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 مقدمة  -1
لكفاية رأس المال والدليل إضافة إلى  ائيةالنه، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المعايير 2020نوفمبر  12تاريخ ب

إفصاحات السوق. كما قدم  - 3 بيالرـ فيما يتعلق ب راادات واإلالمعدلة المعايير على مل هذه ت. تش4980/2020اإلخطار رقم: 

 2021فمبر نو 30يخ بتار 3المتعلقة بـ بيالر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المذكرات اإليضاحية ونماذج اإلفصاحات 

 2021ديسمبر  31. نصت المعايير على تاريخ سريان تلك اإلفصاحات ويوافق 5508/2021بوصفها جزءاً من اإلخطار رقم: 

 وتصدر على أساس ربع سنوي. 
ة رقاببال يمتلك البنك سياسة إفصاح رسمية سارية، التي توضح األدوار والمسؤوليات الخاصة باإلدارة ومجلس اإلدارة فيما يتعلق

 اإلفصاحات.  - 3 بيالرالداخلية واإلجراءات المتعلقة بالمعلومات المعلنة بموجب 
التنظيمي، التوحيد اللتقارير المالية. بموجب نطاق  التوحيداإلفصاحات مختلف مقارنة بنطاق  - 3 بيالرالخاص ب التوحيدإن نطاق 

لخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. جرى إعداد جميع األقسام في أس اكة رباستثناء ار موحدةجميع الشركات التابعة الخاصة بالبنك 

 التنظيمي ما لم يُحدد خالف ذلك على وجه التحديد.  التوحيدالمستند التالي بموجب نطاق 
 بالمخاطر المرجحة  الموجوداتونظرة عامة حول إدارة المخاطر والمقاييس االحترازية الرئيسية  -2

 (راتيإما )المبالغ باأللف درهم 
 هـ د ج ب أ

ديسمبر  31

2021 
سبتمبر  30

2021 
مارس  31 2021يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
           )مبالغ( وفرالمترأس المال   
  7,678,712  7,787,899  7,954,695  8,145,217  7,889,152  الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  1
الئتمان المتوقعة المحملة ئر الخساالنموذج المحاسبي  أ 1

  بالكامل
7,889,152  8,060,377  7,816,080  7,598,041  7,479,512  

  7,678,712  7,787,899  7,954,695  8,145,217  7,889,152 الشريحة األولى   2

 أ  2
النموذج المحاسبي لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة 

  بالكامل
 الشريحة األولى 

7,889,152  8,060,377  7,816,080  7,598,041  7,479,512  

  8,170,892  8,301,074  8,490,887  8,682,434  8,434,886 إجمالي رأس المال   3

 أ 3
إجمالي رأس المال للنموذج المحاسبي لخسائر االئتمان 

  المتوقعة المحملة بالكامل
8,434,886  8,596,534  8,350,540  8,108,843  7,969,202  

           المرجحة بالمخاطر  الموجودات)مبالغ(   
  43,869,813  45,941,944  47,731,422  48,854,950  49,523,321 الُمحملة بالمخاطر  الموجوداتإجمالي   4
 الموجوداتمعدالت رأس المال المعتمدة على المخاطر التي تمثل نسبة من   

 المرجحة بالمخاطر 
    

  %17.5  %17.0  %16.7  %16.7  %15.9 ة األولى لحقوق الملكية العادية )%( شريحل المعد  5

 أ 5
الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية للنموذج المحاسبي 

  لخسائر االئتمان المتوقعة المحملة بالكامل
15.9%  16.5%  16.4%  16.6%  17.1%  

  %17.5  %17.0  %16.7  %16.7  %15.9 معدل الشريحة األولى )%(   6

  أ6
معدل الشريحة األولى للنموذج المحاسبي لخسائر االئتمان 

  المتوقعة المحملة بالكامل
15.9%  16.5%  16.4%  16.6%  17.1%  

  %18.6  %18.1  %17.8  %17.8  %17.0 معدل إجمالي رأس المال )%(   7

 أ 7
ئتمان اال سائرمعدل إجمالي رأس المال للنموذج المحاسبي لخ

 المتوقعة المحملة بالكامل )%( 
17.0%  17.6%  17.5%  17.7%  18.2%  

الشريحة األولى من الحقوق الملكية العادية اإلضافية التي تمثل نسبة من  اإلحترازيةمتطلبات ال  

 المرجحة بالمخاطر  الموجودات
   

  %2.5  %2.5  %2.5  %2.5  %2.5  ( )%(2019من  %2.5)الوفائي رأس المال   8
  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0 لتقلبات الدورية ل اإلحتياطي الوقائي  9

  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0  %0.0 المتطلبات اإلضافية للبنوك ذات األهمية النظامية المحلية )%(   10

11  
الخاص بالشريحة  رأس المال اإلحترازيإجمالي متطلبات 

 ادية للبنك )%( الع لكيةاألولى من حقوق الم
2.5%  2.5%  2.5%  2.5%  2.5%  

12 
متطلبات الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية المتاحة بعد 

 %7.3 %7.3 %6.5الوفاء بالحد األدنى لرأسمال البنك )%( 

7.6% 8.1% 
     

      * التحّوط معدل  
62,970,84  التحّوط إجمالي قياس معدل   13

0  
    

     %12.5 )%(  التحّوط معدل  14

 أ 14
للنموذج المحاسبي لخسائر االئتمان المتوقعة   التحّوط معدل 

  المحملة بالكامل
12.5%      

 ب 14
)%( )باستثناء تأثير أي استثناء مؤقت معمول به  التحّوط معدل 

 الحتياطات المصرف المركزي( 
12.5%      

      نسبة تغطية السيولة   
      جودةالعالية  السائلة الموجوداتإجمالي   15
      إجمالي صافي التدفقات النقدية   16
      نسبة تغطية السيولة )%(   17
      نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة    

      ة وفرالمتإجمالي مصادر التمويل المستقرة   18
      تمويل المستقرة المطلوبة ر المصادإجمالي   19
      نسبة صافي مصادرة التمويل المستقرة )%(   20
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      السائلة المؤهلة  الموجوداتنسبة   
  6,426,291  4,701,854  4,404,492  4,750,558  5,476,267  ذات الجودة العالية السائلة الموجوداتإجمالي  21
  44,345,236  44,737,329  45,749,164  45,720,359  47,259,762 إجمالي المطلوبات  22
  %14.5  %10.5  %9.6  %10.4  %11.6 السائلة المؤهلة )%( الموجوداتنسبة  23
      نسبة السلف للمصادر المستقرة 
  43,301,738  43,373,569  43,698,781  44,292,196  45,269,869 إجمالي مصادر التمويل المستقرة المتاحة  24
  34,927,178  37,079,158  36,572,054  37,147,070  37,508,892 إجمالي السُّلف  25
  80.7  85.5  83.7  83.9  82.9 نسبة السلف للمصادر المستقرة )%( 26

 
 . السابقة تُركت فارغة للفتراتوعليه فإن األعمدة  2021ديسمبر  31سارياً من  التحّوط * أصبح معدل 

ً مع  استراتيجية نإ أي أن تقبل المخاطر للبنك  بالبنكالعمل الخاصة  استراتيجيةإدارة المخاطر الخاصة بالبنك مترابطة جوهريا

العمل الخاصة به قائمة لتحقيق قيمة المساهم وتحسينها. يشكل هيكل إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات للبنك  واستراتيجية

واإلدارة العليا على مستويات مختلفة لتوفير وظائف الرقابة ولضمان إنشاء بيئة مناسبة إلدارة ارة اإلدالمشاركة الفعالة لمجلس 

المخاطر ومساندتها. تتمثل فلسفة البنك في إدارة المخاطر بطريقة استباقية لضمان أن األنشطة المحملة بالمخاطر تتناسب مع حجمها 

 ومع تعقيد العمليات. 
  

ة الضرورية بشأن مراقبة المخاطر لضمان االمتثال المستمر لحدود المخاطر المعتمدة. يمتلك البند هيكل واجبة اليضمن البنك العناي

فعال ساري لرفع التقارير للجان المعنية وجهات اإلدارة ااملة مجلس اإلدارة بشأن تطوير سيولة المخاطر، وملف االئتمان، والتفاصيل 

رى. توضح سياسة إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات الخاصة بالبنك بالتفصيل إطار ر أخأمو المتعلقة بالقروض العاطلة من بين

 حوكمة المخاطر الخاصة بالبنك. فيما يلي نظرة عامة حول إطار العمل: 
  

  إطار المخاطر 
 يتبع البنك آلية تتكون من خطوط الدفاع الثالثة إلدارة المخاطر: خطوط الدفاع 

 عمال المسؤولة عن مراعاة الرقابة الداخلية في هذه العمليات. ة األوحد -الخط األول  -1

 إدارة المخاطر/ االمتثال: تعمل الفرق بوصفها وحدات مستقلة للمراقبة في وحدات األعمال.  -2

 التدقيق الداخلي: مراجعة الخط األول والثاني للدفاع والتأكيد لإلدارة ومجلس اإلدارة.  -3

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية مراقبة اإلدارة الفعالة إلجمالي مخاطر البنك. يوفرون الموارد البشرية، والبيئة، والممارسات، واألنظمة  رة إلدامسؤولية مجلس ا

 المطلوبة للتعامل مع تلك المخاطر مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها البنك. 
 الموجوداتوالمطلوبات مسؤولية إدارة  الموجوداتالمخاطر المحددة بحيث تتحمل لجنة بنك ي التغطي لجان اإلدارة الخاصة ف اللجان التابعة لإلدارة 

  والمطلوبات، ومعدل الفائدة، والسيولة.
يمتلك قسم إدارة المخاطر سياسات مثل إطار إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات، وسياسة مخاطر السوق، وسياسات مخاطر  السياسات واإلجراءات 

سياسة أمن المعلومات، وسياسة المخاطر التشغيلية التي تمكن من تحديد األدوار، والمسؤوليات، واإلجراءات التشغيلية إلدارة ن، وئتمااال

 المخاطر. 
ويمثل  ئات،الف إن بيان تقبل المخاطر المعتمد من لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة يحدد حدود/الحدود القصوى للمخاطر على مستوى تقبل المخاطر 

 مستنداً اامالً إلدارة المخاطر. 
    

  تخفيف المخاطر 
تُنفذ مراقبة المخاطر عن طريق وضع حدود للمخاطر ومراقبة االستخدام لضمان االمتثال واإلجراءات التصحيحية في حال االنتهاك.  المراقبة 

 ، واهري، وربع سنوي، وسنوي. يوميساس تُحدد الحدود لكل نوع من أنواع المخاطر ويُجرى مراقبتها على أ
يُجرى رفع التقارير بشأن محفزات المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، واإلدارة، ومدير القسم. يُضمن رفع التقارير  رفع التقارير 

  اإلدارة. لجانرة ومن خالل المعلومات التي يُجرى مشاركتها على فترات منتظمة أو حسب الحاجة مع مجلس اإلدا
يُضمن تخفيف المخاطر من خالل محفزات اإلدارة، ومحفزات تقبل المخاطر، ومؤارات التحذير المبكر، وخطط التمويل الطارئة،  التخفيف 

 والتقديرات االستشرافية، والتدابير التصحيحية األخرى. 

  
مسؤول عن مراقبة المخاطر المتأصلة في أنشطة  لعملوط اتُؤسس حوكمة المخاطر الخاصة بالبنك على افتراض أن كل خط من خط

العمل الخاصة به والمعززة بالمراقبة من قبل مجلس اإلدارة ولجانه المعنية. يعمل البنك وفقاً للمتطلبات القانونية وهو ملزم بتبني 

  سياسات حكومة الشركات السليمة واالمتثال لها.
 فيما يلي الهيكل التنظيمي:
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  يراجع مجلس اإلدارة بانتظام األداء المالي للبنك إضافة إلى أداء المجاالت الفردية. يشمل جدول أعمال مجلس اإلدارة عادة:
  
 اإلستراتيجية وإدارة المخاطر، واتجاهات السوق وتطوراته، وفرص العمل الجديدة.  -1
 ، ولوائح المصرف المركزي. تثالاالمتأثير التطورات في العقوبات الدولية، و -2
 التحسينات في هيكل الحوكمة والممارسات.  -3

 وحدات العمل

 مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

لمجلس لجنة التدقيق التابعة لجنة التدقيق الت لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة

 

 إدارة المخاطر المدير التنفيذي  دقيق الداخليالت التنفيذي رالمدي

للخدمات المصرفية  المدير العام

 الشخصية

 وحدات الدعم وحدات المخاطر

 للخدمات المصرفية لألعمال المدير العام 

 للخدمات المصرفية للشركات المدير العام

لمجموعة المؤسسات المالية  المدير العام

 والمجموعة الدولية

 لخزينةا ممدير عا

 الخدمات المصرفية اإلسالمية رئيس

  راك -المصرفية عمال األ رئيس

 المالي الرئيس العام المستشار

 لعملياتالمدير التنفيذي ل الئتمانل التنفيذي مديرال

 البشريةلموارد ل المدير التنفيذي االمتثال رئيس

 اكاوى العمالء
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 وأدوارها ومسؤولياتها: التنفيذية فيما يلي لجان إدارة المخاطر الرئيسية التابعة لمجلس اإلدارة واإلدارة 
 لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

رة لمساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بمراقبة إطار إدارة إلدالس اأسس مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمج

مخاطر البنك وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان، والمخاطر التشغيلية، والرقابة 

  ة المستخدمة في إدارة هذه المخاطر.لمهمات االداخلية، ومخاطر أمن المعلومات بما في ذلك السياسات والممارس
  

  تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مراقبة اللجنتين التاليتين التابعتين لإلدارة:
 والمطلوبات  الموجوداتلجنة  •
 لجنة مخاطر اإلدارة  •

  
  مسؤولية ما يلي: والمطلوبات الموجوداتلجنة  تتحمل  -أ

والمطلوبات، وسياساتها، وإجراءاتها فيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة، ومخاطر  الموجوداترة داإ اتاستراتيجيمراجعة  •

 والمطلوبات أيضاً مراقبة محفظة االستثمار الخاص بالبنك.  الموجوداتالسيولة، وإدارة رأس المال. تتولى لجنة 
ضمان االلتزام بالحدود، والسياسات، والمتطلبات ل، والمامراجعة التقارير بشأن السيولة، ومخاطر سعر الفائدة وإدارة رأس  •

  التنظيمية المعمول بها.
  إدارة الميزانية العمومية بكفاءة مع أخذ نظرة استشرافية للتغييرات في اإلجراءات االقتصادية والتنظيمية والتنافسية. •
  والودائع للسوق. الموجوداتتسعير  استراتيجيةمراجعة  •
 ة في البنك. سيولر الإدارة مخاط •

  
ورئيسها لديهما دوراً فعاالً في تحديد األنشطة المحملة بالمخاطر الخاصة بالبنك عن طريق إيضاح فلسفة لجنة مخاطر اإلدارة إن  -ب

 مخاطر البنك، وأولوياتها. كما أن دورها يتضمن ما يلي: 
طر وتقبلها الخاصة بالبنك، وتقديم التوصيات لمخامل اتح استراتيجياتإدارة المخاطر إضافة إلى  استراتيجياتمراجعة  •

  بشأنها.
  إدارة المخاطر. استراتيجياتمراقبة تنفيذ  •
مراجعة مالءمة إطار إدارة المخاطر والسياسات المتبعة في تحديد المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، وضبطها، وتقييمها،  •

  ال.و فعومراجعة الحد الذي يُجرى بموجبه تفعيلها على نح
 ضمان سريان الموارد واألنظمة المناسبة للبنية التحتية إلدارة المخاطر.  •
 مراجعة متانة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم التوصيات للحصول على موافقة مجلس اإلدارة.  •
  مراجعة التقارير الدورية بشأن التعرض للمخاطر وأنشطة إدارة المخاطر. •

 ل والحوكمة والشؤون القانونية التابعة لمجلس اإلدارة متثااال لجنة
أسس مجلس اإلدارة لجنة االمتثال والحوكمة والشؤون القانونية التابعة له لمساعدته. يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس 

علق بمكافحة غسيل األموال، ا يتوص ماإلدارة على الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بمراقبة إطار امتثال البنك وعلى وجه الخص

والعقوبات، واالمتثال التنظيمي، واالمتثال للشريعة اإلسالمية، وحماية المستهلك، وحوكمة الشركات، والشؤون القانونية بما في ذلك 

  الموافقة على السياسات المتعلقة بتلك المجاالت.
  

س اإلدارة مراقبة لجنة االمتثال والحوكمة والشؤون القانونية التابعة لمجلبعة تتولى لجنة االمتثال والحوكمة والشؤون القانونية التا

  لإلدارة.
  

  مسؤولية ما يلي: لجنة االمتثال والحوكمة والشؤون القانونية التابعة لإلدارةتتحمل 
 مسؤولية تنفيذ ثقافة االمتثال الفعالة والضوابط الداخلية في البنك.  •
 وضمان أنها بمستوى مقبول حسب تقبل المخاطر وأن مخاطر البنك ال تتجاوز ذلك المستوى.  لبنكال امراقبة أن مخاطر امتث •
اإلاراف على إطار إدارة االمتثال الخاصة بالبنك وتقييم فعالية إطار العمل وآلياته وضمان االمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل  •

ا مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئات حددهتي ياألموال، والعقوبات ومتطلبات االمتثال التنظيمية ال

 التنظيمية األخرى. 
مراجعة التنفيذ الفعال للوائح ومعايير حماية المستهلك وإدارتها باستمرار حسب ما يحدده مصرف اإلمارات العربية المتحدة  •

 المركزي من حين آلخر. 
قة باالمتثال )ااملة االمتثال للشريعة اإلسالمية(، وحوكمة الشركات، متعلل التقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن المسائ •

 والمجاالت القانونية. 
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مراجعة أنشطة التعهيد الخاصة بالبنك، وتقديم التقارير لمجلس اإلدارة بشأنها بانتظام، وإبالغ مجلس اإلدارة على الفور بأي  •

 تغييرات ملحوظة في حجم مخاطر التعهيد. 
ارير الدورية المتسلمة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، واللجنة الشرعية، والمدققين الشرعيين، التقجعة مرا •

 وأي جهات تنظيمية أخرى، والموافقة على ردود اإلدارة المقدمة بشأن تلك التقارير. 
سالمية، وحوكمة الشركات، والمجاالت ة اإلشريعالموافقة على السياسات واستثناءاتها المتعلقة باالمتثال، واالمتثال لل •

 القانونية. 
  

 الهيكل الوظيفي إلدارة المخاطر 

 

 
 

 تقبل المخاطر 
ً للمستوى الشامل للمخاطر الذي يرغب البنك في قبوله أو رفضه ونوعها. يساعد اإلطار الواضح  يمثل إطار تقبل المخاطر إيضاحا

بنك في فهم القدرة على تحمل المخاطر، وحدود المخاطر، ومحفزات المخاطر في تنفيذ عمله. يساعد اإلطار السليم ر المخاطلتقبل ال

 لتقبل المخاطر في بناء ثقافة قوية تحذر العمل قبل اتخاذ أي مخاطرة مفرطة. 
  

