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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

ال�ساد�س والع�سرين  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم  اأ�سع بني  اأن  الإدارة، ي�سرين  اأع�ساء جمل�س  اإخواين  بالنيابة عن 

لعام 2010.

اإ�ستمر قطاع الأعمال امل�سرفية يف الدولة ويف املنطقة ككل يف مواجهة الكثري من التحديات خالل عام 2010. 

الأرباح  حتقيق  م�سرية  ا�ستئناف  من  مكنته  ممتازة  اأداء  م�ستويات  حتقيق  البنك  اأ�ستطاع  ذلك  من  وبالرغم 

اأعمال  لنتائج  البنك  ت�سجيل  عن  بالإعالن  الإدارة  جمل�س  ويفخر  رائدة.  م�سرفية  كموؤ�س�سة  ملكانته  تر�سيخًا 

واأرباح قيا�سية قبل جتنيب املخ�س�سات تعك�س الجنازات التالية:

حققت الأرباح قبل جتنيب املخ�س�سات زيادة بن�سبة 14% لت�سل م�ستوى قيا�سي بلغ 3.687 مليون درهم.   •
ارتفاع قيا�سي يف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 12% لت�سل اإىل 5.336 مليون درهم.  •

•  منو ودائع العمالء بن�سبة 23% لت�سل اإىل 106 مليارات درهم  مقابل منو بن�سبة 5% يف القرو�س التي بلغت 
123 مليار درهم وذلك مبا يتما�سى مع الإ�سرتاتيجية التي و�سعها جمل�س الإدارة عام 2009.

حت�سن ن�سبة القرو�س اإىل الودائع لت�سل بنهاية العام اإىل %116.   •
انخفا�س ن�سبة التكلفة اإىل الدخل لت�سل اإىل %30.9.  •

•  �سايف اأرباح مببلغ 391 مليون درهم بارتفاع يزيد على 900 مليون درهم مقارنة بالعام ال�سابق. وقد مت حتقيق 
هذه الأرباح بالرغم من ال�ستمرار يف جتنيب املزيد من املخ�س�سات واإعادة هيكلة حمفظة الأ�سول.

الإمارات  دولة  يف  �سكوتالند  اأوف  بنك  رويال  لدى  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  على  •  ال�ستحواذ 
العربية املتحدة.

طرح بطاقات الئتمان امل�سرتكة بني البنك و�سركة الإحتاد للطريان.  •
تو�سع قاعدة عمالء البنك لي�سل عدد العمالء اإىل ما يزيد على 550.000 عميل بنهاية العام.  •

•  احل�سول على العديد من اجلوائز الدولية املرموقة مثل: جائزة املوؤ�س�سة الأف�سل يف دولة الإمارات العربية يف 
جمال حوكمة ال�سركات املمنوحة من قبل وورلد فاينان�س، وجائزة "اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية لالأفراد 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة" وجائزة "اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية لالأفراد يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي" من قبل برنامج المتياز يف قطاع اخلدمات امل�سرفية من اآ�سيان بانكر، وجائزة بانكر ميدل اإي�ست 

"الختيار املتميز لالأعمال" التي قامت بطرحها دائرة امل�ساريع ال�سغرية  عن جمموعة منتجات وخدمات 

واملتو�سطة، وجائزة بانكر ميدل اإي�ست عن فئة الأعمال امل�سرفية التجارية - امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  بنك  "اأف�سل  وجائزة  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

عربالإنرتنت" من جلوبال فاينان�س.

بالرغم من التحديات الكثرية وبيئة الأعمال ال�سعبة التي ات�سم بها عام 2010، ا�ستطاع بنك اأبوظبي التجاري 

وغري  الناجحة  ال�ستحواذ  عملية  يف  تتمثل  امل�ستمرة  اأعماله  م�سرية  طريق  على  جديدة  فارقة  عالمة  اإ�سافة 

للم�ساريع  امل�سرفية  واخلدمات  الرثوات  اإدارة  وخدمات  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  على  امل�سبوقة 

تو�سيع  اإىل  اأدى  مما  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  �سكوتالند  اوف  بنك  رويال  لدى  واملتو�سطة  ال�سغرية 

قاعدة عمالئنا ومنو حمفظة بطاقات الئتمان ودعم اأعمال اإدارة الرثوات.

ويف اأواخر عام 2010 اجتمع جمل�س الإدارة ملراجعة الإ�سرتاتيجية العامة للبنك حيث تو�سل اإىل و�سع واإعتماد 

اإ�سرتاتيجية نثق اأنها منا�سبة لتوجهات البنك خالل املرحلة القادمة ونحن ننوي اإجراء مراجعات دورية على هذه 

الإ�سرتاتيجية خالل عام 2011. ويف الواقع، فاإن جمل�س الإدارة يوؤمن باأن املجهودات الكبرية التي بذلها بالتعاون 

مع اأفراد فريق الإدارة العليا خالل العامني 2009 و 2010 قد جعلت البنك يف و�سع يوؤهله لالإ�ستفادة من كافة 

فر�س الأعمال املتاحة وحتقيق اأق�سى فائدة من حت�سن ظروف واأو�ساع ال�سوق خالل عام 2011 والفرتة القادمة.

ا�سمحوا يل اإخواين اأن اأنتهز هذه الفر�سة لأعرب عن اإمتنان وتقدير بنك اأبوظبي التجاري وجمل�س اإدارته للدعم 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  خالل  من  يتحقق  والذي  بالدولة  امل�سريف  للقطاع  امل�ستمر  احلكومي 

خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل و�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب 

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  مو�سول  وال�سكر  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 

واإىل  بوجه خا�س،  التجاري  اأبوظبي  ولبنك  ب�سكل عام  امل�سريف  للقطاع  لرعايته  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  الوزراء 

وزارة املالية وم�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي ودائرة املالية وجمل�س اأبوظبي لال�ستثمار. 

كما اأتوجه بال�سكر اإىل عمالء البنك جميعًا واأع�ساء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا وموظفي البنك ملا اأبدوه 

من اإخال�س وولء لتمكني البنك من ال�ستمرار يف تبوؤ مكانته الريادية كموؤ�س�سة م�سرفية مرموقة.

عي�سى حممد ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير الرئيس 
التنفيذي

من  بالكثير  حافاًل   2010 عام  جاء  عام2009،  خالل  واجهناها  التي  الكبيرة  التحديات  على  التغلب  بعد 

الإنجازات التي نفخر بها، حيث عمد البنك اإلى تر�سيخ مكانته الرائدة في القطاع الم�سرفي بدولة الإمارات 

العربية المتحدة ودعم  ذلك الزخم المميز لأداء مختلف قطاعات اأعماله.

وتعك�س النتائج القيا�سية لأعمال البنك خالل عام 2010 مدى نجاح البنك في هذه المهمة ال�سعبة من خالل 

تحقيق  اإنجازات متميزة  كان من اأبرزها:   

•	 تحقيق الأرباح قبل تجنيب المخ�س�سات عن العام بالكامل م�ستوى قيا�سي حيث و�سلت اإلى 3.687 مليون 
درهم بزيادة وقدرها 14% عن ما كانت عليه في عام 2009. اأما الأرباح المحققة خالل الربع الأخير من 

عام 2010 قبل تجنيب المخ�س�سات فقد تخطت م�ستوى المليار درهم لأول مرة بزيادة وقدرها 22% على 

ما كانت عليه خالل نف�س الفترة من عام 2009. وكان العامل الأ�سا�سي لهذا النمو الكبير في الأرباح قبل 

تجنيب المخ�س�سات اإنما يعود اإلى الأرباح المحققة من العمليات الأ�سا�سية بالإ�سافة اإلى الدخل المتزايد 

من عمليات التداول والإ�ستثمار وكذلك الأرباح من ال�سركات المرتبطة والمدخولت الأخرى.

بزيادة  درهم  مليون   5.336 بلغ  قيا�سي  م�ستوى  اإلى   2010 عام  في  العمليات  من  الدخل  اإجمالي  	و�سول  	•
اإلى  2009 ويعود النمو الكبير في اإجمالي الدخل من العمليات  وقدرها 12% على ما كان عليه خالل عام 

الم�ساهمة الأقوى ل�سافي الدخل من الفوائد الذي �سجل اإرتفاعًا بن�سبة 12% عن ما كان عليه في عام 2009 

لي�سل اإلى  3.682 مليون درهم عن العام.

106 مليار درهم بينما نجح البنك في الحفاظ على م�ستوى  	ارتفاع ودائع العمالء بن�سبة 23% لت�سل اإلى  	•
القرو�س  نمو  اأ�سا�س مقارنة مع �سافي  6 نقاط  بن�سبة  الفوائد زيادة  الأموال. وحقق �سافي هام�س  تكلفة 

بن�سبة 5% اأو 6.2 مليار درهم. 

المو�سوعة  الإ�ستراتيجية  مع  يتما�سى  بما  العمومية  ميزانيته  تدعيم  في  التجاري  اأبوظبي  بنك  	ا�ستمرار  	•
التي تهدف اإلى تخفي�س ن�سبة القرو�س اإلى الودائع، حيث بلغت هذه الن�سبة بنهاية العام 116% باإنخفا�س 

ملحوظ عن ما كانت عليه خالل �سهر مار�س من عام 2009 حيث كانت تبلغ %151.

اإلى  التكلفة  ن�سبة  تخفي�س  اإلى  اأدت  والتي  التجاري  اأبوظبي  بنك  تبناها  التي  التكاليف  �سبط  	مبادرات  	•
الدخل من 32.2% في عام 2009 لت�سل اإلى 30.9% في عام 2010.

الخدمات  قطاع  على  الناجح  ال�ستحواذ  عملية  في   2010 عام  اأهمية خالل  والأكثر  الأبرز  التطور  تمثل  وقد 

الم�سرفية لالأفراد واإدارة الثروات والخدمات الم�سرفية للم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة لدى رويال بنك اوف 

�سكوتالند في دولة الإمارات العربية المتحدة في �سابقة هي الأولى من نوعها التي ي�ستحوذ من خاللها بنك 

محلي على اأعمال بنك دولي، وهو ما نتج عنه نموًا كبيرًا في قطاع الخدمات الم�سرفية لالأفراد الذي يحظى 

باأهمية اإ�ستراتيجية كبيرة. وما زالت عملية الدمج ما بين اأعمال الم�سرفين ت�سهد تقدمًا حثيثًا وقد اإنعك�س 

ذلك على نتائج الربع الأخير من العام. 

اإنجازات ونجاحات كبيرة في مجال حوكمة  اأبوظبي التجاري في تحقيق  اأدائنا، ا�ستمر بنك  وتدعيمًا لجودة 

ال�سركات. فبعد اأن ح�سل البنك على جائزة "حوكمة" من اإتحاد الم�سارف العربية في عام 2009، فاز بنك 

اأبوظبي التجاري بجائزة "الموؤ�س�سة الأف�سل" في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حوكمة ال�سركات 

عن عام 2010 من قبل وورلد فاينان�س )المملكة المتحدة(. وبعد ذلك فاز البنك بجائزة "اأف�سل بنك للخدمات 

الم�سرفية لالأفراد" في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة على التوالي، وعلى جائزة "اأف�سل بنك 

للخدمات الم�سرفية لالأفراد" في دول مجل�س التعاون الخليجي من قبل برنامج الإمتياز في قطاع الخدمات 

الم�سرفية من اآ�سيان بانكر.

كما �سهد عام 2010 ح�سول بنك اأبوظبي التجاري على العديد من الجوائز منها: جائزة بانكر ميدل اإي�ست 

لعام 2010 عن مجموعة منتجات وخدمات "الإختيار المتميز لالأعمال" التي قامت بطرحها دائرة الم�ساريع 

ال�سغيرة والمتو�سطة التابعة لمجموعة الخدمات الم�سرفية لل�سركات في بنك اأبوظبي التجاري. كما ح�سل 

البنك على جائزة بانكر ميدل اإي�ست لعام 2010 عن فئة الأعمال الم�سرفية التجارية – الم�ساريع ال�سغيرة 

بنك في مجال  "اأف�سل  اأي�سًا جائزة  البنك  اإفريقيا. وح�سد  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  والمتو�سطة في منطقة 

عبر  الم�سرفية  الخدمات  تقديم  فئة  عن  فاينان�س  جلوبال  الإنترنت" من  عبر  الم�سرفية  الخدمات  تقديم 

الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ا�ستمر بنك اأبوظبي التجاري في تطبيق �سيا�سة توطين الوظائف على مختلف الم�ستويات من خالل تعيين 

وتنمية مهارات الكفاءات المواطنة حيث بلغ اإجمالي عدد الموظفين من مواطني الدولة ما يزيد على 1000 

موظف بن�سبة تبلغ حوالي 36% من مجموع الموظفين كما بنهاية عام 2010 )باإ�ستثناء تاأثير عملية ال�ستحواذ(.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010

تقرير الرئيس التنفيذي
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تقرير الرئيس 
التنفيذي )تابع(

وبالنيابة عن فريق الإدارة التنفيذية للبنك، اأود اأن اأعبر عن ال�سكر والمتنان 

لكافة م�ساهمينا ومجل�س الإدارة لدعمهم الم�ستمر، واإلى موظفينا لما يبذلونه 

من جهد دوؤوب ومخل�س واإلى عمالئنا الكرام لثقتكم وولءهم. 

ونحن نتطلع اإلى عام 2011 بروؤية واإ�ستراتيجية وا�سحتين بعد اأن حقق البنك 

ال�سراكات  من  الكثير  في  ودخل  اأعماله  قطاعات  في  التح�سن  من  الكثير 

في  يجعله  مما   2010 عام  خالل  اأعماله  قطاعات  جميع  في  الإ�ستراتيجية 

النجاح خالل  المزيد من  تحقيق  اإلى  قدمًا  التطلع  تمكنه من  و�سعية ممتازة 

العام القادم.

تحليل النتائج الماليـة:

�سافي الأرباح 

مليون درهم خالل عام   391 بمبلغ  اأرباح  التجاري �سافي  اأبوظبي  بنك  حقق 

2010. وقد تقرر الحتفاظ بهذه الأرباح بالكامل لتعزيز ر�سملة البنك.

اإجمالي الدخل و�سافي هام�س الفوائد 

بلغ  قيا�سي  م�ستوى  اإلى   2010 عام  في  العمليات  من  الدخل  اإجمالي  و�سل 

5.336 مليون درهم بزيادة وقدرها 12% على ما كان عليه خالل عام 2009.

وقد ارتفع �سافي هام�س الفوائد بمعدل 6  نقاط اأ�سا�س من 2.51% في عام 

2009 لي�سل اإلى 2.57% في عام 2010. 

الم�ساريف الت�سغيلية 

بلغت الم�ساريف الت�سغيلية 1.649 مليون درهم عن عام 2010 بن�سبة زيادة 

وقدرها 7% عن ما كانت عليه في عام 2009. وتعود الزيادة في قاعدة التكاليف 

اأ�سا�سًا اإلى طرح منتجات جديدة مثل بطاقة الئتمان الم�ستركة فيزا "ارتق" 

واإلى  للطيران  الإتحاد  �سركة  مع  الإ�ستراتيجي  التحالف  اإتفاقية  خالل  من 

الم�ساريف المتعلقة بعمليات الدمج المرتبطة بال�ستحواذ على قطاع الأعمال 

الم�سرفية لالأفراد واإدارة الثروات والخدمات الم�سرفية للم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة من رويال بنك اأوف �سكوتالند في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اإلى  التجاري  اأبوظبي  بنك  تبناها  التي  التكاليف  �سبط  مبادرات  اأدت  وقد 

تخفي�س ن�سبة التكلفة اإلى الدخل من 32.2% في عام 2009 لت�سل اإلى %30.9 

في عام 2010. 

المخ�س�سات والحتياطيات عن العام 

اأنخف�س �سافي المخ�س�سات لعام 2010 بن�سبة 12% لي�سل اإلى 3.287 مليون 

2009. ومن هذا المبلغ تم  3.753 مليون درهم في عام  درهم مقارنة بمبلغ 

تجنيب 2.860 مليون درهم )�سافي( كمخ�س�سات للقرو�س وال�سلفيات.  اأما 

المخ�س�س لمحفظة ال�ستثمار فقد بلغ 249 مليون درهم اإمارات و187 مليون 

درهم اإمارات لالأ�سول غير المالية. اأما المخ�س�س الذي تم تجنيبه تحديدًا 

للقرو�س فقد ت�سمن مبلغ 1.055 مليون درهم لتغطية قرو�س جهة واحدة وهي 

ديون  لتغطية  554 مليون درهم  تم تخ�سي�س مبلغ  وقد  العالمية.  �سركة دبي 

تعليمات  على  بناًء  وذلك  والق�سيبي  �سعد  المتعثرتين  ال�سعوديتين  ال�سركتين 

م�سرف دولة الإمارات العربية المتحدة  المركزي بهذا الخ�سو�س.

 4.653 اإفراديا  المحت�سبة  القرو�س  مخ�س�سات  اإجمالي  بلغ  العام  بنهاية 

مليون درهم، بينما بلغ مجموع مخ�س�سات القرو�س المقيمة ب�سفة مجتمعة 

1.643 مليون درهم.

بتاريخ  كما   %5.2 عن  طفيف  باإرتفاع   %5.8 المتعثرة  القرو�س  ن�سبة  بلغت 

بتاريخ  كما   %69.6 المخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  وكانت   .2009 دي�سمبر    31

�سركة  على  الإنك�ساف  ت�سمين  ومع   .)2009  -  %67.8(  2010 دي�سمبر   31

تغطية  ون�سبة   %11.1 اإلى  المتعثرة  القرو�س  ن�سبة  ت�سل  العالمية،  دبي 

المخ�س�سات اإلى %44.1.

الأرباح قبل تجنيب المخ�س�سات

قيا�سي  م�ستوى  بالكامل  العام  عن  المخ�س�سات  تجنيب  قبل  الأرباح  حققت 

حيث و�سلت اإلى 3.687 مليون درهم بزيادة وقدرها 14% عن ما كانت عليه 

2010 قبل  الأخير من عام  الربع  المحققة خالل  الأرباح  اأما   .2009 في عام 

تجنيب المخ�س�سات فقد تخطت م�ستوى المليار درهم لأول مرة. وهو ما يمثل 

زيادة بن�سبة 22% مقارنة مع نف�س الفترة خالل عام 2009. 

 وكان العامل الأ�سا�سي لهذا النمو الكبير في الأرباح قبل تجنيب المخ�س�سات 

الدخل  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سا�سية  العمليات  المحققة من  الأرباح  اإلى  يعود  اإنما 

ال�سركات  من  الأرباح  وكذلك  والإ�ستثمار  التداول  عمليات  من  المتزايد 

الأ�سا�سية  العمليات  من  الدخل  �سهد  وقد  الأخرى.  والمدخولت  المرتبطة 

2010 ويعود هذا الرتفاع ب�سفة اأ�سا�سية اإلى  اإرتفاعًا بن�سبة 10% خالل عام 

ارتفاع الدخل من الفوائد.

 %39 بن�سبة    2010 عام  في  وال�ستثمار  التداول  عمليات  من  الدخل  وارتفع   

�سرف  وعمليات  الم�ستقات  منتجات  عمليات  من  المتزايد  الدخل  ب�سبب 

العمالت الأجنبية. 

الأ�سول 

178 مليار درهم وهو ما  الأ�سول  اإجمالي  بلغ   ،2010 31 دي�سمبر  بتاريخ  كما 

يمثل نموًا بن�سبة 11% عن ما كان عليه اجمالي الأ�سول كما بتاريخ 31 دي�سمبر 

2009 حيث اأرتفع اجمالي قرو�س العمالء كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010 لي�سل 

الى 123 مليار درهم بن�سبة زيادة وقدرها 5% عما كان عليه بتاريخ 31 دي�سمبر 

2009 وو�سل اإجمالي القرو�س اإلى 129 مليار درهم بزيادة وقدرها 7% مقارنة 

بتاريخ 31 دي�سمبر عام 2009.

ودائع العمالء 

 2010 دي�سمبر   31 بتاريخ  كما  درهم  مليار    106 العمالء  ودائع  اإجمالي  بلغ 

محققًا زيادة بن�سبة 23% عن ما كان عليه بتاريخ 31 دي�سمبر 2009.

الن�سب

بينما    %116 الودائع  اإلى  القرو�س  ن�سبة  كانت   2010 دي�سمبر   31 بتاريخ 

الثابتة كما هي معرفة من قبل م�سرف  الموارد  اإلى  القرو�س  ن�سبة  حافظت 

دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على م�ستواها عند %91.

راأ�س المال 

  %16.65 بن�سبة  براأ�سمال جيد  البنك يحتفظ  2010 كان  31 دي�سمبر  بتاريخ 

2009 وبما يتخطى الحد الأدنى  31 دي�سمبر  17.38% كما بتاريخ  مقارنة مع 

للمتطلبات المحددة من قبل م�سرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي 

كما   %11.97 بلغت  فقد  المال  راأ�س  من  الأول  ال�سق  ن�سبة  اأما   .%12 بن�سبة 

بتاريخ 31 دي�سمبر 2010.

عالء عريقات

الرئي�س التنفيذي، ع�سو جمل�س اإدارة تنفيذي
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الطـمـوح.
يجمـع راشـد ومـصـطـفـى    

وفــرانــك حــول نــفــس
طــاولة االجــتـمـاعــات

طموحنا أزال الح،اجز وأضحى نقطة لقاء لمختلف الشعوب بآرائها وتوّجهاتها المتنوعة، 
نحن في بنك أبوظبي التجاري نعمل بسرعة وإتقان لنلبي احتياجاتك الطموحة ونمّهد 

لك الطريق لتحقيق أحالمك!
adcb.com
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لمحة عامة

تم تاأ�سي�س بنك اأبوظبي التجاري بتاريخ 1 يوليو 1985، ك�سركة م�ساهمة عامة لمدة 

زمنية غير محددة، في اإمارة اأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وبنك اأبوظبي 

ب�ساأن   1984 ل�سنة   )8( رقم  التحادي  القانون  لأحكام  طبقًا  م�سجل  التجاري 

العربية  الإمارات  دولة  في  اأعماله  ويمار�س  رقم )4(،  التجارية تحت  ال�سركات 

المتحدة بموجب ت�سريح بممار�سة الأعمال الم�سرفية �سادر عن م�سرف دولة 

 ،939 الم�سجل هو �س.ب.  البنك  وعنوان  المركزي،  المتحدة  العربية  الإمارات 

اأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  )هاتف: 2222 696 2 00971(.

يقدم بنك اأبوظبي التجاري مجموعة متكاملة من الخدمات الم�سرفية للعمالء 

وخدمات  الإ�سالمية  ال�سيرفة  خدمات  اإلى  بالإ�سافة  وال�سركات،  الأفراد  من 

الأجنبية  العمالت  �سرف  وم�ستقات  المهيكل  والتمويل  التجاري  التمويل 

دولة  اأ�سواق  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  ويركز  المالية.  ال�ست�سارية  والخدمات 

التجاري  اأبوظبي  �سركة  ويمتلك  اأ�سا�سية.  ب�سفة  المتحدة  العربية  الإمارات 

اأبوظبي  للتمويل الإ�سالمي �س.م.ع.، �سركة فرعية تابعة ومملوكة بالكامل لبنك 

ذلك،  على  وعالوة  الإ�سالمية.  ال�سيرفة  اأعمال  لممار�سة  مرخ�سة  التجاري 

البنوك  اأحد  بيرهاد،  كابيتال  بي  اأت�س  اآر  بنك  راأ�سمال  من   %25 البنك  يمتلك 

الرائدة في ماليزيا. 

وكما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010، كانت �سبكة فروع بنك اأبوظبي التجاري تتكون من 

47 فرعًا و 4 مراكز عمليات نقدية و265 جهاز �سراف اآلي منها 4 فروع جديدة 

و99 جهاز �سراف اآلي جديد تم اإ�سافتها خالل عام 2010. وبذلك التاريخ كان 

لبنك اأبوظبي التجاري فرعين في الهند.

الأحداث التاريخية 

والتطورات الحديثة

تم تاأ�سي�س بنك اأبوظبي التجاري في عام 1985 بناء على قرار المجل�س التنفيذي 

لإمارة اأبوظبي بدمج ثالثة بنوك وطنية هي بنك الخليج التجاري وبنك الإمارات 

التجاري والبنك التحادي التجاري. 

وبعد اإجراء مراجعة اإ�ستراتيجية خالل عام 2003، بداأ بنك اأبوظبي التجاري في 

تنفيذ برنامج اإعادة هيكلة �سامل تم ت�سميمه بهدف اإيجاد بنك تناف�سي معا�سر 

يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الم�سرفية والمنتجات المالية اإلى عمالئه 

قادر على تحقيق نمو م�ستدام في ربحيته. وتم تنفيذ اإ�ستراتيجية اإعادة الهيكلة 

هذه خالل العامين 2003 و 2004 حيث تم تعيين فريق اإدارة جديد خالل تلك 

الفترة. وفي عام 2006، قام بنك اأبوظبي التجاري بتكليف ال�ست�ساري ماكنزي 

البنك،  وخدمات  لمنتجات  عامة  مراجعة  اإجراء  في  بم�ساعدته  كومباني  اآند 

وتوجت هذه المراجعة ببرنامج "Fast forward" وهو برنامج لإعادة هيكلة جميع 

منتجات البنك.  وقد تم اإنجاز هذا البرنامج في عام 2009.

و�سركة  اإ�ستراتيجي  تحالف  التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  كان   2010 عام  خالل 

الإ�ستراتيجي  التحالف  هذا  ويركز  الأ�سترالي.  ماكوايري  بنك  مع  ائتالف 

�سناديق  واإدارة  التحتية  البنية  مجال  في  ال�ست�سارية  الخدمات  تقديم  على 

ال�ستثمار. اأما �سركة الئتالف فتقدم منتجات التحوط لتقلبات اأ�سعار الفائدة 

واأ�سعار �سرف العمالت، بالإ�سافة اإلى منتجات م�ستقات ال�سلع اإلى عمالء في 

و�سركة  الإ�ستراتيجي  التحالف  ي�ستفيد  الخليجي، حيث  التعاون  منطقة مجل�س 

في  المتخ�س�سة  ماكوايري  لبنك  الوا�سعة  والخبرات  الإمكانيات  من  الئتالف 

ومنتجات  والتمويل  ال�ستثمار  �سناديق  واإدارة  التحتية  البنية  ا�ست�سارات  مجال 

الم�ستقات. ونظرًا لتحقيق �سركة الئتالف لأهدافها، اأتفق بنك اأبوظبي التجاري 

وبنك ماكوايري خالل عام 2010، على اإنهاء �سركة الئتالف في مجال التحوط 

لتقلبات اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت ومنتجات م�ستقات ال�سلع اعتبارًا 

من 31 مار�س  2010.

25% من راأ�سمال مجموعة  اأبوظبي التجاري على  2008 ا�ستحوذ بنك  وفي عام 

اآر اأت�س بي كابيتال بيرهاد، التي تمتلك اأحد البنوك الماليزية الرائدة وعددًا من 

موؤ�س�سات الخدمات المالية في ماليزيا.

ترخي�س  على  والح�سول  بتاأ�سي�س  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام   2009 عام  وفي 

للتمويل  التجاري  اأبوظبي  �سركة  خالل  من  اإ�سالمية  �سيرفة  معامالت  لإجراء 

اأبوظبي  لبنك  بالكامل  ومملوكة  تابعة  فرعية  �سركة  وهي  �س.م.ع.  الإ�سالمي 

التجاري.

وخالل عام 2010، ا�ستحوذ بنك اأبوظبي التجاري على قطاع الخدمات الم�سرفية 

لالأفراد لدى رويال بنك اوف �سكوتالند في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي 

الأعمال التي تتكون من ثالثة فروع واأكثر من 250.000 عميل.

هيكل راأ�س المال 

والملكية

به  الم�سرح  التجاري  اأبوظبي  بنك  راأ�سمال  كان   ،2010 دي�سمبر   31 بتاريخ 

درهم  تبلغ  اإ�سمية  بقيمة  اأ�سهم  اإلى  مق�سمة  درهم.  مليار   4.81 يبلغ  والم�سدر 

اأبوظبي  حكومة  كانت   2010 دي�سمبر   31 بتاريخ  وكما  منها.  لكل  واحد  اإمارات 

تمتلك ب�سكل غير مبا�سر 64.84 بالمائة من راأ�سمال البنك.

اأ�سهم بنك اأبوظبي التجاري مدرجة في �سوق اأبوظبي لالأوراق المالية.

في �سهر اأبريل من عام 2008، اأ�سدر بنك اأبوظبي التجاري �سندات مالية اإجبارية 

التحويل بقيمة 4.8 مليار درهم اإمارات اإلى اأربعة م�ستثمرين اإ�ستراتيجيين بمن 

فيهم موؤ�س�سات اإ�ستثمارية تابعة لحكومة اأبوظبي. وتخول هذه ال�سندات حامليها 

الفائدة  �سعر  على  وعالوة  اإلى  بالإ�سافة   %1.5 بمعدل  اأرباح  على  الح�سول 

المعرو�س بين البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة )ايبور(، ويجب 

2011. وعند الإ�سدار كان  اأبريل من عام  اإلى اأ�سهم قبل �سهر  تحويلها اإجباريًا 

�سعر تحويل تلك ال�سندات المالية يبلغ 7.35 درهم اإمارات. وهو ال�سعر الذي تم 

تعديله تلقائيًا لي�سبح 6.11 درهم اإمارات نتيجة لإ�سدار بنك اأبوظبي التجاري 

لأ�سهم منحة خالل �سهر مايو من عام 2008.

الإ�ستراتيجية

في اأواخر عام 2009 و�سع بنك اأبوظبي التجاري اإ�ستراتيجية جديدة لمدة ثالث 

�سنوات تتفاعل مع النظام العالمي الجديد ال�سائد في الأ�سواق المالية. وترتكز 

هذه ال�ستراتيجية 2010-2012 على المحاور الخم�سة الرئي�سية التالية: 

•  تر�سيخ واإدامة وتنمية اأعمال بنك اأبوظبي التجاري في دولة الإمارات العربية 
المتحدة.

تعزيز اإ�ستقرار الميزانية العمومية من خالل زيادة الودائع.  •

•  تبني ثقافة الإمتياز في كل ما يقدمه البنك من خدمات وفي جميع مجالت 
عملياته.

اإدارة المخاطر طبقًا لأف�سل الممار�سات والمعايير الدولية.  •

جذب ومكافاأة والإحتفاظ باأف�سل الكوادر في دولة الإمارات العربية المتحدة.  •

وخالل عام 2010 عقد مجل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري وفريق الإدارة العليا 

�سل�سلة من الجتماعات الإ�ستراتيجية حيث تم و�سع والموافقة على الإ�ستراتيجية 

للفترة ما بين عامي 2010و2012.

معلومات عن
بنك أبوظبي التجاري

معلومات عن بنك اأبوظبي التجاري
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الهيكل التنظيمي 

يعك�س ال�سكل اأدناه الهيكل التنظيمي لبنك اأبوظبي التجاري كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010. 

ومن الناحية الت�سغيلية، كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010 كان بنك اأبوظبي التجاري 

الم�سرفية  الخدمات  رئي�سية لالأعمال وهي مجموعة  يحتفظ بثالث مجموعات 

لل�سركات ومجموعة الخدمات الم�سرفية لالأفراد ومجموعة الخزينة وال�ستثمار. 

ونورد في ما يلي و�سفًا اأكثر تف�سياًل لكل من هذه المجموعات. 

وبالإ�سافة اإلى ذلك، كانت �سركة اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م. وهي �سركة 

العقارات  اإدارة  باأعمال  ت�سطلع  التجاري  اأبوظبي  لبنك  بالكامل  مملوكة  فرعية 

والخدمات العقارية في بنك اأبوظبي التجاري.

وتحظى جميع هذه المجموعات بدعم من الإدارات الأخرى في البنك التي تت�سمن 

وال�سوؤون  والعمليات  الب�سرية  والموارد  الئتمان  واإدارات  المخاطر  اإدارة  دائرة 

المالية وعالقات الم�ستثمرين والعالقات الخارجية والت�سويق والإمتثال وال�سوؤون 

القانونية. وتتولى مجموعة التدقيق الداخلي الرقابة الداخلية على اأعمال البنك 

ويقدم ق�سم »حوكمة ال�سركات« من هذا التقرير المزيد من المعلومات والتفا�سيل 

عن وظائف التدقيق الداخلي والإمتثال لدى البنك.

نموذج الأعمـال

تنق�سم الأعمال الرئي�سية لبنك اأبوظبي التجاري اإلى ثالث مجموعات هي: 

المجموعة من دائرة  – تتكون هذه  الم�سرفية لالأفراد  الخدمات  •  مجموعة 
ال�سيرفة  ودائرة  الثروات  اإدارة  ودائرة  لالأفراد  الم�سرفية  الخدمات 

الإ�سالمية.

•  مجموعة الخدمات الم�سرفية لل�سركات – تقدم هذه المجموعة  الخدمات 
الم�سرفية التجارية وخدمات العمالء الإ�ستراتيجيين واإدارة النقد والتمويل 

وخدمات  لل�سركات  ال�ست�سارية  والخدمات  المالية  والموؤ�س�سات  التجاري 

الم�سوؤولية عن فروع  اأي�سًا  المجموعة  وتتولى هذه  الم�سرفية.  ال�ستثمارات 

بنك اأبوظبي التجاري في الهند. 

•  الخزينة وال�ستثمار – تتولى هذه المجموعة اإدارة عمليات الخزينة التجارية 
تقلبات  �سد  التحوط  خدمات  واأعمال  للبنك  ال�ستثمارية  المحفظة  واإدارة 

اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت وم�ستقات ال�سلع.

مجموعة الخدمات الم�سرفية لالأفراد 

الم�سرفية  الخدمات  منتجات  لالأفراد  الم�سرفية  الخدمات  مجموعة  تقدم 

التجاري  اأبوظبي  بنك  عمالء  اإلى  الثروات  اإدارة  وخدمات  ومنتجات  لالأفراد 

التجاري.  اأبوظبي  بنك  في  الإ�سالمية  ال�سيرفة  دائرة  عمليات  اإدارة  وتتولى 

والخدمات  لالأفراد  الم�سرفية  الخدمات  دوائر  من  المجموعة  هذه  وتتكون 

الم�سرفية الخا�سة واإدارة الثروات وال�سيرفة الإ�سالمية. 

وت�ستهدف قنوات تطوير وتوزيع منتجات الخدمات الم�سرفية لالأفراد في بنك 

الدخول  ذوي  من  العمالء  وهما  العمالء  من  مميزتين  فئتين  التجاري  اأبوظبي 

الكبيرة والعمالء من الأفراد.

اأما دائرة اإدارة الثروات فتعني بالعمالء من اأ�سحاب الثروات وتقدم لهم خدمات 

توفر  كما  متطلباتهم.  وتلبية  باحتياجاتهم  للوفاء  خ�سي�سًا  م�سممة  ومنتجات 

دائرة اإدارة الثروات منتجات التاأمين الم�سرفي )بنك اأ�سوران�س( المقدمة من 

قبل مزودي خدمات خارجيين، وتقدم اأي�سًا منتجات اإ�ستثمار من خالل اأطراف 

ثالثة وخدمات ا�ست�سارية لإدارة المحافظ ال�ستثمارية وخدمات الو�ساطة.

وتتولى دائرة ال�سيرفة الإ�سالمية »ميثاق« من بنك اأبوظبي التجاري تقديم جميع 

الخدمات الم�سرفية والمنتجات المالية المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

لخدمة جميع عمالء البنك من الأفراد وال�سركات والموؤ�س�سات. وتخ�سع اأعمال 

ال�سيرفة الإ�سالمية اإلى اأنظمة م�سرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي 

ويتم مراقبتها والإ�سراف عليها بوا�سطة هيئة م�ستقلة للفتوى والرقابة ال�سرعية، 

ويقدم ق�سم »حوكمة ال�سركات« من هذا التقرير المزيد من التفا�سيل عن قواعد 

الحوكمة المنطبقة على »ميثاق« من بنك اأبوظبي التجاري.

مجموعة الخدمات الم�سرفية لل�سركات

تتكون مجموعة الخدمات الم�سرفية لل�سركات من الإدارات التالية: الم�سرفية 

والعمالء  لل�سركات  ال�ست�سارية  والخدمات  الم�سرفية  وال�ستثمارات  التجارية 

الإ�ستراتيجيين والموؤ�س�سات المالية.

المعامالت )بما في ذلك  وتقدم هذه المجموعة خدمات مالية وخدمات تنفيذ 

التمويل التجاري( وخدمات اأ�سواق روؤو�س الأموال وخدمات ا�ست�سارية اإلى جهات 

حكومية و�سبه حكومية و�سركات وموؤ�س�سات مالية محلية واإقليمية حيث تركز على 

العمليات  اإدارة  اأي�سًا  المجموعة  وتتولى  الخليجي.  التعاون  مجل�س  دول  منطقة 

الم�سرفية الخا�سة بفرعي مومباي وبنجالور اللذين يقدمان منتجات وخدمات 

اإلى  التجاري  والتمويل  والودائع  القرو�س  منتجات  تت�سمن  لل�سركات  م�سرفية 

عمالء بنك اأبوظبي التجاري من الموؤ�س�سات وال�سركات الهندية والإماراتية.

الخدمات  مجموعة  قبل  من  المقدمة  والخدمات  المنتجات  مجموعة  وت�ستمل 

الم�سرفية لل�سركات على باقة متنوعة من �سندات التمويل وت�سهيالت المعامالت 

في  ال�ست�سارية  والخدمات  التجاري  والتمويل  النقد  اإدارة  وخدمات  الم�سرفية 

الهيكلة  المالية وخدمات  ال�ست�سارية  والخدمات  الأموال  روؤو�س  اأ�سواق  مجالت 

الأ�سول  وتمويل  التحتية  البنية  م�ساريع  وتمويل  المجمعة  والقرو�س  والكتتاب 

المهيكلة.

الموظفون والمكافاآت

بتاريخ 31 دي�سمبر 2010 بلغ اإجمالي عدد موظفي بنك اأبوظبي التجاري 3824 

موظفًا منهم 932 موظفًا ان�سموا اإلى اأ�سرة بنك اأبوظبي التجاري اإثر اإ�ستحواذ 

البنك على قطاع الخدمات الم�سرفية لالأفراد لدى رويال بنك اوف �سكوتالند 

خالل عام 2010. 

تهدف �سيا�سات الموارد الب�سرية في بنك اأبوظبي التجاري اإلى الوفاء بمتطلبات 

برامج  وتطبيق  وتنظيم  مميزين  اأ�سخا�س  وتطوير  تعيين  خالل  من  التوظيف 

تدريب وتطوير م�سممة خ�سي�سًا للوفاء باحتياجات كل من الموظفين والبنك 

ظل  وفي  الموظفين.  ومكافاأة  اأداء  لتقييم  معتمدة  اأنظمة  تطبيق  الى  بالإ�سافة 

هذه ال�سيا�سات، يحظى التدريب باإهتمام خا�س، حيث تغطي الدورات التدريبية 

التي ينظمها البنك لموظفيه معظم مجالت الخدمات والمنتجات التي يقدمها 

الإ�ست�سارية  الخدمات  مجالت  وفي  وال�سركات  الأفراد  من   لعمالئه   البنك  

لل�سركات واإجراءات مكافحة غ�سيل الأموال وخدمة العمالء وال�سوابط الداخلية 

الأنظمة  من  وال�ستفادة  ا�ستخدام  على  والتدريب  ال�سركات  حوكمة  وممار�سات 

الداخلية لتنفيذ اأعمال البنك الرئي�سية.

الإدارة  فريق  لأفراد  المكافاآت  خطط  من  العديد  التجاري  اأبوظبي  بنك  يطبق 

الو�سطى والعليا يتم بموجبها منح مكافاآت اأداء وحوافز اأخرى )بما فيها ح�س�س 

اأ�سا�س الأداء ال�سنوي. وتعتمد المكافاآت  اأبوظبي التجاري( على  اأ�سهم بنك  في 

بنك  ونتائج  اأداء  وكذلك  المعنية  الأعمال  وحدات  واأداء  الفردي  الأداء  على 

اأبوظبي التجاري ككل.

ويعتمد البنك كذلك خطة لتقييم اأداء جميع موظفيه �سنويًا بالإ�سافة اإلى خطة 

بنك  يمنح  كما  التقييم.  نتائج  اأ�سا�س  على  تدفع  ومكافاآت  �سنوية  لمنح عالوات 

والإيرادات  المبيعات  تحقيق  عند  حوافزًا  المبيعات  موظفي  التجاري  اأبوظبي 

الم�ستهدفة.

ويمكن الإطالع على المزيد من المعلومات عن هذه الخطط والمكافاآت التي تم 

�سرفها عن عام 2010 بموجب هذه الخطط في ق�سم »حوكمة ال�سركات« من هذا 

التقرير.

1999 تعليمات  وكجزء من �سيا�سة »التوطين«، اأ�سدرت حكومة اأبوظبي في عام 

عدد  بزيادة  تق�سي  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  العاملة  البنوك  اإلى 

مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في تلك البنوك بن�سبة ل تقل 

عن 4% �سنويًا.

اأبوظبي  بنك  التزم  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  حكومة  �سيا�سة  مع  وتما�سيًا 

التجاري بتوظيف وتدريب مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام 

بتنفيذ عدد كبير من المبادرات التي تهدف اإلى توظيف وتدريب والحتفاظ بمواطنين 

موؤهلين في جميع قطاعات اأعمال البنك وعلى مختلف الم�ستويات الإدارية.

مجموعة الخزينة وال�ستثمار

 تقدم مجموعة الخزينة وال�ستثمار خدمات �سرف العمالت اإلى العمالء المهنيين 

المتخ�س�سين والعمالء من ال�سركات وذلك بالإ�سافة اإلى منتجات التحوط �سد 

تقلبات اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت ومنتجات م�ستقات ال�سلع.

وت�سطلع هذه المجموعة بم�سوؤولية مراقبة التدفقات النقدية وم�ستويات ال�سيولة 

لدى البنك بالإ�سافة اإلى اإدارة المخاطر الناجمة عن التقلبات في اأ�سعار �سرف 

العمالت الأجنبية ومعدلت الفائدة. 

المحفظة  اإدارة  اأعمال  وال�ستثمار  الخزينة  اإدارة  تتولى  ذلك،  على  وعالوة 

الأ�سهم  في  ال�ستثمارات  تت�سمن  والتي  التجاري  اأبوظبي  لبنك  ال�ستثمارية 

و�سندات الدين و�سناديق ال�ستثمار.

اأعمال اأخرى 

تقدم �سركة اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م. وهي �سركة فرعية تابعة ومملوكة 

بالكامل لبنك اأبوظبي التجاري خدمات اإدارة المرافق واإدارة خدمات الموردين 

واإدارة  العمالء  اإلى  والم�سورة  الن�سح  بتقديم  وت�سطلع  العقارية  والخدمات 

بنك  ومباني  وفروع   لمقار  العقارية  الخدمات  كافة  كذلك  وتقدم  ممتلكاتهم 

اأبوظبي التجاري، وب�سفة خا�سة، تتولى �سركة اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م. 

اإدارة المحفظة العقارية الخا�سة بما كان يطلق عليه »دائرة ال�سوؤون الجتماعية 

والمباني التجارية« التي تحتوي على اأكثر من 55.000 وحدة عقارية في اأبوظبي.

ويقدم بنك اأبوظبي التجاري خدمات الو�ساطة المالية وخدمات اإدارة العقارات 

اأحكام  مع  المتوافقة  المالية  المنتجات  وبع�س  الأخرى  العقارية  والخدمات 

�سركاته  خالل  من  المتخ�س�سة.  ال�ستثمارية  وال�سناديق  الإ�سالمية  ال�سريعة 

الفرعية التابعة والمملوكة له بالكامل، �سركة اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م. 

الإ�سالمي  للتمويل  التجاري  اأبوظبي  و�سركة  ذ.م.م.  للو�ساطة  الظبي  و�سركة 

�س.م.ع.

راأ�سمال  من   %25 ن�سبة  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  ا�ستحوذ   2008 عام  وفي 

البنوك  اأحد  تمتلك  التي  المجموعة  وهي  بيرهاد  كابيتال  بي  اأت�س  اآر  مجموعة 

ماليزيا.  في  اأخرى  مالية  خدمات  موؤ�س�سات  اإلى  بالإ�سافة  الرائدة  الماليزية 

وبتاريخ الأول من اأكتوبر2010، وفي �سابقة في القطاع الم�سرفي بدولة الإمارات 

العربية المتحدة، اأ�ستحوذ بنك اأبوظبي التجاري على قطاع الخدمات الم�سرفية 

لالأفراد لدى رويال بنك اوف �سكوتالند في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلومات عن بنك اأبوظبي التجاري

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010

مجل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

التدقيق

الداخلي

الم�ست�سار العام

واأمين ال�سر

 مجموعة

العالقات

 الحكومية

 مجموعة

الموارد

الب�سرية

مجموعة الخدمات 

الم�سرفية 

لل�سركات

مجموعة الخدمات 

الم�سرفية 

لالأفراد

 مجموعة

العمليات وتقنية 

المعلومات

 كبير

 م�سوؤولي

المخاطر

 مجموعة

الخزينة

العامة

 كبير

الم�سوؤولين 

الماليين
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مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

 �سعادة/ عي�سى محمد

 غانم ال�سويدي 

)رئي�س مجل�س الإدارة(

 بكالوريو�س في القت�ساد 

)جامعة Northeastern University، الوليات 

المتحدة الأمريكية(

�سعادة/  بتعيين  لال�ستثمار  اأبوظبي  مجل�س  قام 

اأبوظبي  بنك  اإدارة  بمجل�س  ع�سوًا  ال�سويدي  عي�سى 

البنك  اإدارة  لمجل�س  رئي�سًا  اإنتخابه  وتم  التجاري، 

�سعادة/  ويتمتع   .2008 عام  من  �سبتمبر  �سهر  في 

 )20( ع�سرين  على  تزيد  بخبرة  ال�سويدي  عي�سى 

الم�سرفية. والأعمال  الأ�سول  اإدارة  مجال  في   عامًا 

 المنا�سب الخارجية 

 مدير تنفيذي

مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار. 

ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة بترول اأبوظبي الوطنية للتوزيع )اأدنوك 

للتوزيع(

ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة ال�ستثمارات البترولية الدولية )ايبيك( 

ع�سو مجل�س اإدارة

�سندوق اأبوظبي للتنمية.

 ع�سو مجل�س اإدارة

جهاز الإمارات لال�ستثمار.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الإمارات لالإت�سالت المتكاملة )"دو"(.

 ال�سيد/ محمد �سلطان

 غنوم الهاملي  

)نائب رئي�س مجل�س الإدارة( 

 بكالوريو�س العلوم المالية

)Boston University – الوليات المتحدة الأمريكية(

 برنامج المدير العام

)Harvard Business School(

 محلل مالي مجاز

 )CFA Institute(

كان  اأبوظبي،  حكومة  في  المالية  بدائرة  الإلتحاق  قبل 

ال�سيد/ محمد الهاملي ي�سغل من�سب، المدير الم�ساعد 

لال�ستثمار.  اأبوظبي  جهاز  في  الأوروبية  الأ�سهم  لإدارة 

اأبوظبي لال�ستثمار كع�سو  وقد تم تعيينه بوا�سطة جهاز 

في مجل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري في �سهر اأكتوبر 

من عام 2004.

المنا�سب الخارجية 

 مدير تنفيذي

دائرة مالية اأبوظبي.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

�سركة اأبوظبي للموانىء.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية.

 ع�سو مجل�س اإدارة

هيئة ال�سحة في اأبوظبي.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سندوق اأبوظبي للتنمية. 

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي للخدمات العامة )"م�ساندة"(

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة مطارات اأبوظبي.

 ع�سو مجل�س اإدارة

هيئة الرعاية الجتماعية و�سوؤون الق�سر

 ال�سيد/ عالء محمد عطا

 خليل عريقات 

)ع�سو مجل�س الإدارة، الرئي�س التنفيذي(

في  قيادية  منا�سب  عريقات  عالء  ال�سيد/  �سغل 

و�ستاندرد  بنك  �سيتي  مثل  مرموقة  م�سرفية  موؤ�س�سات 

ت�سارترد بنك وموؤ�س�سات مالية اأخرى. وهو مدرب مجاز 

في مجال المبيعات وال�ستثمارات والت�سويق والقيادة. 

"الم�سرفي  جائزة  على  عريقات  عالء  ال�سيد/  ح�سل 

اآ�سيان  من   2007 عام  في  الخليج  منطقة  الواعد" عن 

بانكر بتاريخ 16 مار�س 2008. وفي عام 2009 تم اإختياره 

بوا�سطة مجلة "اآربيان بيزن�س" كاأحد التنفيذيين الأكثر 

�سعبية في منطقة مجل�س التعاون الخليجي.

المنا�سب الخارجية 

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق �س.م.ع.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة جلف كابيتال �س.م.ع.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

الهيئة ال�ست�سارية القليمية لما�ستركارد اآ�سيا/ 

البا�سيفيكي وال�سرق الأو�سط واأفريقيا.

 ع�سو 

اللجنة ال�ست�سارية ل�سركاء البنية التحتية في مبادلة.

 ع�سو 

المجل�س الفخري لنادي العين الريا�سي.

دروي�ش محمد   ال�سيد/ 

محمد الخوري  

 بكالوريو�س في اإدارة الأعمال 

 ،)Siena Heights College, Michigan( جامعة

الوليات المتحدة الأمريكية.

 برنامج المدير العام

)Harvard Business School(

يتمتع ال�سيد/ محمد الخوري بخبرة تزيد على ع�سرين 

يناير  �سهر  وفي  الأ�سول.   اإدارة  مجال  في  �سنة   )21(

من عام 2008 تم تعيين ال�سيد/ محمد دروي�س الخوري 

مديرًا تنفيذيًا لإدارة الأ�سهم الداخلية في جهاز اأبوظبي 

لال�ستثمار. 

قبل  من  تر�سيحه  تم   2004 عام  من  مايو  �سهر  وفي 

اإدارة  مجل�س  ع�سوية  اإلى  لالإن�سمام  اأبوظبي  حكومة 

 2006 اأبريل من عام  التجاري. وفي �سهر  اأبوظبي  بنك 

من�سب  لتولي  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�ساهمو  اأنتخبه 

ع�سو مجل�س اإدارة. وفي �سهر مار�س من عام 2009 تم 

لع�سوية  اأبوظبي  حكومة  قبل  من  اأخرى  مرة  تر�سيحه 

مجل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري. 

المنا�سب الخارجية 

 نائب رئي�س مجل�س اإدارة

�سركة عمان والإمارات لال�ستثمار القاب�سة.

 رئي�س اللجنة التنفيذية

�سركة عمان والإمارات لال�ستثمار القاب�سة.

 ع�سو مجل�س اإدارة

فينكورب.

 ال�سيد/ عبد اهلل

خليل  المطوع

 بكالوريو�س في اإدارة الأعمال

،)University of North Carolina( 
الوليات المتحدة الأمريكية  

يتمتع ال�سيد/ عبد اهلل المطوع بخبرة عملية طويلة لمدة 

ال�ستثمارات.  في مجال  �سنة  ع�سرين )20(  على  تزيد 

المالية  ال�سوؤون  مجالت  في  وا�سعة  بدراية  يتمتع  كما 

بنك  م�ساهمي  قبل  من  تر�سيحه  تم  وقد  والإدارية. 

اإدارة  مجل�س  ع�سو  من�سب  لي�سغل  التجاري  اأبوظبي 

بالبنك في �سهر مار�س من عام 1997.

المنا�سب الخارجية 

 مدير عام

مكتب ال�سيخ �سرور بن محمد اآل نهيان.

 ع�سو مجل�س اإدارة

الفالح لل�سرافة، الإمارات العربية المتحدة.

 ع�سو مجل�س اإدارة

بنك الفالح، باك�ستان. 

 ع�سو مجل�س اإدارة

وتين �سركة الت�سالت الباك�ستانية.

 ع�سو مجل�س اإدارة

الإتحاد الوطني للم�سارف، دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

 ال�سيد/ �سالم محمد

عثعيث العامري

 بكالوريو�س في اإدارة الأعمال 

 Colorado Technical University, Colorado( جامعة

Springs(، الوليات المتحدة الأمريكية  

المدير  من�سب  حاليًا  العامري  �سالم  ال�سيد/  ي�سغل 

اأبوظبي  مجل�س  في  الخا�سة  الأ�سهم  لدائرة  التنفيذي 

لالإ�ستثمار )منذ �سهر مايو من عام 2007(.

كع�سو  لال�ستثمار  اأبوظبي  مجل�س  بوا�سطة  تعيينه  قبل 

مايو  �سهر  في  التجاري  اأبوظبي  بنك  في  اإدارة  مجل�س 

من عام 2007، اأم�سى ال�سيد/ �سالم العامري ت�سع )9( 

الأ�سهم  دائرة  في  العالم  بقية  لمنطقة  كرئي�س  �سنوات 

الخا�سة بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

المنا�سب الخارجية

 مدير تنفيذي

مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

�سركة اأبوظبي لال�ستثمار.

تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

ال�سيد/ محمد اإ�سماعيل الفهيم   

 ماج�ستير في العلوم الم�سرفية والمالية

)الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان(. 

دولة  مجتمع  في  بارزة  �سخ�سية  الفهيم  محمد  ال�سيد   

الإمارات العربية المتحدة، وهو يعمل في جهاز اأبوظبي 

لال�ستثمار حيث ي�سغل من�سبًا كبيرًا منذ عام 1987. 

محمد  ال�سيد/  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�ساهمو  اأنتخب 

اإدارة  مجل�س  ع�سوية  اإلى  لالإن�سمام  الفهيم  اإ�سماعيل 

البنك في �سهر مار�س من عام 2009.  

المنا�سب الخارجية 

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي للخدمات المالية الإ�سالمية )�سركة 

فرعية تابعة لم�سرف اأبوظبي الإ�سالمي(.

 ع�سو مجل�س اإدارة

الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف )مجل�س 

اإ�ستثمار الأوقاف(.

 ع�سو مجل�س اإدارة

تكافل.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

�سركة بني يا�س لال�ستثمار.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الفجر لال�ستثمار.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة بلوم العقارية.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الهالل الأخ�سر للتاأمين.

ال�سيد/ محمد علي الظاهري 

 بكالوريو�س اإدارة الأعمال 

 ،)International University of America( جامعة

الوليات المتحدة الأمريكية  

قبل تعيينه بوا�سطة مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار كع�سو في 

مجل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري خالل �سهر مايو من 

عام 2007، كان ال�سيد/ محمد الظاهري ي�سغل من�سب 

كبير م�سوؤولي العمليات في اإدارة الخزينة العامة بجهاز 

اأبوظبي لال�ستثمار.

المنا�سب الخارجية 

 الخدمات المحا�سبية والمالية

مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار. 

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي لال�ستثمار.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الهالل تكافل.

 ع�سو مجل�س اإدارة

بنك اآر ات�س بي بيرهاد

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اآر ات�س بي كابيتال بيرهاد

 ع�سو مجل�س اإدارة

هيئة الأوراق المالية وال�سلع

 الـ�سـيـخ

�سلطان بن �سرور الظاهري 

 بكالوريو�س الأعمال والت�سويق

)Middlesex University، لندن، المملكة المتحدة(.

مجل�س  لع�سوية  الظاهري  �سلطان  ال�سيخ  اإنتخاب  تم 

البنك  م�ساهمي  بوا�سطة  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإدارة 

خالل �سهر مار�س من عام 2009.

المنا�سب الخارجية 

 الرئي�س التنفيذي

مجموعة الظاهري.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة اأبوظبي الوطنية لل�سياحة والفنادق. 

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الخزنة للتاأمين.

 ال�سيد/ خالد ديما�ش

ال�سويدي 

اأنظمة  تخ�س�س  الأعمال،  اإدارة  في  ماج�ستير 

ال�ستراتيجي والتخطيط  الإدارة   معلومات 

)Widener University، الوليات المتحدة الأمريكية(

الآلي الحا�سب  معلومات  اأنظمة  العلوم/   بكالوريو�س 

المتحدة  الوليات   ،Bethune Cookman College(

الأمريكية(

خالد  ال�سيد/  بتعيين  لال�ستثمار  اأبوظبي  مجل�س  قام 

اأبوظبي  بنك  اإدارة  بمجل�س  ع�سوًا  ال�سويدي  ديما�س 

التجاري في �سهر مار�س من عام 2009، ويتمتع ال�سيد/ 

الأعمال  في مجال  تقريبًا  عامًا  بخبرة )13(  ال�سويدي 

الإدارية  المنا�سب  من  العديد  تولى  حيث  الم�سرفية 

الرفيعة في بنك اأبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

المنا�سب الخارجية 

 الرئي�س التنفيذي

�سركة دا�س القاب�سة.

 ع�سو مجل�س اإدارة

تكافل.

 رئي�س مجل�س اإدارة

�سركة يونايتد تينا.

 ع�سو مجل�س اإدارة

�سركة الدار لالأوراق المالية.

 نائب رئي�س مجل�س اإدارة

�سركة منازل العقارية.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

�سركة �سيتي �سكيب.

 رئي�س مجل�س اإدارة 

�سركة الإمارات والمغرب.

 ع�سو مجل�س اإدارة 

�سركة اأبوظبي للخدمات المالية.

ال�سيد/ جون- بول بيير فيالن

)Institute Eludes Politiques )Paris فرن�سا 

)Licence et DEA Economie )Paris فرن�سا 

)Licence et DEA Science )Paris  فرن�سا 

فرن�سا  في  م�ساعد  كاأ�ستاذ  ق�سيرة  لفترة  العمل  بعد 

 - جون  ال�سيد/  اأن�سم  باري�س،  في  الجامعات  باإحدى 

تدرج  حيث   ،1971 عام  في  باريبا  بنك  اإلى  فيالن  بول 

في عدة منا�سب من مدير محفظة ا�ستثمارية اإلى رئي�س 

عام  وفي  الأ�سول.  اإدارة  بدائرة  ال�ستثمارات  ق�سم 

1982، التحق ال�سيد/ جون- بول فيالن بجهاز اأبوظبي 

تعيينه  قبل  اأوروبا  لمنطقة  اإقليمي  كمدير  لال�ستثمار 

ال�سيد/  عاد  وبعدها  الأ�ستثمار،   �سناديق  اأول  مدير 

جون- بول فيالن اإلى بنك باريبا في عام 1987 لي�سبح 

دائرة  في  ال�ستثمار  م�سوؤولي  وكبير  تنفيذي  رئي�س  اأول 

اإدارة الأ�سول في بنك باريبا. 

لال�ستثمار  اأبوظبي  جهاز  اإلى  عاد   1992 عام  وفي 

تم  ذلك  وبعد  لأوروبا  القليمي  المدير  من�سب  لي�سغل 

تعيينه م�ست�سارًا ومن ثم م�ست�سارًا رئي�سيًا لإ�ستراتيجية 

وحدة  رئي�س  من�سب  حاليًا  ي�سغل  وهو  ال�ستثمارات. 

الإدارة  مجل�س  ع�سو  �سمو  مكتب  في  الإ�ستراتيجيات 

المنتدب في جهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

ال�سرف  و�سام  الفرن�سي  الرئي�س  منحه   2007 عام  وفي 

من الدرجة الأولى. 

وفي �سهر مايو  من عام 2004، تم تعيين ال�سيد/ جون- 

بول فيالن بوا�سطة حكومة اأبوظبي كع�سو بمجل�س اإدارة 

بنك اأبوظبي التجاري.

المنا�سب الخارجية 

 رئي�س وحدة الإ�ستراتيجيات

بمكتب �سمو الع�سو المنتدب لجهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

 ع�سو في لجنة الإ�ستراتيجيات

بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

 رئي�س

مجموعة عمل التعوي�سات والمزايا.

 ع�سو 

في لجنة ال�ستثمار ب�سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد 

لإمارة اأبوظبي. 

 مدير

المدر�سة البريطانية - الخبيرات، اأبوظبي.

�سايمون كوبل�ستون 

اأمين �سر مجل�س الإدارة والم�ست�سار العام

تم تعيين ال�سيد/ �سايمون كوبل�ستون لتولي من�سب اأمين 

�سهر  خالل  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإدارة  مجل�س  �سر 

يناير من عام 2008. وال�سيد/ كوبل�ستون، محامي اأمام 

جامعة  من  تخرجه   بعد  مار�س  وويلز،  انجلترا  محاكم 

في  المحاماة  مهنة   ،)Durham University( دورهام 

يناير   �سهر  وفي  �سنوات.  ثماني )8(  لمدة  لندن  مدينة 

من عام 2006 التحق ال�سيد/ كوبل�ستون بجهاز اأبوظبي 

الأ�سواق  اأدارة  في  كمحامي  عمل  حيث  لال�ستثمار، 

والبنية  الإ�ستراتيجية  ال�ستثمارات  واإدارة  النا�سئة، 

التحتية.
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

مجلس اإلدارة

دور مجل�س الإدارة 

يعتبر مجل�س الإدارة )"المجل�س"( هو ال�سلطة العليا لإتخاذ القرار في البنك، 

حيث ي�سطلع المجل�س بم�سوؤولية قيادة والإ�سراف وال�سيطرة على البنك، وهو 

خالل  من  للم�ساهمين  م�ستدامة  قيمة  تحقيق  عن  الم�ساهمين  اأمام  م�سوؤول 

توجيه اأعمال البنك والإ�سراف عليها. وب�سفة خا�سة، ي�سطلع مجل�س الإدارة 

اأداء  بمتابعة  المجل�س  ويقوم  البنك.  و�سيا�سات  واإ�ستراتيجيات  اأهداف  بو�سع 

تلك  تنفيذ  والإ�سراف على  البنك  اإدارة  اإلى  الإر�سادات  البنك وتوجيه  اأعمال 

التوجيهات.

)اإما  الح�سور  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  الإدارة  مجل�س  قرارات  وت�سدر 

�سخ�سيًا اأو بالوكالة( خالل الإجتماع المعني.

بكل  النهو�س  ل�سمان  اأعماله  ثابتة على جدول  ببنود  الإدارة  ويحتفظ مجل�س 

من م�سوؤولياته على اأ�سا�س دوري محدد، وفي عام 2010، تركزت جهود مجل�س 

والتخطيط  المالي  والأداء  المخاطر  اإدارة  على  اأخرى،  اأ�سياء  �سمن  الإدارة، 

المالي والمراقبة والمتابعة والإ�ستراتيجية. ويقوم مجل�س الإدارة اأي�سًا بدرا�سة 

ومناق�سة تلك البنود الأخرى التي يتم اإدراجها على جداول اأعمال اجتماعاته 

ح�سب الحاجة.

عنه،  المنبثقة  اللجان  اأو من خالل  مبا�سرة  ب�سفة  الإدارة،  مجل�س  وي�سطلع 

بالم�سوؤولية عن الإ�سراف على اإدارة اأعمال و�سوؤون البنك بهدف تح�سين القيمة 

للم�ساهمين.

هيكل وتكوين المجل�س 

اأع�ساء  منهم  ع�سرة  ع�سوًا،  ع�سر  اأحد  من  عدد  من  الإدارة  مجل�س  يتكون 

والرئي�س  البنك،  م�ساهمي  بوا�سطة  تعيينهم  اأو  اإنتخابهم  يتم  تنفيذيين  غير 

مجل�س  اأع�ساء  واأغلبية  تنفيذي.  اإدارة  مجل�س  ع�سو  يكون  الذي  التنفيذي 

القانون  لأحكام  طبقًا  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مواطني  من  الإدارة 

التحادي لل�سركات التجارية واأحكام النظام الأ�سا�سي للبنك. ويتمتع الأع�ساء 

بم�سوؤوليات  للوفاء  المنا�سبة  والمهارات  والخبرات  بالمعرفة  بينهم  ما  في 

المجل�س وتوجيه البنك.

 ويدرك المجل�س الإلتزامات الأخرى لأع�سائه وهو مقتنع باأن تلك الم�سوؤوليات 

ل تتعار�س مع مهامهم واإلتزاماتهم كاأع�ساء بمجل�س اإدارة البنك.

اأع�سائه التنفيذيين وغير  اأن هناك توازنا منا�سبا قائما بين  ويعتبر المجل�س 

التنفيذيين، واأن حجم وتوازن المجل�س منا�سب. 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  بها  المكلف  المهام  بين  وا�سح  وتمييز  ف�سل  هناك 

منهما  كل  ي�سغل  اللذان  المن�سبان  وهما  التنفيذي،   بالرئي�س  المناطة  وتلك 

�سخ�س موؤهل ويتمتع بالخبرات المنا�سبة. وهناك فروقات وا�سحة بين مهام 

تت�سمن  حيث  التنفيذي،  والرئي�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  من  كل  وم�سوؤوليات 

الم�سوؤوليات الرئي�سية لرئي�س مجل�س الإدارة ما يلي: 

اأع�ساء  لجميع  الفعالة  الم�ساركة  من  والتاأكد  المجل�س  وتوجيه  -  قيادة 

القانونية  م�سوؤولياته  بكافة  الوفاء  للمجل�س  يمكن  حتى  المجل�س 

والتنظيمية بكفاءة عالية.

تفهم  من  والتاأكد  الم�ساهمين  مع  فاعلة  اإت�سالت  وجود  من  -  التاأكد 

اأع�ساء مجل�س الإدارة لوجهات نظر م�ساهمي الأغلبية.

-  الإ�سراف على تقييم الأداء ال�سنوي لمجل�س الإدارة وكل من اأع�سائه.

-  تطوير عالقة بناءة مع الرئي�س التنفيذي واإدارة اأدائه.

باإدارة  العليا  الإدارة  وفريق  التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  مجل�س  يفو�س  بينما 

الإدارة  فريق  واأفراد  التنفيذي  الرئي�س  يكون  بحيث  للبنك  اليومية  الأعمال 

العليا م�سوؤولين عن مراقبة ومتابعة اأعمال البنك ورفع التو�سيات اإلى مجل�س 

وتطبيق  البنك  موظفي  واإدارة  المتبعة  الإ�ستراتيجيات  بخ�سو�س  الإدارة 

القرارات الإ�ستراتيجية والت�سغيلية ال�سادرة عن المجل�س. 

