه ع�سو مجل�س �إد�رة لدى �سركة “ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين”.

يتمت��ع �ل�س��يد يو�س��ف �لنعيم��ي بخب��رة و��س��عة تمتد ل��� 37 عاماً 

ف��ي مجال �لعمل �لم�سرفي �سمن مجموعة “�إت���س �إ���س بي �س��ي”. 

وي�س��غل �ل�س��يد يو�س��ف حاليا من�سب رئي�س “م���ركز ر�أ���س �لخيمة 

للتوفي��ق و�لتحكي��م �لتج��اري”، ورئي���س مجل���س �إد�رة “غرف��ة تج��ارة 

و�سناع��ة ر�أ���س �لخيم��ة”، وع�س��و مجل���س �إد�رة �إتح��اد غ��رف �لتجارة 

و�ل�سناع��ة، وع�س��و لجن��ة تنمية �لم��و�رد �لب�س��رية للمو�طنين في 

�لقطاع �لم�سرفي و�لمالي، وع�سو مجل���س �إد�رة “موؤ�س�س��ة �ل�سيخ 

�سقر �لخيرية”. �ل�س��يد يو�س��ف �أي�ساً ع�سو مجل�س �لإد�رة في �تحاد 

م�س��ارف �لإمار�ت.
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االإدارة التنفيذية

28

م��ن الي�ص��ار اإل��ى اليمي��ن:

 بیرت اإجنالند 

�لرئي�س �لتنفيذي

 نبيل عازار

مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية و�أمني �رش �ل�رشكة

 ملی�س داود

رئي�س ق�سم �لت�سال �ملوؤ�س�سي

 ماهاديفان راداكانثان 

مدير �إد�رة �خلدمات �مل�رشفية �لإئتمانية لل�رشكات

 جيف �صتي�صيك 

�ملدير �لتنفيذي للعمليات

 �صالح علي �صالح 

مدير �إد�رة �لأعمال يف ر�أ�س �خليمة

 راجوفری ميهرا 

مدير عام �لإئتمان و�لأ�سول لالأفر�د

 راهول اأوبروي 

مدير عام �خلدمات �مل�رشفية لل�رشكات
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 ديباك ماجيثيا 

�لرئي�س �ملايل

 �صو�صن جاردنر

مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�رشية للمجموعة

 عبد الكرمی جمعة 

مدير �إد�رة �خلدمات �مل�رشفية �لإ�سالمية

 فيكا�ض �صوري

مدير عام �خلزينة 

م��ن اليمي��ن اإل��ى الي�ص��ار:

 اإیان هودجز 

مدير عام �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د

 بانايل ل. ملهوترا

مدير �إد�رة �لت�سويق

 كيه. اإ�ض. راماكري�صنان )رام( 

�ملدير �لتنفيذي لإد�رة �ملخاطر 
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�للجنة 

�لتنفيذية

لجنة �لأ�سول 

و�لمطلوبات

لجنة �إد�رة 

�لمخاطر

لجنة �إد�رة تكنولوجيا 

�لمعلومات

لجنة �إد�رة �لئتمان

اللجان املنبثقة عن جمل�ض االإدارة

يتول��ى مجل���س �لإد�رة �إج��ر�ء مر�جعة دورية لالأد�ء �لمالي للبنك �إل��ى جانب �أد�ء مجالت عمله �لأخرى كل 

على حدة، ويت�سمن جدول �أعمال �للجان �لمنبثقة عن مجل���س �لإد�رة:

�إد�رة �ل�ستر�تيجيات و�لمخاطر، ومناق�سة تطور�ت وتوجهات �ل�سوق، وفر�س �لعمل �لجديدة  •

م�سامي��ن �لتط��ور�ت �لحا�سل��ة ف��ي مجال �لعقوب��ات �لدولي��ة، و�لمتث��ال، و�أنظمة ولو�ئ��ح �لبنك   •
�لمركزي

�لتح�سينات �لممكن تطبيقها على بنية �لحوكمة وعمليات �لبنك �لمختلفة  •

لجان الإدارة التنفيذية

يدير �لبنك خم���س لجان �إد�رة تنفيذية بح�سور �لرئي���س �لتنفيذي �إلى جانب روؤ�س��اء �لأق�سام و�لإد�ر�ت ذ�ت 

�ل�سلة. وتنعقد �جتماعات لجان �لإد�رة �لتنفيذية �س��هرياً با�س��تثناء لجنة �إد�رة ��س��تمر�رية �لأعمال �لتي 

تنعقد كل 3 �أ�سهر..

طّبق �لبنك خالل عام 2015 �سيا�سة �إبالغ مخ�س�سة تتم �إد�رتها ب�سكل م�ستقل، وتتيح للموظفين 

على مد�ر �ل�ساعة �لإبالغ عن �لحو�دث و�لق�سايا عبر مجموعة و��سعة من �لقنو�ت �ل�سرية.
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االجتماعاتالدوراللجنة

فترات 

انعقاد 

االجتماعات

معالي 

محمد عمران 

ال�صام�صي

�صمو ال�صيخ 

المهند�ض �صالم بن 

�صلطان القا�صمي، 

ع�صو مجل�ض االدارة

ال�صید 

�صالم علي 

ال�صرهان

يو�صف 

عبيد بن 

عي�صى 

النعیمي

راجان 

كيتاربال

ال�صيد اآلن 

جيفتز 

لجنة �لئتمان

�لإ�سر�ف على �إطار عمل �إد�رة �لمخاطر للتحكم بمخاطر �لئتمان 

�لناتجة عن �أعمال قطاعي �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د و�ل�سركات. 
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ً �أ�سبوعيا

رئي�س 

مجل�س 

�لإد�رة

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

لجنة �لتدقيق

�إد�رة ومر�قبة ومر�جعة �لبيانات �لمالية، و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت 

�لمحا�سبية، و�أد�ء وحدة �لتدقيق �لد�خلي، و�لعالقات مع �لمدققين 

�لخارجيين  

7
ً ف�سليا

رئي�س مجل�س 

�لإد�رة

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

لجنة �لمخاطر

�لإ�سر�ف على �إطار عمل �إد�رة �لمخاطر لجهة مخاطر �ل�سوق و�ل�سيولة 

ومحفظة �لئتمان، و�لمخاطر �لت�سغيلية، و�لمتثال، و�لرقابة �لد�خلية، 

وتكنولوجيا و�أمن �لمعلومات، و�لمخاطر �لقانونية

7
ً ف�سليا

رئي�س مجل�س 

�لإد�رة

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

ع�سو 

مجل�س 

�لإد�رة 

لجنة �لتر�سيحات 

و�لمكافاآت

��ستعر��س هيكلية وحجم وتكوين و�أد�ء مجل�س �إد�رة �لبنك و�ل�سركات 

�لتابعة له، �إلى جانب تطوير وتحديد �إطار للمكافاآت في �لبنك بما 

ي�سمل �أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي و�لإد�رة و�لموظفين

3

ن�سف 

�سنوية

رئي�س 

مجل�س 

�لإد�رة

ع�سو مجل�س 

�لإد�رة 
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احلوكمة امل�رشفية االإ�صالمية

تعد “�لخدمات �لم�سرفية �لإ�سالمية” في بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني وحدة �أعمال تتمتع باإد�رة م�ستقلة 

وتتاأل��ف م��ن “ق�س��م �لخدم��ات �لم�سرفية �لإ�س��المية” )IBD( �لتابع للبن��ك؛ و“ر�ك للتمويل �لإ�س��المي”، 

�ل�سركة �لتابعة و�لمملوكة بالكامل للبنك بر�أ�سمال مدفوع قدره 100 مليون درهم �إمار�تي، �إ�سافة �إلى 

مجل�س �لإد�رة �لخا�س بها.

وتت��م �إد�رة وح��دة “�لخدم��ات �لم�سرفي��ة �لإ�س��المية” و�س��ركة “ر�ك للتمويل �لإ�س��المي” تح��ت �لعالمة 

�لتجاري��ة “�أم��ل”؛ وهم��ا تخ�سعان للتنظيم من قبل “بنك �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي” و�لإ�س��ر�ف 

من “هيئة �لفتوى و�لرقابة �ل�س��رعية �لم�س��تقلة”، وتقدمان حلولً تمويلية متو�فقة مع �أحكام �ل�سريعة 

�لإ�س��المية للعم��الء م��ن �لأفر�د و�ل�س��ركات. وقد �تخ��ذ �لبنك جمل��ة تد�بير بهدف تعزي��ز حوكمة وحدة 

�لخدمات �لم�سرفية �لإ�س��المية ل�سمان وحدة �لكامل لأحكام �ل�س��ريعة �لإ�س��المية.

وتوف��ر وح��دة “�لخدم��ات �لم�سرفي��ة �لإ�س��المية” عرو���س بطاق��ات �لئتم��ان عب��ر “�س��ركة ر�ك للتمويل 

�لإ�سالمي”، فيما يتم تقديم �لمنتجات من �لأ�سول �لإ�سالمية و�لمطلوبات عبر من�سة “وحدة �لخدمات 

�لم�سرفي��ة �لإ�س��المية”. وتت��م مر�جعة �إطار حوكمة �ل�س��ريعة �لإ�س��المية تحت �إ�س��ر�ف 3 �أع�ساء من 

“هيئة �لفتوى و�لرقابة �ل�س��رعية” �لتي تعقد �جتماعاتها ب�س��كل منتظم لالإ�س��ر�ف على �أعمال �لإد�رة.

وتعم��ل وح��دة �لخدمات �لم�سرفية �لإ�س��المية بما ين�س��جم م��ع معايير وتوجيهات “مجل���س �لخدمات 

�لمالية �لإ�س��المية” )IFSB(، و�لتي �أعدتها “هيئة �لمحا�س��بة و�لمر�جعة للموؤ�س�سات �لمالية �لإ�سالمية” 

)AAOIFI(. كم��ا يتع��اون بن��ك ر�أ���س �لخيمة �لوطني مع “د�ر �ل�س��ريعة لال�ست�س��ار�ت �لمالي��ة و�لقانونية” 
)DAS( به��دف �لح�س��ول عل��ى �لدع��م �ليوم��ي و�لم�س��اعدة بخ�سو���س �لق�ساي��ا ذ�ت �ل�سل��ة باأح��كام 

�ل�س��ريعة �لإ�س��المية بين بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني و�س��ركة “ر�ك للتمويل �لإ�س��المي” و“هيئة �لفتوى 

و�لرقابة �ل�س��رعية �لم�ستقلة”.

تج��ري “د�ر �ل�س��ريعة لال�ست�س��ار�ت �لمالي��ة و�لقانوني��ة” عملي��ات تدقي��ق منتظم��ة ل�سم��ان �لمتث��ال 

لأح��كام ومب��ادئ �ل�س��ريعة �لإ�س��المية، وتتول��ى “هيئ��ة �لفت��وى و�لرقاب��ة �ل�س��رعية �لم�س��تقلة” �إ�سد�ر 

�لفتاوى )�لت�سريحات �ل�سرعية( حول جميع �لمنتجات و�لخدمات بغر�س �إقر�ر �متثالها لأحكام �ل�سريعة 

�لإ�س��المية. وت�س��مل ه��ذه �لفت��اوى �لمو�فق��ة عل��ى هيكلية �لمنت��ج، و�لعقود �لإ�س��المية �لأ�سا�س��ية، 

و�لوثائ��ق �لقانوني��ة، و�س��ير �لعملي��ات �لت�س��غيلية، وجميع �لن�س��ر�ت ذ�ت �ل�سلة بالمنتجات. ويتم ن�س��ر 

فت��اوى �لمنتج��ات عل��ى �لموقع �لإلكترون��ي للبنك، م��ع عر�سها في كافة ف��روع �لبنك.

وبهدف �سمان �أعلى درجات �ل�سفافية و�لتمييز �لو��سح بين �لأعمال �لم�سرفية �لتقليدية و�لإ�سالمية، 

يعتم��د �لبن��ك مجموع��ة منف�سلة من “�ل�س��روط و�لأح��كام �لخا�س��ة بالمنتجات”، و�لوثائ��ق �لقانونية، 

و��س��تمار�ت �لطلب، ودليل �لخدمات و�لأ�س��عار. ويتم عر�س لوحة تعرفة منف�سلة في فروع �لبنك، كما 

تتمتع جميع وثائق �لتعامالت بخ�سائ�س متو�فقة مع �ل�س��ريعة �لإ�س��المية.

ويتول��ى ق�س��م �لخزين��ة ف��ي �لبنك �إد�رة �ل�س��يولة �لإ�س��المية، وتموي��ل �لأ�سول و�لمطلوب��ات عبر وحدة 

�لخدم��ات �لم�سرفية �لإ�س��المية و�س��ركة “ر�ك للتمويل �لإ�س��المي”.
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اإدارة املخاطر

يه��دف بن��ك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني �إل��ى تحقيق ت��و�زن تام بي��ن �لمخاطر و�لعائ��د�ت، وخف���س �لتاأثير�ت 

�لمحتملة على �أد�ئه �لمالي. ومن هذ� �لمنطلق، يقوم �لبنك باإجر�ء مر�جعة دورية ل�سيا�سات ونظم �إد�رة 

�لمخاطر لمو�كبة �لتغير�ت على �سعيد �ل�س��وق و�لمنتجات و�أف�سل �لممار�س��ات �لنا�س��ئة.

1. مخاطر الئتمان

يتولى ق�سم �لئتمان، بما ي�سمل فريق �لتح�سيالت، م�سوؤولية �إقر�ر و�إد�رة مخاطر �لئتمان على م�ستوى 

�لتعامالت و�لمحفظة على حد �س��و�ء، و�سمان �للتز�م باإجر�ء�ت مو�جهة �لمخاطر وفق �أ�س��لوب مت�سق 

ين�س��جم مع �لإطار �لمحدد في �سيا�س��ة مخاطر �لئتمان، وبر�مج �لمنتجات، وتعميمات �لئتمان، وذلك 

بما يتو�فق مع �لقو�عد �لتنظيمية. ويعتمد �لبنك حدود�ً ذ�ت هيكلية و��سحة لتقييم مخاطر �لئتمان، 

وه��و م��ا يتطلب �إج��ر�ء تحليالت �سم��ن مختلف فئات �لمخاط��ر. ويتم تحديد درج��ات ت�سنيف �لئتمان 

عب��ر قيا���س ج��ودة �لئتمان من جانب �لط��رف �لآخر من حيث �لهيكلية �لم�سّنف��ة، ور�سد �لتغيير�ت في 

م�س��تويات �لمخاطر وتوقيت حدوثها، وتزويد �لإد�رة باأد�ة فعالة لمر�قبة �لمحفظة �لئتمانية.

2. مخاطر ال�سيولة

يق��وم �لبن��ك باإد�رة �س��يولته بما ين�س��جم م��ع متطلبات “م�سرف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة �لمركزي” 

و�لمب��ادئ �لتوجيهي��ة �لد�خلي��ة ف��ي �لبن��ك �لمقررة من جان��ب لجنة �لأ�س��ول و�لمطلوب��ات. وبناء على 

توجيه��ات �للجنة، يدير ق�س��م �لخزينة م�س��توى �ل�س��يولة في �لبنك، كما يتولى �إع��د�د �إطار عمل متين 

لإد�رة مخاط��ر �ل�س��يولة و�سمان م�س��تويات كافية من �ل�س��يولة، بما ي�س��مل �لحتف��اظ بمجموعة من 

�لأ�س��ول �ل�س��ائلة عالي��ة �لج��ودة وغي��ر �لمرهون��ة، ك�سم��ان لمو�جهة عدد من مخاطر �س��ح �ل�س��يولة 

�لمحتمل��ة. وير�قب �لبنك ن�س��ب �س��يولته ب�س��كل يوم��ي كما يوجد لدي��ه خطط جاهزة لتدخ��ل �لإد�رة 

و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لمالئمة عند �لحاجة، علماً �أن م�ستويات �ل�سيولة تخ�سع لالإ�سر�ف �لفعال من جانب 

“لجنة �لأ�س��ول و�لمطلوبات”.

3. مخاطر ال�سوق واأ�سعار الفائدة

يتولى �لبنك مر�قبة و�إد�رة �لعمالت �لأجنبية و�أ�سعار �لفائدة ومخاطر �لأ�سهم. ويقع على ق�سم �لخزينة 

م�س��وؤولية �إعد�د �إطار عمل متين لإد�رة �لمخاطر �لمرتبطة باأ�س��عار �لفائدة، وذلك تحت �إ�س��ر�ف “لجنة 

�لأ�سول و�لمطلوبات”. و�إن �لمكّون �لأكثر �أهمية لمخاطر �أ�سعار �لفائدة بالن�سبة للبنك يكمن في تباين 

�آجال �أ�س��عار �لفائدة �لثابتة وم�س��تويات �إعادة �لت�س��عير ب�س��روط معدل عائم لالأ�سول و�لمطلوبات في 

�لبنك. وير�سد �لبنك ذلك من خالل تقرير خا�س بفجو�ت مخاطر �أ�سعار �لفائدة، �إلى جانب �إجر�ء تحليالت 

مف�سلة و�ختبار�ت �لإجهاد ب�س��كل �س��هري بهدف تحليل تاأثير�ت �لأ�س��و�ق على و�سع بنك ر�أ�س �لخيمة 

�لوطني.

4. المخاطر الت�سغيلية

تب��د�أ عملي��ة �إد�رة �لمخاط��ر �لت�س��غيلية باعتم��اد هيكلية ر�س��مية للحوكمة تحت �إ�س��ر�ف لجن��ة �إد�رة 

�لمخاطر �لت�س��غيلية، وذلك بهدف تحديد �لتوجه �ل�س��تر�تيجي، و�لإ�س��ر�ف ومر�قبة �إطار عمل �لمخاطر 

�لت�سغيلية. وينطوي �إطار �لعمل على معايير خا�سة بالمخاطر تن�سجم مع �أف�سل �لممار�سات وتنّظم 

مب��ادئ �لحوكم��ة �لأ�سا�س��ية لإد�رة �لمخاطر �لت�س��غيلية. كما ي�س��اعد �إطار �لعمل عل��ى �لمو�ءمة بين 

عمليات �لتحديد و�لتقييم و�لتحكم و�لقيا�س و�لر�سد و�لإبالغ عن �لمخاطر �لت�سغيلية �سمن مختلف 

عملي��ات �لبن��ك. وت�س��رف لجن��ة �إد�رة �لمخاط��ر �لت�س��غيلية على معالج��ة جميع �لمخاط��ر �لأخرى ذ�ت 

�لطبيع��ة �لت�س��غيلية. وتق��وم �للجن��ة بمر�جعة كف��اءة وفاعلية نظم �لر�س��د �لد�خلية، و�إج��ر�ء�ت �إد�رة 

�لمخاط��ر �لت�س��غيلية ومنهجيات تقييم �لمخاطر، و�لتي تخ�س��ع بمجملها لرقابة منتظمة من �لبنك 

عبر قاعدة بيانات خا�سة بالمخاطر �لت�س��غيلية وموؤ�س��ر�ت للمخاطر �لرئي�س��ية.
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تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

تقرير جمل�ض االإدارة اإىل ال�صادة امل�صاهمني

الأداء المالي

تر�ج��ع �ساف��ي �لأرب��اح لعام 2015 بو�قع 49.3 مليون درهم �إمار�تي مقارنة بالعام �لذي �س��بقه، وجاء ذلك 

بالدرجة �لأولى نتيجة تنامي مخ�س�سات �نخفا�س قيمة �لقرو�س بمقد�ر 460.1 مليون درهم، و�نخفا�س 

�إي��ر�د�ت �ل�س��تثمار بو�ق��ع 12.6 ملي��ون درهم. و�رتف��ع �إجمالي �لير�د�ت �لت�س��غيلية بن�س��بة 10.8%، فيما 

تر�جع��ت نفق��ات �لت�س��غيل بمق��د�ر 26،7 مليون درهم وهذ� يع��ادل �نخفا�ساً بن�س��بة 1.8% مقارنة بعام 

2014. م��ن جه��ة ثاني��ة، يع��زى �نخفا�س نفقات �لت�س��غيل �إلى تر�ج��ع تكاليف �لموظفين م��ن �لم�سادر 

�لخارجي��ة، ونفق��ات �لت�س��ويق، وتكالي��ف �نخفا���س �لقيم��ة. و�س��جلت �لأرباح �لت�س��غيلية قبل خ�س��ائر 

�إنخفا���س �لقيم��ة نم��و�ً بو�قع 410.8 مليون دره��م، بزيادة بلغت 20% عن عام 2014. وقابل ذلك ت�س��جيل 

زيادة بمقد�ر 460.1 مليون درهم في مخ�س�سات �نخفا�س قيمة �لقرو�س، �أي بزيادة بلغت 77.3% عن عام 

2014، وذلك نتيجة تنامي معدل �لتخلف عن �ل�س��د�د في منتجات �لقرو�س غير �لم�سمونة، و�لم�س��اريع 

�ل�سغيرة و�لمتو�س��طة، و�لخدم��ات �لم�سرفية �لتجارية.

م��ن ناحي��ة �أخرى، �س��جل �لبنك نمو�ً في �إجمالي �لير�د�ت �لت�س��غيلية بو�ق��ع 384.1 مليون درهم لي�سل 

�إلى 3.9 مليار درهم، وجاء ذلك في �لمقام �لأول نتيجة تحقيق زيادة بو�قع 291.1 مليون درهم في �سافي 

�إي��ر�د�ت �لفو�ئ��د، و�لير�د�ت من �لتمويل �لإ�س��المي مقارنة بعام 2014. كم��ا �رتفع �سافي �إير�د�ت �لفو�ئد 

و�إي��ر�د�ت �أن�س��طة �لتمويل �لإ�س��المي �إل��ى 3.0 مليار درهم؛ و�رتفع��ت �أي�ساً �إي��ر�د�ت �لفو�ئد من �لقرو�س 

�لتقليدي��ة و�ل�س��تثمار�ت بن�س��بة 4.2% مقارنة بالعام �لما�سي، في حين �رتفع��ت تكاليف �لفو�ئد على 

�لود�ئ��ع و�لقرو���س �لتقليدي��ة بن�س��بة 8.1%. وبل��غ �ساف��ي �لير�د�ت م��ن �لتمويل �لمتو�فق مع �ل�س��ريعة 

�لإ�س��المية 191.4 مليون درهم، وجاء من�س��جماً مع �لزيادة في محفظة �لتمويل �لإ�س��المي.

و�رتفع��ت �لي��ر�د�ت م��ن غير �لفو�ئد بو�ق��ع 93 مليون درهم ليبلغ 890.9 ملي��ون درهم، وذلك على خلفية 

ت�س��جيل �إي��ر�د�ت بقيم��ة 37.5 مليون درهم من وحدة �أعمال �لتاأمين بعد �ل�س��تحو�ذ على �س��ركة “ر�أ���س 

�لخيمة �لوطنية للتاأمين” في مايو 2015. كما �س��جل �لبنك زيادة بو�قع 30.7 مليون درهم في �لإير�د�ت 

�لت�س��غيلية �لأخرى، وزيادة بمقد�ر 29.3 مليون درهم في �سافي �إير�د�ت �لر�س��وم و�لعمولت مقارنة بعام 

2014. ع��الوةً عل��ى ذلك، �رتفعت �إير�د�ت دخل �لعمالت �لأجنبية و�إير�د�ت �لم�س��تقات �لمالية بمقد�ر 8.1 

ملي��ون دره��م، في حين �نخف�ست �إير�د�ت �ل�س��تثمار بو�قع 12.6 مليون درهم مقارنة بالعام �لذي �س��بق. 

ويع��زى تر�ج��ع �إير�د�ت �ل�س��تثمار �إلى تخ�سي���س تكاليف �نخفا�س �لقيمة من �أج��ل مو�كبة �لتر�جع في 

قيمة محفظة �لأ�س��هم بالمقارنة مع �لمكا�س��ب �لم�س��جلة في عام 2014.

و�نخف�ست �لتكاليف �لت�س��غيلية بو�قع 26.7 مليون درهم وبن�س��بة 1.8% مقارنة بعام 2014؛ ويعزى هذ� 

�لنخفا�س �إلى ت�سجيل تر�جع بقيمة 10.5 ماليين درهم في تكاليف �لموظفين من �لم�سادر �لخارجية، 

وبقيم��ة 2.8 ملي��ون دره��م في نفقات �لت�س��ويق، ف�سالً عن تر�ج��ع تكاليف �نخفا�س �لقيم��ة بو�قع 6.8 

مليون درهم. وبالتز�من مع نمو �إجمالي �لير�د�ت �لت�س��غيلية، �نخف�ست ن�س��بة �لتكلفة �إلى �لدخل في 

�لمجموع��ة �إلى 37.5% مقارنة مع 42.3% في عام 2014.

و��ستق���ر مع���دل �لقرو�س و�ل�س��لفيات �لمتعثرة �إلى �إجمالي �لقرو�س و�ل�س��لفيات عن���د 3.2% مقارنة 

م��ع 2.4% ف��ي عام 2014، فيما ��س��تقر �سافي خ�س��ائر �لئتمان �إلى متو�س��ط �لقرو�س و�ل�س��لفيات عند 

3.8% مقارنة مع 2.5% في عام 2014. وتمتلك �لمجموعة مخ�س�سات جّيدة لمو�جهة خ�سائر �لق�رو�س 

ي�س��رنا �أن نعر�س لكم �لنتائج �لمالية لبنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )“�لبنك”( و�ل�س��ركات �لتابعة له )�لتي 

يطلق عليها معاً ��س��م “�لمجموعة”( لل�س��نة �لمنتهية بتاريخ 31 دي�س��مبر 2015. و�سل �سافي �لأرباح 

خ��الل �لع��ام �إل��ى 1،405.3 ملي��ون درهم �إمار�ت��ي بانخفا�س هام�س��ي بلغ 49.3 مليون دره��م مقارنة بعام 

2014. ولكن �لبنك نجح بالحفاظ على مكانته �لمت�سّدرة في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة من حيث 

متو�س��ط �لعائد على �لأ�سول �لذي بلغ 3.7%، ومتو�س��ط �لعائد على حقوق �لم�س��اهمين �لبالغ %19.3. 

كما و�س���ل �إجمالي �لأ�س���ول �إلى 40.6 ملي�ار درهم بزيادة قدرها 16.4% قيا�ساً بالم�ستوى �لم�سجل في 

31 دي�سمبر 2014. و��ستقر معدل �إجمالي �لقرو�س و�ل�سلفيات عند 28.5 مليار درهم بزيادة بلغت %10.6 

عن عام 2014.
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علماً �أن ن�سبة تغطية خ�سائر �لقرو�س بلغت 81.4% مقارنة مع 87.1% بنهاية عام 2014؛ وهذه �لتغطية 

ل تاأخ��ذ بالعتب��ار �لعقار�ت �لمرهون��ة وغيرها من �سمانات �لأ�سول �لقابلة للت�س��ييل و�لمتو�فرة مقابل 

ه��ذه �لقرو���س. بالإ�سافة �إلى ذل��ك، يمتلك �لبنك �حتياطياً غير قابل للتوزي��ع لمو�جهة مخاطر �لئتمان 

�لتنظيمي��ة يع��ادل 1.5% م��ن �لأ�س��ول �لم�سّنفة ذ�ت مخاط��ر �ئتمانية و�لتي تبلغ قيمته��ا 377 مليون 

درهم. وعالوةً على هذ� �لحتياطي، �س��يتم رفع ن�س��بة تغطية �لمخ�س�سات �إلى %122.7.

�رتف��ع �إجمال��ي �لأ�س��ول بن�س��بة 16.4% ليبل��غ 40.6 ملي��ار دره��م مقارن��ة م��ع نهاية ع��ام 2014، وجاءت 

�لم�س��اهمة �لرئي�س��ية به��ذ� �لإط��ار من نمو �إجمال��ي �لقرو�س و�ل�س��لفيات بو�قع 2.7 ملي��ار درهم، ونمو 

�لإقر����س للبن��وك بمق��د�ر 1.6 مليار دره��م. كما �رتفع مع��دل �لإقر��س عبر قطاع �لخدم��ات �لم�سرفية 

لل�س��ركات بنح��و 138.1%، وبم��ا يع��ادل �رتفاع��اً بو�قع 1.4 مليار دره��م مقارنة بالعام �لذي �س��بقه. ونمت 

محفظ��ة �لقرو���س لقطاع �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د - �لتي ت�س��مل �أي�س��اً قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة 

و�لمتو�س��طة - بو�ق��ع 1.3 ملي��ار دره��م مقارن��ة م��ع 31 دي�س��مبر 2014. م��ن ناحية �أخ��رى، تو��سل وحدة 

�لخدم��ات �لم�سرفي��ة �لإ�س��المّية “�أم��ل” نمّوها مع ت�س��جيل زي��ادة قدرها 1.1 مليار دره��م في محفظة 

تمويله��ا، مم��ا يعادل زيادة بن�س��بة 33.2% ع��ن عام 2014.

بدوره��ا نم��ت ود�ئع �لعمالء بن�س��بة 12.9% لتبل��غ 27.8 مليار درهم مقارنة بع��ام 2014؛ ويعزى هذ� �لنمو 

بالدرج��ة �لأول��ى �إلى زيادة �لود�ئع تحت �لطلب بو�قع 2.5 ملي��ار درهم، و�لود�ئع لأجل بقيمة 653.2 مليون 

درهم. كما نمت �لود�ئع �لإ�سالمية للعمالء بمقد�ر 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليار درهم قيا�ساً بعام 

.2014

وخ��الل �لن�س��ف �لأول لع��ام 2015، ��س��تكمل بنك ر�أ���س �لخيم��ة �لوطني �إ�س��د�ر �ل�س��ريحة �لثانية من 

�سند�ته بقيمة 300 مليون دولر �أمريكي ب�سعر نهائي لالإ�سد�ر قدره 100.875% في �إطار برنامجه لإ�سد�ر 

�ل�س��ند�ت متو�س��طة �لأج��ل بقيمة ملي��ار دولر �أمريكي، وذلك عبر �س��ركة “ر�ك بن��ك للتمويل” )كايمان( 

�لمح��دودة �لتابع��ة له. وتهدف هذه �لخطوة �إلى �ل�س��تفادة من فر�س �لتموي��ل منخف�سة �لتكلفة في 

�س��وق �ل�س��ند�ت، مما يمنح �لبنك �لأ�س��بقية في معالجة �لمفارقة �لزمنية جّر�ء �لقرو�س طويلة �لأجل 

با�ستخد�م ود�ئع ذ�ت �أجل ق�سير. وقد نجح �لبنك لغاية �ليوم في �إ�سد�ر �سند�ت بقيمة 800 مليون دولر 

�أمريكي في �إطار برنامجه لالإ�سد�ر بقيمة مليار دولر �أمريكي. وتم �إ�سد�ر �ل�س��ند�ت بمعدل فائدة ثابتة 

قدره 3.25 �سنوياً، و�سيتم دفع �لفائدة على �لتاأخر ب�سكل ن�سف �سنوي علماً �أن هذه �ل�سند�ت ت�ستحق 

بحلول عام 2019.

خ��الل �جتم��اع �لجمعية �لعامة �لعادية �لذي �نعقد يوم 18 �أغ�سط���س 2014، ح�سل بنك ر�أ���س �لخيمة 

�لوطني على مو�فقة �لم�س��اهمين لال�س��تحو�ذ على ح�سة �أغلبية في “�س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية 

للتاأمي��ن” ب�س��عر 3.64 درهم��اً �إمار�تي��اً لل�س��هم �لو�ح��د. وفي 6 يناي��ر 2015، ح�سل �لبن��ك على مو�فقة 

“م�س��رف �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتح��دة �لمركزي” للم�سي بتقديم عر�س �س��ر�ء �لأ�س��هم �إلى م�س��اهمي 

“�سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين”. وفي مايو 2015، قّدم �لبنك عر�ساً عاماً لم�ساهمي �ل�سركة من 

�أجل �سر�ء ح�س�سهم ب�سعر 3.64 درهماً لل�سهم �لو�حد. وقد و�فق 79.23% من م�ساهمي �ل�سركة على 

ه��ذ� �لعر���س لي�س��تحوذ �لبن��ك بذلك على ح�سة 79.23% من “�س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين” 

بتاري��خ 28 ماي��و 2015، وت�سبح �س��ركة تابعة له منذ ذلك �لحين.

و�ن�س��جاماً مع مقت�سيات �تفاقّية “بازل2”، بلغ معدل �ل�س��ريحة �لأولى من ر�أ���س �لمال في �لبنك %24.4 

بنهاي��ة �لع��ام �لما�س��ي بعد �حت�س��اب �لأرب��اح وتوزيعات ح�س���س �لأرباح لع��ام 2015، علماً �أن �لن�س��بة 

�لحالي��ة خا�سع��ة لمو�فقة �لم�س��اهمين و“م�سرف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة �لمرك��زي”، وذلك مقارنة 

م��ع مع��ّدل 26.5% بنهاي��ة عام 2014، ووفقاً ل�س��روط �لم�سرف �لبالغة 12%؛ نجد �أن هذ� �لم�س��توى من 

ر�أ���س �لمال يوفر للبنك مجالً و��س��عاً للنمو خالل عام 2016. وبلغت ن�س��بة �لأ�سول �لتنظيمّية �ل�سائلة 

�لموؤهلة للبنك بنهاية �لعام 19.1% مقارنة مع 20.0% بنهاية عام 2014، بينما ��ستقرت ن�سبة �ل�سلفيات 

�إل��ى �لود�ئ��ع عند م�س��توى 83.3% مقارنة م��ع 87.9% بنهاية عام 2014.

الأداء المالي )تابع(
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الت�سنيف

ت��م ت�سني��ف بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني من قبل �ل��وكالت �لدولية �لر�ئدة �لتالي��ة، و�لتي حافظت على 

ت�سنيفاته��ا �لأخي��رة دون تغيير خالل �لعام كما يلي:

اأهم الم�ستجدات خلل عام 2015

�إ�سد�ر �سند�ت �إ�سافية بقيمة 300 مليون دولر بموجب برنامج �لبنك ل�سند�ت �ليورو متو�سطة   •
�لأجل.

تعيين معالي محمد عمر�ن �ل�سام�سي رئي�ساً جديد�ً لمجل�س �لإد�رة.  •

�ل�ستحو�ذ على ح�سة 79.23% من “�سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين”.  •

�عتماد نهج �نتقائي لإعادة دخول قطاع �لخدمات �لم�سرفية لل�سركات بهدف تنويع �سروط   •
�لمخاطر في �لبنك.

�إطالق �لخدمة �لم�سرفية �لمميزة “ر�ك �إليت”.  •

بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني يح�سل على �أحدث �إ�سد�ر �سهادة �لآيزو 9001:2015 وذلك لفروع �لبنك   •
ومركز �لت�سال �لو�ردة �لتابع له، و�لتي ت�سادق عليها �سركة “كيو �سي �إ�س” و�لمعتمدة من قبل 

موؤ�س�سة “�أنظمة �لعتماد �لم�ستركة”.

طرح خدمة “ر�ك ماني تر�ن�سفير” لتحويل �لأمو�ل �إلى �لهند.  •

طرح 3 بطاقات “ما�ستركارد” �ئتمانية جديدة وهي بطاقة ر�ك بنك وورلد، وبطاقة رِد �لئتمانية   •
وفق حل �لدفع �لمتطور Tap & Go، وبطاقة ر�ك بنك كليان جولرز.

�بتكار �سعار جديد وتجديد �لهوية �لتجارية للبنك.  •

التكريم والجوائز التي ح�سدها البنك خلل عام 2015

جائزة “�أف�سل بنك لالأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة في �ل�سرق �لأو�سط” عن خدمة “ر�ك فاينن�س”   •
�سمن حفل توزيع جو�ئز مجلة “�آ�سيان بانكر” لمنطقة �ل�سرق �لأو�سط- منتجات �لأفر�د.

جائزة “�أف�سل مبادرة م�سرفية عبر �لهاتف �لمتحرك” عن خدمة “موبايل كا�س” �سمن حفل توزيع   •
جو�ئز مجلة “�آ�سيان بانكر” لمنطقة �ل�سرق �لأو�سط - منتجات �لأفر�د.

جائزة “�لبتكار بمجال �لخدمات” عن خدمة �لدرد�سة �لمبا�سرة عبر �لموقع �لإلكتروني للبنك،   •
خالل حفل توزيع “جو�ئز �أولمبياد �لخدمات” في �لإمار�ت �لتي تنظمه �سركة “�إيثو�س �إنتجريتد 

�سوليو�سنز”.

جائزة “�أف�سل تطبيق ذكي لخدمة �لعمالء” خالل حفل توزيع “جو�ئز �أولمبياد �لخدمات” في   •
�لإمار�ت �لتي تنظمه �سركة “�إيثو�س �إنتجريتد �سوليو�سنز”.

جائزة “�أف�سل حل �سمن فئته” عن بطاقة - وورلد ما�ستركارد �لئتمانية خالل “منتدى �لبتكار   •
2015” �لذي نظمته �سركة “ما�ستركارد”.

“جائزة جيني�سي�س” ل� “�أف�سل �لموؤ�س�سات �بتكار�ً بمجال خدمة �لعمالء في منطقة �أوروبا   •
و�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا” خالل حفل توزيع �لجو�ئز �ل�سنوي “جي فور�س 2015”.

توزيعات الأرباح وتخ�سي�س الربحية

�أو�س��ى �جتم��اع مجل���س �لإد�رة �ل��ذي �نعقد ي��وم 2 فبر�ير 2016 بتوزي��ع �أرباح نقدية بقيم��ة 50%. و�أجمع 

�أع�ساء �لمجل���س على �أن �لبنك يحظى بم���وقع جيد يوؤهله مو�جهة �لتح����ديات �لمحتملة خالل عام 

2016. و�سيترتب على توزيع �لأرباح �لمقترحة �لحتفاظ بنحو 40% من �سافي �لأرباح �لتي �ستبقى �سمن 

حق��وق �لم�س��اهمين في �لبنك، مما �سي�س��هم في نمو ر�أ���س �لمال و�لحتياطي �لنق��دي، وبالتالي تعزيز 

�لو�س��ع �لعام للبنك وتزويده بالدعم �لالزم لتحقيق �لنمو �لم�س��تقبلي.

كم��ا �أو�س��ى �أع�س��اء مجل���س �لإد�رة بزي��ادة �حتياط��ي �لمخاط��ر �لعام بو�ق��ع 100 مليون دره��م �إمار�تي، 

و�حتياط��ي مخاط��ر �لئتم��ان بو�ق��ع 100 مليون درهم، و�حتياط��ي �لمخاطر �لئتماني��ة �لتنظيمي بو�قع 

43 مليون درهم حتى تتو�ءم مع ن�س��بة 1.5% من �إجمالي ن�س��بة �لأ�سول �لمرجحة لمخاطر �لئتمان في 

�لبنك. و�ست�سهم هذه �لتد�بير في رفع حقوق �لم�ساهمين في �لبنك �إلى 6.8 مليار درهم بعد دفع �لأرباح 

�لنقدي��ة �لمقترح��ة. ويتو�فر جدول �لتوزيعات �لمف�سل في �لمدونة رقم 14 �لمرتبطة بالبيانات �لمالية.
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النظرة الم�ستقبلية لعام 2016

�س��نو��سل خالل �لمرحلة �لمقبلة �للتز�م بتحقيق نمو قوي وم�س��تد�م عبر مختلف وحد�ت �أعمالنا بما 

ف��ي ذل��ك �لخدم��ات �لم�سرفية لالأفر�د، و�لخدم��ات �لم�سرفية لل�س��ركات، و�لخزينة، و�لتاأمين. و�س��نركز 

ب�س��كل �أكب��ر عل��ى تعزيز خط��و�ت �لتعاون في �لمجموعة لتح�س��ين �لكفاءة، بالإ�ساف��ة �إلى دعم تنويع 

م�سادر دخلنا. ونهدف من خالل ذلك �إلى تقديم خدمات �أف�سل لعمالئنا ومنحهم تجربة م�سرفية �أكثر 

�سال�س��ة عبر �لمنتجات و�لخدمات �لمتنوعة �لتي يقدمها �لبنك، وذلك بما ين�س��جم مع �أرقى مفاهيم 

خدمة �لعمالء و�لبتكار و�لب�س��اطة على م�س��توى �لقطاع. كما �سنو��سل تعزيز قدرتنا على مو�جهة �أي 

تحديات في �لم�ستقبل.

معالي محمد عمران ال�صام�صي

 رئي�س مجل�س �لإد�رة 

من �أجل وبالنيابة عن مجل�س �لإد�رة

 2 فبر�ير 2016

37

الجوائز خلل عام 2015 

البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

لق��د قمن��ا بتدقي��ق �لبيانات �لمالي��ة �لموحدة �لمرفقة لبنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )���س.م.ع( )''�لبنك''( 

و�س��ركاته �لتابع��ة )ي�س��ار �إليه��م جميع��اً با�س��م ''�لمجموع��ة''(، و�لت��ي تتكون م��ن بيان �لمرك��ز �لمالي 

�لموح��د كم��ا ف��ي 31 دي�س��مبر 2015،  و�لبيانات �لموح��دة للدخل و�لدخل �ل�س��امل و�لتغي��ر�ت في حقوق 

�لملكية و�لتدفقات �لنقدية لل�س��نة �لمنتهية بذلك �لتاريخ، وملخ�س �ل�سيا�س��ات �لمحا�س��بية �لهامة 

و�لإي�ساحات �لتف�س��يرية �لأخرى.

�إن �لإد�رة م�س��وؤولة ع��ن �إع��د�د ه��ذه �لبيان��ات �لمالي��ة �لموح��دة وعر�سها ب�س��ورة عادلة وفق��اً للمعايير 

�لدولية للتقارير �لمالية، وكذلك �إعد�دها طبقاً لالأحكام �ل�سارية للقانون �لتحادي لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة رقم )2( ل�س��نة 2015، وعن تلك �لرقابة �لد�خلية �لتي ترى �لإد�رة �أنها �سرورية لكي تتمكن من 

�إعد�د بيانات مالية موحدة خالية من �أي �أخطاء جوهرية، �س��و�ًء كانت نا�س��ئة عن �حتيال �أو خطاأ.

تنح�س��ر م�س��وؤوليتنا ف��ي �إب��د�ء ر�أين��ا ح��ول ه��ذه �لبيان��ات �لمالي��ة �لموحدة بن��اًء على عملي��ة �لتدقيق 

�لت��ي قمن��ا به��ا. لق��د �أجرينا تدقيقنا وفق��اً لمعايي��ر �لتدقيق �لدولية. ت�س��تدعي هذه �لمعايي��ر �لتز�منا 

بالمتطلب��ات �لأخالقي��ة وتخطيط وتنفيذ عملي��ة �لتدقيق للتو�سل �إلى تاأكيد معقول حول ما �إذ� كانت 

�لبيان��ات �لمالية �لموح��دة خالية م��ن �أي �أخطاء جوهرية.

تت�سم��ن عملي��ة �لتدقي��ق �لقي��ام باإج��ر�ء�ت للح�سول عل��ى �إثباتات تدقيق ح��ول �لمبال��غ و�لإف�ساحات 

�لو�ردة في �لبيانات �لمالية �لموحدة. ت�ستند �لإجر�ء�ت �لمختارة �إلى تقدير مدقق �لح�سابات، بما في ذلك 

تقييم مخاطر �لأخطاء �لجوهرية للبيانات �لمالية �لموحدة، �س��و�ًء كان ذلك ب�س��بب �لحتيال �أو �لخطاأ. 

وعند �لقيام بتقييم تلك �لمخاطر، ياأخذ مدقق �لح�سابات في �لعتبار �لرقابة �لد�خلية �لمت�سلة باإعد�د 

�لمن�س��اأة وعر�سها �لعادل للبيانات �لمالية �لموحدة بهدف ت�سميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �لمنا�س��بة ح�سب 

�لظروف، ولي�س لغر�س �إبد�ء �لر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية للمن�ساأة. تت�سمن عملية �لتدقيق كذلك 

تقييماً لمدى مالءمة �ل�سيا�س��ات �لمحا�س��بية �لم�س��تخدمة ومعقولية �لتقدير�ت �لمحا�سبية �لُمعدة 

من قبل �لإد�رة، وكذلك تقييماً لأ�س��لوب عر�س �لبيانات �لمالية �لموحدة ب�س��كٍل عام. 

نعتقد �أن �إثباتات �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير �أ�سا���ٍس منا�س��ٍب للر�أي �لذي نبديه 

بناًء على عملية �لتدقيق.

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل اإىل ال�صادة امل�صاهمني

يف بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع( 
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الراأي

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بر�أين��ا، تعّب��ر �لبيان��ات �لمالية �لموحدة �لمرفقة ب�س��كٍل عادل ومن كافة �لنو�ح��ي �لجوهرية عن �لمركز 

�لمالي للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2015 و�أد�ئها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة �لمنتهية بذلك 

�لتاري��خ وفقاً للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.