ً بين رؤية مجلس اإلدارة واإلدارات فيم ً محوريا بمخاطر البنوك، والتصرف الفردي لوحدات علق ا يتيعمل هذا اإلطار بوصفه رابطا

 العمل التي تضمن أن ملف المخاطر الشامل للبنك يقع ضمن المؤارات التي يحددها اإلطار. 
  

 -على نحو واضح-يُجرى تداول حدود وسياسات تقبل المخاطر وتحملها فيما يتعلق بتحديد المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، وضبطها 

يفية/ مجموعات العمل في البنك لضمان أن المخاطر المتحملة تتمااى مع توقعات المساهمين، والخطة الوظعات لجميع المجمو

 اإلستراتيجية للبنك، والمتطلبات التنظيمية. يتمثل الغرض من التداول الفعال ضمان أن ثقافة المخاطر مفهومة في جميع أقسام البنك. 
  

ل القنوات المتعددة مثل: السياسات، وإطارات العمل، والتوجيهات، واإلجراءات خال ا منيتضمن النهج تطوير المعلومات ونشره

 التشغيلية، والمعايير والتدريب الداخلي. 
  

 الغرض 
يقر مجلس إدارة البنك بأهمية تحديد المخاطر في البنك، وقياسها، ومراقبتها. يحدد مجلس اإلدارة الحدود القصوى للمخاطر المتعددة 

يحتاج البنك للعمل من خاللها. تُحدد الحدود القصوى للمخاطر تلك بناًء على تقبل البنك لتحمل المخاطر. لتحديد  التيتها ومؤارا

عوامل الحدود القصوى للمخاطر مثل: حجم البنوك فإن تعقيد المنتجات، والسلوك التاريخي، وميزانيات العمل تؤخذ في االعتبار. 

 حديد إطار تقبل المخاطر. ر لتعتباتؤخذ األهداف التالية في اال
 .تحقيق أهداف العمل 

 ة لمجلس اإلدارةلجنة المخاطر التابع الرئيس التنفيذي

 إدارة المخاطر رئيس

 رئيس إدارة المخاطر نائب  التنفيذي مساعدال

 

رئيس السياسة اإلئتمانية واألعمال 

المصرفية للشركات ومراجعة مخاطر 

 األعمال

دارة المخاطر التنفيذي إل مديرال

لمؤسسات والمكتب األوسط إلدارة ل

 الخزانة ومخاطر السوق 

ل المخاطر لتحلي التنفيذيالمدير ا

 والتقسيم النموذجي
 ة االئتمان لألفرادمدير إدارة سياس

نظام معلومات إدارة االئتمان 

 واالسترداد 

مخاطر تكنولوجيا التنفيذي لمدير ال

 المعلومات

 وإدارة الحماية من االحتيال 

دارة التحقيقات في إل التنفيذي  مديرال

 االحتيال
إدارة المخاطر تنفيذي ال مدير ال

 التشغيلية والرقابة الداخلية وإدارة

 استمرارية األعمال

 المخاطر التشغيلية

 بة الداخليةالرقا

 إدارة استمرارية األعمال

 التحقيقات

عمليات مخاطر تكنولوجيا 

 المعلومات

 إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات

 الحماية من االحتيال وكشفه

 مشروعات المخاطر واالمتثال

سياسة االئتمان ونظام معلومات 

 اإلدارة

 تحاليل البيع بالتجزئة ترداداالس

 مخاطر السوق جيالتقسيم النموذ

 المكتب األوسط إلدارة الخزانة

 إدارة مخاطر المؤسسات
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 .تلبية توقعات المساهمين المتعلقة بالعائد 
 .ضمان االمتثال للقواعد واللوائح المعمول بها 
 .إدارة المخاطر ضمن المستوى المقبول 

  
 الحدود القصوى للمخاطر 

تحليل الفئات إلى مكونات إضافية للمخاطر مثل: مخاطر االئتمان،  جرىية يُ لتحديد الحدود القصوى للمخاطر المالية وغير المال

، واالمتثال، والشؤون القانونية. لقياس المخاطر لكل مكون واالستراتيجياتومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، 

مخاطر المتعددة إضافة إلى حالتها مع اإلدارة ت الحفزايُجرى مشاركة االستخدام لم من مكوناتها يُجرى تحديد الحدود القصوى لها.

 ولجان المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة على أساس دوري. 
  

 اختبار التحمل 
يمثل اختبار التحمل أداة مهمة إلدارة المخاطر التي تستخدمها البنوك بوصفها جزءاً من إدارة المخاطر الداخلية لديه. يحذر اختبار 

أي نتائج غير متوقعة وعكسية متعلقة بالعديد من المخاطر، ويقدم مؤاراً بمقدار رأس المال الذي قد يكون الزماً من  لبنكالتحمل إدارة ا

الستيعاب الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كما أن اختبار التحمل يمثل أداة إضافية لنهج إدارة المخاطر وتدابيرها األخرى. 

 ا يلي: فيم خصوصيلعب دوراً مهماً على وجه ال
 تقديم تقييمات استشرافية للمخاطر،  •
 والتغلب على قيود النماذج والبيانات التاريخية،  •
 ودعم التواصل الداخلي والخارجي،  •
 ووضع إجراءات تخطيط رأس المال والسيولة،  •
 واإلبالغ عن وضع تحمل المخاطر للبنوك،  •
  ئة ضمن نطاق من الظروف المشددة.لطارطط اوتسهيل تطوير خطط تخفيف المخاطر أو الخ •

تعد مشاركة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا أمراً حاسماً لضمان االستخدام المناسب الختبار التحمل في التخطيط لحوكمة مخاطر البنوك 

اإلجراءات المحتملة، ييم وتق ورأس المال. يشمل هذا أهداف اختبار التحمل، وسيناريوهات التعريف، ومناقشة نتائج اختبارات التحمل،

 واتخاذ القرارات. 
  
 عناصر اختبار التحمل  

 فيما يلي تفاصيل العناصر المختلفة المستخدمة إلجراء اختبار التحمل للمخاطر العديدة بناًء على ملف المخاطر الخاص بالبنك: 
  مخاطر االئتمان -1

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. عن  ادرةبناًء على توجيهات اختبار التحمل لالقتصاد الكلي الص
السيناريوهات المتعددة للتحمل التي تشمل السيناريوهات التنظيمية المحددة مزيج من  -مخاطر السوق ومخاطر العملة  -2

 والسيناريوهات الداخلية للبنك. 
  مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية -3

 والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية إضافة إلى صدمات نقطة األساس المتعددة. ائد الفويُجرى التعامل مع صافي دخل 
 المخاطر المتعلقة بالدول  4-

 تأثير تخفيض التصنيف على تعرض الدولة للمخاطر بناًء على التصنيف الحالي والتوقعات. 
 مخاطر السيولة  -5

  السوق، والتحمل المدمج. ستوىلى مثالثة سيناريوهات تشمل مستوى تحمل البنك، والتحمل ع
  اختبار التحمل لالقتصادي الكلي -6

يُجرى البنك اختبار التحمل على العديد من المخاطر باستخدام بيانات االقتصاد الكلي التي يحددها مصرف اإلمارات العربية 

 المال. رأس اية المتحدة المركزي بموجب الخط األساس والسيناريوهات العكسية وقياس التأثير على كف
 

 يتبنى البنك نهج اختبار التحمل المتكامل الذي يُجرى فيه ترابط أنواع مختلفة من األحداث المشددة، ويُجرى النظر بها بالتضامن لمعرفة

 خاطرالم تأثيرها على الشؤون المالية والمعدالت التنظيمية الرئيسية. تعرض نتائج ممارسة اختبار التحمل على اإلدارة العليا ولجنة

  التابعة لمجلس اإلدارة.
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 ج  ب  أ  المبلغ باأللف درهم إماراتي    

  
  

 
 بالمخاطر  المرجحة الموجودات

متطلبات الحد األدنى من 

 رأس المال 
  2021ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  2021ديسمبر  31    

  4,556,333  42,977,389  43,393,647 مخاطر االئتمان )باستثناء مخاطر االئتمان للطرف المقابل(   1
  4,556,333  42,977,389  43,393,647 منها: النهج الموحد  2
    منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية األولية  3
    منها: نهج الشق اإلارافي  4
    منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية المتقدمة  5
  27,833  -  265,074 لمقابل رف اللط مخاطر االئتمان 6
  27,833  -  265,074 منها: النهج الموحد لمخاطر ائتمان الطرف المقابل  7
    منها: طريقة النموذج الداخلي 8
    منها: مخاطر االئتمان األخرى للطرف المقابل 9

    تسوية تقييم االئتمان 10
    بسيطة ر المخاطأوضاع حقوق الملكية بموجب نهج وزن ال 11
 - - - نهج البحث -استثمارات حقوق الملكية في األموال  12
 - - - النهج القائم على التفويض -استثمارات حقوق الملكية في األموال   13
 - - - النهج بأثر رجعي  -استثمارات حقوق الملكية في األموال  14
 - - - مخاطر التسوية 15
 - - - ق في الدفاتر المصرفيةتوريبال حاالت التعرض الخاصة 16
 - - - منها: النهج القائم على التصنيفات الداخلية للتوريق 17
 - - - منها: النهج القائم على التصنيفات الخارجية للتوريق 18
 - - - منها: النهج الموحد للتوريق 19
  229,546  2,536,009  2,186,151  مخاطر السوق 20
  229,546  2,536,009  2,186,151 وحدالم منها: النهج 21
 - - - منها: نهج النماذج الداخلية 22
  386,237  3,341,552  3,678,449 المخاطر التشغيلية  23
تمثل المبالغ المبينة أدناه الحدود القصوى للخصم )مع مراعاة وزن المخاطر  24

 - - - (%250بنسبة 
 - - - الحد األدنى للتسويات  25
  5,199,949  48,854,950  49,523,321 ماليجاإل 26
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 الروابط بين القوائم المالية وحاالت التعرض التنظيمية  -3
 ز و هـ د ج  ب  أ  المبلغ باأللف درهم إماراتي 

 
القيم الدفترية حسب ما هو 

معلن في القوائم المالية 

 المنشورة

القيم الدفترية 

بموجب نطاق الدمج 

 التنظيمي

رض التعإطار 

 مخاطر االئتمانل
 

إطار التعرض 

لمخاطر االئتمان 

 للطرف المقابل
 

القيم الدفترية 

 للبنود:
إطار التعرض 

 للتوريق

إطار التعرض 

 لمخاطر السوق

عدم التعرض لمتطلبات 

رأس المال أو التعرض 

 للخصم من رأس المال
 
 

         الموجودات
 - - - -  3,894,044  3,894,044  3,894,068 دة المركزي لمتحية االنقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العرب

 - - - -  8,246,814  8,246,814  8,428,854 صافي المستحقات من البنوك األخرى 
 - 236,876 - -  4,786,331  4,786,331  4,898,867 ضمانات االستثمار المقاسة بالقيمة العادلة 

 - - - -  4,884,300  4,884,300  4,567,056 طفأة الم كلفةضمانات االستثمار المقاسة بالت
 - - - -  32,316,617  32,316,617  32,283,560 صافي القروض والسلف 

 - - - -  -  -  362,491 صافي أصول ومقبوضات عقود التأمين 
 - - - -  67,568  67,568  67,568 قبول العميل 

 - - - -  804,134  804,134  806,165 أصول أخرى 
 - - - -  685,702  685,702  694,267 الممتلكات والمعدات 

 - - - -  134,424  134,424  134,424 المؤجرة لالستخدام  الموجودات
 - - - - - - 166,386 الشهرة 

 56,303,706  55,819,934  55,819,934  - - 236,876 - 

        المطلوبات 
  3,174,223 - - -   3,174,223  3,174,223 خرى المستحقات للبنوك األ

  37,724,018 - - -   37,724,018  37,647,088 الودائع من العمالء 
  67,568 - - -   67,568  67,568 قبول العميل 

  5,274,326 - - -   5,274,326  5,274,326 سندات الدين الصادرة والقروض األخرى طويلة األجل 
  - - - -   -  477,847 د التأمين عقو حقاتمطلوبات ومست

  1,105,366 - - -   1,105,366  1,150,212 المطلوبات األخرى 
  130,600 - - -   130,600  130,600 مطلوبات اإليجار 

  47,476,101 - - -   47,476,101  47,921,864 إجمالي المطلوبات

 

، وتخضع أيضاً لمخاطر %0بنسبة المرجحة مخاطر االئتمان بوصفها جزءاً من فئة المخاطر ضمن يمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقاسة المق يةسندات االستثماراليُجرى اإلبالغ عن 

 السوق، وعليه تظهر في العمودين )ج( و)و(.
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 هـ  د  ج  ب  أ  المبلغ باأللف درهم إماراتي   

 البنود الخاضعة لما يلي:   
 إطار مخاطر السوق إطار مخاطر االئتمان للطرف المقابل إطار التوريق خاطر االئتمانر مإطا اإلجمالي  

1  
مبلغ القيمة الدفترية لألصول بموجب نطاق الدمج التنظيمي 

  55,819,934  55,819,934  -  -  236,876 ( LI1 )حسب النموذج

2  
ي نظيممبلغ القيمة الدفترية للمطلوبات بموجب نطاق الدمج الت

 - - - - - ( LI1 سب النموذج)ح
  236,876  -  -  55,819,934  55,819,934 إجمالي صافي المبلغ بموجب النطاق التنظيمي للدمج   3
  -  590,445  -  14,111,154  14,111,154 المبالغ من خارج الميزانية العمومية   4
  -  -  -  -  - االختالفات في التقييمات   5

6  
الناتجة عن قواعد التصفية المختلفة بخالف تلك فات ختالاال

  -  -  -  -  -  2المدرجة بالفعل في الصف رقم 
  -  -  -  1,136,202  1,136,202 االختالفات الناتجة عن دمج المخصصات   7
 - - - - - االختالفات الناتجة عن التقييمات االحترازية 8

  236,876  590,445  -  71,067,290  71,067,290 يةنظيمالت مبالغ التعرض المنظورة لألغراض 9
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في حين أنه يُجرى رفع التقارير المالية على مستوى مدمج ااملة جميع الشركات التابعة للبنك، يلزم نطاق الدمج التنظيمي فصل 

للفرق بين القيم الدفترية حسب ما هو حيد الو اركات التأمين التابعة وفي حالتنا هي اركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. هذا هو السبب

 معلن في القوائم المالية المنشورة والقيم الدفترية بموجب نطاق الدمج التنظيمي. 
القيم الدفترية لألصول بموجب نطاق الدمج التنظيمي مقصورة على المنتجات المدرجة في الميزانية العمومية، وهي أيضاً صافية من 

رسوم المعلقة. للوصول لصافي مبلغ التعرض المنظور لألغراض التنظيمية، جرى إضافة المبالغ من / الائدةجميع المخصصات والف

 خارج الميزانية العمومية والمخصصات غير المحددة. 
 يستخدم البنك منهجيات التقييم الحكيمة أدناه للتقييمات لجميع مراكز التداول والمتعلقة بالدفاتر المصرفية: 

 سوق ر الب سعالتقييم حس
يمثل التقييم حسب سعر السوق التقييم اليومي للمراكز/ التعرض بأسعار اإلغالق المتاحة بالفعل التي يُجرى الحصول عليها على نحو 

مستقل. تشمل تلك األسعار أسعار الصرف، وعروض األسعار من وسطاء مستقلين ومعروفين، وعروض األسعار من األنظمة 

 معلومات السوق.  تقدملتي المستقلة والمعروفة ا
  

  عروض األسعار للطرف المقابل
يحصل البنك على تقييمات الطرف المقابل لبعض المنتجات المهيكلة مثل: اإلاعارات المرتبطة باالئتمان، ومبادلة مجموع العائد، 

 التي لم يُجرى ذكر سعرها في السوق.  التحوطوصناديق 
  

  التقييم حسب النموذج
نموذج فقط في حال كانت التقييمات حسب سعر السوق وعروض أسعار الطرف المقابل غير متاحة أو إذا كانت ب الم حسيسري التقيي

  ال تعكس أحوال السوق الحالية.
مثل: السعر اآلني  الموجوداتينتفع البنك من مزودي البيانات مثل: رويترز وبلومبرج لمجموعات األسعار المستقلة للعديد من فئات 

  رف واألسعار اآلجلة، وأسعار الفائدة، وأسعار السلع، وأسعار السندات، وأسعار حقوق الملكية وخالفه.الص سعر لعملة
  يستخدم البنك نظام الخزانة لتقييم معظم المنتجات ونماذج التقييم الخاصة ببلومبرج لبعض المنتجات المشتقة.

المتعددة موثقة  الموجوداتات المفصلة لنهج التقييمات السارية على فئات جراءاإل وحالياً، ال يقوم البنك بأي تعديالت في التقييمات. إن

كما أن السياسة تحدد منهجية الشالل للتقييمات  في سياسة مخاطر السوق الخاصة بالبنك المعتمدة من مجلس اإلدارة ومستند التقييم.