التعيين والتقاعد واإعادة الإنتخاب

الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  جميع  يكون  للبنك،  الأ�سا�سي  النظام  لأحكام  طبقًا 

كل  مرة  الم�ساهمين  بوا�سطة  اإنتخابهم  لإعادة  اأنف�سهم  بتر�سيح  مطالبين 

اأي �ساغر، يمكن لأع�ساء مجل�س الإدارة  ثالث )3( �سنوات. وفي حالة ن�سوء 

اإنتخاب اأي ع�سو مجل�س اإدارة مر�سح ل�سغل هذا ال�ساغر، ولكن يجب على ع�سو 

مجل�س الإدارة الذي يتم تعيينه بهذه الطريقة تر�سيح نف�سه لالإنتخاب بوا�سطة 

الم�ساهمين خالل الإجتماع التالي للجمعية العمومية للم�ساهمين. ويقوم ثلث 

اأع�ساء مجل�س الإدارة بتر�سيح اأنف�سهم لإعادة الإنتخاب على اأ�سا�س �سنوي.

وللتر�سح لع�سوية مجل�س الإدارة، يجب على ال�سخ�س المتقدم للع�سوية تقديم 

مجل�س  عن  المنبثقة  الب�سرية  والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  لجنة  اإلى  طلب 

بين  اللجنة، من  وتقوم  تر�سيحه.  اللجنة على  والح�سول على موافقة  الإدارة 

اأ�سياء اأخرى، بدرا�سة ما اإذا كان ال�سخ�س المتقدم بالطلب يتمتع بالمهارات 

المطلوبة  بالمهارات  قائمة  اللجنة  و�سعت  وقد  المجل�س.  لع�سوية  الالزمة 

يلزم،  حيثما  اأي�سًا،  اللجنة  وتقوم  المجل�س.  لع�سوية  للتر�سيح  ككل  والالزمة 

المطبقة من قبل  ال�ستقاللية  بمعايير  يفي  الطلب  اإذا كان مقدم  ما  بدرا�سة 

البنك. وعندما يزمع مجل�س اأبوظبي لالإ�ستثمار تعيين ع�سو جديد بالمجل�س، 

يقوم اأوًل بالت�ساور مع اللجنة بخ�سو�س ذلك التعيين.

اإنتخاب  لال�ستثمار  اأبوظبي  لمجل�س  يحق  للبنك،  الأ�سا�سي  للنظام  وطبقًا 

يمتلكها  التي  المال  راأ�س  ن�سبة  مع  بالتنا�سب  الإدارة  اأع�ساء مجل�س  عدد من 

الن�سبة  2010 كانت هذه  31 دي�سمبر  بتاريخ  اأبوظبي لال�ستثمار )كما  مجل�س 

الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  كان   ،2010 دي�سمبر   31 بتاريخ  وكما   .)%64.84

ال�سويدي  عي�سى  �سعادة/  لال�ستثمار هم  اأبوظبي  قبل مجل�س  من  المر�سحين 

العامري  �سالم  وال�سيد/  الهاملي  محمد  وال�سيد/  الإدارة(  مجل�س  )رئي�س 

وال�سيد/ محمد الظاهري وال�سيد/ جون- بول فيالن وال�سيد/ محمد الخوري 

اأع�ساء مجل�س  2010 كان  31 دي�سمبر  وال�سيد/ خالد ال�سويدي. وكما بتاريخ 

الإدارة المنتخبين بوا�سطة الم�ساهمين الآخرين هم ال�سيد/ عبد اهلل المطوع 

وال�سيخ �سلطان الظاهري وال�سيد/ محمد الفهيم.

وطبقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي للبنك، فاإن الرئي�س التنفيذي هو ع�سو مجل�س 

اإدارة تنفيذي وبالتالي فهو غير موؤهل لالإنتخاب.

اإ�ستقاللية اأع�ساء مجل�س الإدارة 

يلتزم بنك اأبوظبي التجاري باإتباع وتطبيق اأف�سل ممار�سات حوكمة ال�سركات. 

اأو  تعار�س  وجود  ب�سبب  تن�ساأ  قد  التي  الأ�سرار  البنك  يدرك  خا�سة  وب�سفة 

ت�سارب بين الم�سالح على م�ستوى مجل�س الإدارة، �سواء كان اأم لم يكن ذلك 

التعار�س اأو الت�سارب مف�سحًا عنه. وبناًء عليه، بالرغم من اإعفاء البنك من 

المالية  الأوراق  هيئة  ال�سادر عن  ال�سركات  لنظام حوكمة  الإلزامي  التطبيق 

وال�سلع، ي�ستمر البنك في الرجوع اإلى نظام هيئة الأوراق المالية وال�سلع وكذلك 

اإلى اأف�سل الممار�سات الدولية في ما يتعلق باإ�ستقاللية اأع�ساء مجل�س الإدارة.

وبناًء عليه، قام البنك بدرا�سة اإ�ستقاللية اأع�ساء مجل�س اإدارته بالرجوع اإلى 

الممار�سات  لأف�سل  وطبقًا  وال�سلع  المالية  الأوراق  هيئة  عن  ال�سادر  النظام 

الدولية. وكما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010 كان اأع�ساء مجل�س الإدارة الم�ستقلين 

اأع�ساء  اأغلبية  2010 كان  المجل�س، وطوال عام  اأع�ساء  ثلث  اأكثر من  يمثلون 

الب�سرية  والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  ولجنة  والإمتثال  التدقيق  لجنة 

المنبثقتين عن مجل�س الإدارة، اأع�ساء م�ستقلين.

الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  اأن  من  التاأكد  على  البنك  حر�س  الأغرا�س،  ولهذه 

اأبوظبي لالإ�ستثمار  اأو جهاز  اأبوظبي  الموظفين لدى دائرة المالية في حكومة 

لي�س لديهم اإرتباطات اأو م�سالح مع البنك بقدر الإمكان حتى يمكن ت�سنيفهم 

على اأنهم م�ستقلين. 

التعريف والتطوير المهني 

بجميع  للترحيب  خ�سي�سًا  الغر�س  لهذا  م�سممة  تعريفية  برامج  و�سع  تم 

لأع�ساء  �سامل  دليل  البرامج من  وتتكون هذه  الجدد.  الإدارة  اأع�ساء مجل�س 

واأفراد  الآخرين  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  مع  اجتماعات  وعقد  الإدارة  مجل�س 

مهام  بخ�سو�س  �ساملة  اإر�سادات  اإلى  بالإ�سافة  بالبنك  العليا  الإدارة  فريق 

وم�سوؤوليات اأع�ساء مجل�س الإدارة وال�سيا�سات والإجراءات المتبعة لدى البنك 

والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات ال�سلة. وفي عام 2010، اأتيحت الفر�سة 

خالل  من  ومعلوماتهم  مهاراتهم  وتطوير  لتحديث  الإدارة  مجل�س  لأع�ساء 

حلقات درا�سية خارجية وعرو�س منتظمة للبيانات من قبل فريق الإدارة العليا 

ومن خالل مواد للمطالعة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، عملت اإدارة �سكرتارية مجل�س 

الإدارة مع العديد من مزودي الخدمات الخارجيين للتعرف على وتوفير دورات 

تدريبية منا�سبة م�سممة خ�سي�سًا لهذا الغر�س.

ال�سالحيات المقت�سرة على مجل�س الإدارة

الإ�ستراتيجية والإدارة – و�سع الأهداف والإ�ستراتيجيات التجارية طويلة الأمد 

ومتابعة اأداء الإدارة.

الهيكل وراأ�س المال -  اعتماد التغييرات الطارئة على هيكل راأ�س المال والهيكل 

التنظيمي للبنك وهياكل الإدارة والرقابة.

النهائية  والنتائج  المرحلية  النتائج  اإعتماد   – المالية  وال�سوابط  التقارير 

والتقرير ال�سنوي والح�سابات الختامية وتوزيعات اأرباح الأ�سهم وخطط العمل 

الهامة  والتغييرات  والتوقعات  التمويل(  خطط  ذلك  في  )بما  والموازنات 

مدققي  تنحية  اأو  وتعيين  ومكافة  المحا�سبية  الممار�سات  اأو  ال�سيا�سات  في 

الح�سابات وال�سيا�سات المحا�سبية الهامة الأخرى.

ال�سوابط الداخلية – و�سع ومتابعة ال�سوابط الداخلية.

المخاطر -  و�سع اإ�ستراتيجيات اإدارة المخاطر تقدير قدرة البنك على تحمل 

تلك المخاطر ومتابعة طريقة تعامل البنك مع المخاطر الرئي�سية.

الكبرى  والم�ساريع  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  اإعتماد   – الكبرى  المعامالت 

ب�سبب �سخامة مبالغ اأو اأحجام تلك ال�ستثمارات والم�ساريع بما فيها عمليات 

الإ�ستحواذ والدمج والعقود الكبيرة خارج �سياق الأعمال العادية. 

تعيينات اأع�ساء مجل�س الإدارة والتعيينات الأخرى – تعيين اأو تنحية اأع�ساء 

الإدارة  فريق  واأفراد  المجل�س  �سر  واأمين  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  مجل�س 

مجل�س  عن  المنبثقة  للجان  المرجعية  والبنود  المتتابع  والتخطيط  العليا، 

الإدارة وع�سوية تلك اللجان ومراجعة الأداء ال�سنوي لأع�ساء مجل�س الإدارة 

ولجان المجل�س. 

الرئي�س التنفيذي – تقييم اأداء الرئي�س التنفيذي �سنويًا والإ�سراف عليه.

وكبار  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  بمكافاآت  الخا�سة  ال�سيا�سة  – و�سع  المكافاآت 

المكافاآت  وخطط  الحوافز  خطط  واإعتماد  وو�سع  التنفيذيين  الموظفين 

الأخرى.

الإدارة  مجل�س  لجان  تفوي�س  تم  التي  الأمور  – متابعة  ال�سالحيات  تفوي�س 

ولجان الإدارة وفريق الإدارة القيام بها. 
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

مجلس اإلدارة )تابع(

الإجتماعات

يعقد مجل�س الإدارة اإجتماعات ب�سفة منتظمة ويح�سل اأع�ساء مجل�س الإدارة 

الطارئة  والتطورات  الإدارة  اأن�سطة لجان  الإجتماعات عن  على معلومات بين 

خالل  اجتماعات   )8( ثمانية  الإدارة  مجل�س  عقد  وقد    البنك.  اأعمال  على 

عام 2010.

الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  من  كل  ح�سور  تفا�سيل  التالي  الجدول  ويو�سح 

لإجتماعات المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س خالل عام 2010.

لجان مجل�س الإدارة 

بغر�س التمكن من القيام بمهامه والإ�سراف بفاعلية على اأعمال البنك، قام 

المجل�س بت�سكيل اأربع )4( لجان هي: 

1 - لجنة التدقيق والإمتثال.

2 - لجنة حوكمة ال�سركات.

3 -  لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية.

4 - لجنة المخاطر والئتمان.

وال�سالحيات  اللجان  بتلك  المناطة  المهام  على  الإطالع  ويمكن 

اللكتروني الموقع  على  منها  لكل  المرجعية  للبنود  طبقًا  لها   الممنوحة 

المرجعية  البنود  هذه  باأن  علمًا   www.adcb.com/about us/corporate
تخ�سع للمراجعة والتحديث ب�سفة منتظمة.  

مجل�س  عن  المنبثقة  اللجان  وروؤ�ساء  اأع�ساء  اأماكن  وتبديل  مراجعة  ويتم 

الإدارة ب�سفة منتظمة بغر�س تاأمين اأق�سى درجات المواءمة مع المتطلبات 

الأخرى والإلتزام التام بتلك المتطلبات. وب�سفة خا�سة، يلتزم البنك باأف�سل 

الممار�سات المحلية والدولية لحوكمة ال�سركات في ما يتعلق بت�سمين اأع�ساء 

مجل�س اإدارة م�ستقلين لتولي منا�سب رئي�س واأع�ساء لجنة التدقيق والإمتثال 

ولجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية.

1- لجنة التدقيق والإمتثال

ال�سيد/ محمد الخوري ) رئي�س اللجنة( 

ال�سيد/ خالد ديما�س ال�سويدي 

ال�سيخ �سلطان الظاهري

ال�سيد/ محمد الظاهري 

اأمين ال�سر : ال�سيد/ رامي ر�سالن 

م�ساعدة  في  والإمتثال  التدقيق  للجنة  الرئي�سية  والمهام  الم�سوؤوليات  وتتمثل 

مجل�س الإدارة للقيام بمهامه والإ�سراف على ما يلي:

نزاهة البيانات المالية للبنك، و  -

موؤهالت واإ�ستقاللية واأداء ومكافاآت المدققين الخارجيين للبنك، و  -

موؤهالت واإ�ستقاللية واأداء اإدارة التدقيق الداخلي بالبنك، و  -

الداخلية  وال�سيا�سات  والتنظيمية  القانونية  بالمتطلبات  البنك  -   التزام 

للبنك،

التقارير  على  المفرو�سة  ال�سوابط  فيها  بما  للبنك  الداخلية  -  ال�سوابط 

المالية والإف�ساح.

ترفع  حيث  ا�ست�ساريًا  دورًا  والإمتثال  التدقيق  لجنة  تلعب  عامة،  وب�سفة 

بع�س  في  اأنه  بيد  نهائية.  ب�سفة  عليها  للموافقة  المجل�س  اإلى  تو�سياتها 

الظروف المعينة المحددة يجوز للجنة التدقيق والإمتثال اإتخاذ قرارات ملزمة 

للمجل�س، منها على �سبيل المثال، الموافقة على اأحكام و�سروط تعيين مدققي 

الح�سابات الخارجيين.

وتعقد لجنة التدقيق والإمتثال اأربعة )4( اإجتماعات كل �سنة على الأقل، ويجب 

عليها رفع تقارير منتظمة اإلى مجل�س الإدارة.

الموقع  على  والإمتثال  التدقيق  للجنة  المرجعية  البنود  على  الإطالع  ويمكن 

www.adcb.com/about us/corporate governance  اللكتروني

اإفادة رئي�س لجنة التدقيق والإمتثال

اأربعة  من  تتكون  )“اللجنة”(  والإمتثال  التدقيق  لجنة  كانت   2010 عام  خالل 

)4( اأع�ساء مجل�س اإدارة غير تنفيذيين. وكان معظمهم يعتبرون م�ستقلين من 

قبل البنك. وقد كان رئي�س اللجنة ع�سو مجل�س اإدارة م�ستقل يتمتع بالموؤهالت 

والخبرات الالزمة في مجال ال�سوؤون المالية. 

وقد عقدت اللجنة ع�سرة )10( اإجتماعات في عام 2010، قامت خاللها بتكري�س 

وقتها لمناق�سة ومتابعة الأمور التالية: 

الإ�سراف على و�سع التقارير المالية وعمليات الإف�ساح.  -

متابعة اإختيار ال�سيا�سات والمبادىء المحا�سبية.  -

-  مناق�سة البيانات المالية ال�سنوية المدققة مع الإدارة والمدققين الخارجيين 

وب�سفة خا�سة درا�سة مدى مالءمة المخ�س�سات المحددة والمخ�س�سات 

العامة للبنك.

لدى  الإمتثال  وظائف  وتطوير  التنظيمية  للقوانين  الإمتثال  على  -  الإ�سراف 

البنك.

متابعة ال�سوابط الداخلية.  -

اإعتماد خطة التدقيق ال�سنوية.  -

الإ�سراف على اأداء واأن�سطة اإدارة التدقيق الداخلي.  -

تقييم موؤهالت واأداء واإ�ستقاللية مدققي الح�سابات الخارجيين.  -

مناق�سة �سيا�سات وممار�سات اإدارة المخاطر مع الإدارة.  -

ورد  الم�ستقل  الح�سابات  مدقق  يطرحها  التي  التدقيق  موا�سيع  -  مراجعة 

الإدارة عليها.

رفع تقارير منتظمة اإلى مجل�س الإدارة.  -

 وقد عقدت اللجنة اإجتماعات منتظمة مع مدققي الح�سابات الداخليين ومدققي 

الح�سابات الخارجيين بمعزل عن اإدارة البنك.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، قامت اللجنة باإجراء مناق�سات مع الإدارة العليا بخ�سو�س 

الأمور المتعلقة بمحفظتي ال�ستثمار والئتمان وكفاية المخ�س�سات والإنك�سافات 

ح�سب التوزيع الجغرافي وم�ستويات ال�سيولة وتخطيط راأ�س المال والأداء الفعلي 

مقارنة بالمخ�س�سات في الموازنة واإ�ستراتيجية النمو واإدارة اأ�سول واإلتزامات 

حر�ست  وقد  الأخرى.  التنظيمية  والجهات  المركزي  الم�سرف  وتقارير  البنك 

الداخليين  و/اأو  الخارجيين  المدققين  نظر  وجهات  اإلى  الإ�ستماع  على  اللجنة 

بخ�سو�س هذه الأمور.

محمد الخوري 

رئي�س لجنة التدقيق والإمتثال المنبثقة عن مجل�س الإدارة

تهيئة المعلومات

تقوم �سكرتارية مجل�س الإدارة بت�سليم الأوراق الخا�سة بالمجل�س اإلى اأع�ساء 

هوؤلء  لإ�ستخدام  مخ�س�سة  اآمنة  اإلكترونية  بوابة  خالل  من  الإدارة  مجل�س 

مجل�س  اأع�ساء  لتزويد  الإلكترونية  البوابة  هذه  اإ�ستخدام  ويتم  الأع�ساء. 

التعريفية.  اإلى المعلومات ذات ال�سلة والم�ستندات  باإمكانية الو�سول  الإدارة 

وتما�سيًا مع حر�س البنك على الإلتزام التام بمبادىء ال�سفافية، يجوز لأع�ساء 

اإلى كافة  اإ�ستخدام هذه البوابة الإلكترونية لمطالعة والو�سول  مجل�س الإدارة 

اإجتماعات  محا�سر  وكذلك  بالبنك  الإدارة  لجان  اإلى  المرفوعة  الم�ستندات 

تلك اللجان.  

اأيام  يقل عن ثالثة  الإدارة قبل ما ل  اأع�ساء مجل�س  اإلى  الأوراق  ت�سليم  ويتم 

وتتعاون  المجل�س.  اإجتماعات  من  اإجتماع  كل  لعقد  المحدد  الموعد  من  عمل 

اللجان  وروؤ�ساء  الإدارة  مجل�س  رئي�س  مع  فاعل  ب�سكل  المجل�س  �سكرتارية 

جداول  و�سع  من  للتاأكد  العليا  الإدارة  واأفراد  الإدارة  مجل�س  عن  المنبثقة 

اأعمال منا�سبة لالإجتماعات وتحقيق كل من هذه الإجتماعات لأق�سى درجات 

الفاعلية.

مجل�س الإدارة ال�سفةالإ�سم

الإجتماعات : 8

الرئي�س ر 

نائب الرئي�س ن  ر 

ع�سو  •

بداأت مدة التعيين الحالية اإعتبارًا من 31 مار�س 2010 )ثالث �سنوات(  )1(

مر�سح من قبل مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار  )2(

بداأت مدة التعيين اإعتبارًا من 31 مار�س 2009  )3(

لجنة

التدقيق

والإمتثال 

الإجتماعات: 10

لجنة

حوكمة 

ال�سركات

الإجتماعات: 4

لجنة 

المخاطر 

والئتمان 

الإجتماعات: 30

لجنة التر�سيح 

والمتابعة 

والمكافاآت 

الإجتماعات: 5

عبد اهلل المطوع

عالء عريقات

عي�سى ال�سويدي

جون بول فيالن

خالد ديما�س ال�سويدي

محمد علي الظاهري

محمد الفهيم 

محمد �سلطان الهاملي

محمد دروي�س الخوري 

�سالم محمد العامري

ال�سيخ �سلطان الظاهري

ع�سو مجل�س اإدارة )3( 

ع�سو مجل�س اإدارة 

ع�سو مجل�س اإدارة )2( )3(

ع�سو مجل�س اإدارة )2( )3(

ع�سو مجل�س اإدارة )2( )3( 

ع�سو مجل�س اإدارة )1( )2(

ع�سو مجل�س اإدارة )3(

ع�سو مجل�س اإدارة )1( )2( 

ع�سو مجل�س اإدارة )2( )3( 

ع�سو مجل�س اإدارة )1( )2(

ع�سو مجل�س اإدارة )3(  

8  •

8  •

8 ر 

8  •

8  •

5  •

5  •

7 ن  ر 

7  •

7  •

3  •

   

 

 

 

9  •

7  •

 

 

10 ر 
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4  •
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3  •

4 ر 

 

28  •
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16  •

 

 

 

20  •

 

23  •
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4  •

5  •
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

2 - لجنة حوكمة ال�سركات 

ال�سيد/ �سالم العامري )رئي�س اللجنة(

ال�سيد/ محمد الخوري  

ال�سيد/ عبد اهلل المطوع  

ال�سيد/ محمد الفهيم

اأمين ال�سر : ال�سيدة/ �سونيا �سانتولين

اإ�ستراتيجية  وتطوير  و�سع  على  لالإ�سراف  ال�سركات  حوكمة  لجنة  ت�سكيل  تم 

خا�سة،  وب�سفة  التجاري،  اأبوظبي  بنك  في  ال�سركات  حوكمة  عمل  وخطة 

ت�سطلع لجنة حوكمة ال�سركات بالم�سوؤوليات التالية:

تطوير اإجراءات حوكمة ال�سركات واأف�سل الممار�سات في البنك.   -

الإلتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحوكمة ال�سركات.   -

تقديم تقارير للجمهور عن الموا�سيع المتعلقة بحوكمة ال�سركات.   -

التو�سيات  وتنفيذ  الإدارة  لمجل�س  ال�سنوي  التقييم  عملية  على  -  الإ�سراف 

النا�سئة عن تلك العملية.

التاأكد من الإلتزام باأحكام نظام حوكمة ال�سركات الخا�س بالبنك.  -

الموقع  على  ال�سركات  حوكمة  للجنة  المرجعية  البنود  على  الإطالع  ويمكن 

اللكتروني www.adcb.com/about us/corporate governance. علمًا باأن 

اإ�ست�ساريًا حيث ترفع تقاريرها وتو�سياتها  تلعب دورًا  ال�سركات  لجنة حوكمة 

اإلى مجل�س الإدارة للموافقة النهائية. 

3 - لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية

ال�سيد/ محمد الهاملي )رئي�س اللجنة(

�سعادة/ عي�سى ال�سويدي

ال�سيد/ محمد الظاهري

ال�سيد/ خالد ديما�س ال�سويدي  

اأمين ال�سر: ال�سيدة/ �سونيا �سانتولين

الأمور  عن  الم�سوؤولية  الب�سرية  والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  لجنة  تتولى 

التالية:

-  التاأكد من �سحة ت�سكيل مجل�س الإدارة.

-  التاأكد من اإحتفاظ اأع�ساء مجل�س الإدارة الم�ستقلين با�ستقالليتهم ب�سفة 

م�ستمرة.

اإنتخاب وتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة.  -

عقد جل�سات توجيه وتدريب لأع�ساء مجل�س الإدارة الجدد والحاليين.   -

التخطيط المتتابع لع�سوية المجل�س وفريق الإدارة العليا.  -

اإختيار وتعيين اأع�ساء فريق الإدارة العليا.  -

تقييم اأداء المجل�س وكل من اأع�ساء المجل�س واأفراد فريق الإدارة العليا.  -

تطوير وتطبيق ومراجعة �سيا�سات الموارد الب�سرية والتدريب.  -

لدى  توافرها  يتعين  التي  البنك  قبل  من  المو�سوعة  المتطلبات  -  تحديد 

المدراء التنفيذيين والموظفين.

-  �سيا�سات مكافاآت الإدارة ومجل�س الإدارة ومكافاآت موظفي البنك وخطط 

الحوافز.

اإف�ساح البنك عن المعلومات المتعلقة بالمكافاآت.   -

وعند درا�سة ت�سكيل مجل�س الإدارة، تاأخذ لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد 

الب�سرية، بعين الإعتبار، المعلومات والمهارات والخبرات التي يتوقع اأن يكون 

من المطلوب تمتع اأع�ساء مجل�س الإدارة بها. ول ي�سمح لأي من اأع�ساء مجل�س 

الإدارة بالم�ساركة في اإتخاذ اأي قرارات تتعلق بتعيينه اأو مكافاآته.

مهارات  ومتطلبات  وتعيين  اختيار  واإجراءات  �سيا�سات  على  الإطالع  ويمكن 

على  التنفيذي  الرئي�س  ومكافاآت  اأداء  تقييم  و�سيا�سة  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء 

.www.adcb.com/about us/corporate governance الموقع اللكتروني

بع�س  باإتخاذ  مخولة  الب�سرية  والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  لجنة  وتكون 

القرارات المعينة الملزمة لمجل�س الإدارة بخ�سو�س التعيين والمكافاآت. وفي 

للموافقة  الإدارة  مجل�س  اإلى  تو�سياتها  اللجنة  ترفع  الأخرى،  الحالت  جميع 

النهائية عليها. 

والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  للجنة  المرجعية  البنود  على  الإطالع  ويمكن 

 www.adcb.com/about us/corporate اللكتروني  الموقع  على  الب�سرية 

.governance

اإفادة رئي�س لجنة حوكمة ال�سركات

وتقوم  العالم  حول  الممار�سات  اأف�سل  بمتابعة  ال�سركات  حوكمة  لجنة  ت�سطلع 

ممار�سات  لتح�سين  التو�سيات  وت�سدر  منتظم.  ب�سكل  دورية  مراجعات  بعمل 

م�ستويات  اأعلى  تحقيق  بغر�س  والإف�ساح  ال�سركات  حوكمة  مجال  في  البنك 

حوكمة ال�سركات.

في عام 2010، تم اإعفاء البنك من تطبيق نظام حوكمة ال�سركات ال�سادر عن 

في  اللجنة  ا�ستمرت  الإعفاء،  هذا  من  وبالرغم  وال�سلع.  المالية  الأوراق  هيئة 

هيئة  عن  ال�سادر  ال�سركات  حوكمة  نظام  في  الواردة  الإر�سادات  اإلى  الرجوع 

الأوراق المالية وال�سلع بخ�سو�س اأف�سل الممار�سات المحلية وكذلك في ما يتعلق 

بالتعرف على اأف�سل الممار�سات العالمية في هذا المجال.

عقدت اللجنة ثالثة )3( اإجتماعات خالل عام 2010، حيث قامت، �سمن اأ�سياء 

اأخرى، بتكري�س وقتها للموا�سيع التالية:  

تقييم اأداء اأع�ساء مجل�س الإدارة وتطورهم المهني ب�سفة م�ستمرة.  -

و�سع ومتابعة تنفيذ خطة حوكمة ال�سركات في البنك.  -

-  تحديد الجهات التابع لها بع�س كبار الم�سوؤولين المختارين في البنك لتاأمين 

اإ�ستقالليتهم.

-  مراجعة البنود المرجعية للجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة ورفع التو�سيات 

باإدخال التعديالت عليها.

-  مراجعة النظام الأ�سا�سي للبنك ورفع التو�سيات لإدخال التعديالت الالزمة 

عليه.

ال�سوابط  مجال  في  الدولية  الممار�سات  باأف�سل  البنك  اإلتزام  من  -  التاأكد 

الداخلية للحوكمة.

درا�سة الم�ساركة في رعاية الفعاليات المتعلقة بحوكمة ال�سركات.  -

-  متابعة اآخر التطورات الدولية في مجال اأف�سل ممار�سات حوكمة ال�سركات.

المجل�س  اأع�ساء  وتعيين  اإختيار  وطريقة  الإدارة  مجل�س  ت�سكيل  -  مراجعة 

ومتطلبات تاأهيليهم ومكافاآتهم والقرو�س الممنوحة اإليهم.

-  مراجعة نظام حوكمة ال�سركات المطبق لدى البنك ورفع التو�سيات باإدخال 

التعديالت عليه.

ن�سر المعلومات المتعلقة بحوكمة ال�سركات.   -

مراجعة عالقات الم�ستثمرين ووظائف الإمتثال.  -

الأمور  بخ�سو�س  عنه  المنبثقة  واللجان  الإدارة  مجل�س  اإلى  التو�سيات  -  رفع 

المتعلقة بحوكمة ال�سركات.

مراجعة خطابات تعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة.  -

وتلعب لجنة حوكمة ال�سركات دورًا اإ�ست�ساريًا وترفع تقاريرها اإلى مجل�س الإدارة 

للموافقة النهائية.

وتعتبر اللجنة اأنه قد تم اإحراز تقدم اإيجابي خالل عام 2010 بخ�سو�س تطبيق 

مبادرات البنك في مجال حوكمة ال�سركات، وقد ح�سل البنك على جائزة معهد 

"حوكمة" في مجال حوكمة ال�سركات تقديرًا لمبادراته القيمة في هذا المجال.

�سالم العامري

رئي�س لجنة حوكمة ال�سركات المنبثقة عن مجل�س الإدارة 

اإفادة رئي�س لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية

اإجتمعت لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية خم�س )5( مرات خالل عام 

2010، حيث قامت بمناق�سة الأمور التالية: 

اإختيار وتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة  -

تعريف اأع�ساء مجل�س الإدارة الم�ستقلين.  -

خطط التطوير المهني.   -

مكافاآت واأتعاب اأع�ساء مجل�س الإدارة.  -

تقييم اأداء ومكافاآت الرئي�س التنفيذي.  -

-  �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة العليا والموظفين المتبعة لدى 

البنك.

رفع التو�سيات بخ�سو�س التعوي�سات والمكافاآت   -

الهيكل التنظيمي وهيكل رفع التقارير.  -

تعيين اأع�ساء فريق الإدارة العليا.  -

-  اإختيار وتعيين اأفراد فريق الإدارة العليا كاأع�ساء بمجال�س اإدارات ال�سركات 

المرتبطة بالبنك.

واأفراد  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  لخالفة  بالتخطيط  الخا�سة  ال�سيا�سة  -  و�سع 

فريق الإدارة العليا.

تقييم اأداء الموظفين.  -

تقييم اأداء مجل�س الإدارة.  -

التطورات الدولية في مجال حوكمة ال�سركات في ما يتعلق بالمكافاآت.  -

وقد تم ت�سميم برامج المكافاآت والحوافز بحيث تكون قائمة على اأ�سا�س الأداء 

الم�ستهدف، وبما يتما�سى مع م�سالح الم�ساهمين واأف�سل الممار�سات من وجهة 

نظر حوكمة ال�سركات، وبحيث ت�سمن اأي�سًا اإتباع اأف�سل الطرق واأكثرها فاعلية 

في تعيين الموظفين وتطوير مهاراتهم والإحتفاظ بهم.

محمد الهاملي

رئي�س لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية المنبثقة عن مجل�س الإدارة

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

4- لجنة المخاطر والئتمان 

�سعادة/ عي�سى ال�سويدي )رئي�س اللجنة(

ال�سيد/ محمد الهاملي  

ال�سيد/ جون- بول  فيالن

ال�سيد/ عبد اهلل المطوع  

ال�سيد/ �سالم العامري

اأمين ال�سر: ال�سيد/ رامي ر�سالن 

تتمثل م�سوؤوليات لجنة المخاطر والئتمان في ما يلي: 

تطوير اأدوات اإدارة المخاطر.  -

و�سع وتطبيق اإ�ستراتيجيات وحدود اإدارة المخاطر.  -

الإلتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باإدارة المخاطر.   -

الإف�ساح عن الأمور المتعلقة باإدارة المخاطر.  -

الإلتزامات الئتمانية الكبرى للبنك.  -

م�سوؤولياتها  من  ببع�س  الإدارة  تفوي�س  والئتمان  المخاطر  للجنة  ويجوز 

المعينة من خالل لجنة الإدارة التنفيذية، ح�سبما ترى ذلك منا�سبًا. وخالل 

عام 2010،  قام مجل�س الإدارة بتفوي�س الإدارة ببع�س ال�سالحيات الئتمانية 

و�سالحيات الإقرا�س المعينة على ذلك الم�ستوى الذي اعتبرته اللجنة معقوًل 

ويحقق اأف�سل الم�سالح ب�سكل متحفظ، وكان هدف مجل�س الإدارة من تفوي�س 

المتعلقة  الأمور  الإنتباه على  تركيز  اإلى  العودة  ال�سالحيات هو  بتلك  الإدارة 

الوقت  نف�س  وفي  المخاطر(  و�سيا�سة  اإ�ستراتيجية  ذلك  في  )بما  بالمخاطر 

الإحتفاظ ب�سالحية اإعتماد والموافقة على قرارات منح الت�سهيالت الئتمانية 

والقرو�س التي تتخطى مبالغ معينة.

الموقع  على  والئتمان  المخاطر  للجنة  المرجعية  البنود  على  الإطالع  يمكن 

www.adcb.com/about us/corporate governance اللكتروني

تقييم الأداء 

يمثل وجود مجل�س اإدارة فاعل عن�سرًا حيويًا وهامًا لنجاح البنك. ولتقييم اأداء 

مجل�س الإدارة، يخ�سع مجل�س الإدارة اإلى تقييم �سارم لالأداء �سنويًا.

مجل�س  رئي�س  �سعادة  قيادة  تحت   2010 عام  عن  الأداء  تقييم  عملية  تمت  وقد 

الإدارة بم�ساعدة اأمين �سر المجل�س من خالل الإ�ستفادة من الخبرات ال�سابقة 

اأن �سيا�سة البنك تق�سي بتعيين  اإكت�سابها من التقييمات ال�سابقة، وبما  التي تم 

اإ�ست�ساري خارجي مرة كل ثالث )3( �سنوات للتاأكد من تحقيق اأق�سى درجات 

المو�سوعية في عملية تقييم الأداء، تم تقييم الأداء خالل عام 2010 داخليًا، اإذ 

كان قد تم ال�ستعانة باإ�ست�ساري خارجي خالل عام 2009. وفي عام 2010، تم 

تقييم الأداء داخليًا.هذا، و�سوف يتم خالل عام 2011، اإدخال اأي تغييرات لزمة 

تم التعرف عليها من خالل تقييم الأداء في عام 2010.

معامالت الأطراف ذات ال�سلة 

يتم موافاة مجل�س اإدارة البنك بتفا�سيل كافة المعامالت التي قد يكون لأي من 

اأع�ساء مجل�س الإدارة و/اأو الأطراف ذات ال�سلة، م�سالح محتملة فيها بغر�س 

بتلك  المعنيين  الإدارة  لها، ول يجوز لأع�ساء مجل�س  المجل�س  واإعتماد  مراجعة 

الم�سالح الم�ساركة في مناق�سة تلك الأمور اأو الإدلء باأ�سواتهم  بخ�سو�سها. 

اأق�سى حد ممكن، في معامالت مع  اإلى  وتق�سي �سيا�سة البنك، بعدم الدخول، 

القواعد  اأ�سا�س  على  اإل  الإدارة(  مجل�س  اأع�ساء  ذلك  في  )بما  معنية  اأطراف 

العادية المتبعة ب�سكل طبيعي.

ذات  الأطراف  معامالت  بخ�سو�س  البنك  اإجراءات  تفا�سيل  على  ولالإطالع 

ال�سلة، يرجى مراجعة الإي�ساح رقم )36( المرفق بالبيانات المالية المدققة.

ت�سارب الم�سالح 

الإدارة  مجل�س  لأع�ساء  الأخرى  الأعمال  اإلتزامات  الإدارة  مجل�س  يدرك 

بتطبيق  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام   2010 عام  وخالل  العليا.  الإدارة  وفريق 

يمكن  التي  ال�سيا�سة  وهي  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  م�سالح  ت�سارب  �سيا�سة 

البنك في  ال�سركات  لحوكمة  الألكتروني  الموقع  خالل  من  عليها   الإطالع 
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وكما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010، بناًء على الإقرارات الخطية المقدمة من قبل كل 

من اأع�ساء مجل�س الإدارة، كان المجل�س على قناعة بعدم وجود اأي ت�سارب بين 

المهام المكلف بها اأع�ساء مجل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا بالبنك واإلتزامات 

اأعمالهم الأخرى.

اإفادة رئي�س لجنة المخاطر والئتمان

خالل عام 2010، كانت لجنة المخاطر والئتمان )"اللجنة"( تتكون من خم�سة 

)5( اأع�ساء غير تنفيذيين بمجل�س الإدارة.

اإنخف�س  باللجنة،  المعينة الخا�سة  الإدارة ببع�س ال�سالحيات  لتفوي�س  ونتيجة 

اإجتماعًا   )26( وع�سرين  �ستة  اإلى   لي�سل   2010 عام  خالل  اإجتماعات  عدد 

مقارنة مع �سبعة وثالثين )37( اإجتماعًا خالل عام 2009. وكان هدف الإدارة 

الأمور  على  انتباهها  تركيز  من  اللجنة  تمكين  هو  التفوي�سات  تلك  عمل  من 

نف�س  وفي  المخاطر(،  و�سيا�سة  اإ�ستراتيجية  ذلك  في  )بما  بالمخاطر  المتعلقة 

الت�سهيالت  منح  قرارات  على  والموافقة  اإعتماد  ب�سالحية  الإحتفاظ  الوقت 

بالإ�سراف  اللجنة  قامت  وقد  معينة.  مبالغ  تتخطى  التي  والقرو�س  الئتمانية 

على اإدارة البنك للمحفظة الئتمانية بما في ذلك اإ�ستجابة وردود اأفعال الإدارة 

الئتمانية  الإنك�سافات  وتركيز  الئتمانية  المخاطر  في  ال�سائدة  الأنماط  تجاه 

من  تقارير  ودرا�سة  باإ�ستالم  اللجنة  قامت  اأي�سًا  العام  وخالل  الأ�سول.  ونوعية 

ال�سيا�سات  عن  المعنية(  الئتمان  ووحدات  الإدارة  )ولجان  العليا  الإدارة  فريق 

والإجراءات والتفاوتات المتعلقة بالمخاطر الئتمانية.

من  كبيرة  مجموعة  ومناق�سة  بدرا�سة  اللجنة  قامت  اأي�سًا،   2010 عام  وخالل 

وال�ستراتيجيات  المخاطر  �سيا�سات  اإلى  الئتمانية  الإلتزامات  من  الأمور 

باإ�ستراتيجية  المتعلقة  الموا�سيع  على  التركيز  زيادة  مع  الجديدة  والمنتجات 

و�سيا�سة المخاطر، حيث قامت اللجنة بما يلي: 

درا�سة المخاطر الفعلية ونق�س ال�سوابط في البنك.  -

-  م�ساعدة مجل�س الإدارة على التعرف على نوعية المخاطر التي يميل البنك 

اإلى تحملها.

اأن  من  للتاأكد  المخاطر  هيكل  ومراجعة  الإدارة  م�سوؤوليات  على  -  الإ�سراف 

التعر�س للمخاطر يتطابق مع مدى اإقبال البنك على تحمل المخاطر طبقًا 

لقرار مجل�س الإدارة.

متابعة فعالية وظائف اإدارة المخاطر في جميع اأنحاء البنك.  -

م�ستوى  على  للحفاظ  والأنظمة  والموارد  التحتية  البنية  كفاية  من  -  التاأكد 

مر�سي من اإجراءات وقواعد اإدارة المخاطر.

متابعة اإ�ستقاللية وظائف اإدارة المخاطر في جميع اأنحاء البنك.  -

توؤثر على  قد  التي  الداخلي  التدقيق  اإدارة  التي تطرحها  الموا�سيع  -  مراجعة 

اإطار عمل اإدارة المخاطر.

-  التاأكد من وجود وتنمية ثقافة الوعي بالمخاطر لدى جميع موظفي البنك.

-  درا�سة المخاطر الرئي�سية بما فيها مخاطر تركيز الإنك�سافات والإنك�سافات 

الئتمانية في مختلف القطاعات.

-  مراجعة الحدود الئتمانية وحدود الت�سهيالت الئتمانية ح�سب الدول للتاأكد 

من مطابقة مخاطر الإنك�ساف لمدى اإقبال البنك على تحمل المخاطر طبقًا 

لقرار مجل�س الإدارة.

مناق�سة  بخ�سو�س  الإجتماعات  من  المزيد  اللجنة  عقدت   ،2010 عام  وخالل 

اإ�ستراتيجية و�سيا�سة المخاطر، حيث تم عقد اأربعة )4( اإجتماعات كان التركيز 

مناق�سة  بهدف  المخاطر  و�سيا�سة  باإ�ستراتيجية  المتعلقة  الأمور  فيها فقط على 

ومراجعة الإ�ستراتيجيات وال�سيا�سات واأطر العمل والنماذج والإجراءات الموؤدية 

اإلى تعريف وقيا�س والتقليل من المخاطر الجوهرية ب�سكل كبير.

الوفاء  نحو   2010 عام  خالل  اإيجابيًا  تقدمًا  حققت  قد  اأنها  اللجنة  وترى 

بم�سوؤولياتها. 

عي�سى ال�سويدي 

رئي�س لجنة المخاطر والئتمان المنبثقة عن مجل�س الإدارة.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

الرقابة الداخليةسياسة أرباح األسهممكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وحصصهم في أسهم البنك

�سيا�سة المكافاآت 

على  الح�سول  بعد  المجل�س  بوا�سطة  �سنويًا  الإدارة  مجل�س  مكافاآت  تحديد  يتم 

والموارد  والمكافاآت  التر�سيح  لجنة  وتتولى  البنك.  م�ساهمي  من   بذلك  تفوي�س 

الب�سرية درا�سة اأي اإقتراحات باإدخال تغييرات على مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة 

قبل الح�سول على موافقات مجل�س الإدارة، واإذا لزم الأمر، م�ساهمي البنك.

مجل�س  لأع�ساء  يجوز  ل  للبنك،  الأ�سا�سي  والنظام  الإتحادية  للقوانين  وطبقًا 

الإدارة الح�سول على اأي مكافاآت عن اأي �سنة ل يحقق البنك فيها اأرباحًا �سافية.  

ي�سكل دفع اأرباح اأ�سهم �سنوية جزًء من التزامات البنك تجاه م�ساهميه. 

الإدارة  مجل�س  يقوم  معينة،  �سنة  اأي  خالل  الأ�سهم  اأرباح  توزيعات  ولتحديد 

بدرا�سة العديد من العوامل المختلفة مثل توقعات نمو الأرباح ومتطلبات ال�سيولة 

والم�ساريف الراأ�سمالية والتدفقات النقدية من العمليات واإ�ستراتيجية التو�سع في 

وي�سعى  المال.  راأ�س  الديون وقواعد كفاية  الإ�ستحواذ وو�سعية  الأعمال وعمليات 

البنك اإلى اإتباع طريقة فاعلة تزيد من المبالغ الموزعة على الم�ساهمين كاأرباح 

مراعاة  مع  واأي�سًا  الإعتبار،  بعين  الذكر  الآنفة  العنا�سر  كافة  اأخذ  بعد  اأ�سهم 

الحد الأق�سى المقرر قانونًا بخ�سو�س المبالغ المتاحة للتوزيع. وب�سفة خا�سة، 

للبنك  الأ�سا�سي  النظام  واأحكام  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لقوانين  طبقًا 

العامة  الم�ساريف  ا�ستقطاع  بعد  ال�سنوية،  الأرباح  توزيع  يتعين   ،)82 )المادة 

الأرباح  من  بالمئة )%10(  ع�سرة  تجنيب  يتم  )اأ(  يلي:  كما  الأخرى،  والتكاليف 

لتكوين الإحتياطي القانوني و)ب( يتم تخ�سي�س ن�سبة اأخرى لتكوين اأي اإحتياطي 

اإختياري، و)ج( يتم توزيع ن�سبة ل تقل عن خم�سة بالمئة )5%( على الم�ساهمين، 

الأرباح  �سافي  من   )%10( بالمائة  ع�سرة  على  تزيد  ل  ن�سبة  تخ�س�س  و)د( 

كمكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة ولكن فقط بعد موافقة الجمعية العمومية، و)هـ( 

تو�سية  على  بناء  الم�ساهمين  على  توزيعها  اأو  المتبقية  بالأرباح  الحتفاظ  يتم 

مجل�س الإدارة.

وب�سفة عامة، يتم توزيع الأرباح �سنويًا، اإما نقدًا اأو على هيئة اأ�سهم منحة خالل 

فترة زمنية ق�سيرة بعد اإجتماع الجمعية العمومية ال�سنوية لم�ساهمي البنك.

ولم يو�سي اأع�ساء مجل�س الإدارة بدفع اأي اأرباح اأ�سهم عن عام 2010.

يتولى مجل�س الإدارة الم�سوؤولية عن الأمور التالية: 

البنك. اأ�سول  لحماية  فاعلة  اإجراءات  اإتخاذ  من  التاأكد  	•
يمكن  مالية  ومعلومات  منا�سبة  محا�سبية  ب�سجالت  الإحتفاظ  من  	التاأكد  	•
اأدنى  اإلى  التقليل  اأو  لتفادي  م�سممة  اإجراءات  خالل  من  عليها  الإعتماد 

والأنظمة  بالقوانين  الإلتزام  من  التاأكد  وكذلك  المخاطر،  من  ممكن  حد 

المطبقة.

واإدامة  والتاأكد من و�سع  الداخلية  الرقابة  	التاأكد من كفاية وفاعلية نظام  	•
الإجراءات الالزمة لذلك.

ومراجعة  الرقابة  اأهداف  وتحديد  الداخلية  الرقابة  نظام  فاعلية  	تقييم  	•
ال�سيا�سات الهامة للرقابة وو�سع اإجراءات الرقابة ذات ال�سلة.

اإدارة  بوا�سطة  البنك  اأنحاء  جميع  في  كثب  عن  المراقبة  اأعمال  متابعة  يتم 

ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الإدارة.  عن  م�ستقلة  ب�سفة  تعمل  التي  الداخلي  التدقيق 

يتولى عنا�سر اإدارة المخاطر والإمتثال متابعة الأن�سطة ب�سفة م�ستمرة. وتغطي 

كافة هذه الوظائف الثالثة جميع اأن�سطة البنك ب�سفة عامة ومجالت المخاطر 

مجل�س  عن  المنبثقة  والمتثال  التدقيق  لجنة  وتقوم  خا�سة.  ب�سفة  الرئي�سية 

الإدارة بمراجعة تقارير التدقيق دوريًا وتتاأكد من قيام الإدارة بتغطية/التعامل 

اآثار المخاطر التي يتم  مع كافة نقاط ال�سعف التي يتم اإكت�سافها والتقليل من 

التعرف عليها بالإ�سافة اإلى تطبيق ال�سيا�سات/الإجراءات بفاعلية والتاأكد من 

قيام الإدارة بحماية م�سالح البنك وم�ساهميه.

مراجعة  الإدارة  مجل�س  عن  المنبثقة  والإمتثال  التدقيق  لجنة  تتولى  وبينما 

تتولى  ال�سيا�سات،  تلك  وتطبيق  البنك  في  الإمتثال  �سيا�سات  على  والإ�سراف 

الم�سوؤولية عن  المخاطر،  اإلى كبير م�سوؤولي  التابعة  بالبنك،  الإمتثال  مجموعة 

التنظيمية  للمتطلبات  الإمتثال  عمليات  مطابقة  من  والتاأكد  ومتابعة  تطبيق 

اإجراءات  تطبيق  بمتابعة  بالبنك  الإمتثال  مجموعة  اأي�سًا  وتقوم  والقانونية. 

مكافحة غ�سيل الأموال واإجراءات التدريب الداخلي طبقًا لتلك الإجراءات. وفي 

عام 2010، تم التركيز ب�سفة خا�سة على ن�سر وتدعيم ثقافة الإمتثال من خالل 

تطوير البنية التحتية لأنظمة و�سيا�سة الإمتثال.

كما �سهد عام 2010 المزيد من التركيز على اإدارة المخاطر التنظيمية، حيث 

تم تقوية وتدعيم عمل مجموعة الإمتثال من خالل هيكل تنظيمي ومجموعة من 

ال�سيا�سات والإجراءات  اإلى تح�سين وتدعيم  اأدى ذلك  الأكفاء. وقد  الموظفين 

والأنظمة لتحقيق تح�سن كبير في عمليات الإمتثال في مجالت مكافحة غ�سيل 

مخالفة  وعقوبات  المالية  المجالت  في  الإرهابية  العمليات  ومكافحة  الأموال 

التقارير  زيادة  اإلى  الإجراءات  تلك  جميع  اأدت  وبالتالي،  الإمتثال.  اإجراءات 

التنظيمية ب�سكل كبير خالل الفترة. كما قام البنك خالل العام باإتخاذ العديد 

من مبادرات التدريب التي اأدت بدورها اإلى زيادة الوعي باأهمية وظائف الإمتثال 

بين جميع موظفي البنك.

وتتولى الإدارة، تحت اإ�سراف مجل�س الإدارة، الم�سوؤولية عن و�سع واإدامة نظام 

م�ستمر  ب�سكل  النظام  هذا  وتكاملية  كفاية  مراجعة  وعن  محكم  داخلي  رقابة 

بهدف تحديد والتعرف على المخاطر واإدارتها بفاعلية وكفاءة.

مزايا اأخرى 

كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010، لم يكن يحق لأع�ساء مجل�س الإدارة الح�سول على 

اأي مكافاآت اأداء اأو خطط حوافز طويلة الأمد اأو غيرها. ول يح�سل اأع�ساء مجل�س 

الإدارة على اأي معا�سات تقاعد من البنك.

ويحق لأع�ساء مجل�س الإدارة الح�سول على قرو�س من البنك، وقد ح�سلوا بالفعل 

على هذه القرو�س طبقا لالأحكام وال�سروط ال�سائدة والمطبقة على العمالء.  

لقد داأب البنك على منح هدايا اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة على اأ�سا�س �سنوي، وهي 

هدايا ب�سفة عامة لي�ست ذات قيمة كبيرة في �سياق الو�سع المالي العام للبنك.

اأتعاب اأع�ساء المجل�س

)درهم �سنويًا(

الإ�سم

اللجان  اإجتماعات  ح�سور  اأتعاب 

)بخالف لجنة التدقيق والإمتثال(

اأتعاب ح�سور اإجتماعات 

لجنة التدقيق والإمتثال

بتاريخ  المملوكة  الأ�سهم 

1 يناير 2010

بتاريخ  المملوكة  الأ�سهم 

التغيير في عدد الأ�سهم المملوكة31 دي�سمبر 2010

رئي�س مجل�س الإدارة

ع�سو مجل�س الإدارة

عبد اهلل المطوع

عالء عريقات

عي�سى ال�سويدي

جون – بول فيالن

خالد ديما�س ال�سويدي

محمد علي الظاهري

محمد الفهيم

محمد �سلطان الهاملي

محمد دروي�س الخوري

�سالم محمد العامري

ال�سيخ �سلطان الظاهري

ل �سيء )1(

ل �سيء )1(

الرئي�س 5.000

الع�سو 4.000

الرئي�س 7.500

الع�سو 6.000

2.347.277

)2(476.693

0

6.012

0

0

0

0

837.325

0

10.000

2.347.277

)3(1.166.348

0

6.012

0

0

0

0

730.000

0

55.000

0

689.655

0

0

0

0

0

0

)107.325(

0

45.000

)1( بما اأن البنك لم يحقق اأي اأرباح �سافية خالل عام 2009، لم يحق لأع�ساء مجل�س الإدارة، طبقًا للقوانين الإتحادية، الح�سول على اأتعاب مجل�س الإدارة.

)2( وحدات مقيدة طبقًا لخطة الحوافز الطويلة الأمد ت�ستحق بتاريخ 31 دي�سمبر 2010

)3( منها )اأ( 476.693 وحدة مقيدة طبقًا لخطة الحوافز الطويلة الأمد ت�ستحق بتاريخ 31 دي�سمبر 2010 و)ب( 689.655 وحدة مقيدة طبقًا لخطة الحوافز الطويلة الأمد ت�ستحق بتاريخ 31 دي�سمبر 2012

ح�س�س اأع�ساء مجل�س الإدارة في اأ�سهم البنك

المكافاآت 

العام  2010 عن  عام  الإدارة خالل  اأع�ساء مجل�س  اإلى  المدفوعة  الأتعاب  كانت 

2009 كما يلي:

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

مكافآت وحوافـ ز اإلدارةلجان اإلدارةالرقابة الداخلية )تابع(

تنطوي جميع اأنظمة الرقابة الداخلية، مهما كانت م�سممة بطريقة جيدة، على 

ل  قد  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فاإن  والحدود،  القيود  لهذه  ونظرًا  قيود وحدود. 

المخاطر.   جميع  اإكت�ساف  ت�سمن  اأو  المخاطر  كافة  حدوث  منع  دائمًا  ت�سمن 

م�ستوى  حتى  المخاطر  لإدارة  الداخلية  الرقابة  نظام  ت�سميم  تم  عليه،  وبناًء 

معقول، ولكن ل يمكن اأن نتوقع منها اإ�ستبعاد المخاطر تمامًا. ولذا، فاإن نظام 

�سمان  يوفر  اأن  يمكن  ل  ولكن  معقولة  تاأكيدات  فقط  يوفر  الداخلية  الرقابة 

للفعالية  تقييمات  اأي  توقعات  تخ�سع  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  المطلقة.  للفعالية 

ب�سبب  كافية  غير  ال�سوابط  ت�سبح  اأن  اإمكانية  اإلى  الم�ستقبلية  الفترات  خالل 

اأو  الأخرى  الظروف  اأو  الإقت�سادية  الظروف  اأو  البنك  الطارئة على  التغييرات 

ب�سبب تراجع م�ستوى الإمتثال لل�سيا�سات اأو الإجراءات.

وفي عام 2010، قام مجل�س الإدارة، من خالل لجنة التدقيق والإمتثال المنبثقة 

عن مجل�س الإدارة، باإجراء مراجعة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنك حيث 

والت�سغيلية  المالية  ال�سوابط  فيها  بما  ال�سوابط  جميع  المراجعة  هذه  غطت 

و�سوابط الإمتثال واأنظمة اإدارة المخاطر. وقد ح�سلت لجنة التدقيق والإمتثال 

على تاأكيد باأن الإدارة قد اإتخذت اأو ب�سدد اإتخاذ الإجراءات الالزمة لعالج اأي 

نقاط �سعف تم التعرف عليها.

ترتيبات التدقيق 

يتم تعيين المدقق الخارجي لح�سابات البنك مرة كل �سنة. وفي عام 2010 عينت 

الجمعية العمومية العادية للم�ساهمين ال�سادة/ ديلويت وتو�س، كمدقق خارجي 

لح�سابات البنك. 

للبنك  الأ�سا�سي  والنظام  والإمتثال  التدقيق  للجنة  المرجعية  البنود  وتت�سمن 

المدققين  اإ�ستقاللية  على  الحفاظ  من  للتاأكد  اإتخاذها  يتعين  التي  الإجراءات 

الخارجيين لح�سابات البنك، بحيث:

	ل يجوز تعيين اأي موؤ�س�سة تدقيق لمدة تزيد على �سبع )7( �سنوات متتالية  	•
دون موافقة الم�ساهمين.

التدقيق  التدقيق م�سوؤوًل عن  اأي �سريك فرد في موؤ�س�سة  يكون  اأن  	ل يجوز  	•
لمدة تزيد على خم�س )5( �سنوات متتالية.

	تقوم اللجنة باإ�سدار تو�سيات بخ�سو�س تغيير موؤ�س�سات التدقيق الخارجي  	•
اأو ال�سريك الم�سوؤول عن تدقيق ح�سابات البنك وذلك للتاأكد من ا�ستقاللية 

المدققين الخارجيين.

اأي  تنفيذ  اللجنة،  موافقة  دون  الخارجيين،  الح�سابات  لمدققي  يجوز  	ل  	•
اأعمال اإ�سافية ل�سالح البنك ل ت�سكل جزًء من برنامج التدقيق.

وقد التزم البنك بالقواعد والأنظمة المحلية وكذلك باأف�سل الممار�سات الدولية 

في ما يتعلق بتعيين مدققي الح�سابات الخارجيين وتنفيذهم لأعمال غير متعلقة 

بالتدقيق.

والمدققين  والإمتثال  التدقيق  لجنة  بين  التدقيق  نطاق  على  الإتفاق  تم  وقد 

لجنة  اإجتماعات  الخارجي  التدقيق  موؤ�س�سة  في  ال�سريك  ويح�سر  الخارجيين. 

التدقيق والإمتثال بناء على دعوة من اللجنة، اإن كان ذلك مطلوبًا، كما يح�سر 

اإجتماعات مجل�س الإدارة التي يتم فيها الموافقة والتوقيع على البيانات المالية 

التدقيق  لجنة  وتعقد  الحاجة.  عند  ذلك  وبخالف  ال�سنوية،  ون�سف  ال�سنوية 

والمدققين  الداخليين  المدققين  مع  م�ستقلة  دورية  اإجتماعات  اأي�سًا  والإمتثال 

الخارجيين دون ح�سور اأي ممثل لالإدارة. 

مدققي  بتعيين  يتعلق  فيما  ال�سركات  حوكمة  ممار�سات  باأف�سل  البنك  التزم 

الح�سابات الخارجيين وتنفيذهم لأعمال غير متعلقة بالتدقيق.

فو�س المجل�س لجنة الإدارة التنفيذية ببع�س الأن�سطة اليومية المعينة. وتجتمع 

لجنة الإدارة التنفيذية اأ�سبوعيًا وترفع تقاريرها اإلى المجل�س.

البنك  اإدارة  فريق  الرئي�سيين في  الأع�ساء  التنفيذية من  الإدارة  لجنة  وتتكون 

الذين يتم اإعتماد تعيينهم بوا�سطة لجنة التر�سيح والمكافاآت والموارد الب�سرية. 

وت�ستمل مهام لجنة الإدارة التنفيذية على ما يلي: 

و�سع الهيكل التنظيمي لالإدارة ولجان الإدارة.  -

والتو�سية  الإدارة  مجل�س  قبل  من  المو�سوعة  الإ�ستراتيجيات  -  تطبيق 

بالقرارات الإ�ستراتيجية وال�سيا�سات.

التو�سية بالموازنة ال�سنوية للبنك وخطة التمويل.  -

اإعتماد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لكل مجموعة اأعمال.   -

اإعتماد النفقات، حتى الحدود المعينة الم�سرح بها من قبل مجل�س الإدارة.   -

الفرعية  وال�سركات  الئتالف  و�سركات  والوكالت  الفروع  تاأ�سي�س  -  اإعتماد 

التابعة وتعيينات اأع�ساء مجال�س اإدارات ال�سركات الفرعية التابعة.

التحوط  ومنتجات  الديون  بتمويل  المتعلقة  الموا�سيع  على  -  الموافقة 

وال�ستثمارات حتى الحدود المعينة الم�سرح بها من قبل مجل�س الإدارة.

اإتفاقيات الت�سويات و�سطب الديون حتى تلك الحدود الم�سرح بها  -  اإعتماد 

من قبل مجل�س الإدارة.

اإعتماد المنتجات الجديدة.  -

عليها  الموافقة  �سلطة  تقت�سر  التي  تلك  با�ستثناء  البنك  �سيا�سات  -  اإعتماد 

على مجل�س الإدارة. 

وتت�سمن لجان الإدارة الأخرى كل من اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات ولجنة 

الأ�سول والإلتزامات ولجنة اإدارة المخاطر والئتمان ولجنة الإدارة العليا ولجنة 

تح�سيل الديون. وترفع جميع لجان الإدارة تقاريرها اإلى لجنة الإدارة التنفيذية. 

واإعادة تنظيم لجان  التنفيذية كامل ال�سالحية بمراجعة  الإدارة  للجنة  ويكون 

الإدارة والبنود المرجعية لكل من تلك اللجان ومجموعات العمل الأخرى.

مبادىء اإر�سادية 

تما�سيًا مع اإلتزام بنك اأبوظبي التجاري بتطبيق قواعد الحوكمة ب�سكل �سحيح 

وتحقيق قيمة م�ستدامة على الأمد البعيد للم�ساهمين، يهدف البنك اإلى الو�سول 

اأق�سى درجات ال�سفافية في تعامالته مع الم�ساهمين واأ�سحاب الم�سالح  اإلى 

الآخرين في ما يتعلق بقواعد المكافاآت والحوافز.

	يدفع بنك اأبوظبي التجاري تلك الم�ستويات المنا�سبة من المكافاآت لجذب  	•
واإدارة  لقيادة  الالزمة  بالمهارات  يتمتعون  بموظفين  والإحتفاظ  وتحفيز 

اإلى  ي�سعى  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأن  بيد  تناف�سية.  بيئة  في  البنك  وخدمة 

تفادي دفع مبالغ اأكثر مما يلزم لهذا الغر�س، ولذا فقد قام بو�سع �سيا�سات 

وممار�سات ت�ساعد على اإدارة المخاطر بفاعلية.

تعك�س  المكافاآت  رزم  اأن  من  التاأكد  اإلى  التجاري  اأبوظبي  بنك  	ي�سعى  	•
وتت�سمن  والإن�ساف  بالعدالة  وتتميز  والم�سوؤوليات  المهام  مع  وتتنا�سب 

والأداء  ككل  الموؤ�س�سي  بالأداء  مرتبطة  للقيا�س  وقابلة  وا�سحة  مكافاآت 

ال�سخ�سي لكل من الموظفين، حيث تدفع المكافاآت فقط على اأ�سا�س نتائج 

عملية �سارمة لتقييم الأداء.

وبقدر  الإعتبار،  بعين  الأ�سواق  في  ال�سائدة  والقيود  الأنماط  اأخذ  	مع  	•
البنك  موظفي  م�سالح  بين  المن�سود  التوازن  المكافاآت  تحقق  الإمكان، 

جهة  من  الآخرين  الم�سالح  واأ�سحاب  الم�ساهمين  وم�سالح  جهة  من 

والطويل.  الق�سير  الأمدين  على  الحوافز  من  مزيج  على  وتنطوي  اأخرى، 

ويتم ت�سميم العنا�سر ذات ال�سلة بطريقة توؤمن الإحتفاظ بولء الموظفين 

اأعلى  على  اأعمالهم  لتاأدية  حوافز  ومنحهم  البنك  خدمة  في  واإ�ستمرارهم 

الم�ستويات المطلوبة بالرغم من اإدراك اأهمية اإدارة المخاطر ب�سكل فاعل.

خطط الحوافز والمكافاآت – برنامج مكافاآت التنفيذيين

2006. ويهدف هذا البرنامج  و�سع البنك برنامج مكافاآت التنفيذيين في عام 

البنك  تحقيق  عند  للبنك  العليا  الإدارة  في  الرئي�سيين  الأع�ساء  مكافاأة  اإلى 

في  الم�ساركون  ي�ستحق  نقدية  مكافاآت  اأي  وتخ�سع  الم�ستهدف.  الأرباح  �سافي 

ذلك البرنامج الح�سول عليها اإلى �سرط الإ�ستمرار في خدمة البنك لمدة ثالث 

)3( �سنوات بعد الح�سول عليها. ونظرًا لأداء البنك خالل عام 2009، لم يتم 

دفع اأي مكافاآت بموجب برنامج مكافاآت التنفيذيين خالل عام 2010 )عن عام 

.)2009

عام  في  التنفيذيين  مكافاآت  برنامج  خطة  مراجعة  الإدارة  مجل�س  قرر  وقد 

2011، ب�سفة خا�سة بالرجوع اإلى مدى مالءمة �سافي الأرباح الم�ستهدف في 

�سياق اأف�سل الممار�سات النا�سئة في مجال المكافاآت.

مكافاآت خطط الحوافز – خطة الحوافز طويلة الأمد

الموظفين  كبار  ل�سالح  الأمد  البنك خطة حوافز طويلة  و�سع   ،2008 عام  في 

بالإدارة العليا للبنك. وتهدف هذه الخطة اإلى تحفيز فريق الإدارة العليا بالبنك 

على تحقيق قيمة م�ستدامة لم�سالح الم�ساهمين في البنك على الأمد الطويل. 

وتتكون مكافاآت خطة الحوافز على الأمد الطويل من ح�س�س في اأ�سهم البنك 

يتم منحها كمكافاأة لأفراد فريق الإدارة. ويخ�سع منح تلك المكافاآت اإلى بع�س 

المديرالبقاء في خدمة  اأنه يجب على  ومنها ب�سفة خا�سة،  المعينة،  ال�سروط 

البنك حتى اإنق�ساء الفترة المحددة التي عادة ما تكون ثالث )3( �سنوات بعد 

منح المكافاأة. وبغر�س التاأكد من الإلتزام بخطة الحوافز على الأمد الطويل دون 

تكبيد البنك اأي تكاليف اإ�سافية، اإ�ستحوذ مديرالخطة على اأ�سهم في البنك من 

ال�سوق بقيمة ت�ساوي المكافاأة. 

بلغ اإجمالي اأتعاب مدققي الح�سابات الخارجيين عن عام 2010 التي تم اعتمادها 

من قبل م�ساهمي البنك خالل اجتماع الجمعية العمومية 1.922.680 درهم. 

بالتدقيق  متعلقة  غير  اأعمال  عن  التدقيق  موؤ�س�سات  اأتعاب  اإجمالي  حين  في 

خالل عام 2010 كان 3.692.626 درهم. وقد ت�سمنت الأعمال غير المتعلقة 

اإلتزام"  تاأكيد  "خطاب  اإ�سدار  بالتدقيق خدمات مهنية متخ�س�سة بخ�سو�س 

المعلومات  وتحديث  الأجل  متو�سطة  المالية  ال�سندات  ببرنامج  يتعلق  فيما 

واإعادة  وا�ست�سارات مهنية متخ�س�سة  وتقديم ن�سائح  البرنامج  بهذا  الخا�سة 

تنظيم  واإعادة  الفجوات  تحليل  واإجراء  والحتياطات  المخ�س�سات  اإختبار 

ا�ست�سارية  وخدمات  المالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايير  طبقًا  الموازنة 

بخ�سو�س ال�سرائب المفرو�سة على البنك في الهند.

التدقيق الداخلي

عمليات  وكفاءة  فاعلية  تقييم  عن  الم�سوؤولية  الداخلي  التدقيق  مجموعة  تتولى 

اإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة بالبنك، كما هي م�سممة ومطروحة 

من قبل الإدارة. 

