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امل�ؤ�رشات املالية

ملحة عامة

ر�سالتنا

يتطلع البنك اإىل بناء عالقة را�سخة ودائمة مع عمالئه من خالل مراعاة احتياجاتهم الفردية وتقدمي 

منتجات متميزة وخدمات ذات م�ستوى عايل.

ر�ؤيتنا

تكمن روؤيتنا يف اأن يكون البنك هو اخليار الأول لدى العمالء يف دولة الإمارات عن طريق التجديد 

والبتكار امل�ستمر والتنظيم املايل الناجح واكت�ساب ثقة واحرتام كل من عمالئنا ومناف�سينا وجمتمع 

الأعمال على حد �سواء.

حوكمة ال�رشكات )خدمات(

نحن نتبع نهجًا ميكننا من حتقيق م�سالح م�ساهمينا، حيث ا�ستطعنا ال�ستحواذ على ح�سة �سوقية كبرية من خالل تقدمي منتجات 

مالية متطورة وخدمات م�رشفية ممتازة.

2006  2007  

اإجمالي الأ�سول  28.917   22.077 

16.996   20.603 القرو�ض وال�سلفيات، �سافي 

مبالغ م�ستحقة من البنوك  1.642   2.740

الحقوق )اأرباح م�ستحقة(  2.747   2.573

مبالغ م�ستحقة للبنوك  1.524   2.170

ودائع العمالء  15.562    11.815

قرو�ض ق�سيرة ومتو�سطة الأجل  7.452    4.522

%13   %11 ن�سبة راأ�ض المال/ الأ�سول 

%17   %15 ن�سبة راأ�ض المال/ القرو�ض 

م�ساريف العمليات  275   205 

�سافي الأرباح  568   585 

  

جميع الأرقام بماليين الدولرات الأمريكية  
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)Lewis and Clark College, USA( بكالوريو�ض اإدارة الأعمال 	•

)Harvard Business School(  برنامج املدراء التنفيذيني 	•

)CFA( حملل مايل جماز من قبل املعهد الأمريكي للمحللني املاليني 	•

عني جهاز اأبوظبي لال�ستثمار �سعادة / �سعيد مبارك الهاجري ع�سواً عنه يف جمل�ض اإدارة البنك يف يوليو 2001، وتوىل من�سب رئي�ض جمل�ض الإدارة 

يف اأكتوبر 2004. اختار املنتدى القت�سادي العاملي �سعادة/ �سعيد مبارك الهاجري يف عام 2007كاأحد ال�سخ�سيات الريادية العاملية ال�سابة تقديرا 

لجنازاته وم�ساهماته يف خدمة القطاع املايل بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املنا�سب الأخرى:

”ADIA” ع�سو جمل�ض اإدارة – جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 	•

”ADIA” مدير تنفيذي – دائرة الأ�سواق النا�سئة، جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 	•

”Etisalat“ ع�سو جمل�ض اإدارة – موؤ�س�سة  الإمارات لالت�سالت 	•

”Zones Corp” ع�سو جمل�ض اإدارة – املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة 	•

”DUCAB“ ع�سو جمل�ض اإدارة -  �رشكة دبي للكابالت 	•

”ABC“ ع�سو جمل�ض اإدارة – املوؤ�س�سة امل�رشفية العربية 	•

�سعادة/ �سعيد مبارك را�سد الهاجري 
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 )Heights Seina College, Michigan( بكالوريو�ض اإدارة الأعمال 	•

يتمتع ال�سيد/ حممد دروي�ض اخلوري بخربة 19 عامًا يف جمال ال�ستثمار، حيث ي�رشف حاليا على اإدارة الأ�سهم املحلية بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار. يف 

مايو 2004، ر�سح جهاز اأبوظبي لال�ستثمار ال�سيد/ حممد اخلوري ليمثله يف جمل�ض اإدارة البنك ولحقًا يف ابريل 2006، انتخبه م�ساهمو البنك كع�سو 

جمل�ض اإدارة م�ستقل. ويف عام 2005، انتقل ليلتحق باإدارة الأ�سواق النا�سئة بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار لي�سغل من�سب نائب مدير. ويف يناير 2008، مت 

تعيينه مدير تنفيذي لإدارة الأ�سهم املحلية بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

املنا�سب الأخرى:

مدير تنفيذي – اإدارة الأ�سهم املحلية، جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – �رشكة اجلرافات البحرية الوطنية 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – �رشكة البناء لال�ستثمارات العقارية 	•
 

ال�سيد/ حممد دروي�ض اخلوري
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دبلوم العلوم امل�رشفية والإدارية 	•

عني املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي �سعادة/ را�سد املزروعي يف اأول  جمل�ض اإدارة للبنك عام 1985. وا�ستمر بعد ذلك  كع�سو جمل�ض اإدارة م�ستقل 

منتخب من قبل م�ساهمي البنك على التوايل حتى تاريخه.

املنا�سب الأخرى:

رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�سو املنتدب – جمموعة بحري واملزروعي 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – غرفة جتارة و�سناعة دبي 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – احتاد غرفة التجارة وال�سناعة بدولة الإمارات العربية املتحدة 	•

	ع�سو جمل�ض اإدارة – جمل�ض ال�سوؤون القت�سادية لإمارة دبي، حكومة دبي 	•

�سعادة/ را�سد حميد املزروعي
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)Banking and Finance, University of Hull, UK( ماج�ستري يف اإدارة الأعمال 	•

انتخب م�ساهمو البنك �سعادة/ عامر الفهيم كع�سو جمل�ض اإدارة يف عام 2003 ومت اإعادة انتخابه يف2006. 

املنا�سب الأخرى:

مدير تنفيذي – جمموعة �رشكات الفهيم 	•

ع�سو – املجل�ض الحتادي الوطني، الإمارات العربية املتحدة 	•

رئي�ض جمل�ض اإدارة – �رشكة اأرا�سي العقارية �ض.م.ع 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – �رشكة الوثبة للتاأمني  	•

ع�سو جمل�ض اإدارة -  �رشكة القدرة القاب�سة 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة –ال�سفوة للخدمات املالية الإ�سالمية 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – بنك ال�ستثمار الدويل، البحرين 	•

ع�سو املجل�ض الفخري  ورئي�ض جلنة الت�سويق – نادي العني الريا�سي الثقايف 	•

ع�سو اللجنة التنفيذية -  داما�ض ذ.م.م 	•

�سعادة/ عامر عبد اجلليل الفهيم
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)University of North Carolina, USA( بكالوريو�ض اإدارة الأعمال 	•

يعمل ال�سيد/ عبد اهلل املطوع كخبري ا�ستثماري متخ�س�ض يف املجالت املالية والإدارية منذ اأكرث من 20 �سنة وهو ع�سو م�ستقل مبجل�ض اإدارة البنك منذ 

�سهر مار�ض عام 1997. 

املنا�سب الأخرى:

مدير عام – مكتب معايل ال�سيخ �رشور بن حممد اآل نهيان 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – الفالح لل�رشافة، الإمارات العربية املتحدة 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة - بنك الفالح، باك�ستان 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – وريد لالت�سالت، باك�ستان 	•

ال�سيد/ عبد اهلل خليل املطوع
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معهد الدرا�سات ال�سيا�سية )باري�ض( 	•

ماج�ستري اقت�ساد )باري�ض(  	•

ماج�ستري علوم )باري�ض( 	•

بعد العمل لفرتة ق�سرية  كاأ�ستاذ م�ساعد يف التخ�س�ض املايل يف جامعات باري�ض، التحق �سعادة/ فيالن بالعمل يف بنك باريبا عام 1971 و�رشعان ما مت 

ترفيعه من مدير ملحفظة ا�ستثمارية لي�سغل من�سب رئي�ض اإدارة ال�ستثمارات بدائرة اإدارة الأ�سول. ويف عام 1982، انتقل �سعادة/ فيالن للعمل بجهاز 

اأبوظبي لال�ستثمار كمدير اإقليمي لأوربا قبل اأن يتم تعيينه كمدير اأول �سناديق ال�ستثمار لكافة الأ�سول املالية. ثم عاد اإىل بنك باريبا يف عام 1987 

لي�سبح اأول رئي�ض تنفيذي ورئي�ض ا�ستثمارات يف اإدارة الأ�سول ببنك باريبا. وقد مت تعيني �سعادة/ فيالن كع�سو مبجل�ض اإدارة بنك اأبوظبي التجاري يف 

مايو 2004 بوا�سطة جهاز اأبوظبي لال�ستثمار. ويف عام 2007، ح�سل �سعادة/ فيالن على و�سام ال�رشف من رئي�ض جمهورية فرن�سا.