ً -يم حسب سعر السوق لتقيام االخاصة بمراكز دفاتر التداول والخاصة بالدفاتر المصرفية باستخد والتقييم حسب النموذج  -إذا كان متاحا

 أو عروض أسعار الطرف المقابل. 
جرى فصل اركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وهي إحدى اركات التأمين التابعة للبنك ألغراض رفع التقارير التنظيمية. والقيمة 

 بما يتمااى مع معايير كفاية رأس المال.  %250ها بالمخاطر بنسبة رجيحرى تالدفترية لالستثمار في اركة التأمين التابعة يُج
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 تكوين رأس المال  -4
 ب أ المبالغ باأللف درهم إماراتي

 2021ديسمبر  31 

الموارد بناًء على أرقام 

المراجع/ خطابات الميزانية 

العمومية بموجب النطاق 

 التنظيمي للدمج
   لملكية العادية: السندات واالحتياطاتوق ان حقرأس المال للشريحة األولى م 

1 
حصص رأس المال العادية المؤهلة والصادرة مباارة )والمعادلة للشركات غير المساهمة( إضافة إلى فائض 

 الحصص ذي الصلة 
 أسهم رأس المال   1,676,245

   2,208,146 األرباح المحتجزة  2
   4,004,761 تياطات األخرى( االحة )ومصادر الدخل الشامل األخرى المتراكم 3

4 
رأس المال الصادر مباارة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية )تسري 

 فقط على الشركات غير المساهمة( 
-   

5 
كية الملقوق حصص رأس المال العادية الصادرة من الغير )المبلغ المسموح به في الشريحة األولى من ح

 العادية للمجموعة( 
-   

    7,889,152 الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية قبل الخصومات التنظيمية  6
   التسويات التنظيمية لرأس المال للشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  
    - تسويات التقييم الحكيم  7
    - بة( لضريالشهرة )صافي المطلوبات المتعلقة با 8
   - غير الملموسة األخرى ااملة حقوق إدارة الرهن العقاري )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة(  الموجودات 9

10 
الضريبية المؤجلة التي تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناائة عن الفروقات المؤقتة  الموجودات

 ة( )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريب
-  

 

   - احتياطي تحوط التدفقات النقدية  11
   - مكاسب التوريق على المبيعات  12
   - األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بناًء على المطلوبات بالقيمة العادلة  13
   -  الموجوداتصندوق المعااات بمزايا محددة صافي  14

15 
سهم الخاصة )إذا لم يُجرى خصمها بالفعل من رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية األ ت فياالستثمارا
 المعلنة( 

-   

16 
المساهمات المتقاطعة العكسية في الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية، والشريحة األولى اإلضافية 

 والشريحة الثانية 
 

 

17 
المالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي بحيث ال ة، وبنكياالستثمارات في رأسمال الكيانات ال

 ( %10من حصص رأس المال الصادرة )مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة  %10يمتلك البنك أكثر من 
-   

18 
 لدمجاق ااالستثمارات المهمة في األسهم العادية للكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نط

 ( %10التنظيمي )مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة 
-   

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

 المطلوبات المتعلقة بالضريبة( 
-   

   -  %15مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة  20
   - األسهم العادية للكيانات المالية  ة فيلمهممنه: االستثمارات ا 21
   - الضريبية المؤجلة الناائة عن الفروق المؤقتة  الموجوداتمنها:  22
   - التسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  23
   - ة عادية الإجمالي التسويات التنظيمية للشريحة األولى من حقوق الملكي 24
   7,889,152 الشريحة األولى من حقوق الملكية العادية  25
   رأسمال الشريحة األولى اإلضافية: السندات 
   - سندات الشريحة األولى اإلضافية المؤهلة والصادرة مباارة إضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة  26
   - ير المحاسبية المعمول بها معايب المنها: تلك المصنفة بوصفها حقوق ملكية بموج   27
   - منها: تلك المصنفة بوصفها مطلوبات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها  28
   - سندات رأس المال الصادرة مباارة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة األولى اإلضافية  29

30 
ولى لحقوق الملكية العادية غير المدرجة في الصف رقم األ ريحةسندات الشريحة األولى اإلضافية )وسندات الش

 ( الصادرة عن الشركات التابعة والمملوكة من الغير )المبلغ المسموح به في الشريحة األولى اإلضافية( 5
-   

   - منها: السندات الصادرة عن الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي   31
   - ى اإلضافية قبل التسويات التنظيمية ألولحة ارأس المال الشري 32
   رأس المال الشريحة األولى اإلضافية: التسويات التنظيمية 
   - سندات االستثمارات في الشريحة األولى اإلضافية الخاصة  33
   -  ظيميالتنفي رأسمال الكيانات البنكية، والمالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج  االستثمارات 34

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

  التنظيمي
-  

 

   - التسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  36
   - ولى اإلضافية ة األشريحإجمالي التسويات التنظيمية لرأسمال ال 37
   - رأسمال الشريحة األولى اإلضافية  38

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

 اإلضافية( 
7,889,152 

 

   رأسمال الشريحة الثانية: السندات والمخصصات  
   مؤهلة والصادرة مباارة إضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة ة الثانيسندات الشريحة ال 40
   سندات رأس المال الصادرة مباارة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة الثانية  41
  سندات الشريحة الثانية )وسندات الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية والشريحة األولى اإلضافية غير  42
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( الصادرة عن الشركات التابعة والمملوكة من الغير )المبلغ المسموح به في 30أو  5رقم  الصففي  المدرجة
 الشريحة الثانية للمجموعة( 

   منها: السندات الصادرة عن الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي  43
   545,734 المخصصات  44
   545,734 نظيمية الت وياترأس المال الشريحة الثانية قبل التس 45
   رأس المال الشريحة الثانية: التسويات التنظيمية  
   سندات االستثمارات في الشريحة الثانية الخاصة  46

47 
االستثمارات في رأسمال الكيانات المالية، والتأمينية التي تقع خارج نطاق الدمج التنظيمي بحيث ال يمتلك البنك 

 ( %10ل العادية الصادرة للكيان )مبلغ يتجاوز الحد األقصى بنسبة المارأس من حصص  %10أكثر من 
 

 

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

 المراكز القصيرة المؤهلة( 
 

 

   المتحدة المركزي بية العرالتسويات التنظيمية المحددة والخاصة بمصرف اإلمارات  49
   إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال الشريحة الثانية  50
  545,734 رأس المال الشريحة الثانية  51
  8,434,886 إجمالي الرأسمال التنظيمي )إجمالي رأس المال= الشريحة األولى + الشريحة الثانية(  52
  49,523,321 طر المرجحة بالمخا الموجوداتإجمالي  53
   معدالت ومصدات رأس المال  
  %15.9 المرجحة بالمخاطر(  الموجوداتالشريحة األولى من حقوق الملكية العادية )تمثل نسبة من  54
   %15.9 المرجحة بالمخاطر(  الموجوداتالشريحة األولى )تمثل نسبة من  55
   %17.0 مخاطر( بال رجحةالم الموجوداتإجمالي رأس المال )تمثل نسبة من  56

57 
متطلبات المصدات الخاصة بالمؤسسة )مصد حماية رأس المال إضافة إلى متطلبات مصد التقلبات الدورية 

 المرجحة بالمخاطر(  الموجوداتومتطلبات استيعاب خسارة أعلى المعلنة بنسبة 
2.5%   

   %2.5 منها: متطلبات مصد حماية رأس المال  58
   %0.0 د التقلبات الدورية الخاصة للبنك ت مصطلبامنها: مت 59
   %0.0 منها: متطلبات استيعاب خسارة أعلى )مثال: البنوك ذات األهمية النظامية المحلية(  60

61 
المرجحة بالمخاطر( المتاحة بعد الوفاء  الموجوداتالشريحة األولى من حقوق الملكية العادية )تمثل نسبة 

 ال البنك رأسمبات بالحد األدنى لمتطل
6.5   

   متطلبات الحد األدنى من رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  
  %7.0 معدل الحد األدنى من الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية  62
   %8.5 معدل الحد األدنى للشريحة األولى  63
  %10.5 ل الماإجمالي معدل الحد األدنى لرأس  64
   تمثل المبالغ المبينة أدناه الحدود القصوى للخصم )قبل الترجيح بالمخاطر( 

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

 األخرى
 

 

  317,244 ية لمالات ااالستثمارات المهمة في حقوق الملكية العادية للكيان 66
   حقوق إدارة الرهن العقاري )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة( 67
   الضريبية المؤجلة الناائة عن الفروق المؤقتة )صافي المطلوبات المتعلقة بالضريبة(  الموجودات 68
   إلدراج المخصصات في الشريحة الثانية األسقف المعمول بها 

69 
دراج في الشريحة الثانية فيما يتعلق بحاالت التعرض مع مراعاة النهج الموحد )قبل لإل ؤهلةالمخصصات الم

 تطبيق السقف(
654,881  

 

   545,734 السقف على إدراج المخصصات في الشريحة الثانية بموجب النهج الموحد 70

71 
عاة النهج القائم على مرا ض معالمخصصات المؤهلة لإلدراج في الشريحة الثانية فيما يتعلق بحاالت التعر

 التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق السقف( 
 

 

   السقف إلدراج المخصصات في الشريحة الثاني بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية  72
   (2022يناير  1و  2018يناير  1سندات رأس المال مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي )سارية فقط بين  
   السقف الحالي على الشريحة األولى لحقوق الملكية العادية مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي  73

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

 االسترداد واالستحقاق(
 

 

   إلضافية مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجيلى ااألوالسقف الحالي على سندات الشريحة  75
   المبلغ المستثنى من الشريحة األولى اإلضافية بسبب السقف )الفائض بعد عمليات االسترداد واالستحقاق( 76
   السقف الحالي على سندات الشريحة الثانية مع مراعاة ترتيبات اإللغاء التدريجي 77
   الثانية بسبب السقف )الفائض بعد عمليات االسترداد واالستحقاق( ريحةالش المبلغ المستثنى من 78
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 ج  ب  أ  المبلغ باأللف درهم إماراتي 

  
الميزانية العمومية حسب القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31المنشورة في 

بموجب النطاق التنظيمي 

ديسمبر  31للدمج في 

 المرجع*  2021

      الموجودات

  3,894,044  3,894,068 رصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واأل قديةالن

  8,246,814  8,428,854 صافي المستحقات من البنوك األخرى 

  4,786,331  4,898,867 ضمانات االستثمار المقاسة بالقيمة العادلة 

   4,884,300  4,567,056 ضمانات االستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة 

  32,316,617  32,283,560 صافي القروض والسلف 

  -  362,491 صافي أصول ومقبوضات عقود التأمين 

  67,568  67,568 قبول العميل 

   804,134  806,165 أصول أخرى 

   685,702  694,267 الممتلكات والمعدات 

   134,424  134,424 المؤجرة لالستخدام  الموجودات

   -  166,386 هرة الش

  55,819,934  56,303,706  الموجوداتإجمالي 

    المطلوبات 

  3,174,223  3,174,223 المستحقات للبنوك األخرى 

  37,724,018  37,647,088 الودائع من العمالء 

  67,568  67,568 قبول العميل 

   5,274,326  5,274,326 سندات الدين الصادرة والقروض األخرى طويلة األجل 

  -  477,847 مطلوبات ومستحقات عقود التأمين 

  1,105,366  1,150,212 المطلوبات األخرى 

  130,600  130,600 مطلوبات اإليجار 

  47,476,101  47,921,864 إجمالي المطلوبات 

    حقوق الملكية للمساهمين 

قوق ى لححصص رأس المال )تساوي المبلغ المؤهل للشريحة األول

  1,676,245 الملكية العادية( 
1,676,245   

  950,431  950,431 االحتياطي القانوني 

  2,585,301  2,584,864 األرباح المحتجزة 

  3,131,856  3,131,076 االحتياطات األخرى 

  -  39,226 الحصص غير المسيطرة 

  8,343,833  8,381,842 إجمالي حقوق الملكية للمساهمين 
 من هذا المستند. 3واإليضاح رقم  2021ديسمبر  31يُرجى الرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في * 
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 أ   

 المعلومات الكمية/ النوعية  
 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(  جهة اإلصدار  1
الية، أو الرقم التعريفي الدولي لألوراق الم وراقالمعرف الفريد )على سبيل المثال: لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف األ 2

 المالية أو معرف بلومبرج لإليداع الخاص( 
AEN000601015  

( 2قانون الشركات )القانون االتحادي رقم ) القانون الحاكم/ القوانين الحاكمة للسند  3

وتعديالته أو تحديثاته من حين  2015لسنة 
 آلخر( 

  لى من حقوق الملكية العاديةاألويحة الشر المعالجة التنظيمية  

 ال يوجد  قواعد ترتيبات االنتقال )أي االلتزام بالعقود السابقة(  4
 ال يوجد  قواعد ترتيبات ما بعد االنتقال )أي االلتزام بالعقود السابقة(  5
 فردياً وبالمجموعة  المؤهل فردياً/ بالمجموعة/ بالمجموعة وفردياً  6
 ال يوجد  المقرر تحديدها في كل اختصاص( واع األننوع السند ) 7
 درهماً إماراتياً  1,676 المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة بالماليين بدءاً من آخر تاريخ رفع التقارير(  8
 درهم إماراتي واحد  القيمة االسمية للسند  9
 درهم إماراتي واحد  سعر اإلصدار )األصلي(  أ9
 ال يوجد  ر االسترداد عس ب9

 حقوق الملكية للمساهمين  التصنيف المحاسبي  10
  15/06/1976 تاريخ اإلصدار األصلي  11
 دائم  دائم أو مؤرخ  12
 ال يوجد استحقاق  تاريخ االستحقاق األصلي  13
  ال طلب جهة اإلصدار بالدفع مع مراعاة الموافقة الرقابية المسبقة  14
 ال يوجد  دفع االختياري، وتواريخ طلبات الدفع الطارئة، ومبلغ االسترداد ب الخ طلتاري 15
 ال يوجد  تواريخ طلبات الدفع الالحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق  16
 ال يوجد  القسائم/ توزيعات األرباح  

 عائمة  توزيعات األرباح/ القسائم الثابتة أو العائمة  17
 ال يوجد  صلة ذي  مؤارسعر القسيمة وأي  18
  ال وقف دفع توزيعات األرباح القائم  19
 تقديري بالكامل  تقديري بالكامل أو تقديري جزئياً أو إلزامي )من حيث التوقيت(  أ20
 تقديري بالكامل  تقديري بالكامل، أو تقديري جزئياً، أو إلزامياً )من حيث المبلغ(  ب20

  ال دادها ستررى الوجود زيادة أو أي حوافز أخ 21
 غير تراكمي  تراكمي أو غير تراكمي  22
 غير قابل للتحويل  قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل  23
  ال خاصية الشطب  24
 ال يوجد  في حال الشطب، محفز/ محفزات الشطب  25
 ال يوجد  في حال الشطب، كلي أو جزئي  26
  يوجدال  في حال الشطب، دائم أو مؤقت  27
 ال يوجد  في حال الشطب المؤقت، وصف آلية الشطب  28
 هيكلي  نوع اإلحالل  أ28
المركز في تدرج اإلحالل عند التصفية )تحديد نوع السند على الفور بالنسبة للسند األساسي في تدرج دائن اإلعسار للكيان  29

 القانوني المعني( 
 ال يوجد 

  ال قة الخصائص المنقولة غير المتواف 30
 ال يوجد  إذا كانت اإلجابة نعم، تحديد الخصائص غير المتوافقة  31
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 التحّوطنسبة  -5
 أ  

 2021ديسمبر  31  

المبلغ باأللف درهم 

 إماراتي
  56,303,706 الموحدة حسب القوائم المالية المنشورة  الموجوداتإجمالي  1
، أو التأمينية، أو التجارية المدمجة لألغراض المحاسبية غير أنها تقع خارج نطاق الدمج اليةالم تسويا ت االستثمارات في الكيانات البنكية، أو 2

 التنظيمي 
317,244 

 - تسويات حاالت التعرض الخاصة بالتوريق التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للتعرف على نقل المخاطر  3
 - )إذا كانت قابلة للتطبيق( زية لمركتسويات االستثناء المؤقت من االحتياطات البنكية ا 4
ً لإلطار المحاسبي التشغيلي غير أنها مستثناه من مقاييس التعرض لنسبة  الموجوداتتسويات  5 االئتمانية المعترف بها في الميزانية العمومية وفقا

  التحّوط
- 

 - ي للتداول حاسبالم تسويات عمليات الشراء والبيع التنظيمية لألصول المالية مع مراعاة التاريخ 6
 - تسويات معامالت التجميع النقدي المؤهل  7
  706,273 تسويات األدوات المالية المشتقة  8
  220 تسويات معامالت تمويل األوراق المالية )أي ترتيبات إعادة الشراء واإلقراض المماثل المضمون( 9

  4,270,645 المبالغ المعادلة لالئتمان لحاالت التعرض من خارج الميزانية العمومية( إلى حويلتسويات البنود من خارج الميزانية العمومية )أي الت 10
 - تسويات التقييم الحكيم والمخصصات الخاصة والعامة التي خفضت رأسمال الشريحة األولى 11
  1,372,752 تسويات أخرى  12
  62,970,840  التحّوطمقياس التعرض لنسبة  13
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 ب أ  

 *2021سبتمبر  30 2021ديسمبر  31 الغ باأللف درهم إماراتيمبال 

انية العمومية  ضمنحاالت التعرض   ز    المي 

انية العمومية )باستثناء معامالت تمويل المشتقات واألوراق  1 ز حاالت التعرض من داخل المي 
  المالية غي  أنها تشمل الضمانات اإلضافية(

57,993,701   

ي للمشتقات المقم  والمصوو  من اإل  ماناإلجمالي للض 2
ز
ي  الموجوداتضاي

ز
الواردة ي

ي التشغيلي   لإلطار المحاسب 
ً
انية العمومية وفقا ز  المي 

62,607   

ي معامالت المشتقات(  الموجودات)خوومات  3
ز
   - الممينة لهامش تغيي  النقمية المقم  ي

ف بها ورااأل)تسويات أوراق المالية المتسلم بموجب معامالت تمويل  4 ق المالية المعير
 )
ً
 بوصفها أصال

-   

انية العمومية  ضمن)المصووات الصاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض  5 ز المي 
يحة األول(   المصوومة من رأسمال الشر

-   

يحة األول(  الموجودات)مبالغ  6    - المصوومة أثناء تحميم رأسمال الشر

ز ال ضمنإجمالي حاالت التعرض  7 انية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل مي 
 األوراق المالية( 

58,056,308   

   حاالت تعرض المشتقات  

ي  8
ز
تكاليف االستبمال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات )مبر كانت قابلة للتطبيق صاي

 هامش تغيي  النقمية المؤهلة و/أو التوفية الثنائية( 

108,656   

   535,010 اإلضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبط بجميع معامالت المشتقات  الغلمبا 9

ي جرى تسويتها من شعبة الطرف المقابل  10
)المستثبز من حاالت التعرض للتماول البر

 المركزي( 

-   

   - القيمة االسمية السارية والمعملة من مشتقات االئتمان المذكورة  11

االسمية السارية والمعملة والصوومات اإلضافية للمشتقات االئتمانية صة مقا)حاالت ال 12
 المذكورة( 

-   

   643,666 إجمالي حاالت تعرض المشتقات  13

   معامالت تمويل األوراق المالية  

اف بالتوفية( بعم إجراء التسوية  14 إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية )دون االعير
 محاسبية للبيع ال التللمعام

-   

)المبالغ الموفاة للذمم المائنة النقمية والذمم الممينة النقمية إلجمالي أصول معامالت  15
 تمويل األوراق المالية( 

-   

   220 التعرض لمصاطر االئتمان للطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية  16

   -  حاالت التعرض لمعامالت الوكيل 17

   220 إجمالي حاالت التعرض لمعامالت تمويل األوراق المالية  18

انية العمومية   ز    حاالت التعرض األخرى خارج المي 

انية العمومية بالقيمة االسمية اإلجمالية  19 ز    13,520,709 التعرض من خارج المي 

  ( 9,250,064)  )تسويات التحويل للمبالغ المعادلة لالئتمان( 20

انية العمومية  21 ز )المصووات الصاصة والعامة المرتبطة بحاالت التعرض من خارج المي 
يحة األول(   المصوومة أثناء تحميم رأسمال الشر

-   

انية العمومية  22 ز    4,270,645 البنود من خارج المي 

    رأس المال وإجمالي حاالت التعرض 

يحة األول  23    7,889,153 رأس مال الشر

   62,970,840 إجمالي حاالت التعرض  24

    التحّوطنسبة  

)باستثناء تأثي  أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات المرصف  التحّوطنسبة  25
 المركزي( 

12.5%   

   %12.5 )باستثناء تأثي  أي استثناء مؤقت معمول به الحتياطات المرصف المركزي(  التحّوطنسبة  أ25

   %3.0 من مرصف اإلمارات العربية المتحمة المركزي  التحّوططلبات نسبة لمتنز الحم األد 26

   %0.0 السارية  التحّوطمصدات  27

 ، وعليه تُرك العمود الخاص بالمدة السابقة فارغاً.2021ديسمبر  31بدءاً من  التحّوط*جرى تفعيل نسبة 
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 التصفية  -6
 الحوكمة 

طر السيولة للبنك، وتُجري إدارة المخاطر مراقبة هذه المخاطر وقياسها بالتضامن مع إدارة مخاال تدير مجموعات الخزانة واألعم

 والمطلوبات.  الموجوداتالشؤون المالية بموجب توجيهات من لجنة 
موجب ق بموثتُدار سيولة البنك من خالل العديد من إطارات العمل ومحفزات قبول المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة وحسب ما هو 

إطار إدارة مخاطر السيولة الذي يشمل خطة التمويل الطارئة. ُصممت هذه اإلطارات لتمكين البنك من اإلبقاء على مخاطر السيولة إلى 

  مستوى مقبول من المخاطر.
لمالية تراقب هذه ن اشؤوتدير مجموعات الخزانة واألعمال المتعددة مخاطر السيولة للبنك عملياً في حين أن إدارة المخاطر وإدارة ال

  والمطلوبات. الموجوداتالمخاطر بموجب توجيهات لجنة 

 
  قياس المخاطر

يدير البنك السيولة الخاصة بها على أساس يومي وتُدار مخاطر السيولة من خالل مجموعة من مؤارات المخاطر ومحفزات المخاطر. 