غير  حق  الداخلي  التدقيق  مجموعة  لموظفي  يكون  اأعمالهم،  ممار�سة  واأثناء 

وال�سجالت  الدفاتر  كافة  على  بالإطالع  التدقيق،  باأعمال  يتعلق  ما  في  مقيد، 

الورقية والإلكترونية وفروع البنك وال�سركات الفرعية التابعة له الخا�سة باإدارات 

واأ�سول البنك وممتلكاته الثابتة والمنقولة. 

على  تقوم  تدقيق  لطريقة  طبقًا  اأعمالها  الداخلي  التدقيق  مجموعة  توؤدي 

اأ�سا�س المخاطر وتغطي كافة وحدات البنك. ويعتمد عدد مرات وتوقيتات تلك 

التدقيقات على مدى المخاطر التي تنطوي عليها اأعمال كل وحدة وطريقة تقييم 

تلك المخاطر. ويتم اإجراء كافة تلك التدقيقات طبقًا لخطة تدقيق �سنوية مرنة 

يتم اإعدادها بوا�سطة مجموعة التدقيق الداخلي باإ�ستخدام طريقة منا�سبة تعتمد 

على المخاطر يتم اإعتمادها والموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق والإمتثال.

ومن الناحية الوظيفية يتبع رئي�س مجموعة التدقيق الداخلي اإلى لجنة التدقيق 

والإمتثال ومن الناحية الإدارية اإلى الرئي�س التنفيذي.

التنظيم والرقابة 

يخ�سع البنك اإلى اأربعة م�سادر رئي�سية للتنظيم والإ�سراف هي: 

الأن�سطة  بالإ�سراف على  المركزي  – يقوم الم�سرف  المركزي  الم�سرف   - 1

تفتي�سات  خالل  من  المركزي  الم�سرف  بوا�سطة  المتابعة  وتتم  الم�سرفية. 

بتقديم  الخا�س  بالمطلب  الإلتزام  من  والتاأكد  و�سجالته  البنك  على  منتظمة 

البيانات ب�سفة منتظمة بما فيها البيانات الئتمانية واإجراءات مكافحة جرائم 

غ�سيل الأموال.

القوانين الإتحادية – بما فيها القانون الإتحادي رقم )8( ل�سنة 1984 ب�ساأن   - 2

التنظيمية  والجهات  والتخطيط  الإقت�ساد  وزارة  تتولى  كما  التجارية  ال�سركات 

المحلية داخل كل اإمارة اإدارة تطبيقه والإلتزام به.

اإلى  البنك  المالية، يخ�سع  الأوراق  اأ�سواق  اأ�سهمها في  �سركة مدرجة  كونه   - 3

القواعد والأنظمة الخا�سة بهيئة الأوراق المالية وال�سلع واإلى القواعد والأنظمة 

الخا�سة بالأ�سواق المدرجة فيها اأ�سهمه وديونه بما فيها �سوق اأبوظبي لالأوراق 

المالية وبور�سة لندن وبور�سة لوك�سمبورج والبور�سة ال�سوي�سرية.

كموؤ�س�سة تمتلك حكومة اأبوظبي اأ�سهم فيها بن�سبة ل تقل ن�سبتها عن %50،   - 4

يقوم  الذي  اأبوظبي  في  المحا�سبة  ديوان  قبل  من  التدقيق  اإلى  البنك  يخ�سع 

بفح�س كفاءة وفاعلية الأن�سطة والأعمال المالية والت�سغيلية للبنك.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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تقرير مجل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

الحوكمة في بنك أبوظبي التجاريمكافآت وحوافز اإلدارة )تابع( وضع اإلستراتيجيات

مكافاآت  دفع  وعدم   2009 عام  خالل  بالرواتب  زيادات  اأي  منح  لعدم  ونظرًا 

الإدارة  موظفي  فيهم  بمن  الموظفين  اإلى  التنفيذيين  مكافاآت  برنامج  بموجب 

العليا وبالرغم من �سعف النتائج المالية للبنك عن العام 2009، نجح البنك في 

الح�سول على موافقة الم�ساهمين على دفع مكافاآت بموجب خطة الحوافز طويلة 

الأمد اإلى اأع�ساء الإدارة العليا للبنك لمكافاأتهم عن الأداء القوي )بخ�سو�س 

عام 2009( وكو�سيلة لالإحتفاظ بهوؤلء الموظفين في خدمة البنك.

وقد بلغ اإجمالي قيمة المكافاآت المدفوعة بموجب خطة الحوافز طويلة الأمد في 

عام 2010 )عن عام 2009( 47.084.827 درهم .

الرواتب والمخ�س�سات والمكافاآت النقدية لكبار التنفيذيين 

بموجب  مكافاآت  دفع  اأو   2009 عام  خالل  بالرواتب  زيادات  منح  لعدم  نظرًا 

برنامج مكافاآت التنفيذيين اإلى الموظفين بمن فيهم كبار التنفيذيين وبالرغم 

عام  خالل  البنك،  ح�سل   ،2009 العام  عن  للبنك  المالية  النتائج  �سعف  من 

نقدية )ومكافاآت  الموظفين مكافاآت  الم�ساهمين على منح  2010 على موافقة 

وكاأداة  القوي  اأدائهم  على  الموظفين  لمكافاأة  الأمد(  طويلة  الحوافز  خطة 

لالإحتفاظ بهوؤلء الموظفين في خدمة البنك.

المكافاآت  )با�ستثناء  اأخرى  ومكافاآت  رواتب  على  التنفيذيين  كبار  ح�سل  وقد 

النقدية( بما مجموعه 20.268.000 درهم. 

مجموعها  بلغ  نقدية  مكافاآت  على  الموظفون  ح�سل   ،2010 عام  خالل 

لكبار  منها  19.181.350درهم  تخ�سي�س  تم  درهم،   76.844.824

التنفيذيين. وقد جاءت هذه المكافاآت بخ�سو�س الأداء خالل عام 2009، وهي 

خا�سعة اإلى اإمكانية اإ�سترجاعها في حالة عدم الإ�ستمرار في خدمة البنك لمدة 

معينة. 

الإدارة  لجنة  اأع�ساء  التنفيذيين"  "كبار  تعبير  يعني  البند،  هذا  ولأغرا�س 

التنفيذية بالبنك.

م�ساهاة  درا�سات  لإجراء  م�ستقلين  خارجيين  اإ�ست�ساريين  اإلى  البنك  ويلجاأ 

معيارية لمكافاآت البنك ودرا�سات اأخرى للمكافاآت. وقد ح�سل البنك على نتائج 

اأحدث هذه الدرا�سات خالل عام 2010. 

اأبوظبي التجاري اأهمية تطبيق قواعد حوكمة ال�سركات ب�سكل جيد  يدرك بنك 

لدعم اإ�ستقرار الأ�سواق وحماية حقوق الم�ساهمين وتحقيق اأق�سى فائدة لهم. 

خالل  من  م�ساهمينا  بثقة  والإحتفاظ  على  الح�سول  جاهدين  نحاول  ونحن 

اإلتزامنا بتطبيق اأعلى معايير حوكمة ال�سركات بما يعك�س المتطلبات القانونية 

الأ�سا�سية  الإر�سادية  المبادئ  وتتمثل  الممار�سات.  لأف�سل  وطبقًا  والتنظيمية 

لحوكمة ال�سركات في البنك في ما يلي: 

الم�سوؤولية –  الف�سل ما بين ال�سلطات والتفوي�س بها ب�سكل وا�سح.  

الم�ساءلة –  في العالقات بين اإدارة البنك من جهة ومجل�س الإدارة من جهة 

اأخرى وبين مجل�س الإدارة من ناحية والم�ساهمين واأ�سحاب الم�سالح الآخرين 

من جهة اأخرى.

البنك  اأداء  تقييم  من  وال�سركاء  الم�ساهمين  لتمكين   – والإف�ساح  ال�سفافية 

وموقفه المالي.

العدالة –  في التعامل مع كافة اأ�سحاب الم�سالح.

نظام حوكمة ال�سركات

وفي  ال�سركات.  حوكمة  معايير  اأعلى  بتطبيق  التجاري  اأبوظبي  بنك  يلتزم 

على  يقوم  ال�سركات  لحوكمة  داخلي  نظام  بتطبيق  البنك  قام   ،2008 عام 

نظام  تعديل  تم  وقد  الدولية.  الممار�سات  واأف�سل  المحلية  الأنظمة  اأ�سا�س 

اللكتروني  الموقع  عبر  عليه  الإطالع  ويمكن   .2010 عام  في  ال�سركات   حوكمة 

www.adcb.com/aboutus/corporate governance

وكما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010، حقق البنك الإنجازات التالية: 

هيئة  عن  ال�سادرة  ال�سركات  حوكمة  باأنظمة  تقريبًا  الكامل  	الإلتزام  	•
تطبيق  من  البنك  اإعفاء  تم  قد  اأنه  من   بالرغم  وال�سلع  المالية  الأوراق 

هذا النظام  خالل العام. 

لتطبيق  �سنوات   )3( ثالث  مدته  البالغة  بالبنك  الخا�س  البرنامج  	اإنجاز  	•
اأف�سل الممار�سات في مجال حوكمة ال�سركات.

الإلكتروني الخا�س بحوكمة ال�سركات  الموقع  الإف�ساحات من خالل  	زيادة  	•
في البنك.

 .2009 لعام  للبنك  ال�سنوي  التقرير  في  الإف�ساحات  من  المزيد  	•
ككل.  الإدارة  ومجل�س  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  من  كل  اأداء  تقييم  	•

الإجراءات  لتح�سين  الم�سممة  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  العديد  	تبني  	•
الأ�سا�سية لحوكمة ال�سركات وتعزيز كفاءة مجل�س الإداراة.

وتقييم  ال�سركات  حوكمة  مجال  في  الدولية  للتطورات  م�ستمرة  	متابعة  	•
ممار�سات البنك. 

الجوائز

تقديرًا لإنجازات البنك في مجال حوكمة ال�سركات، فاز بنك اأبوظبي التجاري 

خالل عام 2010 بجائزة "حوكمة ال�سركات" من مجلة "وورلد فاينن�س" لتحقيق 

اأف�سل م�ستويات حوكمة ال�سركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم ن�سر 

مجال  في  درا�سة  كحالة  الدولي  البنك  بوا�سطة  التجاري  اأبوظبي  بنك  تجربة 

حوكمة ال�سركات.

ميثاق العمل 

جميع  في  موظفيه  كافة  على  ينطبق  عمل  ميثاق  التجاري  اأبوظبي  بنك  يطبق 

باللغتين  ن�سخة  على  الح�سول  ويمكن  بها.  اأعماله  البنك  يمار�س  التي  الدول 

العربية والنجليزية من ميثاق العمل عند الطلب.

معايير الإف�ساح 

م�ستويات  البنك  تحقيق  البنك  في  المطبقة  ال�سركات  حوكمة  مبادىء  تتطلب 

عالية من الإف�ساح وال�سفافية.

 www.adcb.com والتزامًا باأف�سل الممار�سات، قام البنك بتاأ�سي�س الموقع الإلكتروني

لتمكين �سركاء البنك من الإطالع على تلك المعلومات التي يرغبون بالح�سول عليها. 

التوا�سل مع الم�ساهمين 

تقريره  خالل  من  البنك  بها  يقوم  التي  المو�سعة  الإف�ساحات  اإلى  بالإ�سافة 

العالقات  واإدارة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  يعقد  الإلكتروني،  وموقعه  ال�سنوي 

تفهم  من  للتاأكد  الأغلبية  م�ساهمي  مع  منتظمة  حوارات  بالبنك  الإ�ستراتيجية 

الم�ساهمين  باإ�ستف�سارات  البنك  ويرحب  نظرهم.  لوجهات  الإدارة  مجل�س 

واأ�سحاب الم�سالح الآخرين بخ�سو�س م�ساهماتهم واأعمال البنك كذلك، ويتم 

التعامل مع هذه الإ�ستف�سارات بطريقة توؤمن منح اأكبر قدر ممكن من المعلومات 

نموذج   2009 عام  في  البنك  اأن�ساأ  الغر�س،  ولهذا  ممكنة.  فر�سة  اأ�سرع  وفي 

الموقع  في  الم�ستثمرين  عالقات  �سفحة  على  معرو�س  المرجعية  للمعلومات 

البنك  ويهيب   .www.adcb.com/aboutus/investorrelations اللكتروني 

بجميع ال�سادة الم�ساهمين ح�سور اإجتماعات الجمعية العمومية للم�ساهمين اأو 

تعيين وكالء للح�سور والإدلء باأ�سواتهم بالنيابة عنهم.

عالقات الم�ستثمرين 

في عام 2008، اأ�س�س البنك اإدارة عالقات الم�ستثمرين. وفي عام 2009، عين 

�سمن  الإدارتان،  هاتان  وتتولى  الإ�ستراتيجية.  للعالقات  جديدًا   مديرًا  البنك 

اأ�سياء اأخرى، المهام والم�سوؤوليات التالية: 

وتحليلها. الم�ستثمرين  عالقات  	•
الرئي�سيين.  البنك  و�سركاء  الم�ستثمرين  اإلى  الهامة  الإف�ساحات  	•

النظام الأ�سا�سي 

يمكن الإطالع على النظام الأ�سا�سي للبنك على الموقع اللكتروني 

www.adcb.com/about us/corporate governance

ال�سيرفة الإ�سالمية 

تم تاأ�سي�س "ميثاق" من بنك اأبوظبي التجاري، نافذة ال�سيرفة الإ�سالمية لدى 

على  �سنوات   )3( ثالث  م�سي  وبعد   .2008 عام  من  �سبتمبر  �سهر  في  البنك 

تاأ�سي�سها، اأ�سبحت دائرة ال�سيرفة الإ�سالمية ميثاق من بنك اأبوظبي التجاري 

تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المالية والخدمات الم�سرفية المتوافقة 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بالإ�سافة اإلى خدمات الخزينة العامة. وعلى مر 

للتاأكد من  الإجراءات  �سل�سلة من  بتطبيق  البنك  قام  الأخيرة  الثالثة  ال�سنوات 

عمليات  توفير  بغر�س  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وخدماته  منتجاته  مطابقة 

�سيرفة اإ�سالمية تحظى بثقة عمالئه ويتم تنفيذها طبقًا لإر�سادات وتوجيهات 

وتمار�س  اأ�سخا�س  ثالثة  من  تتكون  ال�سرعية  والرقابة  للفتوى  م�ستقلة  هيئة 

اأعمالها طبقًا لمعايير مجل�س الخدمات المالية الإ�سالمية وطبقًا لإر�سادات هيئة 

المحا�سبة والمراجعة للموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.

وتتكون هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية من:  

الدكتور/ ح�سين حامد ح�سن، رئي�س الهيئة.  -

ال�سيخ/ عبد الحكيم زوير، ع�سو الهيئة.  -

الدكتور/ محمد قا�سم، ع�سو الهيئة.  -

وفي  للبنك.  الإ�ستراتيجي  التوجه  تحديد  عن  الم�سوؤولية  الإدارة  مجل�س  يتولى 

عام 2010، و�سع البنك اإجراءات ر�سمية لو�سع الإ�ستراتيجيات بغر�س تح�سين 

وتدعيم دور مجل�س الإدارة في متابعة والإ�سراف على العملية والتاأكد من وجود 

حوار فاعل م�ستمر مع الإدارة.

التوجه  تحديد  فيه  تم  الذي  الإدارة  مجل�س  لأع�ساء  المبدئي  الإجتماع  وبعد 

المخاطر  تحمل  عوامل  اأخذ  )مع  القادمة  ال�سنة  خالل  للبنك  الإ�ستراتيجي 

وتوقعات الم�ساهمين وفر�س تطوير الأعمال والعوامل الأخرى بعين العتبار(، 

تتولى الإدارة العليا و�سع الخطة الإ�ستراتيجية للبنك حيث يتم طرح ومناق�سة 

طرح  ثم  ومن  المكاتب  خارج  يعقد  العليا  لالإدارة  اجتماع  خالل  الخطة  هذه 

يعقد  الإدارة  لمجل�س  اجتماع  في  المعتمدة  �سورتها  في  الخطة  هذه  ومناق�سة 

اأي�سًا خارج مكاتب البنك لإقرار الخطة الإ�ستراتيجية في ن�سختها النهائية. وبعد 

التقدم  لمتابعة  الإدارة  اإلى مجل�س  �سنوية  ربع  تقارير  العليا  الإدارة  تقدم  ذلك 

المحرز وال�سماح باإدخال اأي تعديالت لزمة على التوجه الإ�ستراتيجي.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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الحوكمة في بنك أبوظبي التجاري
)تابع(

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات 
عن حوكمة الشركات في بنك أبوظبي 

التجاري على الموقع األلكتروني : 
www.adcb.com/aboutus

مطابقته  توؤكد  منتج  لكل  فتوى  باإ�سدار  ال�سرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  وتقوم 

هيكل  على  الموافقة  ذلك  ويت�سمن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  باأحكام  واإلتزامه 

والوثائق  المنتج  ذلك  عليه  يقوم  الذي  الإ�سالمي  العقد  فيها  بما  المنتج 

ويمكن  بالمنتج.  المرتبطة  الأدبيات  وكافة  الت�سغيلية  العمليات  وتتابع  القانونية 

ال�سرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  بوا�سطة  ال�سادرة  الفتاوى  على  الإطالع 

الألكتروني: الموقع  وعلى  البنك  فروع  لدى  الإ�سالمية  المنتجات  من   لكل 

 .http://www.adcbmeethaq.com/aboutus

ويتم اإبالغ الأع�ساء الثالثة في هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية ب�سفة منتظمة 

المتبعة  والإجراءات  وال�سيا�سات  الإ�سترايتجيات  الطارئة على  التطورات  بكافة 

بوا�سطة البنك. ولإدارة العمليات اليومية وللتاأكد من الإلتزام باأحكام ال�سريعة 

اإ�ست�سارات  موؤ�س�سة  وهي  ال�سريعة  دار  مع  بالتوا�سل  البنك  يقوم  الإ�سالمية، 

الفتوى  هيئة  عقدت   2010 عام  وفي  ال�سرعي.  المن�سق  بدور  ت�سطلع  �سرعية 

والرقابة ال�سرعية اأربعة اإجتماعات لالإطالع على تقدم �سير الأعمال والم�سادقة 

على الموا�سيع ذات ال�سلة المقدمة اإليها خالل ربع ال�سنة المعني.

ويحتفظ البنك بمجموعة منف�سلة من دفاتر الأ�ستاذ العام والح�سابات للتاأكد 

التام لدفاتر و�سجالت ح�سابات ال�سيرفة الإ�سالمية طبقًا  من تحقيق الف�سل 

لمعايير هيئة المحا�سبة والمراجعة للموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية. ولهذا الغر�س 

كافة  بتمرير  ويقوم  الإ�سالمية  لل�سيرفة  م�ستقل  محا�سب  بتعيين  البنك  قام 

معامالت ال�سيرفة الإ�سالمية من خالل نظام م�سرفي اإ�سالمي م�ستقل. ويتم 

ال�سيرفة  لأعمال  العمومية  والميزانية  والخ�سائر  الأرباح  ح�ساب  بيانات  ن�سر 

الإ�سالمية داخليًا ب�سفة منتظمة وعلى اأ�سا�س دوري.

اأي  اإ�ستثمار  ويتم  الإ�سالمية  القرو�س  لتمويل  الإ�سالمية  الودائع  وت�ستخدم 

مبالغ زائدة في اإ�ستثمارات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وتم كذلك 

تخ�سي�س وحدة في دائرة الخزينة العامة لإدارة التمويل الإ�سالمي. وقد خ�سع 

مع  المتوافقة  والعمليات  المنتجات  مجالت  جميع  في  تدريبات  اإلى  الموظفون 

ب�سفة  الموظفين  هوؤلء  معلومات  تحديث  ويتم  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 

م�ستمرة. ويقوم فريق من اإدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق على اأعمال ال�سيرفة 

لأعمال  تدقيق  باإجراء  البنك  قام   2010 عام  وفي  منتظمة.  ب�سفة  الإ�سالمية 

وطرق  للمنتجات  الت�سغيلية  النواحي  ومراجعة  لفح�س  الإ�سالمية  ال�سيرفة 

تنفيذ الم�ستندات.

تطوير وتدريب الموظفين

التوطين �سيا�سة  	•
كجزء من �سيا�سة "التوطين"، اأ�سدرت حكومة اأبوظبي في عام 1999 تعليمات اإلى 

البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تق�سي بزيادة عدد مواطني دولة 

الإمارات العربية المتحدة العاملين في تلك البنوك بن�سبة ل تقل عن 4% �سنويًا.

اأبوظبي  بنك  التزم  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  حكومة  �سيا�سة  مع  وتما�سيًا 

التجاري بتوظيف وتدريب مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام 

بتنفيذ عدد كبير من المبادرات التي تهدف اإلى توظيف وتدريب والحتفاظ بمواطنين 

موؤهلين في جميع قطاعات اأعمال البنك وعلى مختلف الم�ستويات الإدارية.

وخالل عام 2010، ا�ستمر بنك اأبوظبي التجاري في تطبيق �سيا�سة توطين الوظائف 

على مختلف الم�ستويات من خالل تعيين وتنمية مهارات الكفاءات المواطنة حيث 

بلغ اإجمالي عدد الموظفين من مواطني الدولة ما يزيد على 1000 موظف بن�سبة 

تاأثير  )باإ�ستثناء   2010 عام  بنهاية  كما  الموظفين  مجموع  من   %36 حوالي  تبلغ 

عملية ال�ستحواذ(. 

بنك  قام  الوظائف،  توطين  ب�سيا�سة  التزامه  تعزيز  الى  الرامية  لجهوده  ودعمًا 

اأبوظبي التجاري بتاأ�سي�س "اأكاديمية اإماراتي"، وهي برنامج متخ�س�س يحمل ا�سم 

المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  لمواطني  الم�سرفية  المهارات  "مهارة" لتعليم 
حيث يمكن منح المتدربين بعد تخرجهم الفر�سة للتدريب اأثناء العمل في الإدارات 

مجال  في  ناجحة  مهنية  حياة  نحو  الإنطالق  ثم  ومن  يف�سلونها،  التي  والفروع 

الأعمال الم�سرفية.

خططه  تطبيق  مجال  في  الثابتة  بخطواته  دائمًا  يفخر  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإن 

الإمارات  دولة  مواطني  من  فيه  العاملين  ن�سبة  رفع  اإلى  الرامية  الإ�ستراتيجية 

العربية المتحدة من اأ�سحاب المواهب المتميزة.

الب�سرية الموارد  دائرة  بوا�سطة  التدريب  	•
يوؤمن بنك اأبوظبي التجاري باأن المعرفة التي يتمتع بها موظفوه ومنت�سبوه بها هي 

اأهم المزايا التناف�سية التي تميزه عن غيره من الموؤ�س�سات المالية. واإنطالقًا من 

دائما  البنك  يحر�س  الم�ستمر،  والتدريب  المعرفة  باأهمية  الرا�سخ  الإعتقاد  هذا 

على التعرف على اأف�سل الطرق لتنمية تلك المعارف والمعلومات وتطوير المهارات 

للحفاظ على هذه الميزة التناف�سية الأ�سا�سية.

والمبادرات  البرامج  من  الكثير  طرح  في  البنك  اإ�ستمر   ،2010 عام  خالل 

المتاحة  الإمكانيات  كافة  من  لالإ�ستفادة  للموظفين  الفر�س  اأف�سل  لتوفير 

المهنية،   م�سيرتهم  في  اأعلى  درجات  الى  والإنتقال  مهاراتهم  وتطوير  لتنمية 

لكل  المهني  للتطور  وا�سح  م�سار  توفير  في  الأمد  طويلة  الروؤية  تتمثل  حيث 

اأف�سل  اإ�ستخدام  خالل  من  وذلك  التجاري  اأبوظبي  بنك  موظفي  من  فرد 

م�ستوى.  اأعلى  على  خارجيين  تدريب  خدمات  ومزّودي  الداخلية  الم�سادر 

:2010 عام  تنفيذها خالل  تم  التي  التدريب  برامج  من  نماذج  يلي  ما  في   ونورد 

_  اأكاديمية القيادة والإدارة

الم�ستمر  التعلم  اإيجابية تح�س على  بيئة  بتوفير  التجاري ملتزم  اأبوظبي  1- بنك 

موظفيه  بها  يتمتع  التي  والقدرات  والمهارات  المعلومات  وتح�سين  تنمية  بهدف 

وذلك من خالل تبني ثقافة الكفاءة والإمتياز في كل ما نقوم به من  اأعمال.

2- ي�سجع بنك اأبوظبي التجاري موظفيه على التطور الم�ستمر لي�س فقط في مجال 

موظفيه  البنك  ي�سجع  كما  اأو�سع.  اإداري  منظور  من  اأي�سا  ولكن  الحالية  مهامهم 

دائما على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم العلمية والمهنية.

3- تم عقد �سل�سلة من الدورات التدريبية خالل العام داخل البنك وخارجه وذلك 

بغر�س رفع كفاءة الموظفين وتنمية مواهبهم القيادية ومهاراتهم الإدارية.

اإن�سموا الى  اأوف �سكوتالند الذين  _ تقديم دورة تعريفية لموظفي رويال بنك 

دورات  تقديم  الى  بالإ�سافة  التجاري  اأبوظبي  بنك  في  الم�سرفية  الأعمال  قطاع 

تعريفية مماثلة لآخرين التحقوا ب�سركة اأبوظبي التجاري للخدمات �س.م.ح. 

ي�سرنا اأن نقدم لكم تقرير بنك اأبوظبي التجاري عن اأن�سطة ومبادرات واإنجازات 

هذا  ياأتي  لل�سركات.  الجتماعية  الم�سوؤولية  مجال  في   2010 عام  خالل  البنك 

التقرير كجزء من برامجنا ومبادراتنا الم�ستمرة في مجال خدمة المجتمع الذي 

التزامنا بدعم وتر�سيخ مبادىء الم�سوؤولية  نعمل فيه، ولإلقاء ال�سوء على مدى 

واللتزام  الم�سوؤولية  درجات  اأعلى  الى  الو�سول  بغر�س  لل�سركات  الجتماعية 

بالمبادىء الأخالقية في كل ما نقوم به من اأعمال.

المالية  والموؤ�س�سات  البنوك  بين  مرموقة  مكانة  التجاري  اأبوظبي  بنك  يحتل 

العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولتدعيم والحفاظ على هذه المكانة 

المتميزة ي�سطلع البنك بدور ريادي في مجال الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 

والثقافية والريا�سية  والبرامج والمبادرات الجتماعية  الأن�سطة  كما يت�سح من 

هذه  وتنطلق  العام.  مدار  على  فيها  �ساركنا  التي  وغيرها  والتعليمية  وال�سحية 

والمنتجات  الم�سرفية  الخدمات  اأف�سل  تقديم  على  حر�سنا  من  المبادرات 

المالية لتلبية متطلبات عمالئنا وم�ساعدتهم على تحقيق طموحاتهم في مختلف 

مناحي الحياة بالإ�سافة الى حر�سنا على تحقيق اأف�سل م�سالح م�ساهمينا.

اأعمال  البنك  بها  يمار�س  التي  الطرق  مختلف  على  ال�سوء  التقرير  هذا  يلقي 

ال�سحية  والتوعية  البيئية  التوعية  ون�سر  زيادة  خالل  من  الم�سوؤولة  ال�سيرفة 

ودعم التكافل الجتماعي من خالل العديد من المبادرات.

اإننا ن�سع دائمًا م�سوؤولياتنا الجتماعية وخدمة مجتمعنا المحلي والإقليمي ن�سب 

اأعيينا في كل ما نقوم به من الأعمال ونتطلع دائما الى تح�سين م�ساهماتنا في 

هذا المجال الحيوي.

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات

كلمة اإلدارة 

المجاالت الرئيسية
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_ دورات تدريبية لالإماراتيين في الفجيرة والعين واأبوظبي: في اإطار المبادرات 

تمكنهم من  التي  والمهارات  بالمعلومات  الإمارات  دولة  اأبناء  تزويد  الى  الرامية 

اإماراتي من   300 بتدريب  البنك  قام  الم�سرفي،  القطاع  بناء م�ستقبل مهني في 

الم�سرفي.  العمل  واأ�س�س  مبادىء  مجال  في  جزئي  بدوام  تدريبية  دورات  خالل 

وبنهاية هذه الدورات ح�سل المتدربون على  �سهادات باإتمام التدريب، حيث يكون 

للمتفوقين من بين كل مجموعة الأولوية في التعيين بدوام كامل في البنك.

_ برنامج المدير الطموح للموظفين الإماراتيين بدرجة "م�سوؤول": وهو عبارة 

معلومات  وتنمية  مهارات  تطوير  خالله  من  يتم  اأ�سهر  ع�سرة  لمدة  برنامج  عن 

مدراء  لي�سبحوا  "م�سوؤول"  درجة  ي�سغلون  الذين  هوؤلء  من  اإماراتيًا  موظفًا   16

الم�ستقبل في بنك اأبوظبي التجاري. وي�ستمل هذا البرنامج على ور�س عمل داخلية 

وخارجية بالإ�سافة الى م�ساريع عملية لتنفيذ الأعمال.

�سل�سلة  العمالء: وهي عبارة عن  متقدمة في مجال مخاطر  تدريبية  دورات   _

الموا�سيع  الأفراد وغيره من  اإئتمان  برنامج مبادىء  التدريبية مثل  المناهج  من 

ذات ال�سلة.

�سكوتالند اأوف  بنك  رويال  موظفي  وتدريب  اإ�ستيعاب  	•
فارقة  عالمة  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأ�ساف   ،2010 عام  الأخيرمن  الربع  خالل 

بدولة  الم�سرفي  القطاع  في  بل  اإنجازاته  م�سيرة  طريق  على  فقط  لي�س  م�سيئة 

الإمارات العربية المتحدة ككل، وذلك من خالل اإ�ستحواذ بنك اأبوظبي التجاري 

الم�سرفية  والخدمات  الثروات  واإدارة  لالأفراد  الم�سرفية  الخدمات  قطاع  على 

للم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة لدى رويال بنك اأوف �سكوتالند في دولة الإمارات 

اإذ لأول مرة يقوم بنك محلي  الأولى من نوعها،  المتحدة في �سابقة هي  العربية 

بالإ�ستحواذ على اأعمال بنك دولي في دولة الإمارات. 

على  الموظفين  التجاري  اأبوظبي  لبنك  التفيذي  الرئي�س  �سجع  المنا�سبة،  وبهذه 

فر�سة  اأقرب  في  �سكوتالند  اأوف  بنك  رويال  من  الجدد  زمالئهم  على  التعرف 

وحثهم على العمل مع الأع�ساء الجدد بفريق بنك اأبوظبي التجاري والترحيب بهم 

كاأفراد في اأ�سرة البنك وعبر عن ثقته في اأن البنك �سوف يدير وينتهي من عملية 

الإندماج وتكامل الأنظمة باأ�سرع وقت ممكن وباأقل قدر من الإزعاج  للعمالء من 

بذل  على �سرورة  موؤكدًا  البنك  اأ�سرة  اأفراد  لجميع  المخل�سة  المجهودات  خالل 

ق�سارى الجهد لتلبية متطلبات العمالء والوفاء باإحتياجاتهم.

وبعد الإ�ستحواذ الناجح على قطاع الخدمات الم�سرفية لالأفراد لدى رويال بنك 

اأبوظبي  �سركة  ت�سجيل  تم  المتحدة،  العربية  الأمارات  دولة  في  �سكوتالند  اأوف 

اأوف  بنك  رويال  "�سركة  باإ�سم  ال�سابق  تعرف في  التي كانت  للخدمات،  التجاري 

ذات  حرة  منطقة  ك�سركة  التجاري  اأبوظبي  بنك  باإ�سم  للخدمات"  �سكوتالند 

م�سوؤولية محدودة م�سجلة لدى �سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعالم.

مظلة  تحت  الفريقين  ودمج  جمع  باإتجاه  كبيرة  خطوة  ليمثل  الإجراء  هذا  وياأتي 

البنك طبقًا لقوانين منطقة  الممنوحة من قبل  الت�سهيالت  ت�ساعد  واحدة، حيث 

دبي للتعهيد على اإيجاد بيئة عمل ممتازة يمكن من خاللها اإعادة هيكلة وتنظيم 

الموظفين الذين ي�سطلعون بنف�س المهام الى فرق اأكثر كفاءة وفاعلية.

وبالتوازي، تتمثل الخطوة التالية لدعم عملية الدمج والتكامل والمحاذاة بين جميع 

موظفي �سركة اأبوظبي التجاري للخدمات ورفع م�ستويات كفائتهم وفاعليتهم، في 

و�سع هيكل وظيفي جديد يت�سمن درجات ومزايا واأحكام و�سروط توظيف اأخرى 

موحدة وعادلة ومن�سفة.

وال�سالمة العمل  بيئة  	•
 ينظر بنك اأبوظبي التجاري الى موظفيه ويعاملهم على اأنهم  اأهم  واأغلى موجوداته 

اأولويات  على الإطالق ولذا تاأتي م�سلحة ورفاهة هوؤلء الموظفين على قمة �سلم 

بنك  قام  الموظفين  لجميع  ال�سالمة  درجات  اأق�سى  تاأمين  من  وللتاأكد  البنك. 

اأبوظبي التجاري خالل عام 2010، بتنفيذ تدريبات على اأعمال ال�سالمة واإجراء 

تجارب عملية في جميع فروع البنك ومقار اأعماله بخ�سو�س الإجراءات المتوجب 

اإتباعها في حالت اإندلع الحرائق. 

كما قام البنك بطرح �سيا�سة لل�سحة وال�سالمة اإنطوت على بيان لإجراءات ال�سحة 

وال�سالمة المتوجب اإتباعها في مجال العمل. وبالإ�سافة الى ذلك، اإ�ستطاع البنك 

منع وقوع اأي حوادث اأو حتى وقائع منطوية على مخاطر طوال عام 2010 من خالل 

مكان  في  الحدوث  المحتملة  المخاطر  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الر�سيدة  �سيا�سته 

مع  والتعامل  اإدارة  كيفية  على  للموظفين  الم�ستمرة  التدريبات  على  عالوة  العمل 

هذه المخاطر. 

الفر�س تكافوؤ  	•
من حق كل موظف في بنك اأبوظبي التجاري اأن يح�سل على معاملة عادلة ومن�سفة 

تقوم على اأ�سا�س الإحترام الكامل ل�سخ�سه وعمله. كما اأن اأنظمة وقوانين البنك 

تمنع منعًا باتا م�سايقة اأو التحر�س باأي اأفراد اأو مجموعات على اأ�سا�س عرقي اأوعلى 

اأو  اأو الحالة الإجتماعية  الب�سرة  اأو ب�سبب لون  اأحد الجن�سين  التمييز �سد  اأ�سا�س 

الإعاقة اأو الجن�سية اأو المعتقدات الدينية اأو الأخالقية اأو لأي �سبب اآخر.  ويتعامل 

بنك اأبوظبي التجاري بمنتهى الدقة والح�سا�سية والح�سم كذلك مع كافة الإدعاءات 

بالتعر�س لمثل هذه التحر�سات اأو الم�سايقات حيث يتم دائما اإحترام حقوق كل من 

مقدم ال�سكوى والم�سكو �سده. 

كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2010، كان  اإجمالي عدد موظفي البنك يبلغ 3.824 موظفًا 

يمثلون 48 جن�سية، من بينهم 1703 اإناث. 

الموظفين ولء  	•
نوفمبر من عام  التجاري في �سهر  اأبوظبي  التوالي، طرح بنك  الرابع على  للعام   

الى  و�سلت  كبيرة  م�ساركة  بن�سبة  حظي  الذي  الموظفين"  ولء  "اإ�ستبان   2010

مرة.  لأول  طرحه  منذ  الإ�ستبيان  هذا  في  للم�ساركة  ن�سبة  اأعلى  وهي   %92.6

من  مجموعة  بخ�سو�س  الموظفين  اآراء  اإ�ستطالع  على  الإ�ستبيان  هذا  وينطوي 

الم�ستركة  والقيم  العمل  بظروف  المتعلقة  الموا�سيع  من  وعدد  الولء  موجبات 

بالبنك والإح�سا�س بالأمان الإقت�سادي ومدى توافر فر�س التدريب.

وقيادة  و�سركته  بوظيفته  الموظف  اإرتباط  مدى  الموظفين"  "ولء  تعبير  يعك�س 

تلك ال�سركة وزمالئه من العاملين ومدرائه الذين يوؤثرون عليه لبذل جهد اإ�سافي 

والحفاظ على م�ستوى عاٍل من الحما�سة التي تحقق اأف�سل م�سالح ال�سركة.  

البنك،  يواجهها  التي  المتزايدة  والمناف�سة  القت�سادية  التحديات  من  وبالرغم 

م�ستمرة  ب�سفة  عالية  ولء  م�ستويات  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  موظفو  حافظ 

الإ�ستباقية  المبادرات  نجاح  على  يدل  مما  الما�سية،  الأربعة  ال�سنوات  مر  على 

التي تطرحها الإدارة التنفيذية لدعم خطط الإ�ستجابة لآراء الموظفين الم�ستقاة 

بتلك  المعنية  والأق�سام  الإدارات  واإبالغ  الإ�ستبيان  اأ�سئلة  على  اإجاباتهم  واقع  من 

والإح�سا�س  فاعلية  اأكثر  بدور  الإ�سطالع  على  الموظفين  حث  بهدف  الخطط 

بالمزيد من الم�سوؤولية عن تطوير وتح�سين بيئة عملهم  في بنك اأبوظبي التجاري. 

العمل ميثاق  	•
وتهدف  البنك  موظفي  كافة  على  التجاري  اأبوظبي  لبنك  العمل  ميثاق  ينطبق 

المبادىء والقيم الجوهرية المذكورة في ميثاق العمل الى:

  •	و�سع الحد الأدنى من المعايير الأخالقية المتوقع من موظفي بنك اأبوظبي 

التجاري الإلتزام بها.

•	حماية م�سالح اأعمال بنك اأبوظبي التجاري وم�سالح موظفيه وعمالئه.  

•	الحفاظ على �سمعة البنك واإ�ستهاره بالنزاهة.  

  •	التاأكد من اإلتزام بنك اأبوظبي التجاري، من خالل موظفيه، بكافة القواعد 

القانونية والتنظيمية.

اإعتمد بنك اأبوظبي التجاري مجموعة من القيم الجوهرية المو�سوعة لتوفير اإطار 

العمالء،  حول  تتمحور  البنك  داخل  جديدة  ثقافة  وتبني  الموظفين  ل�سلوك  عمل 

والتحفيز،  والإ�ستقرار،  والم�سوؤولية،  النزاهة،  هي  جوهرية  قيم  �سبع  من  تتكون 

ال�سبعة  الجوهرية  القيم  بين  الم�سترك  والقا�سم  وال�سفافية.  والإبتكار،  والكفاءة، 

هو "الإلتزام اأ�سا�س النجاح".

بالقيم  والإلتزام  العمل  ميثاق  في  عليها  المن�سو�س  المبادىء  تطبيق  يعتبر 

الجوهرية م�سوؤولية فردية وجماعية مترتبة على جميع الموظفين. وطبقًا لمعايير 

وجميع  الإدارة  على  يجب  التجاري،  اأبوظبي  بنك  في  المطبقة  الداخلية  الرقابة 

الموظفين اإظهار واإثبات النزاهة التامة على ال�سعيدين ال�سخ�سي والمهني بغر�س 

الحيلولة دون وقوع حالت اإحتيال والق�ساء على كافة الحوافز اأو المغريات لالإتيان 

ب�سلوك غير اأخالقي.

المالية غير  المزايا  	•
المتنوعة  بالإحتياجات  للوفاء  المالية  غير  المزايا  من  مجموعة  البنك  قدم 

للموظفين حيث تنطوي تلك المزايا على مايلي:

البنك  في خدمة  اأم�سوا  اللذين  الموظفين  الى  وتدفع  الخدمة:  نهاية  مكافاأة   -1

�سنة واحدةعلى الأقل.

2- تاأمين على الحياة: يتمتع جميع موظفي البنك ببولي�سة تاأمين على الحياة و�سد 

الحوادث.

وحتى  واأزواجهم  البنك  موظفي  جميع  بها  يتمتع  ميزة  وهي  الطبي:  الـتاأمين   -3

ثالثة من اأبنائهم المقيمين في دولة الإمارات حتى �سن 18  �سنة.

4- القرو�س وال�سلفيات: يحق للموظفين الح�سول على قرو�س �سخ�سية وقرو�س 

تمويل عقاري وقرو�س تمويل �سيارات طبقًا لالإجراءات وال�سيا�سات المطبقة على 

الموظفين. 

5- معا�سات التقاعد: البنك م�سترك في �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة 

الإمارات  دولة  لمواطني  التقاعد  لمعا�سات  الإلزامية  الخطة  وي�ساهم في  اأبوظبي 

العربية المتحدة.

التوا�سل مع العمالء

العمالء معلومات/خ�سو�سية  حماية  	•
يدرك بنك اأبوظبي التجاري اأن ال�سرية ت�سكل عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر ال�سناعة 

معلوماتهم  على  وموردونا  نظراوؤنا  وكذلك  عمالوؤنا  ياأتمننا  حيث  الم�سرفية، 

والحفاظ  يكون كل موظف م�سوؤول عن حماية  الثقة  واإدامة هذه  ولحماية  ال�سرية 

على المعلومات ال�سرية.  وي�ستمر اإلتزام الموظف بال�سرية في ال�سريان بعد تركه 

الخدمة لدى بنك اأبوظبي التجاري.

ويجب على الموظفين الحفاظ على �سرية معلومات العمالء والموظفين والموردين 

اإذا  اإل  معلومات  على  الإطالع  عليهم عدم  ويتعين  نف�سه،  التجاري  اأبوظبي  وبنك 

كانوا مخولين الو�سول اليها واإذا كان هناك �سبب وجيه يدعو الى ذلك.

تمثل معايير الخ�سو�سية لدى بنك اأبوظبي التجاري اإلتزاما بحماية والحفاظ على 

اأن  يجب  المعايير،  هذه  على  والحفاظ  تحقيق  يمكن  وحتى  عمالئنا.  خ�سو�سية 

اإعالم العمالء  التي تت�سمن  يكون الموظفون على علم تام بكافة هذه المتطلبات 

بتلك المعايير، واإحترام موافقة العمالء بخ�سو�س اإ�ستخدام المعلومات الخا�سة 

بهم بما في ذلك الإ�ستخدام لأغرا�س الت�سويق.

يجب اأن ليكون الموظفون فقط فوق م�ستوى ال�سبهات، بل يجب اأي�سا اأن ينظر اليهم 

عمالوؤهم ومجتمعهم على اأنهم فعاًل فوق م�ستوى ال�سبهات ويجب عليهم الت�سرف 

في جميع الأوقات بطريقة تحقق هذا الم�ستوى من الثقة وتدعم قيمنا الجوهرية. 

باأن�سطة  يتعلق  فيما  فقط  الح�سابات  عن  الإ�ستف�سار  يتعين  ال�سياق  هذا  و�سمن 

الأعمال العادية اأو بدعوة اأو تفوي�س مبا�سر من العميل. وتعتبر الإ�ستف�سارات غير 

)�ساملة  به  الخا�سة  المعلومات  اأو  العميل  ح�ساب  عن  بها  الم�سرح  اأو  المطلوبة 

تلك  فيها  وبما  العادية  الأعمال  اأن�سطة  نطاق  خارج  اآخر(  بموظف  الخا�سة  تلك 

الإ�ستف�سارات النا�سئة عن حب الإ�ستطالع بمثابة "اإنتهاك للخ�سو�سية" ولي�سمح 

ح�سابات  عن  الموظفين  اإ�ستف�سارات  مراقبة  التجاري  اأبوظبي  لبنك  ويجوز  بها. 

العمالء للتاأكد من اإلتزام الموظفين بهذه المتطلبات.

عن  معلومات  اأي  عن  الإف�ساح  التجاري  اأبوظبي  بنك  موظفي  من  لأي  ليجوز 

العمالء اأو اأي معلومات �سرية اأخرى اإل على اأ�سا�س  "الحاجة الى المعرفة".

مالم ي�سرح العمالء بخالف ذلك، يتعين على الموظفين اإفترا�س اأن المعلومات 

عن عمالء بنك اأبوظبي التجاري والمعلومات الم�ستلمة من هوؤلء العمالء �سرية.

العادلة المناف�سة  	•
ويجب  م�سروط  بيع  اأعمال  باأي  الإ�سطالع  بعدم  ملتزم  التجاري  اأبوظبي  بنك 

دائما عدم رف�س تقديم اأي خدمات مالية الى اأي عميل موؤهل للح�سول على تلك 

القرو�س  الح�سول على  الح�سر،  ل  المثال  �سبيل  وب�سفة خا�سة، على  الخدمات 

ب�سبب عزوفه عن الدخول في اأي معامالت اأخرى مع بنك اأبوظبي التجاري.

ليجوز للموظفين بيع اأو عر�س اأي منتج اأو خدمة - بما في ذلك القرو�س- ب�سرط 

اأن يكون العميل مطالبًا بجلب اأعمال اأخرى الى بنك اأبوظبي التجاري، اأو بالإمتناع 

عن اإ�ستخدام منتجات اأو خدمات مقدمة بوا�سطة مناف�سين. 

ينطبق،  عندما  الن�سبي  والت�سعير  متقابلة  بيع  عمليات  اإ�ستخدام  للموظفين  يجوز 

ولكن فقط بذلك القدر الم�سموح قانونـًا.

ت�سكل ال�سوق وبيانات العمالء عن�سرين مهمين في اأعمالنا. وي�ستطيع بنك اأبوظبي 

مناف�سيه  عن  بيانات  تت�سمن  قد  التي  المعلومات  من  النوع  هذا  تجميع  التجاري 

وكيفية ممار�ستهم لأعمالهم، على اأن يتم الح�سول على هذه المعلومات عبر قنوات 

قانونية واأخالقية.

الأ�سرار  اإ�ستخدام  اأو  على  الح�سول  اأو  باإف�ساء  التجاري  اأبوظبي  بنك  وليقوم 

التجارية الخا�سة بالآخرين، ما لم يكن قد ح�سل على حق قانوني للقيام بذلك. 

وبناٍء عليه، ل يجوز للموظفين الإ�سطالع باأي اأن�سطة غير قانونية اأو غير اأخالقية 

المناف�سين  اأحد  لدى  موظف  اإغراء  مثل  خا�سة  ملكية  معلومات  على  للح�سول 

التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  اآخر  موظف  اإغراء  اأو  �سرية  معلومات  عن  بالإف�ساح 

للقيام بعمل مماثل.

المجاالت الرئيسية )تابع(

الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات
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وليجوز لأي موظف ال�ستراك في غرف المحادثة على �سبكة المعلومات الدولية 

اأبوظبي  ببنك  خا�سة  اأمور  اأي  لمناق�سة  الأخبار  مجموعات  في  اأو  )الإنترنت( 

�سبكة  اأو  الإلكتروني  البريد  اإ�ستخدام  اأو  المالية  اأوراقه  اأو  عمالئه  اأو  التجاري 

تلك  كانت  اإذا  خا�سة  وب�سفة  ال�سائعات  لن�سر  )الإنترنت(   الدولية  المعلومات 

اأو اأي تحقيق نظامي اأو معلومات يمكن اأن يكون  ال�سائعات تخ�س �سركات اأخرى 

لها اأثر �سلبي على اأعمال اأخرى اأو قد تبدو �سرية بطبيعتها.

العمالء �سكاوى  مع  التعامل  	•
العمالء.  �سكاوى  على  والرد  بتلقي  خا�س  بق�سم  التجاري  اأبوظبي  بنك  يحتفظ 

"توا�سل" )اإنتراأكت( دورًا  اأعماله تحت م�سمى  يمار�س  الذي  الق�سم  ويلعب هذا 

الى  تهدف  مالية  كموؤ�س�سة  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سمعة  على  الحفاظ  في  حيويًا 

 18 من  الحيوي  الق�سم  هذا  فريق  ويتكون  متميزة.  م�سرفية  خدمات  تقديم 

متخ�س�سًا يتلقون في المتو�سط 4000 �سكوى �سهريًا من عمالء في جميع قطاعات 

الخدمات. وي�ستلم هوؤلء الموظفون ال�سكاوى من خالل عدة قنوات بما فيها مركز 

الإت�سال الخا�س بالبنك والفروع والعمالء الذين يقومون بزيارة البنك بالإ�سافة 

حيث  الإعالم،  وو�سائل  المركزي  الم�سرف  خالل  من  الم�ستلمة  ال�سكاوى  الى 

ب�سفة  للم�ساكل  حلول  الى  والتو�سل  ال�سكاوى  من  كبير  جزء  على  بالرد  يقومون 

مبا�سرة طبقًا لل�سالحيات الممنوحة لهم. اأما الجزء المتبقي من تلك ال�سكاوى 

فيتم التعامل معه وت�سويته بالتعاون مع الإدارات الأخرى. 

وت�سوية  م�ساكل  حل  في  المتتالية  النجاحات  من  مثبت  ب�سجل  "توا�سل"  يحتفظ 

حيث  قيا�سية  زمنية  فترات  وخالل  متخ�س�سة  مهنية  بطريقة  العمالء  �سكاوى 

اإ�ستطاع "توا�سل" خالل عام 2010، حل ما ي�سل الى 91% من الم�ساكل خالل 3 

اأيام عمل والتو�سل الى ر�ساء 76% من العمالء المتقدمين ب�سكاوى بخ�سو�س اأمور 

تتعلق ب�سيا�سة البنك و93% فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى.

الإلكترونية القنوات  خالل  من  التوعوية  الحمالت  	•
الخدمات  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  في  البديلة  الم�سرفية  القنوات  ت�ستمل 

المتحرك  الهاتف  عبر  الم�سرفية  والخدمات  لالأفراد  الإنترنت  عبر  الم�سرفية 

الإلكترونية  والمواقع  الإلكترونية  الح�ساب  وك�سوف  الق�سيرة  الن�سية  والر�سائل 

الخدمات  الى  بالإ�سافة  ال�ساعة  مدار  على  يعمل  اإت�سال  ومركز  الإنترنت  على 

الم�سرفية الهاتفية واأجهزة ال�سراف الآلي.

بمبادرات  للقيام  والجهد  الوقت  من  الكثير  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإ�ستثمر  لقد 

اإ�ستخدامها من خالل  اإقبال العمالء على  البديلة وزيادة  القنوات  اأداء  لتح�سين  

موافاة العمالء بمعلومات دقيقة وفورية عن المعامالت التي تتم في ح�ساباتهم. 

وقد اإ�ستملت هذه المبادرات على تنبيهات بمختلف المعامالت وعر�س المعلومات 

توعية  الى  بالإ�سافة  معاملة  اأي  اإنجاز  قبل  بو�سوح  والر�سوم  بالأ�سعار  المتعلقة 

و�سالمة  ال�سخ�سية  �سالمتهم  على  الحفاظ  بكيفية  م�ستمرة  ب�سفة  العمالء 

معامالتهم اأثناء الإ�ستفادة من الخدمات الم�سرفية في بيئة اإلكترونية.

الى  التبرع  اإمكانية  للعمالء  التجاري  اأبوظبي  بنك  في  البديلة  القنوات  وتوفر 

موؤ�س�سات خيرية مثل الهالل الأحمر مبا�سرة من خالل ح�ساباتهم عبر النترنت 

لمختلف  اآمنة  اإلكترونية  ك�سوف ح�ساب  اإر�سال  البديلة خدمة  القنوات  تقدم  كما 

الن�سخ  من  بدًل  مجانًا  الإلكتروني  بالبريد  الئتمان  وبطاقات  الح�سابات  اأنواع 

على  الب�سيط،  التحول  هذا  خالل  من  العمالء،  ت�ساعد  وبذلك  بالبريد.  الورقية 

الم�ساهمة في حماية الأ�سجار والحفاظ على البيئة.

العمالء ر�ساء  اإ�ستبيانات  	•
عمالئه  على  التالية  الإ�ستبيانات  طرح  على  �سنويًا  التجاري  اأبوظبي  بنك  داأب 

لقيا�س مدى ر�سائهم عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها في مختلف القطاعات 

والمجالت:

– منذ عام  الم�سرفية لالأفراد  الخدمات  العمالء في مجال  1-  اإ�ستبيان ر�ساء 

.2004

ال�سغيرة  للم�ساريع  الم�سرفية  الخدمات  مجال  في  العمالء  ر�ساء  2-  اإ�ستبيان 

والمتو�سطة- منذ 2007.

3-  اإ�ستبيان ر�ساء عمالء النخبة المميزة من فئة اإك�سيلن�سي لإدارة الثروات- منذ 

عام 2007.

لل�سركات- منذ عام  الم�سرفية  الخدمات  العمالء في مجال  ر�ساء  4-  اإ�ستبيان 

.2008

"بريفيلج"  فئة  التميز من  اأع�ساء منتدى عمالء  العمالء من  5-  اإ�ستبيان ر�ساء 

.2009 عام  – منذ 
تابعة  فرعية  �سركة  ذ.م.م،  للو�ساطة  الظبي  �سركة  عمالء  ر�ساء  6-  اإ�ستبيان  

ومملوكة بالكامل لبنك اأبوظبي التجاري – منذ عام 2010.

�سركة  الهند�سية،  للخدمات  التجاري  اأبوظبي  �سركة  عمالء  ر�ساء  7-  اإ�ستبيان 

فرعية تابعة ومملوكة بالكامل لبنك اأبوظبي التجاري - منذ عام 2010.

ال�ستثمار في المجتمع

الريا�سية  الرعاية  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  	•
اأبرم بنك اأبوظبي التجاري مذكرة تفاهم مع برنامج الرعاية الريا�سية في اأبوظبي 

في اإطار جهود البنك الرامية لبناء �سراكات اإ�ستراتيجية مع هيئات القطاع العام 

وتفعيل الم�ساركة المجتمعية.

التجاري  اأبوظبي  بنك  بين  الم�سترك  التعاون  بنود  التفاهم  مذكرة  وتت�سمن 

وبرنامج الرعاية الريا�سية التي تعزز الجهود والمبادرات الحثيثة التي يقوم بها 

الرعاية  برنامج  يقدمها  التي  والخدمات  الريا�سية  الفعاليات  لدعم  الطرفين 

الريا�سية كجزء من الم�سوؤولية عن تطوير المجتمع. وتت�سمن هذه البنود توظيف 

عدد من الريا�سيين المعتزلين والم�سجلين في برنامج الرعاية الريا�سية �سنويًا 

في وظائف تتالءم مع تخ�س�ساتهم الأكاديمية وموؤهالتهم، كما تت�سمن اإ�سراك 

الواقع  وفي  العام.  تدريبية على مدار  دورات  المعتزلين في  الريا�سيين  عدد من 

فاإن هذه المبادرة ل تقت�سر على كونها فر�سة عمل بل اإنها طريقة لإتاحة الفر�سة 

لهوؤلء الريا�سيين لموا�سلة اإنجازاتهم وتحقيق طموحاتهم في الحياة.

2010 الإمارات  في  للمراأة  العام  جائزة  حفل  رعاية  	•
قام البنك برعاية الحدث ال�سنوي المميز لحفل جائزة العام للمراأة في الإمارات 

2010 الذي اأقيم في فندق بارك حياة دبي في نوفمبر 2010، حيث تجري مرا�سم 

البارزة  4 �سنوات تكريمًا لالإنجازات  هذا الحفل �سنويًا وعلى مدى ما يزيد على 

والأعمال  والآداب  الفنون  من  المجالت  مختلف  في  الإمارات  دولة  في  للمراأة 

والمبادرات الإن�سانية المتعددة.

تاأتي رعاية بنك اأبوظبي التجاري لهذا الحدث الإ�ستثنائي تاأكيدًا على ر�سالة الحملة 

الإعالمية التي اأطلقها البنك تحت �سعار "يحيا الطموح" دعمًا منه لطموح المراأة 

في دولة الإمارات وت�سجيعًا لها على تحقيق المزيد من الإنجازات والإبتكارات.

التكريمية  الإحتفالية  هذه  في  الفعالة  بم�ساركته  التجاري  اأبوظبي  بنك  يفتخر 

ال�سنوية التي تاأتي تتويجًا لجهود المراأة في دولة الإمارات وطموحها الالمحدود، 

المراأة في المجتمع بما ي�سب في  البنك دومًا الى دعم وتعزيز دور  حيث ي�سعى 

الم�سلحة العامة وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في دولة الإمارات ككل.

تقديم  المهم من خالل  ال�سنوي  الحدث  التجاري في هذا  اأبوظبي  بنك  وي�سارك 

بقيمة  نقدية  جائزة  عن  عبارة  وهي  الحظ  يحالفها  التي  للفائزة  مميزة  جائزة 

الم�ست�سارين  اإ�ست�سارة مالية خا�سة من قبل  اإلى  اإ�سافة  اإمريكي،  10،000 دولر 

في  المراأة  وطموحات  اأحالم  تحقيق  في  للم�ساهمة  البنك  في  المتخ�س�سين 

فر�سة  على  الفائزة  ح�سول  على  عالوة  الحياة،  مناحي  مختلف  في  الإمارات 

الإ�ستفادة من دورة تدريبية مجانية في اإدارة الأعمال مقدمة من موؤ�س�سة اإن�سياد، 

الموؤ�س�سة الرائدة عالميًا في درا�سات اإدارة الأعمال.

	تاأ�سي�س مركز اإت�سال يديره طاقم عمل ن�سائي اإماراتي بالكامل 	•
قام بنك اأبوظبي التجاري بتاأ�سي�س مركز اإت�سال في مدينة العين يديره طاقم عمل 

ن�سائي اإمارتي متدرب تقود الن�ساء فيه دفة العمل بالكامل، حيث تاأتي هذه الخطوة 

على  وتاأكيدًا  التوطين  ن�سبة  لرفع  الرامية  البنك  اإ�ستراتيجية  اإطار  في  المتميزة 

اأهمية الدور الذي تلعبه المراأة الإماراتية في تعزيز وتطوير المجتمع. 

تج�سد مبادرات بنك اأبوظبي التجاري، في دعم الموارد الب�سرية الوطنية واإتاحة 

روؤية  المحلية،  ال�سوق  في  عالية  بكفاءة  المهني  وجودها  لإثبات  لها  الفر�سة 

الحكومة الر�سيدة التي تهدف اإلى تطوير الكفاءات الوطنية في �سوق العمل وتوفير 

فر�س العمل الم�ستدامة والمتميزة لالإماراتيين والإماراتيات على حد �سواء.

الخدمات  من  باقة  بتقديم  الإت�سال  مركز  في  العامل  الكادر  مهمة  وتتمثل 

المتعلقة  الكرام  العمالء  اإ�ستف�سارات  كافة  على  الرد  مقدمتها  وفي  الم�سرفية 

بخدمات ومنتجات البنك اإ�سافة الى تفعيل البطاقات، وتحديث بيانات العمالء، 

"تعرف على عميلك" الذي يتطلب من  والمحافظة على ال�سجالت تطبيقًا لمبداأ 

البنوك المعرفة الوثيقة بعمالئها وت�سجيعهم على ال�ستفادة من المزايا والمكافاآت 

والم�سرفية  المالية  والمنتجات  الخدمات  من  وغيرها  البنك  يمنحها  التي 

المتميزة. 

نظرًا لنجاح التجربة، يخطط البنك في عام 2011 اإلى التو�سع في هذا النوع من 

مراكز الإت�سال لتحقق المراأة الإماراتية ال�ستفادة الق�سوى من طاقاتها العملية 

بالإ�سافة اإلى منحها الفر�سة لتنمية ثقافتها الم�سرفية وتطوير م�ستقبلها المهني.

توقيع مذكرة تفاهم مع �سندوق الزواج 	•
و�سندوق  ميثاق  التجاري-  اأبوظبي  بنك  في  الإ�سالمية  ال�سيرفة  دائرة  قامت 

الزواج بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون يدخل الطرفان بمقت�ساها في �سراكة فاعلة 

بين الموؤ�س�ستين العريقتين ت�سعى نحو تقديم الدعم في مجال التنمية الجتماعية 

والبناء الأ�سري. 

دوره  تكثيف  على  البنك  حر�س  اإطار  �سمن  الإ�ستراتيجية  ال�سراكة  هذه  تاأتي 

الفاعل في مجال خدمة المجمتع، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة بارزة في م�سيرة 

الموؤ�س�سات  الم�سترك مع مختلف  التعاون  المزيد من  التجاري نحو  اأبوظبي  بنك 

الحكومية الجتماعية. كما تعك�س هذه ال�سراكة الدور الحيوي الذي يوؤديه البنك 

والأن�سطة  الفعاليات  دعم  خالل  من  لل�سركات  الجتماعية  الم�سوؤولية  مجال  في 

الخا�سة ب�سندوق الزواج.

من  عددًا  الزواج  و�سندوق  التجاري  اأبوظبي  بنك  بين  التفاهم  مذكرة  وتغطي 

التي  وال�سحية  الإعالمية  للحمالت  الالزم  الدعم  توفير  منها  التعاون  مجالت 

يطلقها ال�سندوق ورعاية الأن�سطة والبرامج التي تعنى بالإر�ساد الأ�سري والأعرا�س 

الجماعية التي ينظمها �سندوق الزواج.

رعاية فريق كاي تي اإم الإمارات �سمن رالي اأبوظبي ال�سحراوي 	•
�سارك فريق كاي تي اإم الإمارات العربية المتحدة برعاية بنك اأبوظبي التجاري 

ترينكر  تيم  الدّراج  موؤخرًا  فاز  حيث   2010 لعام  ال�سحراوي  اأبوظبي  رالي  في 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  المقيم  الإمارات  اإم  تي  كاي  فريق  نجم 

ببطولة راليات الدّراجات النارية 2010 لفئة الإنتاج المفتوحة، وذلك بعد اأن حّل 

لرالي  العام  الترتيب  �سمن  الخام�س  المركز  وفي  فئته  �سمن  الثاني  المركز  في 

الفراعنة في م�سر، الذي ُيعّد الجولة الأخيرة من بطولة العالم لالتحاد الدولي 

للدّراجات النارية )فيم( لراليات عبور الدولة 2010. 

الريا�سية في دولة  المجالت  بارزًا في معظم  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإ�سم  اأ�سبح 

واأهم  لأبرز  البنك  يقّدمها  التي  الرعاية  وترتكز  المتحدة.  العربية  الإمارات 

اأبوظبي  بنك  قبل  من  العميق  اللتزام  على  الريا�سية  والفعاليات  المنا�سبات 

خدمة  حول  المتمحورة  الأن�سطة  اإطار  في  الجتماعية  بالم�سوؤوليات  التجاري 

المجتمع الذي يعمل فيه.

رعاية بطولة نادي �سباط القوات الم�سلحة لعام 2010 	•
بادر بنك اأبوظبي التجاري برعاية بطولة نادي �سباط القوات الم�سلحة الريا�سية 

الرم�سانية الرابعة ع�سرة لعام 2010 التي اإنطلقت خالل �سهر رم�سان المبارك 

بم�ساركة عدد كبيرمن الريا�سيين من داخل الإمارات وخارجها.

الم�سلحة  القوات  �سباط  ونادي  التجاري  اأبوظبي  بنك  بين  التعاون  هذا  وياأتي 

اإطار حر�س البنك الدائم على اللتزام بدعم مختلف الأن�سطة الريا�سية  �سمن 

الدورة واحدة من  تعتبر هذه  فيه، حيث  يعمل  الذي  المجتمع  اإلى خدمة  الهادفة 

اأهم الفعاليات الريا�سية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعك�س الوجه 

الم�سرق للدولة في مختلف المجالت الريا�سية وال�سياحية والثقافية والجتماعية.

دعم بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لل�سطرنج 	•
لل�سطرنج  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بطولة  برعاية  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام 

اإتحاد  اإ�سراف  2010 بنادي العين للثقافة وال�سطرنج تحت  التي اأقيمت في يونيو 

وال�سارقة  ودبي  والعين  اأبوظبي  اأندية  يمثلون  ولعبة  لعبًا   24 بم�ساركة  اللعبة 

وعجمان والفجيرة وراأ�س الخيمة ونادي دبي للريا�سات الخا�سة.

�سل�سلة  لتكمل  المهم  الريا�سي  الحدث  لهذا  التجاري  اأبوظبي  بنك  رعاية  جاءت 

الدعم والرعاية للعديد من الفعاليات الريا�سية والجتماعية، حيث ي�سعى البنك 

دوما لإبراز اأهمية دور الريا�سة واإنعكا�سها على المجتمع من خالل الم�ساركة في 

رعاية الأن�سطة والفعاليات الريا�سية والجتماعية المتنوعة.

اأعمال م�سرفية تخدم المجتمع

"طموح" التعليمي  القر�س  طرح  	•
مايخدم  كل  في  للم�ساهمة  التجاري  اأبوظبي  لبنك  المتوا�سل  ال�سعي  اإطار  في 

"طموح"، وهو عبارة عن  التعليمي  القر�س  البنك بطرح  قام  الوطني،  القت�ساد 

ي�سهد  الذي  العالي  التعليم  قطاع  متطلبات  لمواكبة  المالية  الت�سهيالت  من  باقة 

دولة  في  القت�سادي  لالزدهار  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  لي�سكل  م�سطردًا  تو�سعًا 

الإمارات ومنطقة الخليج العربي. 

اإمكانية  لي�سمن  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  الطموح  التعليمي  القر�س  هذا  وياأتي 

لدى  والتخ�س�سات  المجالت  مختلف  في  متميزة  تعليمية  فر�س  من  ال�ستفادة 

اأ�سهر الجامعات والموؤ�س�سات التعليمية الدولية في جميع اأنحاء العالم، وباإ�سافة 

نظام الموافقة الم�سبقة يهدف بنك اأبوظبي التجاري اإلى ت�سهيل الإجراءات على 

اأولياء الأمور والراغبين في متابعة درا�ساتهم العليا من خالل الموافقة الم�سبقة 

والمعاهد  الجامعات  لإختيار  الكاملة  الفر�سة  لهم  يتيح  مما  القر�س  مبلغ  على 

من  لهم  المتاح  المبلغ  على  تعرفهم  بعد  المادية  لإمكانياتهم  الأن�سب  التعليمية 

خالل قر�س "الطموح" التعليمي مما يوفر الكثير من الجهد والوقت بالن�سبة لكل 

من الدار�سين والجامعات والموؤ�س�سات التعليمية الأخرى على حد �سواء.