املنا�سب الأخرى:

رئي�ض اللجنة الإ�سرتاتيجية – جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 	•

رئي�ض وحدة ال�سرتاتيجيات يف مكتب �سمو ع�سو جمل�ض الإدارة املنتدب، جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 	•

ع�سو جلنة ال�ستثمارات – �سندوق اأبوظبي للمعا�سات 	•

ع�سو جمل�ض اأمناء – مدر�سة اجلالية الربيطانية، اأبوظبي 	•

�سعادة/ جون بول بيري فيالن

التقرير ال�سنوي لبنك اأبوظبي التجاري 2007 | اأع�ساء جمل�ض الإدارة

19



2021

)Boston University, USA( بكالوريو�ض يف العلوم املالية 	•

)Harvard Business School( برنامج املدير العام 	•

)CFA( حملل مايل جماز من قبل املعهد الأمريكي للمحللني املاليني 	•

قبل اللتحاق بالعمل يف دائرة املالية بحكومة اأبوظبي، كان �سعادة/ الهاملي ي�سغل من�سب م�ساعد مدير اإدارة الأ�سهم الأوربية بجهاز اأبوظبي 

لال�ستثمار. وقد مت تعيينه من قبل اجلهاز كع�سو مبجل�ض اإدارة البنك يف اأكتوبر 2004.

املنا�سب الأخرى:

ع�سو جمل�ض اإدارة – �سندوق تطوير اأبوظبي 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – �رشكة اأبوظبي للمطارات 	•

	وكيل م�ساعد – دائرة املالية، حكومة اأبوظبي 	•

�سعادة/ حممد �سلطان عبد اهلل غنوم الهاملي
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)International University of America( بكالوريو�ض اإدارة اأعمال 	•

�سغل ال�سيد/ الظاهري من�سب رئي�ض عمليات اإدارة اخلزينة بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار ومن ثم مت تعيينه كع�سو مبجل�ض اإدارة البنك يف مايو2007 ليمثل 

جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار.

املنا�سب الأخرى:

املحا�سبة واخلدمات املالية - جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة - �رشكة اأبوظبي لال�ستثمار 	•

ال�سيد/ حممد علي الظاهري
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)Colorado Technical University, Colorado Springs, Co, USA( بكالوريو�ض علوم يف اإدارة الأعمال 	•

قبل تعيينه كع�سو جمل�ض اإدارة يف بنك ابوظبي التجاري بوا�سطة جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار يف مايو 2007، اأم�سى ال�سيد/ العامري9 �سنوات من العمل 

يف جهاز اأبوظبي لال�ستثمار، حيث �سغل من�سب رئي�ض اإقليم )Rest of the World( بدائرة الأ�سهم غري املدرجة.

املنا�سب الأخرى:

املدير التنفيذي لدائرة الأ�سهم غري املدرجة – جمل�ض  اأبوظبي لال�ستثمار 	•

رئي�ض جمل�ض اإدارة – املجموعة الدولية للمطارات )مطور وم�سغل مطار امللكة عالية الدويل يف عمان، الأردن( 	•

ع�سو جمل�ض اإدارة – �رشكة اأبوظبي لال�ستثمار 	•

ال�سيد/ �سامل حممد عثعيث العامري
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ADCB Annual Report 2007 | Chairman's Report

نيابة عن اأخواين اأع�ساء جمل�ض الإدارة والإدارة 

عليكم  اأعر�ض  اأن  ي�سعدين  للبنك،  العليا  

ونتائج  باأعمال  اخلا�ض  ال�سنوي  التقرير 

دي�سمرب   31 بتاريخ  املنتهية  لل�سنة  البنك 

اأرباح  �سايف  البنك  حقق  حيث   ،2007

بلغت 2.085 مليار درهم اإمارات ت�سمنت 

تعادل  اأ�سهم  اأرباح  بتوزيع  املجل�ض  اقرتاح 

30.25% من راأ�سمال البنك يدفع منها 400 

واأ�سهم  نقدية  كاأرباح  اإمارات  درهم  مليون 

اإمارات. درهم  مليون   810 بقيمة   منحة 

م�سرية  يف  اأخرى  بارزة  كعالمة    2007 عام  اجنازات  جت�سدت 

م�سارات  جميع  يف  الأداء  بقوة  متيز  حيث  التجاري،  اأبوظبي  بنك 

جميع  �سعيد  على  تناف�سية  مالية  بنتائج  وتكلل  الأعمال  وجمالت 

اإداراته واأعماله ب�سكل متوازن.

على  الرتكيز  يف   2007 عام  خالل  البنك  ا�ستمر  حيث 

تطبيق اإ�سرتاتيجية وا�سحة تعزز من ح�سوره ومكانته الرفيعة 

خدمات  تقدمي  من  ومتكنه  والإقليمية  املحلية  الأ�سواق  يف 

�ساأنها �سمان  من  التي  الأ�ساليب  باأف�سل  مبتكرة  ومنتجات 

اجتذاب املزيد من العمالء والرفع من وترية الأعمال، عالوة 

الدولية  املمار�سات  معايري  اأف�سل  بتحقيق  التام  اللتزام  على 

التي  الأخالقية  املبادئ  اأرقى  واإتباع  بتطبيق  يخت�ض  فيما 

حتكم الأن�سطة امل�رشفية واملالية من مبداأ امل�سوؤولية وال�سفافية 

والإف�ساح.

التي  عامًا   23 امتداد  على  الطويلة  م�سريته  مع  وان�سجامًا 

والأخالقية،  املهنية  املعايري  باأعلى  املطلق  باللتزام  متيزت 

اأ�س�ض  وتعزيز  تكري�ض  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  حر�ض 

متينة لتطبيق وحت�سني ممار�سات حوكمة ال�رشكات التي تتمثل 

جمل�ض  مل�سوؤوليات  الوا�سح  التحديد  يف  الأ�سا�سية  مبادئها 

وحقوق  م�سالح  وحماية  التنفيذية  الإدارة  وفريق  الإدارة 

يف  بفاعلية  لت�سهم  عادلة  ب�سورة  معها  والتعامل  امل�ساهمني 

رفع قدرة البنك على املناف�سة  وال�ستفادة من فر�ض الأعمال 

املتاحة.

اأوىل البنك اأهمية بالغة للكفاءات والكوادر الب�رشية املتميزة 

مع احلر�ض على رعايتها وا�ستثمارها بال�سكل الأمثل كاأحد 

عام  �سهد  حيث  والتطوير،  للنمو  الأ�سا�سية   املقومات  اأهم 

2007 طرح العديد من الربامج واملبادرات الرامية اإىل دعم 

مع  للموظفني  املن�سود  الوظيفي  التطور  وحتقيق  الإنتاجية 

الرتكيز على اجتذاب كوادر ب�رشية اإماراتية متميزة وتدريبها 

البنك. وقد  وتطويرها والحتفاظ بها على كافة م�ستويات 

تكللت جمهوداتنا يف هذا املجال بح�سول البنك على جائزة 

“تنمية املوارد الب�رشية يف القطاع امل�رشيف” لعام 2007 من 
معهد الإمارات للدرا�سات امل�رشفية واملالية. 

وي�سعدين من خالل �رصد تقرير اأعمال البنك للعام املن�رصم اأن انتهز 

اأع�ساء  لإخواين  وامتناين  �سكري  عميق  عن  للتعبري  الفر�سة  هذه 

جمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا للتزامهم ودعمهم الالحمدودين 

والتميز يف  بالنجاح  مكلاًل  البنك طريقاً  اأعمال  م�سرية  الذي جعل 

الكرام  اإىل م�ساهمينا وعمالئنا  بال�سكر  اأتوجه  الدولة. كما  اأ�سواق 

تاريخاً  البنك  م�سرية  امتداد  على  لنا  وموؤازرتهم  دعمهم  على 

وم�ستقباًل، ونتعهد مبوا�سلة بذل اجلهود والعمل على تطوير البنك 

مبا يخدم م�سلحة اجلميع والوطن.