  نهج األسهم أسهم السيولة في الميزانية العمومية.يس يق تُدار السيولة باستخدام نهج األسهم ونهج التدفق النقدي.
ة الداخلية إضافة إلى مراقبة المعدالت، يُجرى إعداد تقرير التدفقات النقدية لتوقعها للسنة المقبلة. يقدم هذا التقرير تقديراً للتدفقات النقدي

 يات العمومية الخاصة بها. زانلميوالخارجية للسنة التي يُجرى فيما استخدام توقعات األعمال األساسية وا
والمطلوبات التي توجه السيولة بالبنك. كما أن  الموجوداتيُجرى اإلبالغ عن وضع السيولة الخاص بالبنك ويُجرى مناقشته في لجنة 

كما أن م. نتظللبنك مجموعة من محفزات السيولة، وبطاقة أداء السيولة، ومؤارات اإلنذار المبكرة التي جرى متابعتها على أساس م

  البنك يُجري اختبار تحمل السيولة وينفذ خطة التمويل الطارئة المطبقة.
 

 اختبار التحمل للسيولة 
  يستخدم البنك تحليل السيناريو إلجراء اختبار التحمل مع أخذ التطبيق واسع النطاق، وسهولة االستخدام، والتغطية الشاملة في االعتبار.

عوامل المخاطر والمبالغ التي يمكن أن تُنفذ بها هذه العوامل )في السوق المجهدة( بموجب  من وعةيشمل السيناريو تحديد مجم

السيناريو المحدد. يُجرى التعامل مع كل مصدر على نحو مختلف بموجب ثالثة سيناريوهات مختلفة: على نطاق البنك، وعلى نطاق 

سبيل المثال، يمكن للتحمل على مستوى السوق أن يؤثر في عملية  علىة. السوق، والدمج مبين السيناريوهين بعوامل حساسية متفاوت

  التمويل بين البنوك، وتشغيل الودائع في الوقت نفسه.
يوماً بموجب جميع  30بعد إجراء تحليل األثر، فإن نتائج السيناريو أي تكاليف اإلغالق فيما يتعلق بفجوة السيولة المتعلقة بالتحمل لمدة 

  ثة يُجرى مقارنتها بالمصادر المتاحة للتمويل حسب خطة التمويل الطارئة.ثالال السيناريوهات
 تُنفذ عملية تكرارية مفصلة لتنفيذ اختبار التحمل. 

يُجرى مناقشة السيناريوهات والبت فيها بناًء على ممارسات السوق المتطورة بوصفها جزءاً من عملية التقييم الداخلي لكفاية  •

  سنوياً للبنك.رى تُجرأس المال التي 
يُنفذ تحليل السيناريو للتحقق  يُجرى إعداد تقرير بشأن فجوة السيولة الخاضعة للتحمل باستخدام عوامل التحمل المتفق عليها.  •

 من مستوى تحمل السيولة. 
  تُحسب الفجوات الخاضعة للتحمل لجميع مجموعات السيناريوهات. •
يوماً لتقييم ما إذا كان السيولة  30التمويل الطارئة بالفجوة الخاضعة للتحمل لمدة  خطةسب يُجرى مقارنة الموارد المتاحة ح •

 مناسبة لضمان أن البنك يمكنه تحمل اإلجهاد. 
 يُجرى مناقشة النتائج بالتفصيل مع إدارة األعمال والخزانة ويُجرى الحصول على مدخالتها لتحديث النتائج.  •
ً لمصرف اإلمارات العربية دااإل يُجرى مشاركة النتائج مع • رة العليا ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وتقديمها أيضا

 المتحدة المركزي بوصفها جزءاً من تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. 
 التمويل  استراتيجية

المصرفية لألفراد، والمشروعات الصغيرة  ماتلخديقرض البنك ويقترض األموال من العديد من المصادر وارائح السوق مقابل ا

والمتوسطة، والمؤسسات التجارية، والشركات، والمؤسسات المالية وخالفه بالتسعير المتباين، والمدد، والعمالت، ومن خالل مجموعة 

وتشمل مخاطر  -الفع على نحو-مختلفة من المنتجات التي تؤدي بدورها إلى حاالت تعرض متعددة للمخاطر التي يتعين إدارتها 

السيولة، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر العملة، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السوق وخالفه. في حين أن هذا المستند يحد من اإلحالة 

. المقترحة لالستراتيجيةقبل التنفيذ المالئم  -أصوالً -إلى عنصر مخاطر السيولة للعمل، فإن جميع العوامل األخرى يتعين دراستها 

يف المخاطر المذكورة بشكل أفضل، يتعين على البنك ضمان إتاحة الموارد المناسبة، والكافية وفي وقتها المناسب للوفاء تخفل

بالتزامات السيولة الخاصة به التي قد تنشأ بموجب السيناريو الطبيعي أو الخاضع للتحمل الحالي والمتوقع. يحقق البنك هذا حالياً من 

جيد لودائع العمالء )من حيث الودائع ألجل والودائع عند الطلب(. لتحقيق غرض تنوع مصادر المال  شكلة بخالل قاعدة متنوع

ً على الوصول لمجموعة مختلفة من المصادر ألموال الشركات بعمالت متعددة، ااملة تلك الناائة  الخاصة بالبنك، فيبقي البنك أيضا

شراء، والقروض الثنائية أو المشتركة، ومن أسواق السندات الدولية، ومن خالل ال ادةمن أسواق المال، واألسواق التي يُجرى بها إع

  مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع والمناطق الجغرافية.



  19 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( |

في  الموجوداتمن خالل رفع الودائع أو تصفية/ بيع/ توزيع  -على نحو فعال-إن البنك لديه القدرة على إدارة السيولة الخاصة به 

من خالل االستفادة من القنوات المتنوعة والعديدة التي تقع تحت تصرفه. تراقب إدارة الخزانة باستمرار وضع السيولة سب مناالوقت ال

من خالل اآلليات المتعددة لرفع التقارير المطبقة، ااملة بال حصر: تقارير السيولة اليومية التي تسمح لفريق إدارة الخزانة بمراقبة 

باستمرار فيما يتعلق بجميع ودائع أسواق المال، والسندات، وعمليات إعادة الشراء وخالفه هذا إضافة إلى  دمةلقامواعيد االستحقاق ا

قنوات الصرف المتوقع من األعمال التي تمكن من اإلجراءات/ التدابير االستباقية للتعامل مع أي سيناريوهات متعلقة بالسيولة سواء 

 طة أو طويل األجل. توسو مكانت في حالة عجز أو فائض قصرة أ
 نظرة عامة حول خطة التمويل الطارئة: 

تمثل خطة التمويل الطارئة جزءاً من إطار إدارة مخاطر السيولة للتعامل مع االضطرابات الشديدة في السيولة التي قد تؤثر على قدرة 

م خطة التمويل الطارئة وصفاً اامالً لمصادر تقدة. البنك في تمويل بعض من أنشطته أو جميعها في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقول

األموال، والفروق بين قيمة األصل السوقية وتقييمه من قبل الدائن المتوقعة، واألدوار والمسؤوليات لفريق التنفيذ ونقاط المحفزات 

  الخاصة بالخطة.
مي. يُحدد فريق إدارة الكوارث إلدارة وضع يو ساسمحفزات خطة التمويل الطارئة التي يُجرى مراقبتها على أ -بوضوح-حدد البنك 

كوارث السيولة بوصفها جزءاً من مستند خطة التمويل الطارئة إضافة إلى أدواره ومسؤولياته ويشمل الفريق مسؤولي التنفيذ من 

  اإلدارة العليا.
 جل في خطة التمويل الطارئة.األ يرةيُجرى تعريف موارد التمويل وخطة العمل لتوفير السيولة في كوارث السيولة طويلة وقص
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  2021ديسمبر  31 -فجوة السيولة  
      

المبلغ باأللف 

 درهم إماراتي
 3 -سنة واحدة  شهراً  12 -أشهر  3 أشهر 3حتى  التفاصيل 

 سنوات
خسائر االئتمان  سنوات 5أكثر من  سنوات 5 - 3

 المتوقعة
 اإلجمالي

          الموجودات
  3,894,044   -   -   -   -   3,894,044 ى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيلد صدةالنقدية واألر

  8,246,814 ( 37,736)  -  -  1,386,129  3,061,654  3,836,767 مستحق من بنوك أخرى 
  32,316,617 ( 1,893,208)  9,152,907  4,969,490  7,288,545  5,653,366  7,145,517  القروض والسلف

  9,670,631 ( 24,940)  2,167,519  1,732,988  1,882,266  1,768,529  2,144,268 استثمارات في األوراق المالية 
  -    -  -  -  -  - أصول ومقبوضات عقود التأمين 

  67,568    -  -  -  8,294  59,273 قبول العميل 
  -             األخرى غير الملموسة  الموجوداتالشهرة و

  1,624,260    802,745  25,283  19,277  13,600  763,356 األخرى  الموجوداتو الموجوداتحق استخدام  -الممتلكات والمعدات 
  55,819,934 ( 1,955,884)  12,123,171  6,727,760.84  10,576,217  10,505,443  17,843,226 اإلجمالي

        نالمطلوبات وحقوق الملكية للمساهمي
  3,174,223  -  -  -  120,291  1,544,073  1,509,860  المستحق للبنوك األخرى

  37,724,018    -  941  159,891  4,687,359  32,875,826 المستحق للعمالء 
  5,274,326  -  -  -  4,002,511  1,271,815  - سندات الدين الصادرة/ طويلة األجل األخرى 

  -             ين تأمال مطلوبات عقود
  1,235,966    129,467  39,611  34,710  10,341  1,021,837 المطلوبات األخرى 

  67,568    -  -  -  8,294  59,273 قبول العميل 
  8,343,833    8,343,833  -  -  -  -  حقوق الملكية للمساهمين

  55,819,934  -  8,473,300  40,552  4,317,404  7,521,883  35,466,796 اإلجمالي
               

  - ( 1,955,884)  3,649,872  6,687,209  6,258,814  2,983,560 ( 17,623,571) صافي الفجوة 
   -  1,955,884 ( 1,693,988) ( 8,381,197) ( 14,640,011) ( 17,623,571) الفجوة غير المتراكمة
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     إماراتي  رهمف دالمبالغ باألل  
 السائلة المؤهلة  الموجودات القيمة االسمية   الجودةعالية  السائلة الموجودات  1
النقدية المادية في الصندوق وفي البنوك + األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة   1

 المركزي 
3,894,044  

  
   523,484  عربية المتحدةال راتالسندات والصكوك للحكومة االتحادية لدولة اإلما  1

  4,417,528  4,417,528 اإلجمالي الفرعي  

    650,201 سندات الدين المتداولة علناً للحكومات المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  1.3
  - سندات الدين المتداولة علناً للقطاع العام لدولة اإلمارات العربية المتحدة  1.4

  650,201  650,201 ي فرعال اإلجمالي 
  408,538  408,538  أدوات الدين للكيانات السيادية الخارجية أو األدوات الصادرة من البنوك المركزية ذات الصلة 1.5

  5,476,267  5,476,267 اإلجمالي  1
  47,259,762   إجمالي المطلوبات  2

  %11.6   السائلة المؤهلة  الموجوداتنسبة  3

 
  غ باأللف درهم إماراتي بالالم  
 المبلغ  البنود  
   حساب السلف     1
  31,449,220 المخصصات الخاصة والتراكمية + الفائدة تحت التسوية(  -صافي اإلقراض )إجمالي القروض   1  

  299,601 اإلقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية   1.2 

  357,349 لمة( تالمس -عتماد المعلقة )الصادرة االات صافي الضمانات المالية وخطاب  1.3 

 5,402,722  اإليداعات بين البنوك  1.4 

  37,508,892 إجمالي السُّلف   1.5 

   حساب صافي الموارد الثابتة    2
  9,412,031 إجمالي رأس المال + المخصصات العامة   2.1 

    يُخصم منه:  
  - خرى غير الملموسة ألا تالموجوداالشهرة و  2.1.1  

  685,702 الثابتة  الموجودات  2.1.2 

  - األموال المخصصة للفروع بالخارج   2.1.3 

  667,300 االستثمارات غير المدرجة   2.1.5 

  318,044 االستثمارات في الشركات التابعة، والشركات الزميلة، والشركات الفرعية   2.1.6 

  1,671,046 ت اعاتقطإجمالي االس  2.1.7 

  7,740,985 صافي أموال رأس المال الحر   2.2 

   الموارد الثابتة األخرى:   2.3 
  - األموال من المقر الرئيسي   2.3.1 

  2,191,298 أاهر  6الودائع بين البنوك بمدة متبقية تتجاوز   2.3.2 

  - إعادة التمويل من قروض اإلسكان   2.3.3 

  692,856  من المؤسسات المالية غير المصرفية راضإلقا  2.3.4 

  31,740,674  ودائع العميل  2.3.5 

 2,904,056 أاهر من تاريخ رفع التقارير 6تمويل سوق رأس المال/ القروض ألجل المستحقة بعد  2.3.6 

  37,528,884 إجمالي الموارد الثابتة األخرى   2.3.7 

  45,269,869 ى خرالموارد الثابتة األ  2.4  

  %82.9 نسبة السلف للمصادر المستقرة     3
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 . مخاطر االئتمان 7

قسم إدارة مخاطر االئتمان إلى ثالث ارائح رئيسية أي إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالشركات، وإدارة مخاطر االئتمان المصرفية تُ 

اريحة لديها سياسات تقدم مبادئ توجيهية لمعايير االئتمان،  . كلفرادلألعمال، وإدارة مخاطر االئتمان للخدمات المصرفية لأل

وأسقف/ محفزات المحفظة االستثمارية، وتقنيات إدارة المحفظة االستثمارية، وسياسة الشطب، وتحليل المخاطر وتخفيفها، وتفويض 

يُجرى اإلبالغ عنها لإلدارة و/أو لجان  للحدكات السلطات وخالفه. تراقب وحدة إدارة مخاطر االئتمان جميع حدود السياسة وأي انتها

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. يُجرى تداول المجموعات التحليلية الشهرية ومراجعتها لشريحة الخدمات المصرفية لألفراد من خالل 

الرئيسية إلى اإلدارة و/أو رات لمؤافريق تحليل مخاطر االئتمان إضافة إلى وحدة سياسة االئتمان للخدمات المصرفية لألفراد. تُبلغ ا

المجلس في اللجان المعنية. بالنسبة للخدمات المصرفية للشركات ولألعمال، يُجرى تداول المجموعات التحليلية الشهرية ومراجعتها 

معنية. يشمل ن الللجامن قبل فريق تحليل مخاطر االئتمان ووحدة سياسة االئتمان. تُبلغ المؤارات الرئيسية إلى اإلدارة والمجلس في ا

 ملف مخاطر االئتمان الخاص بالبنك جوانب سياسة/ دليل حماية العميل ويلتزم البنك بالمعايير المحددة من خالل منتجات اإلقراض. 
نفذ البنك السياسات، واإلجراءات، واألنظمة المناسبة على نحو منفصل بالنسبة للخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية 

لألفراد لضمان التعامل بحرص مع التعرض لمخاطر االئتمان. تخضع السياسات لمراقبة لجنة المخاطر التابعة لمجلس ال وألعمل

اإلدارة، وينتج عنها توجيهات الستحداث العمالء وإدارتهم لضمان التوثيق، ونظام معلومات اإلدارة، واإلدارة التصحيحية، 

ترد حدود مخاطر االئتمان بالسياسات بناًء على تصنيف  عرض لمخاطر االئتمان.الت االتواالستردادات/ التحصيالت الخاصة بح

مخاطر االئتمان الخاصة بالمدين و/أو أسقف اإلقراض المحددة للمنتج الواردة في توجيهات برنامج المنتج المعني. يقيم قسم االئتمان 

من اإلدارة العليا حسب سلطة اإلقراض المفوضة لهم  -الً أصو-بالبنك عروض اإلقراض بموجب هذه السياسات ويُجرى اعتمادها 

 والممنوحة من مجلس إدارة البنك. 
تسري برامج المنتج المناسبة التي تحدد ارائح العمالء، ومعايير االكتتاب، ومتطلبات الضمان لضمان االمتثال لعملية االكتتاب 

لشركات واألعمال، تُدار مخاطر االئتمان من خالل اريحة السوق ية لمصرفوالتهيئة. بالنسبة لحاالت التعرض الخاصة بالخدمات ال

المستهدف المحددة على نحو مناسب، وعملية اعتماد االئتمان المهيكل، والمراقبة الصارمة لما بعد الصرف، والعمليات التصحيحية. 

