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 .ع.م.بنك أبوظبي التجاري ش

  الجمعية العمومية العادية

  2009مارس  31

  الرئيس التنفيذي تقرير

  

   المساهمين الكرام    /لسادةا

  

هي في لمالية لبنك أبوظبي التجاري آما يشرفني أن أقدم لحضراتكم تقريرًا موجزًا للبيانات ا

  . 2008ديسمبر  31

 

آما ويشرفني أن أجدد العهد لكم بما عودناآم عليه من أن يكون عرضنا آامل الشفافية 

والمصداقية ومتجاوزًا الحدود الدنيا المفروضة دون أن نغفل التفاصيل واإلنجازات 

  . واالستراتيجيات التي نراها مهمة للسادة المساهمين

  

ألزمات المالية في العصر الحديث ى اشهد العالم إحدى أقس 2008من عام  منذ النصف الثاني

  . وخيمت ظاللها على جميع دول العالم ولم تستثني أي من القطاعات االقتصادية

  

وآوننا جزء فعال ومشارك بشكل قيادي في هذه المنظومة االقتصادية، فإن تأثيرات األزمة 

أبوظبي آان لها أثر ملموس في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام وبنككم بنك 

  . التجاري بشكل خاص
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وآما تعلمون فقد نفذت الحكومة االتحادية والمحلية والمصرف المرآزي حزمة من االجراءات 

والتشريعات لمساندة االقتصاد والقطاع المصرفي مما آان لها األثر الكبير والفعال لتحقيق 

  . وتعزيز الثقة زن النسبي وخلق نوع من االستقرارالتوا

  

واإلدارة التنفيذية آان في أخذ  القرارات االستراتيجية التي اتخذها مجلس إدارة البنكإن أهم 

وأخذ مخصصات قياسية آنوع من التحوط الواعي واستباقًا ألي تداعيات عامة حتياطيات ا

  . مستقبلية

  

عودآم بنك أبوظبي التجاري على اقتناص فرص النمو عند ازدهار االقتصاد واألن نأخذ أقصى 

 General( العامة إن مجموع المخصصات. ات الحيطة والحذر عند بوادر األزمةدرج

Portfolio Impairment ( وصل  2008في المأخوذة ومخصصات محفظة االستثمار

مليار درهم وهي إن آانت عالية نسبيًا إنما هي انعكاس لضبابية الوضع االقتصادي في  1.49

  . سلبيات في محفظة البنك االئتمانيةعكاسًا لقطاع بشكل عام وليست انالمستقبل على ال

  

ونكرر عهدنا بالشفافية واالعالن والكشف عن المعلومات المهمة للبنك بغض النظر عن مدى 

  . إيجابية أو سلبية هذه المعلومات، األولوية لإلفصاح والمصداقية

  

% 35انخفضت بنسبة إن االحتياطيات العامة المأخوذة آان لها تأثيرًا على ربحية البنك حيث 

زالت ضمن توجيهات  ال عن السنة السابقة وأثّرت سلبيًا على مدى مالءة البنك حيث وإن
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وانخفض %) 11.59(إلى  انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية المصرف المرآزي إال أنها

  .31/12/2008في  %12ائد على حقوق المساهمين إلى الع

  

تؤآد متانة وآفاءة  رباح التشغيلية واألساسيةاأللكن وآما سترون في العرض التالي فإن 

ونفتخر بعدد آبير من اإلنجازات التي تحققت في العام الماضي ومن أهمها . البنك بشكل مثالي

 ة على التوالي على جائزةلمادي المباشر حصول البنك وللسنة الثالثوعلى الصعيد غير ا

من إجمالي العاملين % 31ووصول نسبة المواطنين إلى  )تطوير الموارد البشرية للتوطين(

  . بالبنك

  

من عمالء %) 80(أآثر من ومن خالل استبيان مستقل أجرته شرآة متخصصة أآد ما نسبته 

هذا وباالضافة إلى عدد آبير . لخدمات المصرفية المقدمة لهمالبنك على رضاءهم التام من ا

عالمية مشهود لها باالستقاللية وأعلى مستويات  من الجوائز التقديرية الممنوحة من هيئات

  .التقييم نهديها فخورين إلى السادة المساهمين الكرام

  

شاآرًا لكم حسن إنصاتكم مسبقًا وسنترك مجاًال في نهاية العرض لإلجابة على أي من أسئلتكم 

  . الكريمة

  