�سعيد مبارك الهاجري

رئي�ض جمل�ض الإدارة  
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يف عام 2007، حقق بنك اأبوظبي التجاري الكثري من الجنازات البارزة واملتميزة بهدف احلفاظ على مكانته الريادية 

من خالل طرح املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة التي انعك�ست بح�سول البنك  على الكثري من اجلوائز التي ت�ساف 

اإىل �سجله احلافل باجلوائز التي جاءت تقديرا جلهوده املتميزة ودوره الفعال والريادي يف خدمة ال�سناعة امل�رشفية وتنمية 

القت�ساد الوطني. نذكر منها ما يلي:

.”Euromoney“ جائزة اأف�سل بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعام 2007 من  •
  .”CEO Middle East“ جائزة اأف�سل بنك يف ال�رشق الأو�سط لعام 2007 من جملة  •

  .”Asian Banker“ جائزة التميز يف اخلدمات املالية لالأفراد لعام 2007 من جملة  •
.“Banker Middle East Industry Awards“ جائزة اأف�سل حملة اإعالنية وت�سويقية من  •

.“JP Morgan Chase“ جائزة جودة النخبة من  •
.“Seatrade Middle East & Indian Subcontinent Awards“  جائزة متويل ال�سفن لعام 2007 من  •

جائزة الإدراج على القائمة الذهبية للمبادرة بالإف�ساح من هيئة الأوراق املالية وال�سلع.  •
جائزة الراعي املا�سي من موؤ�س�سة الإمارات.  •

ا�ستبيانات قيا�ض م�ستويات جوائز تقديرية واإجنازات

ر�ساء العمالء

تقرير الرئي�ض التنفيذي

اأظهرت ال�ستبيانات م�ستويات عالية من ر�سا العمالء عن خدمات  	•
ومنتجات البنك.

خدمات  باختيار  ال�ستبيان  يف  امل�ساركني  من  عالية  ن�سبة  اأو�ست  	•
البنك.

87% من امل�ساركني يف ال�ستبيان ف�سلوا التعامل مع البنك باعتباره  	•
البنك املف�سل لديهم.

يف  امللحوظ  للتح�سن  تقديرهم  عن  امل�ساركني  من   %75 اأعرب  	•
خدمات العمالء من خالل �سبكة فروع البنك املنت�رشة يف الدولة.

حظيت الفروع بر�سا 82% من امل�ساركني يف ال�ستبيان. 	•

اأثنى اأكرث من 77% على معاملة م�سوؤويل خدمات العمالء. 	•

حققت اخلدمات امل�رشفية عرب القنوات البديلة الن�سب التالية: 	•

اخلدمات امل�رشفية عرب النرتنت %91  -

اخلدمات امل�رشفية عرب اأجهزة ال�رشاف الآيل %85  -

مدى انت�سار �سبكة ال�رشاف الآيل %78  -

مركز الت�سال %80  -

اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف املتحرك %80  -
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�سايف الأرباح - دون حقوق الأقلية    1.987.518

الر�سوم والعمولت     873.960

اجمايل الأ�سول كما بنهاية 2007    106.213.849

الودائع بنهاية العام    57.160.820

اإجمايل القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل    27.370.264

جميع الأرقام باآلف الدراهم

الأعمال امل�رشفية التجاريةحتفيز ودعم كافة املوظفني �سارك بنك اأبوظبي التجاري خالل عام 2007 يف درا�سة  دولية لقيا�س م�ستوى 

ولء املوظفني، حيث مت اختيار اأحد اكرب مزودي حلول الأبحاث امليدانية املتقدمة 

يف الوليات املتحدة واأظهرت هذه الدرا�سة النتائج الرئي�سية التالية: 

	م�ستوى ولء موظفي بنك اأبوظبي التجاري يتما�سى مع م�ستويات  	•
باإدارة  تتمتع  التي  اجلن�سية  املتعددة  املوؤ�س�سات  يف  املوظفني  ولء 

جيدة.

	ر�ساء موظفي البنك عن فر�ض التقدم املهني والتطور ال�سخ�سي  	•
التي يوفرها البنك لهم.

	التزام بنك اأبوظبي التجاري مبراعاة تنوع اخللفيات الثقافية وتوفري  	•
والهتمام  مراعاة  مع  من�سف  ب�سكل  للموظفني  التدريب  فر�ض 

مب�ستوى ولء املوظفني.

خدمات  م�ستويات  حت�سني  بهدف  هيكلة  اإعادة  بعملية  القيام  	•
وعالقات العمالء وتلبية احتياجاتهم.

حت�سن ملحوظ يف الإجراءات والعمليات وتطوير املنتجات. 	•

الرتكيز  والودائع من خالل  الدفرتية  الأ�سول  تنمية  جناح كبري يف  	•
على الأ�سواق.

انخفا�ض الديون املعدومة بن�سبة %1.38. 	•

الرتكيز على اأعمال التمويل التجاري.  	•

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات: 	•

منو الإيرادات بن�سبة 25% وزيادة يف الأرباح بن�سبة %33  -

22 �سفقة بقيمة تتعدى 100 مليون درهم اإمارات  -

9 �سفقات بقيمة تتعدى 500 مليون درهم اإمارات  -

ارتفاع الدخل من عمليات حتويل الأموال عرب النرتنت بن�سبة   -

%228

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة: منو الإيرادات بن�سبة 38% وزيادة يف  	•
الأرباح بن�سبة %51.

اأداء متميز ملحفظة التمويل العقاري: ت�سجيل واعتماد 21 مطوراً  	•
ومنو يف احل�سة ال�سوقية.

75% زيادة يف عمالء اإدارة النقد. 	•

عرب  امل�رشفية  اخلدمات  يف  امل�سجلني  العمالء  يف  زيادة   %65 	•
النرتنت.
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ا�ستمرار النمو مبعدلت كبرية يف جميع جمالت املنتجات  	•
واخلدمات.

منتجات وخدمات مبتكرة توؤ�س�ض لقواعد م�رشفية جديدة. 	•

�سبكة فروع ت�ستمل على 39 فرعًا و115 جهاز �رشاف اآيل منت�رش  	•
يف جميع اأنحاء الدولة بالإ�سافة اإىل فرعني يف الهند. 

برنامج   ،)TouchPoints( حدود  بال  مكافاآت  برنامج  طرح  	•
مكافاآت الولء الأكرب والأو�سع  من نوعه يف دولة الإمارات.

العقاري: التمويل  خدمات  	•

مكانة ريادية يف خدمات التمويل العقاري  -

يف  الرئي�سيني  العقارات  مطوري  كافة  لدى  املف�سل  البنك   -

الإمارات

379% منو يف حمفظة خدمات التمويل العقاري  -

228% منو يف قاعدة العمالء  -

 

ال�سخ�سية: القرو�س  	•

احد اكرب املحافظ يف الدولة  -

ونوعية  الت�سعري  اأ�سا�ض  على  املخاطر  اإدارة  على  الرتكيز   -

ال�ستحواذ

عميل   500 بزيادة  الرثوات  لإدارة  اك�سيلين�سي  يف  عميل   2600 	•
جديد.

لعمالء  واخل�سو�سية  الراحة  درجات  اأق�سى  توفر  متطورة  مراكز   6 	•
اك�سيلين�سي يف مواقع متميزة حول الدولة.

طرح خدمات التمويل العقاري من اك�سيلين�سي وبرنامج احلماية املتميزة  	•
والتاأمني على حمفظة اجليب وغريها من املنتجات املبتكرة.

بوا�سطة  املدارة  الأ�سول  يف  زيادة  اإمارات  درهم  مليون   513 	•
اك�سيلين�سي.  

فعاليات ح�رشية لعمالء اك�سيلين�سي املميزين. 	•

العربية  لالأ�سواق   MSCI ملوؤ�رش  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سندوق  طرح  	•
باأ�سول تبلغ قيمتها 139.46 مليون درهم اإمارات حققت عوائد �سافية 

بن�سبة 42.1% مبا يوازي معدل منو �سنوي مركب بن�سبة %62.3.