يفتخر بنك اأبوظبي التجاري بطرح هذا المنتج المتميز الذي يمّكن من م�ساندة 

لي�س  لمتابعة  الدرا�سية  خططهم  تحقيق  على  وم�ساعدتهم  المتفوقين  الطالب 

فقط تعليمهم الجامعي بل ودرا�ساتهم العليا اأي�سا عن طريق �سمان عدم وقوف 

نق�س التمويل اأو الموارد المالية عائقا في طريقهم لبدء حياة عملية مفعمة بالأمل 

والطموح.

التعاون مع �سندوق الزكاة  	•
دخل بنك اأبوظبي التجاري و�سندوق الزكاة في �سراكة لتح�سيل اأمول الزكاة عن 

طريق القنوات الإلكترونية الخا�سة ببنك اأبوظبي التجاري. وبموجب هذه المذكرة 

الفاعل في  التجاري على تكثيف دوره  اأبوظبي  اإطار حر�س بنك  تاأتي �سمن  التي 

الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات

المجاالت الرئيسية )تابع(
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مجال خدمة المجمتع، �سيتمكن عمالء البنك من تاأدية فري�سة الزكاة عن طريق 

اأبوظبي التجاري،  اأموالهم من خالل القنوات الإلكترونية التابعة لبنك  دفع زكاة 

عالوة على تحّمل كافة تكاليف التجهيزات الفنية المتعلقة بعملية خدمة تح�سيل 

�سندوق  ل�سالح  الزكاة  لتح�سيل  اآلي  نظام  وتطوير  باإن�ساء  البنك  قام  الزكاة، 

القنوات  عبر  الزكاة  تح�سيل  بخدمة  للتعريف  خا�سة  اأيقونة  وعر�س  الزكاة، 

الإلكترونية الخا�سة بالبنك. 

تعزيز  الى  الرامية  الر�سيدة  الحكومة  لإ�ستراتيجية  تنفيذًا  ال�سراكة  هذه  تاأتي 

تي�سير  خالل  من  المجتمع  دعم  مجال  في  الحكومية  الموؤ�س�سات  بين  التعاون 

بنك  يفخر  حيث  المختلفة،  الإلكترونية  البنك  قنوات  عبر  المجتمعية  الخدمات 

الزكاة  فري�سة  اأداء  البنك  لعمالء  �ستي�سر  التي  ال�سراكة  بهذه  التجاري  اأبوظبي 

مما يعزز الترابط الجتماعي وبث روح التراحم والمودة بين اأفراد المجتمع من 

خالل روؤية ع�سرية لفري�سة �سرعية عبر ا�ستخدام الخدمات الإلكترونية بمختلف 

اأ�سكالها، وبخا�سة اأجهزة ال�سراف الآلي على م�ستوى الدولة.

ائتمان ميثاق بطاقة  	•
اأبوظبي  بنك  في  الإ�سالمية  ال�سيرفة  دائرة  عن  ال�سادرة  ميثاق  اإئتمان  بطاقة 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  طرحها  يتم  اإئتمان  بطاقة  اأول  هي  التجاري 

التي  المثالية  المبادىء  جليًا  تظهر  حيث  الجتماعية،  الم�سوؤولية  حول  لتتمحور 

ترتكز عليها تلك البطاقة في ال�سراكات بينها وبين هيئة الهالل الأحمر في دولة 

الإمارات العربية المتحدة وهيئة البيئة في اأبوظبي.

لتبرعات  التجاري  اأبوظبي  بنك  الأحمر حول دفع  الهالل  ال�سراكة مع هيئة  تدور 

اإ�سدار  عند  الأحمر  الهالل  لهيئة  والإن�سانية  الخيرية  الأعمال  في  للم�ساهمة 

بطاقة  العمالء  اأحد  ي�ستخدم  مرة  كل  في  واأي�سا  مرة  لأول  العميل  الى  البطاقة 

اإئتمان ميثاق الخا�سة به، حيث يتم دفع تلك التبرعات بالنيابة عن العميل بوا�سطة 

ح�ساب  من  ولي�س  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأموال  من  الإ�سالمية  ال�سيرفة  دائرة 

العميل.

اأما التحالف بين بنك اأبوظبي التجاري وهيئة البيئة في اأبوظبي فيركز على ن�سر 

في  للم�ساركة  فر�س  ومنحهم  العمالء  تثقيف  خالل  من  البيئية  بالق�سايا  الوعي 

حمالت الحفاظ على البيئة.

الئتمانية الموحدة الثقافة  	•
اأطلق بنك اأبوظبي التجاري البرنامج الجديد الذي يحمل اإ�سم "الثقافة الئتمانية 

الطموح خالل عام  اأكاديمية  التي عقدتها  المحا�سرات  �سل�سلة  الموحدة" �سمن 

.2010

يهدف البرنامج اإلى تثقيف موظفي البنك واإر�سادهم اإلى تنفيذ اأف�سل الممار�سات 

فيما يتعلق بعمليات تحليل الأداء الموؤ�س�سي، وتقييم العالقة التجارية بين البنك 

ومن  الئتمان.  اأ�سا�سيات  على  والتعرف  الئتمانية  المخاطر  وتحديد  والعميل، 

الأكاديمية  تنظمها  التي  الندوات  من  �سل�سلة  عبر  البرنامج  هذا  اإجراء  المقرر 

لموظفي البنك على مدار 18 �سهرًا.

من الجدير بالذكر اأن البرنامج اإنطلق لأول مرة في �سهر اأكتوبر من عام 2010 من 

خالل ندوتين اإ�ستطالعيتين �سارك فيهما اأربعون �سخ�سًا من ال�سخ�سيات البارزة 

و�سناع القرار في اإدارة عمليات الئتمان. وفيما �سهد �سهر نوفمبر 2010 تنظيم 

في  �سي�سارك  البنك،  اإدارة  مجل�س  اأع�ساء  ت�سمنت  يوم  ن�سف  لمدة  ور�سة عمل 

البرنامج في العام 2011 كافة العاملين في دائرة الئتمان.

ال�سحة وال�سالمة

مع  بالتعاون  القلب  باأمرا�س  التوعية  يوم  ينظم  التجاري  اأبوظبي  	بنك  	•
م�ست�سفى ال�سيخ خليفة

خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  مع  بالتعاون   2010 اأبريل  في  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام 

اإجراء  تم  حيث  للبنك،  الرئي�سي  بالمبنى  القلب  باأمرا�س  للتوعية  حملة  بتنظيم 

الذي  المتخ�س�س  الطبي  الفريق  اأيدي  على  مجانًا  الالزمة  الطبية  الفحو�س 

ح�سر من م�ست�سفى ال�سيخ خليفة لما يقارب 350 من موظفي البنك. وقد ا�ستملت 

الفح�سوات على قيا�س �سغط الدم وم�ستوى الكولي�سترول والجلوكوز بالدم وقيا�س 

القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  لمخاطر  فرامنغهام  وقيا�س  الج�سم  في  الدهون  كمية 

وال�سرايين. 

وقد ا�ستملت فعاليات يوم التوعية باأمرا�س القلب على حلقة نقا�سية منحت الفر�سة 

اأمام موظفي البنك لطرح كافة اإ�ستف�ساراتهم واأ�سئلتهم على اأطباء متخ�س�سين 

في اأمرا�س القلب حول مختلف الق�سايا ال�سحية الموؤثرة على �سحة القلب ومنها 

الإقالع عن التدخين ومدى �سرورة القيام بالتمارين الريا�سية اليومية بالإ�سافة 

الى مختلف الموا�سيع المتعلقة بال�سحة عمومًا.

اإن بنك اأبوظبي التجاري ملتزم تمامًا بحماية �سحة و�سالمة موظفيه ويعمل على 

الدوام على توعية وتثقيف الموظفين في هذا المجال الحيوي وتعريفهم باأ�ساليب 

تحقيق  على  ي�ساعدهم  بما  المنا�سبة  التغذية  واأنظمة  ال�سليمة  ال�سحية  الحياة 

طموحاتهم في الحياة.

 

بخطورة  التوعية  لحملة  دعمًا  الخيرية  لالأعمال  للهواة  البولو  بطولة  رعاية  	•
�سرطان الثدي

اإدارة  مجل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  من  كريمة  برعاية 

اأبوظبي  في  ال�سحية  الرعاية  هيئة  مع  وبالتعاون  والبولو  لل�سباقات  غنتوت  نادي 

في  والبولو  لل�سباقات  غنتوت  نادي  اإ�ست�ساف  التجاري،  اأبوظبي  بنك  من  وبدعم 

اأكتوبر2010 فعاليات اأحدث المبادرات الخيرية والإن�سانية لدعم الجهود الرامية 

اأقيم  المبكر عنه، حيث  الك�سف  واأهمية  الثدي  الوعي بخطورة �سرطان  ن�سر  اإلى 

الترفيهية والمرح على  الأن�سطة  الكثير من  اإحتفالي يت�سمن  هذا الحدث في جو 

هام�س الحدث الخيري الرئي�سي المتمثل في ا�ستعرا�س الخيول والبولو.

حر�س  من  اإنطالقًا  الهام  الحدث  هذا  في  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�ساركة  تاأتي 

اأهمها  ومن  الأ�سعدة،  مختلف  على  المجتمعية  المبادرات  كافة  دعم  على  البنك 

الحمالت والمبادرات التي ُتعنى بال�سحة.  وقد اأثبتت هذه الحملة ب�سفة خا�سة 

قدرتها على دعم الجهود الرامية الى ن�سر الوعي بخطورة �سرطان الثدي واأهمية 

الك�سف المبكر عنه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث  الحملة،  لهذه  الالمحدودة  وم�ساندته  بدعمه  التجاري  اأبوظبي  بنك  يفتخر 

جاءت هذه الم�ساركة كتعبير عن اأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به البنك �سمن 

العديد من المبادرات الناجحة التي ت�سحح الكثير من المفاهيم وت�سب في خدمة 

المجتمع الذي نعمل فيه. 

	�سركة اأبوظبي التجاري للعقارات ت�سرع في اإجراء درا�سة لو�سع اإ�ستراتيجية  	•
جديدة للوقاية من الحرائق

بالكامل  مملوكة  فرعية  �سركة  ذ.م.م،  للعقارات  التجاري  اأبوظبي  �سركة  اأطلقت 

الإمارات  بدولة  عقارية  محفظة  اأكبر  اإدارة  تتولى  التي  التجاري،  اأبوظبي  لبنك 

على  درا�سة  خطة  تطبيق  اإدارة  على  تنطوي  جديدة  مبادرة  المتحدة،  العربية 

اأنحاء  اإدارتها �سمن محفظتها العقارية المنت�سرة في جميع  البنايات التي تتولى 

اإمارة اأبوظبي وو�سع و�سياغة اإ�ستراتيجية م�ستقبلية لتطوير كافة المجالت التي 

اإندلع الحرائق تعزيزًا للجهود  ُتعنى بالمحافظة على ال�سالمة العامة والحد من 

المبذولة في هذا الإطار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني باأبوظبي.

للحرارة  بطانيات مقاومة  توزيع  تنطوي على  اأخرى  مبادرة  ال�سركة  اأطلقت  كما   

اأ�سباب  الحد من  باإدارتها، وذلك بهدف  ال�سركة  تقوم  التي  البنايات  �سكان  على 

توزيع  يتم  حيث  ككل،  الدولة  م�ستوى  على  المنزلية  الحرائق  من  الكثير  اندلع 

العين،  ومدينة  )اأ(  خليفة  مدينة  في  ال�ستة  ال�سركة  فروع  جميع  لدى  البطانيات 

بمنطقة  لل�سركة  الرئي�س  والمركز  دبي  واإمارة  الغربية  والمنطقة  هيلي،  ومنطقة 

النادي ال�سياحي في اأبوظبي.

بما  للطاقة  العقارات  اإ�ستهالك  الى تخفي�س  يوؤدي  الهواء  اأجهزة تكييف  ل�سيانة 

التجاري  اأبوظبي  �سركة  وقعت  ذلك،  الى  وبالإ�سافة   .%20-15 بين  ما  يتراوح 

للعقارات ذ.م.م. على مبادرة "MASDAR START" وهي تعكف حاليا على مراجعة 

التخطيط والتطبيق التدريجي لعمليات اإعادة التدوير في اأكثر من 2500 بناية في 

جميع اأنحاء المدينة. 

ذات  وقائع  اأو  اأي حوادث  وقوع  عدم  بالإعالن عن  التجاري  اأبوظبي  بنك  ويفخر 

تاأثير �سلبي ُيذكر على البيئة طوال ال�سنوات الثالثة الما�سية.

ومن الالفت اأن هذه البطانيات المقاومة للحرارة يتم توزيعها على الم�ستاأجرين 

مجانا دون اأي مقابل باعتبارها جزء من حملة التوعية التي ترعاها �سركة اأبوظبي 

التجاري للعقارات.

في  بناية   2.500 من  اأكثر  في  ال�سركة  به  ت�سطلع  الذي  التقييمي،  الفح�س  اأما 

اإمارة اأبوظبي فهو الفح�س الأ�سخم من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة 

للعقارات  التجاري  اأبوظبي  �سركة  تتولها  التي  المميزة  المبادرات  اأحد  وي�سكل 

بهدف درا�سة وتطوير اأ�س�س العمل لو�سع اإحتياطات �ساملة �سد الحرائق المنزلية 

في المباني التي تديرها ال�سركة في اإمارة اأبوظبي بما يدعم جهود الإدارة العامة 

للدفاع المدني باأبوظبي.

وتما�سيًا مع تحقيق اأهداف ال�سركة الرامية اإلى الإحتفاظ بقاعدة بيانات �ساملة 

لت�سهيل التوا�سل مع كافة عمالئها من خالل قنوات اإت�سال �سهلة ومريحة تّمكن 

ال�سركة من تلقي �سكاوى عمالئها والإ�ستجابة لمتطلباتهم ب�سرعة وكفاءة عالية، 

قامت ال�سركة باإفتتاح مركز اإت�سالت �سركة اأبوظبي التجاري للعقارات وتزويده 

اأكفاء يجيدون اللغتين العربية  باأحدث و�سائل الإت�سالت بالإ�سافة الى موظفين 

اإلى  والإ�ستماع  مالحظاتهم  اإلى  وال�ستجابة  الجمهور  مع  للتوا�سل  والنجليزية 

مقترحاتهم. 

الحفاظ على البيئة

اإنفايرو�سيرف  مع  بال�سراكة  للبيئة  �سديقة  مبادرة  	اإطالق  	•
اإنفايرو�سيرف  �سركة  مع  اإ�ستراتيجية  �سراكة  بعقد  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام 

لتقديم خدمات للتخل�س من النفايات الإلكترونية وهي خدمات تهدف للم�ساهمة 

في الحفاظ على البيئة. وياأتي ذلك �سمن م�ساعي بنك اأبوظبي التجاري لموا�سلة 

دعم الأن�سطة الم�ستدامة وال�سديقة للبيئة، حيث تعتبر هذه المبادرة واحدة من 

العديد من المبادرات التي تجري في اإطار جهود البنك الحثيثة لت�سجيع التوعية 

في مجال الحفاظ على البيئة.

اإدارة  مجال  في  المتخ�س�سة  الأ�سول  اإدارة  �سركات  اإحدى  هي  اإنفايرو�سيرف 

الأجهزة الإلكترونية الم�ستهلكة حيث تقوم بم�ساعدة العمالء على تطوير وتطبيق 

الفعالة. وكان لدى  التقنية  الم�ستهلكة ذات  الإلكترونية  الأجهزة  اإدارة  ممار�سات 

بنك اأبوظبي التجاري كمية اأولية قدرها 11.5 طن من النفايات الإلكترونية التي 

من  التخل�س  اإجراءات  وتعتمد  اإنفايرو�سيرف،  فريق  ومعالجتها  بتجمعيها  قام 

هذه النفايات الإلكترونية على المعايير العالمية لل�سالمة البيئية حيث يتم ف�سل 

ومعامل  م�سانع  اإلى  العالية  الخطورة  ذات  الأجزاء  واإر�سال  المجمعة  النفايات 

التكرير المعتمدة في الخارج.

وي�سعى بنك اأبوظبي التجاري من خالل هذه المبادرة الى التاأكيد على دوره البارز 

المالية والم�سرفية  اأحد الم�سارف الرائدة في مجال الأعمال  والفعال باعتباره 

المحلية والتي تقوم بتطبيق نظام اإدارة النفايات �سعيًا للمحافظة على البيئة.

التدوير اإعادة  مبادرات  	•
 %10 بن�سبة  والماء  الطاقة  اإ�ستهالك  من  التقليل  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإ�ستطاع 

خالل عام 2010، بعد اأن كان قد حقق ن�سبة ممثالة خالل عام 2009. حقق البنك 

هذا الإنجاز من خالل مبادرات تم تطبيقها في جميع من�ساآت ومباني البنك بما 

فيها مبنى المركز الرئي�سي في �سارع ال�سالم ت�سمنت تركيب وحدات لالإقت�ساد 

في اإ�ستهالك الماء على جميع ال�سنابير واإتباع �سيا�سة اإطفاء الأ�سواء في �ساعة 

لتر�سيد  الرامية  الإجراءات  من  وغيرها  الهواء  تكييف  اأجهزة  واإيقاف  معينة 

الإ�ستهالك.

مع  تدويرها  معاد  اأوراق  لتوريد  جديد  عقد  في  التجاري  اأبوظبي  بنك  دخل  كما 

من  الورق  على  بالطباعة  الخا�سة  ممار�ساته  متابعة  مع  وذلك  �سي  بي  يو  �سركة 

الجهتين.

وبالم�ساركة مع جهاز ال�سوؤون التنفيذية في اأبوظبي، قامت �سركة اأبوظبي التجاري 

للعقارات ذ.م.م. باإجراء درا�سة على عدد من العقارات بغر�س و�سع نظام جديد 

الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات

المجاالت الرئيسية )تابع(

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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بيان الدخل الموحد

الأرقام باآلف الدولرات الأمريكية

بيان المركز المالي

الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 

راأ�س المال

احتياطيات نظامية وقانونية

احتياطي عام واحتياطي طوارىء

اأ�سهم برنامج حوافز الموظفين، �سافي 

اإحتياطي تحويل عمالت اأجنبية

اإحتياطي تحوط 

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

اإحتياطيات اأخرى

الأرباح الم�ستبقاة

�سندات راأ�س مال

اأوراق مالية اإلزامية التحويل - عن�سر حقوق الملكية

حقوق الملكية للم�ساهمين في ال�سركة الأم

حقوق الملكية غير الم�سيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

التقرير حول البيانات املالية املوحدة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك اأبوظبي التجاري -  �سركة 

م�ساهمة عامة و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ “البنك”(، والتي تتكون من 

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2010، والبيانات املوحدة للدخل، 

الدخل ال�سامل، التغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية 

تف�سريية  ومعلومات  الهامة،  املحا�سبية  لل�سيا�سات  وملخ�س  التاريخ،  بذلك 

اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

ب�سورة  وعر�سها  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  عن  م�سوؤولة  الإدارة  اإن 

التي  الداخلية  الرقابة  املالية، وعن تلك  للتقارير  الدولية  للمعايري  عادلة وفقًا 

حتددها الإدارة على اأنها �سرورية لتتمكن من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية 

من اأخطاء جوهرية، �سواًء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

اإىل  اإ�ستنادًا  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  حول  راأي  اإبداء  هي  م�سوؤوليتنا  اإن 

تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري 

اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق 

اإذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من  تاأكيد معقول فيما  للح�سول على 

اأخطاء جوهرية.

للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بّينات  للح�سول على  باإجراءات  القيام  التدقيق  يت�سمن 

والإف�ساحات يف البيانات املالية املوحدة. ت�ستند الإجراءات املختارة اإىل تقدير 

مدقق احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات 

املالية املوحدة، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم 

الداخلية  الرقابة  اإجراءات  الإعتبار  ياأخذ مدقق احل�سابات يف  املخاطر،  تلك 

للبنك واملتعلقة بالإعداد والعـر�س العادل للبيانات املالية املوحدة، وذلك لغر�س 

راأي  اإبداء  لغر�س  ولي�س  الظروف،  املنا�سبة ح�سب  التدقيق  اإجراءات  ت�سميم 

حول فعالية الرقابة الداخلية لدى البنك.

ومعقولية  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مالئمة  تقييم  كذلك  التدقيق  يت�سمن 

التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل 

للبيانات املالية املوحدة. 

لتوفر  ومنا�سبة  كافية  عليها  ح�سلنا  التي  الثبوتية  التدقيق  بّينات  اأن  نعتقد 

اأ�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.

الـراأي

النواحي  جميع  من  عادلـة،  ب�سورة  تظهـر  املاليـة  البيانـات  اأن  راأينـا،  يف 

املايل،  واأدائه   2010 دي�سمرب   31 يف  كما  للبنك  املايل  الو�سع  اجلوهريـة، 

وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير 

املالية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية اأخرى

وبراأينا اأي�سًا، اأن البنك يحتفظ ب�سجالت ح�سابية منتظمة. ولقد ح�سلنا على 

ويف  التدقيق.  لأغرا�س  �سرورية  راأيناها  التي  والإي�ساحات  املعلومات  كافة 

ال�سركات  قانون  لأحكام  خمالفات  تقع  مل  لنا،  توفـرت  التي  املعلومات  حدود 

 1984 ل�سنة   )8( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الحتادي  التجارية 

توؤثر ب�سكل  ال�سنة والتي قد  اأو للنظـام الأ�سا�سـي للبنك خالل  )وتعديالتـه(، 

جوهري على املركز املايل للبنك اأو نتائج عملياته لل�سنة.

�سابا يو�سف �سنداحة

رقم القيد 410

25 يناير 2011

بيان المركز المالي الموحدتقرير مدقق الحسابات المستقل

كما في 31 ديسمبر 2010 اإلى ال�سادة الم�ساهمين بنك اأبوظبي التجاري - �سركة م�ساهمة عامة

اأبوظبي – الإمارات العربية المتحدة 

اإي�ساحات
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21

22

23

24

24

25

26

19

عالء عريقات الرئي�س التنفيذيعي�سى ال�سويدي رئي�س مجل�س الإدارة

2010

األف دولر اأمريكي

1.602.949

5.008.858

-

33.425.502

977.123

2.249.697

1.458.807

78.735

3.400.260

291.402

42.249

48.535.582

1.318.232

28.895.776

7.931

5.722.759

949.568

2.424.751

3.887.584

43.206.601

1.309.556

736.232

585.353

)9.986(

37.211

)146.448(

47.590

1.533

414.974

1.089.028

1.261.607

5.326.650

2.331

5.328.981

48.535.582

2009

األف درهـم

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

-

160.208.778

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

141.118.659

4.810.000

2.627.979

2.150.000

)13.438(

)353.736(

)107.360(

)194.279(

-

1.467.983

4.000.000

4.633.883

19.021.032

69.087

19.090.119

160.208.778

2010

األف درهـم

5.887.630

18.397.534

-

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

158.697.846

4.810.000

2.704.179

2.150.000

)36.677(

136.676

)537.904(

174.799

5.630

1.524.201

4.000.000

4.633.883

19.564.787

8.561

19.573.348

178.271.194

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإيرادات الفوائد

اإيرادات من تمويالت اإ�سالمية

م�ساريف الفوائد 

�سافي اإيرادات الفوائد 

توزيعات للمودعين

�سافي اإيرادات الفوائد �سافي من توزيعات للمودعين

�سافي اإيرادات الر�سوم والعمولت

�سافي الأرباح من المتاجرة في م�ستقات مالية

�سافي اأرباح المتاجرة في عمالت اأجنبية 

نق�س في القيمة العادلة لإ�ستثمارات عقارية

الح�سة في اأرباح �سركات زميلة

�سافي )الخ�سارة(/ الأرباح من اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة 

والإ�ستثمار في اأوراق مالية

اإيرادات عمليات اخرى 

خ�سائر اإ�ستبعاد �سركة تابعة

اإيرادات اأن�سبة اأرباح مقبو�سة 

اإيرادات العمليات 

م�سروفات الموظفين 

اإ�ستهالكات واإطفاءات

م�سروفات عمليات اخرى 

مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة

م�ساريف العمليات 

الربح/ )الخ�سارة( من العمليات قبل ال�سرائب

م�ساريف �سريبة الدخل الخارجية 

�سافي ربح/ )خ�سارة( ال�سنة 

عائدة اإلى:

حقوق الملكية للم�ساهمين في ال�سركة الأم

حقوق الملكية غير الم�سيطرة

�سافي ربح/ )خ�سارة( ال�سنة 

العائد الأ�سا�سي/ )الخ�سارة( على ال�سهم )درهم(

�سافي اأرباح/ )خ�سائر( ال�سنة 

فروقات ال�سرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية 

التغيرات في القيمة العادلة من التحوط ل�سافي الإ�ستثمارات 

في العمليات الخارجية 

التغيرات في القيمة العادلة لإ�ستثمارات 

متاحة للبيع

التغيرات في القيمة العادلة تم عك�سها عند بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة

الح�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل ل�سركة زميلة

�سافي الأرباح/ )الخ�سائر( ال�ساملة لل�سنة

عائدة اإلى:

حقوق الملكية للم�ساهمين في ال�سركة الأم

حقوق الملكية غير الم�سيطرة

�سافي الأرباح/ )الخ�سائر( ال�ساملة لل�سنة

بيـان الدخل الشامل الموحدبيان الدخل الموحد

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

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 اإي�ساحات

27

28

18

29

30

13

12

31

51

15 و16

32

33

2010

األف درهـم

7.158.894

217.541

)3.507.961(

3.868.474

)186.269(

3.682.205

956.253

169.766

142.962

)116.412(

336.294

)4.444(

160.868

)992(

9.400

5.335.900

)829.541(

)108.795(

)710.646(

)3.287.071(

)4.936.053(

399.847

)9.232(

390.615

381.001

9.614

390.615

0.04

2009

األف درهـم

6.844.876

52.947

)3.491.704(

3.406.119

)129.976(

3.276.143

985.624

43.468

106.636

)83.000(

223.162

71.578

152.564

-

6.631

4.782.806

)856.962(

)89.083(

)593.355(

)3.752.974(

)5.292.374(

)509.568(

)3.231(

)512.799(

)559.448(

46.649

)512.799(

)0.09(

2010

األف دولر اأمريكي

1.949.059

59.227

)955.067(

1.053.219

)50.713(

1.002.506

260.347

46.220

38.922

)31.694(

91.558

)1.210(

43.798

)270(

2.559

1.452.736

)225.848(

)29.620(

)193.479(

)894.928(

)1.343.875(

108.861

)2.513(

106.348

103.730

2.618

106.348

0.01

2010

األف دولر اأمريكي

106.348

138.427

)117.219(

48.120

30.350

)1.429(

18.638

223.235

220.617

2.618

223.235

2009

األف درهـم

)512.799(

47.146

)107.360(

258.762

182.953

-

)19.840(

)151.138(

)197.787(

46.649

)151.138(

2010

األف درهـم

390.615

508.442

)430.544(

176.744

111.474

)5.250(

68.460

819.941

810.327

9.614

819.941
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الر�سيد كما في 1 يناير 2010

�سافي اأرباح ال�سنة

 فروقات ال�سرف الناتجة عن تحويل 

العمليات الخارجية 

 التغيرات في القيمة العادلة من التحوط ل�سافي 

الإ�ستثمارات في العمليات الخارجية 

 التغيرات في القيمة العادلة لإ�ستثمارات 

متاحة للبيع

 التغيرات في القيمة العادلة تم عك�سها عند 

بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة

 الح�سة من بنود  بيان الدخل ال�سامل 

ل�سركة زميلة 

مجموع  الدخل ال�سامل لل�سنة

اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�س مال )اإي�ساح 26(

اأ�سهم ممنوحة )اإي�ساح 25(

الجزء المكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 25( 

محول اإلى الإحتياطي النظامي

محول اإلى الإحتياطي القانوني

اإ�ستبعاد �سركة تابعة )اإي�ساح 51(

الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2010

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

ت�سم الأرباح الم�ستبقاة مبلغ 80.991 األف درهم يمثل الح�سة في اأرباح �سركة زميلة تم تحويلها اإلى اإحتياطي وهي غير متاحة للتوزيع.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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-

-

-

-

4.633.883

19.021.032

381.001 

508.442 

)430.544( 

176.744 

111.474

)5.250( 

68.460

810.327

-

)243.333(

)47.085(

23.846

-

-

-

19.564.787

69.087

9.614

-

-

-

-

-

-

9.614

)66.562(

-

-

-

-

-

)3.578(

8.561

19.090.119

390.615 

508.442

)430.544(

176.744

111.474

)5.250(

68.460

819.941

)66.562(

)243.333(

)47.085(

23.846

-

-

)3.578(

19.573.348

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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الر�سيد كما في 1 يناير 2010

�سافي )خ�سائر(/ اأرباح ال�سنة

 فروقات ال�سرف الناتجة عن تحويل 

العمليات الخارجية 

 �سافي الخ�سارة من التحوط ل�سافي الإ�ستثمارات 

في العمليات الخارجية

 التغيرات في القيمة العادلة لإ�ستثمارات 

متاحة للبيع

 التغيرات في القيمة العادلة تم عك�سها عند 

بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

 الح�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل 

ل�سركة زميلة 

 مجموع  الربح/ )الخ�سارة(  

ال�ساملة لل�سنة

اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

اإ�سدار �سندات راأ�س مال )اإي�ساح 26(

ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�س مال )اإي�ساح 26(

الجزء المكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 25(

�سراء �سركة تابعة )اإي�ساح 11(

الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2009

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

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

ت�سم الأرباح الم�ستبقاة مبلغ 73.577 األف درهم يمثل الح�سة في اأرباح �سركة زميلة تم تحويلها اإلى اإحتياطي وهي غير متاحة للتوزيع.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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الأن�سطة الت�سغيلية 

�سافي الأرباح/ )الخ�سائر( قبل ال�سرائب وحقوق الملكية غير الم�سيطرة

التعديالت:

ا�ستهالك الممتلكات والمعدات ))اإي�ساح 15(

اإطفاء موجودات غير ملمو�سة )اإي�ساح 16(

اإيرادات اأن�سبة اأرباح 

اإنخفا�س القيمة العادلة لإ�ستثمارات عقارية

مخ�س�س القرو�س وال�سلفيات الم�سكوك في تح�سيلها

مخ�س�سات مرتجعة لقرو�س و�سلفيات م�سكوك في تح�سيلها

مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة من مقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان 

مخ�س�سات اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

�سافي الخ�سارة / )الربح( من بيع ا�ستثمارات في اأوراق مالية

الفائدة المن�سوبة اإلى الأوراق المالية اإلزامية التحويل

ح�سة في اأرباح �سركات زميلة

خ�سارة اإ�ستبعاد �سركة تابعة )اإي�ساح 51(

الجزء غير الفعال من التحوط

م�ساريف برنامج حوافز اأ�سهم الموظفين 

اأرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 

الزيادة في ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

الزيادة في �سافي م�ستقات مالية للمتاجرة

الزيادة في قرو�س و�سلفيات 

)الزيادة(/ النق�س في الموجودات الأخرى

)النق�س(/ الزيادة في الأر�سدة الم�ستحقة للبنوك

الزيادة في ودائع العمالء

الزيادة/ )النق�س( في المطلوبات الأخرى

النقد الناتج من الأن�سطة الت�سغيلية

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة مدفوعة

�سرائب خارجية مدفوعة

�سافي النقد الناتج من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

اإ�ستثمار في �سركة تابعة

اأن�سبة اأرباح من �سركات زميلة

اإ�ستبعاد �سركة تابعة )اإي�ساح 51(

اأن�سبة اأرباح م�ستملة من اإ�ستثمارت في اأوراق مالية

�سراء اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة وا�ستثمارات في اأوراق مالية متاحة للبيع

�سافي عوائد بيع اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة وا�ستثمارات في 

اأوراق مالية متاحة للبيع

�سافي البدل المدفوع من �سراء اأعمال )اإي�ساح 50(

�سراء ممتلكات ومعدات

بيع ممتلكات ومعدات

اإ�سافات لإ�ستثمارات عقارية

�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

اأن�سبة اأرباح مدفوعة لم�ساهمي البنك   

اأن�سبة اأرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير الم�سيطرة

�سافي )الدفعات(/ العائدات من قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

فوائد مدفوعة على �سندات راأ�س مال

اإ�ستبعاد حقوق الملكية غير الم�سيطرة )اإي�ساح 51(

عائدات اإ�سدار �سندات راأ�س المال 

الدفعات المتعلقة ببرنامج حوافز اأ�سهم للموظفين

�سافي النقد )الم�ستخدم في(/ الناتج من الأن�سطة التمويلية 

)النق�س(/ الزيادة في النقد وما يعادله 

النقد وما يعادله في بداية ال�سنة

النقد وما يعادله في نهاية ال�سنة )اإي�ساح 35(

بيان التدفقات النقدية الموحدة 

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

2010للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

األف درهـم

399.847

101.775

7.020

)9.400(

116.412

3.143.047

)283.469(

178.317

249.176

4.444

)79.918(

)336.294(

992

511

23.846

3.516.306

)4.293.390(

)20.481(

)9.015.356(

)913.920(

)92.267(

19.619.196

137.490

8.937.578

-

-

8.937.578

2009

األف درهـم

)509.568(

89.083

-

)6.631(

83.000

3.077.563

)109.248(

244.550

540.109

)71.578(

)59.386(

)223.162(

-

-

12.270

3.067.002

)431.367(

)72.656(

)10.414.205(

196.031

1.445.543

8.559.808

)333.983(

2.016.173

)4.750(

)3.231(

2.008.192

2010

األف دولر اأمريكي

108.861

27.708

1.911

)2.559(

31.694

855.717

)77.176(

48.548

67.840

1.210

)21.758(

)91.558(

270

139

6.492

957.339

)1.168.906(

)5.576(

)2.454.494(

)248.821(

)25.120(

5.341.464

37.432

2.433.318

-

-

2.433.318

2010

األف درهـم

-

-

133.701

55.148

9.400

)6.259.523(

2.481.098

)168.900(

)167.520(

4.617

)73.583(

)3.985.562(

-

)66.562(

)7.289.093(

)243.333(

)3.578(

-

)47.085(

)7.649.651(

)2.697.635(

19.373.919

16.676.284

2009

األف درهـم

)73.460(

)36.730(

65.103

-

6.631

)2.471.876(

1.418.064

-

)311.096(

-

-

)1.403.364(

)481.000(

)88.480(

314.462

)120.000(

-

4.000.000

-

3.624.982

4.229.810

15.144.109

19.373.919

2010

األف دولر اأمريكي

-

-

36.401

15.014

2.559

)1.704.199(

675.496

)45.984(

)45.608(

1.257

)20.033(

)1.085.079(

-

)18.122(

)1.984.507(

)66.249(

)974(

-

)12.819(

)2.082.671(

)734.450(

5.274.685

4.540.235
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

1  الأن�سطـة 

بنك اأبوظبي التجاري – �س.م.ع. )البنك( هو �سركة م�ساهمة عامة محدودة الم�سوؤولية م�سجلة في اإمارة اأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم البنك 

الخدمات البنكية والتجارية وال�ستثمارية والإ�سالمية والو�ساطة واإدارة المحافظ من خالل �سبكة فروعه البالغ عددها 47 فرعا و 4 مكاتب دفع في دولة الإمارات 

العربية المتحدة بالإ�سافة اإلى فرعين في الهند بالإ�سافة اإلى ال�سركات التابعة والم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة. 

عنوان المكتب الرئي�سي الم�سجل للبنك هو مبنى بنك اأبوظبي التجاري، �سارع ال�سالم، قطعة �سي 33، قطاع اي-11، �س.ب. 939، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

البنك م�سجل ك�سركة م�ساهمة عامة طبقا لقانون ال�سركات التجارية التحادي رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديالته.

2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

1/2   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي توؤثر على العر�س والإف�ساح  

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في ال�سنة الحالية والتي اأثرت على المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة. اإن 

تفا�سيل المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الأخرى المطبقة في هذه البيانات المالية الموحدة والتي لم يكن لها تاأثير مهم على البيانات المالية 

الموحدة تم بيانها في البند 2/2.

2/2   اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لم يكن لها تاأثير مادي على البيانات المالية الموحدة   

تم اإعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة. لم يكن نتيجة لإعتمادها اأي تاأثير مادي على المبالغ 

المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة ولكنها قد توؤثر على المعالجة المحا�سبية للمعامالت اأو الترتيبات الم�ستقبلية.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي توؤثر فقط على العر�س والإف�ساح

اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لم يكن لها تاأثير مادي على البيانات المالية الموحدة

المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 

من  )كجزء  الإف�ساحات  المالية:  الأدوات   7 رقم 

المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  التح�سينات 

ال�سادرة في �سنة 2010(.

المالية رقم  للتقارير  تعديالت على المعيار الدولي 

5 موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات 

المعايير  على  التح�سينات  من  )كجزء  متوقفة 

الدولية للتقارير المالية ال�سادرة في �سنة 2009(.

 1 رقم  الدولي  المحا�سبي  المعيار  على  تعديالت 

عر�س البيانات المالية )كجزء من التح�سينات على 

المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة في �سنة 

.)2009

 7 رقم  الدولي  المحا�سبي  المعيار  على  تعديالت 

بيان التدفقات النقدية )كجزء من التح�سينات على 

المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة في �سنة 

.)2009

)المعّدل(   1 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة الأولى 

)المعّدل(   27 رقم  الدولي  المحا�سبي  والمعيار 

البيانات المالية الموحدة والمنف�سلة.

)المعّدل(   3 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

اندماج الأعمال.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1  

تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة الأولى 

الأولى للمرة  اعتماده  عند  ا�سافية  – اعفاءات 

المالية رقم  للتقارير  تعديالت على المعيار الدولي 

2 – الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم – الت�سويات النقدية 

للمجموعة للدفعات على اأ�سا�س الأ�سهم.

المالية رقم  للتقارير  تعديالت على المعيار الدولي 

5 موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات 

المعايير  على  التح�سينات  من  )كجزء  متوقفة 

الدولية للتقارير المالية ال�سادرة في �سنة 2009(.

تعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم 39 – 

الأدوات المالية: الإعتراف والقيا�س – بنود التحوط 

الم�ستوفية لل�سروط.

تف�سير لجنة تف�سيرات التقارير المالية الدولية رقم 

17- توزيع الموجودات غير النقدية على المالكين.

تف�سير لجنة تف�سيرات التقارير المالية الدولية رقم 

18- تحويل موجودات من العمالء.

المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  التح�سينات 

ال�سادرة في عام 2009

الدولية  المالية  التقارير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير 

في عمليات  ال�ستثمار  �سافي  – تحوطات   16 رقم 

خارجية.

التقارير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير  على  تعديالت 

تقويم  اإعادة   – )المعّدل(   9 رقم  الدولية  المالية 

الم�ستقات الم�سمنة.

– الإف�ساحات   24 المعيار المحا�سبي الدولي رقم 

�سنة  في  )المعدل   – العالقة  ذات  الجهات  عن 

وتب�سيط  عالقة  ذات  الجهة  تعريف  تعديل   )2009

الإف�ساحات للجهات الحكومية ذات العالقة.

تو�سح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 الم�ستوى المطلوب لالإف�ساح عن مخاطر 

الإئتمان وال�سمانات المحتفظ بها وتعطي  اإعفاء من الإف�ساحات المطلوبة �سابقًا بخ�سو�س القرو�س 

المعاد التفاو�س حولها. وقد طبق البنك التعديالت مقدمًا من تاريخها الفعلي )الفترات ال�سنوية التي 

تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2011(. تم تطبيق التعديالت باأثر رجعي.

المعايير  في  الإف�ساح  متطلبات  اأن   5 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  تو�سح 

الدولية للتقارير المالية الأخرى عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 ل تطبق على الموجودات 

غير المتداولة الم�سنفة كمحتفظ بها للبيع اأو العمليات المتوقفة اإل اإذا تطلبت تلك المعايير الدولية 

مجموعات  )اأو  المتداولة  غير  بالموجودات  يتعلق  فيما  محددة  اإف�ساحات   )1( المالية  للتقارير 

قيا�س  عن  الإف�ساحات   )2( اأو  المتوقفة،  العمليات  اأو  للبيع  بها  كمحتفظ  الم�سنفة  الإ�ستبعاد( 

الموجودات والمطلوبات �سمن مجموعات الإ�ستبعاد التي ل تدخل �سمن نطاق قيا�س �سروط المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 5 واأن الإف�ساحات لم ي�سبق تقديمها في البيانات المالية الموحدة. 

تو�سح التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم 1 اأن الت�سوية المحتملة للمطلوبات باإ�سدار 

الأ�سهم لي�ست متعلقة بت�سنيفها كمتداولة اأو غير متداولة.

تو�سح التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم 7 اأن الم�سروف الوحيد الذي ينتج عنه الإعتراف 

بالموجودات في بيان المركز المالي يمكن ت�سنيفه كاأن�سطة اإ�ستثمارية في بيان التدفقات النقدية.

التعديالت المتعلقة بتكلفة الإ�ستثمار في �سركة تابعة ومن�ساأة ب�سيطرة م�ستركة اأو �سركة زميلة.

مراجعة �ساملة لتطبيق طريقة ال�سراء والتعديالت الناتجة للمعيار المحا�سبي الدولي رقم 27 )المعّدل( 

المحا�سبة عن  )المعّدل(   28 رقم  الدولي  المحا�سبي  والمعيار  والمنف�سلة  الموحدة  المالية  البيانات 

ال�ستثمار في المن�ساآت الزميلة، والمعيار المحا�سبي الدولي رقم 31 )المعّدل( الح�س�س في الم�ساريع 

الم�ستركة.

تقدم التعديالت اإعفاءين عند اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة الأولى تتعلق بموجودات 

النفط والغاز وبتحديد اإذا ما كانت الترتيبات تت�سمن عقود اإيجار.

الت�سويات  محا�سبة  اإلى  بالإ�سافة   ،2 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  نطاق  التعديالت  تو�سح 

النقدية للمجموعة للدفعات على اأ�سا�س الأ�سهم في البيانات المالية المنف�سلة )اأو الفردية( للمن�ساأة 

اإلتزام  اأو م�ساهم  اأو خدمات عندما يكون على المنح من�ساأة اأخرى في المجموعة  التي ت�ستلم ب�سائع 

�سداد الت�سوية.

تو�سح التعديالت اأن جميع الموجودات والمطلوبات لل�سركة التابعة يجب ت�سنيفها كمحتفظ بها للبيع، 

عندما تكون المجموعة ملتزمة بخطة بيع تت�سمن خ�سارة ال�سيطرة على تلك ال�سركة التابعة، دون الأخذ 

في الإعتبار اإذا كانت المجموعة �ستحتفظ بح�سة غير م�سيطرة في ال�سركة التابعة بعد عملية البيع.

تقدم التعديالت تو�سيحات على بندين من بنود محا�سبة التحوط: تحديد الت�سخم كخطر تحوط اأو 

كجزء والتحوط با�ستعمال الخيارات.

غير  موجودات  بتوزيع  المن�ساأة  تقوم  عندما  المنا�سبة  المحا�سبية  للمعالجة  اإر�سادات  التف�سير  يقّدم 

نقدية كاأرباح لم�ساهميها.

يتناول التف�سير المحا�سبة التي يجب اأن يتبعها م�ستلمو التحويالت من الممتلكات، الآلت والمعدات من 

»العمالء« ويقرر وجوب اعتراف الم�ستلم لالأ�سل بالقيمة العادلة له كما بتاريخ التحويل عندما تطابق 

الممتلكات الآلت والمعدات المحّولة لتعريف الأ�سل من وجهة نظر الم�ستلم، ويجب العتراف بالقيد 

الدائن كاإيرادات وفقًا للمعيار المحا�سبي الدولي رقم 18: الإيرادات. 

على  التح�سينات  تطبيق  وعند   ،1/2 الإي�ساح  في  اأعاله  اإليها  الم�سار  التعديالت  جميع  اإعتماد  تم 

المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة في �سنة 2009 لم يكن لها اأي اأثر مادي على المبالغ المدرجة 

في البيانات المالية الموحدة.

للتعديل  التحوط، لحقًا  باأداة  لالإحتفاظ  المجموعة  في  من�ساأة  اأية  تخ�س  التي  القيود  التف�سير  يزيل 

بموجب تف�سير لجنة تف�سيرات التقارير المالية الدولية رقم 16 حيث اأن اأية من�ساأة في المجموعة يمكن 

اأن تملك اأداة التحوط التي توؤهل  ك�سافي تحوط لال�ستثمار في عمليات خارجية. 

المتعلق بتقييم الم�ستقات الم�سمنة في حالة اإعادة ت�سنيف الموجودات المالية من بند موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة.

تم التطبيق المبكر لالإعفاءات المقدمة من قبل البنك لالإف�ساحات بموجب المعيار المحا�سبي الدولي 

رقم 24 )المعدل في �سنة 2009( مقدمًا من تاريخه الفعلي )الفترات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 

يناير 2011(.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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3/2   معايير وتف�سيرات كانت م�سدرة ولم يحن موعد تطبيقها   

بتاريخ اإعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، فاإن المعايير الجديدة والتف�سيرات التالية كانت م�سدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد:

معايير جديدة وتعديالت للمعايير:

ي�سري تطبيقها للفترات 

ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد

– التعديالت المتعلقة  – الأدوات المالية: العر�س  32 )المعّدل(  •		المعيار المحا�سبي الدولي رقم 
بت�سنيف حقوق الإ�سدار.

( المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية ال�سادر في نوفمبر 2009 والمعدل في اأكتوبر 2010 يقدم متطلبات جديدة لت�سنيف وقيا�س الموجودات  *(

المالية والمطلوبات المالية ولإلغاء الإعتراف.

39 الأدوات المالية:  يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 اأن يتم ت�سنيف كافة الموجودات المالية التي هي �سمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي رقم 

الإعتراف والقيا�س اأن يتم قيا�سها لحقًا اإما بالتكلفة المطفاأة اأو القيمة العادلة. على وجه التحديد، اإ�ستثمارات الدين المحتفظ بها �سمن نموذج الأعمال التي 

تهدف اإلى تح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تحتوي على التدفقات النقدية التعاقدية التي هي وحدها دفعات لأ�سل الدين والفائدة على المبلغ الرئي�سي 

الم�ستحق يتم قيا�سها عمومًا بالتكلفة المطفاأة في نهاية الفترات المحا�سبية الالحقة. يتم قيا�س جميع اإ�ستثمارات الدين الأخرى بقيمتها العادلة في نهاية الفترات 

المحا�سبية الالحقة.

اإن التاأثير الأهم للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بخ�سو�س ت�سنيف وقيا�س المطلوبات المالية يتعلق بمحا�سبة التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية 

)الم�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة( التي تعود اإلى التغييرات في مخاطر الئتمان لذلك الإلتزام. على وجه التحديد، بموجب المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 9، للمطلوبات المالية التي تم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة، اإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية 

العائدة اإلى التغييرات في مخاطر الئتمان لذلك الإلتزام يتم الإعتراف به في بيان الدخل ال�سامل الآخر، اإل اإذا كان العتراف بتاأثير التغييرات في الإلتزامات 

بمخاطر الئتمان في بيان الدخل ال�سامل الآخر قد ينتج عنه اأو ي�سخم عدم التطابق المحا�سبي في الربح اأو الخ�سارة. ل يتم ت�سنيف التغيرات في القيمة العادلة 

التي تعود اإلى مخاطر الئتمان للمطلوبات المالية لحقا اإلى الربح اأو الخ�سارة. بموجب المعيار المحا�سبي الدولي رقم 39، اإن كامل مبلغ التغيير بالقيمة العادلة 

للمطلوبات المالية الذي تم ت�سنيفه �سابقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة تم الإعتراف به الربح اأو الخ�سارة.

اإن  وتتوقع الإدارة اأن هذه التعديالت والمعايير الدولية لتقارير المالية �سيتم اإعتمادها في البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة الأولية عندما ت�سبح فّعالة. 

التقييم الأولي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الفترة الأولى يبين اأنه قد ينتج عن ذلك بع�س التاأثير بخ�سو�س الموجودات والمطلوبات المالية 

للبنك ومن غير الممكن قيا�س التاأثير اإل عند الإنتهاء من المراجعة المف�سلة لهذا المعيار الدولي. تقوم الإدارة حاليًا في النظر وتقييم الآثار المحتملة لعتماد 

المعايير والتعديالت الأخرى.

3  اأ�سا�س الإعداد

1/3   بيان الإلتزام  

لقد تم اإعداد البيانات المالية الموحدة على اأ�سا�س مبداأ الإ�ستمرارية ووفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ال�سادرة عن مجل�س المعايير المحا�سبية الدولية، 

ومتطلبات قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المطبقة.

لجنة  عن  ال�سادرة  التف�سيرات  وكذلك  ال�سابق  والمجل�س  الدولية  المحا�سبية  المعايير  مجل�س  عن  ال�سادرة  المعايير  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  ت�سمل 

تف�سيرات التقارير المالية الدولية والمجل�س ال�سابق.

وفقًا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية وال�سلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب البالغ رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 اأكتوبر 2008، فقد تم الإف�ساح عن 

ال�سيا�سات المحا�سبية المتعلقة بتعر�سات البنك من نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية، وودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك، واإ�ستثمارات في الأوراق المالية 

خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في الإي�ساحات المتعلقة بها. 

2/3   اأ�سا�س القيا�س  

لقد تم اإعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما تم تحديده اأدناه. اإن التكلفة التاريخية ب�سفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن 

المحدد المقدمة مقابل تبادل الموجودات.

العادلة للقيمة  وفقًا  الم�ستقة  المالية  الأدوات  قيا�س  يتم  	•
العادلة للقيمة  وفقًا  قيا�سها  يتم  الخ�سارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الأدوات  	•

العادلة للقيمة  وفقًا  قيا�سها  يتم  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  	•
العادلة للقيمة  وفقًا  قيا�سها  يتم  العقارية  الإ�ستثمارات  	•

المتعلقة  العادلة  القيمة  في  للتغيرات  موؤهلة  تحوط  عالقات  في  تحوط  كبنود  والمحددة  بها  المعترف  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تعديل  	يتم  	•
بالمخاطر المتحوط لها.

3/3 عر�س المعلومات  

يتم اإعداد وعر�س البيانات المالية الموحدة بدرهم الإمارات العربية المتحدة )درهم(، وهي عملة البنك الوظيفية وعملة العر�س. تظهر المبالغ في البيانات 

المالية الموحدة بدرهم الإمارات العربية المتحدة مقّربة اإلى اأقرب األف درهم، اإل اإذا حدد عك�س ذلك. 

يتم عر�س المبالغ بالدولر الأمريكي للتي�سير على القاريء بتحويل اأر�سدة الدرهم با�ستخدام �سعر �سرف دولر اأمريكي واحد = 3.673 درهم.

4/3 اإ�ستخدام التقديرات والأحكام  

يتطلب اإعداد البيانات المالية الموحدة من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافترا�سات التي من �ساأنها التاأثير على تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية والقيم المدرجة 

للموجودات والمطلوبات والإيرادات والم�سروفات. اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

الفترات  وفي  بها  مراجعتها  تم  التي  الفترة  في  المحا�سبية  التقديرات  على  بالتعديالت  العتراف  ويتم  م�ستمر.  ب�سكل  والفترا�سات  التقديرات  مراجعة  يتم 

الم�ستقبلية التي تتاأثر بهذا التعديل. 

اإن المعلومات المتعلقة بالأحكام والتقديرات الح�سا�سة خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية والتي لها تاأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات 

المالية الموحدة مو�سحة في اإي�ساح 5.

5/3 اأ�سا�س التوحيد  

اإن البيانات المالية الموحدة تت�سمن البيانات المالية لبنك اأبوظبي التجاري - �سركة م�ساهمة عامة و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ »البنك«(، كما هي مدرجة 

في اإي�ساح 48. اإن ال�سيطرة على هذه ال�سركات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية لل�سركات التابعة لالإ�ستفادة من ن�ساط 

هذه ال�سركات، وب�سفة عامة تكون بالح�سول على اأغلبية حقوق الت�سويت. يتم توحيد ال�سركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل ال�سيطرة للبنك حتى تاريخ انتهاء 

�سيطرته عليها. يتم اإ�ستخدام طريقة ال�سراء المحا�سبية لعملية ا�ستحواذ البنك على ال�سركات التابعة. تقا�س تكلفة ال�ستحواذ بالقيمة العادلة للمقابل الممنوح 

بتاريخ المبادلة. يتم قيا�س الموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة بالقيمة العادلة بتاريخ ال�ستحواذ. يتم ت�سجيل فائ�س تكاليف ال�ستحواذ على 

القيمة العادلة لح�سة البنك في الموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة الم�ستحوذ عليها كال�سهرة. وفي حال كانت تكلفة ال�ستحواذ اأقل من القيمة العادلة 

لح�سة البنك في الموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للمن�ساة الم�ستحوذ عليها، في�سجل الفرق مبا�سرة في بيان الدخل الموحد. 

المن�ساآت ذات الأغرا�س الخا�سة

اأغرا�س خا�سة  البنك فيها م�سيطر على من�ساأة ذات  اإلى وجود عالقة بجوهريتها يكون  التالية  الأحوال  ت�سير  الخا�سة، قد  الأغرا�س  المن�ساآت ذات  وفي حالة 

وبالتالي يتم توحيد البيانات المالية لهذه المن�ساأة: 

عمليات  من  البنك  ينتفع  وبحيث  لأعمالها  الخا�سة  لالحتياجات  وفقًا  المن�ساة  عن  بالنيابة  الخا�سة  الأغرا�س  ذات  المن�ساأة  ن�ساطات  تجري  	اأن  	•
المن�ساأة ذات الأغرا�س الخا�سة؛ 

اإ�ستبدال  به  والقيا�س )يق�سد  الت�سنيف  المالية:  الأدوات   9 المالية رقم  للتقارير  الدولي  •		المعيار 
.) كامل معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7( )*

اأدوات  مع  المالية  المطلوبات  اإطفاء   -19 رقم  الدولية  المالية  التقارير  تف�سيرات  لجنة  •		تف�سير 
حقوق الملكية.

 –  19 رقم  الدولي  المحا�سبي  المعيار   :14 رقم  الدولية  المالية  التقارير  تف�سيرات  لجنة  •		تف�سير 
الحد لأ�سل منفعة محدد، الحد الأدنى لمتطلبات التمويل وعالقتها مع بع�سها البع�س.

•		تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 ومعايير المحا�سبة الدولية اأرقام 1، 22، 34 
المعايير  ال�سنوية على  التح�سينات  الناتجة عن    13 المالية رقم  التقارير  وتف�سير لجنة تف�سيرات 

الدولية للتقارير المالية في مايو من عام 2010.

الأولى  للمرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تبني   1 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  •		المعيار 
التكلفة  اأ�سا�س  على  التقييم  اإعادة  مبداأ  التطبيق،  �سنة  في  المحا�سبية  ال�سيا�سة  في  التغير   –

المفتر�سة وا�ستخدام التكلفة المفتر�سة للعمليات الخا�سعة لتنظيم الأ�سعار.

•		تعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم 1 عر�س البيانات المالية )الناتجة عن التح�سينات 
ال�سنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية في عام 2010(.

�سروط  متطلبات   – المالية  الأدوات  حول  الإف�ساحات   7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  •		المعيار 
الإف�ساح عن معامالت تحويل الموجودات المالية.

1 فبراير 2010

1 يناير 2013

1 يوليو 2010

1 يناير 2011

ي�سري تطبيق معظمها للفترات ال�سنوية

التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2011

1 يناير 2011

1 يناير 2011

1 يوليو 2011
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	اأن يكون للبنك �سالحيات �سنع القرارات للح�سول على اأغلبية منافع المن�ساأة ذات الأغرا�س الخا�سة اأو اأن يكون البنك مفو�سًا بهذه ال�سالحيات  	•
عن طريق و�سع اآلية »التوجيه الآلي«؛ 

اأو  بن�ساطاتها؛  المتعلقة  للمخاطر  معر�سًا  يكون  قد  وبالتالي،  الخا�سة،  الأغرا�س  ذات  المن�ساأة  منافع  غالبية  على  بالح�سول  الحق  للبنك  يكون  اأن  	•
من  النتفاع  بغر�س  موجوداتها  اأو  الخا�سة  الأغرا�س  ذات  بالمن�ساة  المتعلقة  الملكية  مخاطر  اأو  المتبقية  المخاطر  باأغلبية  البنك  يحتفظ  	اأن  	•

ن�ساطاتها.  

لل�سيطرة في غياب  اأخرى  اأي تقييمات  اإجراء  المن�ساأة وغالبًا ل يتم  بتاريخ بدء  المن�ساأة ذات الأغرا�س الخا�سة  للبنك على  اإذا كان هناك �سيطرة  يتم تقييم 

تغييرات في هيكل اأو �سروط المن�ساأة، اأو وجود معامالت اإ�سافية بين البنك والمن�ساأة، فيما عدا اإذا طراأ تغيير جوهري على طبيعة العالقة بين البنك والمن�ساأة 

ذات الأغرا�س الخا�سة. 

اإدارة ال�سناديق

يقوم البنك باإدارة وت�سيير موجودات محتفظ بها في �سناديق ال�ستثمارات الم�ستركة بالنيابة عن الم�ستثمرين. ل يتم اإدراج البيانات المالية لهذه المن�ساآت في 

البيانات المالية الموحدة اإل اإذا كان البنك م�سيطرًا على المن�ساأة. اإن المعلومات المتعلقة ب�سناديق الإ�ستثمار المدارة من قبل البنك تم بيانها في اإي�ساح 47.

الم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة

كما تت�سمن البيانات المالية الموحدة على الح�س�س المتعلقة بنتائج واحتياطيات الم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة. 

توحيد  عند  المتجان�سة.  المحا�سبية  ال�سيا�سات  باإتباع  البنك  تقرير  فترات  لنف�س  الموحدة  المالية  البيانات  في  المدرجة  للمن�ساآت  المالية  البيانات  اإعداد  يتم 

اإ�ستبعاد الأر�سدة المهمة للمعامالت والإيرادات والم�ساريف بين وحدات البنك عند التوحيد )با�ستثناء الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن  البيانات المالية، يتم 

تحويل معامالت اأجنبية(. يتم اإ�ستبعاد الخ�سائر غير المحققة بنف�س طريقة الأرباح غير المحققة، وذلك اإلى حد عدم وجود اأدلة على اإنخفا�س القيمة.

العادلة  الم�سيطرة بالقيمة  الملكية غير  البنك. يتم قيا�س حقوق  التابعة ب�سورة منف�سلة عن حقوق ملكية  لل�سركات  الم�سيطرة  الملكية غير  يتم تحديد حقوق 

الم�سيطرة هي قيمة هذه  الملكية غير  المدرجة لحقوق  القيمة  اإن  لعملية ال�ستحواذ،  الم�ستحوذ عليها. لحقًا  للجهة  المحددة  الموجودات  لح�ستها في �سافي 

الحقوق بتاريخ الإعتراف المبدئي بالإ�سافة اإلى ح�سة حقوق الملكية غير الم�سيطرة بالتغير الالحق لحقوق الملكية. ويتم توزيع الدخل ال�سامل على حقوق الملكية 

غير الم�سيطرة حتى ولو نتج عن ذلك عجز في ر�سيد حقوق الملكية غير الم�سيطرة.

تمثل ح�س�س حقوق الملكية غير الم�سيطرة جزء من الأرباح اأو الخ�سائر لل�سنة و�سافي الموجودات لل�سركات التابعة الموحدة والتي ل تعود ملكيتها بطريقة مبا�سرة 

اأو غير مبا�سرة اإلى البنك والمحددة ب�سكل منف�سل تحت بند »حقوق الملكية غير الم�سيطرة« في البيانات المالية الموحدة. 

4  ملخ�س باأهم ال�سيا�سات المحا�سبية 

1/4   ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك  

يتم اإظهار ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك بالتكلفة بعد خ�سم اأية مبالغ قد تم �سطبها ومخ�س�س النخفا�س في القيمة.

2/4   القرو�س وال�سلفيات، �سافي  

تت�سمن القرو�س وال�سلفيات اإلى البنوك والعمالء القرو�س وال�سلفيات ال�سادرة من البنك ولم يتم ت�سنيفها كمتاحة للبيع اأو للمتاجرة اأو بملكيتها بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو الخ�سارة. وتمثل موجودات مالية غير م�ستقة �سادرة اأو م�ستحوذ عليها من البنك ولديها دفعات ثابتة اأو محددة وغير مدرجة في �سوق ن�سط ول 

ينوي البنك بيعها مبا�سرًة اأو على المدى القريب. يتم الإعتراف بها عند ت�سليف المبالغ النقدية اإلى العمالء ويلغى العتراف بها عند �سداد العمالء للتزاماتهم 

اأو عند بيع هذه القرو�س اأو �سطبها اأو عند تحويل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكيتها. يتم ت�سجيل القرو�س وال�سلفيات مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإ�سافة اإلى 

م�ساريف المعاملة المبا�سرة بالمعاملة، ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد تنزيل خ�سائر النخفا�س في القيمة. 

اإنخفا�س قيمة القرو�س

يتم الإعتراف بخ�سائر القرو�س وال�سلفيات المنخف�سة القيمة حاًل عندما يكون هناك دليل مو�سوعي اأن انخفا�س قيمة القر�س اأو محفظة القرو�س قد حدث. 

يتم اإحت�ساب مخ�س�سات خ�سائر اإنخفا�س القيمة على القرو�س الفردية وعلى مجموعة القرو�س المقيمة جماعيًا. يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س القيمة كتكاليف 

في بيان الدخل. يتم تخفي�س القيمة المدرجة للقرو�س المنخف�سة القيمة في بيان المركز المالي باإ�ستخدام ح�ساب مخ�س�س اإنخفا�س القيمة. ل يتم الإعتراف 

بالخ�سائر المتوقعة من الأحداث الم�ستقبلية.

القرو�س المقّيمة اإفراديًا

تتمثل القرو�س المقّيمة اإفراديًا ب�سكل رئي�سي من قرو�س ال�سركات والقرو�س التجارية المهمة والتي يتم تقييمها اإفراديًا لمعرفة اإن كان هنالك اأي دليل مو�سوعي 

يوؤ�سر اإلى اإنخفا�س في قيمة القر�س. يقوم البنك بتقييم، في ما اإذا كان هناك اأي اأدلة مو�سوعية على اأن القر�س منخف�س القيمة لكل من هذه القرو�س على اأ�سا�س 

كل حالة على حدة كما في تاريخ بيان المركز المالي. 

يتم تحديد خ�سائر اإنخفا�س القيمة على هذه القرو�س التي لها دليل مو�سوعي على اإنخفا�س قيمتها بناًء على العوامل التالية:

للعميل؛ الكلي  البنك  تعر�س  	•
الديون؛ التزامات  كافية لخدمة  نقدية  �سيولة  وتوليد  المالية  ال�سعوبات  بنجاح من  الخروج  وقدرته على  التجارية  الأعمال  بنموذج  العميل  اإ�ستمرار  	•

الم�ستردة؛ والمبالغ  المتوقعة  الإيرادات  وتوقيت  المبالغ  	•
الإفال�س؛ اأو  للت�سفية  نتيجة  المتوقع  العائد  	•

ال�سركة؛ دعم  بموا�سلة  الآخرين  الدائنين  ا�ستمرار  واحتمال  البنك  مع  بالت�ساوي  اأو  قبل،  الم�سنفة  الآخرين  الدائنين  اإلتزامات  مدى  	•
الناجح؛ التملك  اإعادة  واحتمال  اأخرى(  ائتمان  �سمانات  )اأو  لل�سمانات  الم�ستردة  القيمة  	•

الم�ستحقة؛ المبالغ  ا�سترداد  في  متعلقة  تكاليف  لأية  المحتمل  الخ�سم  	•
الإئتمان  خ�سائر  با�ستثناء  الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  للقر�س  المدرجة  القيمة  بين  الفرق  اأ�سا�س  على  القيمة  اإنخفا�س  خ�سائر  قيا�س  يتم 

الم�ستقبلية التي لم يتم تكبدها، وت�سم المبالغ القابلة لالإ�سترداد من ال�سمانات والرهونات بخ�سمها على معدل الفائدة الفعلي للقر�س. يتم الإعتراف بمبلغ 

الخ�سارة في ح�ساب المخ�س�س ويتم اإدراجها في بيان الدخل الموحد في بند اإنخفا�س القيمة. اإذا كان للقر�س �سعر فائدة متغير، فاإن معدل الخ�سم لقيا�س اأي 

خ�سارة اإنخفا�س القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي بتاريخ تعثر القر�س والمحدد بموجب العقد.

القرو�س وال�سلفيات المقّيمة كمجموعة

يتم تقييم اإنخفا�س القيمة على اأ�سا�س جماعي في حالتين: 

و  الإفرادي؛  للتقييم  تخ�سع  التي  القرو�س  على  تحديدها  يتم  لم  ولكن  تكبدها  تم  التي  الخ�سائر  لتغطية  	•
اإفراديًا. مهمة  ولي�ست  م�ستركة  ميزات  ذات  قرو�س  	•

المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد لقرو�س مقيمة ب�سكل فردي

اإن القرو�س المقيمة ب�سكل فردي التي ل يوجد اأي دليل محدد على خ�سارتها على اأ�سا�س فردي يتم تجميهعا وفقا لمخاطر الئتمان ا�ستنادًا اإلى قطاعها، المنتج 

اأو ت�سنيف القر�س لغر�س اإحت�ساب الخ�سائر المقدرة كمجموعة. اإن هذا يعك�س خ�سائر اإنخفا�س القيمة التي كان من الممكن اأن يتكبدها البنك نتيجة اأحداث 

ح�سلت قبل تاريخ بيان المركز المالي والتي لم يتمكن البنك من تحديدها على اأ�سا�س القرو�س الفردية والتي يمكن تقديرها ب�سكل موثوق. عند تواجد معلومات 

التي تحدد خ�سائر متعلقة بقرو�س اإفرادية �سمن مجموعة القرو�س فيتم حاًل اإزالة هذه القرو�س المقيمة من القرو�س كمجموعة ويتم تقييمها على اأ�سا�س فردي 

لإنخفا�س القيمة.