بر�ي�س ووترهاو�س كوبرز

2 فبر�ير 2016

دوغال�ض اأوماهوني

�صجل مدققي الح�صابات الم�صتغلين رقم 834

دبي، االإمارات العربية المتحدة

 لمتطلب��ات �لقانون �لتحادي لدول��ة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة رقم )2( ل�س��نة 2015، نفيدكم بما 
ً
وفق��ا

يلي:

�أننا قد ح�سلنا على كافة �لمعلومات �لتي �عتبرناها �سرورية لأغر��س تدقيقنا.  )1(

ع��دت، من جميع �لنو�ح��ي �لجوهري��ة، طبقاً لالأحكام �ل�س��ارية 
ُ
�أن �لبيان��ات �لمالي��ة �لموح��دة ق��د �أ  )2(

للقان��ون �لتح��ادي لدول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتح��دة رق��م )2( ل�س��نة 2015.  

�أن �لمجموعة قد �حتفظت بدفاتر محا�سبية �سليمة.  )3(

�أن �لمعلوم��ات �لمالي��ة �لت��ي يت�سمنه��ا تقري��ر رئي���س و�أع�س��اء مجل���س �لإد�رة تتو�فق م��ع �لدفاتر   )4(

�لمحا�س��بية للمجموع��ة. 

�أن �لمجموع��ة ق��د قامت ب�س��ر�ء �أ�س��هم و�ل�س��تثمار فيها خالل �ل�س��نة �لمالي��ة �لمنتهية في 31   )5(

دي�س��مبر 2015، كم��ا ه��و مبين ف��ي �لإي�ساح رقم م��ن �لبيانات �لمالي��ة �لموحدة.

�أن �لإي�س��اح رق��م )34( م��ن �لبيان��ات �لمالي��ة �لموح��دة يبين �لمعام��الت �لهامة م��ع �لأطر�ف ذ�ت   )6(

�لعالق��ة و�ل�س��روط �لتي بموجبه��ا �أبرمت ه��ذه �لمعامالت.

�أن��ه بن��اًء عل��ى �لمعلوم��ات �لمقدم��ة لنا لم يلف��ت �نتباهنا م��ا يجعلنا نعتقد ب��اأن �لمجموعة قد   )7(

خالف��ت خ��الل �ل�س��نة �لمنتهية في 31 دي�س��مبر 2015 �أياً م��ن �لأحكام �ل�س��ارية للقانون �لتحادي 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة رقم )2( ل�س��نة 2015، �أو فيما يتعلق بالبنك �أو نظامه �لأ�سا�س��ي 

ب�س��كٍل يمكن �أن يكون له تاأثير جوهري على �أن�س��طة �لبنك �أو مركزه �لمالي كما في 31 دي�س��مبر 

.2015

�أن �لإي�س��اح رق��م )44( م��ن �لبيان��ات �لمالية �لموحدة يبين �لم�س��اهمات �لجتماعية خالل �ل�س��نة   )8(

�لمنتهي��ة في 31 دي�س��مبر 2015.

و�إ�سافة �إلى ذلك ووفقاً لما يقت�سيه �لقانون �لتحادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة رقم )10( ل�سنة 

1980، وتعديالت��ه، نفيدك��م باأننا قد ح�سلنا على كافة �لمعلومات و�لتو�سيحات �لتي �عتبرناها �سرورية 

لغر�س تدقيقنا.

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل اإىل ال�صادة امل�صاهمني

يف بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع( )تابع(
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معالي محمد عمران ال�صام�صي

رئي�ض مجل�ض االإدارة

بيتر وليام اإنجالند

الرئی�س التنفیذي

ت�سكل �لإي�ساحات من 1 �إلى 44 جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.

20152014في 31 دي�صمبر

األف درهماألف درهماإي�صاحات

الموجودات

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة �لمركزي
34.908.1964.217.469

41.906.813305.947مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

527.798.09625.266.475قرو�س و�سلفيات، بال�سافي

74.114.9813.785.289��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

-9325.493موجود�ت وذمم مدينة من عقود �لتاأمين

11424.676317.263موجود�ت �أخرى

-10177.349�سهرة وموجود�ت �أخرى غير ملمو�سة 

8897.450937.714ممتلكات ومعد�ت، بال�سافي

40٫553٫05434٫830٫157مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

121.676.2451.676.245ر�أ�س �لمال

13110.350110.350عالوة �إ�سد�ر 

2.102.9511.784.065�أرباح محتجزة

143.789.7063.560.461�حتياطيات �أخرى

حقوق الملكية العائدة للم�صاهمين في 

البنك
7.679.2527.131.121

-1538.196الح�ص�ض غير الم�صيطرة

7٫717٫4487٫131٫121مجموع حقوق الملكية للم�صاهمين

المطلوبات

161.056.141761.807مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى

1727.820.10524.651.408ود�ئع �لعمالء

192.864.7271.667.629�سند�ت دين م�سدرة

-20389.783مطلوبات وذمم د�ئنة عن عقود �لتاأمين

21608.799533.340مطلوبات �أخرى

2296.05184.852مخ�س�س مكافاآت نهاية �لخدمة للموظفين

32٫835٫60627٫699٫036مجموع المطلوبات

40٫553٫05434٫830٫157مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان املركز املايل املوحد

تمت �لمو�فقة على �إ�سد�ر هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة من قبل مجل���س �لإد�رة بتاريخ 2 فبر�ير 2016، 

ووقعها بالنيابة عن �لمجل�س:

40

ت�سكل �لإي�ساحات من 1 �إلى 44 جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة. 

20152014ال�صنة المنتهیة في 31 دي�صمبر

األف درهماألف درهماإي�صاحات

252.901.7542.785.319�إير�د�ت فو�ئد

)207.116()223.829(25م�ساريف فو�ئد

2٫677٫9252٫578٫203�صافي اإیرادات الفوائد

26405.287209.290�إير�د�ت من �لتمويل �لإ�سالمي

)30.287()34.917(26توزيعات للمودعين

االإيرادات من التمويل االإ�صالمي �صافية من 

التوزيعات للمودعين  
 370٫370179٫003

�صافي اإيرادات الفوائد واالإيرادات من التمويل 

االإ�صالمي ال�صافية من التوزيعات للمودعين
3٫048٫2952٫757٫206

27682.250652.945�سافي �إير�د�ت �لر�سوم و�لعمولت

94.89486.813�إير�د�ت �ل�سرف �لأجنبي

-2837.505�إجمالي �أرباح عقود �لتاأمين 

6.435)6.168(29)خ�سائر(/ �أرباح �ل�ستثمار  

82.45651.753�إير�د�ت �أخرى من �لعمليات

890٫937797٫946االإيرادات غير الم�صتملة على الفوائد

3٫939٫2323٫555٫152اإيرادات العمليات 

)1.505.219()1.478.507(30م�ساريف �لعمليات

�أرباح �لعمليات قبل مخ�س�س �لنخفا�س في 

�لقيمة
2.460.7252.049.933

مخ�س�س �لنخفا�س في قيمة قرو�س و�سلفيات 

�سافية من �لم�سترد�ت
)595.331()1.055.405(5)د(

1٫405٫3201٫454٫602�صافي اأرباح ال�صنة

العائد اإلى:

1.400.3871.454.602�لم�ساهمين في �لبنك

-4.933�لح�س�س غير �لم�سيطرة

1٫405٫3201٫454٫602�صافي اأرباح ال�صنة

ربحية ال�صهم الواحد

0.87 درهم0.84 درهم32- �لأ�سا�سية و�لمخّف�سة بالدرهم

بيان الدخل املوحد
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20152014ال�صنة المنتهیة في 31 دي�صمبر

األف درهماألف درهماإي�صاحات

1،405،3201،454،602�سافي ربح �ل�سنة

بنود يُحتمل اإعادة ت�صنيفها الحقاً اإلى بيان 

الدخل

�لتغّير�ت في �لقيمة �لعادلة ل�ستثمار�ت في 

�أور�ق مالية متوفرة للبيع 
2.208)20.274(7)ج(

�لنخفا�س في �لقيمة / )�سافي �لربح 

�لمحقق( �لمحّول �إلى بيان �لدخل
)3.636(76.000)ج(

)1.428()14.274(مجموع �لدخل �ل�سامل �لآخر

1٫391٫0461٫453٫174مجموع الدخل ال�صامل لل�صنة

العائد اإلى:

1.389.0291.453.174�لم�ساهمين في �لبنك

-2.017�لح�س�س غير �لم�سيطرة

1٫391٫0461٫453٫174مجموع الدخل ال�صامل لل�صنة

بيان الدخل ال�صامل املوحد

ت�سكل �لإي�ساحات من 1 �إلى 44 جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.

42

عالوة راأ�ض المالاإي�صاح

اإ�صدار

 اأرباح

 محتجزة

احتياطيات 

اأخرى )انظر 

اإي�صاح 14(

حقوق 

الملكية 

العائدة 

للم�صاهمين 

في البنك

الح�ص�ض 

غیر 

الم�صيطرة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

6٫516٫070-1٫676٫245110٫3501٫452٫4393٫277٫0366٫516٫070في 1 ینایر 2014

مجموع �لدخل �ل�سامل 

لل�سنة
--1.454.602)1.428(1.453.174-1.453.174

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لنظامي لمخاطر 

�لئتمان

14--)53.000(53.000---

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لقانوني
14--)30.386(30.386---

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لختياري
14--)1.467(1.467---

تحويل �إلى �حتياطي 

مخاطر �لئتمان 
14--)100.000(100.000---

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لم�سرفي �لعام
14--)100.000(100.000---

توزيعات �أرباح مدفوعة 

للم�ساهمين في �لبنك
 12--)838.123(-)838.123(-)838.123(

7٫131٫121-1٫676٫245110٫3501٫784٫0653٫560٫4617٫131٫121في 31 دي�صمبر  2014

ح�سة غير م�سيطرة 

وحذف �أ�سهم خزينة 

نتيجة �ل�ستحو�ذ على 

�سركة ر�أ�س �لخيمة 

�لوطنية للتاأمين

---)2.397()2.397(36.17933.782

مجموع �لدخل �ل�سامل 

لل�سنة
--1.400.387)11.358(1.389.0292.0171.391.046

)378(-)378(-)378(--�لزكاة

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لنظامي لمخاطر 

�لئتمان

14--)43.000(43.000---

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لقانوني
14-------

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لختياري
14-------

تحويل �إلى �حتياطي 

مخاطر �لئتمان 
14--)100.000(100.000---

تحويل �إلى �لحتياطي 

�لم�سرفي �لعام
14--)100.000(100.000---

توزيعات �أرباح مدفوعة 

للم�ساهمين في �لبنك
33--)838.123(-)838.123(-)838.123(

1٫676٫245110٫3502٫102٫9513٫789٫7067٫679٫25238٫1967٫717٫448في 31 دي�صمبر 2015

بيان التغریات يف حقوق امللكية املوحد

ت�سكل �لإي�ساحات من 1 �إلى 44 جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.
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20152014ال�صنة المنتهیة في 31 دي�صمبر

األف درهماألف درهماإي�صاح

ان�صطة العمليات

1،405،3201،454،602�سافي �أرباح �ل�سنة 

التعدیالت:

مخ�س�س �لنخفا�س في قيمة قرو�س و�سلفيات �سافية من 

�لم�سترد�ت
51.055.405595.331)د(

8121.302130.000�ل�ستهالك

-101.872�إطفاء موجود�ت غير ملمو�سة

-)5.400(11�لتقييم �لعادل للموجود�ت �لم�ستحوذ عليها

2219.30522.791مخ�س�س مكافاآت نهاية �لخدمة للموظفين 

)1.182()934(ربح من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

716.12915.784)ج(�إطفاء عالوة متعلقة با�ستثمار�ت

)1.334(7799)ج(خ�سارة / )ربح( من �أور�ق مالية محتفظ بها بغر�س �لمتاجرة

)3.636(-ربح من بيع ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

-76.000)ج(خ�سارة من ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية متوفرة للبيع

خ�سارة من بيع ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية محتفظ بها لحين 

��ستحقاقها
-709

التدفقات النقدية للعمليات قبل مكافاآت نهاية الخدمة 

المدفوعة للموظفين والتغيرات في الموجودات والمطلوبات 
2٫619٫7982٫213٫065

)11.251()11.663(22مكافاآت نهاية �لخدمة �لمدفوعة للموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

)415.411()306.489(3ود�ئع نظامية لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي

�سهاد�ت �إيد�ع لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي 

بفتر�ت ��ستحقاق �أ�سلية تتجاوز ثالثة �أ�سهر 
3-)250.000(

مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى بفتر�ت ��ستحقاق �أ�سلية تبلغ 

ثالثة �أ�سهر �أو �أكثر
)442.442(-

قرو�س و�سلفيات وموجود�ت تمويل �إ�سالمي �سافية من مخ�س�س 

�لنخفا�س في �لقيمة  
5،6)3.587.026()3.902.561(

-)27.147(موجود�ت وذمم مدينة من عقود �لتاأمين

)40.725()91.930(موجود�ت �أخرى

مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى )�سافية من �لم�ستحق لم�سرف 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي(
16294.334758.450

-)18.248(مطلوبات عقود �لتاأمين

173.168.6971.582.261مبالغ م�ستحقة للعمالء

2161.00068.457مطلوبات �أخرى 

1٫658٫8842٫285�صافي النقد الناتج من اأن�صطة العمليات

اأن�صطة اال�صتثمار

)1.253.955()478.159(7)ج(�سر�ء ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

)45.111()79.069(8�سر�ء ممتلكات ومعد�ت 

7163.187151.667)ج(عو�ئد من ��ستحقاق / ��ستبعاد ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

-)203.956(40��ستثمار�ت في �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين، بال�سافي

18.1747.452عو�ئد من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

)1٫139٫947()579٫823(�صافي النقد الم�صتخدم في اأن�صطة اال�صتثمار

اأن�صطة التمويل

191.197.0981.667.629�سند�ت دين م�سدرة

)838.123()838.123(12. 33توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمين في �لبنك

-)378(زكاة مدفوعة

358٫597829٫506�صافي النقد الناتج من اأن�صطة التمويل

)308٫156(1٫437٫658�صافي الزيادة / )النق�ض( في النقد وما في حكمه

1.002.1911.310.347�لنقد وما في حكمه في بد�ية �ل�سنة

352٫439٫8491٫002٫191النقد وما في حكمه في نهاية ال�صنة 

بيان التدفقات النقدية املوحد

ت�سكل �لإي�ساحات من 1 �إلى 44 جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.
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راأ�ض المال ال�صركة التابعة

الم�صرح به 

والم�صدر

 ن�صبة

 الملكية

االأن�صطة بلد التاأ�صي�ض

الرئی�صیة 

�سركة ر�أ�س �لخيمة 

�لوطنية للتاأمين 

�س.م.ع

110 مليون 

درهم
�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة%79.23

جميع فروع �أعمال 

�لتاأمين.

�سركة ر�ك للتمويل 

�لإ�سالمي �س.م.خ

100 مليون 

درهم
�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة%99.9

بيع �لمنتجات 

�لمالية �لمتو�فقة 

مع �ل�سريعة 

�لإ�سالمية

مكتب خدمات 

�لدعم �س.م.ح
�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة80%500.000 درهم

تقديم خدمات 

�لدعم �لإد�ري للبنك

�سركة ر�ك 

تكنولوجيز �س.م.ح  
�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة80%500.000 درهم

تقديم خدمات 

�لدعم �لتقني 

للبنك

�سركة ر�ك للتمويل 

كايمان �لمحدودة

100 دولر 

�أمريكي
جزر كايمان%99.9

ت�سهيل �إ�سد�ر 

�سند�ت �ليورو 

متو�سطة �لأجل 

بقيمة 800 مليون 

دولر �أمريكي في 

�إطار برنامج �سند�ت 

�ليورو متو�سطة 

�لأجل بقيمة مليار 

دولر �أمريكي. 

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة

 املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 

1. التاأ�سي�س والأن�سطة الرئي�سية

بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )“�لبنك”( هو �س��ركة م�س��اهمة عامة تاأ�س�س��ت في �إمارة ر�أ�س �لخيمة بدولة 

�لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتح��دة بموج��ب �لقانون �لتح��ادي لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة رقم )8( ل�س��نة 

1984 )وتعديالته(، و�أ�س��هم �لبنك مدرجة في �س��وق �أبوظبي لالأور�ق �لمالية. يقع �لمركز �لرئي�سي للبنك 

في بناية بنك ر�أ�س �لخيمة �لوطني، منطقة �لرفاعة، مخرج 129، �سارع �ل�سيخ محمد بن ز�يد، �إمارة ر�أ�س 

�لخيمة، �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. 

دخل �لقانون �لتحادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة رقم )2( ل�سنة 2015 )“قانون �ل�سركات �لتجارية”( 

حي��ز �لتنفي��ذ �عتب��ار�ً م��ن �لأول من يوليو لع��ام 2015 وتخ�س��ع �لمجموعة لأحكامه. تق��وم �لمجموعة 

حالي��اً بتقيي��م ودر��س��ة �أحكام �لقانون �لمذك��ور و�لآثار �لمترتبة عليه، ويتعين عل��ى �لمجموعة �لمتثال 

�لكامل لأحكام هذ� �لقانون خالل فترة �ثني ع�سر �سهر�ً من تاريخ دخول �لقانون حيز �لتنفيذ، وذلك وفقاً 

لالأحكام �لنتقالية �لو�ردة بالقانون.

يعمل �لبنك في مجال تقديم �لخدمات �لبنكية لالأفر�د و�ل�سركات من خالل �سبكة موؤلفة من خم�سة 

وثالثين فرعاً في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

و�ف��ق م�س��اهمو �لبن��ك خالل �جتماع �لجمعي��ة �لعمومية �لعادية �لمنعقد بتاريخ 18 �أغ�سط���س 2014 

على �ل�س��تحو�ذ على ح�سة �لأغلبية في �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين ب�سعر نقدي قدره 3.64 

دره��م لل�س��هم �لو�ح��د. وق��د ح�سل �لبنك عل��ى مو�فقة م�س��رف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة �لمركزي 

بتاري��خ 6 يناي��ر 2015 عل��ى �لم�س��ي قدماً بتقديم عر�س �س��ر�ء �لأ�س��هم �إلى م�س��اهمي �ل�س��ركة. وفي 

مايو 2015، قام �لبنك بتقديم عر�س عام لم�س��اهمي �ل�س��ركة ل�سر�ء �أ�سهمهم ب�سعر نقدي قدره 3.64 

درهم لل�سهم �لو�حد. وقد و�فق 79.23% من م�ساهمي �ل�سركة على هذ� �لعر�س وبتاريخ 28 مايو 2015 

��س��تحوذ �لبنك على ح�سة 79.23% من �ل�س��ركة �لتي �عتبرت �س��ركة تابعة للبنك منذ ذلك �لتاريخ - 

�نظر �لإي�ساح 40 لالطالع على تفا�سيل �ندماج �لأعمال. وعليه، ت�س��مل �لنتائج �لموحدة نتائج �س��ركة 

ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين �عتبار�ً من تاريخ �ل�ستحو�ذ حتى 31 دي�سمبر 2015، كما ت�سمل موجود�ت 

ومطلوبات �ل�س��ركة حتى ذلك �لتاريخ. 

كما 31 دي�س��مبر 2015، ي�س��مل بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )�س.م.ع( �لبنك وخم�سة �سركات تابعة )ي�سار 

�إليهم مجتمعين با�س��م "�لمجموعة"(. كما ت�س��مل �لمعلومات �لمالية �لموحدة لل�س��نة �لمنتهية في 

31 دي�س��مبر 2015 �لبنك و�ل�سركات �لتابعة له.

45 البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

 المعايير والتعديلت والتف�سيرات 

المعايي��ر والتعدي��الت والتف�ص��يرات ال�ص��ارية عل��ى الفت��رة المحا�ص��بية للمجموع��ة التي تبداأ في 

1 ینایر 2015

تاريخ ال�صريانالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير ال�صارية على المجموعة

دورة التح�صينات ال�صنوية 2010  - 2012

•      �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 8، "قطاعات �لت�سغيل" �لذي تم تعديله لكي ين�س 
على �لإف�ساح عن �لأحكام �ل�سادرة من قبل �لإد�رة في تطبيق معايير �لتجميع لقطاعات 

�لت�سغيل، وكذلك للت�سوية بين موجود�ت �لقطاع وموجود�ت �لمن�ساأة عندما يتم 

�إدر�ج موجود�ت �لقطاع في �لتقارير. كما تم تعديل �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 16، 

"�لممتلكات و�لمن�ساآت و�لمعد�ت" و�لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 38، "�لموجود�ت غير 

�لملمو�سة" لتو�سيح كيفية معاملة �إجمالي �لقيمة �لدفترية و�ل�ستهالك �لمتر�كم 

عندما ت�ستخدم �لمن�ساأة طريقة �إعادة �لتقييم.

�لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 24، "�إف�ساحات �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة" تم تعديله كي يتم   •
�إدر�ج �أي من�ساأة تقدم خدمات خا�سة بكبار موظفي �لإد�رة �إلى �لمن�ساأة �لتي تعد �لتقارير 

�أو �إلى �ل�سركة �لأم لها )"�سركة �لإد�رة"( �سمن �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. ويلزم �لإف�ساح عن 

�لمبالغ �لمحّملة على �ل�سركة �لتي تعد �لتقارير.

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 3 - يو�سح �لمعيار �للتز�م بدفع �لثمن �لطارئ ي�سنف   •
�سمن �لمطلوبات �لمالية �أو حقوق �لملكية بموجب مبادئ �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 

32، كما يقا�س �لثمن �لطارئ من غير حقوق �لملكية )�لمالي وغير �لمالي( بالقيمة �لعادلة 

في تاريخ كل تقرير. 

1 يوليو 2014

التح�صينات ال�صنوية للفترة 2011 - 2013

•      �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 13، "قيا�س �لقيمة �لعادلة"، ب�ساأن تو�سيح �إعفاء 
�لمحفظة من �لمعيار رقم 13 - يو�سح �لتعديل �أن ��ستثناء �لمحفظة من �لمعيار رقم 

13 ي�سمح للمن�ساأة بقيا�س �لقيمة �لعادلة لمجموعة من �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية 

على �أ�سا�س �ل�سافي وينطبق ذلك على جميع �لعقود )بما في ذلك �لعقود غير �لمالية( 

�لتي تندرج �سمن نطاق �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 39، "�لأدو�ت �لمالية: �لعتر�ف 

و�لقيا�س"، �أو �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 9، "�لأدو�ت �لمالية".

•      �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 3 - يو�سح �لمعيار �للتز�م بدفع �لثمن �لطارئ 
ي�سنف �سمن �لمطلوبات �لمالية �أو حقوق �لملكية بموجب مبادئ �لمعيار �لمحا�سبي 

�لدولي رقم 32، كما يقا�س �لثمن �لطارئ من غير حقوق �لملكية )�لمالي وغير �لمالي( 

بالقيمة �لعادلة في تاريخ كل تقرير. 

1 يوليو 2014

 المعيار المحا�صبي الدولي رقم 19، خطط المنافع المحددة: م�صاهمات الموظفين  

يو�سح �لتعديل طريقة �لمحا�سبة من قبل �لمن�ساآت �لتي لديها خطط تتطلب ربط 

�لم�ساهمات بالخدمة فقط خالل كل فترة.

�أما �لمن�ساآت �لتي لديها خطط تختلف فيها �لم�ساهمات عن �لخدمة ف�ستكون ملزمة 

بت�سجيل �لمنافع �لناتجة عن تلك �لم�ساهمات على مدى فتر�ت عمل �لموظفين. وينبغي على 

�لإد�رة �أن تنظر في كيفية تطبيق هذه �لطريقة.

1 يوليو 2014

2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

)اأ( اأ�سا�س الإعداد

�إن �ل�سيا�س��ات �لمحا�س��بية �لرئي�س��ية �لمطبقة في �إعد�د ه��ذه �لبيانات �لمالية �لموح��دة مبينة �أدناه. 

لقد تم تطبيق هذه �ل�سيا�س��ات ب�س��كٍل ثابت على كافة �ل�س��نو�ت �لمعرو�سة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك.  

�أع��دت �لبيان��ات �لمالي��ة �لموح��دة عل��ى �أ�سا���س �ل�س��تمر�رية وفق��اً للمعايير �لدولي��ة للتقاري��ر �لمالية 

و�لتف�س��ير�ت �ل�سادرة عن لجنة تف�س��ير�ت �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية �لمطبقة على �لمن�س��اآت 

�لت��ي تق��وم باإع��د�د تقاريره��ا �لمالية وف��ق �لمعايير �لدولي��ة للتقارير �لمالي��ة. كما �أعدت ه��ذه �لبيانات 

�لمالي��ة �لموح��دة طبقاً لمب��د�أ �لتكلفة �لتاريخية، فيما عد� للموج��ود�ت �لمالية �لمحتفظ بها بغر�س 

�لمتاج��رة و�لمتوف��رة للبي��ع و�لأدو�ت �لمالية �لم�س��تقة �لمقا�س��ة بالقيمة �لعادلة. 

�إن �إع��د�د �لبيان��ات �لمالي��ة �لموحدة بالتو�فق مع �لمعايي��ر �لدولية للتقارير �لمالية يقت�سي ��س��تخد�م 

تقدير�ت محا�س��بية �أ�سا�س��ية محددة، كما يقت�سي من �لإد�رة �إبد�ء ر�أيها في عملية تطبيق �ل�سيا�سات 

�لمحا�س��بية للمجموع��ة. يت��م �لإف�ساح عن �لمجالت �لت��ي تنطوي على درجة عالية م��ن �إبد�ء �لر�أي �أو 

�لتعقي��د �أو �لمج��الت �لت��ي تع��د فيه��ا �لفتر��س��ات و�لتقدير�ت مهم��ة للبيانات �لمالي��ة �لموحدة في 

�لإي�ساح رقم 43.

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

46

التعديل على المعيار المحا�صبي الدولي رقم 16، "الممتلكات والمن�صاآت والمعدات"، 

والمعيار المحا�صبي الدولي رقم 38، "الموجودات غير الملمو�صة"، بخ�صو�ض اال�صتهالك 

واالإطفاء

يو�سح هذ� �لتعديل �أنه من �لمفتر�س بوجه عام �أن �لإير�د�ت ل تعتبر �أ�سا�ساً مالئماً لقيا�س 

��ستهالك �لمنافع �لقت�سادية �لمت�سمنة في �لأ�سل غير �لملمو�س. ول يتم دح�س هذ� �لفتر��س 

�إل في بع�س �لحالت �لمعينة.

1 يناير 2016

التعديالت على المعيار المحا�صبي الدولي رقم 1، "عر�ض البيانات المالية" مبادرة 

االإف�صاح

تو�سح �لتعديالت �أنه قد يكون من �ل�سروري ف�سل بع�س �لبنود �لمبا�سرة �لمحددة في �لفقرة 

54 )بيان �لمركز �لمالي( و�لفقرة رقم 82 )بيان �لربح �أو �لخ�سارة( في �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي 

رقم 1 حيث يلزم ف�سل هذه �لبنود عندما يكون �لهدف من ذلك فهم �لمركز �أو �لأد�ء �لمالي 

للمن�ساأة.

1 يناير 2016

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، "البيانات المالية الموحدة"، 

والمعيار المحا�صبي الدولي رقم 28، "اال�صتثمارات في ال�صركات الزميلة والم�صاريع 

الم�صتركة" بخ�صو�ض بيع الموجودات اأو م�صاركتها بين م�صتثمر ما و�صركته الزميلة اأو 

م�صروعه الم�صترك

تتناول هذه �لتعديالت �لتناق�س بين �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 10 و�لمعيار �لمحا�سبي 

�لدولي رقم 28 عند بيع �أو م�ساركة �لموجود�ت بين �لم�ستثمر و�سركته �لزميلة �أو م�سروعه 

�لم�سترك. يتم �إثبات مجمل �لربح �أو �لخ�سارة عندما تنطوي �لمعاملة على ن�ساط تجاري، بينما 

يتم �إثبات جزء من �لربح �أو �لخ�سارة عندما تنطوي �لمعاملة على موجود�ت ل ت�سكل ن�ساطاً 

تجارياً، حتى ولو كانت تلك �لموجود�ت في �سركة تابعة.

اأجرى مجل�ض معاییر المحا�صبة الدولية تعديالت على المعيار المحا�صبي الدولي رقم 

27 "البيانات المالية المنف�صلة"

بما ي�سمح للمن�ساآت با�ستخد�م طريقة حقوق �لملكية في �لبيانات �لمالية �لمنف�سلة لقيا�س 

�ل�ستثمار�ت في �ل�سركات �لتابعة و�لم�ساريع �لم�ستركة و�ل�سركات �لزميلة. ي�سمح �لمعيار 

�لمحا�سبي �لدولي رقم 27 حالياً لل�سركات بقيا�س ��ستثمار�تها في �ل�سركات �لتابعة و�لم�ساريع 

�لم�ستركة و�ل�سركات �لزميلة �إما ب�سعر �لتكلفة �أو باعتبارها موجود�ت مالية في �لبيانات 

�لمالية �لمنف�سلة. تقدم �لتعديالت طريقة حقوق �لملكية لتكون خيار�ً ثالثاً. ويمكن طريقة 

م�ستقلة لكل فئة من فئات �ل�ستثمار )�ل�سركات �لتابعة و�لم�ساريع �لم�ستركة و�ل�سركات 

�لزميلة(. ويجب على �لمن�ساآت �لتي ترغب في تبني طريقة حقوق �لملكية �لقيام بذلك باأثر 

رجعي.

1 يناير 2016

المعايير والتعديالت والتف�صيرات ال�صادرة لكن غير ال�صارية على الفترة المحا�صبية 

للمجموعة التي تبداأ في 1 ینایر 2015 ولم يتم تطبيقها ب�صكل مبكر

المعايير والتعديلت والتف�سيرات )تابع(

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

)اأ( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

لي�س هناك �أي تاأثير جوهري لهذه �لتعديالت على �لبيانات �لمالية �لموحدة للمجموعة.

ل توج��د �أي معايي��ر �أخرى من �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية �أو تف�س��ير�ت �سادرة عن لجنة تف�س��ير�ت 

�لمعايي��ر �لدولي��ة للتقارير �لمالية كانت �س��ارية للمرة �لأولى على �ل�س��نة �لمالي��ة �لتي بد�أت في1 يناير 

2015 و�لت��ي كان م��ن �لممك��ن �أن يكون لها تاأثير جوهري على �لبيان��ات �لمالية �لموحدة للمجموعة.

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(
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دورة التح�صينات ال�صنوية 2012 - 2014   

•      �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 7، “�لأدو�ت �لمالية: �لإف�ساحات” - يتطلب �لتعديل 
�لمتعلق بعقود �لخدمات �أنه عندما تقوم �لمن�ساأة بتحويل �أ�سل مالي �إلى طرف ثالث 

بموجب �سروط ت�سمح للمتنازل باإيقاف ت�سجيل �لأ�سل، فعندئٍذ ين�س �لمعيار على 

�لإف�ساح عن جميع �أنو�ع �لم�ساركة �لم�ستمرة �لتي قد تظل �لمن�ساأة محتفظة بها في 

�لموجود�ت �لمحولة. 

�لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 19، “منافع �لموظفين” - يو�سح �لتعديل �أنه عند تحديد   •
معدل �لخ�سم للتز�مات منافع ما بعد �لخدمة يتم �لتركيز على �لعملة �لمقومة بها 

تلك �للتز�مات ولي�س �لبلد �لتي تن�ساأ فيها.

�لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 34، “�لتقارير �لمالية �لمرحلية”، بخ�سو�س �لمعلومات   •
�لمف�سح عنها في �أي موقع �آخر في �لتقرير �لمالي �لمرحلي. يو�سح �لتعديل �لغر�س من 

�لإ�سارة في �لمعيار �إلى عبارة “�لمعلومات �لمف�سح عنها في �أي موقع �آخر في �لتقرير 

�لمالي �لمرحلي”، ف�سالً عن تعديل �آخر ين�س على �لإ�سارة د�خل �لبيانات �لمالية �لمرحلية 

عن موقع تلك �لمعلومات. ويطبق هذ� �لتعديل باأثر رجعي.

1 يناير 2016

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

يحل هذ� �لمعيار محل �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 11، “عقود �لبناء”، و�لمعيار �لمحا�سبي 

�لدولي رقم 18، “�لإير�د�ت”، و�لتف�سير�ت ذ�ت �ل�سلة. يتم ت�سجيل �لإير�د�ت عندما ي�سيطر 

�لعميل على �سلعة �أو خدمة، وبالتالي تكون لديه �لقدرة على توجيه ��ستخد�م �ل�سلعة �أو 

�لخدمة و�لح�سول على فو�ئد منها. �إن �لمبد�أ �لأ�سا�سي للمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 15 

هو �أن �لمن�ساأة تعترف بالإير�د�ت لبيان تحويل �لب�سائع �أو تقديم �لخدمات �لمتفق عليها للعمالء 

بمقابل مالي يعك�س �لقيمة �لتي تتوقع �لمن�ساأة �لح�سول عليها من تلك �ل�سلع �أو �لخدمات. 

ي�سمل �لمعيار �أي�ساً مجموعة محكمة من متطلبات �لإف�ساح �لتي من �ساأنها �أن تدفع 

�لمن�ساأة �إلى تزويد م�ستخدمي �لبيانات �لمالية بمعلومات �ساملة عن طبيعة وكمية وتوقيت 

ومدى عدم �لتيقن من �لإير�د�ت و�لتدفقات �لنقدية �لنا�سئة عن عقود �لمن�ساأة مع عمالئها.

1 يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، “االأدوات المالية”

تحل �لن�سخة �لكاملة للمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 9 محل معظم �لإر�ساد�ت �لمقررة 

�سمن �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 39. يحتفظ �لمعيار رقم 9 بنموذج �لقيا�س �لمختلط 

لكن يعمل على تب�سيطه ويحدد ثالث فئات رئي�سية لقيا�س �لموجود�ت �لمالية وهي: �لتكلفة 

�لمطفاأة و�لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر و�لقيمة �لعادلة من خالل �لربح 

و�لخ�سارة. يعتمد �أ�سا�س �لت�سنيف على �لنموذج �لتجاري للمن�ساأة وخ�سائ�س �لتدفقات 

�لنقدية �لتعاقدية �لمتعلقة بالموجود�ت �لمالية. كما يقت�سي �لمعيار قيا�س �ل�ستثمار�ت في 

�أدو�ت حقوق �لملكية بطريقة �لقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �لخ�سارة مع خيار نهائي بعر�س 

�لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة �سمن �لدخل �ل�سامل �لآخر عند ن�سوئها. وحالياً هناك طريقة 

جديدة متوقعة لحت�ساب �لخ�سائر �لئتمانية لكي تحل محل طريقة �نخفا�س قيمة �لخ�سائر 

�لمتكبدة �لم�ستخدمة �سمن �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 39. وفيما يتعلق بالمطلوبات 

�لمالية، فلم تطر�أ �أي تغيير�ت على طريقة �لت�سنيف و�لقيا�س ما عد� �لعتر�ف بالتغير�ت في 

مخاطر �لئتمان �سمن �لدخل �ل�سامل �لآخر، وذلك بالن�سبة للمطلوبات �لم�سنفة بالقيمة 

�لعادلة من خالل �لربح �أو �لخ�سارة. كما يخّفف �لمعيار من حدة متطلبات فعالية �لتحوط 

با�ستبد�ل �ختبار�ت فعالية �لتحوط �لقيا�سية ويقت�سي وجود عالقة �قت�سادية بين �لبند 

�لمتحوط و�أد�ة �لتحوط، وفيما يخ�س "معدل �لتحوط" فيظل كالمعدل �لذي ت�ستخدمه �لإد�رة 

فعلياً في �أغر��س �إد�رة �لمخاطر. ما يز�ل �لحتفاظ بالوثائق �لمتز�منة �أمر�ً مطلوباً ولكن تختلف 

هذه �لوثائق عن تلك �لتي يجري �إعد�دها بموجب �لمعيار �لمحا�سبي �لدولي رقم 39.

1 يناير 2018

ي�سمح بالتطبيق �لمبكر 

للمعيار، و�إذ� �ختارت 

�لمن�ساأة ذلك فيجب 

عليها تطبيق جميع 

�لمتطلبات في ذ�ت 

�لوقت.

المعايير والتعديلت والتف�سيرات )تابع(

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

)اأ( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

ل��دى �لمجموعة خطط مو�سوعة لاللت��ز�م بالمعايير �لجديدة �لمذكورة �أعاله و�لتعديالت على �لمعايير 

�ل�سادرة �أو تف�س��ير�ت �لمعايير. ومن �لمتوقع �أن يكون للمعيار رقم 9 على وجه �لخ�سو�س تاأثير جوهري 

على �لبيانات �لمالية للمجموعة، و�سوف تبد�أ �لمجموعة تقييم �لآثار �لمحتملة للمعيار خالل �لن�سف 

�لأول من عام 2016.

لي���س هن��اك معايي��ر �أخرى م��ن �لمعايير �لدولية للتقاري��ر �لمالية �أو تعديالت على �لمعايير �لمن�س��ورة �أو 

تف�سير�ت �سادرة عن لجنة تف�سير�ت �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية قد تم �إ�سد�رها ولكنها ل ت�سري 

للمرة �لأولى على �ل�سنة �لمالية للمجموعة �لتي تبد�أ في 1 يناير 2015 ويتوقع �أن يكون لها تاأثير جوهري 

على �لبيانات �لمالية �لموحدة للمجموعة.
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)ب( التوحيد 

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

ت�س��تمل �لبيانات �لمالية �لموحدة على �لبيانات �لمالية �لموحدة لبنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )���س.م.ع( 

و�س��ركاته �لتابعة )ي�سار �إليهم مجتمعين با�سم "�لمجموعة"(.

�لقرو�س و�ل�س��لفيات هي موجود�ت مالية غير م�س��تقة ذ�ت دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وغير مدرجة 

في �سوٍق ن�سطة. يتم �لعتر�ف بالقرو�س و�ل�سلفيات مبدئياً بالقيمة �لعادلة �لتي تمثل �لمقابل �لنقدي 

�لمدف��وع للح�س��ول على �لقر�س �أو �س��ر�وؤه بما في ذلك �أي تكاليف مرتبطة بالمعامالت، وتقا���س لحقاً 

بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

تق��وم �لمجموع��ة بتاري��خ كل بي��ان مركز مالي بتقييم م��دى توفر دليل مو�سوعي عل��ى تعّر�س �لقرو�س 

و�ل�س��لفيات لالنخفا�س في �لقيمة. ل تعتبر �لقرو�س و�ل�س��لفيات �أنها تعر�ست لالنخفا�س في �لقيمة 

ويتم تكبد خ�س��ائر �لنخفا�س في �لقيمة �إل عندما يتوفر دليل مو�سوعي على �أن �لمجموعة لن تكون 

قادرة على تح�سيل كافة �لمبالغ �لم�س��تحقة لها.

�إن �لمعايي��ر �لت��ي ت�س��تخدمها �لمجموع��ة ف��ي تحدي��د م��دى توف��ر �لدلي��ل �لمو�سوع��ي على خ�س��ارة 

�لنخفا���س ف��ي �لقيمة ت�س��مل ما يلي:

�لعجز عن �سد�د دفعات �لعقد �لأ�سلية �أو �لفائدة �لم�ستحقة عليها.  •

مو�جهة �لمقتر�س ل�سعوبات في �لتدفقات �لنقدية.  •

خرق تعهد�ت �أو �سروط �لقرو�س.   •

�لمبا�سرة في �إجر�ء�ت �إ�سهار �لإفال�س.  •

تر�جع �لمركز �لتناف�سي للمقتر�س.  •

�لتر�جع في قيمة �ل�سمانات.  •

بيانات جديرة بالمالحظة ت�سير �إلى وجود �نخفا�س قابل للقيا�س في �لتدفقات �لنقدية   •
�لم�ستقبلية �لمقدرة من محفظة �لموجود�ت �لمالية من تاريخ �لت�سجيل �لمبدئي بتلك 

�لموجود�ت، و�إذ� لم يكن بالإمكان تحديد �لنخفا�س في كل �أ�سل من �لموجود�ت �لمالية 

�لم�سمولة بالمحفظة فاإن هذه �لبيانات ت�سمل: 

تغير�ت �سلبية في حالة �ل�سد�د لمقتر�سين �سمن �لمحفظة.  )1(

�لظروف �لقت�سادية �لوطنية �أو �لمحلية �لمرتبطة بحالت �لتخلف عن �ل�سد�د بالن�سبة   )2(

للموجود�ت �لمدرجة بالمحفظة.

ال�سركات التابعة

المعاملت الم�ستبعدة عند التوحيد

�ل�سركات �لتابعة هي كافة �لمن�ساآت �لخا�سعة ل�سيطرة �لمجموعة. ت�سيطر �لمجموعة على من�ساأة 

ما عندما يكون للمجموعة حقوق �أو عو�ئد متغيرة نتيجة م�س��اركتها في �لمن�س��اأة �إ�سافة �إلى قدرتها 

على �لتاأثير على تلك �لعو�ئد من خالل �س��يطرتها على �لمن�س��اأة. يتم توحيد �ل�س��ركات �لتابعة بالكامل 

�عتبار�ً من تاريخ تحول �ل�سيطرة �إلى �لمجموعة.

يتم ��س��تبعاد �لأر�سدة و�لإير�د�ت و�لم�ساريف �لناتجة عن �لمعامالت بين �س��ركات �لمجموعة )با�ستثناء 

�أرب��اح �أو خ�س��ائر �لمعامالت �لنا�س��ئة بالعمل��ة �لأجنبية( عند �إعد�د �لبيانات �لمالي��ة �لموحدة. كما يتم 

��ستبعاد �لخ�سائر غير �لمحققة بنف�س طريقة �لأرباح غير �لمحققة في حالة و�حدة وهي عندما يتوفر 

دلي��ل على حدوث �نخفا�س في �لقيمة.

)ج( القرو�س وال�سلفيات وخم�س�س النخفا�س يف القيمة
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)ج( القرو�س وال�سلفيات وخم�س�س النخفا�س يف القيمة )تابع(

 بتقيي��م م��ا �إذ� كان هن��اك دلي��ل مو�سوعي عل��ى وجود �نخفا�س ف��ردي في قيمة 
ً
تق��وم �لمجموع��ة �أول

�لموج��ود�ت �لمالي��ة ذ�ت �لأهمي��ة �لفردية، وكذلك ما �إذ� كان هن��اك �نخفا�س فردي �أو جماعي في قيمة 

�لموج��ود�ت �لمالي��ة غي��ر ذ�ت �لأهمي��ة �لفردي��ة. �إذ� ق��ررت �لمجموعة ع��دم وجود دلي��ل مو�سوعي على 

حدوث �لنخفا�س في قيمة �أ�سل مالي ُمقّيم ب�سورة فردية، �سو�ًء كان كبير�ً �أم ل، يتم �إدر�ج �لأ�سل في 

مجموع��ة م��ن �لموج��ود�ت �لمالية ذ�ت �لخ�سائ���س �لمماثلة من حيث مخاطر �لئتم��ان ويتم تقييمها 

ب�س��كٍل جماع��ي لتح��ري �لنخفا���س في �لقيمة. �إن �لموج��ود�ت �لتي يتم تقييمها ب�س��كٍل فردي لتحري 

�لنخفا���س ف��ي �لقيمة و�لتي تم �أو ل يز�ل �لعتر�ف بخ�س��ارة �نخفا���س �لقيمة لها جارياً، ل يتم �إدر�جها 

ف��ي �لتقييم �لجماع��ي لالنخفا�س في �لقيمة.

يتم قيا���س مبلغ �لخ�س��ارة على �أ�سا���س �لفرق بين �لقيمة �لدفترية لالأ�سل و�لقيمة �لحالية للتدفقات 

�لنقدية �لم�ستقبلية �لمقدرة )با�ستثناء خ�سائر �لئتمان �لم�ستقبلية �لتي لم يتم تكبدها( مخ�سومة 

ب�س��عر �لفائ��دة �لأ�سل��ي �لفعل��ي لالأ�س��ل �لمال��ي. يت��م تخفي���س �لقيم��ة �لدفترية لالأ�س��ل من خالل 

��ستخد�م ح�ساب �لمخ�س�س مع �إدر�ج مبلغ �لخ�سارة في بيان �لدخل �لموحد. �إذ� نق�س مبلغ �لنخفا�س 

ف��ي �لقيم��ة لحق��اً نتيجة لح��دث يح�سل بع��د عملية �لحذف، يت��م تحرير �لمخ�س�س وقي��ده في بيان 

�لدخل �لموحد. �إذ� كان للقر�س �سعر فائدة متغير، فاإن معدل �لخ�سم �لم�ستخدم في قيا�س �أي خ�سارة 

�نخفا���س في �لقيمة يمثل �س��عر �لفائدة �لفعل��ي �لحالي �لمحدد بموجب �لعقد.

 �إن �حت�س��اب �لقيم��ة �لحالي��ة للتدفقات �لنقدية �لم�س��تقبلية �لمقدرة للموج��ود�ت �لمالية �لمرهونة 

يعك���س �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لتي قد تنتج عن �إغالق �لرهن ناق�ساً تكالي��ف �لح�سول على �لرهن وبيعه، 

�س��و�ء كان �أو لم يكن من �لُمرجح �إغالق �لرهن.