.Bancassurance – 600%  ن�سبة النمو يف مبيعات التاأمني امل�رشيف 	•

برنامج “احلماية املتميزة” يجتذب 9000 عميل يف احد ع�رش �سهر. 	•

اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

واإدارة الرثوات

ال�سيارات: متويل  قرو�س  	•

ب�ساطة يف الإجراءات و�رشعة يف اإ�سدار املوافقات  -

�رشاكات اإ�سرتاتيجية مع كربيات وكالت ال�سيارات  -

42% منو يف حمفظة متويل ال�سيارات  -

الذكي: القر�س  	•

تو�سيع قاعدة ال�رشكاء من حمالت بيع العالمات التجارية الراقية   -

لت�سمل العديد من الأ�سماء البارزة

352% منو يف حمفظة القر�ض الذكي  -

282% منو يف قاعدة العمالء  -

الئتمان: بطاقات  	•

منو مبعدل اأ�رشع بن�سبة 50% من املعدل ال�سائد يف ال�سوق  -

خدمات مبتكرة حتقق م�سالح حملة بطاقات الئتمان �ساملة   -

الأوىل من نوعها  املكافئات وبطاقة فال�ض ما�سرتكارد  برامج 

يف املنطقة )بطاقة ائتمان ما�سرتكارد ال�سادرة عن بنك اأبوظبي 

التجاري واملزودة بتقنية ™PayPass من ما�سرتكارد(

-  80% منو يف قاعدة العمالء

72% منو يف حمفظة بطاقات الئتمان  -

الودائع: 	•

حتويل  مثل  واملبتكرة  اجلديدة  املنتجات  من  العديد  طرح   -

دولر3  املليون  اأحالم  ووديعة  اجلارية  احل�سابات  اأر�سدة 

وحملة الوديعة الثابتة مع اجلوائز الفورية

30% منو يف حمفظة ودائع العمالء  -

All – in- One 90% زيادة يف احل�سابات اجلارية  -

-  40% منو يف حمفظة الودائع الثابتة

40% منو يف قاعدة العمالء  -

امل�رصفية عرب النرتنت والهاتف املتحرك: اخلدمات  	•

امل�رشفية عرب  اخلدمات  اجلدد يف  امل�سرتكني  لعدد  قيا�سي  رقم   -

النرتنت والهاتف املتحرك

105% منو يف قاعدة العمالء امل�ستخدمني للخدمات امل�رشفية  -
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لالأوراق  �سوق دبي  يف  اإمارات  درهم  مليار   25 بقيمة  تداولت  	•
املالية و�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.

اأ�سهم بقيمة تتعدى 23 مليار درهم اإمارات يف عهدة ال�رشكة 	•

ا�ستكمال مراكز التداول: 	•

مركز للتداول يف املبنى الرئي�سي- اأبوظبي   -

مركز للتداول - دبي  -

مركز للتداول - العني  -

التداول عرب النرتنت  -

مركز الت�سال   -

6.588 ح�ساب يف �سوقي دبي واأبوظبي لالأوراق املالية واإيرادات  	•
تتخطي 38 مليون درهم اإمارات.

5.247 ح�ساب لدى مركز دبي املايل الدويل. 	•

م�سالح  اأف�سل  حتقيق  على  تركز  متخ�س�سة  مهيكلة  حلول  طرح  	•
العمالء من حيث معدلت الفائدة ومعامالت تداول ال�سلع و�رشف 

العمالت الأجنبية.

الت�سعري والهيكلة واإدارة  خربة وا�سعة واأنظمة متطورة يف جمالت  	•
الدفاتر. 

حلول مبتكرة  لإدارة املخاطر. 	•

حمفظة ل�رشف العمالت الأجنبية توؤمن للبنك مكانة اإقليمية بارزة. 	•

توقيع قر�ض جممع بقيمة 1.5 مليار دولر اأمريكي. 	•

درهم  مليار   3.5 بقيمة  الإمارات  درهم  بعملة  �سندات  اإ�سدار  	•
اإمارات.

اإ�سدارات يف الأ�سواق الدولية لروؤو�ض الأموال بقيمة 500 مليون  	•
دولر اأمريكي. 

والدولر  اأفريقيا  رند جنوب  مثل  بعمالت خمتلفة  �سندات  اإ�سدار  	•
النيوزيالندي والكرونا ال�سلوفاكية.

م�ساعفة قيمة برنامج الأوراق املالية بعملة اليورو من 2 مليار دولر  	•
اأمريكي اإىل 4 مليارات دولر اأمريكي.

رفع الودائع املحلية بن�سبة %30. 	•

ارتفاع معدلت ال�سيولة بن�سبة %20. 	•

وبنك  وال�ستثمار  للتمويل  الكويتية  ال�رشكة  بني  تفاهم  مذكرة  	•
اأبوظبي التجاري لطرح �سندوق امللكيات اخلا�سة بقيمة م�ستهدفة 

تبلغ 155 مليون دولر اأمريكي.

الأعمال م�سادر  	تنويع  	•

حتديد اأف�سل الفر�ض لتو�سع الأعمال امل�رشفية  -

التحتية وعمليات ال�ستحواذ  البنية  العديد من م�ساريع  متويل   -

والقرو�ض من خالل تواجد البنك يف الهند

ال�سعي وراء فر�ض جديدة لتنمية الأعمال  -

اخلزينة وال�ستثمارات�رشكة الظبي خلدمات الو�ساطة

اخلدمات ال�ست�سارية لل�رشكات

اإ�سرتاتيجية معامالت  	•

التو�سع يف الأ�سواق العمانية  -

جمل�ض  دول  يف  للتو�سع  اإ�سرتاتيجية  �رشاكات  يف  ال�ستثمار   -

التعاون

دعم م�ساريع التطوير العقاري يف الدولة  -

ال�ستثمارات اإدارة  	•

العليا  للموؤ�س�سة  التحتية  البنية  �سندوق  يف  ا�ستثمارات   -

للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة و�سندوق اأبوظبي التجاري- 

ماكوايري للبنية التحتية 

اإمارة  يف  املزارع  لأ�سحاب  املايل  الدعم  �سندوق  اإدارة   -

اأب�ظبي    
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من  البيانات  واأمن  املعلومات  تقنية  لأنظمة  حتديثا   2007 عام  يف  البنك  �سهد 

خالل:

ا�ستخدامات مبتكرة لتقنية املعلومات. 	•

ا�ستثمارات �سخمة يف مهارات وقدرات الكادر الوظيفي. 	•

اأول موؤ�س�سة مالية يف املنطقة ت�ستخدم نظام 	•
.Microsoft Windows Server 2008  

املجتمع  جتاه  مب�سوؤوليته  اإميانه  التجاري  اأبوظبي  بنك  ترجم   ،2007 عام  خالل 

الجتماعية  والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  رعاية  خالل  من  الواقع  ار�س  على 

والثقافية والعلمية.

والأبحاث  التنفيذي  التعليم  مركز  يف  الدولية  الأعمال  كر�سي  	•
."INSEAD" ملوؤ�س�سة

برنامج الدبلوم التطبيقي يف التميز القيادي الذي ت�رشف عليه �رشكة  	•
الدار العقارية. 

حملة الوقف اخلريي  التي اأطلقتها الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية  	•
والأوقاف. 

رعاية موؤمتر ومعر�ض البيئة 2007. 	•

رعاية معر�ض اأبوظبي للعقارات وال�ستثمار. 	• 

رعاية املوؤمتر الدويل ال�سنوي الثاين لالأفكار العربية. 	•

رعاية املوؤمتر الرابع ملجل�ض اخلدمات املالية الإ�سالمية. 	•

."Art Paris-Abu Dhabi" رعاية معر�ض الفن احلديث واملعا�رش 	•

ذوي  واأدوات  لأجهزة  الإماراتي  الأوروبي  املعر�ض  رعاية  	•
الحتياجات اخلا�سة والعر�ض اجلماعي الأول لذوي الحتياجات 

اخلا�سة.

الهالل  لهيئة  اخلريية  الأن�سطة  لدعم  درهم  مليون  مببلغ  التربع  	•
الأحمر.

العديد من املبادرات الناجحة لجتذاب وتدريب وتطوير مواطني  	•
الدولة.

رفع ن�سبة ال�سواغر للمواطنني. 	•

تعيني  39 مواطنا خريجا خالل عام 2007.  	•

تدريبية  دورات  ح�رشوا  الذين  املتدربني  املواطنني  ن�سبة  ارتفاع  	•
داخلية يف البنك اإىل 90% مقارنة مع 77% بنهاية العام املا�سي.

برنامج توطني ناجح ت�سمن 31 مواطنا يف منا�سب تنفيذية و43  	•
يف منا�سب اإدارية. 