خالل المبيعات المبكرة المناسبة وعمليات  ن منئتمافي حال أعمال اإلقراض المتعلقة بالخدمات المصرفية لألفراد، تُدار مخاطر اال

اكتتاب االئتمان، والعمليات التشغيلية والتحصيل النهائية. برامج المنتج المناسبة التي تحدد ارائح العمالء، ومعايير االكتتاب، 

ف االئتمان للخدمات المصرفية ة ملراقبومتطلبات األوراق المالية يُجرى تسجيلها لضمان االمتثال لعملية االكتتاب والتهيئة. يُجرى م

ً -لألفراد  من خالل ارائح المنتجات والعمالء. كما أن عمليات التحقق التي يُجرى مكتب االئتمان وتصنيف المخاطر عند  -حاليا

بات ع طليراجاالستحواذ )تصنيف أ( تساعد في إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية لألفراد. كما أن فريق إدارة مخاطر المؤسسات 

الحماية من أعمال االحتيال المحتملة، وعملية إدراج صاحب العمل الصارمة فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقلقة لتخفيف المخاطر 

 المتعلقة باإلقراض/ تحديد التنازالت المتعلقة بشريحة الخدمات المصرفية لألفراد غير المضمونة. 
ئيسية أي إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالشركات، وإدارة مخاطر االئتمان المصرفية ئح رارا تُقسم إدارة مخاطر االئتمان إلى ثالث

لألعمال، وإدارة مخاطر االئتمان للخدمات المصرفية لألفراد. كل اريحة لديها سياسات تقدم مبادئ توجيهية لمعايير االئتمان، 

ثمارية، وسياسة الشطب، وتحليل المخاطر وتخفيفها، وتفويض الستظة اوأسقف/ محفزات المحفظة االستثمارية، وتقنيات إدارة المحف

السلطات وخالفه. تراقب وحدة إدارة مخاطر االئتمان/ إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات جميع حدود السياسة وأي انتهاكات للحد 

موعات التحليلية الشهرية ومراجعتها فيما المجاول يُجرى اإلبالغ عنها لإلدارة و/أو لجان المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. يُجرى تد

يتعلق بشريحة الخدمات المصرفية للشركات، ولألعمال، ولألفراد من قبل فريق تحليل مخاطر االئتمان ووحدة سياسة االئتمان. إن 

الحدود  عبر تعرضلوحات المعلومات الشهرية ااملة اتجاهات حاالت التعرض، وتحليل االستحقاق، وحدود السياسة لحاالت ال

وحاالت التعرض الخاصة بالمؤسسات المالية يُجرى تداولها من قبل وحدة إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات. تُبلغ المؤارات 

 الرئيسية إلى اإلدارة و/أو المجلس في اللجان المعنية. 
لمسؤولية عن ضمان تأسيس بيئة تتحكم في المخاطر بوصفها جزءاً من عملياته اليومية. لذا يتعين على اإلدارة المباارة يتحمل النشاط ا

المناسبة لكي تتمكن من إجراء تقييمات مخاطر االمتثال والمراجعة بتحضير مسبق وتحديث مخاطر الناتجة  أن تتمتع بالمهارة

 وتحديات االمتثال. 
االمتثال، واالئتمان، والشؤون المالية والقانونية تُمثل الوظائف اإلارافية التي تُحدد تقبل المخاطر من خالل إعداد إدارة المخاطر، و

كما أن وحدة إدارة مخاطر االئتمان مسؤولة عن اقتراح تقبل المخاطر وتحديد اإلخالالت  سياسات وإجراءات مفصلة تنفذ ما ورد آنفا.
خاطر التابعة لمجلس اإلدارة وتقديم المشورة والتوجيه إلى الخط األول للنشاط بشأن السيناريوهات المتعلقة واإلبالغ عنها إلى لجنة الم

 بمخاطر معينة. 
يوفر التدقيق الداخلي في األساس تأكيداً مستقالً لمجلس اإلدارة. فهي تضيف قيمة بجذب نهج نظامي وانضباطي لتقييم كفاءة ضوابط 

 الحوكمة وتحسينهما. إدارة المخاطر وعمليات 
المسؤولية النهائية عن المخاطر الشاملة لدى البنك تقع على عاتق مجلس اإلدارة؛ حيث يُحدد تقبل المخاطر الشامل المتسلسل حتى 

وحاالت تقبل أقسام العمل. تشرف اللجان التابعة للمجلس اإلدارة على خطوط الدفاع األولى والثانية والثالثة فيما يتعلق باألداء واالمتثال 
 المخاطر. 

فوض مجلس اإلدارة السلطة إلى لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لإلاراف على مقاييس 
 الموجوداتإدارة االئتمان، بما في ذلك مراجعات مستوى محفظة االستثمار والمستوى القطاعي ومستوى العمالء فضالً عن جودة 

المة حسابات المقترضين ومجموعات المقترضين. أسس مجلس اإلدارة لجنة ائتمان تابعة لإلدارة على المستوى التنفيذي ولجنة وس
مخاطر تابعة لإلدارة لمراجعة ملفات االئتمان الكبيرة، والقروض العاطلة، والحسابات تحت المراقبة، والمستحقات، وعقوبات 
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العاطلة، وتأمين المخصص، واتجاهات المخصص،  الموجوداتاء محفظة االستثمار من حيث حركة االئتمان. المراجعات الدورية ألد
وما إلى غير ذلك مقدمة إلى لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة ولجان المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة فضالً عن تنفيذ أي إجراءات 

 جرى تزكيتها. 
 و هـ د ج ب أ ألف درهم إماراتي 

  

  مالي القيم الدفتريةإج

من مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

لخسائر االئتمان بصدد حاالت التعرض لالتجاه 

  المعياري

  
حاالت التعرض 

 المتعثرة
حاالت التعرض غير 

 المتعثرة
المخصصات/انخفاضات 

 القيمة
مخصص في الفئة 

 التنظيمية للمحدد
مخصص في الفئة 

 صافي القيم التنظيمية للعام
  32,316,617  1,082,710  810,499  1,893,209  32,793,982  1,415,844 قروض   1
  9,113,947  40,497  9,183  49,680  9,163,627  - سندات الدين   2

3  
حاالت التعرض من 
خارج الميزانية 

 العمومية 
1,971  6,491,512  9,179  -  9,179  6,484,305  

  47,914,869  1,132,386  819,682  1,952,067  48,449,121  1,417,815 اإلجمالي   4

 
 أ  

 ألف درهم إماراتي  
  1,679,786  2021يونيو  30القروض غير الُمسددة وسندات الدين في   1
  445,533 القروض وسندات الدين التي لم تُسدد منذ آخر فترة من فترات التقرير   2
 ( 160,372) ُمعاد إلى وضع عدم التعثر   3
 ( 549,103) المبالغ المشطوبة   4
  - تغيرات أخرى   5
  1,415,844  2021ديسمبر  31القروض المتعثرة وسندات الدين كما في   6
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+ يوماً بينما القروض المنخفضة القيمة هي 30حاالت التعرض المستحقة السابقة هي تلك الحاالت التي تأخرت عن تاريخ االستحقاق بـ

+ 90جميع حاالت التعرض التي تأخرت عن تاريخ االستحقاق بـ + يوماً وعاطلة.90سابات التي تأخرت عن تاريخ االستحقاق بـالح

ً تُعد منخفضة القيمة دون أي استثناء. تتماثل التعريفات الخاصة بالمتأخرات وحاالت التعرض المنخفضة القيمة لألغراض  يوما

  مات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية لألعمال والخدمات المصرفية لألفراد.الحسابية والتنظيمية بالنسبة للخد
لوائح  - 28/2010يستخدم البنك كال النهجين من أحكام المصرف المركزي )تعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم 

 لتحديد مخصصات خسائر االئتمان.  9لية رقم تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها( والمعيار الدولي إلعداد التقارير الما
في حال القروض المضغوطة المتعثرة أو المتأخرة بينما تملك مصدراً للدخل فإن البنك يعرض إعادة هيكلة للتسهيالت مع تغييرات في 

عمال والخدمات اروط السداد أو سعر فائدة القرض أو كالهما بالنسبة للخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية لأل

 المصرفية لألفراد. 
 تحليل حاالت التعرض من حيث الموقع الجغرافي 

  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية
   31,160,203 اإلمارات العربية المتحدة 

   474,274 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
   2,575,349 أخرى 

   34,209,826 اإلجمالي الكلي 

   

 
 القطاع  بحسبتحليل حاالت التعرض 

  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية
   2,232 الزراعة والصيد واألنشطة ذات الصلة 

   185,164 النفط الخام والغاز والتعدين واستغالل المحاجر 
   2,388,750 التصنيع 

   9,989 الكهرباء والمياه 
   2,097,195 اإلنشاءات والعقارات 

   3,656,972 التداول 
   1,291,286 النقل والتخزين واالتصال 

   1,950,110 المؤسسات المالية 
   3,989,699 الخدمات 
   156,247 الحكومة 

   18,482,182 التجزئة المصرفية والعمليات المصرفية االستهالكية 

   34,209,826 اإلجمالي الكلي 

   

 
 االستحقاق المتبقي  تحليل حاالت التعرض حسب

  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية
   1,084,298 أيام  7 - 0حاصل جمع 
   444,202 يوماً  14 - 8حاصل جمع 
   589,303 اهر  -يوماً  15حاصل جمع 
   5,027,714 أاهر  3 - 1حاصل جمع 
   2,874,529 أاهر  6 - 3حاصل جمع 
   2,778,837 اهراً  12 - 6حاصل جمع 

   3,891,018 سنتين  -حاصل جمع سنة 
   3,397,528 سنوات  3 -حاصل جمع سنتين 

   2,442,705 سنوات  4 - 3حاصل جمع 
   2,526,785 سنوات  5 - 4حاصل جمع 

   9,152,907 سنوات  5حاصل جمع < 

   34,209,826 اإلجمالي الكلي 
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 حيث الموقع الجغرافيتحليل قروض منخفضة القيمة من 
  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية

   1,403,720 اإلمارات العربية المتحدة 
   6,193 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

   5,931 أخرى 

   1,415,844 اإلجمالي الكلي 

   

 
 بحسب القطاعتحليل قروض منخفضة القيمة 

  درهم إماراتي ألف إجمالي القيمة الدفترية
   62,229 التصنيع 

   9 الكهرباء والمياه 
   202,234 اإلنشاءات والعقارات 

   237,838 التجارة 
   35,640 النقل والتخزين واالتصال 

   252,173 الخدمات 
   625,721 التجزئة المصرفية والعمليات المصرفية االستهالكية 

  1,415,844 اإلجمالي الكلي 

   

 

 التسلسل الزمني لحاالت التعرض المتأخرة
  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية

   438,264 يوًما  30أقل من 
   363,307 يوماً  90 - 30
   83,638 يوماً  120 - 90

   145,140 يوماً  180 - 120
   619,188 يوماً  180أكثر من 

   1,649,537 اإلجمالي الكلي 

   

 
 ليل القروض المعاد هيكلتها تح

  ألف درهم إماراتي إجمالي القيمة الدفترية
   1,561,527 القروض المنتجة 

   682,368 متعثرةالالقروض 

   2,243,895 اإلجمالي الكلي 

   

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

دوات المالية التالية التي ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر للخسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لأل

 الربح أو الخسارة: 
 مستحق من بنوك أخرى،  •
 سندات استثمارية مدينة تُنقل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالتكلفة المستهلكة،  •
 القروض والسلف للعمالء،  •
 أصول ومقبوضات التأمين،  •
 المالية،  الموجوداتعمالء وغيرها من قبول ال •
 التزامات القروض، و  •
  الضمانات المالية والعقود. •

 لم يُعترف بأي من خسائر انخفاض القيمة بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية. 
التغييرات في جودة االئتمان يحدد نموذج "من ثالثة مراحل" النخفاض القيمة بناًء على  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 منذ االعتراف األولي كما هو ُملخص أدناه: 
اهراً  12المرحلة األولى: في الحاالت التي ال توجد فيها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بها، يسجل مبلغ يعادل 

اهر جزءاً من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث  12من خسائر االئتمان المتوقعة. تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

اهًرا بعد تاريخ التقرير. وبالنسبة لتلك األدوات التي ال يزال استحقاقها قائماً  12افتراضية محتملة على األدوات المالية في غضون 

 قة للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق. اهرا، تستخدم احتماالت التخلف عن السداد بااللتزامات المواف 12لفترة تقل عن 
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ة المرحلة الثانية: عندما تُبين أي أداة مالية أي زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بها، تُنقل إلى المرحلة الثاني

ر االئتمان المتوقعة لمدى الحياة خسائر ويُسجل مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لطول العمر نظير هذه األدوات المالية. تمثل خسائ

 االئتمان المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر لألدوات المالية. 
لطول  عةالمرحلة الثالثة: تُعد األدوات المالية ائتماناً منخفض القيمة يُنقل إلى المرحلة الثالثة ويُسجل مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوق

 العمر نظير هذه األدوات المالية. 
توظف المجموعة نماذج إحصائية لحسابات خسائر االئتمان المتوقعة. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد 

  ، فإن المخرجات الرئيسية هي هيكل المصطلحات التالية:9القوائم المالية رقم 
 احتمالية التخلف؛  •
 ة الصسارة عنم التعش؛نسب •
  التعرض االفتراضي لمخاطر االئتمان؛ • 

ً أو بيانات خارجية وبيانات تاريخية أخرى. ويتم تعديلها  وهذه المعطيات مستمدة من نماذج إحصائية لدى المجموعة مطورة داخليا

لتعديل أرقام خسائر االئتمان المتوقعة لتعكس المعلومات االستشرافية. فضالً عن ذلك، تحظى المجموعة بعملية مراجعة مستفيضة 

  للعوامل غير الُملتقطة في النموذج بوصفها جزءاً من غطاء اإلدارة.
  وفيما يلي ملخص لهذه المعطيات/المدخالت اإلحصائية:

  احتمالية التخلف هي تقدير الحتماالت التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين -احتمالية التخلف  •
إن التعرض االفتراضي لمخاطر االئتمان هو تقدير للتعرض في تاريخ  -تراضي لمخاطر االئتمان التعرض االف •

 افتراضي مستقبلي مع مراعاة التغييرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير حتى التاريخ االفتراضي. 
ئة في حالة حدوث تخلف في وقت نسبة الخسارة عند التعسر هي تقدير للخسارة الناا -نسبة الخسارة عند التعسر  •

معين. فهو يستند إلى الفرق بين التفقدات النقدية التعاقدية المستحقة واالسترداد المتوقع، بما في ذلك المبلغ المتوقع من 

 بيع الضمان. يتم التعبير عنه عادة كنسبة مئوية من التعرض االفتراضي لمخاطر االئتمان. 
  قدير لخسائر االئتمان يُرجح باالحتمالية. يجري القياس كما يلي:خسائر االئتمان المتوقعة هي ت •
المالية ذات القيمة االئتمانية غير المنخفضة في تاريخ التقرير: بوصفها قيمة حالية لجميع حاالت العجز في  الموجودات •

  دية التي تتوقع المجموعة أن تتلقاها(.النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لجهة ما وفقاً للعقد والتدفقات النق
المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير: بوصفها الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية  الموجودات •

  والقيمة الحالية للتفقدات النقدية المستقبلية المقدرة.
لفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في التزامات القروض غير المسحوبة: بوصفها القيمة الحالية ل •

  حال سحب االلتزام والتفقدات النقدية التي تتوقع المجموعة أن تتلقاها.
 عقود الضمان المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حاملها مخصوماً منها أي دفعات تتوقع المجموعة استردادها.  •
االئتمان المتوقعة على أساس فردي أو على أساس جماعي لمحافظ االستثمار الخاصة تتولى المجموعة قياس خسائر  •

بالقروض التي تشارك خصائص مخاطر اقتصادية مماثلة )ملف التجزئة(. قياس مخصص الخسارة يستند إلى القيمة 

ء جرى قياسه على أساس الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام سعر الفائدة األصلي الخاص باألصل، سوا

  فردي أو أساس جماعي.
 المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة  الموجودات

المالية "ذات قيمة ائتمانية منخفضة" عند وقوع حدث أو أكثر يحدث تأثيراً ضاراً في التدفقات النقدية المستقبلية لذلك  الموجوداتتُعد 

لية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة بوصفها أصول المرحلة الثالثة. يشتمل الدليل على الما الموجوداتاألصل المالي. يُشار إلى 

 انخفاض القيمة االئتمانية على بيانات قابلة للمالحظة حول األحداث التالية: 
 صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر.  •
 إخالل بالعقد، مثل حدث تخلف أو استحقاق متأخر.  •
 فاء سوق نشط األوراق المالية بسبب صعوبات مالية. اخت •
 اراء أصل مالي بخصم بالغ يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.  •

قد يتعذر تحديد حدث متميز منفرد، ولكن األثر المتحد ألحداث متعددة قد تُسبب انخفاض القيمة االئتمانية لألصول المالية. تُقيم 

ن أصوالً مالية تُقاس بالتكلفة المستهلكة أو ما إذا كانت القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ذات المجموعة ما إذا كانت أدوات الدي

م قيمة ائتمانية منخفضة في كل من تواريخ التقرير. لتقييم ما إذا كانت أدوات الدين ذات السيادة والتجارية ذات قيمة ائتمانية منخفضة أ

  ل توقيت دفعات القسائم، والتصنيفات االئتمانية، وقدرة المقترض على جمع تمويل.ال، تنظر المجموعة في عوامل، مث
يُعد القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح تنازل للمقترض بسبب تدهور ظروف المقترض المالية ما لم يكن هناك دليل على 

ً كبيراً نتيجة لم نح ذلك التنازل ولم تكن هناك أي مؤارات أخرى على انخفاض مخاطر عدم تلقي تدفقات نقدية تعاقدية انخفاضا

بل انخفاض القيمة. بالنسبة لألصول المالية التي يرد لها تنازالت ولكن لم تُمنح، يُعد األصل منخفض القيمة االئتمانية عند وجود دليل قا

يشتمل تعريف التأخر في السداد على مؤارات  للمالحظة على انخفاض القيمة االئتمانية، بما في ذلك استيفاء تعريف التأخر في السداد.

 يوماً أو أكثر.  90انتفاء احتمالية السداد ومسانداً في حال تأخر استحقاق المبالغ لمدة 
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 المالية الُمشتراة أو الناائة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة  الموجودات
ئتمانية المنخفضة معاملةً مختلفة ألن األصل ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند المالية الُمشتراة أو الناائة ذات القيمة اال الموجوداتتُعامل 

، تعترف المجموعة بجميع التغييرات في خسائر االئتمان المتوقعة لطول العمر منذ الموجوداتاالعتراف األولي. بالنسبة لهذه 

 الموجوداتأو الخسائر. أي تغير مواٍت لتلك االعتراف األولي بوصفها مخصص الخسائر مع أي تغييرات ُمعترف بها في األرباح 

 يُنشئ ربح انخفاض القيمة. 
  