ولأغر����س �لتقيي��م �لجماع��ي لالنخفا���س ف��ي �لقيم��ة، يت��م تجمي��ع �لموج��ود�ت �لمالية على �أ�سا���س 

�لخ�سائ���س �لمماثل��ة لمخاطر �لئتمان )�أي على �أ�سا���س ت�سنيف �لمجموعة �لذي يت�سمن نوع �لأ�سل 

و�لقطاع ونوع �ل�سمان وحالة �لتاأخر عن �ل�سد�د و�لعو�مل �لأخرى ذ�ت �ل�سلة(. تت�سل هذه �لخ�سائ�س 

 على قدرة 
ً
بعملية تقدير �لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية لمجموعات تلك �لموجود�ت كونها تُعد موؤ�سر�

 لل�س��روط �لتعاقدية للموجود�ت �لجاري تقييمها.
ً
�لمدينين على �س��د�د جميع �لمبالغ �لم�س��تحقة وفقا

�إن �لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية لمجموعة من �لموجود�ت �لمالية �لتي يتم تقييمها ب�سورة جماعية 

لتحري �لنخفا�س في قيمتها يتم تقديرها على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية للموجود�ت وتجربة 

�لخ�س��ارة �لتاريخية بالن�س��بة للموجود�ت ذ�ت �لخ�سائ�س �لمماثلة لمخاطر �لئتمان. يتم تعديل تجربة 

�لخ�س��ارة �لتاريخي��ة على �أ�سا���س �لبيانات �لحالية �لجدي��رة بالمالحظة لبيان �آثار �لظ��روف �لحالية �لتي 

لم يكن لها تاأثير على �لفترة �لتي حدثت فيها تجربة �لخ�س��ارة �لتاريخية، و�أي�ساً لإز�لة �آثار �لظروف في 

�لفت��رة �لتاريخية �لتي ل وجود لها حالياً.

�إن تقدي��ر�ت �لتغي��ر�ت ف��ي �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لم�س��تقبلية لمجموع��ات �لموجود�ت تعك���س وتتو�فق 

مبا�س��رة م��ع �لتغي��ر�ت في �لبيان��ات ذ�ت �ل�سلة �لجديرة بالمالحظة من فترة لأخ��رى )مثل �لتغير�ت في 

مع��دلت �لبطال��ة �أو �أ�س��عار �لعقار�ت �أو حالة �ل�س��د�د �أو �أي عو�مل �أخرى ت��دل على �لتغير�ت �لتي طر�أت 

على �حتمال وقوع �لخ�س��ائر وحجمها(. تتم مر�جعة �لمنهجية و�لفتر��سات �لم�س��تخدمتين في تقدير 

�لتدفقات �لنقدية �لم�س��تقبلية ب�س��كٍل منتظم من قبل �لمجموعة للحد من �أي فروقات بين تقدير�ت 

�لخ�س��ارة وتجربة �لخ�سارة �لفعلية.

 عندم��ا ي�سب��ح قر���س م��ا غي��ر قابل للتح�سي��ل، يتم حذف��ه مقابل مخ�س���س �لنخفا�س ف��ي �لقيمة 

�لمتعلق بذلك �لقر�س. ويتم ذلك في �لعادة خالل فترة تتر�وح بين �س��تة �س��هور و�ثني ع�س��ر �س��هر�ً من 

تاريخ تعثر �س��د�د �لقر�س وبح�س��ب نوعه. �أما قرو�س �لرهن �لعقاري �لمتعثرة فيتم حذفها بعد معالجة 

كل حالة على حدة. وفي حالة عدم توفر �لمخ�س�س ذي �ل�سلة، يتم قيد قيمة �لقرو�س �لمحذوفة في 

بي��ان �لدخل �لموحد مع �إدر�ج �لمبالغ �لم�س��تردة لحقاً ف��ي بيان �لدخل �لموحد.

�إن �لقرو���س �لت��ي يت��م تقييم �لنخفا���س في قيمتها ب�س��ورة جماعية �أو �لتي تكون هام��ة من �لناحية 

�لفردية و�لتي �أعيد �لتفاو�س ب�س��اأن �س��روطها ل تعتبر متاأخرة �ل�س��د�د ولكن تُعامل كقرو�س جديدة. 
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)د( التمويل الإ�سلمي

)1( متويل املرابحة

)2( ال�سلَم

)3( امل�ساربة

)4( الوكالة

تمار���س �لمجموعة �أن�س��طة م�سرفية �إ�س��المية تتو�فق و�أحكام �ل�س��ريعة �لإ�س��المية من خالل �لأدو�ت 

�لإ�س��المية �لمختلفة مثل �لمر�بحة و�ل�س��لم و�لم�ساربة و�لوكالة. �إن �ل�سيا�س��ة �لمحا�سبية لالعتر�ف 

�لمبدئ��ي للموج��ود�ت و�لمطلوب��ات �لمالية �لإ�س��المية وقيا�س��ها لحقاً و�إلغاء �لعت��ر�ف بها مبينة في 

�لإي�ساح رقم 2)ج(.

�لوكال��ة ه��ي عب��ارة ع��ن �تف��اق بي��ن �لمجموع��ة و�لعمي��ل يق��وم بموجب��ه �أح��د �لطرف��ان )رب �لم��ال 

- �لم��وّكل( بتقدي��م مبل��غ معي��ن من �لمال للو�س��يط )�لوكي��ل( �لذي ي�س��تثمره وفقاً ل�س��روط محددة 

مقاب��ل ر�س��وم معين��ة )مبل��غ مقط��وع م��ن �لم��ال �أو ن�س��بة مئوي��ة م��ن �لمبل��غ �لم�س��تثمر(. يلت��زم 

�لو�س��يط ب�سم��ان �لمبل��غ �لم�س��تثمر ف��ي حال��ة �لإهم��ال �أو �لتق�سي��ر �أو مخالف��ة �أي��اً م��ن �أح��كام 

 و�س��روط عق��د �لوكال��ة. يمك��ن �أن تك��ون �لمجموع��ة �لوكي��ل �أو رب �لم��ال ح�س��ب طبيع��ة �لمعامل��ة.

يتم ت�س��جيل �لإير�د�ت �لمقدرة من عقد �لوكالة على �أ�سا���س �ل�ستحقاق طو�ل �لفترة، وتعّدل بالإير�د�ت 

�لفعلية عند تح�سيلها. وتُحت�سب �لخ�سائر في تاريخ �إعالنها من �لوكيل.

�لمر�بح��ة ه��ي عق��د بيع تقوم �لمجموعة بموجبه ببيع �س��لع وموجود�ت �أخرى �إلى �أحد �لعمالء بن�س��بة 

متف��ق عليه��ا م��ن �لأرباح بعد خ�سم �لتكلفة. وتقوم �لمجموعة ب�س��ر�ء �لموج��ود�ت بناًء على وعد من 

�لعميل ب�س��ر�ء �ل�سنف �لذي تم �س��ر�وؤه وفقاً ل�س��روط وظروف معينة. يمكن قيا���س �أرباح �لمر�بحات في 

بد�ية �لمعامالت ويتم ت�سجيل هذه �لإير�د�ت عند ��ستحقاقها على مدى فترة �لعقد با�ستخد�م طريقة 

معدل �لربح �لفعلي على �لر�سيد غير �لم�س��دد.

بيع �ل�س��لَم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد �لعميل )�لبائع( بموجبه بت�س��ليم/ توريد �أ�سل ملمو�س محدد 

للمجموعة )�لم�س��تري( في موعد لحق يتفق عليه �لطرفان مقابل قيام �لم�س��تري بدفع �لثمن مقدماً 

بالكامل وعلى �لفور.

يت��م ت�س��جيل �لإي��ر�د�ت من تمويل بيع �ل�س��لَم با�س��تخد�م طريقة معدل �لربح �لفعل��ي على مدى فترة 

�لعقد على �أ�سا���س ر�أ���س مال �ل�سلَم غير �لم�سدد.

�لم�سارب��ة ه��ي عب��ارة عن عق��د بين �لمجموعة و�لعميل يق��وم بموجبه �أحد �لأط��ر�ف بتوفير �لمال )رب 

�لمال - �لعميل( ويقوم �لطرف �لآخر )�لم�سارب - �لمجموعة( با�س��تثمار �لمال في م�س��روع �أو ن�س��اط 

معين مع توزيع �أي �أرباح محققة بين �لطرفين وفقاً لح�س�س �لأرباح �لتي تم �لتفاق عليها م�سبقاً في 

�لعقد. يتحمل �لم�سارب �لخ�سارة في حالة �لإهمال �أو �لتق�سير �أو مخالفة �أياً من �سروط و�أحكام عقد 

�لم�ساربة، و�إل فاإن �لخ�س��ائر يتحملها رب �لمال.

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

51

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

)د( التمويل الإ�سلمي )تابع(

)هـ( ا�ستثمارات يف اأورق مالية

)5( الإجارة

تموي��ل �لإج��ارة ه��و عقد �إيجار تمويلي يق��وم بموجبه �لبنك )�لموؤجر( بتاأجير �أ�سل ما على �أ�سا���س طلب 

من �لعميل )�لم�ستاأجر( ووعد با�ستئجار �لأ�سل لفترة محددة مقابل �أق�ساط �إيجار. تنتهي �لإجارة بنقل 

ملكي��ة �لأ�س��ل �إل��ى �لم�س��تاأجر في نهاية عق��د �لإيجار �س��املة �لمخاطر و�لمز�ي��ا �لم�ساحبة لملكية 

�لأ�سل �لموؤجر. تظهر �لموجود�ت �لإجارة بمبالغ تعادل �سافي قيمة �ل�ستثمار �لقائم بعقد �لإيجار بما 

ف��ي ذلك �لإير�د�ت �لمحققة من��ه بعد تنزيل مخ�س�سات �نخفا�س �لقيمة.

تق��وم �لمجموع��ة بت�سنيف ��س��تثمار�تها في �لأور�ق �لمالي��ة �سمن �لفئات �لتالي��ة: �أور�ق مالية بغر�س 

�لمتاج��رة، ��س��تثمار�ت محتفظ بها لحين ��س��تحقاقها، ��س��تثمار�ت متوفرة للبيع. تق��وم �لإد�رة بتحديد 

�لت�سنيف �لمنا�س��ب ل�س��تثمار�تها عند �لعتر�ف �لمبدئي. 

اأوراق مالي��ة بغر���ض المتاج��رة: هي ��س��تثمار�ت ف��ي �أور�ق مالية محتفظ بها بالقيمة �لعادلة من خالل 

�لربح و�لخ�سارة ويتم �قتناوؤها بالأ�سا�س بغر�س �لمتاجرة فيها لجني �أرباح منها.

ا�ص��تثمارات محتفظ بها لحين ا�ص��تحقاقها: هي موجود�ت مالية غير م�س��تقة لها دفعات ثابتة �أو 

مح��ددة وتو�ري��خ ��س��تحقاق ثابتة تكون لدى �إد�رة �لمجموعة �لني��ة �ل�سادقة و�لقدرة على �لحتفاظ بها 

لحي��ن تاري��خ ��س��تحقاقها. �إذ� قررت �لمجموعة بيع كمية لي�س��ت قليلة من �لموج��ود�ت �لمحتفظ بها 

لحي��ن ��س��تحقاقها، تتم �إعادة ت�سني��ف �لفئة بالكامل و�عتبارها متوفرة للبي��ع، �إل �إذ� كان �لبيع نتيجة 

للتدهور �لكبي��ر في �أو�ساع �لجهة �لم�سدرة.

ا�ص��تثمارات متوف��رة للبي��ع: ه��ي تلك �لموجود�ت �لمالية غير �لم�س��تقة �لم�سنف��ة كمتوفرة للبيع �أو 

غير �لم�سنفة على �أنها )�أ( قرو�س و�س��لفيات �أو )ب( ��س��تثمار�ت محتفظ بها لحين ��س��تحقاقها.

�إن �لم�س��تريات و�لمبيع��ات �لمنتظمة للموجود�ت �لمالية �لمحتفظ بها لحين ��س��تحقاقها و�لمتوفرة 

للبيع يتم �حت�س��ابها في تاريخ �لت�سوية. 

يتم �لعتر�ف بالموجود�ت �لمالية، با�ستثناء �لموجود�ت �لمحتفظ بها بغر�س �لمتاجرة، مبدئياً بالقيمة 

�لعادل��ة ز�ئ��د�ً تكاليف �لمعاملة. وفيما يتعلق بالموج��ود�ت �لمالية �لمحتفظ بها بغر�س �لمتاجرة، يتم 

تحمي��ل تكاليف �لمعاملة على ح�س��اب �لربح و�لخ�س��ارة. يتم �إيقاف �لعت��ر�ف بالموجود�ت �لمالية عند 

�نق�ساء �لحقوق في قب�س �لتدفقات �لنقدية من �لموجود�ت �لمالية �أو عندما تقوم �لمجموعة بتحويل 

جميع مخاطر ومز�يا �لملكية ب�سكل كامل.

يت��م لحقاً �حت�س��اب �لموج��ود�ت �لمالية �لمتوفرة للبيع بالقيمة �لعادلة. ويتم �حت�س��اب �ل�س��تثمار�ت 

�لمحتفظ بها لحين ��س��تحقاقها بالتكلفة �لمطفاأة با�س��تخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.  

�إن �لأرب��اح و�لخ�س��ائر �لناتج��ة عن �لتغير�ت ف��ي �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �لمالي��ة �لمتوفرة للبيع يتم 

�لعت��ر�ف به��ا مبا�س��رة ف��ي بيان �لدخل �ل�س��امل �لموحد، حت��ى يتم �إلغ��اء �لعتر�ف بالأ�س��ل �لمالي �أو 

يتعر�س لالنخفا�س في �لقيمة. وفي هذ� �لوقت، فاإن �لأرباح �أو �لخ�س��ائر �لمتر�كمة �لمعترف بها �س��ابقاً 

ف��ي بيان �لدخل �ل�س��امل �لموحد يتم �لعت��ر�ف بها في بيان �لدخل. 

�أم��ا �لأرب��اح و�لخ�س��ائر من �سرف �لعم��الت �لأجنبية �لناتجة ع��ن �لموجود�ت �لمالي��ة �لنقدية �لمتوفرة 

للبيع فيتم ت�س��جيلها مبا�س��رة في بيان �لدخل �لموحد.

ت�س��تند �لقيم �لعادلة لال�س��تثمار�ت �لمدرجة في �لأ�س��و�ق �لن�س��طة �إلى �أ�س��عار �لطلب �لحالية حيث 

�إن �لمجموعة ترى �أن �أ�س��عار �لطلب هي �أف�سل ما يمكن �لعتماد عليه لحت�س��اب �لقيمة �لعادلة. و�إذ� 

كانت �سوق �لأ�سل �لمالي غير ن�سطة )وكذلك لالأور�ق �لمالية غير �لمدرجة(، تقوم �لمجموعة بتحديد 

�لقيمة �لعادلة با�س��تخد�م �أ�ساليب �لتقييم. 

يتم قيد �لفائدة �لمكت�س��بة عن �لحتفاظ بال�س��تثمار�ت في �لأور�ق �لمالية �سمن �إير�د�ت �لفو�ئد في 

بيان �لدخل �لموحد.

يت��م �لعت��ر�ف بتوزيعات �لأرباح من �أدو�ت حقوق �لملكي��ة �لمتوفرة للبيع في بيان �لدخل �لموحد عندما 

يتقرر حق �لمجموعة في قب�س دفعات �لأرباح.
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)هـ( ا�ستثمارات يف اأورق مالية )تابع(

)و( مبالغ م�ستحقة من البنوك

)ز( النقد وما يف حكمه

)ح( اأدوات مالية م�ستقة

تق��وم �لمجموع��ة ف��ي تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم مدى توفر دلي��ل مو�سوعي على تعّر�س �لأ�سل 

�لمال��ي لالنخفا���س في �لقيمة. في حالة �ل�س��تثمار�ت في �لأور�ق �لمالي��ة �لم�سنفة على �أنها متوفرة 

للبي��ع، ف��اإن �لتر�ج��ع �لكبي��ر �أو طوي��ل �لأجل في �لقيمة �لعادل��ة للورقة �لمالية لم��ا دون تكلفتها يوؤخذ 

ف��ي �لعتب��ار عن��د تحديد ما �إذ� كان �لأ�سل قد تعّر�س لنخفا�ٍس في قيمته. وعند وجود مثل هذ� �لدليل 

بالن�س��بة للموج��ود�ت �لمالي��ة �لمتوف��رة للبيع، ف��اإن �لخ�س��ارة �لمتر�كمة “ �لتي يتم قيا�س��ها بو�سفها 

�لفرق بين تكلفة �ل�ستحو�ذ و�لقيمة �لعادلة �لحالية ناق�ساً خ�سارة �لنخفا�س في قيمة �لأ�سل �لمالي 

�لمحت�سبة �سابقاً �سمن �لربح �أو �لخ�سارة ” يتم حذفها من حقوق �لملكية و�حت�سابها في بيان �لدخل. 

�إن خ�سائر �نخفا�س �لقيمة �لمحت�سبة في بيان �لدخل على �أدو�ت حقوق �لملكية �لمتوفرة للبيع ل يتم 

عك�س��ها م��ن خ��الل بيان �لدخل، ولكن من خالل �لدخل �ل�س��امل �لآخر. يت��م تقييم �لنخفا�س في قيمة 

�أدو�ت �لدين �لم�سنفة على �أنها متوفرة للبيع �أو تلك �لمحتفظ بها لحين ��ستحقاقها وفقاً لل�سيا�سة 

�لمحا�س��بية لالنخفا�س في قيمة �لقرو�س و�ل�سلفيات )�إي�ساح 2)ج((.

تحت�س��ب �لمبال��غ �لم�س��تحقة م��ن �لبنوك مبدئي��اً بالقيمة �لعادلة وتقا���س لحقاً بالتكلف��ة �لمطفاأة 

با�س��تخد�م طريق��ة �لفائ��دة �لفعلية. يتم تقيي��م �لنخفا�س في قيمة �لمبالغ �لم�س��تحقة من �لبنوك 

وفقاً لما هو ُمبين في �ل�سيا�س��ة �لمحا�س��بية للقرو�س و�ل�س��لفيات )�إي�ساح 2)ج((.

ف��ي بي��ان �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لموح��د، ي�س��مل �لنقد وما ف��ي حكمه �لنق��د في �ل�سن��دوق و�لنقد في 

�لح�س��ابات �لجاري��ة وتح��ت �لطل��ب و�لود�ئ��ع بفتر�ت ��س��تحقاق �أ�سلية تقل عن ثالثة �أ�س��هر، با�س��تثناء 

�لوديع��ة �لإلز�مي��ة �لُمحتف��ظ بها ل��دى م�سرف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة �لمركزي.

تحت�س��ب �لأدو�ت �لم�س��تقة مبدئياً بالقيمة �لعادلة في تاريخ �إبر�م عقد �لأد�ة �لم�س��تقة ويُعاد قيا�سها 

لحقاً بقيمتها �لعادلة. يتم �لح�سول على �لقيم �لعادلة من �لأ�س��عار �لمدرجة في �لأ�س��و�ق �لن�س��طة، 

بم��ا ف��ي ذل��ك �أحدث �لمعامالت في �ل�س��وق. تتوقف طريقة �لعت��ر�ف بالأرباح �أو �لخ�س��ائر �لناتجة على 

ما �إذ� كانت �لأد�ة �لم�س��تقة م�سنفة باعتبارها �أد�ة تحوط، فاإن كانت كذلك يتم �لعتماد على طبيعة 

�لبند �لذي يجري تحوطه. تدرج كافة �لأدو�ت �لم�ستقة كموجود�ت عندما تكون قيمتها �لعادلة موجبة 

وكمطلوبات عندما تكون قيمتها �لعادلة �س��البة.

تق��وم �لمجموع��ة عن��د �إبر�م �لمعامل��ة بتوثيق �لعالقة بي��ن �أدو�ت �لتحوط و�لبن��ود �لمتحوطة، وكذلك 

�أهد�ف �لمجموعة من �إد�رة �لمخاطر و��ستر�تيجيتها لإبر�م معامالت �لتحوط �لمختلفة. تقوم �لمجموعة 

�أي�ساً بتوثيق تقييمها، عند ن�س��وء �لتحوط وعلى �أ�سا���س م�س��تمر، وذلك حول ما �إذ� كانت �لم�س��تقات 

�لم�ستخدمة في معامالت �لتحوط لها تاأثير كبير على مقا�سة �لتغير�ت في �لقيم �لعادلة �أو �لتدفقات 

�لنقدية للبنود �لمتحوطة.

يتم بيان �لقيم �لعادلة لمختلف �لأدو�ت �لم�ستقة في �لإي�ساح رقم 24.

تحوطات القيمة العادلة

يتم ت�س��جيل �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة للم�س��تقات �لم�سنفة و�لموؤهلة باعتبارها تحوطات للقيمة 

�لعادل��ة ف��ي بيان �لدخل، م��ع �أي تغير�ت في �لقيمة �لعادلة للموج��ود�ت �أو �لمطلوبات �لمتحوطة �لتي 

تعزى �إلى �لمخاطر �لمتحوطة. تطبق �لمجموعة فقط محا�سبة تحوطات �لقيمة �لعادلة للتحوط من 

مخاطر �أ�سعار �لفائدة �لثابتة على �سند�ت �لدين �ل�سادرة. يتم �إدر�ج �لأرباح �أو �لخ�سائر �لمتعلقة بالجزء 

�لفعال لمبادلت �أ�س��عار �لفائدة �لم�س��تخدمة للتحوط من مخاطر �س��ند�ت �لدين ذ�ت �ل�س��عر �لثابت 

�ل�سادرة، في بيان �لدخل �سمن “م�ساريف �لفو�ئد”. ويتم �إدر�ج �لأرباح �أو �لخ�س��ائر �لمتعلقة بالجزء غير 

�لفع��ال ف��ي بي��ان �لدخل �سم��ن “�إير�د�ت �أخرى م��ن �لعمليات”. يت��م �إثبات �لتغير�ت ف��ي �لقيمة �لعادلة 

ل�س��ند�ت �لدين �لمتحوطة �ل�سادرة ب�س��عر ثابت و�لتي تعزى �إلى مخاطر �أ�س��عار �لفائدة في بيان �لدخل 

�سم��ن “م�ساري��ف �لفو�ئد”.

�إذ� كان مبل��غ �لتح��وط ل يف��ي بمعايي��ر محا�س��بة �لتح��وط، فاإن �لتعدي��ل على �لقيم��ة �لدفترية للبند 

�لمتحوط �لذي يتم قيا�س��ه با�س��تخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية يتم �إطفاوؤه �إلى �لربح �أو �لخ�س��ارة على 

مدى �لفترة حتى تاريخ �ل�س��تحقاق. 
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عدد �ل�سنو�ت

15-30مباٍن

4-15�أجهزة وبرمجيات حا�سوب

4-6�أثاث وتجهيز�ت ومعد�ت

2-6تح�سينات على عقار م�ستاأجر

2-4مركبات

)ط(  �سندات الدين امل�سدرة

)ي( ممتلكات ومعدات

 بالقيمة �لعادلة، �سافية من تكاليف �لمعاملة �لمتكبدة. 
ً
يتم �لعتر�ف ب�سند�ت �لدين �لم�سدرة مبدئيا

 قيا�س �لدين �ل�سادر و�لقرو�س �لأخرى بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م معدل �لفائدة �لفعلي. 
ً
ويتم لحقا

يت��م �حت�س��اب �لتكلف��ة �لمطفاأة بعد �لأخ��ذ بعين �لعتبار �أي خ�سم �أو عالوة عل��ى �لإ�سد�ر و�لتكاليف 

 ل يتجز�أ م��ن معدل �لفائدة �لفعلي. 
ً
�لت��ي تعتبر جزء�

ت�س��مل �لأر��س��ي و�لمبان��ي �لف��روع و�لمكات��ب وبع���س �لعقار�ت �ل�س��كنية �لم�س��تر�ة لغر�س ت�س��كين 

 �ل�ستهالك �لمتر�كم. 
ً
م�سوؤولي �لإد�رة و�لموظفين. يتم �حت�ساب �لممتلكات و�لمعد�ت بالتكلفة ناق�سا

ت�س��مل �لتكلفة �لنفقات �لمتعلقة مبا�س��رة ب�سر�ء تلك �لبنود.

ل يت��م �إدر�ج �لنفق��ات �لالحق��ة ف��ي �لقيم��ة �لدفتري��ة لالأ�سل �أو �حت�س��ابها كاأ�سٍل منف�سل، ح�س��بما 

، �إل عندما يكون من �لُمرّجح �أن تتدفق �إلى �لمجموعة فو�ئد �قت�سادية م�ستقبلية مرتبطة 
ً
يكون مالئما

بالبن��د ويك��ون بالإم��كان قيا���س تكلفة �لبند ب�س��كٍل موث��وق به. يت��م �إدر�ج تكاليف عملي��ات �لت�سليح 

و�ل�سيان��ة �لأخرى في بيان �لدخل �ل�س��امل خالل �ل�س��نة �لمالية �لت��ي يتم تكبدها فيها.

�لأر���س ل ت�س��تهلك ولكنه��ا تعد ذ�ت عمر عير محدد. يتم ح�س��اب �ل�س��تهالك عل��ى �لموجود�ت �لثابتة 

�لأخ��رى با�س��تخد�م طريق��ة �لق�س��ط �لثابت لخف���س تكلفة �لموجود�ت و�س��ولً �إلى قيمه��ا �لتقديرية 

�لمتبقي��ة عل��ى مدى �أعماره��ا �لقت�سادية �لإنتاجية �لمقدرة، وذل��ك على �لنحو �لتالي:

تت��م مر�جع��ة �لقيم �لمتبقية للموج��ود�ت و�أعمارها �لإنتاجية، وتعديلها عند �ل�س��رورة، بتاريخ كل فترة 

تقرير. 

يتم �إظهار �لأعمال �لر�أ�سمالية قيد �لإنجاز بالتكلفة وتحويلها �إلى فئة �لموجود�ت �لمالئمة لها عندما 

تكون جاهزة لال�ستخد�م، ويتم ��ستهالكها وفقاً لل�سيا�سة �لمحا�سبية لدى �لمجموعة.

عندم��ا تك��ون �لقيم��ة �لدفتري��ة لالأ�س��ل �أكبر م��ن قيمته �لتقديري��ة �لقابلة لال�س��ترد�د، يت��م خف�سها 

مبا�س��رةً �إلى قيمته �لقابلة لال�س��ترد�د. 

يت��م تحديد �لأرباح و�لخ�س��ائر من ��س��تبعاد �لممتلكات و�لمعد�ت بمقارنة عو�ئ��د �لمبيعات مع �لقيمة 

�لدفتري��ة لالأ�سل �لم�س��تبعد وتوؤخذ بالعتبار عند تحدي��د �إير�د�ت �لعمليات. 
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)ك( منافع املوظفني 

)ل( موجودات بر�سم الأمانة 

)ن( خم�س�سات ومطلوبات طارئة

)1( خطة امل�ساهمات املحددة

)2( خطة املنافع املحددة

)م( راأ�س املال

ت�سنف �لأ�س��هم �لعادية كحقوق ملكية. يتم بيان �لتكاليف �لإ�سافية �لتي تعزى مبا�س��رة �إلى �إ�سد�ر 

�أ�سهم جديدة �سمن حقوق �لملكية كخ�سم من �لمتح�سالت.

يت��م �حت�س��اب توزيعات �أرباح �لأ�س��هم �لعادية �سمن حق��وق �لملكية في �لفترة �لت��ي يتم فيها �عتماد 

هذه �لتوزيعات من قبل م�س��اهمي �لبنك.

)1( تكاليف اإ�سدار الأ�سهم

)2( توزيعات اأرباح الأ�سهم العادية

)3( منافع ق�سرية الأجل للموظفني

خطة �لم�س��اهمات �لمحددة هي عبارة عن خطة لمنافع �لتقاعد تدفع بموجبها من�س��اأة ما م�ساهمات 

مح��ددة �إل��ى من�س��اأة م�س��تقلة دون �أن يترت��ب عليه��ا �أي �لتز�م قانون��ي �أو �سمني بدفع مبال��غ �إ�سافية. 

تحت�سب �للتز�مات عن خطة م�ساهمات �لتقاعد �لمحددة �سمن م�ساريف منافع �لموظفين في بيان 

�لدخ��ل �لموح��د ف��ي �لفتر�ت �لتي يتم فيه��ا تقديم �لخدمات من قبل �لموظفين. يتم �أد�ء م�س��اهمات 

�سن��دوق �لتقاع��د �لخا�سة بالموظفين من مو�طني دول��ة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �إلى �لهيئة �لعامة 

للمعا�سات و�لتاأمينات �لجتماعية بدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة وفقاً للقانون �لتحادي رقم )7( ل�سنة 

1999 في �س��اأن �لمعا�سات و�لتاأمينات �لجتماعية.  

يت��م ر�س��د مخ�س�س لمكافاآت نهاية �لخدمة �لم�س��تحقة للموظفين من غي��ر مو�طني دولة �لإمار�ت 

�لعربي��ة �لمتحدة وفق��اً لقانون �لعمل لدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة لقاء فتر�ت خدمتهم حتى تاريخ 

بي��ان �لمرك��ز �لمالي. يتم تحدي��د �لقيمة �لحالية للتز�م �لمنافع �لمحددة ع��ن طريق خ�سم �لتدفقات 

�لنقدية �لم�س��تقبلية �لمقدرة با�س��تخد�م �أ�سعار �لفائدة لل�سند�ت �لموؤ�س�سية عالية �لجودة �لمقومة 

بالعمل��ة �لت��ي �س��يتم دف��ع �لمنافع بها و�لتي لها �س��روط ��س��تحقاق تقارب �س��روط �لت��ز�م �لتقاعد ذي 

�ل�سل��ة. يت��م بيان �لمخ�س���س �لناتج تحت بند “مخ�س�س مكافاآت نهاية �لخدمة للموظفين” في بيان 

�لمركز �لمالي. 

تقا���س �لتز�مات منافع �لموظفين ق�سيرة �لأجل على �أ�سا���س غير مخ�سوم ويتم �حت�س��ابها كم�سروف 

عن��د تقدي��م �لخدم��ة ذ�ت �ل�سلة. يتم �حت�س��اب �للتز�م �لمتعل��ق بالمبلغ �لمتوقع دفع��ه على �لمدى 

�لق�سي��ر �إذ� ترت��ب عل��ى �لمجموع��ة �لتز�م قانون��ي �أو �سمني بدفع ه��ذ� �لمبلغ نتيجة لخدمة �س��ابقة 

ُقدم��ت م��ن قبل �لموظ��ف، وكان بالإمكان تقدير �للتز�م عل��ى نحو موثوق به.

يتم ر�سد مخ�س�س لاللتز�م �لمقدر بم�س��تحقات �لموظفين من �لإجاز�ت �ل�س��نوية وتذ�كر �ل�سفر لقاء 

خدمتهم حتى تاريخ بيان �لمركز �لمالي. ويتم �إدر�ج �لمخ�س�س �سمن �لمطلوبات �لأخرى. 

تُحت�س��ب �لمخ�س�س��ات عندم��ا يترتب عل��ى �لمجموعة �لت��ز�م قانوني �أو �سمني حال��ي نتيجة لأحد�ٍث 

�س��ابقة، ويك��ون م��ن �لمحتم��ل �أن يقت�سي �لأمر خ��روج مو�رد تمثل مناف��ع �قت�سادية لت�س��وية �للتز�م، 

ويك��ون بالإم��كان تقدير مبلغ �للتز�م ب�س��كٍل موثوق به.

عندم��ا يك��ون من �لمتوقع ��س��ترد�د بع�س �أو جميع �لمنافع �لقت�سادية �لمطلوبة لت�س��وية �لمخ�س�س 

م��ن ط��رف ثال��ث، فاإنه ل يتم ت�س��جيل �لذمة �لمدينة كاأ�سل �إل �إذ� كان في حكم �لموؤكد ��س��ترد�د هذه 

�لذمة وكان بالإمكان قيا���س مبلغ �لذمة على نحٍو موثوق به.

�إن �لموجود�ت و�لإير�د�ت �لنا�س��ئة عن �لأن�س��طة �ل�س��تئمانية �لتي ي�سطلع فيها �لبنك بدور �لأمين �أو 

 �أو �لوكيل يتم ��ستثناوؤها من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة. ويتم �لعتر�ف بالإير�د�ت �لمحققة 
ّ
�لو�ِسي

من �لخدمات �ل�سئتمانية �لمقدمة من قبل �لمجموعة وفقاً لل�سيا�سة �لمحا�سبية للر�سوم و�لعمولت 

)�إي�ساح 2)ف((.
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)�س( مبالغ م�ستحقة للعملء 

)ع( العملت الأجنبية 

)ف( اإيرادات وم�ساريف الفوائد

)�س( اإيرادات ر�سوم وعمولت

)ق( مقا�سة الأدوات املالية

�إن �لمطلوبات �لطارئة، �لتي ت�س��مل بع�س �ل�سمانات و�لعتماد�ت �لم�س��تندية، هي عبارة عن �لتز�مات 

محتملة نا�سئة عن �أحد�ث �سابقة ويتاأكد وجودها بظهور �أو عدم وظهور حدث و�حد �أو �أكثر من �لأحد�ث 

�لم�ستقبلية غير �لموؤكدة �لتي ل تخ�سع كلياً ل�سيطرة �لمجموعة، �أو عبارة عن �لتز�مات حالية ن�ساأت 

عن �أحد�ث �س��ابقة ولكن ل يتم ت�س��جيلها لأنه لي���س من �لمحتمل �أن تتطلب ت�س��ويتها تدفقاً للمنافع 

�لقت�سادي��ة، �أو لأن قيم��ة �للتز�م��ات ل يمكن قيا�س��ها ب�س��كٍل موث��وق به. ل يتم ت�س��جيل �لمطلوبات 

�لطارئ��ة ف��ي �لبيانات �لمالية �لموحدة، بل يتم �لإف�س��اح عنها �سمن �لإي�ساحات حول �لبيانات �لمالية 

�لموح��دة، �إل �إذ� كان��ت غير ذ�ت �سلة.

تت��م مقا�س��ة �لموج��ود�ت و�لمطلوب��ات �لمالية وبي��ان �سافي �لقيمة ف��ي بيان �لمرك��ز �لمالي �لموحد 

عند وجود حق قانوني و�جب �لنفاذ بمقا�سة �لمبالغ �لمحت�س��بة ويكون هناك نية للت�س��وية على �أ�سا�س 

�ل�سافي �أو بيع �لأ�سل وت�س��وية �للتز�م في نف���س �لوقت.

يتم �حت�ساب �لر�سوم و�لعمولت، بخالف ر�سوم ترتيبات �لقرو�س، ب�سكٍل عام عندما يتم تقديم �لخدمة. 

يت��م تاأجي��ل ر�س��وم �لتز�م��ات �لقرو�س �لخا�س��ة بالقرو�س �لتي من �لُمرّجح �س��حبها ويت��م �لعتر�ف بها 

كتعديل على �س��عر �لفائدة �لفعلي على �لقر�س. يتم �لعتر�ف بر�س��وم �لمحفظة ور�س��وم �ل�ست�سار�ت 

�لإد�رية و�لخدمات �لأخرى بناًء على عقود �لخدمة �لمت�سلة بها، ويتم ذلك عادةً على �أ�سا���س متنا�س��ب 

زمنياً. يتم �لعتر�ف بالعمولت �لمكت�سبة من �لأن�سطة بر�سم �لأمانة للبنك على مدى �لفترة �لتي يتم 

تقديم �لخدمة فيها. ويتم تطبيق �لمبد�أ ذ�ته على خدمات �لحفظ �لتي يتم تقديمها ب�سكٍل متو��سل 

على مدى فترة زمنية مطولة.

يت��م قيا���س �لبن��ود �لمدرجة ف��ي �لبيان��ات �لمالية �لموح��دة للمجموع��ة بالدرهم �لإمار�ت��ي، وهو عملة 

�لبيئة �لقت�سادية �لرئي�س��ية �لتي تعمل �لمجموعة �سمنها )“�لعملة �لوظيفية”(. يتم عر�س �لبيانات 

�لمالي��ة �لموح��دة بالدره��م �لإمار�تي. ويتم تحويل �لمعامالت �لنا�س��ئة بالعم��الت �لأجنبية �إلى �لدرهم 

�لإمار�تي بال�سعر �ل�سائد بتاريخ �لمعاملة. يتم تحويل �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية �لنقدية �لنا�سئة 

بالعم��الت �لأجنبي��ة �إلى �لدرهم �لإمار�تي باأ�س��عار �ل�سرف �ل�س��ائدة بتاريخ بي��ان �لمركز �لمالي �لموحد. 

ويت��م �حت�س��اب �أي �أرب��اح �أو خ�س��ائر ناتج��ة ف��ي بيان �لدخل بخ��الف �لأرباح و�لخ�س��ائر �لمتعلق��ة بالبنود 

�لمعرو�سة �سمن �لدخل �ل�س��امل �لآخر. 

تحت�سب �لمبالغ �لم�ستحقة للعمالء مبدئياً بالقيمة �لعادلة، �سافية من تكاليف �لمعاملة �لمتكبدة، 

وتقا�س لحقاً بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

)ن( خم�س�سات ومطلوبات طارئة )تابع(

يت��م �لعت��ر�ف باإير�د�ت وم�ساريف �لفو�ئد ف��ي بيان �لدخل لكافة �لأدو�ت �لمقا�س��ة بالتكلفة �لمطفاأة 

با�س��تخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية. يتم �حت�س��اب �لفائدة �لمكت�س��بة خالل �لحتفاظ بالأور�ق �لمالية 

�ل�س��تثمارية باعتبارها �إير�د�ت فو�ئد في بيان �لدخل.

�إن طريق��ة �لفائ��دة �لفعلي��ة ه��ي طريق��ة لحت�س��اب �لتكلف��ة �لمطف��اأة لالأ�س��ل �أو �لمطل��وب �لمالي 

وتوزي��ع �إي��ر�د�ت �أو م�ساريف �لفائدة على مدى �لفت��رة ذ�ت �ل�سلة. �إن معدل �لفائدة �لفعلي هو �لمعدل 

�لذي يخ�سم ب�س��كٍل دقيق �لمدفوعات �أو �لمقبو�سات �لنقدية �لم�س��تقبلية �لمقدرة على مدى �لعمر 

�لإنتاجي �لمتوقع لالأد�ة �أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة �أق�سر �إلى �سافي �لقيمة �لدفترية لالأ�سل �أو 

�لمالي. �لمطلوب 

عندما يتم خف�س قيمة �لأ�سل �لمالي �أو مجموعة من �لموجود�ت �لمالية �لمت�سابهة نتيجة لخ�سارة 

�لنخفا�س في �لقيمة، يتم �حت�س��اب �إير�د�ت �لفائدة با�س��تخد�م معدل �لفائدة �لم�س��تعمل في خ�سم 

�لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية لغر�س قيا�س خ�سارة �لنخفا�س في �لقيمة.

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

56
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يتم رفع �لتقارير عن �لقطاعات �لت�سغيلية على نحو يتفق مع �آلية رفع �لتقارير �لد�خلية �إلى �لم�سوؤول 

ع��ن �تخ��اذ �لق��ر�ر�ت �لت�س��غيلية �لذي يكون �ل�س��خ�س �أو �لمجموع��ة �لتي تخ�س�س �لم��و�رد لقطاعات 

�لمن�س��اأة وت�سطل��ع بمهم��ة تقييم �أد�ئها. تُجرى جميع �لمعامالت �لتجاري��ة بين قطاعات �لأعمال على 

�أ�سا�س تجاري بحت مع ��ستبعاد �لإير�د�ت و�لتكاليف بين �لقطاعات. يتم ��ستخد�م �لإير�د�ت و�لم�ساريف 

�لمرتبط��ة مبا�س��رةً بكل قطاع على حدة في تحدي��د �أد�ء �لقطاع. وفقاً للمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 

رق��م 8، يمتل��ك �لبن��ك قطاع��ات �لأعم��ال �لتالية: �لخدم��ات �لم�سرفي��ة لالأفر�د و�لخدم��ات �لم�سرفية 

و�لخزينة. لل�سركات 

تقا���س �لموج��ود�ت غي��ر �لملمو�س��ة �لم�س��تحوذ عليه��ا نتيج��ة �ندم��اج �لأعم��ال ب�س��عر �لتكلفة عند 

�لعتر�ف �لمبدئي، و�س��عر �لتكلفة هو �لقيمة �لعادلة في تاريخ �ل�س��تحو�ذ. ولحقاً لالعتر�ف �لمبدئي، 

ت��درج �لموج��ود�ت غير �لملمو�س��ة ب�س��عر �لتكلف��ة ناق�ساً �أي �إطف��اء متر�كم و�أي خ�س��ائر متر�كمة عن 

�لنخفا���س ف��ي �لقيم��ة. يتم تقييم �لأعم��ار �لإنتاجية للموجود�ت غير �لملمو�س��ة باعتباره��ا �إما �أعمار�ً 

�إنتاجي��ة مح��ددة �أو غير محددة.

تطف��اأ �لموج��ود�ت غي��ر �لملمو�س��ة ذ�ت �لأعم��ار �لمحددة على م��دى عمرها �لقت�س��ادي �لإنتاجي ويتم 

تقييمه��ا لتح��ري �لنخفا���س ف��ي قيمتها عندم��ا يتوفر �أي دليل ي�س��ير �إل��ى �حتمال تعّر���س �لأ�سل غير 

 ف��ي قيمته. تت��م مر�جعة فترة وطريق��ة �لإطفاء لالأ�سل غير �لملمو���س ذي �لعمر 
ٍ

�لملمو���س لنخفا���س

�لإنتاجي �لمحدد على �لأقل بنهاية كل �س��نة مالية. �إن �لتغير�ت في �لعمر �لإنتاجي �لمتوقع �أو �لنمط 

�لمتوق��ع ل�س��تهالك �لفو�ئ��د �لقت�سادي��ة �لم�س��تقبلية �لم�ساحب��ة لالأ�سل يتم �حت�س��ابها عن طريق 

تعديل فترة �أو طريقة �لإطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغير�ت في �لتقدير�ت �لمحا�سبية. 

يتم �لعتر�ف بم�سروف �لإطفاء للموجود�ت غير �لملمو�سة ذ�ت �لأعمار �لمحددة في بيان �لدخل �سمن 

فئ��ة �لم�ساريف بما يتو�فق مع وظيفة �لأ�سل غير �لملمو���س.

�أم��ا �لموج��ود�ت غي��ر �لملمو�س��ة �لتي لي���س له��ا �أعمار �إنتاجي��ة محددة فيت��م فح�سها �س��نوياً لتحري 

�لنخفا�س في قيمتها �س��و�ء على �أ�سا���س فردي �أو على م�س��توى �لوحدة �لمولدة للنقد. تُجرى مر�جعة 

�س��نوية لتقيي��م �لأعم��ار �لإنتاجي��ة غي��ر �لمح��ددة للموج��ود�ت �لمالية من �أج��ل تحديد م��دى �لعتماد 

م�س��تقبالً عل��ى �لعم��ر �لإنتاج��ي غير �لمحدد. ف��اإذ� لم يكن بالإم��كان �لعتماد عليه، يت��م تعديل �لعمر 

�لإنتاج��ي م��ن غير محدد �إلى محدد على �أ�سا���س م�س��تقبلي.

يتمث��ل �لترخي���س في �لحق ف��ي مز�ولة �أعمال �لتاأمين ويمنح من هيئ��ة �لتاأمين �لمخت�سة. يتم تقييم 

�لترخي�س على �أن له عمر �إنتاجي غير محدد ويدرَج �سمن �ل�س��هرة. 

تمث��ل قيم��ة عالق��ات �لعمالء قيمة �لتدفق��ات �لنقدية �لم�س��تقبلية �لمتوقعة م��ن �لتجديد�ت و�لبيع 

�لمتع��دد لمنتج��ات جديدة للعمالء �لمعروفين و�لمحددين في وقت �ل�س��ر�ء، و�س��وف يتم �إطفاوؤها على 

�أ�سا���س �لق�س��ط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �لمقدر �لذي يبلغ �أربع �س��نو�ت.

عقود التاأمين واإعادة التاأمين المحتفظ بها

ت�س��در �لمجموع��ة م��ن خالل �س��ركتها �لتابعة �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين عق��ود�ً لتحويل 

مخاط��ر �لتاأمي��ن في فئة �لتاأمين �لعام. تتكون فئة �لتاأمين �لعام من �لتاأمين �سد �لإ�سابات و�لجماعي 

عل��ى �لحي��اة و�لمعامالت �لمالي��ة و�لحريق و�لتاأمين �لبحري و�لطاقة و�لح��و�دث و�لتاأمين �ل�سحي.