امل�سوؤولية الجتماعيةالعمليات وتقنية املعلومات

 ورعاية الفعاليات 

اإ�سرتاتيجية التوطني
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تقرير حوكمة ال�رشكات 

منهج تطبيق قواعد حوكمة ال�رشكات يف بنك اأبوظبي التجاري 	•

اللتزام بقانون حوكمة ال�رشكات ال�سادر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع 	•

تعزيز تطبيقات حوكمة ال�رشكات 	•

جمل�ض الإدارة 	•

اللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة 	•

ح�سور اأع�ساء جمل�ض الإدارة لإجتماعات جمل�ض الإدارة واللجان املنبثقة عنه 	•

اأتعاب اأع�ساء جمل�ض الإدارة 	•

40

حوكمة ال�رشكات )عدالة/ �سفافية/م�سوؤولية (

متيزت ممار�ساتنا بالعدالة وال�سفافية وامل�سوؤولية، �سمن اإطار عمل ملمو�ض جلميع مبادرات حوكمة ال�رشكات.
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يدرك بنك اأبوظبي التجاري تلك املعايري ال�سارمة حلوكمة ال�رصكات املطلوبة يف 

الأ�سواق التي يعمل البنك فيها. ولذا، فان البنك ملتزم لي�س فقط بتلبية متطلبات 

تلك املعايري واإمنا اأي�سا بان يكون منوذجا يحتذى به يف هذا املجال وذلك بهدف:

حتقيق قيمة م�سافة مل�ساهمي بنك اأبوظبي التجاري 	•

حماية م�سالح م�ساهمي و�رشكاء البنك  	•

حت�سني قدرة البنك على التناف�سية لتلبية احتياجات عمالئه. 	•

 32 املالية وال�سلع رقم  الأوراق  الثامنة من قرار رئي�س هيئة  املادة  طبقا لأحكام 

ل�سنة 2007 ب�سان اإ�سدار قانون حوكمة ال�رصكات بالن�سبة لل�رصكات امل�ساهمة 

ا�ستمارة  على  حمررة  �سنوية  تقارير  تقدمي  يتعني  املوؤ�س�سي،  النظام  ومعايري  العامة 

عام  اأوائل  يف  اإلزاميا  التقارير  هذه  تقدمي  و�سي�سبح  ال�رصكات.  حوكمة  تقارير 

 .2010

الإ�سرتاتيجية وخطة العمل

التمويل  موؤ�س�سة  من  التجاري  اأبوظبي  بنك  طلب   ،2007 عام  يف 

اإجراء تقييم لأداء جمل�ض الإدارة ومراجعة  التابعة للبنك الدويل،  الدولية 

�ساملة  اإ�سرتاتيجية  وو�سع  البنك  لدى  املطبقة  ال�رشكات  حوكمة  معايري 

وخطة عمل تهدف اإىل:

اأن�سطة  على  والإ�رشاف  متابعة  على  الإدارة  جمل�ض  قدرة  تعزيز  	•
البنك

والتاأثري  بالفاعلية  تتميز  الإدارة  جمل�ض  عن  منبثقة  جلان  ت�سكيل  	•
وتت�سمن مهام خمتلفة من �ساأنها الإ�رشاف على ن�ساط البنك العام

املطلوبة يف  الأعمال اجليدة وال�سوابط  تطبيق ممار�سات  التاأكد من  	•
جميع اأعمال البنك

و�سع معايري وحتديد طرق اختيار وتعيني اأع�ساء جمل�ض الإدارة 	•

البنك ل�سمان اللتزام  عمليات  متابعة  من  التنفيذية  الإدارة  متكني  	•
التام بال�سوابط املقررة 

تر�سيخ حقوق امل�ساهمني وب�سفة خا�سة من خالل اللتزام مببادئ  	•
ال�سفافية والإف�ساح.

خطة التطبيق

هيئة  الوثيق مع  بالتعاون  التجاري  اأبوظبي  بنك  2007، متكن  عام  يف 

التمويل الدولية  من و�سع اإ�سرتاتيجية حوكمة ال�رشكات وخطة  تطبيق 

 2010 بالكامل بحلول عام  املقرر تطبيقها  التي من  الإ�سرتاتيجية  هذه 

على اأن يتم تطبيق جزء جوهري منها خالل عام 2008،  نذكر منها :

واقرتاح  اأع�سائه  اختيار  وطريقة  الإدارة  جمل�ض  ت�سكيل  مراجعة  	•
مكافاآتهم

اإعادة تنظيم جميع اللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة، بحيث تتكون  	•
من اللجان التالية:

جلنة التدقيق

يتم تو�سيع النطاق احلايل مل�سوؤوليات جلنة التدقيق، بحيث تت�سمن مراجعة 

كافة معامالت الأطراف ذات ال�سلة وو�سع اإجراءات احرتازية لتفادي 

اإمكانية حدوث اأي جتاوزات مبا يتما�سى والهدف من تطبيق اأعلى معايري 

الأخالقيات املهنية.

جلنة الرت�سيح واملتابعة واملكافاآت

تت�سمن م�سوؤولية جلنة الرت�سيح واملتابعة واملكافاآت الإ�رشاف على ت�سكيل 

جمل�ض الإدارة وانتقاء الأن�سب من بني املر�سحني لع�سوية املجل�ض والتاأكد 

من احتفاظ اأع�ساء جمل�ض الإدارة امل�ستقلني با�ستقالليتهم وو�سع اإجراءات 

ر�سمية ملراجعة املهارات املطلوب توافرها لدى املر�سحني لع�سوية جمل�ض 

املر�سحني  هوؤلء  من  انتخابه  يتم  من  تعيني  اإجراءات  وكذلك  الإدارة، 

ورفع التو�سيات بخ�سو�ض مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وفريق الإدارة 

التنفيذية واملوظفني الآخرين )مبا يف ذلك برامج احلوافز طويلة الأمد(. 

كما تناط بهذه اللجنة امل�سوؤولية عن تطوير وتطبيق ومراجعة  �سيا�سات 

التنفيذيني  املدراء  البنك من  الب�رشية والتدريب وحتديد متطلبات  املوارد 

حمتوى  وحتديد  التعريفي  الدليل  واإعداد  اختيارهم  واأ�س�ض  واملوظفني 

الدورات التدريبية لأع�ساء جمل�ض الإدارة اجلدد واحلاليني.

جلنة حوكمة ال�رصكات

وخطة  اإ�سرتاتيجية  وتطبيق  تطوير  على  بالإ�رشاف  اللجنة  هذه  ت�سطلع 

عمل حوكمة ال�رشكات.

جلنة اإدارة املخاطر

تتمثل مهام جلنة اإدارة املخاطر يف تطوير والإ�رشاف على اإجراءات اإدارة 

املخاطر واحلد من تلك املخاطر وال�سيطرة عليها عالوة على الإف�ساح 

عن كافة املعلومات والبيانات املتعلقة باملخاطر املحتملة.

جلنة اإدارة الأ�سول

تقوم هذه اللجنة بدرا�سة المور املتعلقة باإدارة الأ�سول امل�رشفية  احلالية 

وامل�ستقبلية.

بنك  لدى  املتبعة  ال�رشكات  حوكمة  قواعد  عن  التفا�سيل  من  للمزيد 

اأبوظبي التجاري، يرجى زيارة موقعنا اللكرتوين

ww.adcb.com/aboutus

الريادة يف حوكمة ال�رشكات 

منهج تطبيق قواعد حوكمة ال�رشكات 

يف بنك اأبوظبي التجاري

اللتزام بقانون حوكمة ال�رشكات 

ال�سادر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع

تعزيز تطبيقات حوكمة ال�رشكات
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التعيينات

لبنك  النظام الأ�سا�سي  2007، وطبقا لأحكام  31 دي�سمرب  اعتبارا من 

اإدارة  جمل�ض  البنك  اإدارة  يتوىل  الأ�سا�سي(،  )النظام  التجاري  اأبوظبي 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مواطني  من  اأع�ساء  ت�سعة  من  يتكون 

يحق ملجل�ض اأبوظبي لال�ستثمار) املجل�ض( ب�سفته ممثل حكومة اأبوظبي 

“املالك الأكرب” تعيني خم�سة اأع�ساء يف جمل�ض الإدارة وتنتخب اجلمعية 
العمومية باقي اأع�ساء جمل�ض الإدارة من امل�ساهمني املوؤهلني طبقا لأحكام 

النظام الأ�سا�سي.