 تعريف التأخر عن السداد 
تحدد المجموعة أدوات غير التجزئة والتجزئة واالستثمار بوصفها متأخرة، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع تعريف انخفاض القيمة 

 ايير التالية: االئتمانية عند استيفاء معيار واحد أو أكثر من المع
  المعايير الكمية

 يوماً )أو أكثر(.  90تأخر المقترض عن سداد الدفعات التعاقدية لمدة 
  المعايير النوعية:

 يصنف البنك القروض بوصفها أصوالً عاطلة عندما: 
أو القانونية، أو تلك القروض التي قد تُؤدي إلى تكبد بعض الخسائر بسبب العوامل العكسية )المالية، أو االقتصادية،  •

 السياسة، أو اإلدارية( التي قد تعوق السداد، أو بسبب ضعف األوراق المالية. 
القروض التي يُعد استردادها بالكامل محل اك على أساس المعلومات المتوفرة مما يُؤدي في العموم إلى خسارة ذلك  •

 وراق المالية غير كافية(. الجزء من تلك القروض )عندما يكون المركز المالي لدى العميل واأل
القروض التي استنفد فيها البنك جميع السبل المتوفرة ولكن لم يسترد أي ايء منها أو في حال وجود احتمالية بعدم  •

 استرداد أي ايء. 
  العمر المتوقع

لى مدار العمر الباقي المتوقع ، فإن مخصصات الخسائر تعكس الخسارة االئتمانية المتوقعة ع3أو  2بالنسبة لألدوات في المرحلتين 

لألداة. بالنسبة لمعظم األدوات، يقتصر العمر المتوقع على العمر التعاقدي الباقي. هناك استثناء لبعض األدوات ذات الخصائص التالية: 

ً وعنصر التزام غير مسحوب، و)ب( توافر القدرة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء ا اللتزام غير )أ( األداة التي تشمل قرضا

المسحوب، و)ج( التعرض لخسائر االئتمان ال يقتصر على فترة اإلخطار التعاقدية. بالنسبة للمنتجات في نطاق هذا االستثناء، قد يتغير 

ة العمر المتوقع من العمر التعاقدي الباقي ويمثل الفترة التي ال يُخفف فيها تعرضنا إلى خسائر االئتمان من خالل اإلجراءات العادي

إلدارة مخاطر االئتمان. تختلف هذه الفترة باختالف المنتج وفئة المخاطر وتُقدر بناًء على خبرتنا التاريخية مع حاالت تعرض مماثلة 

والنظر في إجراءات إدارة مخاطر االئتمان الُمتخذة بوصفها جزءاً من دورة مراجعة االئتمان االعتيادية، مثل بطاقات االئتمان أو 

على المكشوف أو غير ذلك. تحديد األدوات في نطاق هذا االستثناء وتقدير العمر الباقي المناسب بناًء على خبرتنا  أرصدة السحب

 التاريخية وممارسات تخفيف مخاطر االئتمان تتطلب حكماً مهماً. 
تب االئتمان والشيكات اإلقراض غير المضمون هو تحليل أساسي مفصل للقوائم المالية الفردية/الخاصة بالشركة، وايكات مكا

الصناعية وغيرها. بالنسبة لإلقراض القائم على الضمان، تتبع مصفوفة نسبة القرض إلى القيمة المعتمدة فضالً عن الفحوصات 

بالنسبة للنقدية وعمليات السحب على المكشوف والبطاقات  الجارية للدخل، والصناعة، ومكاتب االئتمان، وما إلى غير ذلك.

 فرض البنك رهناً على ودائع العميل لتصفيتها من حاالت التعرض. المضمونة، ي
يُجرى التقييم النظري الداخلي لتقدير تقييم السوق الحالي للحسابات المنتجة لملف تجزئة الرهن العقاري على أساس نصف سنوي. 

 قل. يتولى ُمقيم معتمد إجراء التقييم المادي لجميع القروض العاطلة مرة في السنة على األ
ً للتوجيهات التنظيمية بالنسبة للقروض  يُجرى تقييم العقارات المرهونة على أساس كل سنتين بالنسبة للقروض المنتجة ويُجرى وفقا

 العاطلة في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية. 
ثمارات، وقروض المركبات، وعمليات السحب على لدى البنك محفظة استثمار مضمونة من الرهن العقاري، والقروض نظير االست

التي يُحتفظ لها ضمانات، مثل العقارات  الموجوداتالمكشوف، والبطاقات المضمونة، والتمويل المضمون، والتمويل المدعوم ب

 واالستثمارات والمركبات والودائع. 
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 ز و هـ د ج ب أ ألف درهم إماراتي 
  

حاالت التعرض 

غير المضمونة: 

 قيمة الدفتريةال
حاالت التعرض 

 المضمونة بضمان

حاالت التعرض 

المضمونة بضمان 

ومنها: المبالغ 

 المضمونة

حاالت التعرض 

المضمونة 

 بضمانات مالية

حاالت التعرض 

المضمونة 

بضمانات مالية 

ومنها: المبالغ 

 المضمونة

حاالت التعرض 

المضمونة 

بالمشتقات 

 االئتمانية

حاالت التعرض 

المضمونة 

المشتقات ب

االئتمانية ومنها: 

 المبالغ المضمونة
  -  -  37,056  37,056  771,615  4,263,154  29,909,616 قروض  1
 - - - - - -  9,163,627 سندات الدين 2
  -  - 37,056 37,056 771,615 4,263,154 39,073,243 اإلجمالي   3
 - - - - 1,813 35,151 1,380,693 منها المتعثرة 4

 
الُمقدمة من مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية لتقييم المخاطر. مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية التي  التقييماتيستغل البنك 

يستعين بها البنك هي موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، وكابيتال إنتيليجنس. لم يطرأ أي تغيير على مؤسسات تصنيف االئتمان 

تُستخدم التقديرات التي تقدمها مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية هذه لالستثمارات المرجحة . بها البنكالخارجية التي يستعين 

بالمخاطر المستحقة من بنوك وقروض إلى محافظ استثمارية لدى كيانات سيادية. عندما تكون تقديرات اإلصدار والُمصدر متوفرة 

ات اإلصدار غير متوفرة أو غير مقدرة تُستخدم تقديرات الُمصدر للوصول إلى تتصدر تقديرات اإلصدار األولوية. إذا كانت تقدير

أوزان المخاطر. يتبع البنك التخطيط االعتيادي الذي وفره مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتصنيف فئات حاالت التعرض 

 إلى المخاطر. 
 
 و هـ د ج ب أ ألف درهم إماراتي 
ل تحويل االئتمان حاالت التعرض قبل عام  

 وتخفيف مخاطر االئتمان
حاالت التعرض بعد عامل تحويل االئتمان 

 وتخفيف مخاطر االئتمان
المرجحة بالمخاطر وكثافة  الموجودات

 المرجحة بالمخاطر  الموجودات
المبالغ من داخل  الموجوداتفئات  

 الميزانية العمومية
المبالغ من خارج 

 الميزانية العمومية
ن داخل المبالغ م

 الميزانية العمومية
المبالغ من خارج 

 الميزانية العمومية
 الموجودات

 بالمخاطرالمرجحة 
 الموجوداتكثافة 

 المرجحة بالمخاطر 
  %26.2  1,784,707  65,786  6,740,317  66,470  6,740,317 الكيانات السيادية والبنوك المركزية  1
  %91.3  4,914,543  916,894  4,467,006  1,784,447  4,467,006 كيانات القطاع العام  2
  60.5  369,148  -  609,949  -  609,949 بنوك التنمية متعددة األطراف  3
  %73.1  9,164,420  828,629  11,710,925  1,109,053  11,710,925 البنوك  4
 ال يوجد   -  -  -  -  - اركات األوراق المالية  5
  %86.4  7,744,135  1,629,738  7,334,624  5,424,029  6,826,210 مة الشركات المساه 6
  78.9  11,043,396  50,777  13,937,175  4,420,069  14,445,589 ملفات التجزئة التنظيمية  7
  %42.0  2,482,554  634,841  5,274,702  1,269,682  5,274,702 مضمونة بعقارات سكنية  8
  %99.4  2,906,794  6,609  2,917,888  13,219  2,917,888 ت تجارية مضمونة بعقارا 9

 ال يوجد   -  -  -  -  - استثمار حقوق الملكية في الصناديق  10
  %103.5  628,467  1,971  605,403  1,971  605,403 قروض متأخرة  11
 ال يوجد   -  -  -  -  - الفئات ذات المخاطر العالية  12
  %77.5  2,620,557  22,214  3,358,148  22,214  3,358,148 ل أخرى أصو 13
  %71.4  43,658,721  4,157,459  56,956,137  14,111,154  56,956,137 اإلجمالي  14
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 ط ح ز و هـ د ج ب أ ألف درهم إماراتي 
 

 وزن المخاطر
 الموجوداتفئة 

 أخرى 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0%

غ حاالت التعرض إجمالي مبل

لمخاطر االئتمان )بعد عامل 

تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر 
 االئتمان(

  6,806,102  -  131,572  1,493,597  -  117,899  -  174,010  4,889,024 الكيانات السيادية والبنوك المركزية   1
  5,383,900  4,599,493  -  224,685  -  -  -  451,824  107,898 كيانات القطاع العام   2
  609,948  -  -  183,442  -  334,681  -  91,825  - بنوك التنمية متعددة األطراف   3
  12,539,553  1,978,078  260,783  6,357,343  -  2,182,637  -  1,760,712  - البنوك   4
  -  -  -  -  -  -  -  -  - اركات األوراق المالية   5
  8,964,362  6,178,290  115,211  1,664,028  -  200,197  -  14,358  792,278 ساهمة الشركات الم  6
  13,987,952  -  -  2,647,527  11,194,492  -  -  -  145,933 ملفات التجزئة التنظيمية   7
  5,909,543  -  -  471,820  280,830  -  5,143,173  -  13,720 مضمونة بعقارات سكنية   8
  2,924,498  -  -  2,906,794  -  -  -  -  17,704 مضمونة بعقارات تجارية   9

  -  -  -  -  -  -  -  -  - استثمار حقوق الملكية في الصناديق   10
  607,374  -  42,185  565,189  -  -  -  -  - قروض متأخرة   11
  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفئات ذات المخاطر العالية   12
  3,380,363  317,244  4,460  1,809,183  -  -  -  57,883  1,191,593 أصول أخرى   13

  61,113,595  13,073,105  554,211  18,323,608  11,475,322  2,835,414  5,143,173  2,550,612  7,158,150 اإلجمالي   14

 



 30)ش.م.ع( |  بنك رأس الخيمة الوطني

 مخاطر االئتمان للطرف المقابل  -8
ند معالجة استخدام المشتقات والحدود االئتمانية للمنتجات المهيكلة وينظر في نموذج التعرض المستقبلي المحتمل مع يحتفظ البنك بمست

، مثل )فوركس وأسعار الفائدة والسلع(. يُستخدم الموجوداتالوضع في االعتبار التقلبات التاريخية لحاالت التعرض في مختلف فئات 

 تمانية ومراقبة حاالت التعرض لمخاطر االئتمان. هذا النموذج إلعداد الحدود االئ
كما أن وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط في البنك تحسب النهج القياسي لمخاطر االئتمان للطرف المقابل والنهج القياسي لتعديل 

. يرفع البنك تقارير حول األعباء قيمة االئتمان واألعباء الرأسمالية بالتوافق مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الرأسمالية إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على أساس ربع سنوي في نموذج اختبار القبول المقترح من مصرف 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
دعم االئتمان مع األطراف المقابلة من بين البنوك وقع البنك االتفاقية الرئيسية الخاصة بالجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات وملحق 

والشركات. تتولى وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط باستقاللية إدارة الضمان على أساس يومي لكال البنكين وغيرهما من 

بالجمعية الدولية للمبادالت  المقترضين االعتباريين. بالنسبة لبعض المقترضين االعتباريين الذين لم يوقعوا االتفاقية الرئيسية الخاصة

والمشتقات/ملحق دعم االئتمان، ال يحرر البنك المشتقات إال عند تسلم هامش نقدي مقدماً ويراقب حاالت التعرض مقابل هذا الهامش. 

  هناك حدود قصوى ُمحددة لطلب الهامش مع هذه األطراف المقابلة.
ً لمخاطر االئتمان مقابل حاالت التعرض التي تعهدت بها جميع عادةً ما يتبع البنك عملية لتحصيل الضمان النقدي ب وصفه مخففا

 األطراف المقابلة. 
مع  ال يوجد حالياً في االتفاقية الرئيسية الخاصة بالجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات و )أو( ملحق دعم االئتمان اللتين وقعهما البنك

 اً حول ضمان محدد لنشره في حال أي حدث مثل انخفاض التصنيف االئتماني. األطراف المقابلة من بين البنوك بنداً صريح
 
 و  ـه  د  ج  ب  أ  ألف درهم إماراتي 
حاالت التعرض  تكلفة االستبدال   

المستقبلية 
 المحتملة 

حاالت التعرض 
اإليجابية المتوقعة 

 الفعالة 

وحدة قياس ألفا 
المستخدمة 

لحساب التعرض 
 عند التعير 

ض عند التعر 
التعير بعد تخفيف 

 مخاطر االئتمان 

 الموجودات
المرجحة 
 بالمخاطر 

النهج القياسي لمخاطر االئتمان   1

 للطرف المقابل )للمشتقات( 
77,611 344,135  1.4 590,445 265,074 

طريقة النموذج الداخلي   2

)للمشتقات ومعامالت تمويل 

 األوراق المالية( 

  - - - - 

يط لتخفيف مخاطر النهج البس  3

االئتمان )لمعامالت تمويل 
 األوراق المالية( 

    - - 

النهج الشامل لتخفيف مخاطر   4

االئتمان )لمعامالت تمويل 
 األوراق المالية( 

    - - 

القيمة المعرضة للمخاطر   5

 لمعامالت تمويل األوراق المالية 
    - - 

 265,074      اإلجمالي   6
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 ح ز و هـ د ج ب أ راتيألف درهم إما
 وزن المخاطر

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

 65,615 - - 404 - - - 65,211 الكيانات السيادية 

 20,003 20,003 - - - - - - كيانات القطاع العا  

 - - - - - - - - بنوك التنمية متعمدة األطراف 
 420,287 - - 5,222 - 259,371 155,694 - البنوك 

كات األوراق المالية   - - - - - - - - شر
كات المساهمة   84,540 84,540 - - - - - - الشر

 - - - - - - - - ملفات التجزئة التنظيمية 
 - - - - - - - - مضمونة بعقارات سكنية 
 - - - - - - - - مضمونة بعقارات تجارية 

ي الوناديق 
ز
 - - - - - - - - استثمار حقوق الملكية ي

 - - - - - - - - قروض متأخرة 
 - - - - - - - - الفئات ذات المصاطر العالية 

 - - - - - - - - أصول أخرى 

 590,445 104,543 - 5,626 - 259,371 155,694 65,211 اإلجمالي 

 
 و هـ د ج ب أ ألف درهم إماراتي

ي معامالت المشتقات الضمان 
 القيمة العادلة للضمان المرحل المستخدم فز

القيمة العادلة للضمان  القيمة العادلة للضمان المرحل القيمة العادلة للضمان المتسلم 

 المتسلم
القيمة العادلة للضمان 

 غير مقسم مقسم غير مقسم مقسم  المرحل
 32,227 - 62,607 - 46,741 - عملة محلية  -نقدية 
 - - - - - - عمالت أخرى  -نقدية 

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

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

 - - - - - - ضمانات أخرى 
 32,227 - 62,607 - 46,741 - اإلجمالي 
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 ب  أ   

رض عند التعير )بعد التع  

 تخفيف مخاطر االئتمان( 

المرجحة  الموجودات

 بالمخاطر 

ي   
 
ي  ألف درهم إمارات

 
 ألف درهم إمارات

 -  حاالت التعرض لألطراف المقابلة المركزية المؤهلة )اإلجمالي(   1

حاالت التعرض للصناعات لدى األطراف المقابلة المركزية المؤهلة   2

 لمبدئي ومساهمات الصندوق االفتراضي( ومنها: )باستثناء الهامش ا
-  -  

  145  3,615 ( المشتقات غير المدرجة 1)  3
  -  - ( مشتقات التبادل التجاري 2)  4
  -  - ( معامالت تمويل األوراق المالية 3)  5
  -  - ( مجموعات المعاوضة التي يُعتمد فيها معاوضة منتجات متقاطعة 4)  6
   - المبدئي المقسم الهامش   7

  -  12,329 الهامش المبدئي غير المقسم   8
  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي الممولة مسبقاً   9

  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي غير الممولة   10
  -  حاالت التعرض لغير األطراف المقابلة المركزية المؤهلة )اإلجمالي(   11

لصناعات لغير األطراف المقابلة المركزية المؤهلة حاالت التعرض ل  12

 )باستثناء الهامش المبدئي ومساهمات الصندوق االفتراضي( ومنها: 
-  -  

  404  404 ( المشتقات غير المدرجة 1)  13
  -  - ( مشتقات التبادل التجاري 2)  14
  -  - ( معامالت تمويل األوراق المالية 3)  15
  -  - المعاوضة التي يُعتمد فيها معاوضة منتجات متقاطعة  ( مجموعات4)  16
   - الهامش المبدئي المقسم   17

  -  20 الهامش المبدئي غير المقسم   18
  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي الممولة مسبقاً   19
  -  - مساهمات الصندوق االفتراضي غير الممولة   20
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 مخاطر السوق  -9
أنشطة التداول فضالً عن العمليات المنفذة لتحديد مخاطر السوق لدى البنوك على في االضطالع تتمثل اف االستراتيجية للبنك األهد

 وقياسها ومراقبتها وضبطها، بما في ذلك السياسات لمخاطر التحوط واالستراتيجيات/العمليات لمراقبة استمرار فعالية التحوطات. 
لتلبية حاجات عمالئه و/أو استغالل فرص السوق وأوجه االختالل لتوليد إيرادات  موجوداتاليدير البنك نشاطه في مختلف فئات 

 مناسبة لمخاطر السوق الُمتحملة وفي حدود مخاطر السوق. 
وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط في قسم إدارة المخاطر هي وحدة مستقلة تعكف على قياس أنشطة التداول ومراقبتها واإلبالغ 

جاما، ومدة الدوالر لتقييم  -تخدم وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط مقاييس قائمة على الحساسية، مثل المدة و )أو( دلتا تس بها.