تقوم �لمجموعة باكتتاب �لأنو�ع �لتالية من عقود �لتاأمين: 

)ر( تقارير القطاعات

)ت( عقود التاأمني

)�س( موجودات غري ملمو�سة

)1( رخ�سة التاأمني

)2( علقات العملء

2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

)ت( عقود التاأمني )تابع(

•  �لتاأمين �سد �لحو�دث

•  �لتاأمين على �لممتلكات

•  تاأمين �ل�سيار�ت

•  تاأمين �لحريق

•  �لتاأمين �سد �لإ�سابات

•  �لتاأمين �ل�سحي

•  �لتاأمين �لبحري

•  �لتاأمين �لهند�سي

•  �لتاأمين �لجماعي على �لحياة

يت��م ر�س��د مخ�س���س للنق���س في �لأق�س��اط �لنا�س��ئ عن عق��ود �لتاأمين �لع��ام حينما تتج��اوز �لقيمة 

�لمتوقع��ة م��ن �لمطالبات و�لم�ساريف �لتي تعزى �إلى �لفتر�ت �ل�س��ارية للبو�ل�س �لنافذة بتاريخ �لتقرير 

مخ�س���س �لأق�س��اط غي��ر �لمكت�س��بة ومطلوب��ات �لمطالب��ات �لم�س��جلة بالفع��ل فيما يتعل��ق بهذه 

�لبو�ل�س. ويحت�س��ب مخ�س�س نق�س �لأق�س��اط بالرجوع �إلى فئات �لأعمال �لتي تد�ر معاً، بعد �لأخذ في 

�لعتبار �لعائد �لم�س��تقبلي على �ل�س��تثمار فيما يتعلق بال�س��تثمار�ت �لمحتفظ بها لدعم �لأق�س��اط 

غير �لمكت�س��بة ومخ�س�س��ات �لمطالبات.

ذمم التاأمين المدينة واالأخرى

تُحت�س��ب ذمم �لتاأمين �لمدينة و�لذمم �لمدينة �لأخرى مبدئياً بالقيمة �لعادلة وتقا���س لحقاً بالتكلفة 

�لمطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية، ناق�ساً خ�سائر �لنخفا�س في �لقيمة. يتم ر�سد مخ�س�س 

لالنخفا���س ف��ي قيم��ة �لذمم �لمدينة عندما يتوف��ر دليل مو�سوعي عل��ى �أن �لمجموعة لن تكون قادرة 

على تح�سيل كافة �لمبالغ �لم�س��تحقة له وفقاً لل�سروط �لأ�سلية للذمم �لمدينة.  

�إن مو�جه��ة �لمدي��ن ل�سعوب��اٍت مالي��ة كبيرة و�حتمالية �إ�س��هار �إفال�س��ه �أو �إعادة هيكلت��ه مالياً وعجزه 

�أو �إخفاق��ه ف��ي �أد�ء �لدفع��ات تع��د جميعها موؤ�س��ر�ت عل��ى �لنخفا�س في قيمة �لذم��ة �لمدينة. تمثل 

قيمة �لمخ�س�س �لفرق بين �لقيمة �لدفترية لالأ�سل و�لقيمة �لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية 

�لمقدرة، مخ�سومة بمع��دل �لفائدة �لفعلي.

يت��م خف���س �لقيم��ة �لدفترية للذم��ة �لمدينة من خالل ��س��تخد�م ح�س��اب �لمخ�س�س م��ع بيان مبلغ 

�لخ�س��ارة ف��ي بيان �لدخل �سمن بن��د م�ساريف عمومية و�إد�رية. عندما تك��ون �لذمة �لمدينة غير قابلة 

للتح�سيل، يتم حذفها في مقابل ح�س��اب �لمخ�س�س �لمر�سود للذمم �لمدينة. �إن �لمبالغ �لم�س��تردة 

لحق��اً م��ن �لمبالغ �لتي �س��بق حذفها يت��م �إدر�جها في �لم�ساريف �لت�س��غيلية �لأخرى في بيان �لدخل.

تكاليف ا�صتحواذ موؤجلة

تت��م ر�س��ملة �لتكاليف �لمن�س��وبة �إلى �قتناء عقود تاأمي��ن جديدة وتجديد �لعق��ود �لقائمة كاأ�سل غير 

ملمو���س �سم��ن تكاليف �ل�س��تحو�ذ �لموؤجلة. ويت��م �لعتر�ف بكافة �لتكاليف �لأخ��رى كم�ساريف عند 

تكبدها. يتم �إطفاء تكاليف �ل�ستحو�ذ �لموؤجلة لحقاً على مدى �أعمار �لعقود عند �كت�ساب �لأق�ساط. 

تت��م مر�جع��ة تكالي��ف �ل�س��تحو�ذ �لموؤجلة من حيث فئة �لن�س��اط بنهاية كل فت��رة تقرير ويتم حذفها 

عندما ل يكون متوقعاً ��س��ترد�دها.

ت�س��در �لمجموع��ة عق��ود تعمل على تحويل �إما مخاط��ر �لتاأمين �أو مخاطر �لتامي��ن و�لمخاطر �لمالية 

معاً.

�إن �لعق��ود �لت��ي تقبل �ل�س��ركة بموجبها مخاط��ر �لتاأمين �لهامة من طرف �آخر )حام��ل وثيقة �لتاأمين( 

من خالل �لمو�فقة على تعوي�س حامل وثيقة �لتاأمين في حال وقوع حدث م�ستقبلي محدد وغير موؤكد 

)�لح��دث �لموؤم��ن �سده( و�لذي من �س��اأنه �أن يوؤثر تاأثير�ً �س��لبياً على حامل وثيق��ة �لتاأمين يتم ت�سنيفها 

باعتبارها عقود تاأمين. وتكون مخاطر �لتاأمين جوهرية �إذ� ترتب على �لحدث �لموؤمن �سده �سد�د �ل�سركة 

تعوي�سات �إ�سافية كبيرة نتيجة وقوع �لحدث �لموؤمن �سده مقارنة بعدم وقوعه.     

م��ن �س��اأن عق��ود �لتاأمين �أي�ساً تحوي��ل بع�س �لمخاطر �لمالي��ة. تتمثل �لمخاطر �لمالي��ة في �لمخاطر 

�لناتجة عن �لتغير �لم�س��تقبلي �لمحتمل في و�حد �أو �أكثر من �أ�س��عار �لفائدة �لمحددة �أو �أ�س��عار �لأور�ق 

�لمالية �أو �أ�س��عار �ل�س��لع �أو �أ�س��عار �سرف �لعمالت �لأجنبية �أو موؤ�سر �لأ�سعار �أو �لمعدلت �أو �لت�سنيف 

�لئتمان��ي �أو �لموؤ�س��ر �لئتمان��ي �أو �أي متغي��ر �آخ��ر، عل��ى �أن ل يك��ون �لمتغي��ر، في حال��ة �لمتغير�ت غير 

�لمالية، متعلق��اً باأحد �أطر�ف �لعقد. 

يتم ت�سنيف �لعقود �لتي ل تنطوي على مخاطر تاأمين جوهرية كعقود ��ستثمار.   

عندم��ا يت��م ت�سني��ف �لعق��د كعقد تاأمين يظ��ل م�سنفاً عقد تاأمي��ن حتى يتم �لوف��اء بكافة �لحقوق 

و�للتز�مات �أو �نق�ساوؤها.  

)1( الت�سنيف
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)ت( عقود التاأمني )تابع(

)2( العرتاف والقيا�س

)3( املطالبات

)4( فح�س ملءمة املطلوبات 

5( اإعادة التاأمني 

االأق�صاط

يعك���س �إجمايل �لأق�س��اط �ملكتتبة �لأعمال �لتي بد�أت خالل �ل�س��نة ول تت�سمن �أي ر�سوم �أو مبالغ �أخرى 

مت حت�سيلها مع �لأق�س��اط �أو مت �حت�س��ابها على �أ�سا���س �لأق�س��اط. يتم �لعرت�ف بهذه �لأق�ساط عند �إمتام 

�أعمال �لتاأمني و�إ�سد�ر وثائق �لتاأمني. 

يت��م �لع��رت�ف باجل��زء �ملكت�س��ب من �لأق�س��اط �سمن �لإي��ر�د�ت. ويتم �لعرت�ف بها كاأق�س��اط مكت�س��بة 

�عتبار�ً من تاريخ ح�س��اب �ملخاطر على مدى فرتة �لتعوي�س، ويتم �حت�س��اب �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة 

با�س��تخد�م �لأ�سا�س �ملبني �أدناه:

خم�ص�ض االأق�صاط غری املكت�صبة 

حتت�س��ب �لأق�س��اط غري �ملكت�سبة با�س��تخد�م �لطرق �لإح�سائية لتوزيع �لأق�سام �ملكتتبة بالت�ساوي على 

م��دى ف��رتة �لتغطي��ة وهي تعادل على �لأقل �حلد �لأدنى �ملن�سو���س عليه بقانون �لتاأمني يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

ت�س��تمل �لمطالب��ات قي��د �لت�س��وية عل��ى �لمخ�س�س��ات �لت��ي يت��م ر�سدها وفق��اً لتقدير�ت �ل�س��ركة 

للتكلف��ة �لنهائي��ة لت�س��وية كاف��ة �لمطالب��ات �لمتكبدة وغير �لمدفوع��ة كما في تاريخ �لتقرير �س��و�ء 

تل��ك �لت��ي تم �لإبالغ عنها �أم لم يتم بالإ�سافة �إلى م�ساري��ف معالجة �لمطالبات �لد�خلية و�لخارجية 

�لمخف�سة بالتعوي�سات �لمتوقعة و�ل�سترد�د�ت �لأخرى. يتم تقييم �لمطالبات قيد �لت�سوية من خالل 

مر�جعة �لمطالبات �لُمبلغ عنها ب�سورة فردية. ل يتم تخفي�س مخ�س�سات �لمطالبات قيد �لت�س��وية. 

ويت��م �إظهار �لت�س��ويات لمخ�س�سات �لمطالبات �لمر�سودة في فتر�ت �س��ابقة �سم��ن �لبيانات �لمالية 

للفترة �لتي تمت فيها �لت�سويات. كما تتم مر�جعة �لطرق �لم�ستخدمة و�لتقدير�ت �لمو�سوعة ب�سورة 

منتظم��ة. ويت��م �أي�س��اً ر�سد مخ�س�س للمطالب��ات �لمتكبدة �لتي لم يتم �لإبالغ عنه��ا في تاريخ بيان 

�لمركز �لمالي بن��اء على تقدير�ت �لإد�رة.

تق��وم �لمجموع��ة بنهاي��ة فت��رة �لتقري��ر بتقييم م��دى مالءم��ة مطلوبات �لتاأمي��ن �لمعترف به��ا، وذلك 

با�ستخد�م �لتقدير�ت �لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية من عقود �لتاأمين �لخا�سة بال�سركة. وفي 

حال �أظهر ذلك �لتقييم �أن �لقيمة �لدفترية لمطلوبات �لتاأمين غير مالئمة في �سوء �لتدفقات �لنقدية 

�لم�س��تقبلية �لتقديرية، يتم ت�س��جيل مجمل مبلغ �لعجز مبا�سرة �سمن ح�ساب �لربح �أو �لخ�سارة ويتم 

ر�سد مخ�س�س للمخاطر �ل�سارية.

يت��م ر�س��د مخ�س���س للعج��ز في �لأق�س��اط �لنا�س��ئ عن عق��ود �لتاأمي��ن �لع��ام حينما تتج��اوز �لقيمة 

�لمتوقع��ة م��ن �لمطالبات و�لم�ساريف �لتي تعزى �إلى �لفتر�ت �ل�س��ارية للبو�ل�س �لنافذة بتاريخ �لتقرير 

مخ�س���س �لأق�س��اط غي��ر �لمكت�س��بة ومطلوب��ات �لمطالب��ات �لم�س��جلة بالفع��ل فيما يتعل��ق بهذه 

�لبو�ل�س. ويحت�س��ب مخ�س�س عجز �لأق�س��اط بالرجوع �إلى فئات �لأعمال �لتي تد�ر معاً، بعد �لأخذ في 

�لعتبار �لعائد �لم�س��تقبلي على �ل�س��تثمار فيما يتعلق بال�س��تثمار�ت �لمحتفظ بها لدعم �لأق�س��اط 

غير �لمكت�س��بة ومخ�س�س��ات �لمطالبات.

تتن��ازل �لمجموع��ة ع��ن �إعادة �لتاأمين في �س��ياق �أعماله��ا �لعتيادية بغر�س �لحد من �سافي خ�س��ائرها 

�لمحتمل��ة م��ن خ��الل تنوي��ع �لمخاطر �لتي تتعر���س لها. يتم عر���س �لموجود�ت و�لمطلوب��ات و�لإير�د�ت 

و�لم�سروفات �لناتجة عن عقود �إعادة �لتاأمين �لمتنازل عنها ب�سورة منف�سلة عن �لموجود�ت و�لمطلوبات 

و�لإي��ر�د�ت و�لم�سروف��ات �لناتج��ة عن عقود �لتاأمين ذ�ت �ل�سلة حي��ث �إن ترتيبات �إعادة �لتاأمين ل تعفي 

�لمجموعة من �لتز�ماتها �لمبا�سرة تجاه حاملي وثائق �لتاأمين.  

تحت�س��ب �لمبال��غ �لم�س��تحقة �إلى ومن �س��ركات �إعادة �لتاأمي��ن بطريقة تتو�فق مع وثائ��ق �لتاأمين ذ�ت 

�ل�سلة ووفقاً لعقود �إعادة �لتاأمين ذ�ت �ل�سلة. يتم تاأجيل �أق�ساط �إعادة �لتاأمين ويتم بيانها كم�سروفات 

با�س��تخد�م نف���س �لأ�سا���س �لم�س��تخدم لحت�س��اب �حتياطيات �أق�س��اط �لتاأمين غير �لمكت�سبة لوثائق 

�لتاأمين ذ�ت �ل�سلة. ويتم �إدر�ج �لجزء �لموؤجل من �أق�ساط �إعادة �لتاأمين �لمتنازل عنها �سمن موجود�ت 

�إعادة �لتاأمين.

يت��م تقيي��م موجود�ت �إع��ادة �لتاأمين للتحقق مما �إذ� كانت قد تعر�ست لنخفا�س في �لقيمة في تاريخ 

كل تقري��ر. وتعتب��ر موج��ود�ت �إعادة �لتاأمين �أنها ق��د تعر�ست لنخفا�س في �لقيمة ف��ي حال وجود دليل 
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

802.647696.244نقد في �ل�سندوق 

-277.835�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي

2.827.7142.521.225وديعة �إلز�مية لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي

1.000.0001.000.000�سهاد�ت �إيد�ع لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي 

4٫908٫1964٫217٫469

3. نقد واأر�سدة لدى م�رشف الإمارات العربية املتحدة املركزي

)ت( عقود التاأمني )تابع(

مو�سوع��ي، نتيج��ة لح��دث وق��ع بعد �لعتر�ف �لمبدئ��ي بها، وتك��ون �لمجموعة غير قادرة على ��س��ترد�د 

كافة �لمبالغ �لم�س��تحقة لها، ويكون لهذ� �لحدث تاأثير على �لمبالغ �لتي �س��وف ت�س��تلمها �لمجموعة 

من �س��ركات �إعادة �لتاأمين بحيث يمكن قيا�س��ه ب�سورة موثوقة. ويتم �لعتر�ف بخ�س��ائر �نخفا�س قيمة 

موج��ود�ت �إع��ادة �لتاأمين �سمن بيان �لأرباح �أو �لخ�س��ائر ف��ي �لفترة �لتي تم تكبُدها فيها.

يتم �لعتر�ف بعمولت �لأرباح �لمتعلقة بعقود �إعادة �لتاأمين على �أ�سا�س �ل�ستحقاق.

6( تكاليف ا�ستحواذ موؤجلة 

7( ذمم التاأمني املدينة والدائنة

8( خم�س�س عقود التاأمني وموجودات اإعادة التاأمني     

فيم��ا يتعل��ق بعق��ود �لتاأمي��ن �لع��ام، تمثل موجود�ت تكلف��ة �ل�س��تحو�ذ �لموؤجلة �لن�س��بة من تكاليف 

�ل�ستحو�ذ �لتي ت�ساوي �لن�سبة من �إجمالي �أق�ساط �لتاأمين �لمكتتبة غير �لمكت�سبة في تاريخ �لتقرير.

تع��د �لمبالغ �لم�س��تحقة من و�إل��ى حاملي وثائق �لتاأمين ووكالء �لتاأمين و�س��ركات �إع��ادة �لتاأمين �أدو�ت 

مالية ويتم �إدر�جها في ذمم �لتاأمين �لمدينة وذمم �لتاأمين �لد�ئنة ولي�س في مخ�س�سات عقود �لتاأمين 

�أو موجود�ت �إعادة �لتاأمين.  

يت��م تحدي��د �لتز�م��ات عق��ود �لتاأمي��ن تج��اه �لمطالبات قيد �لت�س��وية لكاف��ة �للتز�م��ات �لُمعلن عنها 

للمجموع��ة ول��م يتم دفعه��ا في تاريخ بي��ان �لمركز �لمالي، بالإ�ساف��ة �إلى �لمطالب��ات �لمتكبدة �لتي 

ل��م يت��م �لإب��الغ عنها. تتاألف �لأق�س��اط غير �لمكت�س��بة �لتي تم �أخذه��ا بالعتبار ف��ي مطلوبات عقود 

�لتاأمين من ن�سبة مقدرة من �إجمالي �أق�ساط �لتاأمين �لمرتبطة بفتر�ت تاأمين لحقة لتاريخ بيان �لمركز 

�لمالي.       

ت�سّنف ح�سة �س��ركات �إعادة �لتاأمين من �لمطالبات �لم�س��تحقة و�لمطالبات �لمتكبدة غير �لمعلنة 

و�لأق�س��اط غير �لمكت�س��بة �سمن بند موجود�ت �إعادة �لتاأمين في �لبيانات �لمالية.

�إن �لود�ئ��ع �لإلز�مي��ة �لمحتف��ظ بها لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي تمثل ود�ئع بن�س��ب 

مح��ددة فيم��ا يتعل��ق بالود�ئ��ع تحت �لطلب وود�ئع �لتوفي��ر و�لود�ئع لأجل و�لود�ئع �لأخ��رى للبنك. �إن هذه 

�لحتياطيات متوفرة فقط للعمليات �ليومية ب�س��روط محددة ول يمكن �س��حبها �إل بمو�فقة م�س��بقة 

من �لم�سرف �لمركزي.

ل تحم��ل �أر�س��دة �لنق��د في �ل�سن��دوق و�لأر�سدة و�لوديع��ة �لإلز�مية لدى �لم�سرف �لمرك��زي �أي فو�ئد، 

بينم��ا تحم��ل �س��هاد�ت �لإي��د�ع معدل فائدة م��ن 0.22% �إلى 0.40% )2014: 0.40%( �س��نوياً. 
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20152014

األف درهماألف درهم

999.52373.460ود�ئع لدى بنوك �أخرى

495.858124.036ود�ئع تحت �لطلب 

-408.567قبولت م�سرفية

2.865108.451�أر�سدة ح�ساب �لمقا�سة

1٫906٫813305٫947

20152014

األف درهماألف درهم

1.042.530182.211بنوك د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

864.283123.736بنوك خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

1٫906٫813305٫947

4.مبالغ م�ستحقة من بنوك اأخرى

تحم��ل �لود�ئ��ع ل��دى �لبن��وك �لأخرى مع��دل فائدة يت��ر�وح بي��ن 0.08% �إل��ى 4.25% )2014: 0% �إلى %0.20( 

�سنوياً.

�لتركيز �لجغر�في كالتالي:
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

26.113.28224.785.457قرو�س م�سرفية لالأفر�د

2.429.4141.020.245قرو�س م�سرفية لل�سركات

28٫542٫69625٫805٫702مجموع القرو�ض وال�صلفيات  )5ب(

)539.227()744.600(مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة 

27٫798٫09625٫266٫475�صافي القرو�ض وال�صلفيات

20152014

األف درهماألف درهم

6.361.1036.936.049قرو�س �أفر�د

4.098.8373.897.384قرو�س �لرهن

3.379.6553.037.809بطاقات �ئتمان

3.158.7502.833.664قرو�س �سيار�ت

6.221.0875.766.567قرو�س �سركة ر�ك للتمويل

2.429.4141.020.245قرو�س م�سرفية لل�سركات

1.461.0011.187.860قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

1.432.8491.126.124قرو�س �أخرى

28٫542٫69625٫805٫702مجموع القرو�ض وال�صلفيات

القرو�ض 

الم�صرفية 

لالأفراد

القرو�ض 

الم�صرفية 

لل�صركات

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهم31 دي�صمبر 2015

508.84130.386539.227ر�سيد ما قبله

1.076.56331.8981.108.461مخ�س�س / )تحرير( �نخفا�س �لقيمة )�إي�ساح 5)د(( 

)903.088()30.386()872.702(�لمحذوف خالل �ل�سنة

712٫70231٫898744٫600ر�صيد ما بعده

31 دي�صمبر 2014

365.22730.386395.613ر�سيد ما قبله

645.566-645.566مخ�س�س / )تحرير( �نخفا�س �لقيمة )�إي�ساح 5)د((

)501.952(-)501.952(�لمحذوف خالل �ل�سنة

508٫84130٫386539٫227ر�صيد ما بعده

5. قرو�س و�سلفيات

5 )اأ( قرو�س و�سلفيات

5 )ب( حتليل القرو�س وال�سلفيات

5 )ج( خم�س�س النخفا�س يف القيمة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

20152014

األف درهماألف درهم

�إجمالي �لقرو�س �لتي تعر�ست لنخفا�س في �لقيمة )�لمبلغة 

لم�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي(
914.368618.762

744.600539.227�لمخ�س�س �لمر�سود

87.15%81.43%ن�سبة �لتغطية

القرو�ض 

الم�صرفية 

لالأفراد

القرو�ض 

الم�صرفية 

لل�صركات

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهم31 دي�صمبر 2015

1.076.56331.8981.108.461مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة 

)53.056(-)53.056(�سافي �لم�سترد خالل �ل�سنة

1٫023٫50731٫8981٫055٫405

31 دي�صمبر 2014

645.566-645.566مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة 

)50.235(-)50.235(�سافي �لم�سترد خالل �ل�سنة

595٫331- 595٫331

5. قرو�س و�سلفيات )تابع(

5 )د( خم�س�ــس النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�ســلفيات ال�سايف من املبالغ 

)امل�سرتدة( / املحذوفة

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

 من �لقرو�س �لتي �سبق حذفها بالكامل. 
ً
يمثل �سافي �لم�سترد �لمبالغ �لتي ��ستردت لحقا

ن�س��بة �لمخ�س�س �لمر�سود لإجمالي �لقرو�س �لتي تعر�ست لنخفا�س في �لقيمة )“ن�س��بة �لتغطية”( 

ل تاأخذ بالعتبار �ل�سمانات �لمتوفرة �لتي ت�سمل �لنقد و�لعقار�ت و�لموجود�ت �لأخرى �لقابلة للت�سييل. 

63

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

-73.252موجود�ت قطاع �ل�سركات �لإ�سالمية

4.459.6373.402.676موجود�ت تمويل �لأفر�د �لإ�سالمية

4.532.8893.402.676مجموع موجود�ت �لتمويل �لإ�سالمي

)43.217()120.849(مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة 

4٫412٫0403٫359٫459

20152014

األف درهماألف درهم

1.733.8381.606.126تمويل �ل�َسلم �لإ�سالمي لالأفر�د

1.156.072876.169مر�بحة �ل�سيار�ت �لإ�سالمية

1.025.967649.578تمويل تجاري �إ�سالمي

381.486128.176تمويل �لإجارة �لإ�سالمية للعقار�ت

161.531142.381بطاقات �ئتمان �إ�سالمية

-73.252�لخدمات �لم�سرفية �لإ�سالمية لل�سركات

743246تمويل �إ�سالمي - �أن�سطة �أخرى

4٫532٫8893٫402٫676

20152014

األف درهماألف درهم

اأوراق مالية متوفرة للبيع

41.69318.361�أور�ق مالية متد�ولة

-107�أور�ق مالية غير متد�ولة

74.74641.839�سند�ت دين متد�ولة

116٫54660٫200

محتفظ بها للمتاجرة

-3.966�سناديق ��ستثمار متد�ولة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�لخ�سارة

اأوراق مالية محتفظ بها لحين ا�صتحقاقها

-220.380�سند�ت دين غير متد�ولة

3.774.0893.725.089�سند�ت دين متد�ولة*

3٫994٫4693٫725٫089

4٫114٫9813٫785٫289اال�صتثمارات في االأوراق المالية

6. موجودات التمويل الإ�سلمي

7. ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

6 )اأ( موجودات التمويل الإ�سلمي )املدرجة يف القرو�س وال�سلفيات - اإي�ساح 5(

6 )ب( حتليل موجودات التمويل الإ�سلمي

7 )اأ( ا�ستثمارات  

* هناك �س��ند�ت دين متد�ولة بقيمة دفترية 658.4 مليون درهم كما في 31 دي�س��مبر 2015 ُقدمت ك�سمانات مقابل قرو�س �س��ر�ء 

عك�سي بقيمة 591.4 مليون درهم )ر�جع �لإي�ساح 16(.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

20152014

األف درهماألف درهم

702.109705.654�لحكومة �لتحادية و�لمحلية - �لإمار�ت

1.034.4641.131.698جهات تابعة للحكومة - �لإمار�ت

74.80037.217�لحكومة - �لدول �لخليجية

87.47886.961جهات تابعة للحكومة - �لدول �لخليجية

590.819628.659�لبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية - �لإمار�ت

22.01658.795�لبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية - �لدول �لخليجية

823.897605.198�لبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية - �لهند

-220.836�لبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية - تركيا

185.090185.213�ل�سركات �لعامة �لمحدودة - �لإمار�ت

327.706327.533�ل�سركات �لعامة �لمحدودة - �لهند

4٫069٫2153٫766٫928مجموع �صندات الدين

41.69318.361�أور�ق مالية متد�ولة

-3.966�سناديق ��ستثمار متد�ولة

-107�أور�ق مالية غير متد�ولة

4٫114٫9813٫785٫289مجموع اال�صتثمارات في االأوراق المالية

اأوراق مالية 

متوفرة 

للبيع 

 اأوراق مالية

محتفظ بها 

للمتاجرة

 اأوراق مالية

محتفظ 

بها لحين 

ا�صتحقاقها 

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

2٫653٫6842٫695٫952-42٫268في 1 ینایر 2014

50.6769.3591.193.9201.253.955م�ستريات

)147.406()106.837()9.359()31.210(��ستبعاد�ت / ��ستحقاقات

)1.428(--)1.428(�سافي �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة 

)15.784()15.678(-)106(�إطفاء خ�سم / )عالوة(

3٫725٫0893٫785٫289-60٫200في 31 دي�صمبر 2014

��ستثمار�ت مقتناة من �ل�ستحو�ذ 

على �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية 

للتاأمين

43.4504.7653.70751.922

441.173478.159-36.986م�ستريات

)163.187()159.514(-)3.673(��ستبعاد�ت / ��ستحقاقات 

�سافي �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة 

من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر 
)14.274(--)14.274(

�سافي �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة 

من خالل �لربح و�لخ�سارة  
)6.000()799(-)6.799(

)16.129()15.986(-)143(�طفاء عالوة

116٫5463٫9663٫994٫4694٫114٫981في 31 دي�صمبر 2015 

7. ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )تابع( 

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

7 )ج( احلركة يف ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

تح�صينات على اأر�ض ومباٍن

عقار م�صتاأجر

موجودات 

ثابتة 

اأخرى

اأعمال 

راأ�صمالية 

قيد االإنجاز

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

التكلفة

1609،162119،378764،08241،9821،534،604 يناير 2014

11،91933،19245،111--�إ�سافات

-)64،430(39،7785،20419،448تحويالت

)10،870(-)4،836()626()5،408(��ستبعاد�ت / حذف

31643،532123،956790،61310،7441،568،845 دي�سمبر 2014

�ل�ستحو�ذ على �سركة 

ر�أ�س �لخيمة �لوطنية 

للتاأمين

16،068-3،141- 19،209

7136،80042،19879،069-�إ�سافات

-)32،422(9،052)25،258(48،628تحويالت

)25،251(-)5،130(-)20،121(��ستبعاد�ت / حذف

31688،10798،769834،47620،5201،641،872 دي�صمبر 2015

اال�صتهالك المتراكم

505،731-166،25572،602366،874 يناير 2014

130،000-20،95415،26193،785�لمحّمل لل�سنة

)4،600(-)3،643()424()533(��ستبعاد�ت / حذف

631،131-3186،67687،439457،016 دي�سمبر 2014

121،302-24،45412،49084،358�لمحّمل لل�سنة

-)13،839()17،060(30،899تحويالت

)8،011(-)4،764(-)3،247(��ستبعاد�ت / حذف

744،422-31138،78282،869522،771 دي�صمبر 2015

�صافي القيمة الدفترية

31549،32515،900311،70520،520897،450 دي�صمبر 2015

31556،85636،517333،59710،744937،714 دي�صمبر 2014

8. ممتلكات ومعدات

ت�س��تمل �لموج��ود�ت �لثابت��ة �لأخ��رى عل��ى �أجه��زة �لحا�س��وب و�لأث��اث و�لتجهي��ز�ت و�لمع��د�ت �لمكتبي��ة 

و�لمركبات. وي�سمل معظم ر�سيد �لأعمال �لر�أ�سمالية قيد �لإنجاز �لتكاليف �لمتعلقة بمختلف تح�سينات 

�لنظم وتكالي��ف تجهيز�ت �لفروع. 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

20152014

األف درهماألف درهم

موجودات عقود اإعادة التاأمين

-83.687مطالبات معلنة غير م�سددة

-11.044مطالبات متكبدة غير معلنة

 -45.458�أق�ساط وعمولت تاأمين موؤجلة

-12.051�حتياطي �ل�سريبة

-13.329تكاليف ��ستحو�ذ موؤجلة

-165٫569مجموع موجودات عقود اإعادة التاأمين

ذمم التاأمين المدينة

-157.877�أق�ساط مدينة

-9.427�سركات �إعادة �لتاأمين 

-3.165وكالء وو�سطاء �لتاأمين

-170.469�إجمالي ذمم �لتاأمين �لمدينة

-)10.545(مخ�س�س �لذمم �لمدينة �لم�سكوك في تح�سيلها 

-159٫924�صافي ذمم التاأمين المدينة

-325٫493الموجودات والذمم المدينة من عقود التاأمين

ال�صهرة �صاملة 

رخ�صة التاأمين

موجودات غير ملمو�صة 

- عالقات العمالء

�صهرة وموجودات 

اأخرى غير ملمو�صة

األف درهماألف درهماألف درهم

التكلفة

---كما في 1 يناير 2015   

�ل�ستحو�ذ على �سركة ر�أ�س 

�لخيمة �لوطنية للتاأمين 
166.38612.835179.221

166٫38612٫835179٫221كما في 31 دي�صمبر 2015

االإطفاء المتراكم

---كما في 1 يناير 2015

)1.872()1.872(-�لمحّمل للفترة

)1٫872()1٫872(-كما في 31 دي�صمبر 2015

�صافي القيمة الدفترية

166٫38610٫963177٫349كما في 31 دي�صمبر 2015

9. موجودات وذمم مدينة من عقود التاأمني

10. ال�سهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�سة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

215.424182.985فو�ئد مدينة

43.05536.175�أرباح مدينة من موجود�ت �لتمويل �لإ�سالمي

79.57059.252مبالغ مدفوعة مقدماً وود�ئع

22.62512.789مبادلت �أ�سعار �لفائدة

64.00226.062�أخرى

424٫676317٫263

10. ال�سهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�سة )تابع(

11. موجودات اأخرى 

12. راأ�س املال 

13. علوة اإ�سدار

ل��م يت��م ف�سل �ل�س��هرة ورخ�سة �لتاأمين ل�س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين له��ذ� �لغر�س. كانت 

�ل�سهرة بما في ذلك رخ�سة �لتاأمين �لمكت�سبة من خالل �ندماج �لأعمال بعمر غير محدد قد �حتُ�سبت 

على �أ�سا�س موؤقت حتى �لربع �لثالث من عام 2015. وكما في 31 دي�سمبر 2015، فاإن �ل�سهرة �لمكت�سبة 

م��ن �ندم��اج �لأعمال، �لتي تمثل �لزي��ادة في تكلفة �ندماج �لأعمال على ح�س��ة �لمجموعة في �لقيمة 

�لعادلة للموجود�ت �لمحددة، بما في ذلك �لموجود�ت غير �لملمو�سة و�لمطلوبات و�للتز�مات �لمحتملة 

لل�س��ركة �لم�س��تحوذ عليه��ا، ق��د تم �حت�س��ابها وفقاً للمعي��ار �لدول��ي للتقارير �لمالية رق��م 3 “�ندماج 

�لأعمال”.

ي�س��مل بند “�أخرى” عقار�ً بقيمة 5.4 مليون درهم تم �ل�س��تحو�ذ عليها في ت�س��وية لقر�س ممنوح لأحد 

�لعمالء من �ل�سركات، وتعد هذه �لمعاملة غير نقدية ولم تدرج في بيان �لتدفقات �لنقدية �لموحد.

يمك��ن للبن��ك، بناًء على تعليمات م�س��رف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي، �أن يحتفظ بهذه �لأ�سول 

�لعقارية لفترة �أق�ساها ثالث �سنو�ت ويجوز مدها بمو�فقة �لم�سرف �لمركزي. كما يمكن للبنك �أن يقوم 

بتاأجير هذه �لعقار�ت ويجني منها �أرباحاً. 

تم تقدير �لقيمة �لعادلة للعقار من قبل مقّيم م�ستقل يتمتع بالموؤهالت �لمهنية �لمنا�سبة، وي�ستند 

�لتقيي��م عل��ى �أح��دث �لتج��ارب في موقع وفئ��ة �لعقار �لجاري تقييم��ه. قدرت قيمة �لعقار في دي�س��مبر 

 .2015

يتك��ون ر�أ���س �لم��ال �لم�سرح به و�لم�سدر و�لمدف��وع بالكامل من 1.676.25 مليون �س��هم بقيمة درهم 

و�حد لل�س��هم )2014: 1.676.25 مليون �س��هم بقيمة درهم و�حد لل�سهم(. 

و�فق م�ساهمو �لبنك في �جتماعهم �لمنعقد بتاريخ 9 �أبريل 2015 على توزيع �أرباح ل�سنة 2014 بن�سبة 

50% من ر�أ�س �لمال �لم�سدر و�لمدفوع بما يعادل 838.12 مليون درهم )2013: 838.12 مليون درهم(. وقد 

دفعت هذه �لأرباح في �لربع �لثاني من عام 2015. 

تمث��ل ع��الوة �لإ�س��د�ر �لمبال��غ �لمقبو�س��ة من �لم�س��اهمين بما يزيد على �لقيمة �ل�س��مية لالأ�س��هم 

�لمخ�س�س��ة له��م. ووفقاً للنظام �لأ�سا�س��ي للبنك، ف��اإن عالوة �لإ�سد�ر غي��ر قابلة للتوزيع.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

 احتياطي

قانوني

احتياطي 

اختياري

احتياطي 

 عام

للمخاطر 

الم�صرفية

احتياطي 

مخاطر 

الئتمان

احتياطي 

نظامي 

لمخاطر 

الئتمان

حذف 

اأ�صهم 

خزينة 

احتياطي 

القيمة 

العادلة 

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

1٫5823٫277٫036-809٫204335٫250800٫0001٫050٫000281٫000في 1 ینایر 2014

�لتغير�ت خالل 

�ل�سنة
30.3861.467100.000100.00053.000-)1.428( 283.425

في 31 دي�صمبر 

2014
839٫590336٫717900٫0001٫150٫000334٫000-1543٫560٫461

�لتغير�ت خالل 

�ل�سنة
--100.000100.00043.000 )2.397()11.358(229.245

في 31 دي�صمبر 

2015
839٫590336٫7171٫000٫0001٫250٫000377٫000)2٫397()11٫204( 3٫789٫706

للفترة من 28 مايو اإلى 

31 دي�صمبر 2015

ال�صنة المنتهیة 

في31 دي�صمبر 2014

األف درهماألف درهم

--�لر�سيد في بد�ية �ل�سنة 

�ل�ستحو�ذ على �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية 

للتاأمين* 

36.178-

-4.933ربح �لفترة 

-)2.915(�لخ�سارة �ل�ساملة �لأخرى للفترة

-38٫196الر�صید في نهایة ال�صنة 

14. احتياطيات اأخرى 

15. احل�س�س غري امل�سيطرة

وفق��اً للقان��ون �لتح��ادي لدول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتح��دة رقم )2( ل�س��نة 2015، يتم تحوي��ل 10% من 

�سافي ربح �ل�س��نة للبنك �إلى �حتياطي قانوني حتى يبلغ ر�سيد هذ� �لحتياطي ما يعادل 50% من ر�أ���س 

�لمال �لم�سدر. وهذ� �لحتياطي غير قابل للتوزيع. كما تخ�س�س �ل�سركات �لتابعة من �أرباحها �حتياطياً 

قانوني��اً ي�س��اف �إلى �لحتياطي �لقانوني للبنك. بال�سافة �لى ذلك ، �ل�س��ركات �لتابعة للبنك تخ�س�س 

�أرباحه��ا �لى �لحتياطي �لقانوني �لت��ي ت�ساف �لى �لحتياطي �لقانوني للبنك.

وفق��اً للنظ��ام �لأ�سا�س��ي للبن��ك، يتم تحويل ن�س��بة 10% م��ن �سافي ربح �ل�س��نة للبنك �إل��ى �حتياطي 

�ختي��اري حت��ى يبلغ ر�سيد هذ� �لحتياطي ما يعادل 20% من ر�أ���س �لمال �لم�سدر. وهذ� �لحتياطي قابل 

للتوزيع. كما تخ�س�س �ل�س��ركات �لتابعة من �أرباحها �حتياطياً �ختيارياً ي�ساف �إلى �لحتياطي �لختياري 

للبن��ك. بال�ساف��ة �ل��ى ذلك ، �ل�س��ركات �لتابعة للبن��ك تخ�س�س �أرباحه��ا �لى ه��ذه �لحتياطيات  �لتي 

ت�ساف �لى �لحتياط��ي �لقانوني للبنك.

يحتفظ �لبنك باحتياطي عام للمخاطر �لم�سرفية لمو�جهة �لمخاطر �لمتاأ�سلة في �لبيئة �لت�س��غيلية 

للبنك. تتم عمليات �لتحويل �إلى هذ� �لحتياطي وفقاً لتقدير مجل�س �لإد�رة. وهذ� �لحتياطي قابل للتوزيع.

ق��ام �لبن��ك �أي�ساً بتكوين �حتياطي خا�س لمخاطر �لئتم��ان. تتم �لتحويالت �إلى هذ� �لحتياطي �ختيارياً 

ووفق��اً لتقدي��ر مجل���س �لإد�رة. وه��ذ� �لحتياط��ي قاب��ل للتوزيع. كما ق��ام �لبنك باإن�س��اء �حتياطي خا�س 

غي��ر قابل للتوزيع با�س��م “�حتياط��ي نظامي لمخاطر �لئتمان” ويتم تخ�سي�س ن�س��بة 1.5% من �إجمالي 

�لموج��ود�ت �لمرجح��ة بمخاط��ر �لئتم��ان له��ذ� �لحتياط��ي عن��د نهاي��ة كل �س��نة مالية وذلك ح�س��ب 

توجيهات م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي. يمثل مبلغ �أ�سهم �لخزينة �لمحذوف �أ�سهم بنك 

ر�أ���س �لخيمة �لوطني )���س.م.ع( �لمملوكة ل�س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين �س.م.ع.

تمثل قيمة حذف �أ�س��هم �لخزينة �أ�س��هم بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني ���س.م.ع �لمملوكة من قبل �سركة 

ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين �س.م.ع.  

* ��س��تحوذ �لبنك بتاريخ 28 مايو 2015 على ح�سة بن�س��بة 79.23% من �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين من خالل عر�س عام 
لم�س��اهمي �ل�س��ركة. تبلغ قيمة �لح�سة غير �لم�س��يطرة عند �ل�ستحو�ذ 36.178 مليون درهم بن�سبة 20.77% من �لقيمة �لعادلة 

ل�سافي �لموجود�ت بتاريخ �ل�ستحو�ذ.
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

462.942744.067ود�ئع لأجل

-591.403�تفاقيات �إعادة �سر�ء )�إي�ساح 7(

16.946-ر�سيد �لح�ساب �لجاري لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي 

1.796794ود�ئع تحت �لطلب

1٫056٫141761٫807

20152014

األف درهماألف درهم

7.723.5237.070.328ود�ئع لأجل

15.057.74612.446.336ح�سابات جارية

3.740.3213.866.388ود�ئع توفير

1.298.5151.268.356ود�ئع تحت �لطلب

27٫820٫10524٫651٫408

20152014

األف درهماألف درهم

1.728.3681.534.249ود�ئع وكالة ��ستثمارية

36.92876.625ود�ئع م�ساربة لأجل ��ستثمارية

521.847338.295قر�س ح�سن - ح�سابات جارية

1.030.169485.852م�ساربة - ح�سابات جارية

142.794153.499م�ساربة - ود�ئع توفير

30.6333.032م�ساربة - ود�ئع تحت �لطلب

3٫490٫7392٫591٫552

16. مبالغ م�ستحقة لبنوك اأخرى

17. ودائع من العملء

18. ودائــع اإ�ســلمية للعمــلء )مدرجــة يف الودائع 

من العمــلء - اإي�ساح 17(

ت�س��مل �لود�ئ��ع لأج��ل مبلغ 484 مليون درهم )2014: 296 ملي��ون درهم( محتفظ به في �سورة �سمانات 

نقدية للقرو�س و�ل�سلفيات �لممنوحة للعمالء.

70

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

20152014

األف درهماألف درهم

�سند�ت متو�سطة �لأجل بقيمة 500 مليون دولر �أمريكي 

م�سدرة بخ�سم في يونيو 2014
1.826.7681.824.467

�سند�ت متو�سطة �لأجل بقيمة 300 مليون دولر �أمريكي 

م�سدرة بعالوة في مار�س 2015
1.110.252-

)160.553()84.053(ناق�ساً: ��ستثمار في �سند�ت دين م�سدرة

)9.074()10.865(ناق�ساً: تكاليف �إ�سد�ر �سند�ت �لدين

22.62512.789تعديل �لقيمة �لعادلة ل�سند�ت �لدين �لم�سدرة �لمتحوطة

2٫864٫7271٫667٫629

20152014

األف درهماألف درهم

مطلوبات عقود التاأمين

-133.230مطالبات معلنة غير م�سددة

-25.544مطالبات متكبدة غير معلنة

-160.908�أق�ساط غير مكت�سبة  

-319٫682مجموع مطلوبات عقود التاأمين

ذمم التاأمين الدائنة

-7.834د�ئنون

-48.371ذمم �إعادة �لتاأمين �لد�ئنة 

-13.896عمولت د�ئنة

-70٫101مجموع ذمم التاأمين الدائنة

-389٫783المطلوبات والذمم الدائنة عن عقود التاأمين

19. �سندات دين م�سدرة

20. مطلوبات وذمم دائنة عن عقود التاأمني

�أ�سدرت �لمجموعة �س��ند�ت متو�س��طة �لأجل بقيمة 500 مليون دولر �أمريكي في يونيو 2014 في �إطار 

برنامج �س��ند�ت يورو متو�س��طة �لأجل بقيمة مليار دولر �أمريكي من خالل �س��ركتها �لتابعة �س��ركة ر�ك 

للتمويل كايمان �لمحدودة. �سدرت �ل�س��ريحة �لأولى من �ل�س��ند�ت ب�س��عر مخف�س قدره 99.275%. وفي 

مار�س 2015، �أ�سدرت �لمجموعة �ل�سريحة �لثانية من �ل�سند�ت بقيمة 300 مليون دولر �أمريكي في �إطار 

�لبرنامج بعالوة قدرها 100.875%. ت�س��تحق هذه �ل�س��ند�ت في عام 2019 وتحمل �س��عر فائدة ثابت قدره 

3.25% �س��نوياً. تدفع �لفائدة على هذه �ل�س��ند�ت متو�سطة �لأجل بنهاية كل �ستة �أ�سهر.
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

34.33226.099فو�ئد د�ئنة

22.53515.629�أرباح موزعة من ود�ئع �لعمالء �لإ�سالمية

195.275200.225م�ساريف م�ستحقة

119.380148.036�سيكات مدير �سادرة

237.277143.351�أخرى

608٫799533٫340

20152014

األف درهماألف درهم

84.85273.312في 1 يناير

19.30522.791�لمحّمل لل�سنة 

-3.557مبالغ مقتناة من �ل�ستحو�ذ على �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين

)11.251()11.663(دفوعات خالل �ل�سنة

96٫05184٫852في 31 دي�صمبر

20152014

األف درهماألف درهم

37.64636.069�لتز�مات غير قابلة لالإلغاء بمنح ت�سهيالت �ئتمانية 

723.420678.812�سمانات

76.84778.868خطابات �عتماد

34.31950.863�أور�ق قبول

19.01810.182�لتز�مات ر�أ�سمالية

891٫250854٫794

21. مطلوبات اأخرى

22. خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

23. مطلوبات طارئة والتزامات

 لأحكام �لمعيار �لمحا�س��بي �لدولي رقم 19، فق��د قامت �لإد�رة بتقدير �لقيمة �لحالية للتز�ماتها 
ً
وفق��ا

كم��ا في 31 دي�س��مبر 2015، با�س��تخد�م طريقة �لوحدة �لإ�سافية �لمق��درة فيما يتعلق بمكافاآت نهاية 

�لخدمة �لم�س��تحقة للموظفين بموجب قانون �لعمل لدولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. لقد تم خ�سم 

�للت��ز�م �لمتوق��ع بتاري��خ ترك �لخدمة �إلى �سافي قيمته �لحالية با�س��تخد�م مع��دل خ�سم يبلغ %4.16 

)2014: 4.27%(. وبموج��ب ه��ذه �لطريق��ة، فقد تم �إجر�ء تقييم لفترة �لخدم��ة �لمتوقعة للموظف لدى 

�لمجموعة وللر�تب �لأ�سا�س��ي �لمتوقع بتاريخ ترك �لخدمة. وقد �فتر�ست �لإد�رة متو�س��ط تكاليف زيادة 

/ ترقية �س��نوية بن�سبة 3.5 % )2014: %3.5(.
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القيمة العادلةقيمة العقد

األف درهماألف درهم

31745.446235 دي�سمبر 2015

31980.115361 دي�سمبر 2014

تع��د خطاب��ات �لعتم��اد و�لقب��ولت تعه��د�ت خطي��ة م��ن قب��ل �لمجموع��ة نيابة ع��ن �لعمي��ل تفو�س 

بموجبها �لغير ب�س��حب كمبيالت على �لبنك وفق �لمبلغ �لمن�سو�س عليه بمقت�سى �أحكام و�س��روط 

معينة. تكون بع�س خطابات �لعتماد و�لقبولت م�سمونة ب�سحنات �لب�سائع �لتي تتعلق بها، وبالتالي 

فاإنه��ا تحمل مخاطر �أقل ب�س��كل ملحوظ. 