حيث يتوىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة منا�سبهم ملدة ثالث �سنوات ي�ستقيلون 

يف نهايتها، اإل انه يحق اإعادة انتخابهم لأكرث من مرة.

املجل�ض  ين�ساأ يف  قد  �ساغر  اأي  ل�سغل  تعيني ع�سو  الإدارة  يحق ملجل�ض 

العادية  العمومية  اجلمعية  التعيني على  يعر�ض هذا  اأن  ال�سنة على  خالل 

يف اأول انعقاد لها لإقرار اأو رف�ض هذا التعيني. ويحق   ملجل�ض اأبوظبي 

لال�ستثمار تعيني ع�سو بديل ليحل مكان اأي من ممثليه يف جمل�ض الإدارة 

يف اأي وقت. ويف جميع احلالت، يكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه.

اأبوظبي  جمل�ض  قبل  من  املعينني  اأع�سائه  بني  من  الإدارة  جمل�ض  ينتخب 

جمل�ض  لرئي�ض  نائبا  انتخاب  ويجوز  الإدارة  ملجل�ض  رئي�سا  لال�ستثمار 

الإدارة على اأن يكون كالهما من مواطني الدولة.

جلنة التدقيق

ومدققي  البنك  عالقة  تن�سيق  عن  بامل�سوؤولية  التدقيق  جلنة  ت�سطلع 

بالإ�رشاف  التدقيق  جلنة  تقوم  كما  اأعماله  على  والإ�رشاف  احل�سابات 

التاأكد من  امل�سوؤولية عن  الداخلي وتتوىل  التدقيق  واإدارة  على عمليات 

ال�سيا�سات  كافة  مع  البنك  يطبقها  املخاطر  لإدارة  �ساملة  �سيا�سة  وجود 

بالقرارات  املرتبطة  واملخاطر  الئتمانية  بالأ�سواق  املرتبطة  والإجراءات 

القانونية  واملخاطر  الفائدة  و�سعر  وال�سيولة  والعمليات  للدولة  ال�سيادية 

واملخاطر الأخرى املتعلقة بال�سمعة التجارية. وتقوم اللجنة اأي�سا مبراجعة 

�سيا�سات المتثال املطبقة من قبل البنك واإجراءات تطبيق تلك ال�سيا�سات 

املتابعة والرقابة لدى  اإجراءات  التاأكد من مدى تطبيق وفاعلية  وكذلك 

البنك.

تقارير  ترفع  اأدنى، حيث  ب�سكل  �سنويا  مرات  اأربع  التدقيق  جتتمع جلنة 

واإدارات  العمل يف كافة دوائر  �سري  الإدارة عن كيفية  اإىل جمل�ض  دورية 

البنك.

جلنة التعوي�سات

تعمل جلنة التعوي�سات على القيام مبراجعات دورية مل�ستويات التعوي�سات 

وترفع تو�سياتها مع مراعاة النتائج ال�سنوية لتلك املراجعات واملوازنات 

واللجان  الإدارة  وجمل�ض  التنفيذية  لالإدارة  الفردي  والأداء  املو�سوعة 

ملكافاأة  والتعوي�سات  للحوافز  خطط  بو�سع  تقوم  كما  عنه.   املنبثقة 

املوظفني املتميزين. ويحق لهذه اللجنة ال�ستعانة باخلربات اخلارجية من 

ا�ست�ساريي وخرباء التعوي�سات لتقدمي الن�سح وامل�سورة الالزمني. 

اللجنة  ترفع  كما  الأقل،  على  �سنة  كل  مرتني  التعوي�سات  جلنة  جتتمع 

تقرير �سنوي اإىل جمل�ض الإدارة ي�ستمل على تقييم ذاتي لأداء اللجنة لل�سنة 

املن�رشمة.

ال�سالحيات وامل�سوؤوليات

الإ�سرتاتيجية  البنك وو�سع  اإدارة  بامل�سوؤولية عن  الإدارة  ي�سطلع جمل�ض 

ويحدد  للبنك  التنفيذي  الرئي�ض  بتعيني  املجل�ض  يقوم  كما  العامة. 

�سالحياته واأتعابه ويكون ملجل�ض الإدارة ال�سلطة وال�سالحية التامة للقيام 

بكل ما تق�سيه اأو تتطلبه اإدارة البنك  وت�رشيف اأعماله. ويجوز ملجل�ض 

ب�سالحيات  الإدارة  جمل�ض  عن  منبثقة  تنفيذية  جلنة  يفو�ض  اأن  الإدارة 

و�سلطات تخت�ض مبراعاة ومتابعة م�سالح البنك وامل�ساهمني.

الإدارية  املهام  من  العديد  الإدارة  مبجل�ض  يناط  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

العمومية  التي ت�ستمل على الإ�رشاف على م�سمون اجتماعات اجلمعية 

البنك  �سجالت  على  والإ�رشاف  احل�سابات  مدققي  وتعيني  واحل�سابات 

جميعها طبقا للتفا�سيل الواردة يف النظام الأ�سا�سي للبنك.

اللجنة التنفيذية

املتنوعة  املهام  من  بعدد  ا�سبوعيا،  جتتمع  التي  التنفيذية،  اللجنة  ت�سطلع 

املرتبطة باملخاطر الئتمانية، حيث ت�سدر التوجيهات الإدارية التنظيمية 

الئتمانية  ال�سيا�سات  واعتماد   الإقرا�ض  �سيا�سة  بتغيري  املتعلقة  الداخلية 

اإدارة  وا�سرتاتيجيات  الئتمان  اإجراءات  دليل  اإىل  بالإ�سافة  للبنك، 

اللجنة  اأداء املحفظة الئتمانية. وت�ستمل مهام  املخاطر ومراجعة تقارير 

التنفيذية كذلك على النظر يف بع�ض القرتاحات املتعلقة بال�سرتاتيجيات 

ال�ساملة قبل عر�سها على جمل�ض الإدارة للموافقة عليها. وتتمتع اللجنة 

من   %7 لغاية  الئتمانية  اللتزامات  على  املوافقة  ب�سالحية  التنفيذية 

راأ�سمال البنك. 

جلنة املوارد الب�رصية

ذلك  يف  مبا  البنك  يف  الب�رشية  املوارد  تنظيم  على  اجلنة  هذه  ت�رشف 

�سيا�سات التوظيف واختيار املوظفني والتدريب وعمل مراجعات دورية 

واحلوافز وخطط  امل�سرتدة  واملبالغ  بامل�ساريف  املتعلقة  البنك  ل�سيا�سات 

التعوي�سات وال�ستقالت واإنهاء اخلدمات. كما ترفع اللجنة اقرتاحات 

بخ�سو�ض مكافاآت اأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا.

برفع  �سنويا،  اجتماعات  اأربعة  تعقد  التي  الب�رشية،  املوارد  جلنة  وتقوم 

تقارير ن�سف �سنوية وتو�سيات بخ�سو�ض كافة امل�سائل املرتبطة بعملها 

اإىل جمل�ض الإدارة تت�سمن تقييم ذاتي لأداء اللجنة. 

جلنة التح�سيل

تتابع جلنة التح�سيل حمفظة القرو�ض املعقدة وطرق حت�سيلها لدى البنك 

بهدف تخفي�ض ن�سبة الديون املعدومة اإىل اأدنى م�ستوياتها. وتتمتع هذه 

اللجنة ب�سالحية اعتماد اتفاقيات الت�سوية واإعادة هيكلة وجدولة الديون 

التي ل تزيد قيمتها على 250 مليون درهم اإمارات. كما اإن لها �سالحية 

اتخاذ القرارات اخلا�سة ب�سطب الديون املعدومة حتى 25 مليون درهم 

اإمارات وو�سع ال�سيا�سات املتعلقة بعمل املخ�س�سات الالزمة يف جميع 

لل�رشكات  امل�رشفية  اخلدمات  قطاعات  فيها  مبا  البنك،  اأعمال  جمالت 

والأفراد وكذلك اخلدمات امل�رشفية التجارية. كما يجوز للجنة التح�سيل 

اأو ترتيبات  تفوي�ض اأي من �سالحياتها باملوافقة على  ترتيبات الت�سوية 

�سطب الديون اإىل جلان فرعية اأو فرق عمل معينة من بني اأع�ساء الإدارة 

التنفيذية برئا�سة الرئي�ض التنفيذي للبنك �سمن حدود معينة. 