 المخاطر في حاالت التعرض للتداول لدى البنك. 
  ت تعرض للتداول.التي يحظى البنك فيها بحاال الموجوداتسيناريوهات التحمل الداخلية التي تغطي جميع فئات ذلك  يشملحيث 

 هناك أيضاً إنذارات اإلدارة وتقبل المخاطر الُمعدة جيداً و )أو( حوافز إجراءات اإلدارة 
التي يحظى البنك بمراكز فيها. كما أن هناك  الموجوداتوحدود وقف الخسارة لمراقبة حاالت التعرض مقابل هذه المعايير لجميع فئات 

وحدود وقف الخسارة، والحدود القائمة على الحساسية لمراكز االستثمار التي يحمل البنك فيها حدود أخرى، مثل الحدود االفتراضية، 

 دفاتره. هناك أيضاً حدود األعباء الرأسمالية لمخاطر السوق الشاملة على مستوى البنك. 
لجميع  رى اختبار فعالية التحوطالذي يتكون من أهداف إدارة المخاطر واستراتيجية للتحوط. كذلك يُج لدى البنك إطار عمل التحوط

 ات. ات من داخل الميزانية العمومية ومن خارجها مما يضمن استمرار فعالية التحوطالتحوط
هيكل حوكمة المخاطر بوصفه جزءاً من سياسة مخاطر السوق يُحدد األدوار والمسؤوليات على مستويات لجنان المجلس. تتحمل لجنة 

المسؤولية عن اإلاراف على عملية إدارة مخاطر السوق الكاملة في البنك. يُحدد هيكل حوكمة  المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

المخاطر دور لجنة اإلدارة بخصوص اإلاراف على تنفيذ مخاطر السوق في البنك. كما يشرح أيضاً األدوار التي تضطلع بها وحدة 

 ذ اليومية لعملية إدارة مخاطر سوق في البنك. مخاطر السوق والمكتب األوسط بوصفها جزءاً من إجراءات التنفي
تتحمل وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط المسؤولية عن رفع تقارير حول حاالت التعرض لمخاطر السوق مقابل الحدود 

 الموضوعة لحاالت التعرض لمخاطر السوق لدى البنك بوصفها جزءاً من مختلف لوحات المعلومات على مستوى كل من اإلدارة

  العليا ولجان المجلس )لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة( على فترات منتظمة.
كما تتحمل وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط المسؤولية عن رفع تقارير حول حاالت التعرض لمخاطر السوق في مختلف فئات 

 التي تغطي الدخل  الموجودات
ت، وحقوق الملكية، والصناديق، والمشتقات، والصرف األجنبي، وما إلى غير ذلك مقابل الحدود التي وضعها المجلس. يشتمل الثاب

نطاق تقارير اإلدارة المختلفة التي تنشرها وحدة مخاطر السوق والمكتب األوسط على إدارة الضمان، وحاالت التعرض الئتمان 

داول الخزانة، ومراقبة حدود التداول التي تغطي القيم االفتراضية، ووقف الخسارة، ومدة الدوالر، الخزانة، وتقرير الربح والخسارة لت

والمدة وغيرها، ومراقبة حدود التعرض لالستثمار التي تغطي حاالت التعرض للدفاتر االستثمارية، وحدود مستوى المحفظة المالية 

سعر السوق لمحفظة االستثمار، وتركيزات محفظة االستثمار التي تغطي التركيز المختلفة، والتقييم حسب  الموجوداتالتي تغطي فئات 

  الجغرافي والتصنيف، وما إلى غير ذلك.
تُنشر تقارير اإلدارة هذه في أوقات ُمحددة منتظمة تغطي التواترات اليومية، واألسبوعية، والشهرية، والربع سنوية. كما تُؤدي وحدة 

 ط اختبار تحمل مخاطر السوق مع وضع سيناريوهات التحمل التنظيمية وتلك الداخلية في االعتبار. مخاطر السوق والمكتب األوس
نظام المعلومات المالية لمراقبة مخاطر السوق واإلبالغ عنها لمعظم منتجات الخزانة، بينما  -يستخدم البنك نظام خزانة ُمستبدل حديثاً 

 قات. يستخدم البنك بلومبرج للتقييمات لبعض المشت
 

 أ   

 بالمخاطر المرجحة  الموجودات  

ي   
 
 ألف درهم إمارات

  501,663 مصاطر سعر الفائمة العامة )العامة والُمحمدة(   1

  350,838 مصاطر حقوق الملكية )العامة والُمحمدة(   2
ي   3   1,333,650 مصاطر الرصف األجنب 
  - خيارات مصاطر السلع  4
  - النهج المبسط   5
  - بلس -طريقة دلتا  6
  نهج السيناريو   7
  - التوريق   8
  2,186,151 اإلجمالي   9
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 مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية  -10
 يُحدد البنك مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية ألغراض ضبط المخاطر والقياس بطريقتين: 

 )مركز االستثمار(  تبالنسبة للسندات أو أدوات الدخل الثاب
تحظى محفظة استثمار الخزانة لدى البنك بتعرض كبير في السندات أو أدوات الدخل الثابت، وحجم كبير من حاالت التعرض هذه 

ُمصنف تحت القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تحمل مخاطر سعر الفائدة. تُدار مخاطر محفظة االستثمار من قِبَل حافز 

 راءات اإلدارة المؤسسة، مثل المدة )أي مدة ماكولي والمدة المعدلة( وحدود وقف الخسارة. جإ
 مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية المحددة التي جرى قياسها أعاله هي أساس قيمة السوق الرئيسية )التقييم حسب سعر السوق(. 

 ( يبالنسبة للميزانية العمومية الشاملة )المركز الهيكل
 يُدير البنك مخاطر سعر الفائدة لديه كلياً )أي من داخل الميزانية العمومية ومن خارجها( بقياس: 

 مخاطر الفجوة،  -
 مخاطر منحنى العائد،  -
 تُعد مخاطر األساس والخيارات صافي ربح أو خسارة،  -

 واستخدام فجوة سعر الفائدة أو تحليل فجوة إعادة التسعير. 
ية صافي دخل الفوائد تُعد جزءاً من تقبل المخاطر لدى البنك وتعتمدها اإلدارة والمجلس. هذه الحدود معروضة أمام سالحدود على حسا

 اإلدارة والمجلس دورياً من خالل لجان اإلدارة والمجلس. 
ائمة األرباح والخسارة( قتُقاس مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية الهيكلية لكل من صافي دخل الفائدة )أثر التغيرات على 

 ومنظورات القيمة االقتصادية )أثر تغيرات قيمة السوق على رأس المال(. 
استراتيجية إدارة مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية وتخفيف أثرها في البنك: يتبع راك بنك استراتيجية ااملة لإلدارة وتخفيف 

 واردة أدناه، وتتناول النواحي المهمة: لأثر مخاطر سعر الفائدة بموجب االستراتيجية ا
نقطة  100المراقبة المنتظمة لمخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية: أسس البنك حدوداً قصوى لصافي دخل الفائدة تحت  -

 انقطة أساس بوصفها مفاجئة متوازية في إنذارات اإلدارة أطر عمل تقبل المخاطر. يحسب البنك بانتظام هذ 200أساس و

األثر ويتحقق منه مقابل الحدود القصوى الُمؤسسة، ويُعرض هذا التحليل على اإلدارة والمجلس من خالل لجنة المخاطر 

التابعة لإلدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. يراقب البنك أثر سيناريوهات سعر الفائدة المختلفة )المتوازية، 

( كما وصفتها توجيها بازل في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية بموجب تقييم اختبار حوالمعدل القصير، واالنحدار، والتسطي

 التحمل وإبالغ ذلك إلى لجان المخاطر التابعة لإلدارة والمجلس(. 
  مركز االستثمار: ممارسات التحوط -
 ناول جانب "السداد الثابت"، تتحويل السعر الثابت لحاالت التعرض إلى السعر العائم عن طريق مبادلة سعر الفائدة ب •
عن  • عن طريق االستثمار في سندات دين قصيرة األجل )مثل: أذون الخزانة ومشتقات االئتمان( في األذونات المتغيرة،  •

 طريق االستثمار في حاالت التعرض غير الحساسة ألسعار الفائدة، مثل حقوق الملكية والصناديق. 
ً م ابل حافز إجراءات اإلدارة أو حدود وقف الخسارة ويُصعد إلى لجنة الخاطر التابعة لإلدارة/لجنة قيُراقب ملف االستثمار يوميا

  والمطلوبات/لجنة المخاطر التابعة للمجلس فور اإلخالل بها. الموجودات
 المركز الهيكلي 

 أوالً من خالل جلب منتجات ذات سعر عائم، وخاصةً في دفتر الرهون العقارية،  •
 ن خالل عرض ودائع ألجل خاصة بتاريخ استحقاق ال يقل عن سنة واحدة، مثانياً  •
 )السندات( أو المطلوبات )أذونات متوسطة األجل باليورو(،  ثالثاً من خالل إبرام مبادلة سعر الفائدة ألصول التحوط •
ً عبر التركيز على حاالت التعرض بالدرهم اإلماراتي و/أو بالدوالر األمريكي في • الميزانية العمومية لتخفيف أثر  رابعا

 مخاطر األساس، 
ً عبر إدراج اروط جزائية/رسوم الدفعات المسبقة أو اإلنهاء المسبق في التعهدات العادية لتخفيف أثر مخاطر  • خامسا

 االختيار، 
  

للمناقشة على أعلى  عاختبار التحمل: يدير البنك اختبار التحمل إلكمال الدفتر مرتين في السنة وتُعرض النتائج وتخض -

مستوى من اإلدارة والمجلس. بوصفه جزءاً من اختبار التحمل، ينظر البنك في مخاطر سعر الفائدة من خالل أسعار الفائدة 

على مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية، ويحسب أثر  -كما هي موصوفة بموجب توجيهات بازل-المفاجئة المختلفة 

  ي دخل الفائدة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية لدى البنك.فهذه المفاجئات على صا
  

تحليل النتائج: بوصفه نتيجةً الختبار التحمل، يُحسب أثر االنخفاض في صافي دخل الفائدة على نسبة كفاية رأس المال ويُقيم  -

ن األثر على القيمة االقتصادية لحقوق أبأن تكون نسبة كفاية رأس المال الناتجة في البنك والحدود القصوى التنظيمية. كما 

الملكية يُقارن مقابل حقوق الملكية لدى البنك وأي إخالالت في الحدود القصوى كما هي ُمحددة في إنذارات اإلدارة وتقبل 

  المخاطر تُصعد إلى اإلدارة.
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لتحمل بموجب عملية التقييم الداخلي امدقق الحسابات المستقل: نتائج مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية واختبار  -

ً مستقالً. يقدم فريق  لكفاية رأس المال واختبار التحمل السنوي تخضع للتدقيق من قِبَل فريق تدقيق مستقل بوصفه فريقا

لدورة االتدقيق الداخلي تقريره مع المالحظات وتُغلق النقاط التي أثارها فريق التدقيق في الدورة نفسها أو تُنقل لإلغالق في 

 الثانية لدى النشاط. 
  

ً مستقالً للتحقق من سالمة النموذج تحت وحدة إدارة المخاطر على مستوى  - التحقق من سالمة النموذج: أسس البنك فريقا

المؤسسات لدى البنك في قسم المخاطر. يتحقق الفريق من سالمة النماذج المستخدمة في البنك وفقاً إلطار عمل التحقق من 

نموذج المعتمد لدى البنك. أعد بائع خارجي نموذج صافي دخل الفائدة بوصفه جزءاً من ممارسة اختبار التحمل لسالمة ا

 السنوي وتحقق من سالمته فريق داخلي. 
  

نقطة أساس بالزيادة/االنخفاض الموازي في سعر الفائدة على صافي دخل الفائدة ويُبلغ عنها  200نقطة أساس و 100يحسب البنك أثر 

ي حافز تقبل المخاطر. يحسب البنك أثر سيناريو سعر الفائدة المتعدد كما هو موصوف في معيار لجنة بازل للرقابة المصرفية رقم ف

)المكافئ ألعلى، والمكافئ ألسفل، والسعر ألعلى لفترة قصيرة، والسعر ألسفل لفترة قصيرة، واالنحدار، والتسطيح( على القيمة  368

ملكية بوصفها جزءاً من ممارسة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ويبلغ عنها إلى اإلدارة ومصرف لاالقتصادية لحقوق ا

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
)المكافئ ألعلى،  368يحسب البنك أثر سيناريو سعر الفائدة المتعدد كما هو موصوف في معيار لجنة بازل للرقابة المصرفية رقم 

ألسفل، والسعر ألعلى لفترة قصيرة، والسعر ألسفل لفترة قصيرة، واالنحدار، والتسطيح( على القيمة االقتصادية لحقوق  ئوالمكاف

الملكية بوصفها جزءاً من ممارسة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ويبلغ عنها إلى اإلدارة ومصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي. 
 القيمة االقتصادية لحقوق الملكية، توضع االفتراضات أدناه عند استحقاق الودائع غير المستحقة في االعتبار:  ببالنسبة لحسا

 متقلب  %30أساسي و %70إيداعات التجزئة: 
 متقلب  %50أساسي و %50ودائع الشركات الصغيرة والمتوسطة: 

 متقلب  %50أساسي و %50ودائع الشركات: 
 ية في فئات السنتين إلى ثالث سنوات في تقرير إعادة التسعير. ستُستبدل الودائع األسا

ينطبق في حال  %0ال تُستخدم أي منهجية لصافي القيمة الحالية لحساب القيمة االقتصادية لحقوق الملكية. الحد األدنى للفائدة بواقع 

 وجود أسعار بالسالب. 
 الستثمار امركز  -يخفف البنك أو يدير مخاطر سعر الفائدة لديه في 

 تحويل السعر الثابت لحاالت التعرض إلى السعر العائم عن طريق مبادلة سعر الفائدة بتناول جانب "السداد الثابت"،  •
عن  • عن طريق االستثمار في سندات دين قصيرة األجل )مثل: أذون الخزانة ومشتقات االئتمان( في األذونات المتغيرة،  •

 عرض غير الحساسة ألسعار الفائدة، مثل حقوق الملكية والصناديق. تطريق االستثمار في حاالت ال
ً مقابل حافز إجراءات اإلدارة أو حدود وقف الخسارة ويُصعد إلى لجنة الخاطر التابعة لإلدارة/لجنة  يُراقب ملف االستثمار يوميا

 والمطلوبات/لجنة المخاطر التابعة للمجلس فور اإلخالل بها.  الموجودات
تبار التحمل في دفتر االستثمار يُدير دورياً عبر الفريق بين سعر الفائدة المفاجئ و/أو الفرق االئتماني ولتقدير خسائر التقييم خكما أن ا

 حسب سعر السوق من األعمال المعتادة وسيناريوهات التحمل من حيث ترتيب نقاط الضعف )أي تحليل النتائج(. 
 المركز الهيكلي 

 نتجات ذات سعر عائم، وخاصةً في دفتر الرهون العقارية، مأوالً من خالل جلب  •
 ثانياً من خالل عرض ودائع ألجل خاصة بتاريخ استحقاق ال يقل عن سنة واحدة،  •
 )السندات( أو المطلوبات )أذونات متوسطة األجل باليورو(،  ثالثاً من خالل إبرام مبادلة سعر الفائدة ألصول التحوط •
ز على حاالت التعرض بالدرهم اإلماراتي و/أو بالدوالر األمريكي في الميزانية العمومية لتخفيف أثر مخاطر يرابعاً عبر الترك •

 األساس، 
 خامساً عبر إدراج اروط جزائية/رسوم الدفعات المسبقة أو اإلنهاء المسبق في التعهدات العادية لتخفيف أثر مخاطر االختيار،  •

 ً  في الحساب. أسعار الخصم الُمستخدم منقولة من بيانات سوق بلومبرج وفقاً للعملة والمدة  الهوامش التجارية ُمدمجة ضمنيا
 )الخدمات المصرفية للشركات(.  WB)الشركات الصغيرة والمتوسطة(، و BB)تجزئة(، و PBDتقسيم الحسابات بين 

 أدناه:  ةلحساب استحقاق إعادة التسعير للودائع غير المستحقة، تُستخدم المنهجية الوارد
 تصنيف حسابات الودائع غير المستحقة بين الحساب الجاري وحساب االدخار والودائع تحت الطلب. 

 متوسط األرصدة الشهرية لكل من فئات الحسابات خالل السنوات الثالثة األخيرة. 
 متوسط األرصدة لكل من فئات الحسابات. 

  يُحسب انحراف عياري لألرصدة خالل السنوات الثالثة.
 )أي من طرف واحد( انحرافاً من متوسط حسابي يُطرح من المتوسط لتقدير نسبة األساس.  %97.725يمثل االنحراف العياري 

 تقريباً بأننا سنتخطى أدنى نسبة األساس.  %2.3ال يوجد هناك سوى احتمالية بواقع 
 نسبة رصيد األساس مع رصيد المتوسط هي نسبة األساس المئوية. 
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لألساس والتقلب تنطبق لتصل كل أساس نهائي وأسعار  368هي ُمحددة في معيار لجنة بازل للرقابة المصرفية رقم  األسقف كما

 التقلب. 
نظراً إلى الهيكل الجزائي لدى البنك بخصوص الدفعات المقدمة تُفترض أدنى دفعات مقدمة، وبالتبعية ال تنطبق أي دفعات مقدمة على 

  .قروض العميل والودائع ألجل
االفتراضات األخرى تتمااى مع أغلب إراادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن اختبار التحمل للبنوك المشاركة 

 ( بخصوص قسم األرباح قبل انخفاض القيمة )في دلتا صافي دخل الفائدة(، 2019)
أثر العملة ال يُعتد به في مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر  نظراً إلى انخفاض حاالت التعرض في العمالت بخالف الدوالر األمريكي فإن

 المصرفية. 
  عدد السنوات 

  1.5 استحقاق إعادة التسعير المتوسط مخصص للودائع تحت الطلب 

  2.5 استحقاق إعادة التسعير األطول مخصص للودائع تحت الطلب 

 
 دلتا صافي دخل الفائدة دلتا القيمة االقتصادية لحقوق الملكية ألف درهم إماراتي 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 الفترة 
 ( 220,918) ( 235,830) ( 794,526) ( 571,718) المكافئ ألعلى 
  66,154  52,819  832,008  607,271 المكافئ ألسفل 

   ( 536,327) ( 277,395) االنحدار 

    489,245  387,142 التسطيح 

   ( 81,419) ( 106,589) السعر ألعلى لفترة قصيرة 

    50,773  112,690 السعر ألسفل لفترة قصيرة 

   ( 794,526) ( 571,718) الحد األقصى 

  2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 الفترة 

  7,678,712  7,889,152 الشريحة األولى من رأس المال 

 
 ية لالمخاطر التشغي -11

المخاطر التشغيلية ُمحددة بوصفها مخاطر الخسارة المباارة أو غير المباارة الناائة عن عمليات داخلية غير مالئمة أو فاالة 

  واألاخاص والنظام أو من أحداث خارجية.
راجعة السنوية. الهدف مموضع التنفيذ وتخضع هذه السياسة لل يحظى البنك بسياسة إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة من المجلس في

من السياسة هو تأسيس "إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية" يكون فعاالً في البنك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية لدى مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي والتوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية وممارسات الصانعة الرائدة. الهدف من 

طار عمل إدارة المخاطر التشغيلية هو تحديد المخاطر التشغيلية، وتقييمها، ومراقبتها، وتخفيف أثرها الراهن واآلجل من خالل بيئة إ

 ضبط قوية وفعالة عبر المنظمة. 
هما أساسي إلدارة يتكون إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية من عنصرين متميزين، وهما "المعايير النوعية" و"المعايير الكمية" وكال

  المخاطر التشغيلية إدارة فعالة. فيما يلي العنصرين:
 : المعايير النوعية

اعتماد منتجات جديدة ومتغايرات منتجات من خالل وثيقة توجيهات إجراءات : حدد راك بنك اإلجراءاتواعتماد المنتج  •

 خالل تطوير اإلجراءات التشغيلية وتحديثها وتعميمها.  نالُمنفذة ماإلجراءات إدارة تغير  أيضا البنك  لدىإدارة المنتج. 
عملية التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط: تفوض السياسة استخدام برنامج اامل لعملية التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط  •

مي البنك من هذه حللكشف المبكر وتقييم المخاطر التشغيلية التي لم تُدار بفعالية فضالً عن إعداد خطط عمل مركزة ت

  المخاطر.
مؤارات المخاطر الرئيسية: الهدف من مؤارات المخاطر الرئيسية هو وضع ومراقبة مؤارات متفق عليها تُبلغ عن كيفية  •

 إدارة البنك للمخاطر التشغيلية المحتملة. 
  