يتم تحديد مخ�س�س اإنخفا�س القيمة الجماعي بعد الأخذ بعين العتبار:

المنتج(. اأو  القر�س  ونوع  القطاعات،  المثال،  �سبيل  )على  مماثلة  اإئتمانية  مخاطر  بخ�سائ�س  محافظ  في  للخ�سارة  التاريخية  الخبرة  	•
الفردي. القر�س  مقابل  منا�سب  مخ�س�س  اإن�ساء  في  وموثقة  الخ�سارة  وتحديد  القيمة  اإنخفا�س  حدوث  بين  المقدرة  الفترة  	•

	خبرة الإدارة في الحكم فيما اإذا كان الو�سع الإقت�سادي الحالي و�سروط الئتمان تبين على اأن الم�ستوى الفعلي للخ�سائر المتاأ�سلة في تاريخ بيان  	•
المركز المالي من المرجح اأن تكون اأعلى اأو اأقل من المبالغ المقترحة بموجب التجربة التاريخية.

اإن الفترة ما بين حدوث الخ�سائر وتحديدها يتم تقديرها من قبل الإدارة لكل محفظة محددة.

مجموعات متجان�سة من القرو�س وال�سلفيات

يتم ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية لتحديد خ�سائر اإنخفا�س القيمة على اأ�سا�س جماعي لمجموعات متجان�سة من القرو�س التي ل تعتبر هامة ب�سكل فردي لأن 

تقييم القرو�س الفردية غير عملي. يتم ت�سجيل خ�سائر مجموعات هذه القرو�س على اأ�سا�س فردي عندما يتم �سطب القرو�س الفردية، وفي ذلك الوقت يتم حذفها 

من المجموعة.

يتم اإحت�ساب اإنخفا�س قيمة قرو�س التجزئة بتطبيق طريقة منهجية التي تخ�س�س معدلت الخ�سارة ت�ساعديًا وفقًا لتاريخ الق�سط المتاأخر.

�سطب القرو�س وال�سلفيات

يتم �سطب القرو�س وال�سلفيات )ومخ�س�س اإنخفا�س القيمة المتعلق بها( عادًة اإما جزئيًا اأو كليًا، عندما ل يكون هناك احتمال واقعي ل�سترداد المبلغ الأ�سلي 

وللقر�س الم�سمون عندما يتم ا�ستالم العائدات من اإ�سترداد ال�سمانات.

ا�سترجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة

في حال تدنى مبلغ خ�سارة الإنخفا�س القيمة في فترة لحقة، وكان بالإمكان ربط التدني ب�سكل مو�سوعي بحدث تم بعد الإعتراف بالإنخفا�س بالقيمة، يتم عك�س 

الزيادة بتخفي�س ح�ساب مخ�س�س اإنخفا�س القرو�س. يتم الإعتراف با�سترجاع الخ�سائر في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تحدث بها.
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القرو�س المعاد التفاو�س حولها

اإن قرو�س الأفراد الخا�سعة لمراجعة اإنخفا�س القيمة كمجموعة والتي قد تم اإعادة التفاو�س حول اأحكامها، ل تعتبر متاأخرة ال�سداد ونتيجًة لذلك تعتبر منخف�سة 

القيمة فقط عندما لم يتم اإ�ستالم الحد الأدنى من الدفعات المطلوبة بموجب الإتفاقيات الجديدة وعدم اإلتزام المقتر�س بال�سروط والأحكام المعدلة.

اإذا ما بقيت منخف�سة  اأحكامها تبقى خا�سعة لمراجعة م�ستمرة لتحديد  اإعادة التفاو�س حول  اإفراديًا والتي تم  اإنخفا�س القيمة  اإن القرو�س الخا�سعة لتقييم 

القيمة اأو معتبرة متاأخرة ال�سداد بناًء على قيام المقتر�س بالإلتزام بال�سروط والأحكام المعدلة وت�سديد الحد الأدنى من الدفعات المطلوبة ليتم تحويل القرو�س 

اإلى مجموعة غير المتاأخرة ال�سداد والمخف�سة.

اإن القرو�س الخا�سعة اإما لتقييم اإنخفا�س القيمة كمجموعة اأو كقرو�س اإفرادية هامة والتي تم اإعادة التفاو�س حول اأحكامها ل تعتبر متاأخرة ال�سداد ولكنها تعتبر 

قرو�س جديدة لأغرا�س القيا�س عندما يتم اإ�ستالم الحد الأدنى من الدفعات المطلوبة بموجب الإتفاقيات الجديدة.

3/4   �سمانات مرهونة معرو�سة للبيع  

توؤول للبنك في بع�س الأحيان ملكية عقارات و�سمانات اأخرى كت�سوية لبع�س القرو�س وال�سلفيات. تدرج هذه العقارات وال�سمانات على اأ�سا�س �سافي القيمة القابلة 

للتح�سيل للقرو�س وال�سلفيات اأو القيمة العادلة لتلك الموجودات عند تاريخ الإ�ستحواذ عليها ناق�سًا التكلفة اأيهما اأقل. يتم ادراج الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن 

ال�ستبعاد وكذلك الخ�سائر غير المحققة الناتجة عن اإعادة تقييمها �سمن بيان الدخل الموحد.

4/4 اأوراق مالية للمتاجرة ولالإ�ستثمار  

يتم قيا�س الأوراق المالية للمتاجرة ولالإ�ستثمار مبدئيًا بالقيمة العادلة، ولالإ�ستثمارات في اأوراق مالية غير م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

اأو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  اإما  الإ�ستحقاق  بها حتى  بناًء على ت�سنيفها كمحتفظ  اإحت�سابها لحقًا  ويتم  المبا�سرة  المعاملة  تكاليف  اإليها  اأي�سًا  ي�ساف 

الخ�سارة اأو متاحة للبيع.

ت�سنف اإ�ستثمارات البنك اإلى الفئات التالية وتعتمد على طبيعة والهدف من الإ�ستثمارات: 

اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة والتي تت�سمن اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة  -1

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية والتي تت�سمن اإ�ستثمارات متاحة للبيع واإ�ستثمارات محتفظ بها حتى الإ�ستحقاق  -2

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

يتم ت�سنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة عندما يكون الأ�سل المالي محتفظ به للمتاجرة اأو عند ت�سنيفه بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو الخ�سارة.

يتم ت�سنيف الأ�سل المالي كاأ�سل محتفظ به للمتاجرة في حال:

اأو  القريب؛  الم�ستقبل  في  بيعه  بهدف  مبدئيا  عليه  الإ�ستحواذ  تم  	•
اأو  الأجل؛  ق�سيرة  اأرباح  تح�سيل  يظهر  حديث  فعلي  نمط  ولها  باإدارتها  المجموعة  تقوم  محددة  مالية  اأدوات  محفظة  من  جزء  كونه  	•

تحوط. كاأداة  الفعالة  وغير  الم�سنفة  غير  المالية  الم�ستقات  من  كونه  	•
يمكن ت�سنيف اأ�سل مالي، عدا تلك المحتفظ بها للمتاجرة، كاأ�سل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة عند العتراف المبدئي في حال:

اأو الت�سنيف؛  هذا  يتم  لم  لو  فيما  ن�سووؤها  يمكن  والتي  العتراف  اأو  القيا�س  في  تناق�س  حالة  مهم  ب�سكل  يخف�س  اأو  يزيل  الت�سنيف  هذا  كان  	•
اأ�سا�س القيمة العادلة،  اأداءها على  اإدارتها وتقييم  اأو الثنين معا، والتي تتم  اأو مطلوبات مالية  اأ�سول مالية  	ي�سكل الأ�سل المالي جزء من مجموعة  	•
وذلك بما يتما�سى مع اإ�ستراتيجية البنك الموثقة المتعلقة بال�ستثمار واإدارة المخاطر ويتم تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المجموعات داخليا على 

هذا الأ�سا�س؛ اأو 

والقيا�س«  الإعتراف  المالية:  »الأدوات   39 رقم  الدولي  المحا�سبي  المعيار  ي�سمح  اأكثر،  اأو  مدمجة  م�ستقة  اأدوات  يت�سمن  عقد  من  جزء  	ي�سكل  	•
بت�سنيف كامل العقد مجتمعا )اأ�سول اأو مطلوبات( بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة.

يتم اإدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة بقيمتها العادلة، بحيث يتم العتراف باأي ربح اأو خ�سارة ناتجة �سمن بيان الدخل.

محتفظ بها حتى ال�ستحقاق

ت�سنيفها  يتم  ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  الإحتفاظ  على  والقدرة  النية  البنك  ولدى  محددة  اأو  ثابتة  مدفوعات  اأو  ا�سترداد  تواريخ  لديها  التي  الإ�ستثمارات  اإن 

كاإ�ستثمارات محتفظ بها حتى الإ�ستحقاق.

يتم قيا�س الإ�ستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا�سرًة م�سافًا اإليها تكاليف المعاملة، ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة المطفاأة على 

اأ�سا�س طريقة الفائدة الفعلية، مطروحًا منها خ�سائر انخفا�س القيمة ويتم الإعتراف بالإيراد على اأ�سا�س العائد الفعلي. يتم احت�ساب التكلفة المطفاأة بعد الأخذ 

بالعتبار اأية عالوات اأو خ�سومات متعلقة بامتالك الإ�ستثمارات على اأ�سا�س طريقة معدل الفائدة الفعلية.

اإن اأي ربح اأو خ�سارة في هذه الإ�ستثمارات يتم ت�سجيله في بيان الدخل الموحد وذلك عند اإلغاء الإعتراف بالإ�ستثمار اأو انخفا�س قيمته.

اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود تكبد خ�سائر اإنخفا�س في قيمة ال�ستثمارات المحتفظ بها بتاريخ الإ�ستحقاق بالتكلفة المطفاأة، فاإن مبلغ خ�سارة انخفا�س 

الفعلي  الفائدة  �سعر  بموجب  والمخ�سومة  المقّدرة  الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  لالأ�سل  المدرجة  القيمة  بين  الفرق  هو  بها  المعترف  القيمة 

الأ�سا�سي لالإ�ستثمار المالي، ويتم اإدراج خ�سارة  اإنخفا�س القيمة الناتجة، اإن وجدت، في بيان الدخل الموحد.

اإن الإ�ستثمارات التي تم ت�سنيفها كاإ�ستثمارات محتفظ بها لالإ�ستحقاق ولي�ست قريبة من تاريخ اإ�ستحقاقها ل يمكن عادًة بيعها اأو اإعادة ت�سنيفها دون التاأثير على 

قدرة البنك على اإ�ستخدام هذا الت�سنيف، كذلك ل يمكن ت�سنيفها كعنا�سر تم التحوط لها بخ�سو�س معدل الفائدة اأو مخاطر الدفع المقدم، لتعك�س طبيعة هذه 

الإ�ستثمارات طويلة الأجل.

متاحة للبيع

يتم اإدراج الإ�ستثمارات غير الم�سنفة » بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة » اأو »محتفظ بها حتى الإ�ستحقاق« »كاإ�ستثمارات متاحة للبيع«. 

يتم الإعتراف بالإ�ستثمارات المتاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف المعاملة المبا�سرة، ويتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. اإن الإ�ستثمارات في 

الأ�سهم غير المتداولة والتي ل يمكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق يتم اإدراجها بالتكلفة وتختبر لإنخفا�س القيمة اإن وجدت.

يتم اإدراج الأرباح والخ�سائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مبا�سرًة �سمن اإحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل ال�سامل الآخر، 

بالعمالت  النقدية  الموجودات  الناتجة عن تحويل  الفعلية والأرباح والخ�سائر  الفائدة  باإ�ستخدام طريقة  المح�سوبة  والفوائد  القيمة،  اإنخفا�س  با�ستثناء خ�سائر 

الأجنبية والتي يتم الإعتراف بها مبا�سرًة في بيان الدخل الموحد. في حالة تم اإ�ستبعاد الإ�ستثمار اأو تحديد اإنخفا�س دائم في قيمته، فيتم اإدراج الأرباح والخ�سائر 

المتراكمة الم�سجلة �سابقًا �سمن اإحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد لل�سنة. 

يتم الإعتراف باأن�سبة الأرباح من الإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع في بيان الدخل الموحد عند تثبيت حق البنك في اإ�ستالم اأن�سبة الأرباح.

العادلة  الرئي�سي والإطفاءات(، والقيمة  للمبلغ  اأية ت�سديدات  ال�سراء )�سافي من  الفرق بين تكلفة  فاإن  القيمة،  للبيع منخف�سة  المتاحة  الإ�ستثمارات  اإذا كانت 

الحالية، ناق�سًا خ�سارة انخفا�س القيمة الم�سجلة �سابقًا �سمن بيان الدخل يتم حذفها من حقوق الملكية ويتم الإعتراف بها �سمن بيان الدخل الموحد.

عندما يتم الإعتراف باإنخفا�س قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فاإن المعالجة المحا�سبية الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة لتلك الموجودات تختلف تبعًا 

لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية:

- اأدوات الدين المتاحة للبيع، يتم الإعتراف في الإنخفا�س الالحق في القيمة العادلة لالأداة في بيان الدخل عندما يكون هنالك المزيد من الأدلة المو�سوعية 

لالإنخفا�س نتيجة اإنخفا�س في التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقّدرة لهذه الموجودات المالية. عندما ل يكون هنالك المزيد من الأدلة المو�سوعية على اإنخفا�س 

القيمة، فيتم الإعتراف في اإنخفا�س القيمة العادلة للموجودات المالية مبا�سرًة في حقوق الملكية. اإذا زادت القيمة العادلة لأدوات الدين في فترة لحقة، ويمكن 

ربط الزيادة ب�سكل مو�سوعي لحدث وقع بعد الإعتراف بخ�سارة الإنخفا�س في بيان الدخل. يتم اإ�سترجاع خ�سارة الإنخفا�س من خالل بيان الدخل اإلى حد الزيادة 

في القيمة العادلة.

- اأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، يتم معالجة جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لالأداة كاإعادة تقييم ويتم الإعتراف بها مبا�سرًة في حقوق الملكية. 

اأن المزيد من خ�سائر الإنخفا�س التراكمي تم  يتم الإعتراف بالنق�س الالحق في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في بيان الدخل، اإلى حد 

تكبدها فيما يتعلق بتكلفة اإقتناء اأدوات حقوق الملكية. 

اإعادة الت�سنيف 

العادلة  بالقيمة  الت�سنيف  اإعادة  اإحت�ساب  يتم  الق�سير.  المدى  على  بيعه  لغر�س  لي�س  الأ�سل  ي�سبح  عندما  نادرة  حالت  في  فقط  تن�ساأ  الت�سنيف  اإعادة  اإن 

للموجودات المالية كما في تاريخ اإعادة الت�سنيف.

اإلغاء الإعتراف بالإ�ستثمارات في اأوراق مالية

يقوم البنك باإلغاء الإعتراف بالإ�ستثمارات في اأوراق مالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الإ�ستثمارات اأو عند تحويل الإ�ستثمارات 

وبما فيها جميع المكا�سب والمخاطر المتعلقة بملكية الإ�ستثمارات اإلى من�ساأة اأخرى. اإذا لم يقم البنك بتحويل الإ�ستثمارات ب�سكل كامل اأو لم يقم بتحويل جميع 

بفوائده  بالإعتراف  يقوم  البنك  فاإن  من�ساأة،  اإلى  تحويلها  تم  التي  الإ�ستثمارات  تلك  على  بال�سيطرة  واإ�ستمر  الإ�ستثمارات  بملكية  المتعلقة  والمخاطر  المكا�سب 

المتبقية بالموجودات واأي اإلتزامات يتوجب عليه �سدادها. اأما في حالة اإحتفاظ البنك ب�سكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات فاإن البنك ي�ستمر 

بالإعتراف بالموجودات المالية ويعترف اأي�سًا بقرو�س م�سمونة للعائدات الم�ستلمة.

5/4   الأدوات المالية الم�ستقة  

اإن الأدوات المالية الم�ستقة هي اأدوات مالية تتغير قيمتها تبعًا لإعتبارات متغيرة ول تتطلب اإ�ستثمار اأولي اأو اإ�ستثمار اأولي متدني ويتم �سدادها في تاريخ م�ستقبلي.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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يقوم البنك باإبرام معامالت متنوعة لأدوات مالية م�ستقة لإدارة التعر�سات المتعلقة بمخاطر اأ�سعار الفائدة و�سرف العمالت الأجنبية وتت�سمن عقود عملة اأجنبية 

اآجلة وعقود اأ�سعار م�ستقبلية وعقود اأ�سعار اآجلة ومقاي�سات اأ�سعار عملة وفوائد وخيارات واأ�سعار عملة وفوائد )مكتتبة وم�ستراة(.

يتم ادراج الم�ستقات المالية مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم لحقا اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة. تدرج جميع الم�ستقات التي تحمل قيم 

عادلة موجبة كموجودات بينما تدرج الم�ستقات التي تحمل قيم عادلة �سالبة �سمن المطلوبات. تتم مقا�سة الموجودات والمطلوبات المالية الم�ستقة الناتجة عن 

معامالت مختلفة فقط عندما تكون مبرمة مع نف�س الجهات ووجود حق قانوني للمقا�سة ويكون لدى الجهات نية لت�سوية التدفقات النقدية على اأ�سا�س ال�سافي.

يتم الح�سول عادًة على القيم العادلة بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق المدرجة لأ�سواق ن�سطة عند تواجدها وعند عدم وجود �سوق ن�سطة لالأداة، فاإن القيمة العادلة 

ت�ستق من مكونات الم�ستقات با�ستخدام نماذج الت�سعير اأو نماذج التقييم المنا�سبة. 

تعتمد طريقة العتراف بمكا�سب وخ�سائر القيمة العادلة على ت�سنيف الم�ستقات كاأدوات م�ستقة محتفظ بها للمتاجرة اأو كاأدوات تحوط، وللت�سنيف الآخر، طبيعة 

المخاطر التي يتم التحوط لها. يتم الإعتراف بكافة المكا�سب والخ�سائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة للم�ستقات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل 

الموحد تحت بند �سافي الأرباح من المتاجرة في م�ستقات مالية.

عندما يتم ت�سنيف الم�ستقات المالية كمعامالت تحوط، يقوم البنك بت�سنيفهم اإما: )اأ( معامالت تحوط تغير القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات اأو اإلتزامات 

مثبتة )تحوطات القيمة العادلة(، )ب( تحوطات للتغيرات في التدفقات النقدية المحتملة ب�سورة عالية مقابل مخاطر محددة مع وجود اأ�سل اأو مطلوب معترف 

بها اأو معاملة تقديرية التي قد توؤثر على �سافي اأرباح م�ستقبلية م�سرح بها )تحوطات التدفقات النقدية(، اأو )ج( معامالت التحوط ل�سافي ال�ستثمار في عمليات 

خارجية )تحوطات ل�سافي الإ�ستثمارات(. يتم تطبيق محا�سبة التحوط على الم�ستقات الم�سنفة كاأدوات تحوط بالقيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اأو �سافي 

اإ�ستثمار التحوط ب�سرط الإلتزام ببع�س المتتطلبات.

عند بدء عالقة التحوط، يقوم البنك بتوثيق عالقة التحوط بين اأداة التحوط والبند المتحوط له واأهداف اإدارة المخاطرة واإ�ستراجيتها للقيام بمعامالت تحوط 

متنوعة. بالإ�سافة لذلك عند بدء التحوط وعلى اأ�سا�س م�ستمر، يوثق البنك اإذا ما كانت اأداة التحوط الم�ستعملة في عالقة التحوط فّعالة جدًا لمقابلة التغيرات في 

القيم العادلة اأو التدفقات النقدية للبند المتحوط له. يتم اإدارج الفائدة الم�سنفة كتحوطات موؤهلة �سمن »�سافي اإيرادات الفوائد«.

تحوطات القيمة العادلة

اإذا كانت عالقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند المتحوط له للتغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها. اإن الأرباح 

والخ�سائر الناتجة من تغييرات القيمة العادلة لكٍل من الأداة الم�ستقة والبند المتحوط له يتم الإعتراف بها في بيان الدخل الموحد. اإن المكا�سب اأو الخ�سائر للبند 

المتحوط له والمتعلقة بالمخاطر المتحوط لها يتم الإعتراف بها في بيان الدخل الموحد وتعدل القيمة المدرجة للبند المتحوط له. اإذا اإنتهت �سالحية الأداة 

الم�ستقة، اأو تم بيعها اأو اإنهائها اأو اإ�ستخدامها اأو عندما ل تقابل متطلبات محا�سبة تحوطات القيمة العادلة اأو تم اإلغاء تحديدها يتم وقف اإ�ستخدام محا�سبة 

التحوط. اإن اأية تعديالت تمت حتى ذلك، لبند متحوط له والتي يتم بموجبها اإ�ستعمال طريقة الفائدة الفّعالة يتم اإطفائها في بيان الدخل الموحدة كجزء من معدل 

الفائدة الفّعال المعاد اإحت�سابه على الفترة حتى اإنتهاء �سالحيتها.

تحوطات التدفقات النقدية

يتم الإعتراف بالجزء الفّعال للتغيرات في القيمة العادلة لالأدوات الم�ستقة التي تم تحديدها وتاأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية �سمن الدخل ال�سامل الآخر في 

حقوق الملكية. ويتم الإعتراف مبا�سرًة لأية اأرباح وخ�سائر للجزء غير الفّعال في بيان الدخل الموحد. اإن المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية يتم تحويلها اإلى بيان 

الدخل الموحد في الفترات التي يوؤثر فيها البند المتحوط له على الربح اأو الخ�سارة في نف�س بند التحوطات المعترف بها في بيان الدخل الموحد. ولكن عندما ينتج 

عن المعاملة المقّدرة المتحوط لها الإعتراف باأ�سل اأو مطلوب غير مالي، فيتم تحويل الأرباح اأو الخ�سائر المتراكمة والتي تم تاأجيلها �سابقًا في حقوق الملكية من 

حقوق الملكية واإدراجها �سمن القيا�س المبدئي لتكلفة )الأ�سل( المطلوب يتم وقف محا�سبة التحوط. اإذا اإنتهت �سالحية الأداة الم�ستقة اأو تم بيعها اأو اإنهائها اأو 

عندما ل تقابل متطلبات محا�سبة التحوط. فيتم وقف اإبقاء الأرباح والخ�سائر المتراكمة المعترف بها في حقوق الملكية �سمن حقوق الملكية حتى يتم الإعتراف 

بالمعاملة المقّدرة وذلك في حالت كونها اأ�سل غير مالي اأو مطلوب غير مالي اأو حتى توؤثر المعاملة المقّدرة على بيان الدخل. اإذا كان متوقعًا اأن ل تتم المعاملة 

المقّدرة فيتم تحويل الأرباح والخ�سائر المتراكمة المعترف بها في حقوق الملكية اإلى بيان الدخل الموحد مبا�سرَة.

تحوطات في �سافي اإ�ستثمارات

يتم اإحت�ساب تحوطات في �سافي الإ�ستثمارات في عمليات خارجية بطريقة مماثلة لتحوط التدفقات النقدية. اإن الربح اأو الخ�سارة للجزء الفعال لأداة التحوط يتم 

الإعتراف بها في الدخل ال�سامل الآخر. اإن الربح اأو الخ�سارة المتعلقة بالجزء غير الفعال يتم الالإعتراف به فورًا في بيان الدخل الموحد. يتم اإدراج المكا�سب 

والخ�سائر المتراكمة في حقوق الملكية �سمن بيان الدخل الموحد عند اإ�ستبعاد العمليات الخارجية.

اختبار فعالية التحوط

لتاأهيل محا�سبة التحوط، يتطلب البنك في وقت بداأ التحوط وخالل مدة حياته، اأن يكون كل تحوط فّعال للغاية )الفعالية المرتقبة(، ويثبت فعاليته الحقيقية 

)فعالية باأثر رجعي( ب�سورة م�ستمرة.

يقوم البنك بتوثيق عالقة التحوط وتحديد كيفية تقييم فعالية التحوط. يعتمد البنك على اإ�ستراتيجية اإدارة المخاطر لتقييم فعالية التحوط.

لتحقيق الفعالية المرتقبة، يجب اأن يتوقع اأن تكون اأداة التحوط فّعالة اإلى حد كبير في تعوي�س التغييرات في القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية التي تعود اإلى 

المخاطر المتحوط لها في الفترات التي يتم فيها تحديد فيها التحوط. لتتحقيق الفعالية الحقيقية، فاإن التغيرات في القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية يجب اأن 

تقابل كٍل منهما الأخرى في حدود 80 في المئة اإلى 125 بالمئة.

يتم الإعتراف بعدم فعالية التحوط في بيان الدخل الموحد في »�سافي الأرباح من المتاجرة في م�ستقات مالية«.

الأدوات الم�ستقة التي ل تتاأهل لمحا�سبة التحوط

اإن كافة الأرباح والخ�سائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالأدوات الم�ستقة التي ل تتاأهل لمحا�سبة التحوط يتم الإعتراف بها مبا�سرًة في بيان الدخل 

الموحد تحت بند �سافي الأرباح من المتاجرة في م�ستقات مالية.

6/4   اإ�ستثمارات في �سركات زميلة  

ال�سركة الزميلة هي تلك المن�ساأة التي لدى البنك تاأثير فعال عليها وهي لي�ست �سركة تابعة اأو م�سروع م�سترك. يمثل التاأثير الفعال قدرة البنك على الم�ساركة في 

القرارات المتعلقة بال�سيا�سات المالية والت�سغيلية لل�سركة الزميلة ولي�س ال�سيطرة اأو ال�سيطرة الم�ستركة على هذه ال�سيا�سات.

يتم اإدراج نتائج وموجودات ومطلوبات ال�سركات الزميلة في البيانات المالية با�ستخدام طريقة حقوق الملكية، اإل في حال تم ت�سنيف الإ�ستثمار كاإ�ستثمار متاح 

للبيع، في تلك الحالة يتم ت�سجيله بناًء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 »موجودات غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة«. بناًء على طريقة حقوق 

الملكية، تظهر الإ�ستثمارات في �سركات زميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة بعد تعديلها لتغيرات ما بعد ال�سراء في ح�سة البنك من �سافي موجودات 

ال�سركة الزميلة، ناق�س اأي انخفا�س بقيمة كل اإ�ستثمار على حده. ل يتم الإعتراف بخ�سائر ال�سركة الزميلة والتي تزيد عن قيمة ا�ستثمار البنك في ال�سركة الزميلة 

)الذي يت�سمن اأي حق طويل الأجل والذي ي�سكل بالجوهر جزء من �سافي اإ�ستثمار البنك في ال�سركة الزميلة( اإل اإذا كان على البنك اإلتزامات قانونية اأو مالية اأو 

قام بدفع مبالغ نيابًة عن ال�سركة الزميلة.

اإن اأية زيادة في تكلفة ال�سراء عن ح�سة البنك في �سافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة المحددة لل�سركة الزميلة والتي تم ت�سجيلها 

بتاريخ ال�سراء فيتم اإعتبارها ك�سهرة. يتم ت�سمين ال�سهرة �سمن القيمة المدرجة لالإ�ستثمار ويتم تقييمها على الأقل �سنويًا لإنخفا�س القيمة كجزء من الإ�ستثمار. 

اإن اأي زيادة في ح�سة البنك من �سافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة عن تكلفة ال�سراء، بعد اإعادة التقييم، فيتم الإعتراف بها 

مبا�سرة في الأرباح والخ�سائر. 

عندما تقوم اإحدى �سركات البنك التابعة اأو �سركة زميلة اأخرى بالتعامل مع �سركة زميلة للبنك، يتم اإ�ستبعاد اأية اأرباح اأو خ�سائر وذلك بما يعادل مقدار ح�سة 

البنك في ال�سركة الزميلة المعنية. 

7/4   انخفا�س قيمة الموجودات غير المالية    

يعمل البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية موحدة على مراجعة القيم المدرجة لموجوداته الملمو�سة وذلك لتحديد اإن كان هنالك ما ي�سير اإلى اأن هذه الموجودات 

اإنخفا�س القيمة )اإن  اإلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد لالأ�سل وذلك لتحديد خ�سائر  اإذا وجد ما ي�سير  اإلى خ�سائر انخفا�س القيمة.  قد تعر�ست 

وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد لأ�سل محدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود 

اإليها الأ�سل نف�سه. 

اأعلى. عند تقدير القيمة الم�ستخدمة لالأ�سل، فان  اأيهما  اأو القيمة في الإ�ستخدام،  اإن القيمة القابلة لالإ�سترداد هي القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكلفة البيع 

التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة لالأ�سل يتم خ�سمها لقيمتها الحالية باإ�ستخدام �سعر خ�سم ما قبل ال�سريبة الذي يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية 

للنقد والمخاطر المرتبطة بذلك الأ�سل.

في حال تم تقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد لأ�سل )اأو لوحدة منتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفي�س القيمة المدرجة لالأ�سل )الوحدة المنتجة 

اإذا كان الأ�سل معاد تقييمه فيتم عندها  اإل  اإلى القيمة القابلة لالإ�سترداد. يتم الإعتراف بخ�سائر الإنخفا�س الدائم مبا�سرًة في بيان الدخل الموحد،  للنقد( 

ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�س كتنزيل من مخ�س�س اإعادة التقييم.

اإلى القيمة المعدلة القابلة لالإ�سترداد، بحيث ل تزيد  اإنخفا�س القيمة تتم زيادة القيمة المدرجة لالأ�سل )الوحدة المنتجة للنقد(  اإ�سترجاع خ�سائر  في حالة 

القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لالأ�سل )الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم اإحت�ساب خ�سائر اإنخفا�س القيمة في ال�سنوات ال�سابقة. يتم ت�سجيل 

اإ�سترجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة مبا�سرًة في بيان الدخل الموحد اإل اإذا كان الأ�سل قد تم ت�سجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة يتم ت�سجيل اإ�سترجاع 

خ�سائر اإنخفا�س القيمة كزيادة في مخ�س�س اإعادة التقييم.

8/4   اإ�ستثمارات عقارية  

يحتفظ بالإ�ستثمارات العقارية للح�سول على اإيرادات اإيجار و/اأو زيادة في قيمتها اأو كالهما معًا، ولكن لي�س لغر�س البيع �سمن �سياق العمل الإعتيادي وا�ستخادمها 

في اإنتاج اأو توريد ال�سلع اأو الخدمات اأو لأغرا�س اإدارية. تدرج الإ�ستثمارات العقارية بناًء على تقييم مبني على القيمة العادلة لتلك الإ�ستثمارات كما في تاريخ بيان 

المركز المالي. اإن القيم العادلة هي المبالغ المقّدرة والتي من خاللها يمكن اإ�ستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بين م�ستري وبائع لديهما الرغبة في معامالت 

تجارية بحتة. يتم تحديد القيمة العادلة ب�سكل دوري من قبل مقّيمين مهنيين م�ستقلين. يتم ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من التغييرات في القيمة العادلة 

للعقارات الإ�ستثمارية في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغيير.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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اأو تطويرها ل�ستخدامها في الم�ستقبل كا�ستثمار عقاري يتم قيا�سها مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك جميع  اإن ال�ستثمارات العقارية قيد التطوير التي يتم بناوؤها 

التكاليف المبا�سرة المتعلقة بالت�سميم واإن�ساء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين المرتبطة. وبعد العتراف الأولي، يتم قيا�س ال�ستثمارات العقارية بالقيمة 

العادلة. اإن الأرباح والخ�سائر التي تن�ساأ عن تغيرات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية قيد التطوير يتم اإدراجها في الأرباح اأو الخ�سائر في الفترة التي تن�ساأ 

فيها. يتم تحويل العقار بعد النتهاء من اإن�سائه اأو تطويره اإلى ا�ستثمارات عقارية.

9/4   الممتلكات والمعدات  

الم�ساريف  التاريخية  التكلفة  تت�سمن  وجد.  اإن  القيمة،  اإنخفا�س  ومخ�س�س  المتراكم  الإ�ستهالك  ناق�سًا  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  اظهار  يتم 

المتعلقة مبا�سرًة باإمتالك الأ�سل.

يتم تحميل الإ�ستهالك في بيان الدخل وذلك ل�سطب مبلغ اإ�ستهالك الممتلكات والمعدات على مدى اعمارها الإنتاجية المقّدرة باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. 

اإن مبلغ الإ�ستهالك هو تكلفة الأ�سل ناق�سًا قيمته المتبقية. ل يتم اإحت�ساب الإ�ستهالك على الأرا�سي. يقّدر العمر الإنتاجي كما يلي:

عقارات ملكية حرة 15 – 25 �سنة 

عقارات م�ستاأجرة 5 – 10 �سنوات 

الأثاث والمعدات وال�سيارات 3 – 5 �سنوات 

معدات الحا�سوب الآلي وم�ستلزماته )تت�سمن برامج الحا�سوب( 3-10 �سنوات 

يتم احت�ساب الربح اأو الخ�سارة الناتجة عن ا�ستبعاد اأو �سطب اأي من الأ�سول على اأ�سا�س الفرق ما بين عائدات البيع والقيمة المدرجة كما في ذلك التاريخ ويتم 

ت�سجيل الربح اأو الخ�سارة الناتجة في بيان الدخل الموحد.

10/4   ال�سهرة  

يتم اإدراج ال�سهرة الم�ستحوذ عليها في اإندماج الأعمال بالتكلفة المحددة بتاريخ الإ�ستحواذ على الأعمال ناق�سًا اإنخفا�س القيمة المتراكم، اإن وجد.

لأغرا�س اإختبار اإنخفا�س القيمة، يتم توزيع ال�سهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في البنك والتي يتوقع اإ�ستفادتها من عملية الإندماج.

يتم اإجراء اإختبار �سنوي لإنخفا�س القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع ال�سهرة عليها اأو على فترات اأكثر تقاربًا اإذا وجد ما ي�سير اإلى اإنخفا�س قيمة 

الوحدة. اإذا كانت القيمة القابلة لالإ�سترداد للوحدة المنتجة للنقد اأقل من قيمتها المدرجة يتم تحميل خ�سارة الإنخفا�س اأوًل لتخفي�س القيمة المدرجة لل�سهرة 

الموزعة على الوحدة ثم على الأ�سول الأخرى للوحدة تنا�سبيًا على اأ�سا�س القيمة المدرجة لكل اأ�سل في الوحدة. اإن اأية خ�سائر اإنخفا�س القيمة يتم الإعتراف بها 

مبا�سرًة في الربح اأو الخ�سارة �سمن بيان الدخل الموحد. اإن خ�سائر اإنخفا�س القيمة الم�سجلة لل�سهرة ل يمكن عك�سها في فترات لحقة.

عند اإ�ستبعاد الوحدة المنتجة للنقد يتم اإحت�ساب قيمة ال�سهرة المخ�س�سة لها لتحديد الربح/ الخ�سارة الناتجة من الإ�ستبعاد.

11/4   اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ  

يتم اظهار الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عندما يكون الأ�سل جاهز لالإ�ستخدام، يتم تحويل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ وت�سنيفها �سمن الفئة 

المالئمة للممتلكات والمعدات ويتم ا�ستهالكها ح�سب �سيا�سة البنك بهذا الخ�سو�س.

12/4   تكاليف الإقترا�س  

تتم ر�سملة تكاليف الإقترا�س المن�سوبة مبا�سرًة اإلى �سراء اأو بناء اأو اإنتاج اأ�سول موؤهلة، وهي الأ�سول التي تتطلب حتمًا فترة من الوقت �سرورية لتكون جاهزة 

لالإ�ستعمال المقرر، اإلى اأن ت�سبح هذه الأ�سول جاهزة جوهريًا لالإ�ستعمال المقرر. 

يتم الإعتراف بكافة تكاليف القترا�س الأخرى في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

13/4   مطلوبات مالية اأخرى  

يتم قيا�س المطلوبات المالية الأخرى بما فيها القرو�س، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خ�سم تكاليف المعاملة. 

يتم قيا�س المطلوبات المالية لحقًا بالتكلفة المطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم الإعتراف بم�ساريف الفوائد على اأ�سا�س العائد الفعلي.

اإن معدل الفائدة الفعلي هو  اإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لإحت�ساب التكلفة المطفاأة للمطلوبات المالية وتوزيع م�ساريف الفوائد على الفترة المعنية. 

المعدل الذي يخ�سم بدقة الدفعات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة على اإطار العمر الزمني المتوقع للمطلوبة المالية اأو فترة اأق�سر، اإذا كان ذلك منا�سبًا.

14/4   ودائع العمالء وقرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل  

اإن ودائع العمالء والقرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل تقا�س مبدئيًا بالقيمة العادلة والتي هي عادًة المبالغ الم�ستلمة بعد تنزيل تكاليف المعاملة المبا�سرة ويتم 

قيا�سها لحقًا بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ودائع الوكالة

يقوم الموكل )العميل( بتعيين الوكيل )البنك( لإ�ستثمار اأمواله في اإ�ستثمارات متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. اإن اأموال الموكل تمثل جزء من اأموال الخزينة 

للوكيل التي يقوم الوكيل باإ�ستثمارها بالتوافق مع اأحكام و�سروط ال�سريعة الإ�سالمية كما هي محددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية للوكيل. ويعلن الوكيل 

معدل الربح اإلى العميل م�سبقًا. اإن الوكيل ملزم ب�سمان المبلغ الم�ستثمر في حالة التخلف اأو الإهمال اأو مخالفة اأية من احكام و�سروط الوكالة.

15/4   اأوراق مالية اإلزامية التحويل  

اإن العنا�سر المكونة لالأدوات المالية الإلزامية التحويل ال�سادرة عن البنك يتم اإدراجها منف�سلة لعن�سر الإلتزام وعن�سر حقوق الملكية، وذلك بالتوافق مع جوهر 

ترتيبات العقد. بتاريخ الإ�سدار يتم تقدير القيمة العادلة لعن�سر المطلوبات با�ستخدام �سعر الفائدة ال�سوقي لأوراق م�سابهة غير قابلة للتحويل. ويتم اإدراج هذا 

المبلغ كمطلوبات بناًء على على التكلفة المطفاأة با�ستعمال طريقة الفائدة الفعلية لغاية اإنق�سائها عند تحويلها اأو بتاريخ اإنتهاء مدتها. ويتم تحديد عن�سر حقوق 

الملكية بطرح مبلغ عن�سر المطلوبات من القيمة العادلة لالأوراق المالية اإلزامية التحويل ككل. ويتم الإعتراف بها واإدراجها كبند منف�سل في بيان التغيرات في 

حقوق الم�ساهمين الموحد ول يتم اإعادة قيا�سها لحقًا. 

16/4   اأدوات حقوق الملكية  

يتم ت�سنيف اأدوات الدين واأدوات حقوق الملكية اإما كطلوبات مالية اأو حقوق ملكية وفقا لم�سمون الترتيبات التعاقدية.

اإن اأدوات حقوق الملكية هي اأي عقد يدل على الفائدة المتبقية في موجودات المن�ساأة بعد خ�سم كل التزاماتها. يتم الإعتراف باأدوات حقوق الملكية التي ا�سدرها 

البنك بقيمة العائدات المتح�سلة، �سافي من تكاليف الإ�سدار المبا�سرة.

يتم ت�سنيف الأداة المالية على اأنها اأدوات حقوق الملكية اإذا وفقط اإذا تم اإ�ستيفاء �سروط )اأ( و )ب( اأدناه.

اأدوات لتت�سمن التزام تعاقدي: )اأ( 

تقديم مبالغ نقدية اأو موجودات مالية اأخرى اإلى من�ساأة اأخرى؛ اأو  )1(

تبادل الموجودات المالية اأو المطلوبات المالية مع من�ساأة اأخرى في ظل الظروف التي يحتمل اأن تكون غير مالئمة للبنك.  )2(

اإذا كانت الأدوات قد اأو �سيتم ت�سويتها في اأدوات حقوق الملكية الخا�سة بالبنك، هي: )ب( 

غير الم�ستقة ول تحتوي على اإلتزام تعاقدي للبنك لتقديم عدد متغير من اأدوات حقوق الملكية الخا�سة به؛ اأو  )1(

)2(  الم�ستقات التي �سيتم ت�سويتها فقط من قبل البنك بتبادل مبلغ ثابت من النقد اأو الموجودات المالية الأخرى للح�سول على عدد ثابت من اأدوات حقوق 

الملكية الخا�سة به.

17/4   مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين  

يقوم البنك بعمل مخ�س�س مقابل مكافاآت نهاية الخدمة لموظفيه غير المواطنين. يتم احت�ساب هذه المكافاآت على اأ�سا�س فترة الخدمة للموظفين واإكمال الحد 

الأدنى لفترة الخدمة. يتم الإ�ستدراك للتكاليف المتوقعة لهذه المكافاآت على مدى فترة الخدمة.

للقانون  وفقًا  الخليجي  التعاون  ومجل�س  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لموظفيه من مواطني  الوطني  والتاأمين  التقاعد  بالم�ساهمة في مخ�س�س  البنك  يقوم 

الإتحادي رقم 7 ل�سنة 1999.

18/4   المخ�س�سات والمطلوبات الطارئة  

يتم الإعتراف بالمخ�س�سات عندما يكون على البنك اأي اإلتزام قانوني اأو اإ�ستدللي ناتج عن اأحداث �سابقة، والتي يكون من المحتمل اللجوء اإلى تدفق في الموارد 

الإقت�سادية لت�سديد الإلتزام ويمكن قيا�س الإلتزام ب�سكل موثوق. عندما يتم قيا�س المخ�س�س با�ستخدام التدفقات النقدية المقّدرة ل�سداد اللتزام الحالي، فاإن 

قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 

يتم الإعتراف بالعقود المتعلقة باأعباء عندما تكون المنافع المتوقعة التي يمكن يتح�سل عليها البنك عن العقد اأقل من التكلفة والتي ل بد من الوفاء بالتزامه 

بموجب العقد. يتم قيا�س المخ�س�س با�ستخدام القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة لإنهاء العقد و�سافي التكلفة المتوقعة لال�ستمرار بالعقد اأيهما اأقل. يعترف البنك 

باأية خ�سارة في انخفا�س القيمة على الموجودات المرتبطة بهذا العقد قبل اإعداد المخ�س�س.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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عندما يكون من المتوقع اإ�سترداد جزء اأو كافة المنافع القت�سادية المطلوبة ل�سداد المخ�س�س من طرف ثالث، فيتم العتراف بالذمة المدينة كموجودات في 

حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�سة المبلغ موؤكدة ويمكن قيا�س المبلغ ب�سكل موثوق. 

اإن المطلوبات الطارئة التي ت�سم بع�س ال�سمانات وخطابات الإعتماد المحفوظة كرهن هي اإلتزامات محتملة ناتجة عن اأحداث �سابقة ووجودها �سيتم تاأكيده فقط 

عند حدوث اأو عدم حدوث لأحد اأو عدة اأحداث م�ستقبلية غير موؤكدة وهي لي�ست بالكامل تحت �سيطرة البنك اأو هي اإلتزامات حالية ن�ساأت عن اأحداث �سابقة ولكن 

غير معترف بها لأنه لي�س من المحتمل اأن الت�سوية �سوف تتطلب تدفق من المنافع الإقت�سادية، اأو لأنه ل يمكن قيا�س مقدار الإلتزامات ب�سكل موثوق به. ل يتم 

الإعتراف بالمطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة بل يتم بيانها في الإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة اإل اإذا كان حدوثها ناٍء.

19/4   عقود اإعادة ال�سراء والبيع  

ي�ستمر الإعتراف بالأدوات المالية المباعة مع التعهد باإعادة �سرائها في تاريخ م�ستقبلي محدد )repos( في بيان المركز المالي الموحد ويتم ت�سجيل الإلتزام 

المتعلق بالعو�س الم�ستلم �سمن قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل. يتم معالجة الفرق بين �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء كم�سروفات فوائد على اأ�سا�س طريقة عائد 

معدل الفائدة الفعلي. اأما الموجودات الم�ستراه مع التعهد باإعادة بيعها في تاريخ م�ستقبلي محدد )reverse repo( فال يتم الإعتراف بها في بيان المركز 

المالي الموحد. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الإتفاقيات �سمن قرو�س و�سلفيات. يتم معالجة الفرق بين �سعر ال�سراء و�سعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد 

على اأ�سا�س طريقة العائد الفعلي على تاريخ عمر الإتفاقية.

اإن اقترا�س الأوراق المالية ومعامالت الإقرا�س تكون عادًة م�سمونة نقدا اأو باأوراق مالية مقدمة من المقتر�س. ل يتم الإعتراف باقترا�س الأوراق المالية في بيان 

المركز المالي اأو اإلغاء الإعتراف باقرا�س الأوراق المالية. يتم الإعتراف بال�سمانات النقدية الم�ستلمة اأو الممنوحة على �سكل قر�س اأو ودائع ول يتم الإعتراف 

بال�سمان ب�سكل اإيداعات. ولكن، عندما يتم تحويل الأوراق المالية المقتر�سة اإلى اأطراف ثالثة، يتم ت�سجيل الإلتزام باإعادة الأوراق المالية اإلى مقر�س هذه الأوراق 

المالية.

20/4   اأوراق القبول  

المالي  المركز  بيان  الإعتراف بها كمطلوبات مالية في  والقيا�س( ويتم  الإعتراف  المالية:  39 )الأدوات  الدولي  المحا�سبة  تعتبر �سمن معيار  القبول  اأدوات  اإن 

الموحد مع حق تعاقدي لالإ�سترداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك فاإن الإلتزامات المتعلقة باأوراق القبول تم اإحت�سابها كموجودات مالية ومطلوبات مالية.

21/4   �سمانات مالية  

اأداء  اإن ال�سمانات المالية هي عقود تقت�سي من البنك اأن يقوم باأداء دفعات محددة لتعوي�س حاملها عن الخ�سارة التي يتكبدها ب�سبب ف�سل طرف محدد في 

الدفعات عند ا�ستحقاقها وفقًا لأحكام و�سروط العقد.

يتم الإعتراف بال�سمانات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتي من المحتمل اأن ت�ساوي الأق�ساط الم�ستلمة عند الإ�سدار. يتم اإطفاء الق�سط الم�ستلم على مدى 

عمر ال�سمانات المالية. اإن ال�سمانات المالية )القيمة الإ�سمية( يتم ت�سجيلها لحقًا بالقيمة المطفاأة، اأو القيمة الحالية لأي دفعات متوقعة )عندما ت�سبح الدفعة 

تحت ال�سمان محتملة( اأيهما اأعلى. اإن الأق�ساط الم�ستلمة على هذه ال�سمانات المالية يتم اإدراجها �سمن المطلوبات الأخرى.

22/4   الإعتراف واإلغاء الإعتراف بالأدوات المالية  

يعترف البنك مبدئيًا بالقرو�س وال�سلفيات والودائع و�سندات الدين ال�سادرة والمطلوبات الثانوية في تاريخ ن�سوء المعاملة. يتم ت�سجيل الم�ستريات والمبيعات 

للموجودات المالية والتي تتم »بالطرق العتيادية« في تاريخ الت�سوية. يتم الإعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية )بما في ذلك الموجودات والمطلوبات بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر( مبدئيًا كما في تاريخ المتاجرة عندما ي�سبح طرفًا في البنود التعاقدية لالأداة.

يتم ت�سجيل الموجودات المالية اأو المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإ�سافة اإلى )للبند الذي ل يتم قيا�سه لحقًا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 

الخ�سائر( تكاليف المعامالت التي تعود مبا�سرة اإلى الإقتناء اأو الإ�سدار.

يقوم البنك باإلغاء الإعتراف بالموجودات المالية عندما ينتهي حق البنك في اإ�ستالم التدفقات النقدية من هذه الموجودات اأو عندما يقوم البنك بتحويل حقه 

التعاقدي في اإ�ستالم التدفقات النقدية من هذه الموجودات وعدم اإبقاء جميع مخاطر ومزايا الملكية ب�سورة جوهرية. يتم الإعتراف باأية حقوق ناتجة من تحويل 

الموجودات المالية التي تم اإن�ساوؤها اأو التي يحتفظ بها البنك كموجودات اأو مطلوبات منف�سلة.

يتم اإلغاء الإعتراف بالمطلوبات المالية عند اإطفائها اأي عندما يكون الإلتزام المحدد في العقد قد تم ت�سديده اأو اإلغائه اأو اإنتهت مدته.

يبرم البنك معامالت يقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في بيان المركز المالي، مع الإحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المحولة ب�سورة 

جوهرية اأو جزء منها. وفي حال الإحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية ب�سورة جوهرية. ل يتم اإلغاء الإعتراف بالموجودات المحولة من بيان المركز المالي 

الموحد. اإن تحويل الموجودات مع الإحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية ب�سورة جوهرية ت�سم على �سبيل المثال اإقرا�س الأوراق المالية وعمليات اإعادة ال�سراء.

عندما يتم بيع الموجودات اإلى طرف ثالث مع مبادلة متزامنة لمجموع العائد على الموجودات المحولة، فيتم اإحت�ساب المعاملة كعملية تمويل م�سمونة مماثلة 

لمعامالت اإعادة �سراء.

في المعامالت التي ل يحتفظ بها البنك اأو ل يقوم بتحويل جميع مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية، يقوم البنك باإلغاءالإعتراف بالموجودات اإذا لم يحتفظ 

بال�سيطرة عليها. يتم الإعتراف بالحقوق والإلتزامات المحتفظ بها من التحويل ب�سورة منف�سلة كموجودات اأو مطلوبات كما هو منا�سب. بالن�سبة للتحويالت التي 

بموجبها يحتفظ البنك بال�سيطرة على الأ�سل. يوا�سل البنك العتراف بالموجودات اإلى مدى م�ساركته الم�ستمرة التي يحددها اإلى مدى ما يتعر�س اإلى التغيرات 

في قيمة الموجودات المحولة.

اإذا كانت معظمها  بالكامل  المحولة  بالموجودات  الإعتراف  اإلغاء  يتم  ر�سوم.  المالية مقابل  الموجودات  اللتزام لخدمة تحويل  ببع�س معامالت  البنك  يحتفظ 

مطابقة لمتطلبات اإلغاء الإعتراف. يتم الإعتراف بالأ�سل اأو الإلتزام لعقد تقديم الخدمات، ويعتمد هذا على اإذا كانت ر�سوم الخدمات هي اأكثر من كافية )اأ�سل(، 

اأو اأقل من كافية )اإلتزام( لأداء الخدمة.

يقوم البنك ب�سطب بع�س القرو�س والإ�ستثمارات في اأوراق مالية عندما يتم اإعتبارها على اأنها غير قابلة للتح�سيل )اإي�ساح 9(. 

23/4   محا�سبة تاريخ المتاجرة والت�سوية  

يتم ت�سجيل الم�ستريات والمبيعات للموجودات المالية والتي تتم »بالطرق العتيادية« في تاريخ الت�سوية، وهو التاريخ الذي يقوم به البنك فعليًا بتحويل اأو ا�ستالم 

الموجودات. اإن الم�ستريات اأو المبيعات بالطرق الإعتيادية هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الموجودات خالل الإطار الزمني الذي تحدده 

الت�سريعات اأو القوانين اأو ح�سب اأعراف ال�سوق. يتم اإدراج اأية تغيرات جوهرية في القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك ب�سرائها كما في تاريخ بيان المركز 

المالي الموحد في بيان الدخل الموحد للموجودات التي تم ت�سنيفها كموجودات محتفظ بها بغر�س المتاجرة وفي بيان الدخل ال�سامل الآخر الموحد للموجودات 

التي تم ت�سنيفها كموجودات متاحة للبيع ولم يتم الإعتراف باأية تعديالت للموجودات المدرجة بالتكلفة اأو التكلفة المطفاأة.

24/4  النقد ومرادفات النقد  

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد والأر�سدة غير المقيدة لدى البنوك المركزية والإيداعات والأر�سدة الم�ستحقة من البنوك والبنود في قيد تح�سيلها من 

اأو تحويلها اإلى البنوك وغيرها من الموجودات ال�سائلة العالية والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ ال�سراء، والتي تخ�سع لمخاطر غير مهمة للتغير في قيمها 

العادلة، وت�ستخدم من قبل البنك في اإدارة اإلتزاماتها ق�سيرة الأجل. يتم اإدراج النقد ومرادفات النقد بالتكلفة المطفاأة في بيان المركز المالي.

25/4   برنامج حوافز اأ�سهم للموظفين  

يقوم البنك بمنح دفعات على اأ�سا�س اأ�سهم يتم ت�سويتها بحقوق الملكية اإلى الموظفين. �سوف يتم ت�سوية هذه المنح باأ�سهم بنك اأبوظبي التجاري ويتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية كما في تاريخ المنح. 

اإن القيمة العادلة المحددة بتاريخ المنح للدفعات على اأ�سا�س اأ�سهم الملكية يتم اإدراجها كم�سروف على اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت على فترة الإكت�ساب، بناًء 

على تقدير البنك لالأدوات المالية التي �سوف يتم اإكت�سابها بالنهاية. بتاريخ كل فترة تقرير، يراجع البنك تقديراته لعدد الأدوات المالية المتوقع اإكت�سابها. اإن 

تاأثير مراجعة التقديرات الأ�سلية، اإن وجد، يتم الإعتراف به في بيان الدخل الموحد على فترة الإكت�ساب المتبقية مع تعديل مماثل لإحتياطي اأ�سهم برنامج حوافز 

الموظفين.

26/4  المقا�سة   

تتم مقا�سة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ ال�سافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني ملزم بمقا�سة المبالغ المعترف بها 

وعندما ينوي البنك ت�سوية الموجودات والمطلوبات على اأ�سا�س ال�سافي، اأو بيع الموجودات وت�سديد المطلوبات في اآن واحد.

يتم عر�س الإيرادات والم�سروفات على اأ�سا�س ال�سافي فقط عندما ت�سمح به معايير المحا�سبة اأو لمكا�سب اأو خ�سائر ناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة 

مثل ن�ساط البنك التجاري.

اإن البنك هو طرف في عدد من الترتيبات بما في ذلك اتفاقات المقا�سة الرئي�سية التي تعطيه الحق في مقا�سة الموجودات والمطلوبات المالية ولكن حيث ل ينوي 

ت�سديد المبالغ بال�سافي اأو في اآن واحد، وبالتالي تم عر�س الموجودات والمطلوبات المعنية ب�سكل اإجمالي.

27/4   الموجودات الئتمانية  

يعمل البنك كاأمين/ مدير اأو ب�سفات اأخرى ينتج عنها حفظ اأو و�سع اأ�سول بالنيابة عن الأمانة وموؤ�س�سات اأخرى. اإن هذه الأ�سول والإيرادات الناتجة عنها ل يتم 

�سمها في البيانات المالية الموحدة للبنك حيث اأنها لي�ست اأ�سول للبنك.

28/4   تقارير القطاعات  

اإن القطاع يمثل عن�سر مميز للبنك يقوم بتقديم المنتجات اأو الخدمات )قطاع الأعمال(، اأو يقدم المنتجات اأو الخدمات �سمن بيئة اقت�سادية محددة  )قطاع 

جغرافي( ويخ�سع للمخاطر والمنافع التي تختلف عن تلك الخا�سة ببقية القطاعات. اأنظر اإلى اإي�ساح 38 تقارير المعلومات القطاعية.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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29/4   ال�سرائب  

يتم تكوين مخ�س�سات لل�سرائب با�ستخدام معدلت ال�سريبة المطبقة اأو المطبقة ب�سكل جوهري في تاريخ المركز المالي على الأرباح الخا�سعة لل�سرائب للفروع 

الخارجية وال�سركات التابعة وفقًا لالأنظمة المالية المعمول بها في الدول التي يعمل فيها البنك. يتم اإحت�ساب ال�سرائب الموؤجلة بالكامل لجميع الفروقات الموؤقتة 

بين القيمة المدرجة لالأ�سل اأو الإلتزام لغر�س المحا�سبة وقيمته المدرجة لغر�س ال�سريبة. يعترف باأ�سول ال�سرائب الموؤجلة فقط لحد اأنه من المحتمل اأن يتم 

اإ�ستردادها. يتم الإعتراف ب�سريبة الدخل في بيان الدخل الموحد اإل اإذا كانت تتعلق ببنود معترف بها مبا�سرًة في حقوق الملكية، عندها يتم الإعتراف بها في 

حقوق الملكية.

30/4   موجودات غير ملمو�سة تم اإمتالكها من اإندماج الأعمال  

اإندماج الأعمال والمعترف بها ب�سكل منف�سل عن ال�سهرة بالقيمة العادلة بتاريخ  يتم الإعتراف مبدئيًا بالموجودات غير الملمو�سة الممتلكة من خالل عمليات 

ال�سراء التي تعتبر تكلفتها.

لحقَا لالإعتراف المبدئي، يتم ت�سجيل الموجودات غير الملمو�سة والتي تم امتالكها من خالل اندماج الأعمال بالتكلفة مطروحَا منها الإطفاء المتراكم وخ�سائر 

انخفا�س القيمة المتراكمة. يتم الإعتراف بالإطفاء وفقًا لطريقة الق�سط الثابت على اأعمارها الإنتاجية المقدرة. يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة وطريقة 

الإطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع اإحت�ساب تاأثير اأي تغييرات في التقديرات على اأ�سا�س م�ستقبلي.

اإن الأعمار الإنتاجية المقّدرة هي كما يلي:

لأعمار الإنتاجية موجودات غير ملمو�سة     

5 �سنوات عالقة العميل لبطاقات الإئتمان    

6 �سنوات عالقة العميل لإدارة الثروات    

5 �سنوات ودائع اأ�سا�سية غير ملمو�سة    

31/4   الإعتراف بالإيرادات والم�سروفات  

يتم الإعتراف باإيرادات وم�سروفات الفوائد لجميع الأدوات المالية با�ستثناء تلك التي تم ت�سنيفها على اأنها محتفظ بها للمتاجرة اأو بالقيمة العادلة في »اإيرادات 

الفوائد« و »م�سروفات الفوائد« في بيان الدخل الموحد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اإن طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة احت�ساب التكلفة 

المطفاأة للموجودات المالية اأو المطلوبات المالية )اأو مجموعة الموجودات المالية اأو المطلوبات المالية(، وتخ�سي�س اإيرادات الفوائد اأو م�سروفات الفائدة على 

مدى العمر المتوقع للموجودات اأو المطلوبات.

اإن معدل الفائدة الفعلية هو المعدل الذي يتم بموجبه الخ�سم بدقة للمبالغ النقدية الم�ستقبلية اأو الم�ستلمة على الأعمار المقّدرة لالأدوات المالية  اأو حيثما يكون 

مالئم، على فترة اأق�سر، اإلى �سافي القيمة المدرجة للموجودات المالية اأو المطلوبات المالية. عند اإحت�ساب معدل الفائدة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات 

النقدية مع الأخذ في الإعتبار كافة ال�سروط التعاقدية لالأدوات المالية ولكن بدون الأخذ بالإعتبار الخ�سائر الإئتمانية الم�ستقبلية. ي�ستمل الإحت�ساب جميع المبالغ 

اأو  الأخرى  الأق�ساط  المعاملة وكافة  تكاليف  بما فيها  المالية،  الفعلية لالأداة  الفائدة  يتجزاأ من معدل  تمثل جزء ل  التي  البنك  الم�ستلمة من قبل  اأو  المدفوعة 

الخ�سومات.

الفوائد  باإيرادات  التي تعتبر م�سكوك في تح�سيلها من الدخل حتى ا�ستالمها. ويتم لحقًا الإعتراف  الفوائد الم�ستحقة على القرو�س وال�سلفيات  يتم ا�ستبعاد 

الموجودات المالية المنخف�سة القيمة با�ستخدام �سعر الفائدة الم�ستخدم لخ�سم التدفقات النقدية الم�ستقبلية لقيا�س خ�سارة اإنخفا�س القيمة.

يتم تحقيق اإيرادات الر�سوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم اإحت�ساب اإيرادات الر�سوم كما يلي:

اأو  التفاو�س  عن  الناتجة  الر�سوم  المثال،  �سبيل  العمل)على  اإكتمال  عند  كاإيرادات  الهامة  الأعمال  تقديم  عن  المحققة  بالإيرادات  الإعتراف  	يتم  	•
الم�ساركة في التفاو�س، لمعاملة مع طرف ثالث، مثل ترتيبات �سراء الأ�سهم اأو اأوراق مالية اأخرى(؛

المحافظ  اإدارة  الأ�سول،  اإدارة  المثال،  �سبيل  )على  الخدمات  تقديم  عند  كاإيرادات  الخدمات  تقديم  من  المحققة  بالإيرادات  الإعتراف  	يتم  	•
الإ�ست�سارية ور�سوم الخدمات(؛ و

الفعلية. الفائدة  معدل  على  كتعديل  به  الإعتراف  يتم  المالية  لالأدوات  الفعلية  الفائدة  معدل  من  يتجزاأ  ل  حزءًا  ي�سكل  الذي  الدخل  	•
تت�سمن الأرباح اأو الخ�سائر من الإ�ستثمارات بغر�س المتاجرة كافة الأرباح والخ�سائر غير المحققة الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لالإ�ستثمارات المحتفظ 

بها لغر�س المتاجرة والأرباح اأو الخ�سائر المحققة الناتجة عن اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات. تمثل الأرباح اأو الخ�سائر على اإ�ستبعاد المحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق الفرق 

بين ريع البيع والقيمة المدرجة لهذه الإ�ستثمارات بتاريخ البيع بعد تنزيل تكاليف البيع المتعلقة بها. تمثل الأرباح اأو الخ�سائر من اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات المتاحة 

للبيع الفرق بين عوائد البيع والتكلفة الأ�سلية �سافي من اأي اإنخفا�س في القيمة، اإن وجدت، بعد تنزيل م�ساريف البيع المتعلقة بها. 

يتم الإعتراف باأن�سبة الأرباح من الإ�ستثمارات كاإيرادات عند وجود حق للبنك في اإ�ستالمها.

تمويالت المرابحة

يتم الإعتراف باإيرادات عمليات البيع )المرابحة( عندما يكون الإيراد النهائي محدد بموجب العقد في نف�س الوقت يمكن قيا�سه عند البدء في المعاملة. يتم 

الإعتراف بهذه الإيرادات بطريقة التنا�سب وذلك بتخ�سي�س الأرباح العائدة خالل فترة الإئتمان الذي بموجبه يجب اأن يحمل كل فترة مالية جزء من الأرباح بغ�س 

النظر فيما تم اأو لم يتم اإ�سترداد المبلغ. اإن الإيرادات المتعلقة بالمرابحات غير العاملة يتم اإ�ستبعادها من بيان الدخل. 

تمويالت الإيجارة

يتم الإعتراف باإيرادات الإيجارة بالتنا�سب مع الفترات المالية على مدى فترة الإيجار. اإن تمويل الإيجارة هو عقد بموجبه يقوم البنك )الموؤجر( بتاأجير اأ�سل اإلى 

العميل، لفترة معينة مقابل اأق�ساط ايجار محددة. وقد تنتهي الإيجارة في نقل ملكية الأ�سل اإلى الم�ستاأجر في نهاية مدة الإيجار. كما اأن البنك يقوم بتحويل كافة 

المخاطر والعائدات الجوهرية المتعلقة بملكية الأ�سل الموؤجر اإلى الم�ستاأجر.

تمويالت �سالم 

يتم الإعتراف بالإيرادات من تمويل �سالم عند ت�سليم الب�سائع. يتم الإعتراف بتمويل �سالم كاأ�سل عندما يتم الت�سديد المقدم اإلى البائع للنقد اأو العين اأو المنافع 

وذلك عن ت�سليم ال�سلعة في الم�ستقبل.

32/4   العمالت الأجنبية  

اإن البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من�ساآت البنك يتم قيا�سها با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي تعمل بها المن�ساأة )العملة الوظيفية(. يتم 

عر�س البيانات المالية الموحدة بالدرهم الإماراتي وهي عملة البنك الم�ستخدمة في العر�س.

يتم ت�سجيل المعامالت بالعمالت الأجنبية بالعملة الوظيفية على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ تلك المعامالت. يتم اإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات 

النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية اإلى الدرهم باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم اإدراج اأي فروقات تحويل العملة �سمن بيان 

الدخل الموحد. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت الأجنبية التي يتم قيا�سها طبقًا للتكلفة التاريخية اإلى العملة الوظيفية با�ستخدام اأ�سعار 

ال�سرف في تاريخ المعاملة الأولي. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت الأجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف 

ال�سائدة عند تحديد القيمة العادلة. يتم الإعتراف باأية عن�سر ربح اأو خ�سارة تحويل عملة على البنود غير المالية مبا�سرًة في حقوق الملكية، اإذا كان الإعتراف 

بالربح اأو الخ�سارة على البنود غير المالية مبا�سرًة في حقوق الملكية. يتم الإعتراف باأية عن�سر ربح اأو خ�سارة تحويل عملة على البنود غير المالية مبا�سرًة في 

بيان الدخل الموحد، اإذا كان الإعتراف بالربح اأو الخ�سارة على البنود غير المالية مبا�سرًة في بيان الدخل الموحد.