اللجنة ال�ست�سارية ل�سندوق النوخذة

ت�رشف على العمليات وال�سرتاتيجيات ال�ستثمارية ل�سندوق النوخذة، 

وا�سرتاتيجيات  اأداء  عن  تقارير  بتقدمي  ال�سندوق  مدير  يقوم  حيث 

يتم  دورية  اجتماعات  اللجنة  وتعقد  �سنويًا.  وربع   �سهريًا  ال�سندوق 

بتطبيق  املتعلقة  والتو�سيات  ال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  �سياغة  خاللها 

وتنفيذ تلك ال�سرتاتيجيات يف معامالت ال�سندوق على اأن يتوىل مدير 

ال�سندوق امل�سوؤولية الكاملة عن القيام بتنفيذ هذه التو�سيات.

اللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة

جمل�ض الإدارة
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املن�سب احلايلال�سم

جمل�س الإدارة

9 اجتماعات

اللجنة التنفيذية

43 اجتماع

جلنة التح�سيل

4 اجتماعات

اللجنة ال�ست�سارية 

ل�سندوق النوخذة

5 اجتماعات

جلنة التدقيق

7  اجتماعات

جلنة املوارد الب�رصية

3 اجتماعات

جلنة التعوي�سات

4 اجتماعات

عامر عبد اجلليل الفهيم
3
4-2-7-ع�سو جمل�ض الإدارة

40-8-ع�سو جمل�ض الإدارةعبد اهلل املطوع

حمد �سعيد البادي
2 ،1

1-3-2-3-ع�سو جمل�ض الإدارة

جون بول فيالن
2
4ر3-19-9-ع�سو جمل�ض الإدارة

مايكل كارابيت
2 ،1

2-ع�سو جمل�ض الإدارة

حممد علي الظاهري
4 ،2

3-2ر6-ع�سو جمل�ض الإدارة

حممد دروي�ض اخلوري
3
5-8-ع�سو جمل�ض الإدارة

حممد �سلطان الهاملي
2
3-3ر3-35-7-ع�سو جمل�ض الإدارة

را�سد حميد املزروعي
3
6ر7-ع�سو جمل�ض الإدارة

�سعيد مبارك الهاجري
2
4-4ر27ر9رع�سو جمل�ض الإدارة

�سامل حممد العامري
4 ،2

2-21-6-ع�سو جمل�ض الإدارة

رئي�ض ر

ع�سو -
ينتهي تعيينه يف 9 مايو 2007 1

**
عن جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار 2

ع�سو م�ستقل 3

عني اعتبارا من 9 مايو 2007 4

     

ح�رش بع�ض اأع�ساء الإدارة التنفيذية للبنك اجتماعات جمل�ض الإدارة واللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة  
*

بتاريخ 21 فرباير 2007، انتقلت ملكية الأغلبية يف اأ�سهم البنك اإىل جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار  وبالتايل اأ�سبح بع�ض اأع�ساء جمل�ض الإدارة املر�سحني اأ�سا�سًا من قبل جهاز اأبوظبي لال�ستثمار مر�سحني من قبل جمل�ض   
**

اأبوظبي لال�ستثمار.

�سيا�سة الأتعاب

حتدد اأتعاب اأع�ساء جمل�ض الإدارة بوا�سطة امل�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العمومية ويظهر اجلدول التايل الأتعاب املعتمدة من قبل م�ساهمي البنك كما بتاريخ 31 دي�سمرب 2007. ويتم طرح اأي تغريات مقرتحة على 

هذه الأتعاب للح�سول على موافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني عليها. وطبقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي للبنك، ل يجوز اأن تتعدى اأتعاب اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف اأي �سنة واحدة ن�سبة 10% من �سايف اأرباح البنك عن 

ال�سنة املالية بعد خ�سم خم�س�سات ال�ستهالك والحتياطيات وبعد توزيع اأرباح ل تقل عن 5% من راأ�ض املال على امل�ساهمني.

الأتعاب

اأتعاب ح�سور كل اجتماع للجان املنبثقة عن جمل�س الإدارةاأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة

750.0005.000رئي�ض جمل�ض الإدارة

500.0004.000ع�سو جمل�ض الإدارة

كما بتاريخ 31 دي�سمرب 2007،  مل يكن اأع�ساء جمل�ض الإدارة يح�سلون على اأي منح ومل تكن هناك اأي برامج حتفيزية طويلة الأجل اأو اأي حوافز اأخرى متاحة لهم. ول يح�سل اأع�ساء جمل�ض الإدارة على اأي معا�سات 

تقاعد من البنك.

الأ�سهم اململوكة لأع�ساء جمل�س الإدارة

التغري يف الأ�سهم اململوكةالأ�سهم اململوكة بتاريخ 31 دي�سمرب 2007الأ�سهم اململوكة بتاريخ 1 يناير 2007ا�سم الع�سو

--1.601.1141.601.114عامر عبد اجلليل الفهيم

--1.951.9981.951.998عبد اهلل املطوع

--00حمد �سعيد البادي

--5.0005.000جون بول فيالن

--00مايكل كارابيت

--00حممد علي الظاهري

--530.000530.000حممد دروي�ض اخلوري

--00حممد �سلطان الهاملي

--13.436.71713.436.717را�سد حميد املزروعي

--155.000155.000�سعيد مبارك الهاجري

--00�سامل حممد العامري

www.adcb.com/aboutus للمزيد من التفا�سيل عن قواعد حوكمة ال�رشكات املتبعة لدى بنك اأبوظبي التجاري، يرجى زيارة موقعنا اللكرتوين

ح�سور اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

لإجتماعات جمل�ض الإدارة واللجان 

املنبثقة عنه*

اأتعاب اأع�ساء جمل�ض الإدارة
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عالء عريقات

نائب الرئي�ض التنفيذي

روبرت براي�ض

رئي�ض دائرة الئتمان

اأروب خموبا�ساي

رئي�ض جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

زكي الهمداين

رئي�ض الدائرة القانونية واإدارة الأ�سول اخلا�سة

تريي باردوري

رئي�ض دائرة العمليات

ولرت بومبيليانو

رئي�ض دائرة اخلزينة وال�ستثمار

اأحمد بركات 

رئي�ض جمموعة اإدارة الرثوات

�سلطان املحمود

رئي�ض دائرة املوارد الب�رشية

فيجاي ك�ستوري

رئي�ض دائرة التخطيط واملراقبة املالية

�رشي عرار

رئي�ض املجموعة امل�رشفية التجارية

يا�رش من�سور

رئي�ض دائرة العالقات اخلارجية

مدير املكتب التنفيذي لرئي�ض جمل�ض الدارة

�سكرتري جمل�ض الدارة

عبد الرزاق علي

رئي�ض دائرة التدقيق الداخلي

�سيوما�ض كالت�رش

رئي�ض دائرة ال�ستثمارات امل�رشفية

جا�سم الدرمكي

رئي�ض دائرة العالقات احلكومية

الوك كاكار

رئي�ض دائرة اخلدمات الإ�ست�سارية لل�رشكات

4849 الدارة التنفيذية
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51 التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل 	•
امليزانية العمومية املوحدة  	•

بيان الدخل املوحد 	•
بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد  	•

بيان التدفقات النقدية املوحدة  	•
اإي�ساحات تتعلق بالبيانات املالية املوحدة   	•

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

حوكمة ال�رشكات )عدالة/ �سفافية/م�سوؤولية (

متيزت ممار�ساتنا بالعدالة وال�سفافية وامل�سوؤولية، �سمن اإطار عمل ملمو�ض جلميع مبادرات حوكمة ال�رشكات. وبالرغم من اأن البع�ض 

يعتقد اأن حوكمة ال�رشكات ل تزيد عن كونها  جمرد و�سف ملهمة جمل�ض الإدارة ومدققي احل�سابات، فاأننا نعترب هذا التعبري مرادفا 

جلميع املمار�سات التي تنعك�ض على م�سالح م�ساهمينا وعمالئنا.