 : المعايير الكمية
تشغيلية، ويُحللها، ويبلغ عنها بناًء على التوجيهات الصادرة لعملية إدارة الخسارة الداخلية: يجمع راك بنك أحداث المخاطر ا •

 عن هذا الموضوع. 
 عملية حساب رأس المال: يستخدم راك بنك "النهج القياسي البديل" لحساب رأس مال المخاطر التشغيلية.  •

  
داخلية وإدارة استمرارية األعمال ويبلغ إلى لوظيفة إدارة المخاطر التشغيلية تُدار من قِبَل رئيس قسم المخاطر التشغيلية والضوابط ا

مدير إدارة المخاطر. يتمتع البنك بهيكل حوكمة إدارة المخاطر التشغيلية المؤسس تحت حماية لجنة المخاطر التابعة لإلدارة ولجنة 

  غيلية.شالمخاطر التابعة للمجلس اللتين توفرها توجيهاً استراتيجياً وإارافاً على أنشطة إدارة المخاطر الت
جرى تصميم هيكل حوكمة المخاطر لتشمل خطوط دفاع ثالثة تُبين تقسيماً واضحاً للمسؤوليات بين مالكي المخاطر )وحدات األنشطة 

والعمليات والدعم(، ووظائف الضبط )إدارة المخاطر(، والتأكيد المستقل من وظيفة التدقيق الداخلي لحماية أصول البنك وسمعته من 

 يلية المحتملة الناائة عن أنشطة األعمال اليومية. فيما يلي وصف هيكل الحوكمة: غالمخاطر التش
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 وحدات األنشطة والعمليات والدعم  -الخط األول للدفاع  •
  إدارة المخاطر -الخط الثاني للدفاع  •
  التدقيق الداخلي -الخط الثالث للدفاع  •

الثة كلها لتنفيذ كل عنصر من إطار عمل المخاطر التشغيلية واألدوار ثتُصور السياسة مسؤوليات واضحة عبر خطوط الدفاع ال

 الخاصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسية التي تكون جزءاً من التوجيهات بشأن إدارة المخاطر التشغيلية. 
معايير بازل. يتمتع البنك ويوظف البنك النهج القياسي البديل لحساب رأس مال المخاطر التشغيلية بالتوافق مع التوقعات التنظيمية 

بعملية قوية ونظام لتجميع "أحداث خسارة المخاطر التشغيلية" وتحليلها ومراقبتها مقابل "إجمالي الدخل السنوي" بوصفها مقياساً 

 لدرجة تحمل المخاطر فضالً عن اإلبالغ عنها لإلدارة العليا والمجلس على أساس دوري. 
عن المخاطر التشغيلية وفيما يلي التفاصيل/المؤارات التالية التي تُبلغ إلى اإلدارة التنفيذية؛ أي لجنة  يحظى البنك بعملية رسمية لإلبالغ

 المخاطر التابعة لإلدارة والمجلس؛ أي لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة: 
ذة أو الُمقترح اتخاذها من وحدات ختعليق موجز ألحداث المخاطر التشغيلية الرئيسية مع الخطوات التحفظية والتصحيحية الُمت •

 العمل/الدعم. 
 الخسائر التشغيلية بوصفها نسبة من إجمالي الدخل السنوي.  •
 مؤار متوسط السالمة للتقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الذي تديره وحدة إدارة المخاطر التشغيلية.  •
 نسبة من مؤارات المخاطر الرئيسية في المنطقة "الحمراء".  •
  

يحتفظ البنك بعملية قوية لتخفيف أثر المخاطر التشغيلية. يتولى أصحاب المصلحة ذو الصلة ووحدة المخاطر التشغيلية اإلبالغ عن كل 

من أحداث المخاطر التشغيلية وتحليلها، ويُقيم السبب األساسي ألحداث المخاطر العالية. بوصفها أحد التدابير الوقائية، نفذ البنك 

ً عبر األقسام، وسياسات وإجراءات عبر المناطق الرئيسية؛ أي يإجراءات تشغ ل على مستوى البنك، و"تفويض السلطات" تدريجيا

  مكافحة غسيل األموال، واالحتفاظ بالسجالت، والتعهيد، والتحقق من عمليات االحتيال، وسالمة المعلومات واستمرارية األعمال.
المادية واألمانة وما إلى غير ذلك. يُعترف بالحماية من  الموجوداتالمتطلبات؛ أي تأمين  ىيستثمر البنك في تأمين المخاطر بناًء عل

ذلك التأمين بوصفه أحد التدابير التكميلية بخالف ما يكون بديالً لضوابط المخاطر التشغيلية الداخلية، واإلجراءات الموثقة، وتدابير 

 تخفيف أثر المخاطر. 
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 سياسة المكافآت  -12
لجنة ترايح المجلس والمكافآت في البنك المسؤولية عن إعداد إطار عمل المكافآت وإدارتها، بما في ذلك دون حصر مراجعة  لتتحم

  سياسة المكافآت لدى البنك واعتمادها مع اإلاراف على جميع األمور الخاصة بالتعويض.
معالي محمد عمران الشامسي )رئيس  -ضاء مجلس اإلدارة عمن ثالثة من أالتابعة لمجلس اإلدارة المكافآت الترايح وتتكون لجنة 

سمي، السيد/ أحمد عيسى النعيم. يدعم اللجنة اركتان عالميتان من اركات امجلس اإلدارة(، ومعالي م. ايخ سالم بن سلطان الق

الخارجية بخصوص عدة  ماكالجان بإمدادها بالمشورة-في مجال الموارد البشرية وهما كورن فيري هاي جروب وأيون اتاالستشار

أمور متعلقة بالتعويض، مثل هيكل التدرج والرواتب )ويشمل المقارنة المرجعية(، وإطار عمل تصميم المنظمة المعياري )ويشمل 

 تقييم الوظيفة(، وممارسات الصانعة للسداد المتغير )ويشمل خطط الحوافز طويلة/قصيرة األجل لالحتفاظ(. 
التساوي على جميع موظفي البنك، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، واإلدارة العليا، وجميع الموظفين عبر بسياسة مكافآت البنك تنطبق 

 مختلف الوظائف. 
دارة التنفيذي إلمدير اللموارد البشرية، ول التنفيذي مديرالاإلدارة العليا تشمل الرئيس التنفيذي وتقاريره المباارة، مثل رئيس المالية، و

 العمل.  قطاعاتمن مختلف  والمدراء التنفيذيون اآلخرون ، الئتمانالتنفيذي لر يمدالالمخاطر، و
يتحمل كل من الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا المسؤولية عن اإلاراف على خطوط العمل الرئيسية في البنك )تفاصيل المكافآت 

مع مع الموظفين اآلخرين الُمصنفين بوصفهم متحملي المخاطر جالخاصة بالرئيس التنفيذي واإلدارة العليا تُبلغ على نحو منفصل وال تُ 

المادية(. متحملو المخاطر المادية هم تلك الفئات من الموظفين الذين لديهم أثر مادي على ملف المخاطر لدى البنك أو قد يكون لديهم 

لسل الهرمي للتبليغ، وعملية صنع القرار، سذلك. تصنيف متحملي المخاطر المادية يستند إلى عدة معايير، مثل دور الوظيفة، والت

ً على ملف المخاطر لدى البنك، والمسؤوليات في المنظمة. وتتضمن على سبيل  وسلطة اعتماد األمور التي قد يكون لها أثراً ماديا

 المثال ال الحصر ما يلي: 
طة الجديدة أو االلتزام بحاالت التعرض شمع سلطة اعتماد منتجات األن -منفردون أو بوصفهم جزءاً من أي لجنة-الموظفون  •

 لمخاطر االئتمان ومعامالت مخاطر السوق فوق مستويات معينة 
الموظفون ممن تنطوي مهماتهم على تحمل المخاطر أو االضطالع بحاالت التعرض بالنيابة عن البنك )مثل التجار أو كبار  •

 التجار وما إلى غير ذلك( 
بعض الحصص أو األهداف بسداد مكافآت متغيرة )بما في ذلك دون حصر وظائف التسويق،  ءالموظفون المحفزون الستيفا •

 والمبيعات، والتوزيع( 
 الموظفون الذين يشتركون في تصميم منتجات االستثمار وإدارتها  •
 الموظفون في وظائف الضبط، حسب االقتضاء  •
 لرئيسية االموظفون اآلخرون مع المسؤوليات الوظيفية أو اإلدارية  •

 سياسة المكافآت لدى البنك تعكس تطلعات استراتيجية أعماله وخطط النمو. فيما يلي بعض الخصائص واألهداف الرئيسية للسياسة: 
التوافق مع استراتيجية البنك، وتقبل المخاطر، واألهداف، وقيم الشركات، والمصالح طويلة األجل لدى البنك إبان التشغيل  •

 افافة من خالل هيكل حوكمة اركات فعال. وتحت حوكمة واضحة 
ضمان بقاء إجمالي المكافآت تنافسية في السوق عبر تبني أفضل الممارسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة والشرق  •

األوسط وعبر أنحاء العالم في القطاعات المصرفية وغيرها مع اتصال السداد بالوظيفة واالعتراف بالفروق في مستويات 

 مهارة وقيمة الوظيفة. لا
ربط إجمالي المكافآت باألداء الفردي؛ أي "السداد مقابل األداء" واالتفاق على توازن صحيح بين السداد الثابت والمتغير مما  •

 يعكس أهداف أداء قصيرة وطويلة األجل تتناسب مع أهداف الشركة. 
القانونية والتنظيمية، والمحافظة على معايير عالية من حكومة  تالمحافظة على مبادئ المساواة، واالمتثال لجميع المتطلبا •

 الشركات. 
  

 قامت لجنة ترايح المجلس والمكافآت بمراجعة سياسة المكافآت لدى الشركة هذا العام. فيما يلي سرد لملخص التغيرات: 
 جرى إدراج إطار عمل حكومة هيكلي حول مسؤوليات لجنة ترايح المجلس والمكافآت.  -1
 جرى تنقيح توجيهات سياسة الترويج والزيادة لتحسين عدالة العملية.  -2
 جرى طرح هيكل التدرج لضمان التساوي في مواجهة السوق.  -3
جرى تجديد هيكل البدالت وتبسيطه. جرى إدراج المعالين للموظفات اإلناث لبعض البدالت لضمان تساوي المزايا بين الموظفين  -4

 من جميع األجناس. 
وجرى توفيق  2020جرى إدراج دراسة مقارنة أجرتها كورن فيري هاي جروب وأيون في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  -5

 التعويضات بالتبعية مع معايير السوق 
اير غجرى إدراج تعريف وتحديد/تقييم عملية "متحملي المخاطر المادية"، وجرى تحديث سياسة المكافآت لتغطي التعويض المت -6

 لوظائف الضبط وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع. 



 39يمة الوطني )ش.م.ع( | بنك رأس الخ

من  %5من صافي أرباح البنك خالل سنة األداء المعروضة. مكافأة سنوية فوق وأعلى من  %5سقف المكافأة السنوية للبنك هو  -7

لجمعية العمومية لدى البنك مع تصديق موقع من أعضاء مجلس اإلدارة كافةً بأن اصافي أرباح البنك مضمونة عند االعتماد من 

 البنك يمتثل لجميع لوائح المصرف المركزي. 
جرى تصميم ترتيبات المكافأة بطريقة تتوافق مع إدارة المخاطر السليمة والفعالية فضالً عن ترويجها. يحتفظ البنك بعملية ونظم قوية 

 ع التنفيذ؛ بحيث يمكن للموظفين فهم المتوقع منهم في أدوارهم وكيف يتعلق أداؤهم بنجاح الوحدة والمنظمة. ضإلدارة األداء في مو
 معايير األداء لدى البنك وخطوط العمل عالية المستوى ُمصنفة إلى خمسة منظورات متميزة: 

تأثير أحد ما، وتشمل في العموم إجمالي الدخل،  والمعايير المالية التي تركز على األهداف المالية الرئيسية بموجب ضوابط أ أ(

 ، وصافي األرباح، وما إلى غير ذلك. الموجوداتوعائد 
معايير العمل التي تركز على المساهمة في النمو الشامل للعمل من خالل المبيعات، مثل إيرادات المبيعات، وإجمالي  ب(

  القروض والسلف، وحجم الحسابات، وما إلى غير ذلك.
عايير العمالء التي تركز على األنشطة التي توفر خدمة ذات جودة عالية لكل من العمالء الداخليين والخارجيين، مثل معدل م ج(

رضا العمالء، ومعدل االحتفاظ بالعمالء، وجذب العمالء الجدد، وحصة السوق، وصافي نقاط الترويج، ووقت معدل 

  ع اكاوى العمالء وما إلى غير ذلك.مالدوران لشكاوى العمالء، ومتوسط وقت التعامل 
معايير المخاطر التي تركز على التمسك باإلجراءات الداخلية والخارجية واللوائح لتخفيف أثر المخاطر التشغيلية والمالية  د(

 والمتعلقة بالسمعة. 
الموظف، تكلفة القوى العاملة  معايير األاخاص التي تركز على دورة حياة الموظف واألداء واإلنتاجية، مثل مؤار ااتراك ـه(

 الفعلية مقابل المخصصة للموازنة، ومعدل الغياب، ومعدل الدوران وما إلى غير ذلك. 
يشتمل إجمالي التعويض المعروض على الموظفين على كل من التعويض الثابت والمتغير. التعويض الثابت هو دفعة غير تقديرية 

  ومسؤولياته ويستند إلى أداء البنك. تُسدد إلى الموظف بناًء على دور وظيفته
التعويض المتغير هو دفعة تقديرية تُسدد إلى الموظفين بناًء على األداء الفردي واألداء على مستوى البنك. ريثما يتسلم موظفو الخطوط 

فإن جميع الموظفين من غير  ،األولى/المبيعات حوافز/عموالت المبيعات المتناسبة مباارةً مع المبيعات/األهداف التي حققها الموظفون

ً متغيراً على اكل مكافأة األداء المرتبطة باألرباح/األداء الشامل للبنك، واألداء الفردي خالل الدورة  قسم المبيعات يتسلمون تعويضا

خاصةً في األدوار والسنوية قيد البحث. بوصفها ممارسة عامة، يحتفظ البنك بنسبة عالية من التعويض الثابت مقابل التعويض المتغير، 

من غير المبيعات. المكافأة المتغيرة لوظائف الضبط ُمصممة ومراقبة بشكل منفرد بناًء على األهداف الخاصة بالوظائف التي تعتمد 

األداء بعلى األداء المالي لمناطق األعمال التي تراقبها. برامج السداد المتغير قصيرة األجل، مثل عمولة المبيعات والمكافآت المرتبطة 

 السنوي تضمن تعديل التعويض المتغير في حال انخفاض متوسط أداء الموظفين. 
نظام إدارة األداء في البنك يضمن وجود رابط افاف ومحايد بين األداء والمكافآت. بنهاية كل دورة أداء، يُقيم الموظفون كافةً نظير 

ة التي حققها الموظف. يُعد الموظفون الذين حصلوا على تصنيف يمعاير تصنيف من خمس نقاط بناًء على مؤارات المخاطر الرئيس

  "غير مستوٍف للتوقعات" أو "مستوٍف جزئياً للتوقعات" نظير سنة األداء محل البحث غير مؤهلين لتلقي مكافآت.
ما للتقييم. ريثما تشتمل هبالنسبة لموظفي المبيعات، تُوضع كل من المقاييس الكمية والنوعية في موضع التنفيذ األساسي ويخضع أداؤ

المقاييس الكمية على تحقيق أهداف الحدود القصوى ومعطيات المبيعات المتعددة، مثل تعثر السداد، وتفعيل/إلغاء البطاقات/الحسابات، 

ج اعرف ذفإن المقاييس النوعية تكون في اكل معطيات من غير المبيعات، مثل اإلجراء التأديبي، والشكاوى/األخطاء، واستكمال نمو

عميلك وما إلى غير ذلك. بجانب ذلك، هناك مراجعة اهرية لتحديد األاخاص أصحاب األداء المنخفض بعيداً عن مراجعة األهداف 

 الموجودة. 
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األجل  . ومع ذلك، يعمل البنك حالياً مع استشاري خارجي لتقديم حوافز طويلةالمتغيرة آتتأجيل المكافلسياسة خاصة البنك  لدىليس 

  نقدية فقط.حوافز للموظفين على اكل  ةمع خيارات اإلسناد. يعرض البنك في الوقت الراهن مكافأة متغير

 
ي  

 ب أ  المبالغ باأللف درهم إمارات 

 اإلدارة العليا  مبلغ المكافآت 
متحملو المخاطر المادية 

 اآلخرون

1 

 المكافآت الثابتة

 33 17 عدد الموظفين

  27,000  23,590 بتة اإجمالي المكافآت الث  2

  27,000  23,590 منها: القائم على النقدية   3

  -  - منها: المؤجل   4

  -  - منها: األسهم أو األدوات األخرى المرتبطة باألسهم   5

  -  - منها: المؤجل   6

  -  - منها: أاكال أخرى   7

  -  - منها: المؤجل   8

9  

 المكافآت المتغيرة

  33  17 د الموظفين دع

  3,871  7,545 إجمالي المكافآت المتغيرة   10

  3,871  7,545 منها: القائم على النقدية   11

  -  - منها: المؤجل   12

  -  - منها: األسهم أو األدوات األخرى المرتبطة باألسهم   13

  -  - منها: المؤجل   14

  -  - منها: أاكال أخرى   15

  -  - منها: المؤجل   16

 30,871 31,135  إجمالي المكافآت 17

 
 الخدمة نهاية تعويضات  االلتحاق بالشركة مكافآت  المكافآت المضمونة المبالغ باأللف درهم إماراتي 

 المبلغ اإلجمالي عدد الموظفين المبلغ اإلجمالي عدد الموظفين المبلغ اإلجمالي عدد الموظفين دفعات خاصة 
 1,452 2 - - - - اإلدارة العليا 

 - - - - - - متحملو المخاطر المادية اآلخرون 

 