 تل��زم �ل�سمان��ات �لمجموع��ة بالدفع نيابة عن �لعمالء ويتوقف ذلك على تحري��ر وثائق �أو �إخفاق �لعميل 

في �لوفاء بالتز�ماته وفقاً ل�سروط �لعقد. ت�سمل �ل�سمانات مبلغ 100 مليون درهم يمثل �سماناً مقدماً 

من �لبنك ل�سركته �لتابعة �سركة ر�ك للتمويل �لإ�سالمي. 

�إن �لمتطلبات �لنقدية بموجب �ل�سمانات و�لعتماد�ت �لم�س��تندية �لحتياطية تقل قيمتها بكثير عن 

مبلغ �للتز�م حيث �إن �لبنك ل يتوقع عادةً قيام �لغير ب�سحب �أي �أمو�ل بموجب �لتفاق.

تمثل �لتز�مات منح �لئتمان �لأجز�ء غير �لم�ستخدمة من �لمو�فقات �ل�سادرة بمنح ت�سهيالت �ئتمانية 

على �س��كل قرو�س. وفيما يتعلق بمخاطر �لئتمان �لنا�س��ئة عن �لتز�مات منح �لئتمان، فمن �لمحتمل 

�أن يكون �لبنك معر�ساً لخ�س��ارة ت�س��اوي في قيمتها مجموع �للتز�مات غير �لم�س��تخدمة، �إل �أن مبلغ 

�لخ�س��ارة �لمحتم��ل، بالرغ��م م��ن �أن تحديد قيمته لي���س بالأمر �ل�س��هل، يك��ون �أقل بكثير م��ن �إجمالي 

�للتز�م��ات غير �لم�س��تخدمة ل�س��يما و�أن معظ��م �للتز�مات بمنح �لئتمان ت�س��ترط �أن يتمتع �لعمالء 

بمعايي��ر �ئتماني��ة محددة. وفي حي��ن �أن هناك بع�س �لمخاطر �لمرتبطة ببقي��ة �للتز�مات، �إل �أنه يُنظر 

�إليه��ا عل��ى �أنه��ا مخاط��ر متو��سعة حيث �إنها تن�س��اأ �أولً من �حتم��ال قيام �لعميل ب�س��حب �لجزء غير 

�لم�س��تخدم م��ن مو�فق��ات من��ح �لقرو���س، وثاني��اً من �حتمال عدم �س��د�د ه��ذه �ل�س��حوبات لحقاً عند 

��ستحقاقها. يقوم �لبنك بمر�قبة فترة ��ستحقاق �للتز�مات �لئتمانية، ذلك �أن مخاطر �للتز�مات طويلة 

�لأج��ل تفوق مخاطر �للتز�مات ق�سيرة �لأجل ب�س��كٍل عام. هن��اك �لتز�مات بمنح �لئتمان بقيمة 8.618 

مليون درهم )2014: 7.768 مليون درهم( قابلة لال�سترد�د باختيار �لمجموعة وهي غير مدرجة في �لجدول 

�ل�سابق.

تتكون عقود �ل�سرف �لأجنبي �لآجلة من �للتز�مات ب�س��ر�ء عمالت �أجنبية بالنيابة عن �لعمالء، وكذلك 

�لمتعلق��ة بالعملي��ات �لفوري��ة غي��ر �لمنج��زة للمجموع��ة، بينما ت�س��مل عق��ود مبادلة �أ�س��عار �لفائدة 

�سفقات لتحويل �س��عر �لفائدة �لثابت �إلى �س��عر متغير و�لعك���س.

فيما يلي معامالت �ل�سرف �لأجنبي �لآجلة �لقائمة كما في 31 دي�سمبر 2015 و31 دي�سمبر 2014:

23. مطلوبات طارئة والتزامات )تابع(

24.عقود ال�رشف الأجنبي الآجلة ومبادلة اأ�سعار الفائدة
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014

األف درهماألف درهم

اإیرادات فوائد

385.630477.088قرو�س �سخ�سية للمو�طنين و�لو�فدين  

180.652203.473قرو�س �لرهن

696.460639.703بطاقات �ئتمان

148.673141.042قرو�س �سيار�ت

968.717968.897قرو�س تجارية ل�سركة ر�ك للتمويل

101.15140.885قرو�س م�سرفية لل�سركات

164.982106.749قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

73.44944.728قرو�س م�سرفية �أخرى لالأفر�د

175.014157.068��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

3.7454.576ود�ئع لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي:

3.2811.110بنوك �أخرى

2٫901٫7542٫785٫319

م�صاريف فوائد

168.425189.235مبالغ م�ستحقة للعمالء 

49.96916.450�سند�ت دين م�سدرة

5.4351.431قرو�س من بنوك �أخرى

223٫829207٫116

القيمة العادلةقيمة العقد

األف درهماألف درهم

312.850.24822.625 دي�سمبر 2015

311.674.88812.789 دي�سمبر 2014

24.عقود ال�رشف الأجنبي الآجلة ومبادلة اأ�سعار الفائدة )تابع(

25. اإيرادات وم�ساريف الفوائد

فيما يلي معامالت مبادلة �أ�سعار �لفائدة �لقائمة كما في 31 دي�سمبر 2015 و31 دي�سمبر 2014:

�إن �لقي��م �لعادل��ة �لموجب��ة لعقود �ل�سرف �لأجنب��ي �لآجلة �لقائمة مدرجة �سم��ن �لموجود�ت �لأخرى، 

ف��ي حين �أن �لقيمة �لعادلة �ل�س��البة له��ا مدرجة �سمن �لمطلوبات �لأخرى.
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20152014

األف درهماألف درهم

140.557100.742تمويل �ل�َسلم �لإ�سالمي لالأفر�د

78.08447.737مر�بحة �ل�سيار�ت �لإ�سالمية

174.02558.229تمويل تجاري �إ�سالمي

1.333-��ستثمار�ت �إ�سالمية

-2.668تمويل على �أ�سا�س �لأ�سول �لإ�سالمية

9.9531.249تمويل عقاري �إ�سالمي

405٫287209٫290

29.53624.624�أرباح موزعة على ود�ئع ��ستثمارية �إ�سالمية لأجل

5.3815.663�أرباح موزعة على ود�ئع �إ�سالمية تحت �لطلب

34٫91730٫287

20152014

األف درهماألف درهم

26.95130.420قرو�س �سخ�سية للمو�طنين و�لو�فدين  

31.41833.042قرو�س �لرهن

248.060209.673بطاقات �ئتمان

17.48840.035قرو�س �سيار�ت

66.93672.787قرو�س تجارية ل�سركة ر�ك للتمويل

15.19110.483قرو�س م�سرفية لل�سركات

44.40140.326قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

79.05182.797�إير�د�ت من �لأن�سطة بر�سم �لأمانة

67.33359.591�لتاأمين �لم�سرفي

85.42173.791قرو�س م�سرفية �أخرى لالأفر�د

682٫250652٫945

26. الإيرادات من التمويل الإ�سلمي والتوزيعات للمودعني

27.�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت
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البيانات املالية
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20152014

األف درهماألف درهم

614.646612.814تكاليف موظفين )�إي�ساح 31( 

94.63493.119تكاليف �إيجار

32.64835.500م�ساريف ت�سويق

123.174130.000��ستهالك و�إطفاء

51.03449.209تكاليف �ت�سالت

52.68750.512�أتعاب قانونية و��ست�سارية

77.58375.881م�ساريف حا�سوب

367.544378.068تكاليف �نتد�ب موظفين

64.55780.116�أخرى

1٫478٫5071٫505٫219

20152014

األف درهماألف درهم

4.261)6.800()خ�سارة( / ربح �لقيمة �لعادلة

6322.174�إير�د�ت من توزيعات �أرباح

)6٫168(6٫435

20152014

األف درهماألف درهم

-238.395�إجمالي �أق�ساط �لتاأمين

-)57.245(ناق�ساً: �أق�ساط تاأمين متنازل عنها ل�سركات �إعادة �لتاأمين

-181٫150�صافي االأق�صاط المتبقية

-)11.446(�سافي �لتغير في �حتياطي �لأق�ساط غير �لمكت�سبة

-169٫704�صافي اأق�صاط التاأمين

-)183.998(�إجمالي �لمطالبات �لمتكبدة

-54.562مطالبات �لتاأمين �لم�ستردة من �سركات �إعادة �لتاأمين

-)129٫436(�صافي المطالبات المتكبدة

-5.259�إجمالي �لعمولت �لمكت�سبة

-)8.022(ناق�ساً: �لعمولت �لمتكبدة

-)2٫763(�صافي العموالت المتكبدة

-37٫505اإجمالي اأرباح عقود التاأمين

28.اإجمايل اأرباح عقود التاأمني 

29.اإيرادات من ال�ستثمارات

30. م�ساريف العمليات

�كتمل �ل�س��تحو�ذ على �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية للتاأمين بتاريخ 28 مايو 2015، وقد �أدرجت �لنتائج 

�لمالية لل�سركة في دفاتر �لمجموعة �عتبار�ً من ذلك �لتاريخ.
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20152014

األف درهماألف درهم

564.362557.162رو�تب وبدلت وحو�فز

5.07311.594معا�سات

15.56417.968مكافاآت نهاية �لخدمة 

29.64726.090�أخرى

614٫646612٫814

20152014

1.400.3871.454.602�سافي �لربح �لعائد للم�ساهمين عن �ل�سنة باآلف �لدر�هم

1.676.2451.676.245�لمتو�سط �لمرجح لعدد �لأ�سهم �لم�سدرة بالآلف

0.840.87ربحية �ل�سهم �لأ�سا�سية بالدرهم

31. تكاليف موظفني

32. ربحية ال�سهم

33. توزيعات اأرباح

34.معاملت واأر�سدة الأطراف ذات العلقة

يحت�سب �لعائد �لأ�سا�سي على �ل�سهم بق�سمة �سافي �لربح �لعائد لم�ساهمي �لبنك على �لمتو�سط 

�لمرج��ح لع��دد �لأ�س��هم �لعادي��ة �لم�س��درة خالل �لفترة. وح�س��ب �لمعيار �لمحا�س��بي �لدول��ي رقم 33 

“ربحي��ة �ل�س��هم”، فق��د ت��م �لأخذ في �لعتب��ار تاأثير �أ�س��هم �لمنحة �لم�س��درة باأثر رجعي عند ح�س��اب 
�لمتو�س��ط �لمرجح لعدد �لأ�س��هم �لعادية خالل كاف��ة �لفتر�ت �لمعرو�سة. 

�قترح مجل���س �لإد�رة في �جتماعه �لمنعقد بتاريخ 2 فبر�ير 2016 توزيع �أرباح نقدية بن�س��بة 50% بقيمة 

838.12 مليون درهم من ر�أ�س �لمال �لم�سدر و�لمدفوع بالن�سبة لل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2015 

)2014: توزيعات �أرباح نقدية بن�سبة 50% بقيمة 838.12 مليون درهم(.  

ل��ن يتم �حت�س��اب توزيع��ات �لأرباح حتى يتم �عتمادها في �لجمعية �لعمومية �ل�س��نوية، وبناًء على ذلك 

فاإن توزيعات �لأرباح �لمقترحة �سوف يتم �حت�سابها كمخ�س�س من �لأرباح �لمحتجزة لل�سنة �لمنتهية 

في 31 دي�س��مبر 2015 وذلك بعد �لمو�فقة عليها من قبل �لم�س��اهمين. 

تتكون �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة من �لم�س��اهمين و�لإد�رة �لعليا و�لأعمال �لتي ي�س��يطر عليها �لم�س��اهمون 

و�أع�س��اء مجل���س �لإد�رة وتل��ك �لتي يمار�س��ون عليها نفوذ�ً �إد�ري��اً فعالً. �أبرمت �لمجموعة خالل �ل�س��نة 

معامالت هامة مع �أطر�ف ذ�ت عالقة خالل �س��ياق �لعمل �لعتيادي بال�س��روط �لتجارية �لعتيادية. 

لم تكن هناك �أي �أ�سهم لها تاأثير مخف�س محتمل كما في 31 دي�سمبر 2015 و2014.
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20152014

األف درهماألف درهم

معامالت خالل ال�صنة

213421�إير�د�ت �لفو�ئد / �لأرباح

14.2458.588م�ساريف �لفو�ئد / �لأرباح 

6381.222�إير�د�ت عمولت

7.5928.286مكافاآت �أع�ساء مجل�س �لإد�رة

12.77219.586مكافاآت م�ستحقة لكبار موظفي �لإد�رة

الر�صید في 31 دي�صمبر:

قرو�س و�سلفيات:

-129- م�ساهمون و�سركات �أخرى ذ�ت عالقة

131220- �أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�سركاتهم ذ�ت �لعالقة

5.0506.386- كبار موظفي �لإد�رة

5٫3106٫606

مبالغ م�صتحقة للعمالء:

1.683.5111.349.557- م�ساهمون و�سركات �أخرى ذ�ت عالقة

12.94566.728- �أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�سركاتهم ذ�ت �لعالقة

9.5403.915- كبار موظفي �لإد�رة

1٫705٫9961٫420٫200

التزامات غير قابلة لالإلغاء ومطلوبات طارئة وعقود اآجلة

140.179122.860- م�ساهمون و�سركات �أخرى ذ�ت عالقة

423456- �أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�سركاتهم ذ�ت �لعالقة

140٫602123٫316

ذمم التاأمين المدينة

-19.312- مبالغ م�ستحقة من حملة �لوثائق

ذمم التاأمين الدائنة

-614- مبالغ م�ستحقة لحملة �لوثائق

34.معاملت واأر�سدة الأطراف ذات العلقة

تتكون �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة من �لم�س��اهمين و�لإد�رة �لعليا و�لأعمال �لتي ي�س��يطر عليها �لم�س��اهمون 

و�أع�س��اء مجل���س �لإد�رة وتل��ك �لتي يمار�س��ون عليها نفوذ�ً �إد�ري��اً فعالً. �أبرمت �لمجموعة خالل �ل�س��نة 

معام��الت هام��ة م��ع �أطر�ف ذ�ت عالقة خالل �س��ياق �لعمل �لعتيادي بال�س��روط �لتجاري��ة �لعتيادية. �إن 

�لمعام��الت و�لأر�سدة �لنا�س��ئة عن هذه �لمعام��الت هي على �لنحو �لتالي:

78

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

20152014

األف درهماألف درهم

802.647696.244نقد في �ل�سندوق )�إي�ساح 3(

ر�سيد �لح�ساب �لجاري لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي 

)�إي�ساح 3(
277.835-

1.906.813305.947مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى )�إي�ساح 4(

2٫987٫2951٫002٫191

ناق�ساً: مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى بفترة ��ستحقاق �أ�سلية تبلغ 

ثالثة �أ�سهر �أو �أكثر
)547.446(-

2٫439٫8491٫002٫191

35. نقد وما يف حكمه

36. حتليل القطاعات

بعد تبني �لإد�رة للمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 8، يتم رفع �لتقارير عن �لقطاعات �لت�سغيلية وفقاً 

لآلي��ة رف��ع �لتقارير �لد�خلية �إلى �لإد�رة �لتي تتولى م�س��وؤولية تخ�سي�س �لمو�رد للقطاعات �لت�س��غيلية 

وتقيي��م �أد�ئه��ا. �إن جمي��ع �لقطاع��ات �لت�س��غيلية �لم�س��تخدمة من قب��ل �لبنك تلبي تعري��ف �لقطاع 

بموجب �لمعيار �لدول��ي للتقارير �لمالية رقم 8.

لدى �لمجموعة �أربعة قطاعات عمل رئي�سية:

�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د - ت�س��مل �لح�س��ابات �لجارية للعمالء من �لأفر�د، وح�س��ابات �ل�سركات   •
�ل�سغيرة و�لمتو�س��طة، وح�س��ابات �لتوفير، و�لود�ئع، وبطاقات �لئتمان و�لخ�سم، و�لرهون �لعقارية 

و�لقرو�س للعمالء من �لأفر�د و�ل�س��ركات �ل�سغيرة و�لمتو�س��طة. 

�لخدمات �لم�سرفية لل�س��ركات - ت�س��مل �لمعامالت مع �لهيئات �لعتبارية بما في ذلك �لهيئات   •
�لحكومية وموؤ�س�سات �لقطاع �لعام ومن �سمن خدماتها �لقرو�س و�ل�سلفيات و�لود�ئع ومعامالت 

�لتمويل �لتجاري للعمالء و�لموؤ�س�س��ات �لمالية. 

خدم��ات �لخزين��ة - ت�س��مل �أن�س��طة غرف��ة �لت��د�ول و�س��وق �لم��ال ذي �ل�سلة ومعام��الت �ل�سرف   •
�لأجنب��ي م��ع �لبنوك و�لموؤ�س�س��ات �لمالي��ة �لأخرى من بينها م�سرف �لإمار�ت �لمركزي ول ت�س��كل 

�أي منها قطاع��اً منف�سالً.

�لتاأمي��ن - ي�س��مل جمي��ع تعامالت �لتاأمين لل�س��ركة �لتابعة للبنك �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطنية   •
مين.  للتاأ

ت�س��تمل �لقطاع��ات �لمذكورة �أعاله عل��ى �لمنتجات و�لخدمات �لم�سرفية �لتقليدية و�لإ�س��المية لدى 

�لمجموعة. 

ولما كانت كافة عمليات �لقطاعات لدى �لمجموعة عمليات مالية تحقق معظم �إير�د�تها من �لفو�ئد 

و�لر�س��وم و�لعم��ولت، ف��اإن �لإد�رة تعتمد في �لمق��ام �لأول على �لإير�د�ت ونتائج �لقطاع��ات لتقييم �أد�ء 

كل قطاع.

يت��م ع��ادةً تخ�سي���س �لأمو�ل بين �لقطاعات، �لأم��ر �لذي يوؤدي �إلى وجود تحوي��الت لتكلفة �لتمويل يتم 

بيانها �سمن �لإير�د�ت فيما بين �لقطاعات. ت�س��تند �لفائدة �لمحت�س��بة على هذه �لأمو�ل �إلى �سيا�س��ة 

�لبنك حول ت�س��عير معامالت تحويل �لأمو�ل. ل توجد عنا�سر هامة �أخرى �سمن �لإير�د�ت �أو �لم�ساريف 

بين قطاعات �لأعمال.

ت�س��تند تقاري��ر �إد�رة �لمجموع��ة �إل��ى قيا���س �ساف��ي �لأرب��اح �لت��ي تتاأل��ف م��ن �ساف��ي �إي��ر�د�ت �لفو�ئد 

ومخ�س�س��ات �لنخفا���س ف��ي قيم��ة �لقرو���س و�سافي �إي��ر�د�ت �لر�س��وم و�لعم��ولت و�لإي��ر�د�ت �لأخرى 

و�لم�سروف��ات غي��ر �لمتعلق��ة بالفائدة.
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الخدمات 

الم�صرفية 

لالأفراد

الخدمات 

الم�صرفية 

لل�صركات

 الخزینة

واأن�صطة 

اأخرى

 اأعمال

التاأمين

تكاليف غير 

موزعة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2015

2.677.925-2.477.34584.949113.5962.035�سافي �إير�د�ت �لفو�ئد �لخارجية 

�لإير�د�ت من �لتمويل �لإ�سالمي 

�سافية من �لتوزيعات للمودعين
367.7022.668---370.370

�إير�د�ت / م�ساريف تحويل 

�لمعامالت 
)36.795(1.79535.000---

�صافي الفوائد / االإيرادات من 

التمويل االإ�صالمي
2٫808٫25289٫412148٫5962٫035-3٫048٫295

890.937-763.81520.56969.35337.200�إير�د�ت غير م�ستملة على فو�ئد 

3٫939٫232-3٫572٫067109٫981217٫94939٫235اإيرادات العمليات

م�ساريف �لعمليات غير م�ستملة 

على �ل�ستهالك و�لإطفاء
)1.074.113()28.054()7.032()23.613()222.521()1.355.333(

)123.174()69.326()2.950()149()934()49.815(�ل�ستهالك و�لإطفاء

)1٫478٫507()291٫847()26٫563()7٫181()28٫988()1٫123٫928(مجموع م�صاريف العمليات

مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة، 

بال�سافي
)1.023.507()31.898(---)1.055.405(

1٫405٫320)291٫847(1٫424٫63249٫095210٫76812٫672�صافي الربح / )الخ�صارة(

39.597.546-26.447.0182.809.3139.554.086787.129موجود�ت �لقطاع

955.508955.508----موجود�ت غير موزعة 

26٫447٫0182٫809٫3139٫554٫086787٫129955٫50840٫553٫054مجموع الموجودات

32.428.637-24.851.6392.578.4434.528.642469.913مطلوبات �لقطاع

406.969406.969----مطلوبات غير موزعة

24٫851٫6392٫578٫4434٫528٫642469٫913406٫96932٫835٫606مجموع المطلوبات

31 دي�صمبر 2014

2.578.203--2.424.96028.877124.366�سافي �إير�د�ت �لفو�ئد �لخارجية 

�لإير�د�ت من �لتمويل �لإ�سالمي 

�سافية من �لتوزيعات للمودعين
179.003----179.003

�إير�د�ت / م�ساريف تحويل 

�لمعامالت
)27.891(5.23522.656---

�صافي الفوائد / االإيرادات من 

التمويل االإ�صالمي
2٫576٫07234٫112147٫022--2٫757٫206

797.946--729.26714.34654.333�إير�د�ت غير م�ستملة على فو�ئد 

3٫555٫152--3٫305٫33948٫458201٫355�إير�د�ت �لعمليات

م�ساريف �لعمليات غير م�ستملة 

على �ل�ستهالك و�لإطفاء
)1.078.835()16.313()6.102(-)273.969()1.375.219(

)130.000()71.015()58()262()58.665(�ل�ستهالك و�لإطفاء

)1٫505٫219()344٫984(-)6٫160()16٫575()1٫137٫500(مجموع م�صاريف العمليات

مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة، 

بال�سافي
)595.331(----)595.331(

1٫454٫602)344٫984(-1٫572٫50831٫883195٫195�صافي الربح / )الخ�صارة(

33.831.045--25.267.315990.5287.573.202موجود�ت �لقطاع

999.112999.112----موجود�ت غير موزعة 

999٫11234٫830٫157-25٫267٫315990٫5287٫573٫202مجموع الموجودات

27.237.016--21.819.2871.741.0143.676.715مطلوبات �لقطاع

462.020462.020----مطلوبات غير موزعة

462٫02027٫699٫036-21٫819٫2871٫741٫0143٫676٫715مجموع المطلوبات

36. حتليل القطاعات )تابع(
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37. اأن�سطة بر�سم الأمانة 

38. دعاوى ق�سائية

39. اإعادة الت�سنيف 

40. اندماج الأعمال

 في �إجر�ء�ت ودعاوى قانونية مختلفة نا�س��ئة في �س��ياق �لعمل �لمعت��اد. وحيث �إنه ل 
ً
يع��د �لبن��ك طرف��ا

يمك��ن �لتنب��وؤ بنتائج ه��ذه �لإجر�ء�ت و�لدعاوى على وجه �لتاأكيد، فاإن �إد�رة �لبنك ل تعتقد باأنه �س��يكون 

لهذه �لإجر�ء�ت و�لدعاوى �أي تاأثير �سلبي جوهري على �لبيانات �لمالية �لموحدة �إذ� لم يتم �لف�سل فيها 

ل�سالح �لبنك. 

تتعر���س �ل�س��ركة �لتابع��ة للبنك �س��ركة ر�أ���س �لخيمة �لوطني��ة للتاأمين، كغيرها من �س��ركات �لتاأمين، 

لعدد من �لق�سايا �لقانونية �لمرفوعة بحق �ل�س��ركة فيما يتعلق باأعمال �لتاأمين. يتم ر�سد مخ�س�س 

لكل حالة على حدة �إذ� كان من �لمحتمل �أن ي�سفر �لحكم في �لدعوى عن خ�سارة للمجموعة من حيث 

تدف��ق �لمو�رد �لقت�سادية �لتي يمكن و�سع تقدير موثوق لقيمتها.

بتاري��خ 28 ماي��و 2015 ��س��تحوذ �لبن��ك على ح�سة بن�س��بة 79.23% في �س��ركة ر�أ���س �لخيم��ة �لوطنية 

للتاأمي��ن ���س.م.ع �لعامل��ة في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة من خالل عر�س عام لم�س��اهمي �ل�س��ركة. 

�سنف��ت �لإد�رة عملية �ل�س��تحو�ذ باعتبارها �ندماج �أعمال بموج��ب �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 

3، “�ندماج �لأعمال”. ونتيجة لعملية �ل�ستحو�ذ، عزز �لبنك مكانته في �سوق �لتاأمين �لذي كان في وقت 
�س��ابق يتم من خالل ناف��ذة �لتاأمين �لم�سرفي بالبنك. 

لقد �أعيد ت�سنيف وتجميع �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة لتتو�فق مع ت�سنيف �ل�سنة �لحالية.

تحتفظ �لمجموعة بموجود�ت ب�سفة �لأمين للعمالء دون حق �لرجوع �إلى نف�س��ها. بتاريخ 31 دي�س��مبر 

2015، بلغت قيمة هذه �لموجود�ت 1.786 مليون درهم )2014: 1.775 مليون درهم( و��ستُبعدت من هذه 

�لبيانات �لمالية �لموحدة للبنك. 
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البيانات املالية
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األف درهم

المقابل

317.244�إجمالي �لمقابل �لنقدي )�أ(

المبالغ الم�صجلة للموجودات غير الملمو�صة المحددة 

الم�صتحوذ عليها

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

9.09219.209ممتلكات ومعد�ت

54.32034.320��ستثمار�ت في �أور�ق مالية 

113.288113.288نقد وما في حكمه

56.9147.384�سافي �لذمم �لمدينة

233٫614174٫201قيمة الموجودات ال�صافية المحددة عند اال�صتحواذ - )اأ(

القيمة العادلة للموجودات ال�صافية المحددة 

الم�صتحوذ عليها: )ب * 79٫23٪( - )ج(
138٫023

�لموجود�ت غير �لملمو�سة:

12.835عالقات �لعمالء

12٫835مجموع الموجودات غير الملمو�صة )اإي�صاح 10( - )د(

ال�صهرة �صاملة رخ�صة التامين )اإي�صاح 10( : )اأ( - )ج( 

- )د(
166٫386

317.244�لمقابل �لنقدي �لمحول

)113.288(�لنقد وما في حكمه �لم�ستحوذ عليه

�صافي التدفق النقدي المدفوع عن اال�صتحواذ على 

�صركة راأ�ض الخيمة الوطنية للتاأمين  

203٫956

40. اندماج الأعمال )تابع(

41. اإدارة املخاطر املالية 

يلخ���س �لج��دول �لتالي �لمقابل �لمالي �لمدفوع عن �ل�س��تحو�ذ و�لقيم��ة �لعادلة للموجود�ت �لمحددة 

�لم�ستحوذ عليها بتاريخ �ل�ستحو�ذ.

حقق��ت �أعم��ال �لتاأمي��ن �إير�د�ت ت�س��غيلية بقيمة 39.235 �أل��ف درهم و�أرباحاً �سافي��ة بقيمة 12.672 �ألف 

دره��م من��ذ 28 ماي��و 2015. وفيما لو كان �ل�س��تحو�ذ قد حدث في 1 يناير 2015، فاإن �لإير�د�ت �لت�س��غيلية 

�لمكت�س��بة و�سافي �لخ�س��ارة كانت �س��تبلغ 47.6 مليون درهم و23.1 مليون درهم على �لتو�لي. 

بالإ�ساف��ة �إل��ى رخ�س��ة �لتاأمي��ن �لمكت�س��بة، يمكن �أن تعزى �ل�س��هرة �لمكت�س��بة للمكان��ة �لجيدة �لتي 

تحتلها �أعمال �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين ب�سبب �متياز�تها و�سمعتها في دولة �لإمار�ت �لعربية 

�لمتح��دة. ل��دى �ل�س��ركة فريق �إد�ري كفء وموظفي��ن موؤهلين مع مبيعات قوية ومه��ار�ت لإد�رة �لمخاطر. 

وهناك مميز�ت كبيرة من �ل�س��تحو�ذ مع �لبنك �س��يتم ��س��تغاللها في �لم�ستقبل. 

41-1 مراجعة اإدارة املخاطر

تتعر���س �لمجموع��ة م��ن خ��الل �أن�س��طتها لمخاطر مالي��ة متنوعة، وتلك �لأن�س��طة تنط��وي على تحليل 

وتقيي��م وقب��ول و�إد�رة درج��ة مح��ددة من �لمخاطر �أو مجموع��ة من �لمخاطر. �إن قب��ول �لمخاطر يعتبر في 

�سميم ن�ساط �لخدمات �لمالية. تهدف �لمجموعة �إلى تحقيق تو�زٍن مالئم بين �لمخاطر و�لعائد�ت و�لحد 

من �لتاأثير�ت �ل�س��لبية �لمحتملة على �لأد�ء �لمالي للمجموعة.

�إن �سيا�س��ات �إد�رة �لمخاط��ر ل��دى �لمجموع��ة م�سمم��ة لتحدي��د وتحليل ه��ذه �لمخاطر وو�سع �س��قوف 

و�سو�بط منا�س��بة لها ومر�قبتها و�للتز�م بال�س��قوف من خالل �لنظم �لمعلوماتية �لموثوقة و�لمتطورة. 

تق��وم �لمجموعة بمر�جعة �سيا�س��اتها و�أنظمتها �لم�س��تخدمة ف��ي �إد�رة �لمخاطر بطريقة منتظمة بما 

يعك���س �أثر �لتغير�ت في �لأ�س��و�ق و�لمنتجات و�لممار�س��ات �لنا�سئة �لمثلى.
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تع��رف مخاط��ر �لئتم��ان باأنها �لمخاط��ر �لمتعلقة باإخفاق �لعم��الء �أو �لزبائن �أو �لأط��ر�ف �لمقابلة لدى 

�لبنك في �أد�ء �لتز�ماتهم �أو عجزهم عن دفع �لفو�ئد �أو �لمبالغ �لأ�سلية �أو بخالف ذلك تنفيذ �لتز�ماتهم 

�لتعاقدي��ة بموج��ب �تفاقيات �لقرو�س �أو �لت�س��هيالت �لئتمانية �لأخرى مما ي��وؤدي �إلى تكّبد �لمجموعة 

خ�سارة مالية. 

تن�ساأ مخاطر �لئتمان �أي�ساً من �نخفا�س �لتقييم �لئتماني لالأطر�ف �لمقابلة �لتي تحتفظ �لمجموعة 

باأدو�ته��ا �لئتماني��ة، �لأم��ر �ل��ذي يوؤدي �إل��ى �لنخفا�س في قيمة �لموج��ود�ت. وحي��ث �إن مخاطر �لئتمان 

للمجموع��ة تع��د مخاط��ر جوهرية، فيت��م تخ�سي�س مو�رد وخب��ر�ت و�سو�بط هام��ة لإد�رة هذه �لمخاطر 

�سمن �لأق�س��ام �لرئي�سية في �لبنك.

تن���س �سيا�س��ة �لئتم��ان ل��دى �لمجموعة على و�سع �أ�س��لوب عمل منظم وثابت لتحدي��د و�إد�رة مخاطر 

�لمقتر�سي��ن و�لأط��ر�ف �لمقابلة �لتي تتعر�س لها �لموجود�ت ف��ي قطاعي �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د 

و�ل�سركات. 

يتحمل رئي���س ق�س��م تمويل �لأفر�د ورئي���س ق�س��م تمويل �ل�س��ركات، وفريق �لعمل �لتابع لهما، وموظفي 

ق�س��م �لتح�سي��ل، م�س��وؤولية تحدي��د مخاط��ر �لئتم��ان و�إد�رته��ا على م�س��توى �لمعام��الت و�لمحافظ 

�ل�س��تثمارية وع��ن �سمان �للتز�م بالإجر�ء�ت �لخا�سة بالمخاطر بطريق��ة تتالءم مع �إطار �لعمل �لمقرر 

ف��ي �سيا�س��ة �لئتمان وتوجيه��ات بر�مج �لمنتجات وتعامي��م �لئتمان وكذلك �سمان �للت��ز�م بالمعايير 

�لتنظيمية. 

تدي��ر �لمجموع��ة تركي��ز�ت مخاطر �لئتم��ان وتحدد �س��قوفها و�سو�بطها عندما يت��م تحديدها وخا�سة 

ت�سني��ف �لمخاط��ر �إلى مخاط��ر خا�سة بكل طرف مقابل �أو مجموعة على ح��دة، وكذلك تلك �لخا�سة 

بقطاع��ات �لعم��ل و�ل��دول. يتوفر ل��دى �لمجموعة دلي��ل لبر�مج �لمنتج��ات تحدد فيه �س��قوف �لتعر�س 

ومعايير �لإقر��س. ويتوفر لدى �لمجموعة �أي�ساً �سقوف �ئتمانية تحدد �سقوف �لإقر��س و�لقتر��س �إلى / 

من �لبنوك �لأخرى.

تق��وم �لمجموع��ة بهيكل��ة �لم�س��تويات �لخا�س��ة بمخاط��ر �لئتمان �لت��ي يتعر�س لها م��ن خالل و�سع 

�س��قوف لحج��م �لمخاط��ر �لمقبول��ة فيما يتعلق بمقتر�س و�ح��د �أو مجموعة م��ن �لمقتر�سين وكذلك 

للقطاع��ات �لجغر�في��ة وقطاع��ات �لأعمال. تتم مر�قبة هذه �لمخاطر ب�س��كٍل متو��سل. وتتم �لمو�فقة 

على �ل�س��قوف �لخا�سة بم�س��توى مخاطر �لئتمان وفقاً للمنتج وقطاع �لعمل و�لدولة بو��س��طة لجنة 

�لئتمان ومجل���س �لإد�رة.

يتم �لحد من �لتعر�س للمخاطر �لخا�سة باأي مقتر�س بما في ذلك �لبنوك بمزيد من �ل�سقوف �لفرعية 

�لتي تغطي �لتعر�سات �سمن �لميز�نية �لعمومية وخارجها وكذلك و�سع �س��قوف لمخاطر �لمعامالت 

�ليومية فيما يتعلق ببنود �لمتاجرة مثل �لعقود �لآجلة ل�سرف �لعمالت �لأجنبية، وتتم مر�قبة �لتعر�سات 

�لفعلية في مقابل �ل�سقوف �لمحددة ب�سكٍل متو��سل. 

ل��دى �لمجموعة �سيا�س��ات مطبق��ة تنّظم عملية تحديد �ل�سمانات �لم�س��تحقة بما في ذلك و�س��ائل 

�لحماية �لئتمانية �لتي يتم �أخذها بالعتبار لتخفيف مخاطر �لئتمان وت�سمل �لحد �لأدنى للمتطلبات 

�لت�سغيلية �لالزمة لكل �سمان يُ�ستخدم كو�سيلة لتخفيف مخاطر �لئتمان. �إن غالبية �ل�سمانات لدى 

�لمجموعة ت�س��مل رهن �لعقار�ت و�ل�س��تثمار�ت و�لمركبات وغيرها من �لموجود�ت �لم�س��جلة.

 يتم تقييم �ل�سمانات على فتر�ت دورية تتر�وح بين ثالثة �أ�س��هر و�س��نة تبعاً لنوع �ل�سمان. وفيما يتعلق 

تحدي��د�ً بالعق��ار�ت �لمرهون��ة، يتم و�سع �إط��ار لتقييم �لعقار�ت بما ي�سمن توفر �ل�سيا�س��ات و�لإجر�ء�ت 

�لت��ي تكف��ل �إج��ر�ء عملي��ة تقييم فعالة و�س��ليمة للعق��ار�ت �لمرهونة و�لأن�س��طة �لأخ��رى ذ�ت �ل�سلة 

�لمتعلق��ة بتو�سيح ومتابع��ة و�إد�رة عملية �لتقييم.

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان
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البيانات املالية
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اأق�صى تعرّ�ض

20152014

األف درهماألف درهم

�لتعر�سات لمخاطر �لئتمان فيما يتعلق بالبنود �لمدرجة في �لميز�نية �لعمومية كالتالي:

1.906.813305.947مبالغ م�ستحقة من �لبنوك

قرو�س و�سلفيات:

25.400.58024.276.616- قرو�س للعمالء من �لأفر�د

2.397.516989.859- قرو�س للعمالء من �ل�سركاء

-254.655موجود�ت عقود �لتاأمين

4.114.9813.785.289��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

282.280239.476موجود�ت �أخرى

�لتعر�سات لمخاطر �لئتمان فيما يتعلق بالبنود غير �لمدرجة في �لميز�نية �لعمومية كالتالي:

872.232844.612�لتز�مات قرو�س وبنود �أخرى غير مدرجة في �لميز�نية �لعمومية

35٫229٫05730٫441٫799

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-1 احلــد الأق�ســى للتعر�س ملخاطر الئتمان قبــل ال�سمانات املُحتفظ بها والتعزيزات 

الئتمانية الأخرى 

يُ�مثِّ���ل �لجدول �أعاله �أ�س��و�أ �حتمال من حيث تعّر�س �لمجموعة لمخاطر �لئتمان كما في 31 دي�س��مبر 

2015 و2014، دون �لأخ��ذ ف��ي �لعتب��ار �أي �سمان��ات محتف��ظ به��ا �أو تعزي��ز�ت �ئتماني��ة �أخرى. بالن�س��بة 

للموجود�ت �لمدرجة في �لميز�نية �لعمومية، ي�ستند �لتعّر�س �لمو�سح �أعاله �إلى �سافي �لقيم �لدفترية 

كما ه��و مدرج في بيان �لمركز �لمالي �لموحد. 

وكم��ا يظه��ر �أعاله، ف��اإن �لتعر�سات �لأكثر �أهمية تن�س��اأ من �لقرو�س و�ل�س��لفيات للعمالء )بما في ذلك 

�للتز�مات( و�لمبالغ �لم�س��تحقة من �لبنوك.

�إن �لإد�رة و�ثق��ة م��ن قدرته��ا عل��ى مو��سل��ة �ل�س��يطرة على �لخ�س��ارة و�لح��د منها و�لتي قد تن�س��اأ عن 

�لتعرّ�س لمخاطر �لئتمان �لناتجة عن محفظة �لقرو�س و�ل�سلفيات ومحفظة �ل�ستثمار�ت في �لأور�ق 

�لمالية و�لمبالغ �لم�س��تحقة من �لبنوك، وذلك على �أ�سا���س ما يلي:

   •    تم ت�سنيف ما ن�سبته 90% )2014: 93%( من �لقرو�س و�ل�سلفيات في �لدرجات �لعليا وفقاً لنظام 
�لتقييم �لد�خلي للبنك.

تمث��ل قرو���س �لرهن �لعقاري و�لقرو�س مقابل �ل�س��تثمار�ت و�لتمويل �لقائم عل��ى �لأ�سول وقرو�س   •  
�لمركبات �سريحة كبيرة من �لقرو�س و�ل�سلفيات 31%، ) 2014: 30%( من �لقرو�س و�ل�سلفيات، وهي 

موؤمنة بال�سمانات.

ت�س��مل ن�س��بة 6.2% )2014: 7.2%( م��ن �لقرو���س قرو�س��اً �أعي��دت جدولتها حيث قام��ت �لمجموعة   •  
بتوفيق �س��عر �لفائدة على �لإقر��س بما يتما�س��ى مع �أ�س��عار �ل�س��وق وترتيبات �ل�سد�د �لممنوحة �أو 

�لمعدل��ة للتمكن م��ن �إد�رة مخاطر �لئتمان. 

يقوم �لبنك بمر�جعة �سيا�سته �لئتمانية ب�سكٍل متو��سل ويجري �لتغيير�ت �لالزمة عليها ��ستناد�ً   •  
�إل��ى تقاري��ر نظام �لمعلومات �لإد�رية و�لأنماط �لتي تنتج من هذه �لتقارير.

يتاألف جزء كبير من �ل�ستثمار�ت في �لأور�ق �لمالية من �أدو�ت �لدين �لم�سدرة بو��سطة موؤ�س�سات   •  
و�سركات حكومية و�سبه حكومية مرموقة. 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015

قرو�ض 

و�صلفيات 

للعمالء

 مبالغ

 م�صتحقة

من البنوك

قرو�ض 

و�صلفيات 

للعمالء

 مبالغ

 م�صتحقة

من البنوك

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

لم يتاأخر �سد�دها ولم تتعر�س لالنخفا�س 

في �لقيمة 

25.683.1321.906.81324.050.663305.947

تاأخر �سد�دها لكنها لم تتعر�س 

لالنخفا�س في �لقيمة 

1.945.196-1.136.277-

-618.762-914.368تعر�ست لنخفا�س فردي في �لقيمة 

28٫542٫6961٫906٫81325٫805٫702305٫947االإجمالي

-)539.227(-)744.600(ناق�ساً: مخ�س�س �لنخفا�س في �لقيمة

27٫798٫0961٫906٫81325٫266٫475305٫947ال�صافي

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015

قرو�ض 

و�صلفيات 

للعمالء

 مبالغ

 م�صتحقة

من البنوك

قرو�ض 

و�صلفيات 

للعمالء

 مبالغ

 م�صتحقة

من البنوك

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

قرو�س و�سلفيات 

-23.070.028-23.429.804- قرو�س �أفر�د

-980.635-2.253.328- قرو�س م�سرفية لل�سركات

305.947-1.906.813مبالغ م�ستحقة من �لبنوك

25٫683٫1321٫906٫81324٫050٫663305٫947االإجمالي

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-2 قرو�س و�سلفيات للعملء ومبالغ م�ستحقة من البنوك 

فيما يلي �لقرو�س و�ل�سلفيات للعمالء و�لمبالغ �لم�ستحقة من �لبنوك:

لم يتاأخر �سدادها ولم تتعر�س للنخفا�س في القيمة  

قرو�ض و�صلفيات

تعتمد �لمجموعة على ت�سنيف �لقرو�س �إلى �سر�ئح مختلفة عند تقييم خ�سائر �لنخفا�س في قيمة 

محفظة قرو�س �لمجموعة. يمكن تقييم جودة �لئتمان لمحفظة �لقرو�س و�ل�س��لفيات �لتي لم يتاأخر 

�سد�دها ولم تتعر�س لالنخفا�س في قيمتها بالرجوع �إلى نظام �لتقييم �لد�خلي �لمتبع لدى �لمجموعة.

 يت��م ت�سني��ف �لقرو���س �لم�سرفي��ة لالأفر�د �إل��ى مجموعات وفقاً لعدد �لأق�س��اط متاأخرة �ل�س��د�د. يتم 

ت�سني��ف كاف��ة �لقرو���س �لتي ل تعاني من تاأخر في �س��د�د �لفائدة و�لأق�س��اط ف��ي �لمجموعة )�سفر(. 