اإن الموجودات بما فيها ال�سهرة المتعلقة بها، ومطلوبات الفروع وال�سركات التابعة والم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة المدرجة في البيانات المالية الموحدة، 

والتي لديها عمالت وظيفية غير الدرهم الإماراتي، يتم ترجمتها اإلى عملة عر�س البنك باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تاريخ بيان المركز المالي. اإن نتائج الفروع 

وال�سركات التابعة والم�ساريع الم�ستركة وال�سركات الزميلة والتي لديها عمالت وظيفية غير الدرهم الإماراتي يتم ترجمتها اإلى الدرهم الإماراتي بمتو�سط اأ�سعار 

ال�سرف خالل فترة التقرير. اإن فروقات اأ�سعار ال�سرف الناتجة عن اإعادة ترجمة �سافي اإ�ستثمارات العملة الأجنبية الإفتتاحية، وفروق اأ�سعار ال�سرف الناتجة 

عن اإعادة الترجمة النتائج عن فترة التقرير من متو�سط �سعر ال�سرف اإلى �سعر ال�سرف بنهاية الفترة، يتم الإعتراف بها في بيان الدخل ال�سامل الآخر وتتراكم 

الملكية في حقوق الملكية �سمن »اإحتياطى تحويل عمالت اأجنبية«.

للعمليات  المحا�سبة(  اأ�سا�س  في  تغيير  عليها  ينطبق  ل  والتي  الم�ستركة  لل�سيطرة  الخا�سعة  للمن�ساآت  اأو  زميلة  )ل�سركات  الجزئي  الإ�ستبعاد  اأو  الإ�ستبعاد  عند 

في حالة  اإل  تنا�سبي  اأ�سا�س  على  الموحد  الدخل  بيان  في  اإدراجها  يتم  الحتياطيات  في  �سابقا  بها  والمعترف  بها  المتعلقة  ال�سرف  اأ�سعار  فروق  اإن  الأجنبية، 

الإ�ستبعاد الجزئي )لي�س فقدان ال�سيطرة( لل�سركات التابعة التي تت�سمن عمليات اأجنبية، اإن الح�سة الن�سبية لفروقات العمالت المتراكمة تعاد توزيعها اإلى حقوق 

الملكية غير الم�سيطرة ول يعترف بها في بيان الدخل الموحد.

اإن ال�سهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن عملية �سراء عمليات خارجية يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات من العمليات الخارجية ويتم ترجمتها ب�سعر 

الإغالق.

5  اأحكام محا�سبية ح�سا�سة وم�سادر رئي�سية للتقدير غير الموؤكد

اإن النتائج المعلنة للبنك ح�سا�سة اإلى ال�سيا�سات المحا�سبية والإفترا�سات والتقديرات التي تكمن وراء تح�سير هذه البيانات المالية الموحدة. تتطلب المعايير 

واتخاذ  منتظم  ب�سكل  وتطبيقها  المنا�سبة،  المحا�سبية  ال�سيا�سات  تختار  اأن  للبنك  الموحدة  المالية  البيانات  تح�سير  عند  الإدارة  من  المالية  للتقارير  الدولية 

تقديرات وافترا�سات معقولة وبتوخي الحيطة والحذر. في غياب معيار اأو تف�سير مطابق، يتطلب المعيار المحا�سبي الدولي رقم 8، ال�سيا�سات المحا�سبية، التغيرات 

في التقديرات المحا�سبية والأخطاء، من الإدارة تطوير وتطبيق �سيا�سة محا�سبية ينتج عنها معلومات ذات عالقة وموثوقة في �سوء المتطلبات والتوجيهات في 

البيانات  اإطار مجل�س معايير المحا�سبة الدولية المتعلق بتح�سير وعر�س  اأمور م�سابهة وذات عالقة و�سمن  المالية والتي تتعامل مع  للتقارير  المعايير الدولية 

المالية. اإن التقديرات والفترا�سات المتعلقة في ال�سيا�سات المحا�سبية للبنك والتي يعتبرها مجل�س اإدارة البنك الأكثر اأهمية لتبين الو�سع المالي للبنك مبينة 

اأدناه. اإن اإ�ستخدام التقديرات والإفترا�سات والنماذج التي قد تختلف عن تلك المطبقة من قبل البنك قد توؤثر على النتائج المعلنة.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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1/5 القرو�س وال�سلفيات

يتم اإن�ساء مخ�س�س اإنخفا�س لخ�سائر القرو�س بتحميله في بيان الدخل الموحد كمخ�س�س اإنخفا�س للقرو�س وال�سلفيات الم�سكوك في تح�سيلها.

1/1/5   القرو�س المقّيمة اإفراديًا  

ال�سركات،  الإجراء على جميع قرو�س  ويتم تطبيق هذا  التعر�س في كل حالة على حدة.  بتقييم  اإفراديًا  المقّيمة  للقرو�س  القيمة  اإنخفا�س  يتم تحديد خ�سائر 

التجارية والأفراد ذات ال�ساأن العالي والتي تكون ذات قيمة مهمة اإفراديًا والتي ل ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم الإدارة باعتبار العوامل التالية عند تحديد مخ�س�س الإنخفا�س للقرو�س وال�سلفيات الإفرادية المهمة:

المرهونة. ال�سمانات  بيع  من  تح�سيلها  المتوقع  المبالغ  	•
بذلك. المتعلقة  القانونية  والم�ساريف  بال�سمانات  مطالبته  في  حقه  تنفيذ  على  البنك  قدرة  	•

المرهونة. ال�سمانات  وبيع  القانونية  الإجراءات  لإكمال  المتوقعة  الزمنية  الفترة  	•
تتطلب �سيا�سة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخ�س�سات الإنخفا�س للت�سهيالت الإفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة ال�سمان وقدرة البنك على التنفيذ على هذه 

ال�سمانات.

تبقى القرو�س المنخف�سة القيمة م�سنفة كمنخف�سة القيمة اإل اإذا اأ�سبحت جارية بالكامل واأن تح�سيل الفوائد واأ�سل الدين �سمن الجداول الزمنية المحددة 

اأ�سبح محتماًل.

2/1/5   القرو�س المقّيمة كمجموعة  

يتم التقييم الجماعي لمخ�س�س الإنخفا�س لقرو�س الأفراد المتاأخر ت�سديدها والتي لها خ�سائ�س م�ستركة والتي ل تكون قيمها مهمة اإفراديًا وللقرو�س العاملة 

التي لم يكن لديها اإنخفا�س في القيمة ب�سورة اإفرادية.

يتم اإعتبار العوامل التالية من قبل الإدارة عند تحديد مخ�س�س اإنخفا�س القيمة لهذه القرو�س:

القرو�س ال�سخ�سية - اإن جميع القرو�س الغير م�سمونة التي لديها فترة تاأخر في ال�سداد مماثلة يعتبر اأنها تحمل نف�س مخاطر الإئتمان ويتم تكوين مخ�س�س 

اأما في حالة القرو�س الم�سمونة، والتي يمتلك فيها البنك �سمانات )رهن/ قرو�س �سيارات( فيتم الأخذ بعين الإعتبار  اأ�سا�س اإجمالي.  اإنخفا�س القيمة على 

القيمة المحققة لل�سمان عند تقييم مخ�س�س اإنخفا�س القيمة.

القرو�س العاملة الأخرى - تقّيم اإدارة البنك بناًء على الخبرة ال�سابقة والظروف الإئتمانية والإقت�سادية ال�سائدة مقدار القرو�س التي قد تكون منخف�سة القيمة 

ولكن لم يتم تحديدها بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.

عند تقييم اإنخفا�س القيمة الجماعي ي�ستخدم البنك النماذج الإح�سائية للموؤ�سرات التاريخية لإحتمال التعثر، توقيت الإ�سترداد وقيمة الخ�سارة المتكبدة، والتي 

يتم تعديلها لأحكام الإدارة فيما اإذا كان الو�سع الإقت�سادي الراهن والأو�ساع الإئتمانية قد توؤدي اإلى اإحتمال اأن تكون الخ�سارة الحقيقية اأكثر اأو اأقل من تلك 

المبينة في النماذج التاريخية. ويتم مقارنة معدلت التعثر ومعدلت الخ�سارة وتوقيت الإ�سترداد الم�ستقبلي المتوقع ب�سكل دوري مع النتائج الحقيقية للتاأكد من 

انها منا�سبة لالإ�ستخدام.

2/5   القيم العادلة لالأدوات المالية غير المدرجة   

)مثاًل  التقييم  تقنيات  اإ�ستخدام  يتم  عندما  التقييم.  تقنيات  باإ�ستخدام  الن�سطة  المالية  الأ�سواق  في  المدرجة  غير  المالية  لالأدوات  العادلة  القيم  تحديد  يتم 

النماذج( لتحديد القيم العادلة يتم التاأكد من �سحتها ومراجعتها ب�سكل دوري من قبل اأ�سخا�س مخت�سون وم�ستقلون عن الجهات التي قامت باإعدادها. اإن كل 

النماذج تكون معتمدة قبل اإ�ستخدامها ويتم معايرتها ومراجعتها للتاأكد من اأن النتائج تعك�س البيانات الحقيقية واأ�سعار ال�سوق المقارنة. من حيث التطبيق فاإن 

النماذج ت�ستخدم فقط البيانات المتواجدة بينما هناك نواحي اأخرى مثل مخاطر الإئتمان )�سواًء كانت من البنك اأو جهة اأخرى(، التذبذبات والإرتباطات تتطلب 

من الإدارة و�سع تقديرات. اإن التغييرات في الإفترا�سات حول هذه العوامل قد توؤثر على القيم العادلة لالأدوات المالية المدرجة.

3/5   اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات متاحة للبيع  

يمار�س البنك حكمه حول الإنخفا�س في قيمة الإ�ستثمارات المتاحة للبيع. تت�سمن تلك الأحكام تحديد اإنخفا�س هام اأو مطول للقيم العادلة لأقل من التكلفة. 

اإلى ذلك يعتبر البنك باأن اإنخفا�س القيمة يكون  اأ�سعار الأ�سهم. بالإ�سافة  ولو�سع هذه الأحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل من بينها التذبذب العادي في 

منا�سبًا عندما يكون هناك اأدلة على تدهور الو�سع المالي للم�ستثمر فيه، طبيعة ال�سناعة واأداء القطاع اأو التغير التكنولوجي.

4/5   الإنخفا�س في اإ�ستثمارات في �سركات زميلة  

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، يحدد البنك اإذا كان هناك �سرورة لالإعتراف باأية خ�سائر اإنخفا�س قيمة اإ�سافية على القيمة المدرجة لالإ�ستثمار في ال�سركة 

الزميلة بمقارنة القيمة الم�ستردة مع القيمة في الإ�ستعمال اأو القيمة العادلة بعد تنزيل تكلفة البيع، اأيهما اأعلى.

عند تحديد القيمة في الإ�ستعمال لالإ�ستثمار يقدر البنك ما يلي:

الح�سة في القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقع التح�سل عليها من قبل ال�سركات الزميلة، بما فيها التدفقات النقدية من اعمال   )1

ال�سركات الزميلة وريع الإ�ستبعاد النهائي لالإ�ستثمار، اأو

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع تح�سيلها من ان�سبة الأرباح التي �سيتم اإ�ستالمها من الإ�ستثمار والإ�ستبعاد النهائي لالإ�ستثمار.  )2

5/5   الأدوات المالية الم�ستقة  

لحقًا لالإعتراف المبدئي، اإن القيم العادلة لالأدوات المالية الم�ستقة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق المدرجة، نماذج خ�سم التدفقات 

النقدية ونماذج الت�سعير المعترف بها ح�سبما هو منا�سب. عند عدم تواجد اأ�سعار م�ستقلة يتم تحديد القيمة العادلة باإ�ستعمال طرق التقييم التي ت�ستند على بيانات 

ال�سوق المتواجدة. ويت�سمن ذلك المقارنة مع اأدوات م�سابهة عند توفر بيانات �سوق وتحاليل التدفقات النقدية المخ�سومة ونماذج ت�سعير الخيارات وطرق التقييم 

الأخرى الم�ستخدمة عادًة من قبل ال�سوق. اإن العوامل الرئي�سية التي تعتبرها الإدارة عند اإ�ستعمال اأي نموذج هي:

اأ( مدى اإمكانية وتوقيت التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأداة. اإن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقًا ل�سروط الأداة ولكن تقدير الإدارة قد يكون مطلوبًا عند وجود 

�سكوك في قدرة الطرف الآخر للتعاقد في خدمة الأداة بموجب �سروطها التعاقدية. 

ب( معدل خ�سم مالئم لالأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا المعدل بناًء على تقييمها للفرق المالئم لمعدل الأداة عن المعدل بدون مخاطر. عند تقييم الأداة 

بالرجوع اإلى اأدوات اأخرى م�سابهة، تاأخذ الإدارة بالإعتبار تاريخ اإ�ستحقاق وتركيب وت�سنيف الأداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات المالية بناًء على نماذج 

والطلب  العر�س  �سعر  فرق  ت�سم  عوامل  بالح�سبان عدة  تاأخذ  تعديالت  اإلى ذلك �سرورة  بالإ�سافة  بالإعتبار  الإدارة  تاأخذ  لمكوناتها  العادلة  القيمة  باإ�ستعمال 

والمالئة الإئتمانية وتكاليف خدمة المحفظة وعدم وجود التاأكيدات للنموذج الم�ستخدم.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

نقد في ال�سندوق

اأر�سدة لدى البنوك المركزية

�سهادات اإيداع لدى البنك المركزي

داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

ح�سابات جارية وودائع تحت الطلب

ح�سابات مرابحة

ح�سابات اإكتتاب

6  نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

اإن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

7  ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك 

2009

األف درهـم

2009

األف درهـم

2009

األف درهـم

470.374

3.668.641

-

4.139.015

4.113.522

25.493

4.139.015

195.154

71.000

18.082.834

18.348.988

2010

األف درهـم

2010

األف درهـم

2010

األف درهـم

524.961

4.612.669

750.000

5.887.630

5.861.148

26.482

5.887.630

280.314

1.624.000

16.493.220

18.397.534

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

قرو�س لي�ست متاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة 

قرو�س متاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة 

متاأخرة ال�سداد اأو منخف�سة القيمة 

- متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة

- معاد التفاو�س حولها ومنخف�سة القيمة

ينزل: مخ�س�س اإنخفا�س القيمة

31 – 60 يوم

61 – 90 يوم

مجموع القرو�س متاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة

اأدوات حقوق الملكية - م�سعرة

ال�سحب على المك�سوف )اأفراد و�سركات(

قرو�س ال�سركات - التقليدي

قرو�س ال�سركات – تمويل اإ�سالمي

قرو�س الأفراد - التقليدي

قرو�س الأفراد - تمويل اإ�سالمي

بطاقات ائتمان – التقليدي

بطاقات اإئتمان – تمويل اإ�سالمي

ت�سهيالت اأخرى

يطرح: مخ�س�س اإنخفا�س القيمة

اأوراق مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة. اأدوات حقوق الملكية - م�سعرة

2010

2009

دول مجل�س التعاون 

الخليجي الأخرى

األف درهم

باقي 

دول العالم

األف درهم

المجموع

األف درهم

داخل دولة الإمارات 

العربية المتحدة

األف درهم

-

67.125

-

12.474

-

86.561

-

6.962

اإن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

اإن ت�سنيف المخاطر للقرو�س وال�سلفيات هي كما يلي:

اإن تفا�سيل اأعمار القرو�س المتاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة بتاريخ التقرير هي كما يلي:

تمثل القرو�س معاد التفاو�س حولها ومنخف�سة القيمة القرو�س التي تم اإعادة هيكلتها ونتج عنها قيام البنك بتقديم تنازلت ل يوافق البنك عليها من خالل �سير 

الأعمال الإعتيادية. اإن هذه القرو�س لي�ست متعثرة ولكن تم الإعتراف باإنخفا�س قيمتها وفقا للمعيار المحا�سبي الدولي رقم 39 لتمثل المنافع المتنازل عنها على 

البنك. �سيتم تحرير اإنخفا�س القيمة المعترف بها تدريجيًا في بيان الدخل الموحد بطريقة تماثل اأداء الح�ساب بما يتما�سى مع �سروط اإعادة هيكلته.

يمثل المبلغ 6.748.591 األف درهم المدرج اأعاله مقتر�س واحد في اإمارة دبي. بموجب �سروط اإعادة الهيكلة، �سيتم دفع المبلغ الأ�سا�سي بالكامل ولكن ب�سعر 

فائدة اأقل وخالل فترة اأطول من �سروط القر�س الأ�سلي. تم الموافقة على �سروط اإعادة الهيكلة مع البنك والوثائق القانونية النهائية هي في طور التوقيع.

اإعترف البنك باإنخفا�س قيمة يبلغ 1.055.424 األف درهم نتيجة اإعادة هيكلة الح�ساب المذكور اأعاله و�سيتم ا�سترداده تدريجيًا خالل فترة �سداد القر�س وفقا 

لأداء الح�ساب. اإن ر�سيد ح�ساب هذا العميل لم يكن قد تجاوز تاريخ اإ�ستحقاقه، ولكن بما اأنه تم تخفي�س قيمته، فقد تم ت�سنيفه كقر�س معاد التفاو�س حوله 

ومنخف�س القيمة.

تت�سمن القرو�س وال�سلفيات قر�س بدون فائدة اإلى حكومة اأبوظبي )»الحكومة«( بقيمـة 470.865 األف درهم )31 دي�سمبر 2009 – 495.150 األف درهم(. نتج 

هذا القر�س نتيجة تحويل الحكومة لبع�س القرو�س وال�سلفيات غير العاملة والتي كانت في ال�سابق م�سمونة من قبل الحكومة بوا�سطة خطاب �سمان. اإن لدى البنك 

مبلغ م�ساوي يتمثل بودائع طويلة الأجل وذلك لمقابلة القر�س بدون فائدة اإلى حكومة اأبوظبي )اإي�ساح 18(.

8  اأوراق مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

ت�سنيف المخاطر

9  القرو�س وال�سلفيات، �سافي

اإن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

�سي اأي لالأ�سواق العربية«، وهي �سركة تابعة للبنك والتي تعطي البنك اإمكانية الربح من خالل اأن�سبة اأرباح ومكا�سب المتاجرة. ولي�س لديها تاريخ اإ�ستحقاق ثابت اأو �سعر فائدة. 

اإن القيمة العادلة لالأوراق لهذه الإ�ستثمارات مبنية على اأ�سعار ال�سوق. 

خالل ال�سنة ا�سترد البنك وحدات جوهرية محتفظ بها في ال�سندوق ونتيجًة لهذا البيع فقد البنك ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتم ت�سنيف الملكية المتبقية كا�ستثمارات 

متاحة للبيع وفقا للمعيار المحا�سبي الدولي رقم 39 )راجع اإي�ساح 51(.

قرو�س لي�ست متاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة 

قرو�س متاأخرة ال�سداد ولي�ست منخف�سة القيمة

قرو�س متاأخرة  ال�سداد اأو منخف�سة القيمة

اإن ت�سنيف البنك لمخاطر القرو�س وال�سلفيات والتي تتفق مع متطلبات الم�سرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبازل 2 هي كما يلي:

متاأخرة ال�سداد حتى 30 يوم

متاأخرة ال�سداد ما بين 31 اإلى 90 يوم

متاأخرة ال�سداد لأكثر من 91 يوم

2009

األف درهـم

5.719.958

12.629.030

18.348.988

2009

األف درهـم

 86.561

2010

األف درهـم

8.898.826

9.498.708

18.397.534

2010

األف درهـم

-

2009

األف درهـم

15.537.675

87.781.570

513.592

13.642.012

1.000.302

1.442.136

16.149

909.113

120.842.549

)4.232.257(

116.610.292

2010

األف درهـم

15.192.902

94.090.395

623.389

12.994.545

2.559.598

2.662.505

43.269

901.704

129.068.307

)6.296.437(

122.771.870

2009

األف درهـم

110.352.702

4.248.171

6.241.676

-

120.842.549

)4.232.257(

116.610.292

2009

األف درهـم

1.086.415

3.161.756

4.248.171

2010

األف درهـم

5.797.611

5.407.380

11.204.991

2010

األف درهـم

103.585.163

11.204.991

7.529.562

6.748.591

129.068.307

)6.296.437(

122.771.870
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

�سمانات

يحتفظ البنك ب�سمانات مقابل القرو�س وال�سلفيات وذلك ب�سكل رهونات على ممتلكات و�سيارات واآلت، وهوام�س نقدية، ودائع ثابتة، و�سمانات وغيرها. يوافق 

البنك على �سمانات في الغالب من بنوك محلية لديهم �سمعة جيدة اأو بنوك عالمية، �سركات كبيرة محلية و�سركات عالمية، واأفراد ذو دخل عالي.

لقد كانت الحركة على مخ�س�س النخفا�س لقيمة القرو�س وال�سلفيات المقيمة اإفراديًا والمقيمة كمجموعة كما يلي:

اإن تركيب القطاع الإقت�سادي لمحفظة القرو�س وال�سلفيات بعد خ�سم الفوائد المعلقة هو كما يلي:

10  الأدوات المالية الم�ستقة

خالل م�سار الأعمال الإعتيادية يبرم البنك معامالت م�ستقة متنوعة تتاأثر وتخ�سع لتغيرات في الأداة. اإن الأداة المالية الم�ستقة هي عقد مالي ما بين طرفين 

اأو الموؤ�سـر. تت�سمن الأدوات المالية الم�ستقة التي  اأكثر من الأدوات المالية المت�سمنة ومرجع المعدل  اأو  بحيث تعتمد الدفعات على التحركات في �سعر واحدة 

يبرمها البنك عقود اآجلة، خيارات، وعقود م�ستقبلية ومقاي�سات. 

يقوم البنك با�ستخدام الأدوات المالية الم�ستقة التالية وذلك لأغرا�س التحوط وعدم التحوط:

معامالت اآجلة وم�ستقبلية

الأجنبية ومعدلت  للعمالت  الم�ستقبلية  المعامالت  اإن  اأو محلية بما فيها معامالت فورية، غير م�سلمة.  اأجنبية  ب�سراء عملة  اإلتزام  الآجلة  العمالت  تمثل عقود 

الفوائد تمثل اإلتزامات تعاقدية لإ�ستالم اأو ت�سديد مبالغ �سافية مبنية على التغيرات في اأ�سعار العمالت اأو الفوائد اأو �سراء اأو بيع عمالت اأجنبية اأو اأداة مالية 

بتاريخ م�ستقبلي وب�سعر محدد يتم اإبرامها في �سوق مالي منتظم. اإن مخاطر الإئتمان متدنية حيث اأن العقود الم�ستقبلية م�سمونة بالنقد اأو اأوراق مالية مدرجة واأن 

التغيرات في العقود الم�ستقبلية يتم ت�سديدها يوميًا مع التبادل. اإن اإتفاقيات المعدلت الم�ستقبلية تمثل اإتفاقيات معدلت فوائد م�ستقبلية يتم التفاو�س بها اإفراديًا 

وتطلب ت�سديد نقدي بتاريخ م�ستقبلي للفرق ما بين معدل الفائدة المتفق عليه ومعدل الفائدة لل�سوق بناًء على مبلغ القيمة الإ�سمية.

معامالت المقاي�سة

تمثل معامالت مقاي�سة العمالت ومعدلت الفوائد اإلتزام معين اأو خالل فترة معينة. وينتج عن المقاي�سات تبادل عمالت اأو معدلت فوائد )مثل معدلت محددة اأو 

متغيرة( اأو مجموعة منها )اأي مقاي�سات تبادل عمالت لمعدلت فائدة(. وبموجبها ل يتم اأي تبادل للمبلغ الأ�سلي فيما عدا بع�س خيارات مقاي�سة عمالت م�ستقة. 

اإن مخاطر البنك الإئتمانية تمثل الخ�سارة الإحتمالية اإذا لم تقم الجهات الأخرى بتنفيذ اإلتزامها. ويتم مراقبة هذه المخاطر ب�سورة م�ستمرة وذلك بالرجوع اإلى 

القيمة الحالية العادلة والجزء من المبلغ الإ�سمي للعقد و�سيولة ال�سوق. وللتحكم بمعدل مخاطر الإئتمان الماأخوذة يقوم البنك بمراجعة القيمة الإئتمانية للجهات 

الأخرى با�ستعمال الطرق المماثلة للطرق الم�ستعملة لعمليات الإقرا�س.

معامالت الخيار

تمثل معامالت خيار العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد اإتفاقيات تعاقدية يقوم بموجبها البائع )المكتتب( بمنح الم�ستري )الحامل( حق ولي�س اإلتزام في اأن يقوم 

ب�سراء )خيار الطلب( اأو بيع )خيار بيع( بتاريخ محدد اأو خالل فترة معينة لقيمة محددة لعملة اأجنبية اأو اأداة مالية وذلك ب�سعر محدد م�سبقًا. وي�ستلم البائع عالوة 

من الم�ستري وذلك مقابل تحمل مخاطر العمالت الأجنبية اأو معدل الفائدة. اإن الخيارات قد تكون متاجر بها في ال�سوق اأو متفاو�س عليها بين البنك والعميل من 

خالل و�سطاء خارج ال�سوق.

نماذج قيا�س القيمة العادلة

يمكن اأن تكون عقود الم�ستقات اإما عبر اأ�سواق المتاجرة اأو خارجها )OTC(. يقوم البنك بتقييم م�ستقات ال�سرف المتداولة با�ستخدام المدخالت على م�ستويات 

ال�سوق المقا�سة. وتقييم الم�ستقات المتداولة بالخارج )OTC( با�ستخدام مدخالت ال�سوق اأو اأ�سعار الو�سيط/ التاجر. وحيثما تكون النماذج المطلوبة، ي�ستخدم 

البنك مجموعة متنوعة من المدخالت، مت�سمنة ال�سروط التعاقدية واأ�سعار ال�سوق، منحنيات العائد ومرجع بيانات ال�سوق الأخرى. بالن�سبة للم�ستقات المتداولة 

بالخارج )OTC( في اأ�سواق ذات �سيولة، مثل العقود الم�ستقبلية العامة، المقاي�سات والخيارات الآجلة، عموما يمكن التحقق من المدخالت واختيار اأف�سل نموذج 

يتوافق مع ال�سوق.

بع�س الم�ستقات المتداولة بالخارج )OTC( يتم المتاجرة بها في �سوق اأقل �سيولة مع معلومات ت�سعير محدودة وتحديد القيمة العادلة لهذه الم�ستقات هو بطبيعته 

اأكثر �سعوبة. بعد العتراف الأولي، يقوم البنك بتقييم تحديثات المدخالت فقط عندما توؤكدها الأدلة مثل معامالت ال�سوق المماثلة، خدمات ت�سعير الطرف 

الثالث و/ اأو عرو�س الو�سيط اأو غيرها من بيانات ال�سوق العملية. في غياب مثل تلك الأدلة، يتم اإ�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�ستقة هي مبينة اأدناه:
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2009

القطاع القت�سادي

الزراعي

الطاقة

التجارة

تمويل المقاولين

تطوير واإن�ساءات

اإ�ستثمار عقاري

النقل والموا�سالت

الأفراد – قرو�س التجزئة

الأفراد – قرو�س مقابل المتاجرة بالأ�سهم

الحكومي

موؤ�س�سات مالية

ال�سناعة

خدمات 

اأخرى

ينزل: مخ�س�س اإنخفا�س القيمة

الإجمالي

20102009

كما في 1 يناير

الإ�ستحواذ على الأعمال

المحمل خالل ال�سنة 

مبالغ م�سترجعة

�سافي مبالغ تم �سطبها

تحويل عملة

كما في 31 دي�سمبر

اإنخفا�س قيمة 

القرو�س المقيمة 

اإفراديًا

األف درهم

2،727،403

114،368

3،004،536

)283،469(

)910،130(

438

4،653،146

اإنخفا�س قيمة 

القرو�س المقيمة 

اإفراديًا

األف درهم

930،739

-

2،618،562

)109،248(

)713،311(

661

2،727،403

المجموع 

األف درهم

4،232،257

114،368

3،143،047

)283،469(

)910،298(

532

6،296،437

المجموع 

األف درهم

1،990،011

-

3،077،563

)109،248(

)726،820(

751

4،232،257

اإنخفا�س قيمة 

القرو�س المقيمة 

كمجموعة

األف درهم

1،504،854

-

138،511

-

)168(

94

1،643،291

اإنخفا�س قيمة 

القرو�س المقيمة 

كمجموعة

األف درهم

1،059،272

-

459،001

-

)13،509(

90

1،504،854

9.162

3.476.648

798.734

2.368.407

22.443.398

12.277.648

2.439.560

18.210.472

19.428.356

4.640.851

5.432.391

2.275.492

26.979.736

1.245

120.782.100

- 

275.344

7.313

222.824

- 

685.593

555.336

291.015

300.382

- 

1.166.205

123.976

4.658.219

- 

8.286.207

10.723

3.292.251

1.161.430

2.999.653

17.709.746

10.177.666

3.325.111

16.390.579

19.357.933

1.741.839

5.795.593

2.459.749

27.052.745

42.033

111.517.051

- 

247.967

313.138

365.785

855.805

112.028

240.184

7.738

301.417

- 

2.325.129

118.373

4.437.934

- 

9.325.498

9.162

3.751.992

806.047

2.591.231

22.443.398

12.963.241

2.994.896

18.501.487

19.728.738

4.640.851

6.598.596

2.399.468

31.637.955

1.245

129.068.307

)6.296.437(

122.771.870

10.723

3.540.218

1.474.568

3.365.438

18.565.551

10.289.694

3.565.295

16.398.317

19.659.350

1.741.839

8.120.722

2.578.122

31.490.679

42.033

120.842.549

)4.232.257(

116.610.292
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

م�ستقات مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

عقود �سرف عمالت اأجنبية اآجلة

مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

خيارات

عقود م�ستقبلية

مقاي�سات ال�سلع والطاقة

عقود مقاي�سات دخيلة

م�ستقات مالية محتفظ بها كتحوط القيم العادلة

مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

م�ستقات مالية محتفظ بها كتحوط �سافي الإ�ستثمارات

عقود �سرف عمالت اأجنبية اآجلة

الموجودات

األف درهم

المطلوبات

األف درهم

688.361

3.447.272

265.910

3.790

40.950

12.335

4.458.618

179.280

51.591

4.689.489

687.618

3.466.387

267.054

5.309

55.868

13.024

4.495.260

457.759

-

4.953.019

تم الإعتراف ب�سافي خ�سائر عجز التحوط المتعلق بالقيمة العادلة و�سافي تحوطات ال�ستثمار 527 األف درهم )2009 - خ�سائر بمبلغ 16.684 الف درهم( في 

بيان الدخل الموحد تحت »�سافي الربح من التعامل في الم�ستقات«.

مخاطر الئتمان المتعلقة بالم�ستقات

تن�ساأ مخاطر الئتمان المتعلقة بم�ستقات الأدوات المالية من احتمال اإخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة ال�سوقية الإيجابية لالأدوات 

المالية التي تكون في �سالح البنك. يقوم البنك باإبرام عقود اأدوات مالية م�ستقة مع موؤ�س�سات مالية و�سركات ذات الت�سنيف الئتماني المقبول بموجب التقييم 

الإئتماني الم�ستقل للبنك.

الأدوات المالية الم�ستقة المحتفظ بها اأو الم�سدرة لغر�س المتاجرة

تتكون معظم اأن�سطة المتاجرة التي يقوم بها البنك في عر�س حلول تحوط على العمالء باأ�سعار تناف�سية وذلك لتمكينهم من تحويل اأو تعديل اأو تخفي�س المخاطر 

الحالية والمتوقعة. ويقوم البنك اإي�سًا باإدارة المخاطر الناتجة عن عمليات العمالء والدخول في مواقف يتوقع الح�سول على اأرباح من التحركات المالئمة لالأ�سعار 

اأو المعدلت اأو الموؤ�سرات.

الأدوات المالية الم�ستقة المحتفظ بها اأو الم�سدرة مقابل التحوط

ي�ستخدم البنك م�ستقات الأدوات المالية لغر�س التحوط للمخاطر كجزء من اأن�سطة اإدارة الموجودات والمطلوبات للحد من تعر�س البنك لتقلبات اأ�سعار الفائدة 

وال�سرف. ي�ستخدم البنك عقود العمالت الأجنبية الآجلة، وعقود تبادل العمالت وعقود تبادل اأ�سعار الفائدة للتحوط من مخاطر اأ�سعار ال�سرف والفائدة. وفي 

جميع هذه الحالت يتم ب�سفة ر�سمية توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفا�سيل البند الذي يتم التحوط له واأداة التحوط، ويتم ت�سجيل هذه المعامالت 

على اأ�سا�س نوع التحوط.

ا�ستثمارات متاحة للبيع مدرجة:

اأوراق ب�سعر �سرف عائم

تعهدات مدينة م�سمونة

اأدوات حقوق ملكية

�سندات مالية

ا�ستثمارات في �سناديق 

اأوراق مالية حكومية

مجموع الإ�ستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

اأدوات حقوق ملكية

ا�ستثمارات في �سناديق 

مجموع الإ�ستثمارات غير مدرجة

مجموع الإ�ستثمارات المتاحة للبيع

ا�ستثمارات متاحة للبيع مدرجة:

اأوراق ب�سعر �سرف عائم

تعهدات مدينة م�سمونة

اأدوات حقوق ملكية

�سندات مالية

اأوراق مالية حكومية

مجموع الإ�ستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

اأوراق ب�سعر �سرف عائم

اأدوات حقوق ملكية

�سندات مالية 

ا�ستثمارات في �سناديق 

مجموع الإ�ستثمارات غير مدرجة

مجموع الإ�ستثمارات المتاحة للبيع

دول مجل�س التعاون 

الخليجي الأخرى

األف درهم

باقي 

دول العالم

األف درهم

المجموع

األف درهم

الإمارات العربية 

المتحدة

األف درهم

-

-

-

2.057

379.000

381.057

-

-

-

-

-

381.057

58.644

210.706

335

52.046

313.783

635.514

144.988

66

-

-

145.054

780.568

58.644

210.706

13.346

1.891.809

1.095.325

3.269.830

144.988

203.812

687.319

66.795

1.102.914

4.372.744

-

-

13.011

1.837.706

402.542

2.253.259

-

203.746

687.319

66.795

957.860

3.211.119

11  ا�ستثمارات في اأوراق مالي

2010

2009

كما في 31 دي�سمبر 2009

القيم العادلةكما في 31 دي�سمبر 2010

القيم العادلة

م�ستقات مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

خيارات

مقاي�سات ال�سلع والطاقة

عقود مقاي�سة دخيلة

عقود المقاي�سات الخياريه

م�ستقات مالية محتفظ بها كتحوط القيم العادلة

مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود اآجلة

م�ستقات مالية محتفظ بها كتحوط �سافي الإ�ستثمارات

عقود �سرف عمالت اأجنبية اآجلة

المطلوبات

األف درهـم

3،078،142

164،061

46،579

1،673

25،628

3،316،083

-

171،681

3،487،764

الموجودات

األف درهـم

3،132،076

160،063

53،348

2،091

25،628

3،373،206

215،767

-

3،588،973

المجموع

األف درهم

491.881

30.921

12.242

4.818.217

39.149

2.609.144

8.001.554

194.378

67.206

261.584

8.263.138

باقي 

دول العالم

األف درهم

7.346

30.921

-

1.209.852

-

230.403

1.478.522

343

-

343

1.478.865

دول مجل�س التعاون 

الخليجي الأخرى

األف درهم

-

-

-

635.257

-

1.145.648

1.780.905

-

-

-

1.780.905

الإمارات العربية 

المتحدة

األف درهم

484.535

-

12.242

2.973.108

39.149

1.233.093

4.742.127

194.035

67.206

261.241

5.003.368
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

في 31 دي�سمبر 2010 تت�سمن الإ�ستثمارات المدرجة على �سندات بقيمة عادلة تبلغ 1.006.116 األف درهم )2009: 547.821 األف درهم( ل�سركات في القطاع 

العام.

ت�سم ال�ستثمارات غير المدرجة، اأدوات حقوق الملكية لديها قيمة مدرجة تبلغ 37.079 األف درهم )31 دي�سمبر 2009 – 37.137 األف درهم( قد تم اإدراجها 

بالتكلفة المطفاأة حيث ل يمكن قيا�س القيمة العادلة ب�سورة موثوقة في غياب اأ�سعار �سوق يمكن مالحظتها اأو اأي معلومات اأخرى متعلقة.

يقوم البنك بالتحوط لمخاطر اأ�سعار الفائدة على بع�س ال�ستثمارات بمعدلت ثابتة من خالل مقاي�سات اأ�سعار الفائدة ويتم تحديدها كتحوطات القيمة العادلة. 

بلغت القيمة العادلة لمقاي�سة اأ�سعار الفائدة في 31 دي�سمبر 2010 مبلغ 48.286 األف درهم )31 دي�سمبر 2009 - ل �سيء درهم(. تم اإدراج مكا�سب وخ�سائر عدم 

فعالية التحوط المتعلقة بهذه التحوطات في بيان الدخل الموحد تحت »�سافي اأرباح المتاجرة في م�ستقات مالية«.

اأخرى ك�سمانات. وتعهد البنك بالإحتفاظ بالمخاطر والمنافع المتعلقة بالإ�ستثمارات. اإن الجدول التالي يبين القيمة المدرجة لهذه ال�سندات واللتزامات المالية 

المرتبطة بها:

خالل �سنة 2008، قام البنك باإعادة ت�سنيف موجودات مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة اإلى متاحة للبيع. تمت عملية اإعادة الت�سنيف وفقًا للفقرة 50 ب من 

المعيار الدولي المحا�سبي رقم 39 المعدل. كان التاأثير على و�سع ال�سوق المالي خالل الن�سف الثاني من �سنة 2008، وقد اعتبرته الإدارة حالة نادرة بم�سمون 

الفقرة 50 ب من المعيار الدولي المحا�سبي رقم 39 المعدل. تمثل هذه الموجودات المالية اإ�ستثمارات في �سناديق والتي توفر للبنك فر�سة الربح من خالل اأن�سبة 

اأرباح من الدخل والمكا�سب التجارية وهي ل تحمل فترة اإ�ستحقاق ثابتة اأو �سعر فائدة. يتم تحديد القيمة العادلة من مدراء ال�سندوق على اأ�سا�س قيمة الموجودات 

ال�سافية. اإن القيمة العادلة للموجودات المالية الم�سنفة كما في تاريخ اإعادة الت�سنيف كانت 116.325 األف درهم وكما في 30 يونيو 2009 كانت 34.099 األف 

درهم. اإن خ�سارة القيمة العادلة على هذه الموجودات المالية كما في 30 يونيو 2009 بلغت 82.283 األف درهم )31 دي�سمبر 2008 – 88.992 األف درهم( وتم 

الإعتراف بها �سمن التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في بيان الدخل ال�سامل الموحد. اإبتداءًا من 30 يونيو عام 2009، اكت�سب البنك تاأثير مهم على هذه 

الموجودات المالية وقد تم تحويله من اإ�ستثمارات متاحة للبيع اإلى اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )اإي�ساح 12(. تم عك�س خ�سارة القيمة العادلة لهذه الموجودات 

المالية من تاريخ الت�سنيف الأولي في بيان الدخل ال�سامل اإلى بيان الدخل الموحد.

اإبتداءًا من 30 يونيو 2009، قام البنك بزيادة ح�سته واكت�سب تاأثير مهم على �سندوق بنك اأبوظبي التجاري لموؤ�سر اأم اأ�س �سي اأي لالأ�سواق الإماراتية. تم تحويل 

ال�سندوق من اإ�ستثمارات متاحة للبيع اإلى اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )اإي�ساح 12(. 

تت�سمن الإ�ستثمارات في اأوراق مالية اإ�ستثمار في و�سائل اإ�ستثمار مركبة مثل التعهدات المدينة الم�سمونة والتدفقات النقدية من التعهدات المدينة الم�سمونة والتي 

يعتمد اأدائها على �سمانات موجودة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وتتكون معظمها من موجودات في الوليات المتحدة الأمريكية، اأوروبا الغربية واآ�سيا.

اإن القيمة الإ�سمية والقيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات كما في 31 دي�سمبر 2010 بلغت 421.872 األف درهم و 38.267 األف درهم على التوالي )2009 – 933.249 

األف درهم و 414.338 األف درهم على التوالي(. وقد تاأثرت هذه الأوراق المالية �سلبيًا نتيجة لالأزمة المالية العالمية والتي نتجت عن هبوط في �سوق الرهونات 

اإلى النق�س في ال�سيولة  التاأمينية الأخيرة في كٍل من الوليات المتحدة الأمريكية واأوروبا بالإ�سافة  العقارية الثانوي في الوليات المتحدة الأمريكية والأحوال 

الجارية. اإن التوا�سل الم�ستمر في ال�سك في الإقت�ساد العالمي وزيادة التقلبات في �سداد قرو�س الإئتمان ما تزال توؤثر �سلبًا على القيم العادلة. اإن التعر�س اأعاله 

تم اإدراجه بال�سافي في مخ�س�س اإنخفا�س القيمة بمبلغ 383.327 األف درهم )2009 - 404.663 األف درهم( لمقابلة مجموع التعر�س اأعاله.

لهذه  المتوقعة  الإقت�سادية  والظروف  الحالي  ال�سوق  و�سع  على  بناًء  البنك  اإدارة  قبل  من  العادلة  القيمة  في  الإنخفا�س  عن  الناتجة  الخ�سائر  تقدير  تم  لقد 

الإ�ستثمارات.

لقد عّين البنك بالبداأ م�ست�سارين م�ستقلين لديهم �سمعة عالمية ليعملوا كمديري اأ�سول وم�ست�سارين لمحفظة الإ�ستثمارات المركبة.

ويقدم الم�ست�سار الن�سح من اأجل اإعادة الجدولة بالإ�سافة اإحتمال اإلغاء الإ�ستثمار ويقدم التقييم للقيمة الإقت�سادية الممكن تح�سيلها لهذه الأوراق المالية.

لقد اإ�ستخدم الم�ست�سار مزيج من الأ�ساليب النوعية والكمية لتقييم القيمة الإقت�سادية والخ�سارة المقّدرة المحتملة اإن وجدت، لالإ�ستثمارات في الأوراق المالية. 

اإن نماذج التقييم ت�ستخدم عدة �سيناريوهات مع اإفترا�سات متغيرة بخ�سو�س تقلب الأ�سعار وحجم الهبوط الإقت�سادي المتغيرة. وتغير هذه النماذج اإفترا�سات 

الرهونات مبنية على تحويل عنا�سر المخاطر لتقييم حدة الخ�سائر المحتملة على الإ�ستثمار، وتقوم اأي�سًا باختبار نقاط الخ�سائر لفئات محددة من المخاطر التي 

تتمثل في الإ�ستثمارات الإفرادية.

اإن تحديد النماذج، وم�سامير التقييم والمدخالت الم�ستخدمة في تقييم القيمة الإقت�سادية يتم تعديلها لديناميكية ال�سوق وذلك بخ�سو�س بند الأ�سل المتعلق 

به وطبيعة الرهن لم�ساندة الإ�ستثمارات. اإن الموؤ�سرات للمعامالت الم�سنودة بقرو�س بما فيها التحركات المهمة في اأ�سعار القرو�س على اأ�سا�س اأ�سبوعي والتي 

تكون اأعلى عن مبلغ محدد اأو ن�سبة محددة يتم التح�سل عليها لإعادة تغيير القيم، كقر�س قد تدنى اإلى اأقل من المركز المئوي 25 من بين كل اأ�سعار القرو�س في 

القطاع. بالإ�سافة اإلى موؤ�سرات لقيا�س تركيب التعهدات المدينة الم�سمونة والتي ت�سم فح�س المقربة اإلى الغطاء، تقييم الرهونات المتعلقة بها التي تكون في 

و�سع معين )1( اإزدياد ن�سبة القر�س المجهد )اإخالل لأكثر من 60 يوم، اإغالق الرهن وتحركات تقاي�س التعهدات( بمبلغ محدد اأو )2( تكون قد و�سلت اإلى حد 

معين من الإجهاد قد ينتج عنها اإنتهاك وت�سم التحليالت النوعية الأخرى نماذج التدفق النقدي، التنبوؤ باإحتمال فح�س التحول )زيادة الرهن اأو غطاء الفوائد(. 

وت�سم القيا�سات الكمية الأخرى التاأثير المحتمل لتغير الت�سنيف، كالموؤ�سرات المجبرة على الإ�ستثمارات كما وت�سم تغير الت�سنيف على الأ�سول �سمن المحفظة.

اإن الحد الأق�سى للتعر�سات للمخاطر الإئتمانية على الإ�ستثمارات في الأوراق المالية محددة بالقيمة المدرجة لهذه الإ�ستثمارات. يقوم البنك بمراقبة منتظمة 

للت�سنيفات الإئتمانية للجهات المقابلة والتي اأودعت لديها الإ�ستثمارات. 

مقاي�سات اإجمالي العائد

تمويل اإعادة ال�سراء

القيمة المدرجة 

للمطلوبات المتعلقة بها

األف درهم

القيمة المدرجة 

للمطلوبات المتعلقة بها

األف درهم

القيمة المدرجة 

للموجودات المرهونة 

األف درهم

القيمة المدرجة 

للموجودات المرهونة 

األف درهم

622.374

440.760

1.063.134

616.521

578.244

1.194.765

636.394

440.760

1.077.154

625.232

603.645

1.228.877

20102009

القيمة العادلة كما في 1 يناير 

اإ�ستحواذات

اإ�ستبعادات

 محول من اإ�سثمار في �سركة تابعة لإ�ستثمارات 

متاحة للبيع )اإي�ساح 51(

تعديالت القيمة العادلة

اإ�ستثمارات تم �سطبها خالل ال�سنة

تحويل من اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )اإي�ساح 12(

تحويل اإلى اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )اإي�ساح 12(

حذوفات عند الإ�ستحواذ على ح�سة م�سيطرة في اإ�ستثمار 

فرق تحويل عمالت

خ�سائر اإنخفا�س القيمة

الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 

2010

األف درهم

2009

األف درهم

3.422.794

2.471.876

)1.206.076(

-

441.715

)87.529(

80.000

)116.325(

)100.000(

6.398

)540.109(

4.372.744

4.372.744

6.259.523

)2.398.981(

39.079

239.932

-

-

-

-

17

)249.176(

8.263.138

اإن الحركة على اإ�ستثمارات في اأوراق مالية هي كما يلي:

ا�سم ال�سركة الزميلة

اآر اإت�س بي كابيتال برهارد

�سندوق النوخذة

�سندوق بنك اأبوظبي التجاري لموؤ�سر »ا م ا�س �سي اأي لأ�سواق الإمارات«

القيمة المدرجة 

2010

األف درهم

2009

األف درهم

4.474.784

73.150

34.725

4.582.659

5.253.664

71.330

33.205

5.358.199

12  اإ�ستثمارات في �سركات زميلة
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

فيما يلي اأحدث المعلومات المالية المدرجة الملخ�سة لل�سركات الزميلة كما في 30 �سبتمبر 2010 و 31 دي�سمبر 2010:اإن تفا�سيل ا�ستثمار البنك في ال�سركات الزميلة هي كما يلي:

13  اإ�ستثمارات عقارية

)1(  بتاريخ 14 مايو 2008، ا�ستحوذ البنك من خالل �سركته التابعة المملوكة بالكامل، بنك اأبوظبي التجاري هولدينغ )ماليزيا( ا�س دي اأن برهارد، على %25 

من حقوق ملكية بنك اآر اإت�س بي كابيتال برهارد، ماليزيا )»ال�سركة الزميلة«(. 

تم الإعتراف بالزيادة في تكلفة الإ�ستحواذ عن �سافي ح�سة البنك في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة المحددة البالغة 2.048.390 

األف درهم ك�سهرة وتم اإدراجها �سمن القيمة المدرجة لالإ�ستثمار في ال�سركات الزميلة. قامت الإدارة بتقييم الإنخفا�س في كامل القيمة المدرجة لالإ�ستثمارات 

في ال�سركات الزميلة كما هو مبين في اإي�ساح 4/5 وحددت عدم وجود خ�سائر اإنخفا�س القيمة.

يتم احت�ساب القيمة في ال�ستخدام بخ�سم تقديرات التدفقات النقدية للخم�س �سنوات القادمة المحددة من ال�سركة الزميلة. ت�ستند تقديرات التدفقات النقدية 

للثالث �سنوات الأولى على الظروف القت�سادية الحالية والخطط المعتمدة من قبل اإدارة ال�سركة الزميلة ومعدل النمو الثابت باأ�سعار مخ�سومة با�ستخدام نموذج 

الم�ستخدم لخ�سم  الخ�سم  اإن معدل  المتبقيتين.  ال�سنتين  الفترة  الحر خالل  النقدية  التدفقات  المفتر�س في ح�ساب  وكان من   %3 الم�ستديم  للنمو  جوردون 

التدفقات النقدية م�ستمد من نموذج ت�سعير الأ�سول الراأ�سمالية )“CAMP”(. يعتمد نموذج ت�سعير الأ�سول الراأ�سمالية )“CAMP”( على المدخالت التي تعك�س عددا 

من التغيرات القت�سادية والمالية بما في ذلك معدل خالي من المخاطر في البلد المعني، بالإ�سافة اإلى عالوة تعك�س المخاطر الكامنة في تقييم الأعمال. ت�ستند 

هذه التغيرات على اأ�سا�س تقييم ال�سوق للتغيرات القت�سادية واأحكام الإدارة.

اإن ح�سة البنك في اأرباح ال�سركة الزميلة يتم تعديلها لإطفاءات الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة المحددة خالل تقييم ال�سهرة وكذلك تم تعديلها للفروقات 

الناتجة من تحويل المعايير المحا�سبية الماليزية اإلى المعايير الدولية للتقارير المالية.

تم اإدراج اأدوات ملكية اآر اإت�س بي كابيتال برهارد في بور�سة الأوراق المالية في ماليزيا كما في 31 دي�سمبر 2010 وبلغت قيمة الإ�ستثمارات المدرجة 5.592.080 

األف درهم )2009 – 3.061.303 األف درهم(.

تحوط البنك جزئيًا لمخاطر ترجمة العملة في �سافي الإ�ستثمارات في اآر اإت�س بي كابيتال برهارد من خالل العقود الآجلة للعمالت الأجنبية وتم تحديد هذه العقود 

كم�ستقات ل�سافي الإ�ستثمارات في العمليات الخارجية. نتيجًة لأدوات التحوط تم الإعتراف بخ�سائر بمبلغ 543.379 األف درهم )31 دي�سمبر 2009 - 107.360 

األف درهم( والتي تم الإعتراف بها في الدخل ال�سامل الآخر. �سوف توؤثر هذه الخ�سائر على بيان الدخل الموحد كليًا اأو جزئيًا عند اإ�ستبعاد الإ�ستثمار في ال�سركة 

الزميلة. ل توجد اأية خ�سائر تم اإعادة ت�سنيفها من حقوق الملكية اإلى بيان الدخل الموحد ال�سنة نتيجة لعدم اإ�ستبعاد الإ�ستثمار في �سركة زميلة خالل ال�سنة.

)2( اإعتبارًا من يونيو 2009، قام البنك بزيادة ح�سة الملكية في �سندوق النوخذة واأ�سبح له تاأثير مهم على ال�سندوق. اإن الإ�ستثمار في هذه ال�سركة الزميلة 

يحتفظ بها لدى �سركة تابعة للبنك – �سندوق تغذية النوخذة. 

)3( اعتبارا من يونيو 2009، قام البنك بزيادة ح�سة الملكية في �سندوق بنك اأبوظبي التجاري لموؤ�سر ام ا�س �سي اأي لأ�سواق الإمارات واأ�سبح له تاأثير مهم على 

ال�سندوق. اإن هذا ال�ستثمار في �سركة زميلة تحتفظ به �سركة تابعة للبنك - �سندوق تغذية موؤ�سر اأم ا�س �سي اأي لأ�سواق الإمارات.

تقييم خ�سم  تقنيات  اأي�سًا  البنك  يطبق  لذلك،  بالإ�سافة  للبنك.  العقارية  لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  لتقييم  م�ستقل  اأكثر من مثمن خارجي  البنك  ي�ستخدم 

التدفقات النقدية الداخلية با�ستخدام افترا�سات على الإيجار الم�ستقبلي ومعدلت الخ�سم. اإن المقيمون الخارجيون هم ذات �سمعة عالمية ويمتلكون الخبرة 

والموؤهالت الالزمة في تقييم الممتلكات. اإن التاريخ الفعلي للتقييم هو 31 دي�سمبر 2010.

تت�سمن منهجيات التقييم المعتبرة من قبل المقيم الخارجي:

1( طريقة المقارنة المبا�سرة: يتم اإ�ستخدام هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من معامالت العقارات المماثلة

2( الطريقة المتبقية: ت�ستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار مع التطور المحتمل عندما ل يكون هناك اأدلة كافية للمقارنة. وت�ستخدم هذه الطريقة عادًة في 

تقييم مواقع قيد التطوير في ال�سوق المحلية.

اإن جميع الإ�ستثمارات العقارية للبنك موجودة في الإمارات العربية المتحدة.

خالل ال�سنة قام البنك با�ستخدام جزء من اإحدى اإ�ستثماراته العقارية لعملياته الخا�سة. وبناء على ذلك، تم تحويل مبلغ 217.471 األف درهم الذي يمثل القيمة 

العادلة لال�ستثمار العقاري الم�ستخدم في تاريخ هذا التغيير اإلى ممتلكات ومعدات، بال�سافي. لم يتم اإدراج هذه المعاملة في بيان التدفقات النقدية الموحدة 

لأنها معاملة غير نقدية.

ال�سركات الزميلة

 اأ(  اآر اإت�س بي كابيتال برهارد

ب(  �سندوق النوخذة

ج(   �سندوق بنك اأبوظبي 

التجاري لموؤ�سر »ا م ا�س 

�سي اأي لأ�سواق الإمارات«

بلد التاأ�سي�س

ماليزيا

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

ن�سبـة الملكية

2010

%25

%21

%29

2009

%25

%22

%30

الن�ساط الرئي�سي

تقديم كافة الخدمات البنكية لل�سركات والأفراد 

والخدمات الإ�سالمية والإ�ست�سارات المالية والتاأمين 

والإ�ستثمارات العقارية

ال�ستثمار في الأ�سهم المدرجة في بور�سة اأبوظبي و�سوق 

دبي المالي وفي بور�سات اأخرى في دول مجل�س التعاون 

الخليجي.

ال�ستثمار في الأ�سهم المدرجة في بور�سة اأبوظبي و�سوق 

دبي المالي و�سوق دبي المالي العالمي التي يحددها موؤ�سر 

�سندوق بنك اأبوظبي التجاري لموؤ�سر »ا م ا�س �سي اأي 

لأ�سواق الإمارات« )»موؤ�سر الوراق المالية«(.

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

�سافي الموجودات

ح�سة البنك في �سافي الموجودات في �سركات زميلة

مجموع اإيرادات الفوائد واإيرادات الت�سغيل الأخرى

مجموع ربح الفترة

ح�سة البنك في اأرباح ال�سركات الزميلة

ح�سة البنك في المطلوبات الطارئة لل�سركات الزميلة

كما في 1 يناير 2009

نق�س في القيمة العادلة 

كما في 1 يناير 2010

اإ�سافات خالل ال�سنة

نق�س في القيمة العادلة 

تحويل من ممتلكات ومعدات، بال�سافي

كما في 31 دي�سمبر 2010

2010

األف درهم

اإ�ستثمارات عقارية 

المكتملة

األف درهم

اإ�ستثمارات عقارية 

تحت التطوير

األف درهم

المجموع

األف درهم

2009

األف درهم

129.410.979

119.159.172

10.251.807

2.558.682

4.195.250

1.429.463

356.550

18.856.992

151.896.104

139.873.139

12.022.965

2.996.403

3.533.228

1.234.297

308.680

22.109.530

632.492

)83.000(

549.492

-

)116.412(

)217.471(

215.609

-

-

-

73.583

-

-

73.583

632.492

)83.000(

549.492

73.583

)116.412(

)217.471(

289.192
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اإن تفا�سيل اإيرادات الإيجار والم�سروفات المبا�سرة المتعلقة بالإ�ستثمارات العقارية كما يلي

تن�ساأ اأوراق القبول عندما ي�سمن البنك الدفعات مقابل تقديم م�ستندات م�سحوبة بموجب خطابات الإئتمان.

14  موجودات اأخرى

اإيرادات تاأجير

م�سروفات الت�سغيل المبا�سرة

فوائد م�ستحقة القب�س  

�سرائب م�ستقطعة

م�ساريف مدفوعة مقدما 

ر�سيد مقا�سة مدين

اأوراق قبول

اأخرى

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

18.914

2.387

607.052

37.743

121.985

106

4.631.510

375.891

5.774.287

13.859

2.408

1.237.727

65.082

77.390

1.848

9.367.982

1.739.128

12.489.157

15  ممتلكات ومعدات، �سافي

حرة
ت بملكية 

عقارا

م
ه
ف در

األ

جرة
ت م�ستاأ

عقارا

م
ه
ف در

األ

ت
ت و�سيارا

دا
ث  ومع

اأثـا

م
ه
ف در

األ

جموع
الم

م
ه
ف در

األ

ت 
حقا

ت ومل
دا

مع

ي
لآل

ب ا
حا�س

ال

م
ه
ف در

األ

ل راأ�سمالية 
عما

اأ

ذ
د التنفي

قي

م
ه
ف در

األ

التكلفة اأو التقييم

كما في 1 يناير 2009

فرق عملة

اإ�سافات خالل ال�سنة

تحويالت

تحويل اإلى الم�ساريف

تحويل اإلى اإ�ستثمارات عقارية

كما في 1 يناير 2010

فرق عملة

اإ�سافات خالل ال�سنة

اإ�سافات من الإ�ستحواذ )اإي�ساح 50(

تحويالت

تحويل اإلى الم�ساريف

تحويل من ا�ستثمارات عقارية

اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

كما في 31 دي�سمبر 2010

الإ�ستهالك االمتراكم

كما في 1 يناير 2009

فرق عملة

محمل خالل ال�سنة 

اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

كما في 1 يناير 2010

فرق عملة

محمل خالل ال�سنة 

اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

كما في 31 دي�سمبر 2010

القيمة المدرجة

كما في 31 دي�سمبر 2010

كما في 31 دي�سمبر 2009

395.577

- 

5.510

5.074

- 

)176(

405.985

- 

111

- 

375

- 

217.471

- 

623.942

131.276

)4(

15.912

)12(

147.172

- 

20.560

- 

167.732

456.210

258.813

223.085

17

7.494

108.917

- 

)1.221(

338.292

16

2.755

10.031

22.096

- 

- 

)4.796(

368.394

124.760

17

51.738

)516(

175.999

8

56.816

)217(

232.606

135.788

162.293

64.857

- 

141

12.778

- 

)1.562(

76.214

- 

439

35.739

156

- 

- 

- 

112.548

23.167

- 

6.591

- 

29.758

- 

9.534

- 

39.292

73.256

46.456

120.310

- 

295.309

)139.463(

)2.741(

- 

273.415

- 

108.213

- 

)24.946(

)1.587(

- 

- 

355.095

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

355.095

273.415

117.664

463

2.642

12.694

- 

)1.706(

131.757

425

4.176

7.421

2.319

- 

- 

)248(

145.850

66.449

215

14.842

)493(

81.013

210

14.865

)210(

95.878

49.972

50.744

921.493

480

311.096

- 

)2.741(

)4.665(

1.225.663

441

115.694

53.191

- 

)1.587(

217.471

)5.044(

1.605.829

345.652

228

89.083

)1.021(

433.942

218

101.775

)427(

535.508

1.070.321

791.721
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16  موجودات غير ملمو�سة

الوحدة المولدة للنقد

موجودات غير ملمو�سة اأخرى

عالقة العمالء

ودائع اأ�سا�سية غير ملمو�سة

كانوا  الذين  العمالء  تتولد من  اأن  المتوقع  لالأعمال  العائدة  القيمة  العمالء  لعالقة  الملمو�سة  الموجودات غير  تمثل 

موجودين في تاريخ الإ�ستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة لعالقات العمالء، تم اإعتبار عمالء بطاقات الإئتمان واإدارة 

ثروات العمالء ب�سكل منف�سل، نظرًا لختالف بيانات المخاطر والعالقات والولء. من المتوقع لهذه العالقات اأن تولد 

دخل مادي متكرر ب�سكل فائدة ور�سوم وعمولت.

اأرخ�س  للبنك تمثل م�سدر  الودائع  اأن قاعدة  اأ�سا�سية من حقيقة  الملمو�سة من ودائع  الموجودات غير  تظهر قيمة 

اأو �سوق التمويل المالي. يمثل الفارق بين تكلفة التمويل على الودائع وتكلفة الجملة/ �سوق  للتمويل من �سوق الجملة 

التمويل المالي قيمة الودائع الأ�سا�سية غير الملمو�سة.

األف درهم

ال�سهرة

م
ه
ف در

األ

ل 
القة العمي

ع

ن
لئتما

ت ا
طاقا

لب

م
ه
ف در

األ

ل 
القة العمي

ع

ت
لإدارة الثروا

م
ه
ف در

األ

جموع
الم

م
ه
ف در

األ

 ودائع اأ�سا�سية 

غير ملمو�سة

م
ه
ف در

األ

 المبالغ المعترف بها من اإندماج  

الأعمال )اإي�ساح 50(

ينزل: الإطفاءات خالل الفترة

كما في 31 دي�سمبر 2010

بطاقات الإئتمان

القرو�س

ال�سحب على المك�سوف

اأعمال اإدارة الثروات

المجموع

18.800

-

18.800

12.700

)635(

12.065

112.700

)5.635(

107.065

10.784

5.099

94

2.823

18.800

18.000

)750(

17.250

162.200

)7.020(

155.180

بتاريخ 1 اأكتوبر 2010، ا�ستحوذ البنك على اأعمال الخدمات الم�سرفية لالأفراد، اإدارة الثروات و�سركات قطاع الأعمال ال�سغيرة والمتو�سطة لرويال بنك اأوف 

األف درهم كموجودات غير   143.800 البنك بمبلغ  العادل، وقد اعترف  التقييم  اأ�سا�س عملية  المتحدة )»الأعمال«( على  العربية  الإمارات  �سكوتالند في دولة 

ملمو�سة وبمبلغ 18.800 األف درهم ك�سهرة )اإي�ساح 50(.

ال�سهرة

لأغرا�س اإختبار اإنخفا�س القيمة، تم توزيع ال�سهرة على اأق�سام البنك الت�سغيلية التي تمثل اأقل م�ستوى لدى البنك والذي يتم فيه مراقبة ال�سهرة لأغرا�س الإدارة 

الداخلية، والذي هو لي�س اأعلى عن قطاعات الأعمال للبنك كما هو وارد في الإي�ساح 38. 

اإجمالي القيمة المدرجة الموزعة على ال�سهرة لكل وحدة هي كما يلي:

كما هو مدرج في الإي�ساح 50، قامت الإدارة بعملية توزيع �سعر ال�سراء. تعتقد الإدارة اأن لي�س هناك ما يدل على اإنخفا�س قيمة ال�سهرة حيث اأن عملية توزيع �سعر 

ال�سراء قد تمت في نهاية ال�سنة.

تم ا�سدار الأوراق التجارية باليورو عالميًا و�سدرت غالبيتها في المملكه المتحدة وبلدان اوروبيه اخرى. 

يتحوط البنك لبع�س الودائع من العمالء لمخاطر �سعر الفائدة ومخاطر �سعر �سرف العمالت الأجنبية من خالل مقاي�سة العمالت، وتم تحديد هذه الأدوات 

كتحوط للقيمة العادلة. اإن القيمة العادلة لمقاي�سة هذه العمالت في 31 دي�سمبر 2010 بلغت 215.932 األف درهم )2009 - ل �سيء درهم(. تم اإدراج مكا�سب 

وخ�سائر عدم فعالية التحوط المتعلقة بهذه التحوطات في بيان الدخل الموحد تحت »�سافي الأرباح من المتاجرة في الم�ستقات المالية«.

تت�سمن الودائع المتعلقة بمنتجات اإ�سالمية على التالي:

اإن توزيعات اأرباح حاملي ودائع وكالة خالل ال�سنة بلغت 186.269 األف درهم )2009 – 129.976 األف درهم(.

17  اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

18  ودائع العمالء

ح�سابات جارية وودائع تحت الطلب

ودائع - بنوك

الفئة:

ودائع لأجل وتحت الطلب 

ح�سابات توفير

ودائع ثابتة

ودائع حكومية طويلة الأجل )اإي�ساح 9(

ودائع متعلقة بمنتجات اإ�سالمية 

اأوراق تجارية باليورو

القطاع:

اأفراد

تجاري

حكومي

المنتجات

ودائع م�ساربة وح�سابات توفير

ودائع وكالة

ودائع مرابحة

وديعة

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

523.878

4.214.323

4.738.201

17.510.668

1.271.803

56.607.806

495.150

7.266.047

3.148.483

86.299.957

20.682.752

43.579.493

22.037.712

86.299.957

1.268.596

1.608.716

3.630.761

757.974

7.266.047

1.001.602

3.840.263

4.841.865

21.440.127

1.565.403

67.041.989

470.865

14.984.133

631.668

106.134.185

24.171.282

59.550.264

22.412.639

106.134.185

974.371

6.274.542

6.886.326

848.894

14.984.133
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توزيع الأرباح على حاملي ح�ساب ال�ستثمار

يتم توزيع الأرباح بين الودائع وح�سابات الإدخار والم�ساهمين وفقًا لتعليمات هيئة الفتوى وال�سريعة.

�سافي الدخل من كافة عنا�سر الم�ساربة في نهاية كل ربع �سنة هو �سافي الأرباح القابلة للتوزيع بين الم�ساهمين والمودعين واأ�سحاب ح�سابات الإدخار.

يتم اإحت�ساب ح�سة الإ�ستثمار غير المقيدة وح�سابات الإدخار من �سافي الأرباح في نهاية كل ربع �سنة وذلك باعتماد طريقة ح�ساب منف�سلة لالإ�ستثمار بعد خ�سم 

ن�سبة ر�سوم الم�ساربة المعلنة والمتفق عليها.

20  قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اإن تفا�سيل القرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل كما في 31 دي�سمبر 2010 هي كما يلي:

عادية جديدة خالل 3 �سنوات من تاريخ الإ�سدار. اإعتمد البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على اأن تعتبر الأوراق المالية الإلزامية التحويل �سمن 

الطبقة الأولى »1« بموجب متطلبات كفاية راأ�س المال ووفقًا لذلك تدخل في اإحت�ساب كفاية راأ�س المال )اإي�ساح 49(. ت�ستحق فوائد على هذه الأوراق حتى تاريخ 

التحويل كل ربع �سنة ب�سعر ايبور زائد 1.5% بال�سنة. اإن معدل التحويل في 31 دي�سمبر 2010 كان 6.11 درهم لكل �سهم )31 دي�سمبر 2009 – 6.11 درهم 

لل�سهم الواحد(. تخ�سع الأوراق المالية الإلزامية التحويل لجميع التزامات البنك، مت�سمنة قر�س الطبقة الثانية »2«، ت�ساوي بالمرتبة مع جميع المرتبات الأخرى 

للطبقة الأولى »1« التزامات الم�سدر، مت�سمنة �سندات راأ�س مال وزارة المالية التي ت�سكل التزامات مبا�سرة غير م�سمونة من البنك ومرتبة بالت�ساوي فيما بينهم.

اإن العائدات الم�ستلمة من اإ�سدار الأوراق المالية الإلزامية التحويل قد تم تق�سيمها اإلى عن�سر المطلوبات الذي ين�ساأ من دفعات الفوائد وعن�سر حقوق الملكية، 

والذي يمثل القيمة الم�ستقبلية المتبقية لت�سليم حقوق ملكية البنك كما يلي:

تم اإحت�ساب الفائدة المحملة لل�سنة بتطبيق �سعر الفائدة الفّعال بمعدل 2.05% �سنويًا )2009 - 2.08% �سنويًا(. يتم قيا�س عن�سر المطلوبات بالتكلفة المطفاأة.

األف درهم تم تعديله للقيمة العادلة الناتجة من مخاطر التحوط. وقد تم التحوط لهذه   9.803.618 تت�سمن القرو�س الق�سيرة والمتو�سطة الأجل على مبلغ 

القرو�س باإ�ستعمال عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة. تم ت�سنيف عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة. 

19  اأوراق مالية اإلزامية التحويل

عن�سر المطلوبات عند الإعتراف الأولي

تكلفة الفائدة لل�سنة

الفائدة المدفوعة خالل ال�سنة

2010

األف درهم

2009

األف درهم

168.435

153.296

)212.682(

109.049

109.049

98.261

)178.179(

29.131

األف درهم

عوائد اإ�سدار 

تكلفة الإ�سدار

�سافي العوائد المح�سلة

عن�سر المطلوبات عند الإعتراف الأولي

عن�سر حقوق الملكية عند الإعتراف الأولي

4.800.000

)21.635(

4.778.365

)144.482(

4.633.883

العملةالأداة

اأوراق مالية غير م�سمونة

قرو�س م�ستركة

 قرو�س من خالل مبادلة 

مجموع العائد

 قرو�س من خالل عقود 

اإعادة ال�سراء

 تعديالت القيمة العادلة على 

 القرو�س الق�سيرة والمتو�سطة 

الأجل والتي تم التحوط لها 

خالل �سنة

األف درهم

1-3 �سنوات

األف درهم

3-5 �سنوات

األف درهم

المجموع

األف درهم

-

47.363

155.388

-

3.500.001

-

-

837.946

1.300.000

73.460

5.914.158

550.950

-

-

-

-

6.465.108

دولر ا�سترالي

دولر هونج كونج

ين ياباني

رينغيت ماليزي

جنيه ا�سترليني 

كرونا �سلوفاكية

رند جنوب اأفريقيا

فرنك �سوي�سري

درهم اإماراتي 

دولر اأمريكي

دولر اأمريكي

 يورو اأوروبي

دولر اأمريكي

درهم اإماراتي 

دولر اأمريكي

144.257

94.333

-

-

-

103.758

51.299

-

1.253.000

-

1.646.647

6.978.700

328.015

-

-

-

8.953.362

-

-

-

868.261

-

-

-

-

-

3.673.000

4.541.261

-

-

429.374

193.000

440.760

5.604.395

144.257

141.696

155.388

868.261

3.500.001

103.758

51.299

837.946

2.553.000

3.746.460

12.102.066

7.529.650

328.015

429.374

193.000

440.760

21.022.865

)3.171( 

21.019.694
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اإن تفا�سيل القرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل كما في 31 دي�سمبر 2009 هي كما يلي:

العملةالأداة

العملة

اأوراق مالية غير م�سمونة

قرو�س م�ستركة

 قرو�س من خالل مبادلة 

مجموع العائد

 قرو�س من خالل عقود 

اإعادة ال�سراء

 تعديالت القيمة العادلة على 

 القرو�س الق�سيرة والمتو�سطة 

الأجل والتي تم التحوط لها 

خالل �سنة

األف درهم

خالل �سنة

1-3 �سنوات

األف درهم

1-3 �سنوات

3-5 �سنوات

األف درهم

3-5 �سنوات

المجموع

األف درهم

-

-

-

-

-

-

532.396

379.645

900.000

3.746.460

5.558.501

3.291.008

-

-

-

8.849.509

دولر ا�سترالي

دولر هونج كونج

ين ياباني

جنيه ا�سترليني 

كرونا �سلوفاكية

رند جنوب اأفريقيا

فرنك �سوي�سري

دولر �سنغافوري

درهم اإماراتي 

دولر اأمريكي

دولر اأمريكي

دولر اأمريكي

درهم اإماراتي 

دولر اأمريكي

 دولر ا�سترالي

دولر هونج كونج

ين ياباني

جنيه ا�سترليني 

كرونا �سلوفاكية

رند جنوب اأفريقيا

فرنك �سوي�سري

دولر �سنغافوري

درهم اإماراتي 

دولر اأمريكي

164.605

142.092

198.734

2.950.337

131.401

49.652

1.064.792

-

1.300.000

73.460

6.075.073

3.789.801

-

-

-

9.864.874

-

-

-

-

-

-

-

-

1.253.000

3.673.000

4.926.000

3.739.849

402.194

234.200

440.760

9.743.003

164.605

142.092

198.734

2.950.337

131.401

49.652

1.597.188

379.645

3.453.000

7.492.920

16.559.574

10.820.658

402.194

234.200

440.760

28.457.386

464.418

28.921.804

األف درهم تم تعديله للقيمة العادلة الناتجة من مخاطر التحوط. وقد تم التحوط لهذه   2.523.792 تت�سمن القرو�س الق�سيرة والمتو�سطة الأجل على مبلغ 

القرو�س باإ�ستعمال عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة. تم ت�سنيف عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة.

ت�ستحق دفعات الفائدة على الأوراق المالية غير الم�سمونة كل ربع �سنة ون�سبة الفائدة كما في 31 دي�سمبر 2010 هي كما يلي:

ب�سعر كوبون يعادل 27.5 نقطة اأ�سا�سية اإلى 185 نقطة اأ�سا�سية زيادة على ليبور لثالثة اأ�سهر. يحق للبنك اأن يمدد القر�س الم�سترك لمدة عامين اإ�سافيين من 

تاريخ الإ�ستحقاق. 

ت�ستحق دفعات الفائدة على القرو�س من عمليات مقاي�سة العائد الإجمالي كل ربع �سنة ب�سعر كوبون يعادل 300 نقطة اأ�سا�سية على ليبور وايبور لثالثة اأ�سهر وكل 

ن�سف �سنة ب�سعر كوبون يعادل 300 نقطة اأ�سا�سية على ليبور ل�ستة اأ�سهر.

ت�ستحق دفعات الفائدة على القرو�س من اتفاقيات اإعادة ال�سراء كل ن�سف �سنة ب�سعر كوبون يعادل 86 اإلى 128 نقطة اأ�سا�سية على ليبور ل�ستة اأ�سهر.

تت�سمن القرو�س طويلة الأجل مبلغ 570.475 األف درهم )2009 – 90.204 األف درهم( تم تعديله للقيمة العادلة الناتجة من مخاطر التحوط. وقد تم التحوط 

لهذه القرو�س باإ�ستعمال عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة. تم تحديد عقود مقاي�سة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة. 

اإن الفائدة على الأوراق المالية غير الم�سمونة والتي ت�ستحق الدفع متاأخرًا باأ�سعار الكوبون في 31 دي�سمبر 2010 كما يلي:

ت�ستحق الفائدة على ال�سندات الثانوية ب�سعر فائدة عائمة كل ثالثة اأ�سهر ب�سعر كوبون يعادل 60 نقطة اأ�سا�سية زيادة على ليبور لثالثة اأ�سهر. تم الح�سول على 

الأوراق المالية الثانوية من موؤ�س�سات مالية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي موؤهلة كقر�س ثانوي راأ�سمالي بالدرجة الثانية للخم�س �سنوات الأولى ولغاية 

عام 2011 وبعد ذلك يتم اإطفاوؤها بمعدل 20% �سنويًا ولغاية 2016 وذلك لأغرا�س اإحت�ساب كفاية راأ�س المال )اإي�ساح 49( اإذا لم يتم اإ�سترجاعها خالل عام 

2011. تم اإعتماد هذا من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قر�س الطبقة الثانية »2«

في �سنة 2008، قامت الحكومة التحادية لدولة المارات العربية المتحدة بتوفير دعم ال�سيولة على �سكل ودائع حكومية جديدة في البنوك التجارية الرئي�سية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، بما فيها بنك اأبوظبي التجاري. في نهاية عام 2009، قامت الحكومة التحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم عر�س لتحويل 

هذه الودائع لقر�س موؤهل من الطبقة الثانية. في مار�س 2009، وافق البنك على تطبيق خيار تحويل ودائع العمالء بمبلغ 6.617.456 األف درهم الم�ستلمة من 

الحكومة التحادية لقر�س موؤهل من الطبقة الثانية. بموجب العر�س، اإن قر�س الطبقة الثانية ي�ستحق خالل 7 �سنوات من تاريخ الإ�سدار وت�ستحق الفوائد كل 

ربع �سنة بمعدل 4% �سنويًا اإبتداًء من 31 مار�س 2009 لأول �سنتين و 4.5% �سنويًا لل�سنة الثالثة و 5% �سنويًا لل�سنة الرابعة و 5.25% �سنويًا للفترة المتبقية. للبنك 

خيار بت�سديد القر�س جزئيًا اأو بالكامل بنهاية ال�سنوات الخم�س الأولى من تاريخ الإ�سدار. لأغرا�س تنظيمية اإن هذا القر�س موؤهل للطبقة الثانية لراأ�س المال.

- 

فائدة على اأ�سا�س معدل �سعر هونج كونج 

 المعرو�س لثالثة اأ�سهر زائد 35 نقطة.

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 1.66% بال�سنة.

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 5.625% بال�سنة.

-

-

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 2.76% بال�سنة.

-

فائدة على اأ�سا�س ايبور لثالثة اأ�سهر زائد 250 

 نقطة اأ�سا�سية.

فائدة على اأ�سا�س ليبور لثالثة اأ�سهر زائد 30 

اإلى 110 نقطة اأ�سا�سية.

فائدة على اأ�سا�س معدل �سعر الدولر الأ�سترالي لثالثة اأ�سهر 

زائد 30 نقطة اأ�سا�سية.

فائدة على اأ�سا�س معدل �سعر هونج كونج المعرو�س لثالثة 

اأ�سهر زائد 29 نقطة.

-

-

فائدة على اأ�سا�س بريبور لثالثة اأ�سهر زائد 11 نقطة اأ�سا�سية.

فائدة على اأ�سا�س جيبار لثالثة اأ�سهر زائد 41 نقطة اأ�سا�سية.

-

-

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 6% بال�سنة.

-

-

-

-

-

-

-

-

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 5.2% بال�سنة.

-

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 4.75% بال�سنة.

الأداة

العملة

العملة

اأكثر من 5 �سنوات

21  قرو�س طويلة الأجل

اأوراق مالية غير م�سمونة

�سندات ثانوية ب�سعر فائدة عائمة

قرو�س الطبقة الثانية »2«

تعديالت القيمة العادلة على قرو�س طويلة الأجل والتي تم التحوط لها 

ليرة تركي

درهم اإماراتي

رينغيت ماليزي

دولر اأمريكي

2010

األف درهم

2009

األف درهم

90.204

500.000

-

73.460

663.664

1.328.891

6.617.456

9.483

8.619.494

94.003

500.000

476.472

73.460

1.143.935

1.172.789

6.617.456

)28.071(

8.906.109

ليرة تركي

درهم اإماراتي

رينغيت ماليزي

دولر اأمريكي

دولر اأمريكي

درهم اإماراتي

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 12.75% بال�سنة.

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 6% بال�سنة.

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 5.35% بال�سنة.

فائدة بمعدل ثابت ب�سعر 5.3875% بال�سنة.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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22  مطلوبات اأخرى

الفرع الأجنبي/ �سركة تابعة

23  راأ�س المال

24  احتياطيات نظامية واأخرى

الم�سدر والمدفوع بالكامل

فوائد م�ستحقة الدفع

مخ�س�سات نهاية الخدمة للموظفين

دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

ح�ساب مقا�سة دائن

�سريبة الدخل الحالية الم�ستحقة

اإيرادات موؤجلة

اأوراق قبول

اأخرى

فرع العمليات الهندية

بنك اأبوظبي التجاري القاب�سة )ماليزيا( – �سركة تابعة

تاريخ المنح  

عدد الأ�سهم الممنوحة  

 القيمة العادلة لالأ�سهم الممنوحة في 

تاريخ المنح األف درهم

تاريخ الإكت�ساب

ا�سهم عادية بقيمة 1 درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

الم�سرح به

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

992.049

130.973

736.492

606

3.231

263.881

4.631.510

981.923

7.740.665

3.231

-

3.231

4.810.000

1.281.661

166.863

870.885

12.704

9.232

245.450

9.367.982

2.324.321

14.279.098

3.096

6.136

9.232

1 يناير 2008

14.346.260

38.131

31 دي�سمبر 2010

1 يناير 2010

27.058.292

47.085

31 دي�سمبر 2012

4.810.000 4.810.000

تن�ساأ اأوراق القبول عندما ي�سمن البنك الدفعات مقابل تقديم م�ستندات م�سحوبة بموجب اإعتمادات م�ستندية.

اإن �سريبة الدخل الحالية الم�ستحقة تتعلق بعمليات فرع البنك الأجنبي/ ال�سركة التابعة وهي كما يلي: 

لقد تم احت�ساب �سريبة الدخل الحالية الم�ستحقة على عمليات فرع الهند بموجب اأنظمة �سريبة الدخل المطبقة في الهند. 

تم احت�ساب �سريبة الدخل الحالية الم�ستحقة الدفع لل�سركة التابعة في ماليزيا بمعدل ال�سريبة النظامي بن�سبة 25% من الأرباح الخا�سعة لل�سريبة لل�سركة التابعة 

كما يتم تطبيقه في ماليزيا. لم يكن هناك موجودات اأو مطلوبات �سريبية موؤجلة.

كما في 31 دي�سمبر 2010، يحتفظ مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار بـ 64.843% )31 دي�سمبر 2009 – 64.843%( من كامل راأ�س المال الم�سدر والمدفوع. 

كما في 31 دي�سمبر 2010، تحتفظ �سركة زميلة للبنك بـ 7.858 األف �سهم من اإجمالي الأ�سهم الم�سدرة للبنك )31 دي�سمبر 2009 -5.833 األف �سهم(.

الحتياطي النظامي

وفقا للمادة رقم 82 من القانون التحادي رقم 10 ل�سنة 1980، يتم تحويل 10% من �سافي اأرباح ال�سنة اإلى الحتياطي النظامي. يمكن للبنك اإيقاف هذا التحويل 

عندما يبلغ ر�سيد الحتياطي النظامي 50% من راأ�سمال البنك المدفوع. بناًء على ذلك تم تحويل مبلع 38.100 درهم )31 دي�سمبر 2009: ل �سيء درهم( اإلى 

اإحتياطي نظامي خالل ال�سنة. اإن هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع.

الحتياطي القانوني

وفقا لقانون ال�سركات التجارية التحادي رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعديالته( والمادة رقم 84 من النظام الأ�سا�سي للبنك، يتم تحويل 10% من �سافي اأرباح ال�سنة 

اإلى الحتياطي القانوني. يمكن للبنك اإيقاف هذا التحويل عندما يبلغ ر�سيد الحتياطي القانوني 50% من راأ�سمال البنك المدفوع. بناًء على ذلك تم تحويل مبلع 

38.100 درهم )31 دي�سمبر 2009: ل �سيء درهم( اإلى اإحتياطي قانوني خالل ال�سنة. اإن هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع.

الحتياطي العام 

وفقًا للمادة 84 في النظام الأ�سا�سي للبنك، تم تحويل ن�سبة اإ�سافية من �سافي اأرباح ال�سنة اإلي احتياطي عام بناءًا على تو�سية مجل�س الإدارة. يمكن للبنك اإيقاف 

هذا التحويل عندما يبلغ ر�سيد الحتياطي العام 25% من راأ�س مال البنك المدفوع. اإن هذا الحتياطي ممكن اأن ي�ستخدم فقط بناءًا على تو�سية مجل�س الإدارة 

وموافقة الم�ساهمين. لم يتم تحويل اأي اإحتياطيات من �سافي اأرباح ال�سنة.

احتياطي طوارئ

لقد تم ان�ساء هذا الحتياطي لمقابلة المخاطر اأو الطوارئ الم�ستقبلية غير المتوقعة وغير المنظورة التي قد تنتج عن المخاطر البنكية العامة.

25  اأ�سهم برنامج حوافز الموظفين، �سافي

اأن�ساأ البنك برنامج حوفز طويل الأجل للموظفين )»البرنامج«( وذلك بغر�س تقدير الموظفين الرئي�سيين الجيدين واإبقائهم. ووفقًا للبرنامج، �سيتم منح الموظفين 

اأ�سهم في البنك عندما ت�ستوفي �سروط الإكت�ساب. تم الح�سول على هذه الأ�سهم من �سوق الأوراق المالية من قبل البنك ب�سعر ال�سوق ال�سائد كما بتاريخ ال�سراء. 

وتم الإحتفاظ بهذا الإ�سم من قبل اأي �سي بي ال تي اآي بي )اآي اأو اأم( المحدودة وهي �سركة تابعة يتم توحيدها، حتى يتم اإ�ستيفاء �سروط الإكت�ساب. قررت ووافقت 

لجنة التر�سيح/ الأجور ولجنة الموارد الب�سرية على منح اأ�سهم لموظفي الإدارة الرئي�سيين على اأ�سا�س موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للبنك وح�سب الراتب ال�سنوي لكل 

موظف.

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010، كان لدى البنك برنامجين لأ�سهم الحوافز كما هو مبين اأدناه.

�سروط الإكت�ساب – خدمة لثالث �سنوات من تاريخ المنح اأو مقابلة ظروف خا�سة خالل فترة المنح مثل )الوفاة اأو العجز اأو التقاعد اأو اإنهاء الخدمة(

اإن الحركة على برنامج الأ�سهم هو كما يلي:

الأ�سهم الموقوفة في 1 يناير

الأ�سهم الممنوحة خالل ال�سنة

الأ�سهم الموزعة خالل ال�سنة

الملغاة خالل ال�سنة

الأ�سهم الموقوفة في 31 دي�سمبر

الأ�سهم القابلة للتوزيع في 31 دي�سمبر

 تكاليف »البرنامج« معترف بها في 

بيان الدخل )اآلف الدراهم(

20102009

14.346.260

-

)1.172.932(

-

13.173.328

-

12.270

13.173.328

27.058.292

-

)1.998.168(

38.233.452

11.704.633

23.846

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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قرو�س و�سلفيات للبنوك

قرو�س و�سلفيات للعمالء

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

ودائع البنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية مدينة تم اإ�سدارها ومطلوبات تابعة

فوائد اأوراق مالية و�سندات

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

139.828

6.543.802

161.246

6.844.876

220.423

2.438.236

478.426

354.619

3.491.704

184.105

6.793.868

180.921

7.158.894

115.111

2.525.880

423.681

443.289

3.507.961

27  اإيرادات الفوائد

28  م�ساريف الفوائد

26  �سندات راأ�س مال

في  فبراير 2009، وكجزء من اإ�ستراتيجية الحكومة للتعامل مع الأزمة القت�سادية العالمية، قام ق�سم المالية لحكومة اأبوظبي  بالكتتاب في �سندات راأ�س مال 

تنظيمية من الطبقة الأولى »1« )»ال�سندات«( من بنك اأبوظبي التجاري بقيمة اإ�سمية تبلغ 4 مليار درهم )»ال�سندات«(، بالإ�سافة اإلى �سندات راأ�س مال اأخرى 

مماثلة في البنوك التجارية الرئي�سية الأخرى في اإمارة اأبوظبي. 

ل تتمتع هذه ال�سندات بحق الت�سويت، وهي �سندات دائمة غير مجمعة لالأرباح ولي�س لها تاريخ محدد لل�سداد، وهي قابلة لال�سترداد من جهة الإ�سدار وفقًا ل�سروط 

معينة، وتمثل هذه ال�سندات التزامات مبا�سرة وغير م�سمونة وثانوية على البنك وتت�ساوى في رتبتها دون اأي تفا�سل بينها. وتاأتي حقوق والتزامات حاملي ال�سندات 

بعد مطالبات الدائنين الرئي�سيين. تخ�سع ال�سندات لمعدل فائدة �سنوي بن�سبة 6% ت�ستحق الدفع كل �ستة اأ�سهر حتى فبراير 2014 ومعدل فائدة عائمة ل�ستة اأ�سهر 

ايبور بالإ�سافة اإلى 2.3% �سنويًا بعد ذلك، اإل اأنه يحق للبنك وفقًا لتقديره الح�سري اأن يختار عدم اإجراء دفعات الق�سائم. ل يحق لحاملي ال�سندات مطالبة البنك 

بدفعات الق�سائم ول يعتبر خيار البنك على عدم تقديم دفعات الق�سائم بمثابة اإخالل. وعالوًة على ذلك، فاإن هناك ظروفًا معينة يحظر على البنك في ظلها القيام 

بدفعات الق�سائم بتاريخ الدفعة المعنية )»حالت ت�ستوجب عدم الدفع«(. 

في حال قام البنك باختيار عدم الدفع اأو في حال الأحداث التي ت�ستوجب عدم الدفع، فاإنه ل يحق لجهة الإ�سدار: )اأ( الإعالن عن اأو دفع اأو توزيع اأية اأرباح؛ اأو 

)ب( المطالبة اأو �سراء اأو اإلغاء اأو تخفي�س اأو ال�ستحواذ باأي و�سيلة كانت على اأي جزء من راأ�س المال اأو اأوراق مالية من جهة الإ�سدار م�ساوية لل�سندات اأو اأقل 

منها، با�ستثناء الأوراق المالية التي تن�س بنودها على اإلزامية ال�سداد اأو التحويل اإلى حقوق ملكية في اأي حالة اإل اإذا تم، اأو لحين، �سداد دفعتين ثابتتين متتاليتين 

بالكامل. 

اإيرادات من الر�سوم والعمولت

ر�سوم بنكية لالأفراد

ر�سوم بنكية لل�سركات

ر�سوم و�ساطة

ر�سوم من �سناديق الإئتمان والأن�سطة الإئتمانية الأخرى

ر�سوم اأخرى

مجموع اإيرادات الر�سوم والعمولت

م�ساريف الر�سوم والعمولت

�سافي اإيرادات الر�سوم والعمولت

�سافي اأرباح من اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة

�سافي )الخ�سارة(/ الربح من بيع اإ�ستثمارات متاحة للبيع

 مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة على القرو�س والت�سهيالت، 

�سافي من المبالغ الم�ستردة )اإي�ساح 9(

مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة على الإ�ستثمارات في الأوراق المالية 

مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة من مقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان )اإي�ساح 37(

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

475.156

450.294

18.436

67.246

40.660

1.051.792

)66.168(

985.624

7.497

64.081

71.578

2.968.315

540.109

244.550

3.752.974

550.725

402.405

5.149

31.891

52.392

1.042.562

)86.309(

956.253

12.689

)17.133(

)4.444(

2.859.578

249.176

178.317

3.287.071

29  �سافي اإيرادات الر�سوم والعمولت 

30  �سافي الربح من التعامل بالعمالت الأجنبية

31  �سافي )خ�سائر(/ اأرباح اإ�ستثمارات لغر�س المتاجرة واإ�ستثمارات في اأوراق مالية

32  مخ�س�سات اإنخفا�س القيمة

33  العائد على ال�سهم

يت�سمن �سافي الربح من التعامل بالعمالت الأجنبية �سافي اأرباح المتاجرة، الأرباح والخ�سائر الناتجة من العقود الفورية والفروقات الناتجة عن تحويل الموجودات 

والمطلوبات المالية بالعمالت الأجنبية للبنك.

الأ�سا�سي 

يتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم وذلك بق�سمة �سافي اأرباح ال�سنة العائدة اإلى حقوق الملكية في البنك على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل 

ال�سنة.

اإن الأ�سهم العادية التي �سوف ت�سدر عند تحويل ال�سندات الإلزامية التحويل تم اإدراجها في اإحت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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�سافي اأرباح/ )خ�سائر( ال�سنة العائدة اإلى حقوق الملكية في البنك  

ي�ساف: فوائد على الأوراق المالية الإلزامية التحويل لل�سنة

ينزل: الفائدة المدفوعة ل�سندات راأ�س المال 

�سافي الأرباح/ )الخ�سائر( المعدلة العائدة اإلى حقوق الملكية في البنك )اأ(

المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم في الإ�سدار خالل ال�سنة 

ي�ساف: المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم الناتجة عن الأوراق المالية الإلزامية التحويل 

ينزل: المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم الناتجة من برنامج خيار �سراء الأ�سهم للموظفين 

المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم في الإ�سدار خالل ال�سنة )ب(

العائد الأ�سا�سي/ )الخ�سارة( على ال�سهم )بالدراهم( )اأ(/ )ب( 

2010

األف درهم

2009

األف درهم

)559.448(

153.296

)120.000(

)526.152(

4.810.000

785.597

)13.564(

5.582.033

)0.09(

381.001

98.261

)243.333(

235.929

4.810.000

785.597

)35.626(

5.559.971

0.04

34  عقود الإيجارات الت�سغيلية

دفعات معترف بها كم�ساريف

اإلتزامات عقود اإيجار ت�سغيلية غير قابلة لالإلغاء

البنك كم�ستاأجر

ترتيبات الإ�ستئجار 

ترتبط عقود الإيجارات الت�سغيلية ب�سكل رئي�سي اإلى مدد اإيجار مباني الفرع للبنك مع �سروط عقد الإيجار بين 1-2 �سنة. لي�س لدى البنك خيار ل�سراء المباني 

الم�ستاأجرة عند انتهاء فترات التاأجير.

البنك كموؤجر

تتعلق عقود اإيجار الت�سغيل بالإ�ستثمارات العقارية المملوكة للبنك ب�سروط عقد الإيجار ل�سنة واحدة، مع خيار تمديد مدة الإيجار. تت�سمن جميع عقود الإيجار 

الت�سغيلي على بند مراجعة ال�سوق في حالة اأن الم�ستاأجر اأبدى خياره للتجديد. لي�س لدى الم�ستاأجر خيار ل�سراء العقار عند انتهاء فترة عقد الإيجار.

اإن اإيرادات الإيجار المكت�سبة لل�سنة من قبل البنك من اإ�ستثماراته العقارية والم�ساريف الت�سغيلية المبا�سرة هي كما تم بيانها في اإي�ساح 13.

الحد الأدنى لدفعات الإيجار

خالل �سنة

من �سنة اإلى خم�س �سنوات

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

47.493

14.139

1.225

15.364

48.089

15.627

2.672

18.299

اإيجارات ت�سغيلية مدينة غير قابلة لالإلغاء

اإيجارات ت�سغيلية مدينة غير قابلة لالإلغاء

اإيجارات ت�سغيلية مدينة غير قابلة لالإلغاء

خالل �سنة

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

 ينزل: ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك ونقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية 

اأ�سهر   3 من  لأكثر  اأ�سلية  اإ�ستحقاق  تواريخ  – لديها 
ي�ساف: اأر�سدة م�ستحقة للبنـوك – لديها تواريخ اإ�ستحقاق اأ�سلية لأكثر من 3 اأ�سهر

قرو�س و�سلفيات:

اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة

اإلى المدراء الرئي�سيين 

المن�ساآت الم�سيطر عليها من قبل الطرف الم�سيطر النهائي

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

22.216

4.139.015

18.348.988

)4.738.201(

17.749.802 

)919.535(

2.543.652

19.373.919

30.296

30.776

13.838.567

13.899.639

15.547

5.887.630

18.397.534

)4.841.865(

19.443.299 

)5.218.400(

2.451.385

16.676.284

99.065

16.177

18.022.630

18.137.872

35  النقد ومرادفات النقد

ت�ستمل النقد ومرادفات النقد والمدرجة في بيان التدفقات النقدية الموحد على مبالغ بيان المركز المالي التالية:

36  المعامالت مع الأطراف ذات العالقة

يقوم البنك باإبرام تعامالت مع كبار الم�ساهمين وال�سناديق المدارة واأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة العليا للبنك والمن�ساآت المتعلقة بهم �سمن �سياق اأعماله 

العتيادية وبالأ�سعار التجارية للفوائد والعمولت.

اإن المعامالت بين البنك وال�سركات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم الإف�ساح عنها في هذا الإي�ساح.

ال�سركة الأم والطرف الم�سيطر النهائي

يملك مجل�س اأبوظبي لال�ستثمار 64.843% )31 دي�سمبر 2009: 64.843%( من را�س المال الم�سدر والمدفوع بالكامل للبنك )اإي�ساح 23(. تم اإن�ساء مجل�س 

اأبوظبي لال�ستثمار من قبل حكومة اأبوظبي وذلك بموجب القانون رقم 16 من عام 2006، ولذلك فاإن الطرف الم�سيطر النهائي هو حكومة اأبوظبي.

اإن اأر�سدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة والتي كمجموعة ولي�ست اإفراديا ب�سورة مهمة وقد تم اإدراجها في بيان ا لمركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد 

هي كما يلي:

اأو اللتزامات الطارئة الم�سدرة نيابًة عن  اإلى الجهات ذات العالقة  باأية مخ�س�سات لنخفا�س القيمة مقابل القرو�س وال�سلفيات المقدمة  لم يتم الإعتراف 

الجهات ذات العالقة خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 )31 دي�سمبر 2009: ل �سيء درهم(.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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ودائع العمالء:

من اأع�ساء مجل�س الإدارة

من كبار الم�ساهمين 

من المدراء الرئي�سيين

المن�ساآت الم�سيطر عليها من قبل الطرف الم�سيطر النهائي

اأوراق مالية اإلزامية التحويل )اإي�ساح 19(

قر�س الطبقة الثانية »2« )اإي�ساح 21(

�سندات راأ�س المال )اإي�ساح 26(

التزامات ومطلوبات طارئة:

اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة

المن�ساآت الم�سيطر عليها من قبل الطرف الم�سيطر النهائي

اإيرادات الفوائد والر�سوم والعمولت:

- اأع�ساء مجل�س الإدارة

- المدراء الرئي�سيين 

- ن�ساطات اإئتمان

- المن�ساآت الم�سيطر عليها من قبل الطرف الم�سيطر النهائي

م�سروفات الفوائد:

- اأع�ساء مجل�س الإدارة

- كبار الم�ساهمين

- المدراء الرئي�سيين 

- المن�ساآت الم�سيطر عليها من قبل الطرف الم�سيطر النهائي

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

297.470

2.368.396

16.939

24.748.810

27.431.615

800.000

6.617.456

4.000.000

6.064

211.067

217.131

410

1.650

60.068

57.793

119.921

17.451

31.496

472

535.899

585.318

41.240

-

15.745

24.282.836

24.339.821

800.000

6.617.456

4.000.000

5.003

242.392

247.395

2.336

638

54.439

83.064

140.477

1.025

9.715

673

787.961

799.374

اإن الأر�سدة والمعامالت الهامة المتعلقة بالأطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد هي كما يلي:

اإن معدلت الفوائد المحققة من القرو�س وال�سلفيات المقدمة لجهات ذات عالقة خالل ال�سنة تراوحت من 0.75% اإلى 6.15% �سنويًا )31 دي�سمبر 2009: 

0.58% اإلى 5.91% �سنويًا(.

اإن اإيرادات الفوائد والر�سوم والعمولت المحققة من المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة تراوحت من 0.50% اإلى 2.5% �سنويًا )31 دي�سمبر 2009: 

0.5% اإلى 2.5% �سنويًا(.

اإن اأ�سعار الفوائد المحملة على ودائع العمالء المقدمة من جهات ذات عالقة خالل ال�سنة تراوحت من �سفر فائدة )ح�سابات ل تحمل فادة( اإلى 6.5% �سنويًا 

)31 دي�سمبر 2009: �سفر فائدة على ح�سابات ل تحمل فائدة اإلى 6.5% �سنويًا(.

م�ساريف فوائد على اأوراق مالية اإلزامية التحويل

م�ساريف فوائد على قر�س الطبقة الثانية »2« 

ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�س مال

2010

األف درهم

2009

األف درهم

29.565

203.027

120.000

16.373

364.201

243.333

مكافاآت ق�سيرة الأجل

ا�ستحقاقات نهاية الخدمة

دفعات على اأ�سا�س اأ�سهم

التزامات نيابًة عن عمالء

اعتمادات م�ستندية

خطابات �سمان

التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية 

التزامات قابلة لاللغاء لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية 

مقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان

اأخرى

التزامات م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية 

التزامات اإ�ستثمار في اأوراق مالية

التزامات اإ�ستثمار في �سركة زميلة

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2009

األف درهم

30.448

1.284

1.528

33.260

4.107.386

16.077.519

4.791.152

18.820.730

2.007.017

45.803.804

190.920

245.409

-

46.240.133

45.854

2.232

4.099

52.185

2.261.976

13.705.166

5.590.046

8.257.407

412.295

30.226.890

425.319

246.380

387.133

31.285.722

اإن مكافاآت المدراء الرئي�سيين خالل ال�سنة كانت كما يلي:

لقد كان لدى البنك اللتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في 31 دي�سمبر:

اللتزامات المتعلقة بالت�سهيالت 

ت�ستمل اللتزامات المتعلقة بالت�سهيالت على اللتزامات المتعلقة بتقديم ت�سهيالت وخطابات اعتماد وخطابات �سمان مخ�س�سة لتلبية احتياجات عمالء البنك. 

37  التزامات ومطلوبات طارئة

يتم تخ�سي�س وت�سديد مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة كتوزيع من �سافي ربح ال�سنة وفقًا لبنود القانون التحادي رقم )8( الخا�س بال�سركات التجارية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة وتم اإدراجها كفائدة ق�سيرة الأجل.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

اللتزامات تواريخ �سالحية محددة، اأو ت�ستمل على �سروط للغائها. ونظرا لمكانية انتهاء �سالحية هذه العقود دون ا�ستعمالها، فاإن اإجمالي مبالغ هذه العقود ل 

تمثل بال�سرورة التزامات مالية م�ستقبلية.

يلتزم البنك بموجب خطابات العتماد وخطابات ال�سمان بال�سداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا ل�سروط العقد. قد تحمل 

هذه العقود، مخاطر �سوقية عند ا�سدارها اأو تمديد �سالحيتها باأ�سعار فائدة ثابته. غير اأن هذه العقود تكون ب�سورة رئي�سية ذات اأ�سعار متغيرة.

اإن الإلتزامات والمطلوبات الطارئة والتي تم الدخول بها نيابًة عن العمالء، والتي يقابلها اإلتزامات من العمالء ل يتم اإدراجها �سمن الموجودات والمطلوبات. 

اإن الحد الأق�سى الذي يمكن اأن يتعر�س له البنك من خ�سائر اإئتمانية، في حالة عدم ت�سديد الأداء من الطرف الآخر، واأن جميع المطالبات وال�سمانات اأو 

الرهونات كانت اأقل قيمة. يتمثل بالمبلغ الإ�سمي التعاقدي لهذه الأدوات المدرجة في الجدول اأعاله. تخ�سع هذه الإلتزامات والمطلوبات الطارئة لموافقة البنك 

الإعتيادية على الإئتمان.

اإن مقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان تعني �سمان مع م�ستوى مخاطرة وخيارات �سعر مبنية على عدم ت�سديد من قبل واحد اأو اأكثر من م�سدري الأوراق المالية. 

اإن عقود عدم ت�سديد الإئتمان تت�سمن مقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان عقود موؤ�سرات عدم ت�سديد اإئتماني، خيارات عدم ت�سديد اإئتماني ومجموعة خيارات عدم 

ت�سديد اإئتماني. كذلك ت�ستخدم عقود عدم ت�سديد اإئتمان كجزء من الآليات خلف العديد من الإلتزامات المدينة الم�سمونة، في هذه الحالت يمكن اأن تكون 

للعقود �سروط فريدة ل تت�سمن اأحداث ال�سركة، مثل اإعادة جدولة ديون »حدث دائن«.

بلغ تعر�س البنك لمقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان و�سافي المخ�س�سات مبلغ 495.855 األف درهم و 412.925 األف درهم على التوالي )31 دي�سمبر 2009 

مقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان و�سافي المخ�س�سات – 2.222.454 األف درهم و 2.007.017 األف درهم على التوالي(. خالل ال�سنة، قام البنك بتخ�سي�س 

مبلغ 178.317 األف درهم )اإي�ساح 32(، )31 دي�سمبر 2009 – 244.550 األف درهم( مقابل طلبات ت�سديد متوقعة لإنخفا�س المقاي�سات وذلك بالإعتماد 

على تقارير وتو�سيات المقّيمين الم�ستقلين كما تم �سرحه في اإي�ساح 11.

فيما يلي تحليل لإيرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع الأعمال ل�سنة 2010:

فيما يلي تحليل لإيرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع الأعمال ل�سنة 2009:

38  المعلومات القطاعية 

اإن البيانات في التقارير التي قّدمت اإلى اللجنة التنفيذية للبنك، ب�سفتها �سانع القرارات المتعلقة بعمليات البنك، بغر�س توزيع الموارد وتقييم الأداء، تركز 

ب�سكل اأكثر تحديدًا على قطاعات الأعمال للبنك. ووفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 فاإن قطاعات الأعمال هي الخدمات البنكية للموؤ�س�سات 

والخدمات البنكية لالأفراد وخدمات ال�ستثمار والتمويل. تم بيان الموجودات والمطلوبات والأداء والتي لم تحدد لقطاعات معينة في الجدول التالي كم�ساندة 

المركز. 

ت�سمل جميع الخدمات البنكية للموؤ�س�سات من الأعمال الم�سرفية، اإدارة ال�سيولة والتمويل التجاري وتمويل ال�سركات والخدمات البنكية ال�ستثمارية وعمليات 

الهند والبنية التحتية وعمليات العميل ال�ستراتيجية.

ت�سمل الخدمات البنكية بيع ال�سلع الإ�ستهالكية بالتجزئة واإدارة الثروات والعمليات الإ�سالمية.

ت�سمل اأعمال الخزينة والإ�ستثمارات من عمليات الخزينة المركزية واإدارة المحفظة ال�ستثمارية للبنك و�سعر الفائدة والعمالت ومحفظة م�ستقات ال�سلع.

اإن القطاعات المذكورة اأعاله  مدعومة من قبل الإدارات الأخرى كدعم ال�سركات وتت�سمن المخاطر، والموارد الب�سرية والعمليات المالية والقانونية والتدقيق 

الداخلي والإدارة المركزية. كما ي�سمل دعم ال�سركات اأي�سًا �سركة تابعة - اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م التي تت�سمن اإدارة عقارات البنك وخدمة العمليات. 

يتم عر�س الموجودات والمطلوبات والمعلومات المتعلقة بالأداء غير المخ�س�سة اإلى القطاعات كدعم ال�سركات.

اإن الملخ�س التالي يو�سح العمليات في كٍل من قطاعات التقارير للبنك:

ت�سمل الخدمات البنكية للموؤ�س�سات على القرو�س، الودائع وغيرها من معامالت واأر�سدة مع الموؤ�س�سات.

ت�سمل الخدمات الم�سرفية لالأفراد على قرو�س، ودائع وغيرها من معامالت واأر�سدة مع عمالء التجزئة واأن�سطة اإدارة ال�سناديق.

ت�سمل اأعمال الخزينة والإ�ستثمار على تمويل البنك ومركزية اأعمال اإدارة المخاطر من خالل الإقترا�س، اإ�سدار اأوراق مالية دائنة، اإ�ستخدام الم�ستقات المالية 

لأغرا�س اإدارة المخاطر والإ�ستثمار في موجودات �سائلة مثل اإكتتابات ق�سيرة الأجل و�سندات مالية دائنة لل�سركات والحكومة واأعمال التمويل التجاري وتمويل 

ال�سركات.

اإن ال�سيا�سات المحا�سبية لقطاعات التقارير هي نف�س ال�سيا�سات المحا�سبية للبنك كما هو مو�سح في اإي�ساح 4. 

تم اإدراج المعلومات التي تخ�س نتائج كل القطاعات اأدناه. يتم قيا�س الأداء على اأ�سا�س اأرباح القطاع قبل �سريبة الدخل، وفقًا لما هو مدرج في تقارير الإدارة 

الداخلية التي تم مراجعتها من قبل لجنة الإدارة التنفيذية. وت�ستخدم اأرباح القطاع في قيا�س الأداء، حيث ترى الإدارة اأن هذه المعلومات هي الأكثر �سلة بتقييم 

نتائج بع�س القطاعات مقارنًة مع المن�ساآت الأخرى التي تعمل �سمن هذه المجالت. تم تحديد اأ�سعار المعامالت القطاعات على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق �سمن 

�سياق الأعمال الإعتيادية.

الخدمات البنكية

لالأفراد

األف درهم

الخدمات البنكية

لالأفراد

األف درهم

الخدمات البنكية

للموؤ�س�سات

األف درهم

الخدمات البنكية

للموؤ�س�سات

األف درهم

الإ�ستثمارات

والتمويل

األف درهم

الإ�ستثمارات

والتمويل

األف درهم

المجموع

األف درهم

المجموع

األف درهم

م�ساندة

المركز

األف درهم

م�ساندة

المركز

األف درهم

�سافي اإيرادات الفوائد بعد توزيعات المودعين

اإيرادات غير اإيرادات الفوائد

الح�سة في اأرباح �سركات زميلة

 مخ�س�س اإنخفا�س القرو�س 

وال�سلفيات �سافي من الم�ستردات

 اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

ومقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان

اإ�ستهالكات واإطفاءات

م�ساريف العمليات الأخرى

�سافي الأرباح قبل ال�سرائب

ال�سرائب

�سافي الأرباح بعد ال�سرائب

الم�سروفات الراأ�سمالية 

كما في 31 دي�سمبر 2010

الموجودات القطاعية

المطلوبات القطاعية

�سافي اإيرادات الفوائد بعد توزيعات المودعين

اإيرادات غير اإيرادات الفوائد

الح�سة في اأرباح �سركات زميلة

مخ�س�س اإنخفا�س القرو�س وال�سلفيات

 اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

ومقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان

اإ�ستهالكات واإطفاءات

م�ساريف العمليات الأخرى

�سافي الأرباح قبل ال�سرائب

ال�سرائب

�سافي الأرباح بعد ال�سرائب

الم�سروفات الراأ�سمالية 

كما في 31 دي�سمبر 2009

الموجودات القطاعية

المطلوبات القطاعية

1.760.548

576.339

)3.341(

)941.252(

-

)80.316(

)950.522(

361.456

-

361.456

-

67.600.302

27.016.819

1،363،261

506،823

8،824

)961،222( 

)147،907(

)66،823(

)861،579(

)158،623(

-

)158،623(

-

59،106،435

23،741،334

1.184.590

511.035

339.635

)1.918.326(

)29.232(

)14.434(

)410.794(

)337.526(

)9.232(

)346.758(

-

72.500.848

58.443.650

821،291

563،144

214،338

)2،007،093(

-

)11،566(

)402،909(

)822،795(

)3،231(

)826،026(

-

68،474،440

34،413،534

93.309

11.409

-

-

-

)2.683(

)61.566(

40.469

-

40.469

241.103

1.449.768

64.391

77،277

41،621

-

-

-

)2،237(

)61،293(

)55،368(

-

)55،368(

311،096

1،447،068

283،981

643.758

218.618

-

-

)398.261(

)11.362(

)117.305(

335.448

-

335.448

-

36.720.276

73.172.986

1،014،314

171،913

-

-

)636،752(

)8،457(

)124،536(

)416،482(

-

)416،482(

-

31،180،835

82،679،810

3.682.205

1.317.401

336.294

)2.859.578(

)427.493(

)108.795(

)1.540.187(

399.847

)9.232(

390.615

241.103

178.271.194

158.697.846

3،276،143

1،283،501

223،162

)2،968،315(

)784،659(

)89،083(

)1،450،317(

)509،568(

)3،231(

)512،799(

311،096

160،208،778

141،118،659

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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�سافي اإيرادات الفوائد بعد توزيعات المودعين

اإيرادات العمليات

الح�سة في اأرباح �سركة زميلة

اإ�ستثمارات عقارية

ممتلكات ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

2010

األف درهم

اإيرادات

موجودات غير متداولة

2009

األف درهم

2009

األف درهم

محلي

كما في 31 دي�سمبر

دولي

كما في 31 دي�سمبر

2009

األف درهم

2009

األف درهم

3.261.851

1.281.615

8.824

549.492

786.736

-

14.292

1.886

214.338

-

4.985

-

3.663.440

1.286.777

)3.341(

289.192

1.064.670

155.180

18.765

30.624

339.635

-

5.651

-

المعلومات الجغرافية

يعمل البنك �سمن قطاعين جغرافيين وهما ال�سوق المحلي وال�سوق الدولي. اإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل القطاع المحلي لعمليات البنك التي تن�ساأ من 

فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة و�سركاته التابعة، وال�سوق الدولي والذي يمثل عمليات البنك التي تن�ساأ من فروعه في الهند ومن خالل �سركاته 

التابعة و�سركته الزميلة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. اإن عمليات ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعية )موجودات غير متداولة با�ستثناء 

الإ�ستثمارات في �سركات زميلة والأدوات المالية الأخرى( وفقًا لكل قطاع جغرافي وهي كما يلي:

1/39  فئات الأدوات المالية  

تظهر الجداول التالية تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لفئات الأدوات المالية المبينة في المعيار المحا�سبي الدولي رقم 39. 

39  الأدوات المالية

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2009

محتفظ بها

للمتاجرة

األف درهم

محتفظ بها

للمتاجرة

األف درهم

تحوط لالأدوات

الم�ستقة

األف درهم

تحوط لالأدوات

الم�ستقة

األف درهم

متاحة

للبيع

األف درهم

متاحة

للبيع

األف درهم

قرو�س

وذمم مدينة

األف درهم

قرو�س

وذمم مدينة

األف درهم

المجموع

األف درهم

المجموع

األف درهم

التكلفة

المطفاأة

األف درهم

التكلفة

المطفاأة

األف درهم

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مجموع المطلوبات

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مجموع المطلوبات

-

-

-

3.373.206

-

3.373.206

-

-

-

-

3.316.083

-

3.316.083

-

-

86.561

-

4.495.260

-

4.581.821

-

-

-

-

4.458.618

-

4.458.618

-

-

-

215.767

-

215.767

-

-

-

-

171.681

-

171.681

-

-

-

-

457.759

-

457.759

-

-

-

-

230.871

-

230.871

-

-

-

-

8.263.138

8.263.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.372.744

4.372.744

-

-

-

-

-

-

-

5.887.630

18.397.534

-

-

-

24.285.164

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

-

8.906.109

140.930.984

4.139.015

18.348.988

-

-

-

-

22.488.003

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

-

8.619.494

128.688.505

-

-

122.771.870

-

-

122.771.870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.610.292

-

-

116.610.292

-

-

-

-

-

-

-

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

158.909.145

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

144.418.748

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

148.510.619

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

133.377.994

لغر�س مراقبة اأداء القطاع وتخ�سي�س الموارد بين القطاعات: 

مو�سح  هو  كما  الخا�سة  القطاعات  على  ال�سهرة  توزيع  يتم  والمعدات.  الممتلكات  القطاعات بخالف  تخ�س  التي  الموجودات  تخ�سي�س جميع  	يتم  	•
في اإي�ساح 16. 

الخا�سة. للقطاعات  المطلوبات  جميع  تخ�سي�س  يتم  	•

اإف�ساحات اأخرى:

فيما يلي تحليل لإيرادات العمليات الإجمالية لكل قطاع بين الدخل من الأطراف الخارجية وبين القطاعات.

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2009

الأفراد
ت البنكية ل

دما
خ

ال

م
ه
ف در

األ

ت
ت البنكية للموؤ�س�سا

دما
خ

ال

م
ه
ف در

األ

ل
ت والتموي

لإ�ستثمارا
ا

م
ه
ف در

األ

جموع
الم

م
ه
ف در

األ

دة المركز
م�سان

م
ه
ف در

األ

الخارجية

بين القطاعات

المجموع

الخارجية

بين القطاعات

المجموع

4.128.580

)1.795.034(

2.333.546

3.616.539

)1.737.631(

1.878.908

2.691.921

)656.661(

2.035.260

3.103.863

)1.505.090(

1.598.773

8.580

96.138

104.718

31.059

87.839

118.898

)1.493.181(

2.355.557

862.376

)1.968.655(

3.154.882

1.186.227

5.335.900

-

5.335.900

4.782.806

-

4.782.806
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

2/39   قيا�سات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي  

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به تبادل اأ�سل اأو دفع اإلتزام من خالل معاملة تجارية بين اأطراف راغبين وعلى دراية بهذه المعاملة. لذلك يمكن اأن ين�ساأ 

فروقات بين القيمة الدفترية بموجب طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

يتم ت�سجيل جميع الأدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. اإن القيمة العادلة لالأدوات المالية عند ت�سجيلها المبدئي تكون عادًة ب�سعر المعاملة وهي القيمة العادلة 

للثمن الم�سدد اأو الم�ستلم.

بالرجوع  تحديدها  يتم  �سيولة  ذات  ن�سطة  اأ�سواق  في  بها  المتاجرة  يتم  والتي  عادية  �سروط  مع  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  	اإن  	•
اإلى اأ�سعار ال�سوق المدرجة؛

المقبولة  الأ�سعار  نماذج  على  بناًء  تحديدها  يتم  الم�ستقة(  المالية  الأدوات  عدا  )فيما  الأخرى  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  	اإن  	•
ب�سكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخ�سوم باإ�ستخدام اأ�سعار من معامالت ال�سوق الحالية المنظورة والأ�سعار المقدمة من و�سطاء لأوراق 

مماثلة؛

النقدي  التدفق  اإ�ستعمال  يتم  الأ�سعار  المدرجة. وفي حالة عدم وجود هذه  الأ�سعار  بناًء على  الم�ستقة  المالية  العادلة لالأدوات  القيمة  اإحت�ساب  	يتم  	•
المخ�سوم بالإ�ستناد اإلى منحنى العائد المتعلق بها وذلك على فترة الأداة المالية دون الخيار ونماذج ت�سعير الخيار لالأوارق المالية الإختيارية؛

ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار  تحويلها  ويتم  العمالت  بتلك  للبيع  كمتاحة  والم�سنفة  الأجنبية  بالعمالت  النقدية  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  	يتم  	•
كما بتاريخ المركز المالي. يتم اإدراج التغير في القيمة العادلة العائد اإلى فروقات التحويل والناتج عن التغير في التكلفة المطفاأة لالأ�سل �سمن بيان 

الدخل الموحد، بينما يتم اإدراج التغيرات الأخرى �سمن حقوق الملكية.

قابلة  اأنها غير  اأو  التقييم يمكن مالحظتها  تقنيات  اإلى  المدخالت  اإذا كانت هذه  ما  اأ�سا�س  التقييم على  تقنيات   7 المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  يحدد 

للمالحظة. اإن المدخالت التي يمكن مالحظتها تعك�س معطيات ال�سوق التي تم الح�سول عليها من م�سادر م�ستقلة؛ اإن المدخالت غير القابلة للمالحظة تعك�س 

افترا�سات البنك لل�سوق. اإن هذين النوعين من الت�سل�سالت نتج عنها م�ستويات القيمة العادلة التالية:

مطابقة. ومطلوبات  لموجودات  ن�سطة  اأ�سواق  في  معدلة(  )غير  مدرجة  اأ�سعار  من  الم�ستمدة  العادلة  القيمة  قيا�س   :1 الم�ستوى  	•
لالأ�سل  مالحظتها  يمكن  وحيث   ،1 الم�ستوى  في  المت�سمنة  المدرجة  الأ�سعار  غير  اأخرى  اأ�ساليب  من  الم�ستمدة  العادلة  القيمة  قيا�س   :2 	الم�ستوى  	•

اأو الإلتزام اإما مبا�سرة )اأي كما في الأ�سعار( اأو غير مبا�سرة )اأي م�ستمدة من الأ�سعار(.

يمكن  معلومات  على  ت�ستند  ول  للمطلوبات  اأو  للموجودات  مدخالت  ت�سمل  التي  التقييم  اأ�ساليب  من  الم�ستمدة  العادلة  القيمة  قيا�س   :3 	الم�ستوى  	•
واأدوات الدين مع مدخالت ل يمكن مالحظتها  اأ�سهم  اإ�ستثمارات في  ال�سوق )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. ي�سمل هذا الم�ستوى  مالحظتها في 

ب�سكل جوهري.

يتطلب هذا الت�سل�سل ا�ستخدام بيانات ال�سوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. ويعتبر البنك اأ�سعار ال�سوق المتعلقة يمكن مالحظتها في تقديراته حيثما يكون 

ذلك ممكنًا.

40  اإطار مخاطر الإئتمان وقيا�س ومراقبة و�سيا�سات مخاطر الئتمان 

تتمثل مخاطر الئتمان في عدم التزام اأحد الأطراف لعقود الأدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر لخ�سائر مالية. يحاول البنك 

القت�سادية  للقدرة  الم�ستمر  والتقييم  اأطراف محددة،  التعامل مع  التركيز على  والحد من  الئتمانية  المخاطر  الئتمان من خالل متابعة  التحكم في مخاطر 

والإئتمانية المتعلقة بالطراف التي يتعامل معها البنك. اإ�سافة اإلى مراقبة الحدود الإئتمانية، يقوم البنك باإدارة التعر�سات المتعلقة باأن�سطة المتاجرة عن طريق 

الدخول في اتفاقيات الت�سوية وترتيبات ال�سمان مع الأطراف الأخرى ح�سبما تقت�سيه الظروف وكذلك الحد من فترة التعر�س للمخاطر. وقد يقوم البنك في بع�س 

الحالت باإلغاء معامالت اأو توزيعها على اطراف اأخرى لتخفي�س مخاطر الئتمان.

تنتج تركزات مخاطر الئتمان عندما تتعامل مجموعة من الأطراف في اأن�سطة تجارية مت�سابهة اأو في اأن�سطة �سمن منطقة جغرافية واحدة، اأو عندما تكون لها 

نف�س ال�سمات القت�سادية مما يوؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�سابه في حالة بروز تغيرات اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأي تغيرات اأخرى. 

وت�سير تركزات الئتمان اإلى ح�سا�سية وا�ستجابة مخاطر قد توؤثر على اأداء البنك تجاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال معين اأو منطقة جغرافية معينة.

كما في تاريخ التقرير اإن 32% من القرو�س وال�سلفيات متركزة في 12 عميل )31 دي�سمبر 2009 – 30% متركزة في 12 عميل(.

لم تكن هناك عمليات تحويل من واإلى م�ستويات الت�سل�سل خالل ال�سنة في تحديد القيمة العادلة لالأدوات المالية.

الملحوظة مثل  اإلى بع�س المدخالت غير  ال�سوق، بالإ�سافة  التي يمكن مالحظتها في   2 الم�ستوى  )OTC( تندرج عادًة في  ال�سوق  المتداولة خارج  الم�ستقات  اإن 

العالقات والتذبذبات.

اإن الت�سوية في حركة القيم العادلة للم�ستوى 3 لالإ�ستثمارات المتاحة للبيع ل�سنة 2010 كما يلي:

تم ت�سجيل الربح ال�سافي البالغ 2.974 األف درهم من اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات للم�ستوى 3 خالل ال�سنة في بيان الدخل الموحد تحت »�سافي الأرباح من اإ�ستثمارات 

لغر�س المتاجرة واإ�ستثمارات في اأوراق مالية«.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو الخ�سارة

اأدوات مالية م�ستقة

موجودات مالية متاحة للبيع

اإ�ستثمارات مدرجة

اإ�ستثمارات غير مدرجة

المجموع

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

اأدوات مالية م�ستقة

الم�ستوى الأول

األف درهم

الم�ستوى الثاني31 دي�سمبر 2010

األف درهم

الم�ستوى الثالث

األف درهم

-

3.588.973

-

-

3.588.973

3.487.764

-

-

-

224.505

224.505

-

-

-

8.001.554

-

8.001.554

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو الخ�سارة

اأدوات مالية م�ستقة

موجودات مالية متاحة للبيع

اإ�ستثمارات مدرجة

اإ�ستثمارات غير مدرجة

المجموع

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

اأدوات مالية م�ستقة

1 يناير 2010

اإ�ستحواذ

م�ستحق/ م�ستبعد خالل ال�سنة

تعديالت من خالل الدخل ال�سامل

مخ�س�س اإنخفا�س القيمة

31 دي�سمبر 2010

الم�ستوى الأول

األف درهم

األف درهم

الم�ستوى الثاني31 دي�سمبر 2009

األف درهم

الم�ستوى الثالث

األف درهم

-

4.953.019

-

-

4.953.019

4.689.489

-

-

-

1.065.777

1.065.777

-

86.561

-

3.269.830

-

3.356.391

-

1.065.777

736

)687.310(

)9.710(

)144.988(

224.505

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010



110111

اإدارة مخاطر الئتمان

ي�سم اإطار اإدارة مخاطر الإئتمان للبنك ما يلي:

وتجديدها؛ الإئتمانية  الت�سهيالت  على  للموافقة  و�سقف  للموافقة  هيكيلية  اإن�ساء  	•
	مراجعة ومتابعة التعر�سات الإئتمانية بموجب هيكلية الموافقات وال�سقف قبل منح الت�سهيالت اإلى العمالء. اإن تجديد ومراجعة الت�سهيالت تخ�سع اإلى  	•

نف�س المراجعة؛

والإقترا�س؛ الإ�ستثمار  اأن�سطه  تنويع  	•
والجهات؛ الجغرافية  والمواقع  القطاعات،  لتركيزات  التعر�س  من  الحد  	•

اإ�ستراتيجية  بموجب  ال�سقوف  ومراجعة  والبلدان  والجهات  بالقطاعات  والمتعلقة  عليها  المتفق  التعر�سات  ل�سقوف  منتظمة  ب�سورة  الإلتزام  	مراجعة  	•
اإدارة المخاطر وتطورات ال�سوق؛ و

اإن لجنة اإدارة المخاطر هي الم�سوؤولة للموافقة على الإئتمان ذات القيم العالية واأن لجنة ال�سيا�سة الإئتمانية هي الم�سوؤولة عن اإعداد �سيا�سات واإجراءات الإئتمان وذلك 

بموجب النمو واإدارة المخاطر والأهداف الإ�ستراتيجية.

بالإ�سافة اإلى ذلك يقوم البنك باإدارة تعر�سات الإئتمان بالح�سول على �سمانات مقبولة وتحديد فترة التعر�س. اإن التعر�سات الإئتمانية المتعلقة بالأدوات المالية 

الم�ستقة هي محددة فقط لتلك الأدوات التي لها قيم عادلة موجبة.

يتم اإجراء اأعمال تدقيق منتظمة لالأق�سام والإجراءات الإئتمانية للبنك من قبل ق�سم التدقيق الداخلي وق�سم الإلتزام.

اإن تفا�سيل محتويات محفظة القرو�س وال�سلفيات مبينة في الإي�ساح رقم )9(. كما يبين الإي�ساح رقم )10( مخاطر الإئتمان المتعلقة بالأدوات المالية الم�ستقة. 

قيا�س مخاطر الئتمان

اأدوات ت�سنيف تم تطويرها داخليًا لمختلف الفئات الإفرادية. ولقد تم تطويرها  يقوم البنك بتقدير اإحتمال عدم �سداد اإئتمان الجهات الفرادية وذلك با�ستخدام 

داخليًا وت�سم تحليالت اإح�سائية مع اأحكام مدير الإئتمان ويتم اإثباتها عندما يكون ذلك لزم بمقارنتها مع بينات خارجية متواجدة.

اأف�سل  با�ستخدام  ال�سداد  التخلف عن  اإحتمالت  البنك حاليًا بتطبيق نظامًا جديدًا لإحت�ساب  المراجعة والتطوير عند ال�سرورة. يقوم  الت�سنيف تحت  اأدوات  تبقى 

الأدوات الم�ستعملة والتي تتوافق مع اإتفاقية بازل 2.

مراقبة اأخطار تجاوز الحدود و�سيا�سات الحد من المخاطر

يقوم البنك باإدارة اأخطار تجاوز الحدود وال�سيطرة على تركيزات المخاطر الإئتمانية عند تحديدها وبالأخ�س للجهات الإفرادية والبنوك والقطاعات والبلدان.

يقوم البنك باإعداد م�ستويات لمخاطر الإئتمان بو�سع حدود لمبالغ المخاطر المقبولة لكل مقتر�س اأو مجموعة من المقتر�سين وللقطاعات الجغرافية وال�سناعية. 

ويتم مراقبة هذه المخاطر ب�سكل دوري وتخ�سع لمراجعة �سنوية اأو اأكثر من قبل لجنة اإدارة المخاطر عندما يتطلب الأمر ذلك. اإن هذه الحدود يتم تحديدها وفقًا لكل 

منتج، بلد وقطاع �سناعي.

اإن التعر�س لأي مقتر�س بما في ذلك البنوك والو�سطاء قد تم تحديده اأي�سًا بحدود �سفلية. اإن التعر�سات الحقيقية مقابل الحدود المو�سوعة يتم مراقبتها ب�سكل دوري.

اإن التعر�س لمخاطر الإئتمان يتم اإدارتها اأي�سًا من خالل تحليالت منتظمة لقدرة المقتر�سين والمقتر�سين المحتملين لمقابلة اإلتزام الفوائد ومبالغ الإقترا�س وبتعديل 

الحدود عندما يكون ذلك منا�سبًا.

)اأ( �سمانات 

ي�ستخدم البنك مجموعة من ال�سيا�سات والإجراءات للحد من مخاطر الإئتمان. اإن الأعراف المتبعة والم�ستعملة عادًة تمثل اأخذ �سمانات مقابل القرو�س. ويطبق البنك 

اإجراءات لقبول فئات معينة لل�سمانات اأو تخفيف مخاطر الإئتمان. اإن اأنواع ال�سمانات الرئي�سية للقرو�س وال�سلفيات هي كما يلي:

للتداول القابلة  المالية  والأوراق  النقد  	•
الجارية؛ والممتلكات  ال�سكنية  الممتلكات  رهن  	•

المدينة؛ والذمم  والمخزون  العقارات  مثل  الأعمال  موجودات  على  قيود  	•
وال�سهم. الدين  �سندات  مثل  المالية  الدوات  على  قيود  	•

)ب( الم�ستقات المالية 

لدى البنك رقابة �سارمة على حدود �سافي الم�ستقات القائمة )اأي الفرق بين عقود ال�سراء والبيع( من حيث المبلغ وال�سروط. في اأي وقت اإن المبلغ الخا�سع للمخاطر 

الإئتمانية محدود بالقيمة العادلة الحالية لالأدوات التي في م�سلحة البنك )اأي القيمة العادلة الموجبة للموجودات( والتي هي بالن�سبة للم�ستقات تمثل جزء �سغير من 

العقد اأو قيم اإ�سمية تمثل حجم الأدوات الموقوفة. اإن مخاطر الإئتمان هذه تتم اإدارتها كجزء من مجموع حدود الإقترا�س للعمالء بالإ�سافة اإلى التحركات المحتملة 

نتيجًة لتحركات �سعر ال�سوق.

ل يتم عادًة الح�سول على رهن اأو اأدوات اأخرى لمقابلة التعر�س الإئتماني لهذه الأدوات اإل عندما يطلب البنك اإيداعات هام�سية من الجهات المتعاقد معها.

اإن مخاطر الت�سديد تن�ساأ في اأي و�سع حين يكون الت�سديد نقدًا اأو باأوراق مالية اأو اأ�سهم مع توقع اإ�ستالم مبالغ نقدية اأو اأوراق مالية اأو اأ�سهم بالمقابل. يتم اإن�ساء حدود 

ت�سديدات يومية لكل جهة متعاقد معها لتغطية مجموع مخاطر الت�سديد الناتجة عن معامالت البنك ال�سوقية لأي يوم واحد.