بينم��ا يت��م ت�سني��ف �لقرو�س و�ل�س��لفيات �لتي تعاني من تاأخر في �س��د�د �لفائدة و�لأق�س��اط ت�ساعدياً 

من �لمجموعة )1( فما فوق ��س��تناد�ً �إلى عدد �أيام �لتاأخر عن �ل�س��د�د. يتم ��ستخد�م م�سفوفة �لئتمان 

للعملي��ات �لم�سرفي��ة لل�س��ركات لت�سنيف �لقرو���س ذ�ت �لخ�سائ�س �لمختلفة. توجد ت�س��ع فئات من 

�لقرو�س منتظمة �ل�سد�د وفئة و�حدة للقرو�س غير منتظمة �ل�سد�د. تتم مر�جعة هذه �لتقييمات مرة 

و�حدة �س��نوياً على �لأقل �أو �أكثر ح�س��ب �لحاجة. يتم ت�سنيف �لقرو�س و�ل�س��لفيات على �أنها في حالة 

عج��ز ع��ن �ل�س��د�د بعد م��رور 90 يوماً على عدم �س��د�د �لفو�ئد و�لأق�س��اط. تن�س �سيا�س��ة �لئتمان على 
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015

قرو�ض 

االأفراد

قرو�ض 

ال�صركات

قرو�ض قرو�ض االأفرادالمجموع

ال�صركات

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

متاأخرة �ل�سد�د حتى 

30 يوماً
1.067.08462.9051.129.989697.8011.316699.117

متاأخرة �ل�سد�د من 

30 - 60 يوماً
450.91429.907480.821272.203508272.711

متاأخرة �ل�سد�د لأكثر 

من 60 يوماً
330.3464.040334.386164.449-164.449

1٫848٫34496٫8521٫945٫1961٫134٫4531٫8241٫136٫277المجموع

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015

قرو�ض 

االأفراد

قرو�ض 

ال�صركات

قرو�ض قرو�ض االأفرادالمجموع

ال�صركات

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

قرو�س تعر�ست لنخفا�س فردي 

في �لقيمة
835،13479،234914،368580،97637،786618،762

)229،985()9،570()220،415()268،037(-)268،037(�لقيمة �لعادلة لل�سمانات 

567،09779،234646،331360،56128،216388،777ال�صافي

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-2 قرو�س و�سلفيات للعملء ومبالغ م�ستحقة من البنوك )تابع(

تحدي��د �س��قوف �إقر����س د�خلية لمختلف �لتعر�س��ات لقطاعات �لعمل. تتم مر�جع��ة محفظة �لقرو�س 

لل�س��ركات على �أ�سا�س ربع �سنوي.

مبالغ م�صتحقة من البنوك

تحتفظ �لمجموعة بمبالغ م�س��تحقة من �لبنوك بقيمة 1.907 مليون درهم )2014: 306 مليون درهم( 

تمثل �أق�سى حد لتعر�سها لمخاطر �لئتمان �لناتجة عن هذه �لموجود�ت. يت�سمن �لر�سيد �لم�س��تحق 

من �لبنوك مبلغ 999.5 مليون درهم )2014: 73.5 مليون درهم( يمثل ود�ئع لدى بنوك وقبولت م�سرفية 

بقيمة 408.6 مليون درهم )2014: ل �سيء(. �أما �لأر�سدة �لمتبقية �لم�ستحقة من �لبنوك و�لموؤ�س�سات 

�لمالية �لأخرى فيتم �لحتفاظ بها لدى موؤ�س�س��ات مرموقة د�خل وخارج دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

حيث تقل مخاطر �لتعثر عن �ل�سد�د.

تاأخر �صدادها لكنها لم تتعر�ض لالنخفا�ض في القيمة

ل يت��م �عتب��ار �لقرو���س و�ل�س��لفيات �لتي تاأخر �س��د�دها لأقل م��ن 90 يوماً �أنها ق��د تعر�ست لالنخفا�س 

في قيمتها، �إل �إذ� �ُسنفت كذلك خالل �لتقييم �لجماعي. �لمبالغ �لإجمالية للقرو�س و�ل�سلفيات لفئة 

�لعم��الء �لتي تاأخر �س��د�دها لكنها لم تتعر���س لالنخفا�س في قيمتها هي على �لنحو �لتالي:  

تعر�صت النخفا�ض فردي في القيمة

يبين �لجدول �لتالي تفا�سيل �لقيمة �لإجمالية للقرو�س و�ل�سلفيات وموجود�ت �لتمويل �لإ�سالمي �لتي 

تعر�س��ت لنخفا���س فردي في قيمته��ا، بالإ�سافة �إلى �لقيمة �لعادلة لل�سمانات ذ�ت �ل�سلة �لمحتفظ 

بها بو��سطة �لبنك كرهن:

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(
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20152014قرو�ض معاد هيكلتها خالل ال�صنة

المنتج
عدد 

الح�صابات

قيمة 

القرو�ض 

عدد 

الح�صابات

قيمة 

القرو�ض 

األف درهماألف درهم

692394.083867500.058قرو�س �سخ�سية للمو�طنين و�لو�فدين

812.9991334.207قرو�س �لرهن

1.26654.72499537.120بطاقات �ئتمان

60053.27019815.847قرو�س �سيار�ت

--1411.722قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

--836.484قرو�س �ل�سركات

373202.009272113.024قرو�س �سركة ر�ك للتمويل

2٫961765٫2912٫345700٫256المجموع

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-2 قرو�س و�سلفيات للعملء ومبالغ م�ستحقة من البنوك )تابع(

يبلغ �لمخ�س�س �لإجمالي لالنخفا�س في قيمة �لقرو�س و�ل�س��لفيات 744.6 مليون درهم )2014: 539.2 

ملي��ون دره��م( ي�س��مل مبل��غ بقيم��ة 657.9 ملي��ون دره��م )2014: 436.2 مليون درهم( يمث��ل مخ�س�س 

�لقرو���س و�ل�س��لفيات �لتي تعر�ست لنخفا���س فردي في قيمتها، و�لمبلغ �لمتبق��ي بقيمة 86.7 مليون 

دره��م )2014: 103.0 ملي��ون دره��م( يمث��ل مخ�س�س �لمحفظ��ة لبيان �لمخاط��ر �لكامنة في محفظة 

�لقرو�س لدى �لمجموعة. هناك مبلغ 268 مليون درهم يمثل �لقيمة �لعادلة لل�سمانات �لمذكورة �أعاله 

�سمن قرو�س �لأفر�د هو عبارة عن مبلغ 259.7 مليون درهم للقيمة �لعادلة ل�سمانات قرو�س �لرهن ومبلغ 

8.34 مليون درهم لقرو�س �ل�س��ركات �ل�سغيرة و�لمتو�س��طة. 

القرو�ض وال�صلفيات املعاد هيكلتها 

ت�س��مل �أن�س��طة �إع��ادة �لهيكلة تعديالت �أ�س��عار �لفائدة وترتيبات متديد �ل�س��د�د وتعدي��ل �لدفعات. يتم 

تنفيذ غالبية �أن�سطة �إعادة �لهيكلة بغر�س حت�سني �لتدفقات �لنقدية وفقاً لأحكام و�رشوط دليل برنامج 

منتجات �ملجموعة. تتم مر�جعة هذه �ل�سيا�سات ب�سورةٍ م�ستمرة. ر�جعت �ملجموعة �ملحفظة بالكامل 

ومل تدرج �سمن هذ� �جلدول �سوى �لقرو�س �ملعاد هيكلتها ب�سبب �ل�سعوبات �ملالية. يو�سح �جلدول �أدناه 

�لقرو���س �ملعاد هيكلتها خالل عامي 2015 و2014: 
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

20152014القرو�ض المعاد هيكلتها 

المنتج
عدد 

الح�صابات

قيمة 

القرو�ض 

عدد 

الح�صابات

قيمة 

القرو�ض 

األف درهماألف درهم

1.9391.123.0812.3561.383.423قرو�س �سخ�سية للمو�طنين و�لو�فدين

60137.96975187.085قرو�س �لرهن

3.87371.4723.44850.798بطاقات �ئتمان

79963.20731320.105قرو�س �سيار�ت

--1410.076قرو�س �لأعمال �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

936.05313.312قرو�س �ل�سركات

754315.923588208.240قرو�س �سركة ر�ك للتمويل

7٫4481٫757٫7816٫7811٫852٫963المجموع

20152014

األف درهماألف درهم

A- إلى� AA1.109.8141.058.102

BBB- إلى� BBB+1.840.7781.798.246

1.118.623910.580غير م�سّنفة

4٫069٫2153٫766٫928المجموع

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-2 قرو�س و�سلفيات للعملء ومبالغ م�ستحقة من البنوك )تابع(

41-2-3 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

يعر�س �لجدول �لتالي محفظة �لقرو�س �لمعاد هيكلتها �لقائمة كما في 31 دي�سمبر: 

ت�سمل �ل�ستثمار�ت في �لأور�ق �لمالية �سند�ت �لدين �ل�سادرة عن �لحكومة و�لموؤ�س�سات �سبه �لحكومية 

و�لمحلية و�لدولية �لمرموقة.

يعر�س �لجدول �أدناه تحليل �أدو�ت �لدين بح�سب تقييم وكالة �لت�سنيف �لئتماني كما في 31 دي�سمبر 2015 

و2014 ��ستناد�ً �إلى ت�سنيف وكالتي موديز وفيت�س �أو ما يعادلهما. 

ت�س��مل �ل�س��ند�ت غي��ر �لم�سنف��ة �س��ند�ت / �سك��وك د�ئ��رة �لمالية بدب��ي بقيم��ة 702.1 مليون درهم 

)2014: 705.7 ملي��ون دره��م( وطي��ر�ن �لإم��ار�ت بقيمة 192.4 ملي��ون دره��م )2014: 204.9 مليون درهم(، 

و�س��ند�ت مرتبطة بالئتمان بقيمة 220.4 مليون درهم )2014: ل �س��يء( و�سكوك نخيل )�س��ركة تابعة 

لحكومة دبي( بقيمة 3.7 مليون درهم )2014: ل �س��يء(. و�لإد�رة غير قلقة ب�س��اأن �لأدو�ت غير �لم�سنفة 

�لمذكورة. 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

بنود �صمن المیزانیة العمومیة
الإمارات العربیة 

المتحدة

دول منظمة التعاون 

االقت�صادي والتنمية

المجموعاأخرى

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم31 دي�صمبر 2015

1.042.529668.062196.2221.906.813مبالغ م�ستحقة من �لبنوك

قرو�س و�سلفيات

25.128.442124.287147.85125.400.580-�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د

1.670.397632.22494.8952.397.516-�لخدمات �لم�سرفية لل�سركات 

5.619254.655-249.036موجود�ت عقود �لتاأمين

��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

2.475.385220.8361.298.2483.994.469  - محتفظ بها لحين ��ستحقاقها

37.648116.546-78.898  - متوفرة للبيع

3.966--3.966- محتفظ بها بغر�س �لمتاجرة

282.280--282.280موجود�ت �أخرى

30٫930٫9331٫645٫4091٫780٫48334٫356٫825المجموع

31 دي�صمبر 2014

182.211114.3739.363305.947مبالغ م�ستحقة من �لبنوك

قرو�س و�سلفيات

24.020.00089.876166.74024.276.616- �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د

2.879989.859-986.980- �لخدمات �لم�سرفية لل�سركات

��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

1.115.7043.725.089-2.609.385- محتفظ بها لحين ��ستحقاقها

60.200--60.200- متوفرة للبيع

239.476--239.476موجود�ت �أخرى

28٫098٫252204٫2491٫294٫68629٫597٫187المجموع

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-4 �سمانات ُمعاد متلكها

41-2-5 تركيز خماطر املوجودات املالية املعّر�سة ملخاطر الئتمان

 على عق��ار�ت مرهونة محتفظ بها ك�سمان لقرو�س معينة. وخالل �ل�س��نة 
ً
ت�س��تحوذ �لمجموع��ة �أحيانا

��س��تحوذت �لمجموع��ة على ملكية عقار بقيمة �س��وقية 5.4 مليون دره��م كان مرهوناً من �أحد �لعمالء 

بق�سم قرو�س �ل�سركات، وهذ� �لعقار قد �أدرج �سمن �لموجود�ت �لأخرى بالميز�نية �لعمومية للمجموعة.  

بالن�سبة لقرو�س �لمركبات لالأفر�د في �لحالت �لتي يتم فيها �إعادة تملك �لموجود�ت كجزء من عملية 

�ل�سترد�د، فقد تم �لت�سرف في هذه �لموجود�ت في مز�د علني بو��سطة �أطر�ف �أخرى ُم�سرح لها بذلك 

ول يقوم �لبنك باإدر�ج �أي من هذه �لموجود�ت في �سجالته. 

تن�س��اأ �لتركيز�ت في مخاطر �لئتمان من مز�ولة عدد من �لأطر�ف �لمقابلة لأن�س��طة تجارية مماثلة �أو 

�أن�س��طة في نف���س �لمنطقة �لجغر�فية �أو �أن تتمتع �لأطر�ف �لمقابلة بنف���س �لخ�سائ�س �لقت�سادية 

�لتي ب�سببها تتاأثر مقدرتهم على �لوفاء باللتز�مات �لتعاقدية بقدرٍ مماثل نتيجة للتغير�ت في �لظروف 

�لقت�سادية �أو �ل�سيا�سية �أو غيرها من �لظروف. ت�سير �لتركيز�ت في �لمخاطر �إلى تاأثر �أد�ء �لبنك ن�سبياً 

بالم�ستجد�ت �لموؤثرة على قطاع �قت�سادي معين �أو منطقة جغر�فية محددة.

وبه��دف تجن��ب زي��ادة �لتركيز في �لمخاطر، ت�س��تمل �ل�سيا�س��ات و�لإج��ر�ء�ت للمجموعة على �إر�س��اد�ت 

محددة لح�سر تركيز�ت �لتعر�س للمخاطر في �لأطر�ف �لمقابلة و�لمناطق �لجغر�فية وقطاعات �لعمل، 

وتتم على �أ�سا�س��ها مر�قبة و�إد�رة تركي��ز�ت مخاطر �لئتمان �لتي يتم تحديدها.

تركيز المخاطر الجغرافية

يعر���س �لج��دول �لتال��ي بيان��اً تف�سيلياً بالتعر�سات �لرئي�س��ية لمخاط��ر �لئتمان �لخا�س��ة بالمجموعة 

بقيمه��ا �لدفتري��ة، م�سنف��ة بح�س��ب �لمنطق��ة �لجغر�فية كما ف��ي 31 دي�س��مبر 2015 و2014.  

بالن�س��بة له��ذ� �لجدول، فقد قامت �لمجموع��ة بت�سنيف �لتعر�سات في �لمناطق �لجغر�فية ��س��تناد�ً 

�إل��ى �لدولة �لمقر لالأطر�ف �لمقابلة:  
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

بنود خارج الميزانية العمومية

الإمارات 

العربیة 

المتحدة

دول منظمة 

 التعاون

االقت�صادي 

والتنمیة

المجموعاأخرى

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2015

37.646--37.646�لتز�مات �لئتمان

813.4015.38115.804834.586�سمانات وقبولت وتعر�سات �أخرى

851٫0475٫38115٫804872٫232

31 دي�صمبر 2014

54836.069-35.521�لتز�مات �لئتمان

799.6073.0855.851808.543�سمانات وقبولت وتعر�سات �أخرى

835٫1283٫0856٫399844٫612

بنود �صمن المیزانیة العمومیة

قرو�ض 

و�صلفيات

ا�صتثمارات في 

اأوراق مالية

مبالغ 

م�صتحقة 

من البنوك

مجموع مبلغ 

التمويل

خارج 

المیزانیة 

العمومیة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2015

�لزر�عة و�ل�سيد 

و�لأن�سطة ذ�ت عالقة
96--96156252

�لنفط �لخام و�لغاز 

و�لتعدين و�لمحاجر
4.827--4.827117.530122.357

945.25128.423973.674-726.987218.264�لت�سنيع

655.9501.595657.545-5.220650.730�لكهرباء و�لمياه

875.04478.775953.819-684.085190.959�لإن�ساء�ت

6.374.785186.5466.561.331--6.374.785�لتجارة

�لنقل و�لتخزين 

و�لت�سالت
1.341.607353.592-1.695.19925.0681.720.267

1.027.9951.675.9961.906.8134.610.804112.2134.723.017�لموؤ�س�سات �لمالية

3.604.845246.5453.851.390-3.356.314248.531�لخدمات

776.90931.785808.694-776.909-�لحكومة

�لتجزئة و�لخدمات 

�لم�سرفية لالأفر�د
15.020.780--15.020.78043.59615.064.376

28٫542٫6964٫114٫9811٫906٫81334٫564٫490872٫23235٫436٫722مجموع التعرّ�صات

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-2-5 تركيز خماطر املوجودات املالية املعّر�سة ملخاطر الئتمان )تابع(

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

يو�س��ح �لج��دول �لتالي تف�سيل �لتعر�سات �لئتمانية للبنك بخ�سو�س �لقرو�س و�ل�س��لفيات و�س��ند�ت 

�لدي��ن و�لبن��ود غي��ر �لمدرج��ة ف��ي �لميز�نية �لعمومي��ة و�لم�سنفة بح�س��ب قطاع �لعم��ل كما في 31 

دي�س��مبر 2015 و2014.
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بنود �صمن المیزانیة العمومیة

قرو�ض 

و�صلفيات

ا�صتثمارات 

في اأوراق 

مالیة

مبالغ 

م�صتحقة 

من البنوك

مجموع 

مبلغ 

التمويل

خارج 

المیزانیة 

العمومیة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2014

�لزر�عة و�ل�سيد 

و�لأن�سطة ذ�ت عالقة
----126126

�لنفط �لخام و�لغاز 

و�لتعدين و�لمحاجر
----107.607107.607

726.40735.407761.814-510.706215.701�لت�سنيع

740.7211.575742.296-4.144736.577�لكهرباء و�لمياه

675.27788.412763.689-490.065185.212�لإن�ساء�ت

5.374.750165.3535.540.103--5.374.750�لتجارة

�لنقل و�لتخزين 

و�لت�سالت
1.131.950365.594-1.497.54424.8891.522.433

192.0061.311.012305.9471.808.96595.1841.904.149�لموؤ�س�سات �لمالية

2.939.654269.8683.209.522-2.711.332228.322�لخدمات

742.87114.199757.070-742.871-�لحكومة

�لتجزئة و�لخدمات 

�لم�سرفية لالأفر�د
15.390.749--15.390.74941.99215.432.741

25٫805٫7023٫785٫289305٫94729٫896٫938844٫61230٫741٫550مجموع التعرّ�صات

الأقل من 

ً
90 یوما

تاأخر �صدادها 
الأكثر من 90 يوماً

مخ�ص�ض المجموع

محدد

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2015

12.44812.44812.655-�لت�سنيع

1.21220.71821.93020.674�لإن�ساء�ت

29.314276.353305.667252.653�لتجارة

3.54345.55449.09745.425�لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

5.76968.58774.35671.458�لخدمات

28.323422.547450.870255.038�لتجزئة و�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د

مجموع القرو�ض التي تعر�صت 

النخفا�ض في القيمة
68٫161846٫207914٫368657٫903

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

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

قرو�س تعر�ست لنخفا�س فردي يف القيمة من حيث قطاع العمل  7-2-41

فيم��ا يل��ي مجم��وع مبال��غ �لقرو�س و�ل�س��لفيات �لت��ي تعر�س��ت لالنخفا�س ف��ي قيمتها ب�س��كٍل فردي 

بح�س��ب قطاع �لعمل:
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البيانات املالية



تقرير بنك راأ�س اخليمة الوطني ال�سنوي ٢٠١٥

الأقل من 
ً
90 یوما

تاأخر �صدادها 
الأكثر من 90 يوماً

مخ�ص�ض المجموع

محدد

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2014

2.7582.7582.689-�لت�سنيع

1.32339.95941.28233.913�لإن�ساء�ت

27647.19347.46947.469�لتجارة

6.4366.4366.436-�لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

157157157-�لموؤ�س�سات �لمالية

1.24223.54324.78524.562�لخدمات

15.253480.622495.875321.001�لتجزئة و�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د

مجموع القرو�ض التي تعر�صت 

النخفا�ض في القيمة
18٫094600٫668618٫762436٫227

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-2 خماطر الئتمان )تابع(

41-3 خماطر ال�سوق

قرو�س تعر�ست لنخفا�س فردي يف القيمة من حيث قطاع العمل )تابع(  7-2-41

41-2-8 مقا�سة الأدوات املالية

ل��م تق��م �لمجموع��ة باإجر�ء �أي ترتيبات مقا�سة رئي�س��ية م��ع �أطر�ف مقابلة بحي��ث تتمكن من خاللها 

هذه �لأطر�ف من ت�س��وية معامالتها على �أ�سا���س �ل�سافي. ونظر�ً لعدم وجود مثل هذه �لترتيبات، تمت 

ت�س��وية �لموجود�ت و�لمطلوبات على �أ�سا���س �لقيمة �لإجمالية.

تتعر���س �لمجموع��ة لمخاطر �ل�س��وق، وهي �لمخاطر �لتي توؤدي �إلى تقلب �لقيم��ة �لعادلة �أو �لتدفقات 

�لنقدية �لم�ستقبلية لالأد�ة �لمالية نتيجة للتغير�ت في �أ�سعار �ل�سوق. تن�ساأ مخاطر �ل�سوق من �لمر�كز 

�لمفتوح��ة لأ�س��عار �لفائ��دة و�لعم��الت و�أدو�ت حق��وق �لملكية، و�لت��ي تتعر�س جميعها لح��ركات عامة 

وخا�سة في �ل�س��وق و�أي�ساً لتغير�ت في م�س��توى تذبذب معدلت �أو �أ�س��عار �ل�س��وق مثل �أ�س��عار �لفائدة 

ومعدلت �لئتمان و�أ�س��عار �سرف �لعمالت �لأجنبية و�أ�س��عار �لأ�سهم.

ير�أ���س لجن��ة �لموج��ود�ت و�لمطلوب��ات )“�للجن��ة”( �لرئي���س �لتنفي��ذي بع�سوية كل من روؤ�س��اء �أق�س��ام 

�لمالية و�لخزينة و�لمخاطر و�لعمليات و�لخدمات �لم�سرفية لل�س��ركات و�لأفر�د. تجتمع �للجنة ب�س��كٍل 

منتظم لمر�قبة مخاطر �ل�س��وق و�إد�رتها.

تُع��د لجن��ة �لموج��ود�ت و�لمطلوب��ات هي �لم�س��وؤولة عن و�سع �لإطار �لر�س��مي للموؤ�س��ر�ت و�لمعدلت 

�لمالي��ة للمجموع��ة وتحدي��د �ل�س��قوف لإد�رة ومر�قبة مخاطر �ل�س��وق و�أي�ساً تحليل م��دى تاأثير حالت 

عدم �لتطابق لأ�س��عار �لفائدة وفتر�ت �ل�س��تحقاق لدى �لمجموعة. ت�سطلع �للجنة �أي�ساً باتخاذ قر�ر�ت 

�ل�س��تثمار �لخا�سة بالمجموعة وتقديم �لإر�س��اد�ت من حيث �لحركات في �أ�س��عار �لفائدة و�لعمالت. 

وبالإ�ساف��ة �إل��ى ذل��ك، ل تب��رم �لمجموع��ة مقاي�س��ات م�س��تقة لأغر����س �لم�ساربة. و�لتعر���س �لوحيد 

للم�س��تقات يتعل��ق بعق��ود �سرف �لعمالت �لآجلة �لمبرمة للوفاء باحتياجات �لعمالء �أو مبادلت �أ�س��عار 

�لفائ��دة لأغر��س �لتح��وط �لقت�سادية.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-1 خماطر الأ�سعار

41-3-2 خماطر اأ�سعار الفائدة 

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(

تتعر�س �لمجموعة لمخاطر �لأ�س��عار نتيجة للح�س�س �لتي تمتلكها في �س��ند�ت �لدين و�أ�سهم حقوق 

�لملكي��ة �لم�سنف��ة كا�س��تثمار�ت في �أور�ق مالي��ة متوفرة للبيع. ت�س��تند �لقيم �لعادلة لال�س��تثمار�ت 

�لمدرج��ة ف��ي �لأ�س��و�ق �لن�س��طة �إل��ى �أ�س��عار �لطل��ب �لحالي��ة. تجتم��ع �لإد�رة �لعليا ب�س��كٍل منتظم 

لمناق�س��ة �لعائ��د على �ل�س��تثمار وتركيز �لمخاطر �سم��ن محفظة �ل�س��تثمار �لتابعة للمجموعة. 

يبي��ن تحلي��ل �لتاأثر لمخاطر �لأ�س��عار تباين �لتغي��ر�ت في �لقيمة �لعادلة ل��الأور�ق �لمالية �لمحتفظ بها 

من قبل �لمجموعة ب�س��بب �لتغير�ت في �أ�س��عار �ل�س��وق �س��و�ء نتجت تلك �لتغير�ت عن عو�مل خا�سة 

بالجه��ة �لم�س��درة �أو عن عو�مل لها تاأثير على كافة �لأور�ق �لمالية �لم�س��ابهة �لمتد�ولة في �ل�س��وق. 

مخاط��ر �أ�س��عار �لفائ��دة للتدفق��ات �لنقدي��ة ه��ي �لمخاط��ر �لمتعلق��ة بتقل��ب �لتدفق��ات �لنقدي��ة 

�لم�س��تقبلية ل��الأد�ة �لمالي��ة نتيج��ة للتغير�ت في �أ�س��عار �لفائدة �ل�س��وقية. �إن مخاطر �أ�س��عار �لفائدة 

للقيمة �لعادلة هي �لمخاطر �لمتعلقة بتقلب قيمة �لأد�ة �لمالية نتيجة للتغير�ت في �أ�س��عار �لفائدة 

�ل�سوقية. يتعر�س �لبنك لآثار �لتقلبات في �لم�ستويات �ل�سائدة لأ�سعار �لفائدة �ل�سوقية بخ�سو�س كل 

م��ن مخاط��ر �لقيمة �لعادل��ة ومخاطر �لتدفقات �لنقدي��ة. يمكن �أن تزد�د هو�م���س �لفائدة نتيجة لهذه 

�لتغي��ر�ت ولك��ن يمك��ن �أن تنخف���س �لخ�س��ائر في حال ن�س��وء حركات غي��ر متوقعة. تر�ق��ب �لمجموعة 

مخاط��ر �أ�س��عار �لفائدة من خالل ��س��تخد�م تقري��ر مف�سل عن �لفجو�ت و�ختب��ار�ت �لتحّمل لتحليل �أثر 

�لح��ركات �لمتوقعة في �أ�س��عار �لفائدة.

تتاألف �لموجود�ت �لمالية غير �لخا�سعة لأي مخاطر �أ�س��عار فائدة من �ل�س��تثمار�ت في حقوق �لملكية 

و�لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك �لمركزية با�س��تثناء �س��هاد�ت �لإيد�ع و�لممتلكات و�لمعد�ت و�لموجود�ت 

�لأخرى. 

ت�ستخدم �لمجموعة �أدو�ت �لمحاكاة �لمالية لقيا�س ومر�قبة ح�سا�سية معدلت �لفائدة ب�سكل دوري.

تتعر���س �لمجموع��ة لمخاط��ر متنوع��ة ترتبط باآثار �لتقلبات في �لم�س��تويات �ل�س��ائدة لأ�س��عار �لفائدة 

�ل�س��ارية في �ل�س��وق على مركزها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية. يو�سح �لجدول �أدناه موجود�ت ومطلوبات 

�لمجموعة بقيمها �لدفترية، م�سنفة بح�س��ب تو�ريخ �إعادة �لت�س��عير �لتعاقدي �أو �ل�س��تحقاق، �أيهما 

�أ�سبق.
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اأقل من 3 

اأ�صهر

3 اأ�صهر اإلى 

�صنة واحدة

 3- 1

�صنوات

 5 - 3

�صنوات 

اأكثر من 5 

�صنوات

غير محّمل 

بالفائدة
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 

دي�صمبر 2015
 

الموجودات

نقد و�أر�سدة 

لدى م�سرف 

�لإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة 

�لمركزي

200.000800.000---3.908.1964.908.196

مبالغ م�ستحقة 

من بنوك �أخرى
1.164.983259.10721.263--461.4601.906.813

27.798.096-5.405.6615.372.5317.175.2202.426.0457.418.639قرو�س و�سلفيات

��ستثمار�ت في 

�أور�ق مالية
6.263274.470619.188966.8132.202.48145.7664.114.981

موجود�ت وذمم 

مدينة من عقود 

�لتاأمين

-----325.493325.493

�سهرة 

وممتلكات 

ومعد�ت 

وموجود�ت �أخرى

-----1.499.4751.499.475

6٫776٫9076٫706٫1087٫815٫6713٫392٫8589٫621٫1206٫240٫39040٫553٫054المجموع

المطلوبات 

وحقوق 

الملكية 

للم�صاهمين

مبالغ م�ستحقة 

لبنوك �أخرى
744.067271.117---1.7961.056.141

مبالغ م�ستحقة 

للعمالء
15.308.8173.640.828452.357--8.418.10327.820.105

�سند�ت دين 

1
م�سدرة

2.864.727-----2.864.727

مطلوبات وذمم 

د�ئنة عن عقود 

�لتاأمين

-----389.783389.783

مطلوبات �أخرى 

ومخ�س�س 

مكافاآت 

نهاية �لخدمة 

للموظفين

-----704.850704.850

حقوق �لملكية 

للم�ساهمين
-----7.717.4487.717.448

17٫231٫98040٫553٫054--18٫956٫7723٫911٫945452٫357المجموع

فرق تاأثر اأ�صعار 

الفائدة
)12٫179٫865(2٫794٫1637٫363٫3143٫392٫8589٫621٫120

حولت �لمجموعة �سند�ت �لدين ذ�ت �سعر �لفائدة �لثابت �إلى �سعر متغير با�ستخد�م مبادلة �أ�سعار �لفائدة.
1

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-2 خماطر اأ�سعار الفائدة )تابع(

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(
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اأقل من 3 

اأ�صهر

من 3 

اأ�صهر 

اإلى �صنة 

واحدة

اأكثر من 

�صنة 

واحدة 

حتى 3 

�صنوات

اأكثر من 

3 حتى 5 

�صنوات

اأكثر من 5 

�صنوات

 غير محّمل

بالفائدة
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 

2014

الموجودات

نقد و�أر�سدة لدى 

م�سرف �لإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة 

�لمركزي

-1.000.000---3.217.4694.217.469

مبالغ م�ستحقة 

من بنوك �أخرى
73.460----232.487305.947

25.266.475-8.281.6314.024.6397.882.3441.047.6074.030.254قرو�س و�سلفيات

��ستثمار�ت في 

�أور�ق مالية
-147.527644.204359.7792.615.41818.3613.785.289

ممتلكات ومعد�ت 

وموجود�ت �أخرى
-----1.254.9771.254.977

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

المطلوبات 

وحقوق الملكية 

للم�صاهمين

مبالغ م�ستحقة 

لبنوك �أخرى
783.228----17.740761.807

مبالغ م�ستحقة 

للعمالء
14.724.1813.238.346315.000--6.373.88124.651.408

�سند�ت دين 

م�سدرة
1.667.629-----1.667.629

مطلوبات �أخرى 

ومخ�س�س مكافاآت 

نهاية �لخدمة 

للموظفين

-----618.192618.192

حقوق �لملكية 

للم�ساهمين
-----7.131.1217.131.121

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

فرق تاأثر اأ�صعار 

الفائدة
)8٫780٫786(1٫933٫8208٫211٫5481٫407٫3866٫645٫672

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-2 خماطر اأ�سعار الفائدة )تابع(

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(
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20152014

األف درهماألف درهم

26.32518.309تقلب �أ�سعار �لفائدة بو�قع 25 نقطة �أ�سا�س

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-2 خماطر اأ�سعار الفائدة )تابع(

41-3-3 خماطر العملت

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(

يت��م تقيي��م مخاطر �أ�س��عار �لفائدة من خالل قيا���س تاأثير �لتغير �لمعقول �لمحتمل في حركات �أ�س��عار 

�لفائدة. تفتر�س �لمجموعة تقلباً في �أ�س��عار �لفائدة بو�قع 25 نقطة �أ�سا���س، وتقّدر �لتاأثير �لتالي على 

�سافي ربح �ل�س��نة و�سافي �لموجود�ت بذلك �لتاريخ: 

تع��د ح��الت تاأث��ر �أ�س��عار �لفائدة �ل��و�ردة �أعاله �أ�س��و�أ �لت�س��ور�ت و��س��تخدمت فيها فر�سيات مب�س��طة 

وت�س��تند �إل��ى �لف��رق بين مبل��غ 13.483 مليون دره��م )2014: 13.527 مليون درهم( بالن�س��بة للموجود�ت 

�لمحّمل��ة بالفائ��دة ومبل��غ 22.869 ملي��ون دره��م )2014: 20.374 ملي��ون دره��م( بالن�س��بة للمطلوب��ات 

�لمحّمل��ة بالفائ��دة خالل فتر�ت ��س��تحقاق تبلغ �س��نة و�حدة. ل ي�س��تدعي هذ� �لتاأثر �تخ��اذ �إجر�ء�ت من 

جان��ب �لإد�رة لخف���س تاأثير حركات �أ�س��عار �لفائدة.

مخاط��ر �لعم��الت ه��ي �لمخاط��ر �لتي توؤدي �إل��ى تقلب قيم��ة �لأد�ة �لمالية نتيجة للتغير�ت في �أ�س��عار 

�س��رف �لعم��الت �لأجنبية وتن�س��اأ من �لأدو�ت �لمالي��ة �لمقيمة بعملة �أجنبية. تت��م مر�قبة �لمر�كز عن 

كثب ويتم ��س��تخد�م ��س��تر�تيجيات ل�سم��ان �لمحافظة على �لمر�كز �سمن �ل�س��قوف �لمو�سوعة.  

يتم تمويل موجود�ت �لمجموعة عادةً بنف�س �لعملة �لم�ستخدمة في �إتمام �لمعامالت لتفادي �لتعر�س 

لمخاط��ر �س��رف �لعمالت �لأجنبية، ومع ذلك تحتفظ �لمجموعة بمرك��ز طويل �لأجل بالدولر �لأمريكي 

�سمن �ل�سقوف �لمعتمدة من قبل لجنة �لموجود�ت و�لمطلوبات �لخا�سة بالبنك.
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بنود �صمن المیزانیة العمومیة

المجموعاأخرىدوالر اأمريكيدرهم اإماراتيفي31 دي�صمبر 2015 

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

الموجودات

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

�لمركزي
4.400.330507.4733934.908.196

748.6951.032.713125.4051.906.813مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

26.109.7841.676.71911.59327.798.096قرو�س و�سلفيات

254.655--254.655موجود�ت عقود �لتاأمين

4.114.981-49.4734.065.508��ستثمار�ت في �أور�ق مالية 

282.280-223.46758.813موجود�ت �أخرى

31٫786٫4047٫341٫226137٫39139٫265٫021مجموع الموجودات

المطلوبات 

100.000955.2468951.056.141مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى

23.789.9213.231.781798.40327.820.105مبالغ م�ستحقة للعمالء

2.864.727-2.864.727-�سند�ت دين م�سدرة

389.783--389.783مطلوبات وذمم د�ئنة عن عقود �لتاأمين

597.8649.971964608.799مطلوبات �أخرى

24٫877٫5687٫061٫725800٫26232٫739٫555مجموع المطلوبات

6٫525٫466)662٫871(6٫908٫836279٫501�صافي مركز االأدوات المالية

في 31 دي�صمبر 2014

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

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

6٫188٫617)533٫912()696٫736(7٫419٫265�صافي مركز االأدوات المالية

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-3 خماطر العملت )تابع(

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(

بتاريخ 31 دي�سمبر 2015، كان لدى �لبنك �سافي �لتعر�سات �لتالية �لمقّومة بالعمالت �لأجنبية:

ل تو�ج��ه �لمجموع��ة تعر�ساً كبير�ً لمخاطر �لعمالت �لأجنبية لأن عملة �لمجموعة �لوظيفية مربوطة 

بالدولر �لأمريكي وهو �لعملة �لتي يحتفظ �لبنك منها باأكبر �سافي لمركز ق�سير مفتوح كما في 31 

دي�سمبر 2015 و2014. �إن كافة مر�كز �لعمالت تعتبر �سمن �ل�سقوف �لمقررة من قبل لجنة �لموجود�ت 

و�لمطلوبات.
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البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية

المجموعاأخرىدوالر اأمريكيدرهم اإماراتي

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهمفي 31 دي�صمبر 2015

37.646--37.646�لتز�مات �لئتمان

541.811242.30750.468834.586�سمانات وقبولت وخطابات �عتماد وتعر�سات �أخرى

579٫457242٫30750٫468872٫232المجموع 

في 31 دي�صمبر 2014

36.069--36.069�لتز�مات �لئتمان

539.209220.58448.750808.543�سمانات وخطابات �عتماد وقبولت وتعر�سات �أخرى

575٫278220٫58448٫750844٫612

عقود �صرف العمالت االأجنبية

المجموعاأخرىدوالر اأمريكيدرهم اإماراتي

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهمفي 31 دي�صمبر 2015

40873.481671.557745.446عقود �سرف �لعمالت �لأجنبية 

في 31 دي�صمبر 2014

905428.159551.051980.115عقود �سرف �لعمالت �لأجنبية

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-3-3 خماطر العملت )تابع(

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(

41-4 خماطر ال�سيولة 

مخاطر �ل�س��يولة هي مخاطر تتمثل في عدم قدرة �لمجموعة على �لوفاء بالتز�ماتها عند ��س��تحقاقها 

نتيجة لود�ئع عمالء يتم �سحبها �أو �حتياجات نقدية من �لتز�مات تعاقدية �أو تدفقات نقدية خارجة �أخرى 

مثل ��س��تحقاقات �لديون. �إن هذه �لتدفقات �لخارجة من �س��اأنها �أن ت�س��تنزف �لمو�رد �لنقدية �لمتوفرة 

لإقر��س �لعمالء و�لأن�سطة �لتجارية و�ل�ستثمار�ت. وفي �لظروف �لق�سوى، يمكن �أن يوؤدي نق�س �ل�سيولة 

�إل��ى تخفي�س��ات في �لميز�ني��ة �لعمومية وبيع موجود�ت �أو �حتمالية عدم �لق��درة على �لوفاء بالتز�مات 

�لإقر����س علم��اً ب��اأن �لخطر �لماثل في عدم قدرة �لمجموعة على �لقيام بذلك هو في �لأ�سا���س متاأ�سل 

في جميع �لعمليات �لم�سرفية ويمكن �أن يتاأثر بظروف متعلقة بالموؤ�س�س��ة ب�س��كٍل خا�س �أو بال�س��وق 

ب�سكٍل عام، منها على �سبيل �لمثال ل �لح�سر، �لأحد�ث �لئتمانية وتدهور �لنظم و�لكو�رث �لطبيعية.
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41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-4-1 اآلية اإدارة خماطر ال�سيولة

41-4 خماطر ال�سيولة  )تابع(

تق��وم �لمجموع��ة ب��اإد�رة �ل�س��يولة �لخا�س��ة به��ا وفقاً لمتطلب��ات م�سرف �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتحدة 

�لمركزي و�لإر�س��اد�ت �لد�خلية �لخا�سة بالمجموعة �لمو�سوعة من قبل لجنة �لموجود�ت و�لمطلوبات. 

وبن��اًء عل��ى توجيهات �للجنة، يتولى ق�س��م �لخزينة �إد�رة �ل�س��يولة لدى �لبنك. 

عل��ى �سعي��د �لتموي��ل، تحتفظ �لمجموعة بن�س��بة كبيرة م��ن �أمو�لها في �س��كل �سناديق خا�سة مما 

يقلل من �لحاجة �إلى �لتمويل �لخارجي. وتعتمد �لمجموعة على �لود�ئع من خالل عالقاتها مع �لعمالء 

من �لأفر�د و�ل�س��ركات كم�سدر �أ�سا�س��ي للتمويل، وتعتمد فقط على �لمدى �لق�سير على �لقرو�س بين 

�لبنوك لتمويل موجود�تها. يتم عادة �إ�سد�ر �س��ند�ت �لدين للمجموعة بفتر�ت ��س��تحقاق �أكثر من ثالث 

�س��نو�ت. وعموماً، فاإن �لود�ئع من �لعمالء لها فتر�ت ��س��تحقاق �أق�سر، وجزء كبير منها يتم �س��د�ده عند 

�لطل��ب بح�س��ب �لمعم��ول به ف��ي هذه �لأ�س��و�ق. �إن �لطبيعة ق�سي��رة �لأجل لهذه �لود�ئ��ع تعمل على 

زيادة مخاطر �ل�س��يولة لدى �لمجموعة ويدير �لبنك هذه �لمخاطر من خالل �لحتفاظ باأ�س��عارٍ تناف�س��ية 

و�لرقاب��ة �لم�س��تمرة على �تجاهات �ل�س��وق. كم��ا �أن معظم ود�ئع �لعمالء ل��دى �لمجموعة تعتمد على 

�لعالق��ة بي��ن �لبنك و�لعمالء، وبناًء على �لموؤ�س��ر�ت �ل�س��ابقة تتميز هذه �لود�ئ��ع بطبيعتها �لثابتة ومن 

ثم تعمل �إلى حٍد كبير على تقلي�س مخاطر �ل�س��يولة. ل تعتمد �لمجموعة على �لود�ئع �لكبيرة فقط 

م��ن حي��ث �لحج��م ولكن هناك تنوع كبير في �لمودعين مما يوؤدي �إلى ��س��تقر�ر �أكثر في �لود�ئع. جمعت 

�لمجموعة مبلغ 500 مليون دولر �أمريكي من �س��ند�ت �ليورو متو�س��طة �لأجل في �إطار برنامج �س��ند�ت 

�لي��ورو متو�س��طة �لأج��ل بقيمة مليار دولر �أمريك��ي �لذي تم �إطالقه في يونيو 2014. وفي مار���س 2015، 

�أ�سدرت �لمجموعة �س��ريحة ثانية من �ل�س��ند�ت بقيمة 300 مليون دولر �أمريكي في �إطار هذ� �لبرنامج. 

وقد �ساعد هذ� �لمجموعة على توفير �لتمويل على �لمدى �لطويل. ويمكن للمجموعة �أن تجمع مبالغ 

�أخرى من خالل برنامج �ل�س��ند�ت.

وعل��ى �سعي��د �لتوزي��ع، تحتفظ �لمجموعة بمحفظة من �لموجود�ت عالية �ل�س��يولة ت�س��تمل ب�س��كٍل 

كبير على �لأر�سدة لدى �لم�سرف �لمركزي و�سهاد�ت �لإيد�ع �ل�سادرة عن �لم�سرف �لمركزي و�لت�سهيالت 

�لئتمانية بين �لبنوك و�ل�س��تثمار�ت في �لأور�ق �لمالية وت�س��مل �ل�س��تثمار�ت في �ل�س��ند�ت �لحكومية 

�لمحلي��ة �لت��ي يمك��ن ��س��تخد�مها لتلبية عجز �ل�س��يولة على �لم��دى �لق�سير �أو �لحتفاظ بها ل�س��د 

�لعج��ز عل��ى �لمدى �لطويل. لقد حدد م�س��رف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي متطلبات �لحتياطي 

�لخا���س بالود�ئ��ع حيث تتر�وح �لن�س��بة بين 1% و14% موزعة بين �لود�ئ��ع تحت �لطلب و�لود�ئع لأجل. وفي 

�إطار خطة تمويل �لطو�رئ، تحتفظ �لمجموعة بخطط فورية لتمويل �لديون وتعمل على تقييمها ومن 

ثّم ��س��تخد�مها بال�سرعة �لمطلوبة �إن لزم �لأمر.

يحلل �لجدول �أدناه موجود�ت ومطلوبات �لمجموعة �إلى مجموعات ��س��تحقاق ذ�ت �سلة بناءً على �ل�س��نو�ت 

�لمتبقية بد�ية من تاريخ �لتقرير حتى تاريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدي. �إن �آجال ��ستحقاق �لموجود�ت و�لمطلوبات 

و�لقدرة على ��ستبد�ل �لمطلوبات �لمحملة بالفائدة بتكلفة مقبولة عند ��ستحقاقها تعتبر جميعها عو�مل 

هامة في تقييم �سيولة �لمجموعة ومدى تعر�سها للتغير�ت في �أ�سعار �لفائدة و�سرف �لعمالت.

ي�س��ترط �لم�س��رف �لمرك��زي �لمحافظة على معدل 1:1 بخ�سو�س ن�س��بة �لقرو�س �إل��ى �لود�ئع �لثابتة، 

وبموج��ب ذل��ك ينبغ��ي �أل تزيد �لقرو�س و�ل�س��لفيات )م�سافاً �إليها �لمبالغ �لموظف��ة بين �لبنوك و�لتي 

يزيد �أجلها �لمتبقي على ثالثة �أ�سهر( عن �لأمو�ل �لم�ستقرة �لمحددة من قبل �لم�سرف �لمركزي. تقوم 

لجنة �لموجود�ت و�لمطلوبات بمر�قبة ن�سبة �لقرو�س �إلى �لود�ئع �لم�ستقرة يومياً. كما تقوم �لمجموعة 

يومي��اً بمتابع��ة ن�س��بة موجود�ته��ا �ل�س��ائلة �إلى �إجمال��ي �لموجود�ت ون�س��بة �لموجود�ت �ل�س��ائلة، وقد 

قامت �لمجموعة بتحديد معايير �إد�رية د�خلية تمكنها من �تخاذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية �لمنا�سبة فور 

�لو�سول �إلى �ل�سقوف �لد�خلية. 