)ج( ترتيبات المقا�سة الرئي�سية 

يقوم البنك اأي�سًا بحد تعر�سه للخ�سائر الإئتمانية باإبرام ترتيبات مقا�سة رئي�سية مع الجهات المتعاقد معها والتي يقوم البنك باإجراء حجم معامالت مهم معها. ل 

ينتج عن ترتيبات المقا�سة الرئي�سية عادًة مقا�سة للموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي حيث يتم ت�سديد المعامالت عامة ب�سورة اإجمالية. ولكن فاإن مخاطر 

الإئتمان المتعلقة بالعقود ل�سالح البنك يتم تنزيلها بترتيبات مقا�سة رئي�سية اإلى حد حيث اأنه في حالة ح�سول تعثر يتم اإنهاء وت�سديد المبالغ مع الجهة المتعاقد معها 

بال�سافي. اإن تعر�س البنك الإجمالي للمخاطر الإئتمانية لالأدوات المالية الم�ستقة والخا�سعة لترتيبات مقا�سة رئي�سية قد تتغير ب�سورة كبيرة في مدة ق�سيرة وتتاأثر 

من كل معاملة خا�سعة لمثل هذه الترتيبات.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010
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م
ه
ف در

األ

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي  

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

موجودات اأخرى 

�سمانات بنكية 

اعتمادات م�ستندية 

التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية 

مقاي�سات عدم ت�سديد اإئتمان

الإجمالي

18.397.534

-

122.771.870

8.263.138

3.588.973

5.358.199

12.489.157

-

-

-

-

170.868.871

18.348.988

86.561

116.610.292

4.372.744

4.953.019

4.582.659

5.774.287

-

-

-

-

154.728.550

-

-

-

246.380

-

387.133

-

13.705.166

2.261.976

8.257.407

412.295

25.270.357

-

-

-

245.409

-

-

-

16.077.519

4.107.386

18.820.730

2.007.017

41.258.061

18.397.534

-

122.301.005

8.509.518

3.588.973

5.745.322

12.424.075

13.393.698

2.232.493

8.257.407

412.295

195.262.330

18.348.988

86.561

116.115.142

4.618.153

4.953.019

4.582.659

5.738.244

15.763.100

4.074.210

18.820.730

2.007.017

195.107.823
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41  التركزات للموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية

اإن توزيع الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية وفقا للمنطقة الجغرافية والقطاع ال�سناعي خالل ال�سنة هو كما يلي:

1/41  القطاع الجغرافي  

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمار في �سركات زميلة

اإ�ستثمارات عقارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اآ�سيا

األف درهم

دول العالم الأخرى

األف درهم

دول مجل�س التعاون 31 دي�سمبر 2010

الخليجي الأخرى

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

المجموع

األف درهم

دول عربية 

اخرى

األف درهم

الوليات المتحدة

الأمريكية

األف درهم

-

3.699.364

4.598.380

61.062

1.780.905

-

-

446

-

-

10.140.156

89.833

8.554.813

-

-

-

18.416

8.663.062

-

8.663.062

280.307

-

4.351.265

666.944

798.194

184.005

-

-

102.034

-

-

6.102.442

2.103.628

867.136

-

19.674.961

2.188.101

2.288.653

101.609

27.224.088

-

27.224.088

1.031.104

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

158.697.846

19.573.348

178.271.194

31.285.722

-

-

348.344

3.198

-

-

-

24

-

-

351.566

184.407

338.908

-

-

-

-

148

523.463

-

523.463

9.254

-

141.600

703

413.467

1.064.426

-

-

1.071.184

-

-

2.691.380

3.445

57.551

-

-

790.532

-

1.076.474

1.928.002

-

1.928.002

89.048

26.482

1.306.479

1.014.795

80.385

230.402

5.253.664

-

82.926

5.651

-

8.000.784

116.284

831.355

-

1.344.733

113.959

-

232.536

2.638.867

-

2.638.867

970.370

-

-

1.673.488

131.841

32

-

-

546

-

-

1.805.907

42

1.534.046

-

-

138.784

-

88

1.672.960

-

1.672.960

8.640

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

محلي )الإمارات 

العربية المتحدة(

األف درهم

5.861.148

8.898.826

114.469.216

2.100.826

5.003.368

104.535

289.192

11.231.997

1.064.670

155.180

149.178.958

2.344.226

93.950.376

29.131

-

256.388

6.617.456

12.849.827

116.047.404

19.573.348

135.620.752

28.896.999
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

1/41  القطاع الجغرافي )تابع(  

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمار في �سركات زميلة

اإ�ستثمارات عقارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

محلي )الإمارات 

العربية المتحدة(

األف درهم

اآ�سيا

األف درهم

دول العالم الأخرى

األف درهم

دول مجل�س التعاون 31 دي�سمبر 2009

الخليجي الأخرى

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

المجموع

األف درهم

دول عربية 

اخرى

األف درهم

الوليات المتحدة

الأمريكية

األف درهم

-

4.567.211

67.125

5.152.465

52.069

381.056

-

-

-

-

10.219.926

151.509

3.757.407

-

-

9.367

-

-

3.918.283

-

3.918.283

676.067

-

6.558.152

-

529.248

862.809

50.339

-

-

-

-

8.000.548

1.473.170

3.221.931

-  

25.212.074

2.575.035

2.002.038

-

34.484.248

-

34.484.248

1.205.354

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

160.208.778

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

141.118.659

19.090.119

160.208.778

46.240.133

-

737

12.474

575.651

6.870

-

-

-

-

-

595.732

14.886

82.264

-

-

264

-

-

97.414

-

97.414

65.983

-

251.501

-

97.670

415.776

328.607

-

-

-

-

1.093.554

107.632

278.681

-

3.709.730

1.253.800

-

-

5.349.843

-

5.349.843

1.551.563

4.113.522

5.777.339

6.962

107.340.366

3.555.253

3.211.120

107.875

549.492

5.727.249

786.736

131.175.914

2.941.798

77.241.755

109.049

-

617.631

6.617.456

7.634.395

95.162.084

19.420.772

114.582.856

40.231.082

25.493

1.194.048

-

1.708.048

6.515

401.622

4.474.784

-

47.038

4.985

7.862.533

48.817

557.087

-

-

53.592

-

106.270

765.766

)330.653(

435.113

1.798.840

-

-

-

1.206.844

53.727

-

-

-

-

-

1.260.571

389

1.160.832

-

-

179.800

-

-

1.341.021

-

1.341.021

711.244
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

2/41  قطاع ال�سناعات  

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمار في �سركات زميلة

اإ�ستثمارات عقارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل  – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية محتفظ بها بغر�س المتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي 

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمار في �سركات زميلة

اإ�ستثمارات عقارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

تجاري واأعمال

األف درهم

تجاري واأعمال

األف درهم 31 دي�سمبر 312009 دي�سمبر 2010

اأفراد

األف درهم

اأفراد

األف درهم

القطاع العام

األف درهم

القطاع العام

األف درهم

الحكومي

األف درهم

الحكومي

األف درهم

بنوك 

وموؤ�س�سات مالية

األف درهم

بنوك 

وموؤ�س�سات مالية

األف درهم

المجموع

األف درهم

المجموع

األف درهم

-

-

38.230.225

130.612

-

-

-

48.949

-

-

38.409.786

-

24.172.182

-

-

16.681

-

-

24.188.863

-

24.188.863

6.352.252

-

-

-

42.232.847

15.478

-

-

-

-

-

42.248.325

-

19.538.184

-

-

45.642

-

-

19.583.826

-

19.583.826

4.697.473

-

-

16.103.142

-

3.349.945

-

-

-

-

-

19.453.087

-

12.765.756

-

-

-

-

-

12.765.756

-

12.765.756

1.994.864

-

-

-

15.744.696

-

-

-

-

-

-

15.744.696

-

6.657.183

-

-

-

-

-

6.657.183

-

6.657.183

1.705.240

-

-

4.640.851

-

2.609.144

-

-

61.512

-

-

7.311.507

-

22.412.639

-

-

-

6.617.456

-

29.030.095

-

29.030.095

732.312

-

-

-

2.800.148

1.014.166

1.869.105

-

-

-

-

5.683.419

-

22.811.362

-

-

1.426

6.617.456

-

29.430.244

-

29.430.244

436.710

5.362.669

18.397.534

7.085.154

1.277.186

1.490.490

5.358.199

-

1.452.703

-

-

40.423.935

4.841.865

13.112.106

-

21.019.694

3.442.324

2.288.653

6.596.644

51.301.286

-

51.301.286

4.008.361

3.668.641

18.348.988

17.909

13.064.561

2.603.070

1.361.555

4.582.659

-

-

-

43.647.383

4.738.201

10.223.747

-

28.921.804

4.380.205

2.002.038

-

50.265.995

-

50.265.995

3.564.961

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

158.697.846

19.573.348

178.271.194

31.285.722

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

160.208.778

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

141.118.659

19.090.119

160.208.778

46.240.133

524.961

-

56.712.498

2.181.175

813.559

-

289.192

10.925.993

1.070.321

155.180

72.672.879

-

33.671.502

29.131

-

28.759

-

7.682.454

41.411.846

19.573.348

60.985.194

18.197.933

470.374

-

68.652

42.768.040

1.320.305

1.142.084

-

549.492

5.774.287

791.721

52.884.955

-

27.069.481

109.049

-

262.216

-

7.740.665

35.181.411

19.090.119

54.271.530

35.835.749

42  اإطار مخاطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها  

اإن الموجودات والمطلوبات المالية التي تتعر�س لمخاطر اأ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية هي موجودات ومطلوبات مالية بمعدلت فائدة ثابتة اأو عائمة. اإن 

جزء مهم من اأر�سدة القرو�س وال�سلفيات والمطلوب من البنوك واإ�ستثمارات في اأوراق مالية وودائع العمالء والمطلوب للبنوك والقرو�س الق�سيرة والمتو�سطة 

الأجل والقرو�س الطويلة الأجل والأوراق المالية الإلزامية التحويل لدى البنك هي من �سمن هذا البند.

اإن الموجودات المالية غير المعر�سة لمخاطر القيمة العادلة لأ�سعار الفائدة اأو مخاطر التدفق النقدي لأ�سعار الفائدة ب�سكل رئي�سي هي اإ�ستثمارات في اأدوات 

الملكية.

تكون  اأن  ينتج عنه  الحالية،  القيمة  ي�ستخدم في ح�ساب  الذي عندما  المعدل  النقدية هو  الطبيعة  المالية ذات  الفعلي( لالداة  الفعلي )العائد  الفائدة  �سعر  اإن 

القيمة المدرجة لالأداة ت�ساوي التدفقات النقدية الم�ستقبلية. يتم ا�ستخدام المعدلت التاريخية لت�سعير الأدوات ذات المعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة المطفاأة 

وبا�ستخدام معدلت ال�سوق الحالية لت�سعير الأدوات ذات معدل الفائدة العائم اأو الأدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

تمثل البنود خارج الميزانية العمومية �سافي مبالغ اإ�سمية لأدوات مالية خارج الميزانية العمومية، مثل مقاي�سات �سعر الفائدة التي يتم اإ�ستخدامها لإدارة مخاطر 

تقلبات �سعر الفائدة.

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

تن�ساأ مخاطر اأ�سعار الفائدة من الأدوات المالية المرتبطة باأ�سعار الفائدة، وتتمثل هذه المخاطر باإحتمال تاأثير التغيرات في اأ�سعار الفائدة على قيمة هذه الأدوات 

المالية والدخل المتعلق بها. يقوم البنك باإدارة هذه المخاطر عن طريق مراقبة فجوات معدلت اأ�سعار الفائدة وعن طريق مطابقة عملية اإعادة ت�سعير الموجودات 

والمطلوبات.

يتم اإدارة مخاطر اأ�سعار معدلت الفائدة ككل من خالل ق�سم الخزينة والذي ي�ستخدم م�ستقات مالية خطية وغير خطية لإدارة هذه المخاطر النا�سئة عن الأدوات 

المالية التي تخ�سع لأ�سعار الفائدة.

ي�ستخدم البنك نموذج اإقترا�س كاأداة لمراقبة وتحليل ح�سا�سية معدلت الفوائد ويتم تحليل ومراجعة النتائج من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات )ALCO(. حيث 

اأن معظم موجودات ومطلوبات البنك المالية هي مرتبطة بمعدلت متغيرة )عائمة(، بالتالي فاإن القرو�س واإيداعات العمالء يتم اإعادة ت�سعيرها ب�سكل متزامن 

ويتم الح�سول على تحوط طبيعي وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدلت اأ�سعار الفائدة. اإ�سافة اإلى ذلك فاإنه يتم اإعادة ت�سعير موجودات ومطلوبات البنك المالية 

�سنويًا وبالتالي يتم الحد من مخاطر معدلت اأ�سعار الفائدة.

اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�س ترتيبات اإعادة ت�سعير الفائدة كما في 31 دي�سمبر 2010 كانت كما يلي:

31 دي�سمبر 2010

ى 
3 اأ�سهر اإل

ن 
 م

6 اأ�سهر
ن 

ل م
اأق

م
ه
ف در

األ

3 اأ�سهر
ن 

ل م
اأق

م
ه
ف در

األ

ى 
6 اأ�سهر اإل

ن 
م

ن �سنة 
ل م

اأق

م
ه
ف در

األ

ى 
ن �سنة اإل

 م

ت 
3 �سنوا

ن 
ل  م

اأق

م
ه
ف در

األ

ت
3 �سنوا

ن  
اأكثر م

م
ه
ف در

األ

ي
جمال

لإ
ا

م
ه
ف در

األ

�سعة 
خا

غير 
 بنود 

دة
للفائ

م
ه
ف در

األ

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات، �سافي

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

اآلت ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

اإجمالي الموجودات

المطلوبات 

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

حقوق الملكية

اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

فرق البنود المدرجة في الميزانية العمومية

فرق البنود خارج الميزانية العمومية

�سمانات مالية ومقاي�سة عدم ت�سديد الإئتمان

فروقات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة المتراكمة

-

-

7.241.308

457.126

3.485.705

-

-

-

-

-

11.184.139

314.472

16.964.442

-

6.887.287

237.854

6.617.456

-

-

31.021.511

)19.837.372(

4.839.171

)14.998.201(

19.310.270

500.000

18.231.875

106.357.089

2.858.940

4.366.713

-

-

-

-

-

132.314.617

3.633.027

70.527.533

-

11.296.943

2.878.548

1.172.789

-

-

89.508.840

42.805.777

)8.497.306(

34.308.471

34.308.471

250.000

-

645.679

126.024

63.362

-

-

-

-

-

1.085.065

734.500

16.706.310

-

2.835.464

115.696

-

-

-

20.391.970

)19.306.905(

3.658.135

)15.648.770(

3.661.500

-

-

2.524.672

128.039

18.904

-

-

-

-

-

2.671.615

-

1.679.763

-

-

94.239

-

-

-

1.774.002

897.613

-

897.613

4.559.113

5.137.630

165.659

)6.296.437(

-

312.975

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

18.681.876

159.866

254.723

29.131

-

144.451

-

14.279.098

19.573.348

34.440.617

)15.758.741(

-

)15.758.741(

-

-

-

12.299.559

18.844

15.479

-

-

-

-

-

12.333.882

-

1.414

-

-

16.976

1.115.864

-

-

1.134.254

11.199.628

-

11.199.628

15.758.741

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

19.573.348

178.271.194

-

-

-

-

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

42  اإطار مخاطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(  

اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�س ترتيبات اإعادة ت�سعير الفائدة كما في 31 دي�سمبر 2009 كانت كما يلي:

31 دي�سمبر 2009

ى 
3 اأ�سهر اإل

ن 
 م

6 اأ�سهر
ن 

ل م
اأق

م
ه
ف در

األ

3 اأ�سهر
ن 

ل م
اأق

م
ه
ف در

األ

ى 
6 اأ�سهر اإل

ن 
م

ن �سنة 
ل م

اأق

م
ه
ف در

األ

ى 
ن �سنة اإل

 م

ت 
3 �سنوا

ن 
ل  م

اأق

م
ه
ف در

األ

ت
3 �سنوا

ن  
اأكثر م

م
ه
ف در

األ

ي
جمال

لإ
ا

م
ه
ف در

األ

�سعة 
خا

غير 
 بنود 

دة
للفائ

م
ه
ف در

األ

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي

اأدوات مالية م�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

اآلت ومعدات، �سافي

اإجمالي الموجودات

المطلوبات 

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

اأدوات مالية م�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

حقوق الملكية

اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

فرق البنود المدرجة في الميزانية العمومية

فرق البنود خارج الميزانية العمومية

اإجمالي فرق ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة

فروقات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة المتراكمة

-

4.052.645

-

11.535.059

453.260

643.820

-

-

-

-

16.684.784

1.069.025

12.222.469

-

2.386.688

237.339

-

-

-

15.915.521

769.263

)563.528(

205.735

14.792.885

-

14.086.066

-

95.198.570

2.259.146

929.819

-

-

-

-

112.473.601

1.663.288

67.199.403

109.049

19.911.778

2.507.784

1.328.891

-

-

92.720.193

19.753.408

)5.166.258(

14.587.150

14.587.150

-

-

-

780.765

114.830

2.130.436

-

-

-

-

3.026.031

1.726.601

6.491.259

-

2.950.338

129.234

-

-

-

11.297.432

)8.271.401(

)1.359.863(

)9.631.264(

5.161.621

-

-

-

2.638.034

832.630

172.742

-

-

-

-

3.643.406

30.111

329.060

-

-

756.359

6.617.456

-

-

7.732.986

)4.089.580(

6.735.983

2.464.403

7.808.024

4.139.015

193.804

86.561

)4.795.143(

457.758

480.985

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

12.261.139

200.047

55.865

-

-

230.870

-

7.740.665

19.090.119

27.317.566

)15.056.427(

-

)15.056.427(

-

-

16.473

-

11.253.007

835.395

14.942

-

-

-

-

12.119.817

49.129

1.901

-

3.673.000

827.903

673.147

-

-

5.225.080

6.894.737

353.666

7.248.403

15.056.427

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

160.208.778

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

19.090.119

160.208.778

-

-

-

-

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

43  اإطار مخاطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها

اإن مخاطر ال�سيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء باإلتزاماته التمويلية عند اإ�ستحقاقها وعدم مقدرة البنك على اإعادة الأموال عند 

�سحبها.

اإن النهج المتبع من قبل البنك لإدارة ال�سيولة هو ل�سمان، اإلى اأق�سى حد ممكن، اأنه �سيكون لديه دائمًا �سيولة كافية للوفاء باإلتزاماته عند اإ�ستحقاقها، تحت 

الظروف العادية والظروف الأكثر �سدة، من دون تكبد خ�سائر غير مقبولة اأو المخاطر باإلحاق ال�سرر ب�سمعة البنك.

اإدارة مخاطر ال�سيولة

يتم مراقبة مخاطر ال�سيولة عن طريق لجنة الموجودات والمطلوبات )ALCO( والتي تقوم باإعداد ومراقبة ن�سبة ال�سيولة وتراجع باإنتظام �سيا�سة اإدارة مخاطر 

�سيولة منا�سبة لإدارة متطلبات البنك النقدية للوفاء بالإلتزامات عند اإ�ستحقاقها.

يتم اإدارة مخاطر ال�سيولة عن طريق البنك ويتم مراقبة العملية عن طريق ق�سم الخزينة حيث ت�سمل هذه العملية: 

البنك  اإمكانية  من  للتاأكد  الخارجية  الم�ستقبلية/  النقدية  بالتدفقات  التنبوؤ  هذا  و�سيلزم  �سهرية.  اأ�سبوعية/  يومية/  ب�سورة  ال�سيولة  و�سع  	مراقبة  	•
الوفاء بالمتطلبات. 

�سدة مع م�سغالت  واأكثر  العادية  ال�سوق  التي تغطي كل ظروف  ال�سيناريوهات  التي تجري تحت مجموعة متنوعة من  العادية  ال�سيولة  	اإختبار �سغط  	•
محددة تحديدًا جيدا والإجراء المقترح.

العربية  الإمارات  لدولة  المركزي  البنك  عن  ال�سادرة  الم�ستقرة«  الموارد  اإلى  ال�سلفيات  »ن�سبة  مثل  ال�سيولة  ن�سب  مع  المنتظم  الإمتثال  	�سمان  	•
المتحدة. بينما ي�سمح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بن�سبة اأق�ساها 1:1 لقد قام البنك بتحديد �سقف داخلي اأكثر �سرامة. 

قيمة القرو�س وال�سلفيات بالإ�سافة اإلى الإيداعات مع البنوك الأخرى لفترة تزيد عن ثالثة �سهور و  -  

قيمة م�سادر الأموال الثابتة المتمثلة بالأموال الحرة الملكية، ولفترة تزيد عن �ستة �سهور واإيداعات العمالء الثابتة والت�سهيالت القائمة.   -  

اإن الم�سطلحات اأعاله متفقة مع م�سطلحات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لن�سب ال�سلفيات والودائع.

	كما يقوم البنك بمراقبة تكوين م�سادر م�ستوى التمويل على م�ستوى معين وو�سع م�سغالت لتجنب التركيز على م�سادر التمويل. يتم مراقبة تركيز  	•
م�سادر التمويل كن�سبة مئوية من مجموع بيان المركز المالي. اإن بع�س ن�سب المراقبة هي كما يلي:

المطلوبات اإجمالي  اإلى  باليورو  تجارية  اأوراق  	•
المطلوبات اإجمالي  اإلى  ال�سركات  تمويل  	•

المطلوبات اإجمالي  اإلى  المال  �سوق  في  الودائع  	•
المطلوبات اإجمالي  اإلى  الأ�سا�سية  الأموال  	•

المطلوبات اإجمالي  اإلى  الأ�سا�سية  غير  الأموال  	•

اأدوات اإدارة ال�سيولة

يقوم البنك من خالل ق�سم الخزينة بتاأكيد وجود م�سارد متنوعة من التمويل والتي تختلف من ودائع العمالء المحليين لعمالء التجزئة وال�سركات اإلى التمويل 

طويل الأجل ك�سندات الدين والمطلوبات الثانونية.

ي�سدر البنك �سندات دين والدين الثانوي عادة لفترات ل تتجاوز �سنة واحدة، اأما ودائع البنوك والعمالء عادَة ت�ستحق خالل فترة اأق�سر، مما يزيد مخاطر �سيولة 

البنك، يقوم ق�سم الخزينة باإدارة هذه المخاطر عن طريق ما يلي:

م�سمونة. غير  �سندات  بموجب  القترا�س  طريق  عن  وذلك  الأجل  وق�سيرة  طويلة  التمويل  م�سادر  بين  والموازنة   ، التمويل  م�سادر  تنويع  	•
. التمويل  ت�سعير  عملية  خالل  من  الوادئع  وعائدات  المطلوبات  محفظة  تالزم  مراقبة  	•

لدى  الإيداع  �سهادات  البنوك،  بين  كالودائع  عالية  �سوقية  قيمة  ذات  المتو�سط   المدى  على  اأو  الق�سير  المدى  على  الأ�سول  بين  الإ�ستثمار  	تنويع  	•
البنك المركزي و�سندات من الدرجة ال�ستثمارية التي يمكن اإعادة �سرائها �سمن فترة ق�سيرة الأجل.

بالإ�سافة اإلى ذلك، لدى البنك الت�سهيالت التالية مع البنك المركزي الإماراتي لإدارة مخاطر ال�سيولة خالل الأوقات الحرجة:

اأ�سا�سية. نقطة   150 اإلى  بالإ�سافة  لليلة  فائدة  بن�سبة  للبنك  نقدي  احتياطي  ب�سمان  مك�سوف  ح�ساب  ت�سهيالت  	•
اأ�سا�سية. نقطة   300 اإلى  بالإ�سافة  لليلة  فائدة  بن�سبة  للبنك  النقدي  الإحتياطي  ر�سيد  فوق  مك�سوف  ح�ساب  ت�سهيل  	•

 50 اإلى  بالإ�سافة  ايبور  اأ�سهر  الثالثة  لفترة  فائدة  بمعدل  للتجديد  قابلة  اأق�سى  اأيام كحد  �سبعة  لفترة  ال�سيولة  احتياجات  لتمويل  	ت�سهيالت خا�سة  	•
نقطة اأ�سا�سية.

)Repo( مقابل اإ�ستثمارات محددة ل�سندات لفترة �سبعة اأيام كحد اأق�سى قابلة للتجديد بمعدل فائدة لليلة بالإ�سافة اإلى 300 نقطة اأ�سا�سية. 	ت�سهيل  	•
لم يقوم البنك با�ستخدام اأية من ت�سهيالت البنك المركزي كما في تاريخ اعداد بيان المركز المالي الموحد.

يلخ�س الجدول اأدناه تفا�سيل ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد تم تحديد مدد ال�ستحقاق التعاقيدية للموجودات والمطلوبات على اأ�سا�س الفترة المتبقية 

من تاريخ اعداد بيان المركز المالية الموحد اإلى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي، ولم يتم الأخذ بعين العتبار ال�ستحقاقات الفعلية كما تعك�سها خبرة البنك ال�سابقة 

في الحتفاظ بودائعه ومدى توفر ال�سيولة النقدية لديه. تقوم الدارة بمراقبة تواريح ال�ستجقاق للتاكد من الحتفاظ بال�سيولة الكافية.

فيما يلي بيان ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 دي�سمبر 2010:
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الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات العمالء، �سافي

الأدوات المالية الم�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

الأدوات المالية الم�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

حقوق الملكية

اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

فجوة ال�سيولة

فجوة ال�سيولة المتراكمة

 فرق الفجوة خارج الميزانية العمومية – 

�سمانات مالية مقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان

-

-

4.064.011

184.096

67.040

-

-

140.815

-

-

4.455.962

-

18.688.598

29.131

1.211.840

166.287

-

107.285

-

20.203.141

)15.747.179(

)46.335.737(

1.609.077

5.637.630

18.397.534

20.554.001

59.112

92.818

-

-

11.182.574

-

-

55.923.669

3.249.718

67.003.986

-

2.954.953

257.304

-

13.046.266

-

86.512.227

)30.588.558(

)30.588.558(

10.400.482

250.000

-

6.343.661

132.977

556.962

-

-

57.155

-

-

7.340.755

734.500

17.613.537

-

3.281.225

197.646

-

50.698

-

21.877.606

)14.536.851(

)60.872.588(

734.890

-

-

20.140.605

744.086

1.539.537

-

-

44.135

-

-

22.468.363

416.887

2.826.650

-

9.021.949

677.507

-

10.371

-

12.953.364

9.514.999

)51.357.589(

1.165.776

-

-

71.669.592

2.468.702

6.006.781

5.358.199

289.192

1.064.478

1.070.321

155.180

88.082.445

440.760

1.414

-

4.549.727

2.189.020

8.906.109

1.064.478

19.573.348

36.724.856

51.357.589

-

207.236

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

19.573.348

178.271.194

-

-

14.117.461
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44  اإطار مخاطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتهافيما يلي بيان ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 دي�سمبر 2009:

يقوم البنك باإدارة مخاطر التقلبات في اأ�سعار العمالت الأجنبية ال�سائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. ي�سع مجل�س الإدارة حدود لم�ستويات المخاطر لكل 

عملة على حدة ومجتمعة لكٍل من المركز اليومي ومركز اليوم التالي، والتي يتم مراقبتها ب�سكل يومي. كان لدى البنك في 31 دي�سمبر �سافي التعر�سات الجوهرية 

الآتية بالعمالت الأجنبية:
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الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

قرو�س و�سلفيات العمالء، �سافي

الأدوات المالية الم�ستقة

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

 اأوراق مالية اإلزامية التحويل 

المطلوبات – عن�سر 
قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

الأدوات المالية الم�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

حقوق الملكية

اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

فجوة ال�سيولة

فجوة ال�سيولة المتراكمة

 فرق الفجوة خارج الميزانية العمومية 

الإئتمان ت�سديد  عدم  مقاي�سات  مالية  – �سمانات 

-

-

-
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4.129.706

48.367

-

-

-
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2.088.604

4.139.015

18.348.988
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19.689.111

322.859

884.482
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-
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-
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992.101
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)45.502.501(

667.457
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-

20.070.926

788.017
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1.089.671

1.567.987 

109.049

10.247.378

426.165
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13.440.250

7.626.232

)37.876.269(

1.438.252
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66.757.020

3.700.914

3.152.876

4.582.659

549.492

-

791.721

79.534.682

489.889

1.901

-

9.743.003

3.714.007

8.619.494

-

19.090.119

41.658.413

37.876.269

-

11.426.908

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

160.208.778

4.738.201

86.299.957 

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

19.090.119

160.208.778

-

-

18.084.536

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

دولر اأمريكي

روبية هندية

ريال عماني

جنيه ا�سترليني

يورو

دينار بحريني

ريال �سعودي

ين ياباني

دولر اأ�سترالي

فرنك �سوي�سري

رينغيت ماليزي

ريال قطري

اأخرى

2010

األف درهم

المعادل 

فائ�س/ )عجز(

2009

األف درهم

المعادل 

فائ�س/ )عجز(

)8.685.085(

92.406

2.057

1.663

3.976

)4(

3.852

)587(

14.108

3.408

716.170

)8.429(

)79(

)5.467.292(

112.970

2.325

2.546

)17.992(

2.274

7.876

2.520

8.488

1.234

1.206.740

76.911

6.490
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

قرو�س و�سلفيات، �سافي

الأدوات المالية الم�ستقة

ا�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

موجودات غير ملمو�سة

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

الأدوات المالية الم�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

اإعتمادات م�ستندية

�سمانات بنكية

اإلتزامات لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية قابلة لالإلغاء

اإلتزامات لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية غير قابلة لالإلغاء

مقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان

اإلتزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

اإلتزامات لالإ�ستثمار في اأوراق مالية

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

درهم اإماراتي

اآلف

فرنك �سوي�سري

اآلف

اأخرى

اآلف

دولر اأمريكي

اآلف

جنيه ا�سترليني

اآلف

المجموع

اآلف

يورو

األف درهم

رينغيت ماليزي

اآلف

655.158

6.604.145

16.395.738

2.885.094

7.249.655

73.460

-

10.460.446

-

-

44.323.696

1.721.863

20.145.248

-

12.146.244

2.735.614

1.246.249

9.621.979

47.617.197

1.518.673

4.162.977

-

2.408.735

412.295

8.502.680

-

246.380

8.749.060

-

457.316

38.068

-

-

-

-

20.480

-

-

515.864

313.507

176.112

-

3.500.001

105

-

28.729

4.018.454

11.189

13.790

-

-

-

24.979

-

-

24.979

5.887.630

18.397.534

122.771.870

3.588.973

8.263.138

5.358.199

289.192

12.489.157

1.070.321

155.180

178.271.194

4.841.865

106.134.185

29.131

21.019.694

3.487.764

8.906.109

14.279.098

158.697.846

2.261.976

13.705.166

5.590.046

8.257.407

412.295

30.226.890

425.319

633.513

31.285.722

26

1.663.978

8.421

2.673

310

-

-

68.161

-

-

1.743.569

165.147

1.926.981

-

328.015

-

-

71.613

2.491.756

215.233

424.047

-

5.894

-

645.174

-

-

645.174

-

108.855

-

-

-

5.212.372

-

60.468

-

-

5.381.695

-

14

-

-

171.681

476.471

126.262

774.428

-

-

-

-

-

-

-

387.133

387.133

5.205.637

8.787.945

103.637.174

622.344

717.478

72.367

289.192

1.706.392

1.064.670

155.180

122.258.379

2.559.875

77.309.220

29.131

2.742.829

505.533

7.089.386

4.236.259

94.472.233

272.030

8.175.102

5.590.046

5.836.559

-

19.873.737

425.319

-

20.299.056

-

20.904

997

-

-

-

-

60.521

-

-

82.422

-

431.684

-

837.945

-

-

26.307

1.295.936

171

1.852

-

-

-

2.023

-

-

2.023

26.809

754.391

2.691.472

78.862

295.695

-

-

112.689

5.651

-

3.965.569

81.473

6.144.926

-

1.464.660

74.831

94.003

167.949

8.027.842

244.680

927.398

-

6.219

-

1.178.297

-

-

1.178.297

44  اإطار مخاطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

تركيزات مخاطر العمالت كما في 31 دي�سمبر 2010:
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الموجودات

نقد واأر�سدة لدى البنوك المركزية

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اإ�ستثمارات في اأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

قرو�س و�سلفيات، �سافي

الأدوات المالية الم�ستقة

ا�ستثمارات في اأوراق مالية

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة

ممتلكات اإ�ستثمارية

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات، �سافي

مجموع الموجودات

المطلوبات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر المطلوبات

قرو�س ق�سيرة ومتو�سطة الأجل

الأدوات المالية الم�ستقة

قرو�س طويلة الأجل

مطلوبات اأخرى

مجموع المطلوبات

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

اإعتمادات م�ستندية

�سمانات بنكية

اإلتزامات لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية قابلة لالإلغاء

اإلتزامات لتقديم ت�سهيالت اإئتمانية غير قابلة لالإلغاء

مقاي�سات عدم ت�سديد الإئتمان

اإلتزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

اإلتزامات لالإ�ستثمار في اأوراق مالية

اإلتزامات ومطلوبات طارئة

درهم اإماراتي

اآلف

فرنك �سوي�سري

اآلف

اأخرى

اآلف

دولر اأمريكي

اآلف

جنيه ا�سترليني

اآلف

المجموع

اآلف

يورو

األف درهم

رينغيت ماليزي

اآلف

389.101

12.850.762

86.561

18.566.447

2.919.174

2.561.793

-

-

221.899

-

37.595.737

-

23.288.508

-

19.156.532

2.818.786

1.413.323

-

46.677.149

2.401.495

4.987.417

-

3.156.044

2.007.017

12.551.973

-

245.409

12.797.382

1

168.982

-

125

744.000

-

-

-

-

-

913.108

57.872

891.696

-

2.950.337

744.000

-

29.560

4.673.465

7.866

13.678

-

-

-

21.544

-

-

21.544

4.139.015

18.348.988

86.561

116.610.292

4.953.019

4.372.744

4.582.659

549.492

5.774.287

791.721

160.208.778

4.738.201

86.299.957

109.049

28.921.804

4.689.489

8.619.494

7.740.665

141.118.659

4.107.386

16.077.519

4.791.152

18.820.730

2.007.017

45.803.804

190.920

245.409

46.240.133

3

799.221

-

72.737

14.886

44.774

-

-

20.031

-

951.652

11.880

1.839.958

-

-

14.886

-

11.050

1.877.774

426.384

392.150

-

67.943

-

886.477

-

-

886.477

-

21

-

-

-

-

4.474.784

-

36.397

-

4.511.202

-

12

-

-

-

-

5.160

5.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.724.378

3.286.932

-

95.088.581

1.220.967

1.411.947

107.875

549.492

5.413.154

786.736

111.590.062

4.291.009

56.648.904

109.049

3.687.200

922.631

7.117.456

7.629.158

80.405.407

924.257

9.532.851

4.791.152

15.444.468

-

30.692.728

190.920

-

30.883.648

-

5.855

-

904

-

-

-

-

31.294

-

38.053

835

396.684

-

1.597.188

-

-

23.643

2.018.350

21.885

1.678

-

-

-

23.563

-

-

23.563

25.532

1.237.215

-

2.881.498

53.992

354.230

-

-

51.512

4.985

4.608.964

376.605

3.234.195

-

1.530.547

189.186

88.715

42.094

5.461.342

325.499

1.149.745

-

152.275

-

1.627.519

-

-

1.627.519

44  اإطار مخاطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

تركيزات مخاطر العمالت كما في 31 دي�سمبر 2009:

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010

45  اإطار مخاطر ال�سوق وقيا�سها ومراقبتها 

اإن مخاطر ال�سوق هي تلك المخاطر التي ينتج عنها تقلبات في اإيرادات البنك اأو في قيم الأدوات المالية نظرًا للتغيرات في ال�سوق مثل معدلت الفوائد واأ�سعار 

العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية والخيارات.

مخاطر �سعر ال�سوق

تمثل مخاطر ال�سوق مخاطر تقلب قيم الأدوات المالية كنتيجة لتغير اأ�سعار ال�سوق، �سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خا�سة باأوراق مالية معينة اأو بالطرف 

الذي قام باإ�سدارها اأو عوامل توؤثر على جميع الأوراق المالية المتداولة في ال�سوق. يتعر�س البنك لمخاطر ال�سوق ب�سورة رئي�سية نتيجة لالإ�ستثمارات في اأوراق 

مالية واأدوات مالية اأخرى مثل الم�ستقات. يقوم البنك بالحد من مخاطر ال�سوق من خالل الإحتفاظ بمحفظة اإ�ستثمارية متنوعة ومراقبة م�ستمرة لأي تطورات 

في ال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك تتم مراقبة م�ستمرة للعوامل الرئي�سية التي توؤثر على الأ�سهم وتحركات ال�سوق والتي ت�سمل تحليل الأداء المالي والت�سغيلي لل�سركات 

الم�ستثمر فيها.

اإدارة مخاطر ال�سوق

قام مجل�س الإدارة بو�سع حدود للمخاطر مبنية على تحليالت الح�سا�سية وحدود اإ�سمية والتي تراقب ب�سكل مكثف من قبل ق�سم اإدارة المخاطر ويتم اإعداد تقرير 

بها ب�سكل منتظم اإلى الإدارة العليا ويتم مناق�ستها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.

اإن عمليات البنك تعر�سه ب�سورة رئي�سية اإلى المخاطر المالية الناتجة عن التغيرات في معدلت �سرف العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد. ويبرم البنك عقود 

اأدوات مالية م�ستقة متعددة لإدارة تعر�سه اإلى مخاطر �سعر الفائدة والعمالت الأجنبية.

اإن مخاطر ال�سوق تحدد وتقا�س وتراقب وتدار من قبل اإدارة منف�سلة وم�ستقلة للمخاطر. اإن هدف اإدارة مخاطر ال�سوق هو تخفي�س التقلبات الحادة في الأداء 

الت�سغيلي واأن تبين مخاطر ال�سوق المتعلقة بالبنك لالإدارة العليا ومجل�س الإدارة والجهات الرقابية ب�سفافية.

وتدار اإدارة مخاطر ال�سوق من قبل لجنة اإدارة المخاطر التي تقوم بالوظائف التالية:

�سامل؛ اإطار  �سمن  ال�سوق  لمخاطر  �سيا�سة  اإعداد  	•
م�ستقلة؛ ب�سورة  ال�سوق  مخاطر  واإدارة  والمراقبة  بالقيا�س  القيام  	•

والمراقبة. للموافقة  حدود  و�سع  	•

تحديد وت�سنيف المخاطر

تقوم لجنة اإدارة المخاطر بتعريف وت�سنيف مخاطر ال�سوق للبنك وكذلك تقوم بو�سع اإجراءات و�سيا�سات اإدارة المخاطر. جميع قطاعات الأعمال م�سوؤولة عن 

التعريف ال�سامل وتو�سيح مخاطر ال�سوق ح�سب وحداتها العاملة. يتم عقد اإجتماعات ب�سكل منظم بين اإدارة مخاطر ال�سوق وروؤ�ساء اأعمال المخاطر لمناق�سة واأخذ 

قرارات حول التعر�س للمخاطرة في نف�س �سياق بيئة ال�سوق.

يقوم البنك بف�سل تعر�سه لمخاطر ال�سوق اإلى المحفظة التجارية والمحفظة غير التجارية. اإن المحفظة التجارية مدارة من قبل ق�سم الخزينة والم�ستقات وتت�سم 

مراكز ناتجة عن اإدارة ال�سوق واأخذ مراكز ريادية بالإ�سافة اإلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تدار على اأ�سا�س القيمة العادلة.

يتم تق�سيم مخاطر ال�سوق بوجه عام اإلى تجارية وغير تجارية.

مخاطر تجارية

اإن مخاطر ال�سوق والتي تت�سمن مخاطر معدلت الفائدة، العمالت الأجنبية، الأ�سهم وال�سلع والمخاطر التجارية الأخرى ت�سمل اإحتمال اإنخفا�س �سافي الدخل اأو 

الو�سع المالي نتيجة التغيرات العك�سية في معدلت ال�سوق.

ت�سمل المخاطر التجارية المراكز المملوكة بوا�سطة وحدة التجارة في البنك والتي يكون عملها الرئي�سي الإ�ستراتيجي هو التجارة اأو �سناعة الأ�سواق. اأي ربح اأو 

خ�سارة غير محققة لهذه المراكز يتم ت�سجيلها �سمن العمليات الرئي�سية في بيان الدخل الموحد.

مخاطر غير تجارية

تنتج المخاطر غير التجارية من تنفيذ اإ�ستراتيجيات البنك الجوهرية، المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء، والمراكز الإ�ستراتيجية التي ياأخذها البنك لإدارة 

التعر�س للمخاطر.

خارج  المدرجة  البنود  واأدوات  المطلوبات  الموجودات،  فجوات  ت�سعير  باإعادة  محدودة  ولي�ست  ت�سمل  والتي  عوامل  عدة  من  تنتج  ان  يمكن  التعر�سات  هذه  اإن 

الميزانية العمومية والتغيرات في م�ستوى و�سكل منحنى معدل الفائدة في ال�سوق.

اأخرى مملوكة لإ�ستثمارات طويلة الأجل في الأوراق المالية والم�ستقات والتي ت�ستخدم لإدارة التعر�سات  اأوراق مالية وموجودات  ت�سمل المخاطر غير التجارية 

لموجودات ومطلوبات البنك. اأي ربح اأو خ�سارة غير محققة لهذه الأو�ساع ل يتم ت�سجيلها في �سمن اإيرادات الأعمال الرئي�سية.

قيا�س المخاطر

فيما يلي الأدوات الم�ستخدمة لقيا�س مخاطر ال�سوق، وبما اأنه ل يوجد قيا�س منفرد يعك�س جميع توقعات مخاطر ال�سوق، فاإن البنك ي�ستخدم قيا�سات مختلفة 

اإح�سائية وغير اإح�سائية، تت�سمن:

اإح�سائية غير  مخاطر  قيا�سات  	•
ح�سا�سية تحاليل  	•

مقايي�س مخاطر غير اإح�سائية

ال�سوق،  الخيارات، قيم  الأ�سا�سية، ح�سا�سية  الهوام�س  المفتوحة، قيم  المراكز  الجهد، تت�سمن �سافي  الإح�سائية، فيما عدا فح�س  المخاطر غير  اإن قيا�سات 

تركيزات المراكز ودورانها. اإن هذه القيا�سات توفر معلومات مف�سلة عن تعر�س البنك لمخاطر ال�سوق.

ي�ستخدم البنك مقايي�س غير اإح�سائية و�سيناريوهات �سقوف حدود المخاطر لر�سد ومراقبة مخاطر ال�سوق ب�سكل يومي.

تحليل الح�سا�سية

اإن ال�سيناريوهات الم�ستخدمة لمخاطر معدلت الفائدة يقّدر التغير في المحافظ ل�سدمات المعدلت الموازية والغير موازية. اإن �سدمة المعدلت غير المتوازية 

تظهرالتقلبات المتعددة ل�سيناريوهات معدلت الفائدة.

اإن ح�سا�سية المحفظة لمخاطر معدلت الفائدة الرئي�سية ومخاطر �سعر �سرف العمالت الأجنبية)�سدمة المعدلت الموازية( يتم تحليلها ب�سكل منف�سل لمحافظة 

البنك التجارية هي كما يلي: 

مخاطر ال�سوق – المحافظ التجارية

يبين الجدول التالي تحليل ح�سا�سية التقييمات العادلة في دفتر المتاجرة الإفترا�سية للتغيرات في م�ستوى اأ�سعار الفائدة – مع الإبقاء على مخاطر ال�سوق الأخرى 

ثابتة – التي �سوف يكون لها تاأثير على بيان الدخل الموحد للبنك:

مخاطر معدلت الفوائد

تحركات المعدلت الموازية في معدلت �سعر الفائدة على اأ�سا�س الدرهم الإماراتي )باآلف الدراهم(:

تحركات المعدلت الموازية في معدلت �سعر الفائدة على اأ�سا�س الدولر الأمريكي )باآلف الدراهم(

خالل �سنة 2010، غير البنك منهجيته لإختبار تحمل اإجهاد مخاطر اأ�سعار الفائدة نظرًا ل�ستمرار وجود نظام اأ�سعار فائدة منخف�سة في كٍل من الوليات المتحدة 

الأمريكية والإمارات العربية المتحدة منذ 2009/2008، وتم تعديل اإختبارات التحمل لـ +/-100  و +/ -200  اإلى +/ -25% لتجنب �سيناريوهات اأ�سعار الفائدة 

ال�سالبة. بالإ�سافة اإلى ذلك، كان من المالئم باأن التحرك الن�سبي غير متوازي لـ 25% بناًء على اإعادة تقييم الدفاتر التجارية لختبار التحمل يبين ب�سورة اأف�سل 

من + / - 200 نقطة الذي يطبق عادة لدفاتر البنوك ويهدف اإلى قيا�س ح�سا�سية �سافي اإيرادات الفوائد.

ح�سب العملة

يو�سح الجدول التالي تحليل ح�سا�سية التقييمات العادلة في دفتر المتاجرة الإفترا�سية للتغيرات في م�ستوى �سعر �سرف العمالت الأجنبية مع عوامل مخاطر 

ال�سوق الأخرى المحتفظ بها – والتي �سيكون لها تاأثير على بيان الدخل الموحد للبنك:

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2009

31 دي�سمبر 2009

%25+

)5.762(

%25+

13.336

%25-

31.031

%25-

)27.307(

زيادة في المعدل 200 نقطة

55.246

زيادة في المعدل 200 نقطة

)49.565(

نق�س في المعدل 100 نقطة

)20.382(

نق�س في المعدل 100 نقطة

9.335

زيادة في المعدل 100 نقطة

25.736

زيادة في المعدل 100 نقطة

)22.300(

نق�س في المعدل 200 نقطة

)33.303(

نق�س في المعدل 200 نقطة

6.475

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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تغير الأ�سعار بالن�سبة المئوية )اآلف الدراهم(

–  المحافظ غير التجارية  مخاطر ال�سوق 

المحفظة الح�سا�سة لعمالت مخاطر معدلت الفائدة الرئي�سية )�سدمة المعدلت الموازية( يتم تحليلها ب�سكل منف�سل لمحفظته البنك الغير تجارية كما يلي:

مخاطر �سعر الفائدة 

يبين الجدول التالي الح�سا�سية لتغير محتمل في اأ�سعار الفائدة مع بقاء العوامل المتغيرة الأخرى ثابتة وتاأثيرها على بيان الدخل الموحد الناتجة من المحفظة 

غير التجارية.

اإن ح�سا�سية بيان الدخل هو تاأثير التغيرات المفتر�سة في معدلت الفوائد على �سافي دخل الفوائد ل�سنة وهي مبنية على الموجودات والمطلوبات المالية غير 

التجارية بمعدلت فوائد عائمة وت�سم تاأثيرات الأدوات المالية الم�ستقة. اإن ح�سا�سية حقوق الملكية قد تم تحليلها بافترا�س اأنه هنالك تغيرات موازية في منحنى 

العائد.

مخاطر الت�سغيل

تعّرف مخاطر الت�سغيل على اأنها المخاطر الناتجة عن م�ساكل اأنظمة الت�سغيل والأخطاء الب�سرية اأو الغ�س والإحتيال اأو العوامل الخارجية. وفي حالة ف�سل ال�سوابط 

بالعمل كما ينبغي، فاإن مخاطر الت�سغيل قد ت�سبب ت�سويه لل�سمعة وعواقب قانونية وتنظيمية وبالتالي توؤدي اإلى خ�سارة مالية. ل يتوقع البنك التخل�س من جميع 

ت�ستمل  المخاطر.  اإدارة  ي�ستطيع  البنك  فاإن  المحتملة،  للمخاطر  والإ�ستجابة  المراقبة  خالل  ومن  الرقابية  لل�سوابط  اإطار  بوجود  ولكن  الت�سغيلية،  المخاطر 

ال�سوابط الرقابية وجود ف�سل فّعال في المهام، والدخول واإجراءات الت�سويات وتدريب الموظفين واإجراءات التقييم، بما في ذلك اإ�ستخدام التدقيق الداخلي.

مخاطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن مخاطر اأ�سعار الأ�سهم تمثل مخاطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغيرات في م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. وتنتج مخاطر 

الأ�سهم التجارية وغير التجارية عن محفظة البنك الإ�ستثمارية.

46  اأر�سدة عمالت اأجنبية

اإن �سافي الموجودات المحتفظ بها في الهند بالروبية الهندية والتي تبلغ 106.443 األف درهم )31 دي�سمبر 2009: 92.459 األف درهم( تخ�سع لنظام مراقبة 

الّنقد في الهند.

47  الأن�سطة الإئتمانية

كما في 31 دي�سمبر 2010، بلغت قيمة �سافي الموجودات لل�سندوق الإئتماني المدار من قبل البنك 1.763.024 األف درهم )31 دي�سمبر 2009 – 1.980.119 

األف درهم(.

48   قائمة ال�سركات التابعة 

اإن المن�ساآت )ما عدا ال�سركات الزميلة( تم معاملتها ك�سركات تابعة لغر�س التوحيد حيث اأن البنك ي�سيطر على ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية، وقد اإ�ستثمر في 

كامل اأو اأكثرية راأ�س مال هذه المن�ساآت وله الأحقية في كامل اأو اأكثرية الأرباح/ الخ�سائر. اإن ح�سة البنك المبا�سرة اأو غير المبا�سرة في ال�سركات التابعة هي 

كما يلي:

 اإ�سم ال�سركة 

التابعة

ن�سبة 

الإمتالك

�سنة 

التاأ�سي�س

بلد 

التاأ�سي�س

الأن�سطة 

الرئي�سية

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2009

31 دي�سمبر 2010

31 دي�سمبر 2009

دولر اأ�سترالي

يورو

جنيه ا�سترليني

ين ياباني

دولر اأمريكي

دولر اأ�سترالي

يورو

جنيه ا�سترليني

ين ياباني

دولر اأمريكي

%10+

146

)40(

)11(

332

)5.546(

%10+

168

)43(

)11(

)64(

)6.998(

25+

25-

25+

25-

%5+

73

)20(

)5(

166

)2.905(

%5+

84

)21(

)5(

)32(

)3.655(

53.838

)53.838(

48.760

)48.760(

%5-

)73(

20

5

)166(

3.211

%5-

)84(

21

5

32

4.051

%10-

)146(

40

11

)332(

6.778

%10-

)168(

43

11

64

8.553

)19.355(

19.355

)11.190(

11.190

التغير في النقاط 

الأ�سا�سية

 ح�سا�سية التغير

في دخل الفوائد

األف درهم 

ح�سا�سية التغير في 

حقوق الم�ساهمين

األف درهم 

الظبي لخدمات الو�ساطة ذ.م.م.

اأبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ.م.م. 

)راجع اإي�ساح )1( اأدناه( 

اأبوظبي للعقارات التجارية ذ.م.م.

اأبوظبي التجاري للخدمات الهند�سية ذ.م.م.

بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )كايمان( المحدودة

بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )لبوان( المحدودة

بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )ماليزيا(

ا�س دي ان برهاد

بنك اأبوظبي التجاري فاينن�س )كايمان( المحدودة 

اأبوظبي التجاري للتمويل الإ�سالمي �س.م.خ. 

�سركة اأبوظبي التجاري لتطوير الأمالك 

) ذ.م.م. )*

اأبوظبي التجاري لالإ�ست�سارات العقارية

) ذ.م.م. )*

�سركة اأبوظبي التجاري للحلول المالية 

) ذ.م.م. )*

�سركة اأبوظبي التجاري للخدمات الإ�ستثمارية 

) ذ.م.م. )*

%100

%51

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

2005

2005

2005

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2006

2008

2005

2005

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

جزر كايمان

ماليزيا

ماليزيا

جزر كايمان

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الو�ساطة في تجارة الأدوات 

المالية والأ�سهم

توفير برامج الحا�سوب والتي 

لها عالقة مع المخاطرة 

وحلول الخزينة

اإدارة العقارات وا�ست�سارات 

خدمات هند�سية

�سركة قاب�سة

�سركة قاب�سة

�سركة اإ�ستثمار قاب�سة

خدمات مالية 

خدمات م�سرفية اإ�سالمية

تطوير الأمالك

الإ�ست�سارات العقارية

اإ�ستثمارات مالية

اإ�ستثمارات مالية

بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــقــريــر الــ�ســنــوي 2010
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اإ�سم ال�سركة 

الزميلة

ن�سبة 

الإمتالك

�سنة 

التاأ�سي�س

بلد 

التاأ�سي�س

الأن�سطة 

الرئي�سية

بنك اأبوظبي التجاري )المملكة المتحدة( 

) المحدودة )*

 بنك اأبوظبي التجاري لخدمات 

) الم�ساريع )*

 كينتك لتطوير البنية التحتية 

) ذ.م.م. )*

 الريم لتطوير البنية التحتية ذ.م.م.

) )�سابقًا التو�سع للمقاولت ذ.م.م.( )*

بنك اأبوظبي التجاري لإدارة ال�سناديق

�سندوق تغذية النوخذة الإ�ستثماري

 �سندوق تغذية موؤ�سر اأم ا�س �سي اأي 

لأ�سواق الإمارات

 �سندوق موؤ�سر اأم اأ�س �سي اآي 

لالأ�سواق العربية 

اأ�س ب األ ت اأي ب )اأي اأو اأم( المحدودة  

بنك اأبوظبي التجاري �سرفي�سيز اف زد ال ال �سي 

)اإي�ساح 50(

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%82

%100

حق 

ال�سيطرة 

%100

2008

2006

2006

2006

2009

2009

2009

2009

2008

2010

المملكة المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

لوك�سمبورج

لوك�سمبورج

لوك�سمبورج

لوك�سمبورج

جزيرة مان

الإمارات العربية المتحدة

وكيل ت�سغيل

�سركة قاب�سة لالإ�ستثمار في 

البنية التحتية

تطوير البنية التحتية 

والم�ساريع العقارية

الإ�ستثمار في الم�ساريع 

التجارية

تمويل اإدارة ال�سركة

�سناديق ال�ستثمار

�سناديق ال�ستثمار

�سناديق ال�ستثمار

اأن�سطة اإئتمان

معالجة المعامالت ودعم 

الأعمال الداخلية

)1(  كما في 1 اأبريل 2010 قام البنك بزيادة ح�سته في ملكية �سركته التابعة �سركة اأبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ.م.م. تقا�سم البنك الأرباح مع 

حقوق الملكية غير ال�سيطرة مع �سركة اأبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ.م.م. وفقا لالإتفاقية الخا�سة واعتبارًا من 1 ابريل 2010 زاد البنك ح�سة 

اأرباحه اإلى 100% من %51. 

)2(  في 23 نوفمبر 2010، باع البنك وحدات كبيرة محتفظ بها في اأبوظبي التجاري لموؤ�سر اأم ا�س �سي اأي لالأ�سواق العربية )›ال�سركة تابعة«(. ونتيجة لهذا 

البيع فقد البنك ال�سيطرة على ال�سركة التابعة تم ت�سنيف الملكية المتبقية كاإ�ستثمارات متاحة للبيع وفقا للمعيار المحا�سبي الدولي 39 )اإي�ساح 51(.

49  كفاية واإدارة راأ�س المال

اإدارة راأ�س المال

اإن اأهداف البنك عند اإدارة راأ�س المال، وهو مفهوم اأكبر مما هو ظاهر في »حقوق الملكية« في بيان المركز المالي، هي:

المتحدة؛ العربية  الإمارات  لدولة  المركزي  البنك  عن  ال�سادرة  والتوجيهات  التعليمات  ح�سب  المال  راأ�س  بمتطلبات  الإلتزام  	•
و للم�ساهمين؛  العائدات  وزيادة  العمل  في  الإ�ستمرار  على  البنك  مقدرة  على  المحافظة  	•

البنك. اأعمال  تطور  موا�سلة  بهدف  قوية  مال  راأ�س  بقاعدة  الإحتفاظ  	•
يتم مراقبة كفاية راأ�س المال وال�ستخدام المنظم له ب�سكل م�ستمر من قبل اإدارة البنك، واإ�ستخدام التقنيات اإ�ستنادًا اإلى المباديء التطويرية التي و�سعتها لجنة 

بازل والم�سرف المركزي لدولة المارات العربية المتحدة. ويتم تقديم المعلومات المطلوبة اإلى لجنة الرقابة كل �سهر.

في تعميمه رقم 2009/27 ال�سادر بتاريخ 17 نوفمبر 2009 اأبلغ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية 

اأ�سدر البنك المركزي م�سودة توجيهات لتطبيق المقاربة الموحدة بخ�سو�س مخاطر  اإعتبارًا من تاريخ التعميم.  المتحدة تطبيق المقاربة الموحدة لبازل »2« 

الإئتمان وال�سوق والتي من المتوقع اأن تمتثل البنوك للتقرير بموجب متطلبات بيالر 2 - عملية تقييم كفاية راأ�س المال الداخلية بحلول مار�س 2010. اأما بالن�سبة 

للمخاطر الت�سغيلية، فقد اأعطى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الخيار للبنوك با�ستخدام مقاربة الدلئل الأ�سا�سية اأو المقاربة الموحدة. وقد قام 

البنك باإختيار المقاربة الموحدة. تقوم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا بتطبيٍق متوازن لبازل »1« و بازل »2«.

كذلك، يتطلب من جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة المحافظة على ن�سبة كفاية راأ�س المال بحد اأدنى 12% اإبتداءًا من 30 يونيو 2010.

اإن الن�سب المحت�سبة بما يتما�سى مع بازل »2« هي كما يلي:

( هذه ال�سركات التابعة غير عاملة حاليًا. *(

راأ�س المال الطبقة الأولى »1«

راأ�س المال

اإحتياطي نظامي وقانوني 

احتياطي عام واحتياطي طواريء

برنامج خيار �سراء اأ�سهم للموظفين، بال�سافي

اإحتياطي تحويل عمالت اأجنبية

اأرباح م�ستبقاة

ح�سة غير م�سيطرة في �سافي موجودات ال�سركات التابعة

�سندات راأ�س مال )اإي�ساح 26(

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر حقوق الملكية

ينزل: اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )%50(

ينزل: التعر�سات الإئتمانية )نتيجة تعديل الت�سنيف(

راأ�س المال الطبقة الثانية »2«

خ�سائر اإنخفا�س القيمة للقرو�س وال�سلفيات المقّيمة كمجموعة 

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

قرو�س طويلة الأجل )اإي�ساح 21(

�سندات ثانوية ب�سعر �سرف عائم )اإي�ساح 21( 

ينزل: اإ�ستثمارات في �سركات زميلة )%50(

ينزل: التعر�سات الإئتمانية )نتيجة تعديل الت�سنيف(

مجموع راأ�س المال الموؤهل

الموجودات المرجحة بالمخاطر:

مخاطر الإئتمان

مخاطر ال�سوق

مخاطر الت�سغيل

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

ن�سبة كفاية راأ�س المال

31 دي�سمبر 2010

األف درهم

31 دي�سمبر 2009بازل 2

األف درهم

4.810.000

2.627.979

2.150.000

)13.438(

)353.736(

1.360.623

69.087

4.000.000

4.742.932

)2.291.330(

-

17.102.117

1.504.854

)194.279(

6.617.456

1.328.891

)2.291.329(

-

6.965.593

24.067.710

126.294.138

6.523.298

5.657.608

138.475.044

%17.38

4.810.000

2.704.179

2.150.000

)36.677(

136.676

991.927

8.561

4.000.000

4.663.014

)2.679.100(

)532.475(

16.216.105

1.581.985

174.799

6.617.456

1.172.789

)2.679.099(

)532.475(

6.335.455

22.551.560

126.558.829

3.464.224

5.405.406

135.428.459

%16.65

2010 دي�سمبر   31 في  كما  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  المركزي  البنك  تعليمات  بموجب   %12 البالغ  الدنى  الحد  فوق  هي  المال  راأ�س  كفاية  ن�سبة   اإن 

)31 دي�سمبر 2009 – %11(.
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50  اإندماج الأعمال

في 1 اأكتوبر 2010، ا�ستحوذ البنك على اأعمال الخدمات الم�سرفية لالأفراد، اإدارة الثروات و�سركات قطاع الأعمال ال�سغيرة والمتو�سطة )»الأعمال«( لرويال 

بنك اأوف �سكوتالند في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة �سافي الأً�سل الم�ستحوذ عليه بتاريخ ال�سراء بالإ�سافة اإلى مبلغ 168.900 األف درهم. وافق البنك 

المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإ�ستحواذ.

وكجزء من الإ�ستحواذ، تم اإ�ستحواذ ال�سركة التابعة التالية:

فا�سيل ال�سركة التابعة:

اإن عملية الإ�ستحواذ �ستوفر للبنك فر�سًا لتنمية حجم اأعمال بطاقات الإئتمان لديه واإيجاد اأحد اأكبر تكتالت الأعمال المي�سورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

�سيوؤدي دمج الأعمال اإلى الإ�ستفادة من التو�سع الحجمي الإقت�سادي وتقوية �سبكة التوزيع وتوفير قاعدة لالإ�ستفادة من التواجد القوي للخدمات الم�سرفية لالأفراد 

لرويال بنك اوف �سكوتالند.

قام البنك بتعيين خبير اإ�ست�ساري خارجي لتنفيذ عملية التقييم العادل للموجودات والمطلوبات المفتر�سة المتح�سل عليها بموجب اإندماج الأعمال لتحديد قيمة 

الموجودات غير الملمو�سة وال�سهرة الناتجة عن ال�سراء. يمثل المبلغ المبين مقابل الموجودات والمطلوبات الم�ستراة القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات 

في ال�سجالت بتاريخ ال�سراء اإ�ستنادًا اإلى اأعمال الخبير الإ�ست�ساري.  

الموجودات والمطلوبات الم�ستحوذ عليها

ال�سهرة المعترف بها عند ال�سراء
خ�سارة اإ�ستبعاد �سركة تابعة:

بنك اأبوظبي التجاري �سرفي�سيز اف زد ال ال �سي

 اإ�سم ال�سركة 

التابعة

الأن�سطة 

الرئي�سية

تاريخ 

ال�سراء

ن�سبة 

الإمتالك

معالجة المعامالت ودعم 

الأعمال الداخلية

1 اأكتوبر 2010 %100

التفا�سيل

النقد ومرادفات النقد

القرو�س وال�سلفيات، �سافي

موجودات اأخرى

ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملمو�سة محددة

ودائع العمالء

مطلوبات اأخرى

مجموع الموجودات المحددة ال�سافية

�سعر ال�سراء المحول

ينزل: �سافي القيمة المحددة للموجودات والمطلوبات الم�ستراة

ال�سهرة الناتجة عند ال�سراء

306.204

2.064.054

47.331

53.191

143.400

)2.427.238(

)36.842(

150.100

168.900

150.100

18.800

األف درهم

األف درهم

تاأثير ال�سراء على نتائج البنك

يت�سمن �سافي الدخل الت�سغيلي والأرباح لل�سنة على مبلغ 113.431 األف درهم 28.712 األف درهم على التوالي تعود لالأعمال الإ�سافية المولدة من �سراء الأعمال 

من رويال بنك اأوف �سكوتالند. 

لو ح�سل هذا الإندماج في 1 يناير 2010 لرتفع �سافي الدخل الت�سغيلي للبنك من العمليات بمبلغ 340.293 األف درهم وربح ال�سنة من العمليات ارتفع بمبلغ 

65.076 األف درهم. يعتبر المديرون اأن هذه الأرقام المبدئية تقي�س ب�سورة تقريبة لأداء المجموعة المندمجة على اأ�سا�س �سنوي وتوفر نقطة مرجعية للمقارنة 

في الفترات المقبلة.

51  اإ�ستبعاد �سركة تابعة

في 23 نوفمبر 2010، باع البنك وحدات كبيرة محتفظ بها في �سندوق اأبوظبي التجاري لموؤ�سر اأم ا�س �سي اأي لالأ�سواق العربية )›ا�سركة تابعة«( بمبلغ 55.148 

األف درهم. ونتيجة لهذا البيع فقد البنك ال�سيطرة على ال�سركة التابعة تم ت�سنيف الملكية المتبقية كاإ�ستثمارات متاحة للبيع وفقا للمعيار المحا�سبي الدولي 39.

تحليل الموجودات التي فقدت ال�سيطرة عليها :

تم ت�سجيل قيمة الملكية المتبقية كتحويل لإ�ستثمارات متاحة للبيع وحيث اأن هذا التحويل غير نقدي لم يتم عك�سه في بيان التدفقات النقدية الموحدة.

�سافي التدفقات النقدية عند اإندماج الأعمال

�سعر ال�سراء النقدي المدفوع

ينزل: اأر�سدة النقد ومرادفات النقد الم�ستحوذ عليه

168.900

306.204

137.304

األف درهم

التفا�سيل

اإ�ستثمارات بغر�س المتاجرة

موجودات اأخرى

اأر�سدة البنك

مطلوبات اأخرى

�سافي الموجودات الم�ستبعدة

التفا�سيل

البدل الم�ستلم

القيمة العادلة للملكية المتبقية

�سافي الموجودات الم�ستبعدة

خ�سارة اإ�ستبعاد �سركة تابعة

91.203

4

4.217

)205(

95.219

55.148

39.079

94.227

)95.219(

)992(

األف درهم

األف درهم
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�سافي التدفقات النقدية عند ا�ستبعاد �سركة تابعة

التفا�سيل

55.148الثمن الم�ستلم بالنقد ومرادفات النقد 

األف درهم

53  تاريخ اإعتماد البيانات المالية الموحدة 

لقد تم اعتماد البيانات المالية الموحدة واإجازة اإ�سدارها من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 25 يناير 2011. 

52  اإجراءات قانونية 

كما يزعم البنك، خالل �سنة 2007 تم اإقناع البنك على اإعادة هيكلة ا�ستثماره في اإ�ستثمار هيكلي في جزر الكايمان. نتيجة لإعادة الهيكلة، دخل البنك في عقود 

مقاي�سة الئتمان التي بموجبها تحمل البنك مخاطر ائتمانية تبلغ 1.141.477 األف درهم )310.775 األف دولر اأمريكي( الذي يزود قر�س م�ستخدم بمركبات 

.AAA ذات الأ�سل )ABS( الإ�ستثمار المنظم ل�سراء محفظة متنوعة من ال�سركات والأ�سول- الأوراق المالية المدعومة

في نوفمبر 2010 قدم البنك مطالبة قانونية �سد، من �سمن غيرها كريدي �سوي�س �ستاندرد اآند بورز بالمحكمة العليا لولية نيويورك، الوليات المتحدة الأمريكية 

التي تطلب من بين الأمور الأخرى اإبطال اإعادة هيكلة )لمعامالت عقود مقاي�سة الئتمان(. يدعى البنك �سمن الأمور اأخرى، اأنه اأقنع في الدخول في حالة اإعادة 

هيكلة طارئة ا�ستنادًا اإلى معلومات كاذبة وم�سللة اأن كريدي �سوي�س ف�سلت في الك�سف عن ت�سارب الم�سالح وغيرها من المعلومات المادية، وقدمت معلومات 

م�سللة، اإلى البنك عند هيكلة وت�سويق وبيع ال�ستثمار وعقود مقاي�سة الإئتمان.