في 31 دي�سمبر 2015، كانت ن�سبة 24.9% )2014 - 21.7%( من �إجمالي موجود�ت �لمجموعة في �سورة 

موجود�ت �سائلة. كما في 31 دي�سمبر 2015، بلغت ن�سبة �لقرو�س �إلى �لود�ئع �لم�ستقرة %83.3 )2014: 

87.9 %( مما ي�س��ير �إلى تجاوز �لحد �لأدنى �لمطلوب كليًة. وعلى نف���س �ل�سياق، بلغت ن�سبة �لموجود�ت 

�ل�س��ائلة لدى �لمجموعة 19.1% كما في 31 دي�س��مبر 2015 )2014: 20%( وهو ما ي�س��ير �أي�ساً �إلى مركز 

�ل�سيولة �ل�سحي �لذي تتمتع به �لمجموعة.
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حتى 3 

اأ�صهر

12 - 3

ً  �صهرا

3 - 1

�صنوات

3 اإلى 5

�صنوات

اأكثر من 5 

�صنوات
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

الموجودات

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف 

لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

�لمركزي

4.108.196800.000---4.908.196

1.906.813--1.626.443259.10721.263مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

5.648.2855.324.4577.691.1732.733.3836.400.79827.798.096قرو�س و�سلفيات

126.808237.407619.325883.9072.247.5344.114.981��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

موجود�ت وذمم مدينة من عقود 

�لتاأمين
60.397247.30014.6382.704454325.493

�سهرة وموجود�ت �أخرى غير 

ملمو�سة
----177.349177.349

ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت 

�أخرى
321.79191.6429.0592.184897.4501.322.126

11٫891٫9206٫959٫9138٫355٫4583٫622٫1789٫723٫58540٫553٫054المجموع

المطلوبات وحقوق الملكية 

للم�صاهمين

1.056.141---491.227564.914مبالغ م�ستحقة لبنوك �أخرى

27.820.105--23.726.9203.626.696466.489مبالغ م�ستحقة للعمالء

2.864.727-2.864.727---�سند�ت دين م�سدرة

مطلوبات وذمم د�ئنة عن عقود 

�لتاأمين
-389.783---389.783

مطلوبات �أخرى ومخ�س�س 

مكافاآت نهاية �لخدمة 

للموظفين

607.2631.536--96.051704.850

7.717.4487.717.448----حقوق �لملكية للم�ساهمين

24٫825٫4104٫582٫929466٫4892٫864٫7277٫813٫49940٫553٫054المجموع

 

-2.376.9847.888.969757.4511.910.086)12.933.490(�سافي عجز �ل�سيولة

في 31 دي�صمبر 2014

8٫300٫4145٫373٫6979٫182٫8211٫837٫73210٫135٫49334٫830٫157مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات وحقوق 

الملكية
22٫403٫9033٫239٫507315٫0001٫667٫6297٫204٫11834٫830٫157

-2٫134٫1908٫867٫821170٫1032٫931٫375)14٫103٫489(�صافي عجز ال�صیولة

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-4-1 اآلية اإدارة خماطر ال�سيولة )تابع(

تتمثل ن�س��بة كبيرة من مطلوبات �لمجموعة في ود�ئع تحت �لطلب لي���س لها موعد ��س��تحقاق ثابت. 

بالرغ��م م��ن ثب��ات �أد�ء هذه �لود�ئع، فقد ت��م ت�سنيفها �سمن مجموعة “حتى 3 �أ�س��هر” وفقاً لتعليمات 

م�سرف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي.

41-4 خماطر ال�سيولة  )تابع(
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حتى �صهر 

واحد

 3- 1

اأ�صهر

 12- 3

�صهراً 

 5-1

�صنوات

اأكثر من 5 

�صنوات
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

عقود �سرف �لعمالت 

�لأجنبية:

745.446--468.74755.742220.957- تدفقات خارجة

745.446--468.74755.742220.957- تدفقات و�ردة

في 31 دي�صمبر 2014

عقود �سرف �لعمالت 

�لأجنبية:

980.115---892.66387.452- تدفقات خارجة

980.115---892.66387.452- تدفقات و�ردة

�صنة واحدة 

فاأقل 

 5-1

�صنوات

اأكثر من 5 

�صنوات
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

37.646--37.646�لتز�مات �لئتمان

533.496126.750174.340834.586�سمانات وقبولت وت�سهيالت مالية �أخرى

571٫142126٫750174٫340872٫232المجموع

في 31 دي�صمبر 2014

35.09697336.069�لتز�مات �لئتمان

808.543-682.951125.592�سمانات وقبولت وت�سهيالت مالية �أخرى

844٫612-718٫047126٫565المجموع

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-4-2 التدفقات النقدية امل�ستقة

41-4-3 البنود غري املدرجة يف امليزانية العمومية 

41-3 خماطر ال�سوق )تابع(

ت�س��تمل م�س��تقات �لمجموعة �لتي �ستتم ت�س��ويتها على �أ�سا���س �لإجمالي على عقود �سرف �لعمالت 

�لأجنبية.

يحل��ل �لج��دول �أدن��اه �لأدو�ت �لمالي��ة �لم�س��تقة �لخا�س��ة بالمجموع��ة �لت��ي �س��يتم ت�س��ويتها عل��ى 

�أ�سا���س �إجمال��ي ف��ي مجموعات ��س��تحقاق ذ�ت �سلة بن��اًء على �لفترة �لمتبقية م��ن تاريخ �لتقرير حتى 

تاري��خ �ل�س��تحقاق �لتعاق��دي. �إن �لمبال��غ �لمبينة في �لجدول تمث��ل �لتدفقات �لنقدي��ة �لتعاقدية غير 

�لمخ�سوم��ة �لمتعلق��ة بعقود �لعم��الت �لأجنبية. �إن �لتدفقات �لنقدية من مبادلة �أ�س��عار �لفائدة غير 

و�ردة ف��ي �لإي�ساح �أدناه.

وبما �أن مبادلة �أ�سعار �لفائدة لي�س لها �أثر كبير على �ل�سيولة، فلم يتم �إدر�جها في �لجدول �لتالي:
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القيمة الدفتريةالقيمة العادلة

2015201420152014

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

الموجودات المالية

4.193.3183.916.8804.114.9813.785.289��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

قرو�ض وذمم 

مدینة

 متوفرة

للبيع

م�صتقات 

التحوط

القيمة العادلة 

من خالل الربح اأو 

الخ�صارة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

الموجودات

3.9664.114.981-3.994.469116.546��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

22.62523522.860--�أدو�ت مالية م�ستقة

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �لمركزي
4.908.196---4.908.196

1.906.813---1.906.813مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

27.798.096---27.798.096قرو�س و�سلفيات

موجود�ت وذمم مدينة من عقود 

�لتاأمين
254.655---254.655

282.280---282.280موجود�ت �أخرى

39٫144٫509116٫54622٫6254٫20139٫287٫881مجموع الموجودات المالية

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-5 القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

41-6 الأدوات املالية

�لقيمة �لعادلة هي عبارة عن �لمبلغ �لذي يمكن قب�سه من بيع �أ�سل �أو دفعه لنقل �لتز�م في معاملة 

منتظمة بين �لأطر�ف �لم�س��اركة في �ل�س��وق بتاريخ �لقيا���س. وبالتالي، فمن �لممكن �أن تن�س��اأ فروقات 

بي��ن �لقي��م �لدفتري��ة وتقدير�ت �لقيمة �لعادل��ة للموجود�ت و�لمطلوب��ات �لمالي��ة. �إن �لقيمة �لدفترية 

للموج��ود�ت و�لمطلوب��ات �لمالية للمجموعة �لمقا�س��ة بالتكلفة �لمطفاأة تق��ارب قيمها �لعادلة كما 

في 31 دي�س��مبر 2015، با�س��تثناء �لموجود�ت �لمالية �لمذكورة �أدناه.

ا�صتثمارات في اأوراق مالية

ت�س��تمل �ل�س��تثمار�ت في �لأور�ق �لمالية ب�س��كل رئي�سي على �أدو�ت �لدين �لمحّملة بالفائدة �لمحتفظ 

بها لحين ��س��تحقاقها �أو �ل�س��ند�ت �لم�س��تندة على �أ�س��عار �ل�سوق �لمتد�ولة. ت�س��تند �لقيمة �لعادلة 

لأدو�ت �لدين على �لأ�س��عار �لمتد�ولة. 

فئات االأدوات المالية

ت�سّن��ف �لج��د�ول �لتالي��ة �لموج��ود�ت و�لمطلوب��ات �لمالي��ة للمجموع��ة وفق��اً لفئ��ات �لأدو�ت �لمالية 

بموج��ب �لمعيار �لمحا�س��بي �لدول��ي رقم 39. 

102

اإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة
املنتهية يف 31 دی�صمرب 2015 )تابع(

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفاأة

األف درهم

المطلوبات

1.056.141مبالغ م�ستحقة للبنوك

27.820.105مبالغ م�ستحقة للعمالء

2.864.727�سند�ت دين م�سدرة

389.783مطلوبات وذمم د�ئنة عن عقود �لتاأمين

56.867مطلوبات �أخرى

32٫187٫623مجموع المطلوبات المالية

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفاأة

األف درهم

المطلوبات

761.807مبالغ م�ستحقة للبنوك

24.651.408مبالغ م�ستحقة للعمالء

1.667.629�سند�ت دين م�سدرة 

41.728مطلوبات �أخرى

27٫122٫572مجموع المطلوبات المالية

قرو�ض وذمم 

مدینة

 متوفرة

للبيع

م�صتقات 

التحوط

القيمة العادلة 

من خالل الربح اأو 

الخ�صارة

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2014

الموجودات

3.785.289--3.725.08960.200��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

12.78936113.150--�أدو�ت مالية م�ستقة

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �لمركزي
4.217.469---4.217.469

305.947---305.947مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

25.266.475---25.266.475قرو�س و�سلفيات

239.476---239.476موجود�ت �أخرى

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

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-6 الأدوات املالية )تابع(
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41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-7 الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

يتم ت�سنيف �أ�س��اليب قيا���س �لقيمة �لعادلة �إلى م�س��تويات مختلفة �سمن ت�سل�س��ل للقيمة �لعادلة 

على �أ�سا���س معطيات �أ�س��اليب �لتقييم �لم�س��تخدمة، وهذه �لم�ستويات �لمختلفة مبينة �أدناه:  

االأ�صعار المدرجة في ال�صوق - الم�صتوى االأول 

يت��م ت�سني��ف �لأدو�ت �لمالي��ة �سم��ن �لم�س��توى �لأول �إذ� كان��ت قيمه��ا جدي��رة بالمالحظة في �س��وق 

ن�س��طة. يتم تقييم هذه �لأدو�ت بالرجوع �إلى �لأ�س��عار �لمدرجة غير �لمعدلة للموجود�ت �أو �لمطلوبات 

�لمماثلة في �لأ�سو�ق �لن�سطة �لتي تتوفر فيها �لأ�سعار �لمدرجة ب�سكٍل مبا�سر وتكون م�ستخدمة في 

معامالت فعلية ومنتظمة �لظهور في �ل�س��وق.   

اأ�صاليب التقييم با�صتخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة - الم�صتوى الثاني 

لق��د ت��م تقيي��م �لأدو�ت �لمالي��ة �لم�سنف��ة �سم��ن �لم�س��توى �لثان��ي با�س��تخد�م �لنم��اذج �لتي تكون 

معطياتها �لأ�سا�سية جديرة بالمالحظة في �سوق ن�سطة. �إن �أ�سلوب �لتقييم �لم�ستند �إلى �لمعطيات 

�لجديرة بالمالحظة ي�سمل �أدو�ت مالية مثل عقود �سرف �لعمالت �لأجنبية �لآجلة �لمقّيمة با�ستخد�م 

�أ�س��اليب �لت�سعير �لقيا�سية في �ل�سوق.

اأ�صاليب التقييم با�صتخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة - الم�صتوى الثالث 

يت��م ت�سني��ف �لأدو�ت �لمالي��ة �سمن �لم�س��توى �لثال��ث �إذ� ت�سّمن �لتقييم معطيات هامة ل ت�س��تند 

�إل��ى بيان��ات جديرة بالمالحظة في �ل�س��وق )معطي��ات غير جديرة بالمالحظة(. تعتب��ر �لمعطيات جديرة 

بالمالحظة �إذ� كان من �لممكن مالحظتها مبا�س��رة من خالل �لمعامالت �لتي تتم في �س��وق ن�س��طة. 

وعل��ى وج��ه �لعم��وم، يتم تحدي��د �لم�س��تويات �لمختلفة للمعطيات غي��ر �لجديرة بالمالحظة ��س��تناد�ً 

�إل��ى �لمعطي��ات �لجدي��رة بالمالحظة �لم�س��ابهة لها م��ن حيث طبيعتها �أو ��س��تناد�ً �إل��ى �لمالحظات 

�لتاريخي��ة �أو �لأ�س��اليب �لتحليلية �لأخرى.  

يتطلب هذ� �لت�سل�س��ل ��س��تخد�م بيانات �ل�س��وق �لتي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما �أمكن ياأخذ 

�لبنك بعين �لعتبار �أ�سعار �ل�سوق ذ�ت �ل�سلة و�لجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات �لتقييم. يحلل 

�لجدول �لتالي �أ�ساليب قيا�س �لقيمة �لعادلة �لمتكررة للموجود�ت و�لمطلوبات.
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االأ�صعار المدرجة 

في ال�صوق 

الم�صتوى االأول

المعطيات 

الجديرة 

 بالمالحظة

الم�صتوى الثاني

المعطيات الهامة 

غير الجديرة 

 بالمالحظة

الم�صتوى الثالث

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

31 دي�صمبر 2015

الموجودات بالقيمة العادلة

موجود�ت مالية متوفرة للبيع

74.746--74.746- ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية - �سند�ت دين

10728.800-28.693- ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية - �أ�سهم

235-235-- عقود �سرف �لعمالت �لأجنبية

22.625-22.625-�أدو�ت مالية م�ستقة

محتفظ بها للمتاجرة

3.966--3.966-��ستثمار�ت في �سناديق ��ستثمار

موجودات بالتكلفة المطفاأة

220.3854.085.806-3.865.421��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

3٫972٫82622٫860220٫4924٫216٫178

31 دي�صمبر 2014

الموجودات بالقيمة العادلة

موجود�ت مالية متوفرة للبيع

41.839--41.839- ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية - �سند�ت دين

18.361-- 18.361- ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية - �أ�سهم

361-361-- عقود �سرف �لعمالت �لأجنبية

12.789-12.789-�أدو�ت مالية م�ستقة

موجودات بالتكلفة المطفاأة

3.856.680--3.856.680��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

3٫916٫88013٫150-3٫930٫030

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

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

 للت�سل�سل �لمذكور �أعاله:
ً
مبين �أدناه �لموجود�ت �لمقا�سة بالقيمة �لعادلة وفقا

جمي��ع �ل�س��تثمار�ت متد�ول��ة با�س��تثناء عق��ود �ل�س��رف �لأجنب��ي و�لأدو�ت �لمالي��ة �لم�س��تقة. ل توجد 

تحوي��الت بي��ن �لم�س��تويات خ��الل �لفترة، وم��ن ثم لم تجرى �أي ت�س��وية للم�س��توى �لثالث.

�لقيم��ة �لعادل��ة ه��ي �لمبل��غ �ل��ذي يمكن به مبادل��ة �أ�سل �أو ت�س��وية �لت��ز�م بعلم ورغب��ة �لأطر�ف من 

خ��الل معامل��ة تت��م عل��ى �أ�سا���س تجاري بحت ف��ي وقت �لقيا���س. وبالتالي، يمك��ن �أن تن�س��اأ فروقات بين 

�لقيم �لدفترية وتقدير�ت �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية. في 31 دي�سمبر 2015، تقارب 

�لقيم��ة �لدفتري��ة للموج��ود�ت و�لمطلوبات �لمالي��ة للمجموعة �لمقا�س��ة بالتكلف��ة �لمطفاأة قيمها 

�لعادلة با�س��تثناء �لموجود�ت �لمالي��ة �لمبينة �أدناه:

41-8 القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
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القيمة الدفتريةالقيمة العادلة

31 دي�صمبر 

2015

31 دي�صمبر 

2014

31 دي�صمبر 

2015

31 دي�صمبر 

2014

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

الموجودات

28.005.63125.437.91327.798.09625.266.475قرو�س و�سلفيات

4.193.3183.916.8804.114.9813.785.289��ستثمار�ت في �أور�ق مالية

نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة �لمركزي

4.911.4824.217.4694.908.1964.217.469

1.907.656305.9471.906.813305.947مبالغ م�ستحقة من بنوك �أخرى

39٫018٫08733٫878٫20938٫728٫08633٫575٫180مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

1.057.492761.6741.056.141761.807مبالغ م�ستحقة للبنوك

27.883.75424.673.56327.820.10524.651.408مبالغ م�ستحقة للعمالء

2.864.7271.667.6292.864.7271.667.629�سند�ت دين م�سدرة

31٫805٫37327٫102٫86631٫740٫97327٫080٫844مجموع المطلوبات المالية

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-8 القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية )تابع(

41-9 اإدارة راأ�س املال

�إن �أه��د�ف �لبن��ك عند �إد�رة ر�أ���س �لمال، �لتي تمثل مفهوماً �أو�س��ع من 'حق��وق �لملكية' �لمدرجة �سمن 

بي��ان �لمركز �لمالي، هي كما يلي:

�للتز�م بمتطلبات ر�أ�س �لمال �ل�سادرة عن م�سرف �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمركزي.  •

حماية قدرة �لبنك على �ل�ستمر�ر كمن�ساأة عاملة وزيادة �لعائد�ت للم�ساهمين.  •

�لحتفاظ بقاعدة ر�أ�سمالية قوية تدعم تطوير �أعمال �لبنك.  •

تت��م مر�قب��ة كفاي��ة ر�أ���س �لمال و��س��تخد�م ر�أ���س �لمال �لتنظيمي على �أ�سا���س م�س��تمر من قب��ل �إد�رة 

�لبنك با�ستخد�م �أ�ساليب ت�ستند على �لمبادئ �لتوجيهية �لمقررة من قبل لجنة بازل وم�سرف �لإمار�ت 

�لعربي��ة �لمتح��دة �لمرك��زي. يتم تقدي��م �لمعلوم��ات �لمطلوبة �إلى �لجه��ات �لتنظيمية على �أ�سا���س 

منتظم وفق��اً لمعايير بازل 2.

يقوم �لبنك باإد�رة ر�أ�س �لمال من خالل �ل�ستر�تيجيات �لطويلة و�لق�سيرة �لأجل و�لمتطلبات �لتنظيمية 

مع �إيالء �لعناية �لو�جبة للبيئة �لتنظيمية و�لقت�سادية و�لتجارية �لتي يز�ول فيها �لبنك ن�ساطه.

ي�س��عى �لبنك �إلى تعظيم �لعائد على ر�أ���س �لمال ويهدف د�ئماً �إلى �لمحافظة على قاعدة ر�أ�س��مالية 

قوية تدعم تطوير �لأعمال وتلبي متطلبات ر�أ���س �لمال �لتنظيمي في جميع �لأوقات.
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20152014

األف درهماألف درهم

ال�صق االأول من راأ�ض المال

1.676.2451.676.245�أ�سهم ر�أ�س �لمال �لعادية 

110.350110.350عالوة �إ�سد�ر

3.560.2283.275.608�حتياطيات قانونية و�أخرى

945.564614.316�أرباح محتجزة )با�ستثناء �أرباح 2015(

6٫292٫3875٫676٫519المجموع 

اال�صتقطاعات

-)317.244(�ل�ستثمار في �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين

5٫975٫1435٫676٫519ال�صق االأول من راأ�ض المال

--ال�صق الثاني من راأ�ض المال

5٫975٫1435٫676٫519مجموع راأ�ض المال التنظيمي

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

25.084.93222.206.238مخاطر �لئتمان

8.54729.590مخاطر �ل�سوق

1.735.8021.498.386مخاطر �لت�سغيل

26٫829٫28123٫734٫214مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

23.92%22.27%ن�سبة كفاية ر�أ�س �لمال لر�أ�س �لمال �لتنظيمي

23.92%22.27%ن�سبة كفاية ر�أ�س �لمال لل�سريحة �لأولى من ر�أ�س �لمال

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-9 اإدارة راأ�س املال )تابع(

يج��ب عل��ى �لبن��ك تقدي��م تقرير ع��ن م�سادر ر�أ���س مال��ه وموجود�ته �لمرجح��ة بالمخاطر بموج��ب �إطار 

�لدعامة �لأولى من �تفاقية بازل 2 وذلك ح�سبما يت�سح في �لجدول �لتالي. لقد قام �لبنك بتبني منهج 

موحد لقيا���س مخ�س�س ر�أ���س �لمال لمخاطر �لئتمان ومخاطر �ل�سوق. وعلى �سعيد مخاطر �لعمليات، 

يتبني �لبنك منهجاً موحد�ً بديالً لح�س��اب مخ�س�س ر�أ���س �لمال بموجب �لدعامة �لأولى.

41-9-1 هيكل راأ�س املال وكفاية راأ�س املال وفقاً ملقررات بازل 2 كما يف 31 دي�سمرب 2015
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20152014

األف درهماألف درهم

7.692.7747.131.121مجموع �ل�سق �لأول من ر�أ�س �لمال

--مجموع �ل�سق �لثاني من ر�أ�س �لمال

7٫692٫7747٫131٫121مجموع قاعدة راأ�ض المال

-)317.244(�ل�ستثمار في �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين

7٫375٫5307٫131٫121مجموع راأ�ض المال التنظيمي

30٫05٪27٫49٪ن�صبة المخاطر اإلى الموجودات لمجموع قاعدة راأ�ض )٪(

30٫05٪27٫49٪ن�صبة المخاطر اإلى الموجودات لل�صق االأول من قاعدة راأ�ض المال )٪(

20152014

األف درهماألف درهم

6.854.6516.292.998مجموع �ل�سق �لأول من ر�أ�س �لمال

--مجموع �ل�سق �لثاني من ر�أ�س �لمال

6٫854٫6516٫292٫998مجموع قاعدة راأ�ض المال

-)317.244(�ل�ستثمار في �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين

6٫537٫4076٫292٫998مجموع راأ�ض المال التنظيمي

26٫51٪24٫37٪ن�صبة المخاطر اإلى الموجودات لمجموع قاعدة راأ�ض )٪(

ن�صبة المخاطر اإلى الموجودات لل�صق االأول من قاعدة راأ�ض المال 

)٪(

٪24٫37٪26٫51

41. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

41-9-1 هيكل راأ�س املال وكفاية راأ�س املال وفقاً ملقررات بازل 2 كما يف 31 دي�سمرب 2015 )تابع(

41-9 اإدارة راأ�س املال )تابع(

فيما يلي ن�س��ب �لخطر للموجود�ت �لمحت�س��بة بمر�عاة ربح �ل�س��نة �لحالية وبدون تنزيل توزيعات �لأرباح 

�لمقترحة ل�سنة 2015:  

�حت�س��بت �لن�س��ب �لتالية مع �لأخذ في �لعتبار �أرباح �ل�س��نة �لحالية بعد تنزيل توزيعات �لأرباح �لنقدية 

�لمقترحة.
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42. خماطر التاأمني

تقب��ل �لمجموع��ة مخاط��ر �لتاأمي��ن بموجب عقود �لتاأمي��ن �لمكتتبة. �إن �لمجموع��ة معر�سة لمخاطر 

�ل�س��كوك �لت��ي تحيط بتوقيت وتكر�ر وحجم �لمطالب��ات بموجب هذه �لعقود. 

تتمث��ل �لمخاط��ر �لرئي�س��ية �لت��ي تو�جهه��ا �لمجموعة بموج��ب عق��ود �لتاأمين في �خت��الف مدفوعات 

�لمطالب��ات و�لتعوي�س��ات �لفعلي��ة �أو توقيتها عن �لتوقعات. وقد يتاأث��ر هذ� �لختالف بمدى تكر�ر حدوث 

�لمطالبات و�رتفاع قيمتها و�لم�ستحقات �لفعلية �لمدفوعة و�لتطور �لالحق للمطالبات طويلة �لأجل. 

وعلي��ه، ف��اإن �لمجموعة ته��دف �إلى �لتاأكد من توّفر �لحتياطيات �لتي تكف��ي لتغطية هذه �للتز�مات.

يت��م تخفي��ف �لتعر���س للمخاط��ر �ل��و�ردة �أعاله عن طري��ق �لتنويع من خ��الل محفظة كبي��رة من عقود 

�لتاأمي��ن. يت��م �أي�ساً زيادة تنّوع �لمخاطر بمر�عاة �لحذر و�لحيطة في �ختيار وتطبيق �لإر�س��اد�ت �لخا�سة 

با�س��تر�تيجية �لكتت��اب، وكذلك ��س��تخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمين. تق��وم �لمجموعة فقط باإ�سد�ر عقود 

تاأمي��ن ق�سي��رة �لأجل فيما يتعلق بالمخاطر �لمرتبطة بتاأمين �لممتل��كات و�لمركبات و�لتاأمين �لبحري 

و�لتاأمين �سد �لحو�دث.

�إن �لعن�سري��ن �لرئي�س��يين لإط��ار �إد�رة مخاط��ر �لتاأمي��ن ل��دى �لمجموع��ة هم��ا ��س��تر�تيجية �لتاأمي��ن 

و��س��تر�تيجية �إع��ادة �لتاأمي��ن كم��ا هو مبي��ن �أدناه. 

ا�صتراتيجية التاأمين

�إن �له��دف م��ن ��س��تر�تيجية �لتاأمي��ن �لتي تتبعها �لمجموع��ة هو تكوين محاف��ظ متو�زنة مرتكزة على 

ع��دد كبي��ر من �لمخاط��ر �لمماثلة. ويوؤدي هذ� �لأمر �إلى تقليل تقلب��ات نتائج هذه �لمحافظ.

تق��وم �لمجموع��ة بو�سع ��س��تر�تيجية تاأمين تحدد فئ��ات �لأعمال �لتي يتم �لتاأمي��ن عليها و�لدول �لتي 

يت��م فيه��ا �لتاأمي��ن عل��ى �لأعمال و�لقطاع��ات �لتي تكون فيه��ا �لمجموعة م�س��تعدة لتقديم خدمات 

�لتاأمين. يتم تعميم هذه �ل�س��تر�تيجية على موظفي �لتاأمين في وحد�ت �لأعمال �لمختلفة من خالل 

هيئ��ات �لتاأمي��ن �لت��ي تقوم بو�سع �لحدود �لتي تتم بموجبها �أعم��ال �لتاأمين وفقاً لحجم وفئة �لأعمال 

و�لدول��ة �لت��ي تتم فيه��ا �لأعمال وقطاع �لأعمال وذلك بهدف �سمان �نتقاء �لمخاطر �لمنا�س��بة �سمن 

�لمحفظ��ة. تب��رم كافة عقود �لتاأمينات �لعامة، با�س��تثناء �لتاأمين �لبحري، لمدة �س��نة ويحق ل�س��ركات 

�لتاأمي��ن رف�س �لتجديد �أو تغيير �س��روط وبن��ود �لعقد عند �لتجديد. 

مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها

و�سع��ت �لمجموع��ة ��س��تر�تيجية �لتاأمين �لخا�سة به��ا بغر�س تنويع طبيعة مخاط��ر �لتاأمين �لمقبولة 

كما قامت بنف�س �ل�سيء د�خل كل فئة من �لفئات لإيجاد تنوع كبير من �لمخاطر للحد من �لتقلبات في 

�لنتيجة �لمتوقعة. يمكن �أن تتاأثر مبالغ �لمطالبات وتكر�ر حدوثها بالعديد من �لعو�مل. تقوم �لمجموعة 

باأعمال �لتاأمين على �لممتلكات و�ل�س��يار�ت و�لتاأمين �سد �لإ�سابات و�لتاأمين �ل�سحي و�لتاأمين �لبحري. 

تعتبر �أعمال �لتاأمين هذه عقود تاأمين ق�سيرة �لأجل حيث تتم در��س��ة �لمطالبات وت�س��ويتها خالل �س��نة 

و�حدة من وقوع �لحدث �لموؤمن �سده. 

الممتلكات 

�إن فئ��ة �لتاأمي��ن عل��ى �لممتل��كات تغط��ي مجموع��ة متنوع��ة م��ن �لمخاط��ر ، و بالتالي تق�س��م عقود 

�لتاأمي��ن عل��ى �لممتل��كات �إل��ى �أرب��ع مجموعات م��ن �لمخاطر ، وهي �لحري��ق وتوقف �لعم��ال و�لأ�سر�ر 

�لناتج��ة ع��ن �لعو�مل �لجوية و �ل�س��رقة. 

يتم �بر�م هذه �لأنو�ع من عقود �لتاأمين �إ�ستند�ً �إلى قيمة �لإ�ستبد�ل �لتجارية للممتلكات و �لمحتويات 

�لموؤم��ن عليه��ا. �إن تكلف��ة �ع��ادة بناء �لممتل��كات �أو �إ�س��تبد�ل �أو �لتعوي�س مقاب��ل �لمحتويات و�لوقت 

�لم�س��تغرق لإعادة ت�س��غيل �لأعمال �لتي تعر�ست للتوقف هي �لعو�مل �لرئي�سية �لتي توؤثر في م�ستوى 

�لمطالبات وفقاً لهذه �ل�سيا�سات. ين�ساأ �أكبر �إحتمال لوقوع خ�سائر كبيرة من هذه �لعقود من �لعو��سف 

�و تلف �لأطعمة �أو �لحو�دث �لخرى �لمتعلقة بالظروف �لجوية.

ال�سيارات 

تهدف عقود �لتاأمين على �ل�سيار�ت �إلى تعوي�س حاملي وثائق �لتاأمين عن �ل�سرر �لذي يلحق بال�سيار�ت �أو 

�ل�سابات �لتي يتعر�س لها �أطر�ف �أخرى نتيجة �لحو�دث و حالت �لحريق �أو �ل�سرقة �لتي تلحق ب�سيارتهم.

يتم تطبيق �لحدود و �لتوجيهات �لمتعلقة باأعمال �لتاأمين لو�سع معايير منا�سبة لإختيار �لمخاطر. 

�إن م�ستوى �لأحكام �لق�سائية فيما يتعلق بحالت �لوفيات و �ل�سابات وتكاليف �إ�ستبد�ل �ل�سيار�ت هما 

�لعامالن �لرئي�سيان �للذ�ن يوؤثر�ن في م�ستوى �لمطالبات.
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االفرتا�صات وعوامل التاأثر

التاأمين البحري  

ته��دف عق��ود �لتاأمي��ن �لبحري �إل��ى تعوي�س حاملي عق��ود �لتاأمين عن �ل�س��ر�ر �أو �لإلتز�مات �لتي تترتب 

عل��ى فق��د�ن �أو تلف و�س��يلة �لنقل �لبحري و�لح��و�دث �لبحرية �لتي يترتب عليها خ�س��ارة كلية �أو جزئية 

لل�سحنات.  

فيم��ا يتعل��ق بالتاأمي��ن �لبح��ري، تمث��ل �لمخاط��ر �لرئي�س��ية ف��ي فق��د�ن �أو تلف و�س��يلة �لنق��ل �لبحري 

و�لح��و�دث �لت��ي يترت��ب عليها خ�س��ارة كلي��ة �أو جزئية لل�س��حنات.

تهدف ��ستر�تجية �لتاأمين �لخا�سة بفئة �لتاأمين �لبحري �إلى �سمان �لتنويع �لجيد لوثائق �لتاأمين فيما 

يتعلق بال�سفن وطرق �ل�سحن �لتي تخ�سع للتاأمين.

التاأمين �سد الحوادث 

فيما يتعلق بفئة �لتاأمين �سد �لحو�دث، مثل تعوي�س �لعمل و�لحو�دث �ل�سخ�سية و�للتز�م �لعام تجاه 

طرف �أخر وفقد�ن �لأمو�ل، فاإن م�ستوى �لخ�سائر �أو �ل�سرر و�لأحكام �لق�سائية �لمحتملة تمثل �لعو�مل 

�لرئي�سية �لتي توؤثر في م�ستوى �لمطالبات. 

تقوم �ل�س��ركة باإد�رة هذه �لمخاطر من خالل �إ�س��تر�تيجية �لتاأمين �لخا�سة بها وترتيبات منا�س��بة لإعادة 

�لتاأمين �لتعامل �لفعال مع �لمطالبات. ت�س��عى �إ�س��تر�تيجية �لتاأمين �إلى �سمان �لتنوع �لجيد لمخاطر 

�لتاأمين ح�سب طبيعة وقيمة �لمخاطر. يتم و�سع حدود �لتاأمين ل�سمان �إختيار �لمخاطر �لمنا�سبة.

تب��ادر �ل�س��ركة ب��اإد�رة �لمطالب��ات و�ل�س��عي �إل��ى �إجر�ء ت�س��وية مبكرة لها م��ن �أجل �لحد م��ن تعر�سها 

لمخاط��ر تطور �لأح��د�ث ب�سورة غي��ر متوقعة. 

ل��دى �ل�س��ركة ترتيبات �إع��ادة تاأمين كافي��ة لحماية قدرتها �لمالي��ة مقابل �لمطالب��ات �لخا�سة بكافة 

فئ��ات �أعم��ال �لتاأمين بغر�س �لحد من �لخ�س��ائر �إلى �لمبلغ �لذي تر�ه �لإد�رة منا�س��باً.  

ح�سلت �ل�س��ركة على تغطية �إعادة تاأمين كافية على �أ�سا���س غير تنا�س��بي لكافة فئات �أعمال �لتاأمين 

بغر�س �لحد من �لخ�سائر �إلى �لمبلغ �لذي تر�ه �لإد�رة منا�سباً. 

التاأمين ال�سحي 

يمث��ل �لنتق��اء �لطب��ي جزء�ً م��ن �إجر�ء�ت �لتاأمين ل��دى �لمجموعة و�لتي يتم بموجبها تحميل �أق�س��اط 

�لتاأمي��ن لتعك���س �لحالة �ل�سحية للمتق��دم بطلب �لتاأمين و�لتاريخ �لطبي عن عائلته. ترتكز �لأ�س��عار 

على �لفتر��سات مثل �فتر��سات �لوفاة و�لحياة و�لتي ت�ستند على �لخبرة �ل�سابقة و�لتوجهات �لحالية. 

يت��م تقيي��م �لعق��ود �لتي تنط��وي على مخاطر مح��ددة و�سمانات لتحدي��د �إمكانية تحقي��ق �أرباح وفقاً 

لالإجر�ء�ت �لمو�سوعة م�س��بقاً قبل �عتمادها.

تت��م مر�جع��ة �لمنتج��ات م��ن قبل وحد�ت �لأعم��ال ب�سورة �س��نوية للتاأكد م��ن �أن �لفتر��سات �لخا�سة 

بالت�س��عير ل ت��ز�ل منا�س��بة. ويت��م �إج��ر�ء تحليل لتغي��ر�ت �لإي��ر�د�ت و�لمطلوبات لمعرفة م��ا هو م�سدر 

توق��ع �أي تغي��ر مادي ف��ي �لنتائج �لفعلية عما كان متوقع. ويوؤكد هذ� �لتحليل مدى مالءمة �لفتر��سات 

�لم�س��تخدمة في �لتاأمين و�لت�سعير.

تركيز مخاطر التاأمين 

تترك��ز مخاط��ر �لتاأمي��ن �لناتجة عن عقود �لتاأمين ب�سورة �أ�سا�س��ية في دولة �لإم��ار�ت �لعربية �لمتحدة. 

�إن حجم �لمخاطر من حيث �لمنطقة �لجغر�فية ي�س��ابه �ل�س��نة �ل�سابقة.

الآلية الم�ستخدمة في تحديد الفترا�سات

�إن �لطريق��ة �لمتبع��ة من قب��ل �لمجموعة لتقدير مخ�س�س��ات �لمطالبات �لمتكب��دة ولم يتم �لإبالغ 

عنها تاأخذ في �لعتبار �لبيانات �لتاريخية و�لتقدير�ت �ل�سابقة وتفا�سيل برنامج �إعادة �لتاأمين وذلك عند 

تقييم �لمبالغ �لمتوقعة ل�س��ترد�د�ت �إعادة �لتاأمين. 

تتمث��ل �لفتر��س��ات �لت��ي يكون له��ا �لتاأثير �لأكبر على قيا���س مخ�س�سات عق��ود �لتاأمين في معدلت 

�لخ�س��ارة �لمتوقعة لأقرب �س��نة وقعت فيها �لحو�دث.
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42. خماطر التاأمني )تابع(

)اأ( خ�سائر النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات وذمم التاأمني املدينة 

ا�ستراتيجية اإعادة التاأمين 

تق��وم �لمجموع��ة باإعادة �لتاأمين عل��ى جزء من مخاطر �لتاأمين �لتي تق��وم بالتاأمين عليها وذلك بهدف 

مر�قبة تعر�سها للخ�س��ارة وحماية مو�ردها �لر�أ�سمالية. 

يت�سم��ن ن�س��اط �إع��ادة �لتاأم��ني �ملتن��ازل عنه خماط��ر �لئتمان كم��ا هو مب��ني يف �لإي�ساح �خلا���س باإد�رة 

�ملخاط��ر �ملالي��ة. يوج��د ل��دى �ملجموعة ق�س��م لإعادة �لتاأمني و�لذي يكون م�س��وؤولً عن و�س��ع �حلد �لأدنى 

ملعايري �ل�سمان �ملتعلقة باأعمال �إعادة �لتاأمني �ملقبولة بالإ�سافة �إىل متابعة �رش�ء �إعادة �لتاأمني من قبل 

وحد�ت �لأعمال طبقاً لتلك �ملعايري. ويقوم هذ� �لق�سم مبتابعة �لتطور�ت يف برنامج �إعادة �لتاأمني ومدى 

مالءمته ب�سكل م�ستمر.

تق��وم �ملجموع��ة ب���رش�ء جمموع��ة من عق��ود �إع��ادة �لتامني على �أ�سا���س ن�س��بي وغري ن�س��بي لتخفي�س 

�س��ايف تعر�سه��ا للمخاط��ر. ع��الوة على ذلك، يج��وز لعمالء �لتاأمني ���رش�ء عقود �إعادة تاأم��ني �ختيارية يف 

بع���س �لظ��روف �ملحددة. وتخ�سع عملية ���رش�ء عقود �إع��ادة �لتاأمني �لختيارية �إىل �ملو�فقة �مل�س��بقة من 

�لق�س��م �ملعني وتتم مر�قبة �إجمايل م�رشوفات �إعادة �لتاأمني �لختياري ب�سورة منتظمة من قبل ق�س��م 

�لتاأمني. �إعادة 

تتاأث��ر �لبيان��ات �لمالي��ة �لموحدة للمجموع��ة ونتائجه��ا �لمالية بال�سيا�س��ات و�لفتر��س��ات و�لتقدير�ت 

�لمحا�س��بية ور�أي �لإد�رة و�لت��ي م��ن �ل�سروري و�سعها في �س��ياق �إعد�د �لبيانات �لمالي��ة �لموحدة. تقوم 

�لمجموعة باإعد�د تقدير�ت و�فتر��سات توؤثر على �لمبالغ �لمدرجة للموجود�ت و�لمطلوبات خالل �ل�سنة 

�لمالي��ة �لقادمة. �إن جمي��ع �لتقدير�ت و�لفتر��سات �لمطلوبة �لتي تتو�فق مع �لمعايير �لدولية للتقارير 

�لمالي��ة تمث��ل �أف�س��ل �لتقدير�ت �لممكن��ة وفقاً للمعايير �لمعم��ول بها. يتم تقيي��م �لتقدير�ت و�لآر�ء 

ب�س��كٍل متو��سل، وت�س��تند �إلى �لخبرة �ل�س��ابقة وعو�مل �أخرى و�لتي منها �لتوقعات �لخا�سة بالأحد�ث 

�لم�س��تقبلية �لتي يتوقع �أن تكون معقولة بموجب �لظروف �لمتوفرة. �إن �ل�سيا�س��ات �لمحا�س��بية ور�أي 

�لإد�رة بخ�سو���س بن��ود معين��ة لهم��ا �أهمية خا�سة بالن�س��بة لنتائج �لمجموعة ومركزه��ا �لمالي نظر�ً 

�لهامة.   لطبيعتهما 

تق��وم �لمجموع��ة بمر�جع��ة محفظ��ة قرو�سه��ا لتقييم مدى �لنخفا���س في قيمتها كل ثالثة �س��هور 

على �لأقل. وعند تحديد ما �إذ� كان ينبغي ت�سجيل خ�سارة �لنخفا�س في �لقيمة �سمن بيان �لدخل، فاإن 

�لمجموعة تبدي ر�أيها حول ما �إذ� كانت هناك بيانات جديرة بالمالحظة ت�سير �إلى وجود �نخفا�س يمكن 

قيا�س��ه ف��ي �لتدفق��ات �لنقدية �لم�س��تقبلية �لمقدرة من محفظة �لقرو�س �أو �لذم��م �لمدينة قبل �أن 

يكون بالإمكان تحديد �لنخفا�س في كل قر�س �أو ذمة مدينة في تلك �لمحفظة على حدة. قد ي�ستمل 

هذ� �لدليل على بيانات جديرة بالمالحظة ت�س��ير �إلى وجود تغير �س��لبي في حالة �ل�س��د�د للمقتر�سين 

ف��ي �إح��دى �لمجموع��ات �أو في �لظ��روف �لقت�سادية �لوطني��ة �أو �لمحلية �لمقترنة بح��الت �لعجز عن 

�ل�س��د�د بخ�سو�س �لموجود�ت في تلك �لمجموعة. تاأخذ �لإد�رة في �لح�س��بان تجربة �لخ�س��ارة �لتاريخية 

عن��د تقييم �لتدفقات �لنقدية �لم�س��تقبلية من �أج��ل تقييم محفظة �لقرو�س و�لذمم �لمدينة لتحري 

�لنخفا�س في قيمتها. تتم مر�جعة �لمنهجية و�لفتر��سات �لم�ستخدمة لتقدير كل من قيمة وتوقيت 

�لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية ب�سكٍل منتظم وذلك للحد من �أي فروقات بين تقدير�ت �لخ�سائر وتجربة 

�لخ�سارة �لفعلية. �إن �أي تغّير في �لمخ�س�س بمقد�ر+/- 5% كان �سيوؤدي �إلى زيادة / نق�سان �لربح بو�قع 

37 ملي��ون درهم )2014: 27 مليون درهم(.
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)ب( ا�ستثمارات حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق

)ج( انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع

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

)هـ( الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات

تتبنى �لمجموعة �إر�س��اد�ت �لمعيار �لمحا�س��بي �لدولي رقم 39 بخ�سو�س ت�سنيف �لموجود�ت �لمالية 

غي��ر �لم�س��تقة �لت��ي له��ا دفع��ات ثابت��ة �أو قابلة للتحدي��د وتاريخ ��س��تحقاق ثابت وت�سّنفه��ا على �أنها 

محتف��ظ به��ا لحين ��س��تحقاقها. يقت�سي هذ� �لت�سنيف �إبد�ء ر�أي معين. وفي �س��بيل �إبد�ء هذ� �لر�أي، 

تقوم �لمجموعة بتقييم نيتها ومدى قدرتها على �لحتفاظ بهذه �ل�س��تثمار�ت لحين ��س��تحقاقها. �إذ� 

تعذر على �لمجموعة �لحتفاظ بهذه �ل�س��تثمار�ت لحين ��س��تحقاقها في ظروٍف غير ��ستثنائية - مثل 

بيع كمية غير كبيرة قبل تاريخ �ل�س��تحقاق بوقٍت وجيز �أو لدو�ٍع ��س��تثنائية متعلقة بالئتمان - عندها 

�س��يكون مطلوباً من �لمجموعة �أن تُعيد ت�سنيف كامل �لفئة �إلى ��س��تثمار�ت متوفرة للبيع. وبعد ذلك 

يتم قيا���س هذه �ل�س��تثمار�ت بالقيمة �لعادلة ولي�س بالتكلفة �لمطفاأة. 

تتعامل �لمجموعة مع �ل�ستثمار�ت �لمتوفرة للبيع على �أنها قد تعر�ست لنخفا�س في قيمتها عندما 

يك��ون هن��اك �نخفا���س كبي��ر �أو متو��سل ف��ي �لقيم��ة �لعادلة لم��ا دون تكلفتها �أو عندم��ا يكون هناك 

” �أو  ً
دلي��ل مو�سوع��ي عل��ى حدوث �لنخفا�س في �لقيمة. �إن تحديد ما �إذ� كان هذ� �لنخفا�س يعد “كبير�

.
ً
” يتطلب تقدي��ر�ً هاما ً

“متو��س��ال

يتعين على �لإد�رة �إبد�ء ر�أي هام فيما يتعلق بتقدير �لمبالغ �لم�س��تحقة لأ�سحاب �لعقود �لنا�س��ئة عن 

�لمطالبات �لمتعلقة بعقود �لتاأمين. ت�س��تند هذه �لتقدير�ت بال�سرورة �إلى و�سع �فتر��سات هامة حول 

عو�مل متعددة تنطوي على درجات متباينة، وعلى �لأرجح هامة، من �لجتهاد و�ل�سكوك حيث �إن �لنتائج 

�لفعلية قد تختلف عن تقدير�ت �لإد�رة مما يوؤدي �إلى تغير�ت م�ستقبلية في �للتز�مات �لمقدرة. 

وعل��ى وج��ه �لخ�سو���س، يجب و�سع تقدير�ت لكل م��ن �لتكلفة �لنهائية �لمتوقع��ة للمطالبات �لمبلغ 

عنه��ا بتاري��خ بيان �لمركز �لمال��ي و�لتكلفة �لنهائية �لمتوقعة للمطالب��ات �لمتكبدة غير �لمبلغ عنها 

بتاريخ بيان �لمركز �لمالي. 

يت��م تقدي��ر �لمطالب��ات �لتي تتطل��ب �أحكاماً ق�سائية �أو قر�ر�ت تحكيمية ب�س��كٍل منف��رد. يتولى خبر�ء 

م�س��تقلون ف��ي تعدي��ل �لخ�س��ائر عادةً تقدي��ر مطالب��ات �لممتلكات. وتق��وم �لإد�رة بمر�جع��ة منتظمة 

لمخ�س�ساته��ا للمطالب��ات �لمتكب��دة و�لمطالبات �لمتكبدة غي��ر �لمبلغ عنها.

تحدد �لإد�رة �لأعمار �لإنتاجية للممتلكات و�لمعد�ت وتكلفة �ل�س��تهالك لها. تتغير تكلفة �ل�س��تهالك 

لل�سنة ب�سكل ملحوظ �إذ� �ختلف �لعمر �لفعلي عن �لعمر �لإنتاجي �لمقدر لالأ�سل.

ل��م ت�س��ر عملي��ة �لمر�جع��ة �لتي �أجرتها �لإد�رة في �ل�س��نة �لحالي��ة �إلى �أي �سرورة لإج��ر�ء تغيير�ت على 

�لعمر �لإنتاج��ي للممتلكات و�لمعد�ت.

تبلغ قيمة �لم�س��اهمات �لجتماعية )�س��املة �لتبرعات �لخيرية( خالل �ل�س��نة لمختلف �لم�س��تفيدين 

1.63 ملي��ون درهم )1.62 مليون درهم(. 

44. امل�ساهمات الجتماعية 
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ال�صركة التابعة
 راأ�ض المال الم�صرح

 به والم�صدر

ن�صبة 

الملكية
االأن�صطة الرئي�صية بلد التاأ�صي�ض

�سركة ر�أ�س �لخيمة 

�لوطنية للتاأمين �س.م.ع
110 مليون درهم 

%79.23
�لإمار�ت 

كافة �أعمال 

�لتاأمين 

�سركة ر�ك للتمويل 

�لإ�سالمي �س.م.خ
100 مليون درهم 

%99.9
�لإمار�ت 

بيع منتجات 

متو�فقة مع 

�ل�سريعة

مكتب خدمات �لدعم- 

�لمنطقة �لحرة 
500 �ألف درهم 

%80
�لإمار�ت 

تقديم 

خدمات �لدعم 

و�لم�ساندة 

للبنك

ر�ك تكنولوجي -�لمنطقة 

�لحرة 
500 �ألف درهم 

%80
�لإمار�ت 

خدمات 

�لدعم �لفني 

و�لم�ساندة 

للبنك 

ر�ك كايمان للتمويل 

�لمحدودة  
100 دولر 

%99.9
جزر �لكايمان

للم�ساعدة في 

�إ�سد�ر �سند�ت 

متو�سطة 

�لأجل بقيمة 

800 مليون يورو 

�سمن برناج 

�لبنك �لمتعلق 

باإ�سد�ر �سند�ت 

بقيمة  1 مليار 

دولر 

�لإف�ساح��ات �ل��و�ردة �أدن��اه تتعل��ق ب� بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني )���س.م.ع(  و�س��ركاتها �لخم�س��ة �لتابعة 

)�لمجموع��ة( وه��ي بموج��ب  ب��ازل 2 ، بي��الر 3، تمث��ل مب��ادئ �إن�سباط �ل�س��وق �لذي يتطلب م��ن �لبنوك 

�لك�س��ف ع��ن �لمعلوم��ات �لكمي��ة و�لنوعي��ة للمخاطر و�إد�رة ر�أ���س �لم��ال . هذه �لإف�ساح��ات هي �أي�سا 

بمثابة �إمتثال للتعميم رقم 27/2009 �لموؤرخ في 17 نوفمبر 2009 �ل�سادر عن م�سرف �لإمار�ت �لعربية 

�لمركزي. �لمتحدة 

ي�س��م بن��ك ر����س �لخيم��ة �لوطني )���س.م.ع( �لبنك وخم�س��ة �س��ركات تابعة وهي �س��ركة ر�أ���س �لخيمة 

�لوطني��ة للتاأمي��ن  )���س.م.ع( و�س��ركة ر�ك للتموي��ل �لإ�س��المي ���س.م.خ ومكت��ب خدمات �لدعم ���س.م.خ 

و�سركة ر�ك تكنولوجي في �لمنطقة �لحرة و�سركة كايمان للتمويل �لمحدودة )ي�سار �إليهم مجتمعين 

بالمجموعة( وت�سمل �لبيانات �لمالية �لموحدة �لبنك و�سركاته �لتابعة . وم�سالح �لبنك �لمبا�سرة وغير 

�لمبا�س��رة في �ل�س��ركات �لتابعة كما يلي:- 

1 . ال�رشكات التابعة وال�ستثمارات الهامة
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األف درهم

�صريحة 1 من راأ�ض المال

1.676.245�أ�سهم ر�أ�س مال عادية 

110.350عالوة �إ�سد�ر 

839.590�إحتياطي قانوني

336.717�إحتياطي طوعي

900.000�إحتياطي م�سرفي عام

1.150.000�إحتياطي مخاطر �إئتمان

334.000�إحتياطي �إئتماني تنظيمي

)79(�إحتياطي للقيمة �لعادلة 

945.564�أرباح محتجزة

6٫292٫387ال�صريحة االأولى من راأ�ض المال غير �صاملة اأرباح 2015

االإ�صتقطاعات

)317.244(�إ�ستثمار فى �سركة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين 

5٫975٫143�صريحة 1 من راأ�ض المال

-�سريحة 2 من ر�أ�س �لمال

5٫975٫143مجموع راأ�ض المال النظامي

1.400.387�أرباح �ل�سنة �لحالية )غير �ساملة ر�أ�س �لخيمة �لوطنية للتاأمين( 

7٫375٫530مجموع راأ�ض المال النظامي �صامل اأرباح 2015

)838.123(ناق�سا : �لأرباح �لنقدية �لمقترحة لعام 2015

مجموع راأ�ض المال النظامي بعد اإ�صتقطاع االأرباح  النقدية المقترحة 

ل�صنة 2015

6٫537٫407

االإف�صاحات مبوجب بازل 2- بيالر 3 

يف 31 دی�صمرب 2015  )تابع(

2. هيكل راأ�س املال 

3 . كفاية راأ�س املال 

الإف�ساحات الكمية 

مبين في �لجدول �أدناه هيكل ر�أ�س �لمال للمجموعة :-

اأ( الإف�ساحات النوعية 

�عتم��د بنك ر�أ���س �لخيمة �لوطني ���س.م.ع )�لمجموعة( نهج موحد لح�س��اب مخاط��ر �لئتمان ومخاطر 

.)ASA( ل�س��وق . للمخاطر �لت�س��غيلية وقد �عتمدت �لمجموعة  �لمنهاج �لبديل �لموحد�

�أن�س��طة �لمجموع��ة معر�س��ة لمجموعة متنوعة م��ن �لمخاطر �لمالية و تنطوي هذه �لأن�س��طة على 

تحليل وتقييم وقبول و�إد�رة بدرجة معينة للمخاطر �أو مجموعة من �لمخاطر. و�أخذ �لمخاطر في �لإعتبار 

هو من �سميم  �إد�رة �لأعمال و�لخدمات �لمالية. لذ� تهدف �لمجموعة �إلى تحقيق �لتو�زن �لمنا�سب بين 

�لمخاطر و�لعو�ئد وتقليل �لآثار �ل�سلبية �لمحتملة على �لأد�ء �لمالي للمجموعة.

�إد�رة مخاط��ر �لمجموع��ة ي�س��مل �لعدي��د م��ن �لمخاط��ر. ع��ادة م��ا تت�سمن مخاط��ر �لئتم��ان، مخاطر 

�ل�س��يولة ، ومخاطر �لتركز ومخاطر �ل�س��وق و �لمخاطر �لت�س��غيلية ، ومخاطر �أمن �لمعلومات ومخاطر 

��س��تمر�رية �لعم��ل ، مخاط��ر �ل�س��معة و �لمخاط��ر �لتنظيمي��ة و�لمتث��ال. تم و�سع �سيا�س��ات لتحديد 
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3 . كفاية راأ�س املال )تابع(

اأ( الإف�ساحات النوعية )تابع(

وتحلي��ل ه��ذه �لمخاطر ، وو�سع حدود و�سو�بط منا�س��بة للمخاطر ، ور�سدها و�للتز�م بالحدود من خالل 

و�س��ائل موثوق بها و �أنظمة معلومات متطورة ومو�كبة. تقوم �لمجموعة بمر�جعة دورية ل�سيا�س��ات و 

نظم �إد�رة �لمخاطر لتعك���س �لتغير�ت في �لأ�س��و�ق و�لمنتجات و �أف�سل �لممار�س��ات �لنا�س��ئة.

لجن��ة �لموج��ود�ت و�لمطلوب��ات )ALCO( ، هي  لجنة �أ�سا�س��ية لالإ�س��ر�ف على �لمخاطر �لرئي�س��ية على 

�لميز�ني��ة �لعمومي��ة ويتر�أ�س��ها �لرئي���س �لتنفي��ذي وروؤ�س��اء �لمالي��ة و�لخز�ن��ة و �لخدم��ات �لم�سرفي��ة 

لل�س��ركات و �لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د . تجتمع على �أ�سا���س منتظم لمر�قبة و�إد�رة مخاطر �ل�س��وق.

لجنة �لموجود�ت و�لمطلوبات هي �لم�س��وؤولة عن  �لموؤ�س��ر�ت �لمالية �لرئي�س��ية للمجموعة و�لن�س��ب، 

تعيين �س��قوف �لإد�رة ومر�قبة هذه �لمخاطر. �أي�سا لجنة �لموجود�ت و�لمطلوبات م�س��وؤولة عن �لقر�ر�ت 

�ل�ستثمارية للمجموعة ، وتقدم �لتوجيهات بخ�سو�س �أ�سعار �لفائدة و حركة �لعملة .

يتر�أ���س لجنة �إد�رة �لمخاطر )MRC( �لرئي���س �لتنفيذي و هي لجنة م�س��وؤولة عن جميع �أ�س��كال �لمخاطر 

�لأخ��رى ذ�ت �لطبيعة �لت�س��غيلية. وتقوم �للجنة بمر�جعة مدى كفاي��ة و فعالية نظم �لرقابة �لد�خلية 

 ، )KRI( و�إجر�ء�ت �إد�رة �لمخاطر �لت�س��غيلية و مناهج تقييم �لمخاطر و�لموؤ�س��ر�ت �لرئي�س��ية للمخاطر ،

و�لتقييم �لذ�تي للمخاطر �لت�س��غيلية )ORSA( و �إد�رة �لحو�دث.

وفق��ا لعملي��ة �لمر�جع��ة �لإ�س��ر�فية )SRP( بموج��ب بازل 2 ، بي��الر 2 ، تقدم مجموعة ب�س��ورة  دورية �إلى 

�لم�س��رف �لمرك��زي برنام��ج �لتقيي��م �لد�خلي لكفاية ر�أ���س �لمال )ICAAP( حيث تح��دد جميع �لمخاطر 

�لمعر�س��ة لها ، وكيفية قيا�س��ها ومر�قبتها و حيثما �أمك��ن �لبحث في �إمكانية تخفيف هذه �لمخاطر 

وتحقيق �لمو�ءمة مع ر�أ���س �لمال. وتاأخذ في �لعتبار �أي �إفاد�ت تح�سل عليها من �لجهات �لتنظيمية .

مبين �أدناه و�سف للمخاطر �لمختلفة �لمتعلقة بمخاطر �لموجود�ت بموجب �تفاقية بازل 2 :

مخاطر الئتمان

يت��م تعري��ف مخاط��ر �لئتمان باأنها �لمخاطر �لمرتبطة باإخفاق �لزبائ��ن و�لعمالء للمجموعة �أو �لأطر�ف 

�لأخرى في �لإيفاء �أو غير م�ستعدين لدفع �لفائدة و�سد�د قيمة �لقرو�س �لأ�سلية �أو ف�سلهم في �لوفاء 

بالتز�ماته��م �لتعاقدي��ة بموج��ب �تفاقات �لقرو���س �أو �لت�س��هيالت �لئتمانية �لأخرى ، مما يت�س��بب في 

خ�سارة مالية للمجموعة.

تن�س��اأ مخاط��ر �لئتمان �أي�ساً من خالل �نخفا�س �لتقيي��م �لئتماني لأدو�ت �لأطر�ف �لمقابلة �لتي يقوم 

�لبن��ك بالحتف��اظ باأدو�ته��ا �لئتمانية. �لأمر �لذي يوؤدي �إلى �لنخفا�س ف��ي قيمة �لموجود�ت. ولما كانت 

مخاطر �لئتمان �أهم �لمخاطر �لتي تو�جه �لبنك. فاإنه يتم تكري���س مو�رد وخبر�ت و�سو�بط مقدرة لإد�رة 

هذه �لمخاطر �سمن �لأق�س��ام �لرئي�سية للبنك.

تت�سمن �سيا�س��ة �لئتمان �أ�س��لوباً منظماً وثابتاً لتحديد و�إد�رة مخاطر �لمقتر�سين و�لأطر�ف �لمقابلة 

�لكامنة في موجود�ت كافة �لعمليات �لم�سرفية لالأفر�د ولل�س��ركات �لكبرى و�ل�سغيرة و�لمتو�س��طة.

مخاطر ال�صوق 

يتعر���س �لبن��ك لمخاط��ر �ل�س��وق وه��ي �لمخاطر �لتي ت��وؤدي �إلى تذب��ذب �لقيم��ة �لعادل��ة �أو �لتدفقات 

�لنقدية �لم�س��تقبلية لالأد�ة �لمالية نتيجة للتغير�ت في �لأ�س��عار �ل�س��وقية. تن�س��اأ مخاطر �ل�س��وق من 

�أ�س��عار �لفائ��دة و�لعمالت و�أدو�ت حق��وق �لملكية و�لتي جميعها تتعر�س لحركة �ل�س��وق وللتغير�ت في 
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3 . كفاية راأ�س املال )تابع(

اأ( الإف�ساحات النوعية )تابع(

م�ستوى تذبذب �لأ�سعار �أو �لمعدلت �أو �لأ�سعار �ل�سوقية مثل �أ�سعار �لفائدة ومعدلت �لئتمان و�أ�سعار 

�س��رف �لعمالت �لأجنبية و�أ�س��عار حقوق �لملكية. 

ليدخل �لبنك في تعامالت تجارية م�ستقة تتعلق بالم�ساربات. و�لتعر�س �لوحيد في �لم�ستقات يتعلق 

بعقود �سرف �لعمالت �لآجلة و�لذي يقوم به �لبنك نيابة عن �لعمالء.

المخاطر الت�صغيلية

�لمخاطر �لت�س��غيلية هي مخاطر �لخ�س��ارة �لناجمة عن عدم كفاية �أو ف�سل �لأنظمة �لد�خلية و�لأفر�د 

و�لأنظمة �أو من �أحد�ث خارجية ، �س��و�ء كانت متعمدة ، غير مق�سودة �أو طبيعية. وهي مخاطر كامنة 

تو�جهها جميع �ل�س��ركات و وت�س��مل عدد� كبير� من �لمخاطر �لت�س��غيلية بما في ذلك توقف �لأعمال 

وف�س��ل �لأنظ��م و�لحتي��ال �لد�خل��ي و�لخارج��ي، وممار�س��ات �لموظفي��ن و�ل�س��المة في م��كان �لعمل ، 

و�لعمالء،  و �لممار�س��ات �لتجارية ، وتنفيذ �لمعامالت و �إد�رة �لمعامالت، و �لأ�سر�ر �لتي تلحق بالأ�سول 

�لمادية . على �لرغم من �أنه ل يمكن �لق�ساء على �لمخاطر �لت�س��غيلية في مجملها، فاإن �لمجموعة 

تب��ذل م�س��اعيها للح��د من تلك �لمخاطر من خالل وجود بنية تحك��م قوية في جميع �أنحاء �لمجموعة. 

�إد�رة �لمخاط��ر �لت�س��غيلية تب��د�أ م��ع �عتم��اد هي��كل �إد�ري ر�س��مي في �إط��ار لجن��ة �إد�رة �لمخاطر وذلك 

بغر�س توفير �لتوجيه �ل�ستر�تيجي و�لرقابة ور�سد �لمخاطر �لت�سغيلية . ي�ستند �إطار �لمعايير للمخاطر 

�إل��ى �أف�س��ل �لممار�س��ات و تقني��ن مبادئ �لتحك��م �لأ�سا�س��ية لإد�رة �لمخاطر �لت�س��غيلية. وهو ي�سمن 

تحديد وتقييم ومر�قبة وقيا���س و ر�سد و�لإبالغ عن �لمخاطر �لت�س��غيلية ب�سورة متنا�سقة على �سعيد 

�لمجموعة. �أي�سا يقوم بمر�جعة �لتاأمينات �لتي تحتفظ بها �لمجموعة، ولكن ل ينظر �إليها باعتبارها 

عامال مخففا .

116

االإف�صاحات مبوجب بازل 2- بيالر 3 

يف 31 دی�صمرب 2015  )تابع(

األف درهم

الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

25.084.932�لمخاطر �لإئتمانية

8.547مخاطر �ل�سوق 

1.735.802مخاطر �لعمليات 

26٫829٫281مجموع الموجودات الُمرّجحة بالمخاطر 

�إجمالى ر�أ�س �لمال �لنظامي ) بعد �إ�ستقطاع قيمة �إ�ستثمار ر�ك �لوطنية للتاأمين 

بقيمة 317.244 درهم و�إ�ستبعاد �أرباح �ل�سنة �لحالية و�لأرباح �لنقدية �لمقترحة( 
5.975.143

ن�سبة كفاة ر�أ�س �لمال 
%22.27

�إجمالى ر�أ�س �لمال �لنظامي ) �ساملة قيمة �إ�ستثمار ر�ك �لوطنية للتاأمين بقيمة 

317.244 درهم و�أرباح �ل�سنة �لحالية و�لأرباح �لنقدية �لمقترحة(
6.537.407

ن�سبة كفاة ر�أ�س �لمال ) �ساملة �أرباح �ل�سنة �لحالية و�لأرباح �لنقدية �لمقترحة(
%24.37

�إجمالى ر�أ�س �لمال �لنظامي  ) �ساملة قيمة �إ�ستثمار ر�ك �لوطنية للتاأمين بقيمة 

317.244 درهم و�أرباح �ل�سنة �لحالية و�لأرباح �لنقدية �لمقترحة(
7.375.530

ن�سبة كفاة ر�أ�س �لمال ) �ساملة �أرباح �ل�سنة �لحالية وبدون �إ�ستقطاع �لأرباح 

�لنقدية �لمقترحة(
%27.49

بنود  �صمن المیزانیة العمومیة  

المجموعاأخرىدوالر اأمريكيدرهم اإماراتي

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهمفي  31 دي�صمبر 2015

748.6951.032.713125.4051.906.813مبالغ م�ستحقة من م�سارف �أخرى 

26.109.7841.676.71911.59327.798.096قرو�س و�سلف

4.114.981-49.4734.065.508�أور�ق مالية ��ستثمارية 

26٫907٫9526٫774٫940136٫99833٫819٫890مجموع الممّول 

3 . كفاية راأ�س املال )تابع(

4. خماطر الإئتمان - الإف�ساحات الكمية 

اأ( الإف�ساحات الكمية )تابع(

�سافى التعر�س الإئتماين للعملت

يظهر تعّر�س �لمجموعة في 31 دي�سمبر 2015 كما هو مبين �دناه:- 
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 قرو�ض

و�صلف

 �صندات

دین

مبالغ 

 م�صتحقة

من م�صارف

اإجمالي 

التمويل

بنود 

خارج بيان 

الموقف 

المالي 

المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

�لزر�عة و�ل�سيد و�لأن�سطة 

ذ�ت �ل�سلة 
96--96156252

�لنفط �لخام و�لغاز و�لتعدين 

و��ستغالل �لمحاجر 
4.827--4.827117.530122.357

945.25128.423973.674-726.987218.264�لت�سنيع

655.9501.595657.545-5.220650.730�لكهرباء و�لمياه

875.04478.775953.819-684.085190.959�لإن�ساء�ت

6.374.785186.5466.561.331--6.374.785�لتجارة

1.695.19925.0681.720.267-1.341.607353.592�لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

1.027.9951.675.9961.906.8134.610.804112.2134.723.017�لموؤ�س�سات �لمالية

3.604.845246.5453.851.390-3.356.314248.531�لخدمات

776.90931.785808.694-776.909-�لحكومة

15.020.78043.59615.064.376--15.020.780�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د 

28٫542٫6964٫114٫9811٫906٫81334٫564٫490872٫23235٫436٫722مجموع التعر�صات

بنود خارج الميزانية العمومية 

المجموعاأخرىدوالر اأمريكيدرهم اإماراتي

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهمفي  31 دي�صمبر 2015

37.646--37.646�لتز�مات �ئتمانية

541.811242.30750.468834.586�سمانات وقبولت وتعر�سات �أخرى 

579٫457242٫30750٫468872٫232المجموع الممّول

27٫487٫4097٫017٫247187٫46634٫692٫122مجموع المیزانیتین

4. خماطر الإئتمان - الإف�ساحات الكمية )تابع(

�سافى التعر�س الإئتماين للعملت )تابع(

)أ( اإجمايل خماطر الئتمان جغرافيا :

ب( اإجمايل تركيز خماطر الئتمان بح�سب القطاع ال�سناعي   

تمار���س �لمجموع��ة �أن�س��طتها د�خ��ل �لإمار�ت �لعربي��ة �لمتحدة . �لتعر���س خارج دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�لمتحدة �سئيل و ب�س��كل رئي�س��ي في �سكل قرو�س وود�ئع بين �لبنوك ومجموعة ��ستثمار�ت بقيمة 3.4 

ملي��ار دره��م ، �أي حو�ل��ي 10.1 % من �إجمالي مخاطر �لئتمان كما في 31 دي�س��مبر 2015 .
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يف 31 دی�صمرب 2015  )تابع(

لغاية 3  اأ�صهر
3 اإلى 12 

ً �صهرا

من �صنة اإلى 

3 �صنوات 

من 3 

�صنة اإلى 

5�صنوات 

اأكثر من 5 

�صنوات 
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في  31 دي�صمبر 2015

مبالغ م�ستحقة من 

م�سارف �أخرى
1.626.443259.10721.263--1.906.813

5.648.2855.324.4577.691.1732.733.3836.400.79827.798.096قرو�س و�سلف 

126.808237.407619.325883.9072.247.5344.114.981�أور�ق مالية ��ستثمارية 

7٫401٫5365٫820٫9718٫331٫7613٫617٫2908٫648٫33233٫819٫890مجموع الممّول

بنود خارج الميزانية العمومية

ال تتجاوز �ص��نة 

واحدة 

من 1 �صنة 

اإلى 5 �صنوات 

اأكثر من 5 

�صنوات 
المجموع

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

37.646--37.646�لتز�مات �ئتمانية 

533.496126.750174.340834.586�سمانات وقبولت وتعر�سات �أخرى 

571٫142126٫750174٫340872٫232المجموع

4. خماطر الإئتمان - الإف�ساحات الكمية )تابع(

5. الإنخفا�س يف القيمة واملخ�س�سات - الإف�ساحات النوعية 

�سافى التعر�س الإئتماين للعملت )تابع(

ج( اإجمايل تركيز خماطر الإئتمان بح�سب متبقى الإ�ستحقاقات التعاقدية 

)اأ( القرو�س وال�سلف وخم�س�س النخفا�س يف القيمة 

�لقرو�س و�ل�سلف هي عبارة عن موجود�ت مالية غير م�ستقة ذ�ت دفعات ثابتة �أو دفعات قابلة للتحديد 

وغير مدرجة في �س��وق ن�س��طة. يتم �إدر�ج �لقرو�س و�ل�سلف بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م طريقة �سعر 

�لفائدة �لفعلي.

يق��وم �لبن��ك بتاري��خ كل ميز�نية عمومي��ة بتقييم مدى توفر دليل مو�سوعي على �أن �لقرو�س و�ل�س��لف 

قد تعر�ست لالنخفا�س في قيمتها. تتعر�س �لقرو�س و�ل�سلف لالنخفا�س في �لقيمة ويتم تكبد خ�سائر 

�لنخفا�س في �لقيمة فقط عند وجود دليل مو�سوعي على �أن �لبنك لن يكون قادر�ً على تح�سيل كافة 

�لمبالغ �لم�ستحقة.

�لقرو���س و�ل�س��لف ه��ي موجود�ت مالية غير م�س��تقة ذ�ت دفع��ات ثابتة �أو محددة وه��ي غير مدرجة في 

�ل�س��وق �لن�س��طة. يتم �إحت�س��اب �لقرو�س و�ل�س��لف في �لبد�ية بالقيمة �لعادلة  وهو �لمقابل �لنقدي 

لإن�ساء �أو �سر�ء �لقرو�س بما في ذلك تكاليف �لمعامالت، وقيا�سها لحقا بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م 

طريقة �لفائدة �لفعلية. 

يق��وم �لم�س��رف ف��ي تاريخ كل ميز�ني��ة عمومية بعمل تقييم عما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي ي�س��ير 

�إلى �إنخفا�س قيمة �لقرو�س و�ل�س��لفيات. تنخف�س قيمة �لقرو�س و�ل�س��لف ويتم �إحت�س��اب �لخ�سائر في 

�نخفا���س �لقيم��ة فقط �إذ� كان هن��اك دليل مو�سوعي على �أن �لبنك لن يكون قادر� على تح�سيل كافة 

�لمبالغ �لم�ستحقة. 

�لمعايير �لتي ي�س��تخدمها �لبنك لتحديد وجود دليل مو�سوعي على وجود خ�س��ارة في �نخفا�س �لقيمة 

ت�سمل: 

تعثر �لمدفوعات �لمترتبة عن �لتعاقد�ت في �أ�سل �لدين �أو �لفائدة؛   •
�سعوبات �لتدفقات �لنقدية �لتي يعاني منها للمقتر�س؛   •

مخالفة �أحكام �أو �سروط �لقر�س؛    •
�لبدء في �إجر�ء�ت �لإفال�س؛   •

تدهور �لو�سع �لتناف�سي للمقتر�س؛   •
�لتر�جع في قيمة �ل�سمان، و   •
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5. الإنخفا�س يف القيمة واملخ�س�سات - الإف�ساحات النوعية )تابع(

)اأ( القرو�س وال�سلف وخم�س�س النخفا�س يف القيمة  )تابع(

تقوم �لمجموعة �أول بتقييم مدى توفر دليل مو�سوعي على �نخفا�س �لقيمة ب�سكل فردي للموجود�ت 

�لمالية �لهامة ، وب�سكل فردي �أو ب�سورة م�ستركة للموجود�ت �لمالية �لتي ل تعتبر موؤثرة عند تقييمها 

ب�س��ورة فردي��ة. �إذ� ق��ررت �لمجموع��ة عدم توف��ر دليل مو�سوعي عل��ى �إنخفا�س موج��ود�ت مالية ب�سورة 

منفردة، �س��و�ء كان ذلك ذو تاأثير جوهري �أم ل، وي�س��مل ذلك �لموجود�ت �سمن مجموعة من �لموجود�ت 

�لمالية �لتي لها خ�سائ�س مخاطر �ئتمانية م�سابهة ومن ثّم يتم تقييم �لإنخفا�س في قيمتها ب�سورة  

م�ستركة . �لموجود�ت �لتي يتم تقييم �لإنخفا�س في قيمتها ب�سكل فردي و�لتي تتكبد خ�سائر  �إنخفا�س 

في قيمتها ل يتم �إدر�جها �سمن �لتقييم �لجماعي لنخفا�س �لقيمة.

يت��م قيا���س مبل��غ �لخ�س��ارة على �أنه �لف��رق بين �لقيم��ة �لدفترية لالأ�س��ل و�لقيمة �لحالي��ة للتدفقات 

�لنقدي��ة �لم�س��تقبلية )با�س��تثناء خ�س��ائر �لئتمان �لم�س��تقبلية �لتي لم يتم تكبده��ا( ويتم خ�سمها 

باإ�س��تخد�م مع��دل �لفائدة �لفعلية للموجود�ت �لمالية. يتم تخفي���س �لقيمة �لدفترية للموجود�ت من 

خ��الل ��س��تخد�م ح�س��اب مخ�س�س ويدرج مبلغ �لخ�س��ارة في بيان �لدخل. �إذ� نق�س��ت قيمة �لإنخفا�س  

لحقا نتيجة ل�س��بب حدث بعد عملية �لحذف ، فيتم تحرير �لمخ�س�س وقيده في بيان �لدخل �لمّوحد. 

�إذ� كان للقر�س �س��عر فائدة متغير، فاإن معدل �لخ�سم لقيا���س �أي خ�س��ارة لالإنخفا�س في �لقيمة يتم 

على �أ�سا���س �س��عر �لفائدة �لفعلي �لحالي �لمحدد بموجب �لعقد.

�إن ح�س��اب �لقيم��ة �لحالي��ة للتدفقات �لنقدي��ة �لم�س��تقبلية �لمتوقعة للموج��ود�ت �لمالية �لمتوفرة 

ك�سمانات يعك�س �لتدفقات �لنقدية �لتي قد تنتج عن بيع تلك �ل�سمانات ناق�ساً �لتكاليف �لمرتبطة 

بالح�سول على تلك �ل�سمانات وبيعها، �س��و�ء كان بيع �ل�سمان ب�س��كل مبكر مرجحاً �أم ل.

لأغر����س تقيي��م �لنخفا���س في �لقيمة ب�س��كل جماع��ي، يتم تجمي��ع �لموجود�ت �لمالية على �أ�سا���س 

خ�سائ�س مخاطر �لئتمان �لمت�س��ابهة )�أي على �أ�سا���س عملية تقييم �لمجموعة للمخاطر �لتي تاأخذ 

ف��ي �لعتب��ار نوع �لموج��ود�ت وقطاع �لعمل ون��وع �ل�سمان وحال��ة �لتاأخر في �ل�س��د�د و�لعو�مل �لأخرى 

ذ�ت �ل�سل��ة(. تع��د ه��ذه �لخ�سائ���س هامة لتقدي��ر �لتدفقات �لنقدي��ة �لم�س��تقبلية لمجموعات هذه 

�لموجود�ت بو�سفها موؤ�سر�ً على قدرة �لمدينين على �سد�د �لمبالغ �لم�ستحقة وفقاً لل�سروط �لتعاقدية 

للموج��ود�ت �لتي يتم تقييمها.

�إن �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لم�س��تقبلية ف��ي مجموعة من �لموج��ود�ت �لمالية، �لتي يتم تقييمها ب�س��كٍل 

جماع��ي لتحدي��د �لنخفا���س ف��ي �لقيم��ة، يت��م تقييمها عل��ى �أ�سا���س �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لتعاقدية 

للموج��ود�ت وتجربة �لخ�س��ارة �لتاريخية للموجود�ت ذ�ت �لخ�سائ���س �لمماثلة من مخاطر �لئتمان، يتم 

تعدي��ل تجرب��ة �لخ�س��ارة �لتاريخي��ة على �أ�سا���س �لبيان��ات �لحالية �لتي يمك��ن مالحظتها لتعك���س �آثار 

�لظ��روف �لر�هن��ة �لت��ي ل��م توؤثر عل��ى �لفترة �لتي ت�س��تند �إليه��ا تجربة �لخ�س��ارة �لتاريخية وتزي��ل �لآثار 

�لمترتب��ة عل��ى �لظروف �ل�س��ائدة ف��ي �لفترة �لتاريخي��ة �لتي ل تتوفر ف��ي �لوقت �لر�هن.

�إن تقدي��ر�ت �لتغي��ر�ت ف��ي �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لم�س��تقبلية لمجموع��ات �لموجود�ت تعك���س وتتو�فق 

م��ع �لتغي��ر�ت �لملحوظة في �لبيانات ذ�ت �ل�سلة من فترة لأخ��رى )مثل �لتغير�ت في معدلت �لبطالة، 

�أو �رتف��اع �أ�س��عار �لعق��ار�ت، �أو حال��ة �لمدفوع��ات، �أو غيره��ا م��ن �لعو�م��ل �لت��ي تدل عل��ى �لتغير�ت في 

�حتمالية تكبد �لخ�س��ائر وحجمها(، �إن �لمنهجية و�لفتر��سات �لم�ستخدمة لتقدير �لتدفقات �لنقدية 

�لم�س��تقبلية تتم مر�جعتها بانتظام ِمن ِقبل �لبنك للحد من �أية فروقات تن�س��اأ بين تقدير�ت �لخ�س��ائر 

وتجربة �لخ�س��ارة �لفعلية.

عندم��ا ي�سب��ح  قر���س م��ا غي��ر قابل للتح�سي��ل، يتم حذف��ه مقابل مخ�س���س �لنخفا�س ف��ي �لقيمة 

�لمتعلق بذلك �لقر�س . ويتم ذلك في �لعادة خالل فترة �ستة �سهور �إلى �إثنا ع�سر �سهر� بعد �أن ي�سبح 

�لقر�س متعثر�، ويعتمد ذلك على نوع �لقر�س. �لقرو�س �لعقارية �لمتعثرة يتم حذفها بعد معالجة كل 

حالة ب�سورة فردية. وفي حالة عدم توفر مخ�س�س، يتم قيد قيمة ذلك �لحذف في بيان �لدخل �لمّوحد. 

ويتم �إدر�ج �لمبالغ �لم�س��تردة لحقاً في بيان �لدخل �لمّوحد .
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 تاأخر �صدادهااأقل من90 يوماً

ً الأكثر من 90 يوما

مخ�ص�ض المجموع

محدد

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

ت�سنيع
-12.44812.44812.655

�إن�ساء�ت
1.21220.71821.93020.674

�لتجارة
29.314272.353305.667252.653

�لنقل و�لتخزين و�لت�سالت 
3.54345.55449.09745.425

�لخدمات
5.76968.58774.35671.458

�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د 
28.323422.547450.870255.038

مجموع االإنخفا�ض فى 

68٫161846٫207914٫368657٫903القرو�ض 

مخ�ص�ض االإنخفا�ض

محدد
عام / 

محفظة  

األف درهماألف درهم

436.227103.000ر�سيد �إفتتاحي في 1 يناير 2015 

)16.303(1.124.764�سافي ر�سم �إنخفا�س خالل �ل�سنة

-)903.088(�إ�ستبعاد�ت خالل �ل�سنة

657٫90386٫697الر�صید في 31 دي�صمبر 2015 

5. الإنخفا�س يف القيمة واملخ�س�سات - الإف�ساحات النوعية )تابع(

)ب( قرو�س تعر�ست للنخفا�س يف قيمتها ب�سكٍل فردي بح�سب القطاع  

�إجمال��ي مخ�س�س �لنخفا�س في قيمة �لقرو�س و�ل�س��لف بل��غ 744.6 مليون درهم )2014:539.2 مليون 

درهم ( منها 657.9 مليون درهم )2014 : 436.2 مليون درهم ( تمثل مخ�س�س للقرو�س و�ل�سلف ب�سورة 

فردي��ة و�لمبل��غ �لمتبق��ى 86.7 ملي��ون دره��م  ) 2014: 103.0 مليون درهم ( يمث��ل مخ�س�س للمحفظة 

وذلك لعك���س �لمخاطر �لكامنة في محفظة قرو�س �لمجموعة.

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

اأ ( االإنخفا�ض فى قيمة القرو�ض بح�صب التوزيع الجغرافي :

)ج ( امل�ستحقات ال�سابقة والقرو�س وخم�س�س النخفا�س يف القيمة 
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ف��ي 31 دي�س��مبر 2015 ، بل��غ �إجمال��ي �لقرو���س غير �لم�س��ددة من قب��ل �لعمالء غي��ر �لمقيمين حو�لي 

7.837 �أل��ف دره��م ومنه��ا قرو�س بقيمة 7.835 �ألف درهم  عب��ارة عن قرو�س رهن عقاري مقابل �سمانات.
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تخفيف مخاطر االئتمان

اإجمالي 

الم�صتحقات 

�صمن بیان 

الموقف المالي 

�صافي 

التعر�س 

خارج 

المیزاینة 

العمومیة 

بعد تحويل 

الئتمان 

التعر�ض قبل 

تخفيف 

مخاطر 

الئتمان 

تخفيف 

مخاطر 

الئتمان 

بعد تخفيف 

مخاطر الئتمان

الموجودات 

المرجحة 

بالمخاطر 

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في 31 دي�صمبر 2015

-4.882.4584.882.458-4.882.4584.882.458مطالبات �سيادية 

مطالبات على �سوق 

فل�سطين لالأور�ق 

�لمالية  

553.459553.459-553.459553.45917.496

4.363.2624.363.2624.363.2624.363.2624.363.2622.152.200مطالبات على م�سارف

6.203.4796.203.479394.7095.808.7704.256.6723.608.147مطالبات على �سركات

مطالبات مدرجة في 

�لمحفظة �لتنظيمية 

لالأفر�د 

27.428.25827.384.80456.65527.328.14920.561.75615.900.931

مطالبات م�سمونة 

بعقار�ت �سكنية
3.481.6633.481.663-3.481.6633.454.7601.424.622

مطالبات م�سمونة 

بعقار�ت تجارية
22.11222.112-22.11222.11222.112

558.731558.731652.915-1.091.918558.731قرو�س متاأخرة �ل�سد�د

2.428.5732.428.5731.306.510-2.428.5732.428.573موجود�ت �أخرى

50٫455٫18249٫878٫541451٫36449٫427٫17741٫081٫78325٫084٫933مجموع المطالبات 

منها:

5.459.458تعر�سات م�سنفة

44.419.083تعر�سات غير م�سنفة

6. خماطر الإئتمان املرجحة للموجودات - الإف�ساحات الكمية 

7. تخفيف خماطر الإئتمان 

�لتعر�س �لم�سنف يتعلق بالود�ئع بين �لبنوك و�إ�ستثمار�ت. بقية �لتعر�سات �لأخرى غير م�سنفة.

تق��وم �لمجموع��ة باإ�س��تخد�م ) �لتقيي��م �لإئتمان��ي بو��س��طة �لموؤ�س�س��ات �لخارجي��ة ( وه��ي معتمدة 

بو��س��طة م�س��رف �لإم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة �لمركزي  وتحديد� هي �أ���س �آند بي وموديز ووكالة فيت���س 

و�إنتلجان�س. 

يتحمل رئي���س ق�س��م �لئتمان وفريق �لعمل �لتابع له، بما في ذلك موظفي ق�س��م �لتح�سيل، م�سوؤولية 

تحدي��د مخاط��ر �لئتمان و�إد�رتها على م�س��توى �لمعامالت و�لمحافظ �ل�س��تثمارية وعن �سمان �للتز�م 

بالإج��ر�ء�ت �لخا�س��ة بالمخاطر بطريقة تتالءم مع �إطار �لعمل �لمقرر في �ل�سيا�س��ة وخطط �لمنتجات 

وتعامي��م �لئتمان وكذلك �سمان �للتز�م بالمعايير �لتنظيمية.

تق��وم �لمجموع��ة ب��اإد�رة تركيز�ت مخاط��ر �لئتمان وتحديد �س��قوفها و�سو�بطها عندم��ا يتم تحديدها 

وخا�س��ة ت�سني��ف �لمخاطر �إلى مخاطر خا�سة بكل طرف من �لأطر�ف �لمقابلة �أو خا�سة بمجموعات.  

وكذل��ك �لمخاط��ر �لخا�س��ة بالقطاعات و�لدول. يتوفر لدى �لبنك دليل لبر�مج �لمنتجات ي�سع �س��قوفاً 

للتعر�س ولمعايير �لإقر��س. وتتوفر لدى �لبنك �أي�ساً �س��قوف لالئتمان تحدد �س��قوف �لإقر��س و�لقتر��س 

�إلى/من �لم�سارف �لأخرى.

)اأ( الإف�ساحات النوعية 
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�ل�سمانات �لمالية �لمذكورة �أعاله ت�سمل �لود�ئع و�لنقد .

تم ح�ساب م�ساريف ر�أ�س �لمال لل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2015 بو�قع %12.

التعر�س

الموجودات 

المرجحة 

بالمخاطر

األف درهماألف درهم

49.878.54225.532.656�إجمالي �لتعر�س قبل تخفيف مخاطر �لئتمان

)447.724()451.364(ناق�ساً: �لتعر�سات �لمغطاة ب�سمان مالي موؤهل

49٫427٫17825٫084٫932�صافي التعر�ض بعد تخفيف مخاطر االئتمان

الموجودات 

المرجحة بالمخاطر

م�صاريف راأ�ض 

المال 

األف درهماألف درهم

8.5471.026مخاطر �سرف �لعملة �لأجنبية 

تق��وم �لمجموع��ة  بهيكل��ة �لم�س��تويات �لخا�س��ة بمخاطر �لئتم��ان �لتي يتعر�س لها م��ن خالل و�سع 

�س��قوف عل��ى حجم �لمخاط��ر �لمقبولة فيما يتعلق بمقتر���س و�حد �أو مجموع��ة �لمقتر�سين وكذلك 

للقطاع��ات �لجغر�في��ة وقطاع��ات �لأعمال. تتم مر�قبة هذه �لمخاطر ب�س��كٍل متو��سل. وتتم �لمو�فقة 

على �ل�سقوف �لخا�سة بم�ستوى مخاطر �لئتمان وفقاً للمنتج وقطاع �لعمل و�لدولة بو��سطة �للجنة 

�لإد�رة. �لتنفيذية ومجل�س 

7. تخفيف خماطر الإئتمان )تابع(

)ب(الإف�ساحات الكمية 

)اأ( متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�سوق مبقت�سى الأ�سلوب املعياري 

8. خماطر ال�سوق 
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مخاطر االأ�صهم

في 31 دي�سمبر 2015 ، لم تحتفظ �لمجموعة بدفتر للتد�ول في �لأ�سهم �أو �لعمالت �و م�ستقاتهما.

مخاطر اأ�صعار الفائدة

تن�س��اأ مخاطر �أ�س��عار �لفائدة ب�س��بب عدم �لتطابق بين �أ�سعار �لفائدة �لثابتة للموجود�ت و�سعر �لفائدة 

�لعائم للمطلوبات. ويتم ر�سد ذلك من خالل ��س��تخد�م تقرير �لفجوة �لمف�سل و�لإختبار. يرجى �لرجوع 

�إل��ى �لإي�س��اح رقم 2-3-41 فى تقري��ر �لبيانات �لمالية �لمدققة للح�سول عل��ى تفا�سيل حول مخاطر 

�أ�سعار �لفائدة .
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�إجمالي مخاطر �لموجود�ت �لمرجحة تتحدد ب�سرب ر�س��وم ر�أ���س �لمال للمخاطر �لت�س��غيلية ب 8.333 

)�لعامل �لم�س��ترك للحد �لأدنى لمعدل ر�أ���س �لمال 12%(  و�إ�سافة �لأرقام للمخاطر ناق�سا �لموجود�ت 

�لمرجحة. 

ح�صاب المخاطر الت�صغيلية :

متو�صط 

ثالثة 

�صنوات 

عامل بيتاعامل اأم
ر�صوم 

راأ�ض المال 

ر�صوم راأ�ض المال 

)اأ.ع.م( راأ�ض مال 

بازل بواقع 1٫5

مخاطر المرجحة 

للموجودات راأ�ض 

  8٫333xالمال

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

تجاري 

ومبيعات

159.610-%1828.73043.095359.125

157.35011.02591.875%1.400.0420.035بنوك تجارية

12102.784154.1761.284.802%24.472.4100.035بنوك تجزئة

208٫2961٫735٫802

9 . املخاطر الت�سغيلية 

املخاطر الت�سغيلية 

تتبع �لمجموعة نهج معياري موحد بديل )ASA( لح�ساب �لمخاطر �لت�سغيلية .

لدى �لمجموعة هيكل ر�سمي للتحكم �أن�ساأ في �إطار لجنة �إد�رة �لمخاطر لتوفير �لتوجيه �ل�ستر�تيجي 

و�لرقابة و ور�سد �لمخاطر �لت�سغيلية للمجموعة.

تبذل �لمجموعة م�ساعيها لتقليل �لمخاطر �لت�سغيلية من خالل �لإطار �لذي يت�سمن تحديد �لمخاطر 

وتقييمها و �لتحكم فيها وموؤ�سر�ت �لمخاطر �لرئي�سية و عمليات �لتقييم �لذ�تي للمخاطر �لت�سغيلية 

من خالل قاعدة بيانات �لمخاطر �لت�سغيلية.
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