50
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التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

املقدمـة

امليزانية  بـ »البنك«(، والتي تتكون من  اإليها معًا  التابعة )ي�سار  -  �رشكة م�ساهمة عامة و�رشكاته  التجاري  اأبوظبي  املالية املوحدة املرفقة لبنك  البيانات  قمنا بتدقيق 

العمومية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007، والبيانات املوحدة للدخل، التغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�ض 

لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة، واإي�ساحات تف�سريية اأخرى واملبينة يف ال�سفحات من 53 اإىل 122.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

تطبيق  ت�سميم،  امل�سوؤولية  هذه  وت�سمل  املالية.  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  عادلة  ب�سورة  وعر�سها  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  عن  م�سوؤولة  الإدارة  اإن 

والإحتفاظ برقابة داخليـة لغر�ض اإعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة خاليًة من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ، وت�سمل 

م�سوؤولية الإدارة اإختيار واإتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

اأن نتقيد  اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري  اإ�ستناداً  البيانات املالية املوحدة  اإبداء راأي حول هذه  اإن م�سوؤوليتنا هي 

مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية.

اإىل تقدير مدقق  املالية املوحدة. ت�ستند الإجراءات املختارة  البيانات  للمبالغ والإف�ساحات يف  ثبوتية  بّينات تدقيق  باإجراءات للح�سول على  القيام  التدقيق  يت�سمن 

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 تلك املخاطر، ياأخذ 

مدقق احل�سابات يف الإعتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمن�ساأة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة، وذلك لغر�ض ت�سميم اإجراءات التدقيق 

املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�ض لغر�ض اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�ساأة. يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية 

التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية املوحدة. 

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.

الـراأي

يف راأينـا، اأن البيانـات املاليـة تظهـر ب�سورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، الو�سع املايل للبنك كما يف 31 دي�سمرب 2007 واأدائه املايل، وتدفقاته النقدية لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية اأخرى

اأي�سًا، اأن البنك يحتفظ ب�سجالت ح�سابية منتظمة واأن حمتويات تقرير جمل�ض الإدارة املتعلقة بالبيانات املالية تتوافق مع ال�سجالت املحا�سبية. ولقد ح�سلنا  وبراأينا 

على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �رشورية لأغرا�ض التدقيق. ويف حدود املعلومات التي توفـرت لنا، مل تقع خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية 

الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )8( ل�سنة 1984 )وتعديالتـه(، اأو للنظـام الأ�سا�سـي للبنك خالل ال�سنة والتي قد توؤثر ب�سكل جوهري على املركز 

املايل للبنك اأو نتائج عملياته لل�سنة.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

اإىل ال�سادة امل�ساهمني

بنك اأبوظبي التجاري - �رشكة م�ساهمة عامة

اأب�ظبي – الإمارات العربية املتحدة 

�سابا يو�سف �سنداحة

رقم القيد 410

4 فرباير 2008

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

 جميع الأرقام باآلف الدراهم

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007
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كما يف

 31 دي�سمرب 2007

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007

اإرفني نوك�س

الرئي�ض التنفيذي

�سعيد الهاجري

رئي�ض جمل�ض الإدارة

2007 2006 2007 اإي�ساح

األف دولر اأمريكي األف درهـم األف درهـم

املوجـودات

4.262.888 1.898.457 15.657.588 4 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

1.641.809 10.065.209 6.030.364 5 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

33.333 77.630 122.433 6 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

20.603.344 62.424.649 75.676.082 7 قرو�ض و�سلفيات، �سايف 

835.350 998.544 3.068.242 8 اأدوات مالية م�ستقة

808.110 3.700.744 2.968.188 9 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

121.353 -  445.730 10 اإ�ستثمارات عقارية

477.191 1.411.121 1.752.721 11 موجودات اأخرى

134.086 512.024 492.501 12 ممتلكات ومعدات، �سايف

                                                            
28.917.464 81.088.378 106.213.849 جمموع املوجودات

                                                            
املطلوبـات 

1.524.197 7.970.187 5.598.376 13 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

15.562.434 43.396.851 57.160.820 14 ودائع العمالء

7.451.746 16.610.194 27.370.264 15 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

657.030 806.033 2.413.269 8 اأدوات مالية م�ستقة

615.131 1.580.935 2.259.377 16 مطلوبات اأخرى

                                                            
25.810.538 70.364.200 94.802.106 جمموع املطلوبات

                                                            
حقوق امللكية 

1.089.028 4.000.000 4.000.000 17 راأ�ض املال

648.151 1.983.157 2.380.661 18 احتياطيات نظامية وقانونية

585.353 2.075.000 2.150.000 18 احتياطي عام واحتياطي طوارىء

329.431 1.210.000 1.210.000 19 اأن�سبة اأرباح مقرتحة للتوزيع

(25.825) 47.329 (94.854) التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة

449.688 1.342.892 1.651.705 الأرباح امل�ستبقاة

                                                            
3.075.826 10.658.378 11.297.512 حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�رصكة الأم

31.100 65.800 114.231 حقوق الأقلية
                                                            

3.106.926 10.724.178 11.411.743 جمموع حقوق امللكية
                                                            

28.917.464 81.088.378 106.213.849 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

                                                            
15.138.754 39.232.789 55.604.642 29 التزامات ومطلوبات طارئة

                                                            

2007 2006 2007 اإي�ساح

األف دولر اأمريكي األف درهـم األف درهـم

1.631.425 4.127.608 5.992.224 20 اإيرادات الفوائد

(1.008.388) )2.353.617( (3.703.809) 21 م�رشوفات الفوائد 

                                                            
623.037 1.773.991 2.288.415 �سايف اإيرادات الفوائد 

237.942 1.129.246 873.960 22 �سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

31.736 72.076 116.566 23 �سايف اأرباح من املتاجرة يف عمالت اأجنبية 

80.414 -  295.361 10 زيادة يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات عقارية

23.883 109.396 87.724 �سايف اأرباح من املتاجرة يف م�ستقات مالية

97 3.785 356 اأن�سبة اأرباح مقبو�سة 

28.711 )28.224( 105.456 24 اأرباح/)خ�سائر( لإ�ستثمارات لغر�ض املتاجرة والإ�ستثمار

8.722 36.908 32.036 اإيرادات عمليات اخرى 

                                                            
1.034.542 3.097.178 3.799.874 اإيرادات العمليات 
                                                            

(148.039) )440.218( (543.743) م�رشوفات املوظفني 

(13.681) )41.064( (50.252) 12 ال�ستهالك 

(112.887) )272.597( (414.635) م�رشوفات عمليات اخرى 

(39.032) )193.470( (143.363)
خم�س�ض القرو�ض وال�سلفيات امل�سكوك يف حت�سيلها، 

�سايف من املبالغ امل�سرتدة

(134.368) -  (493.535) 9 خ�سائر اإنخفا�ض قيمة اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

(17.985) -  (66.060) 29 خ�سائر اإنخفا�ض امل�ستقات املالية الإئتمانية القرتا�سيه

                                                            
(465.992) )947.349( (1.711.588) م�رصوفات العمليات 
                                                            

568.550 2.149.829 2.088.286 اأرباح العمليات، قبل ال�رصائب

(914) )2.630( (3.356) 26 م�رشوفات �رشيبة الدخل اخلارجية
                                                            

567.636 2.147.199 2.084.930 �سايف اأرباح ال�سنة 
                                                            

عائدة اإىل:

541.115 2.081.617 1.987.518 حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�رشكة الأم

26.521 65.582 97.412 حقوق الأقلية
                                                            

567.636 2.147.199 2.084.930 �سايف اأرباح ال�سنة
                                                            

0.14 0.52 0.50 25 العائد الأ�سا�سي على ال�سهم )درهم( 
                                                            

بيان الدخل املوحد امليزانية العمومية املوحدة

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ليتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدةت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ليتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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املجمـوع حقوق الأقلية

عائدة اإىل 

حقوق امللكية 

للم�ساهمني يف 

ال�رصكة الأم

الأرباح 

امل�ستبقاة

التغريات 

املرتاكمة يف 

القيمة العادلة 

اأن�سبة اأرباح مقرتحة 

للتوزيع

احتياطي 

طوارئ

احتياطي 

عـام

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

نظامي راأ�س املال اإي�ساح

الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم

10.724.178 65.800 10.658.378 1.342.892 47.329 1.210.000 150.000 1.925.000 969.185 1.013.972 4.000.000 الر�سيد كما يف 1 يناير 2007

)1.258.981( )48.981( (1.210.000) -  -  (1.210.000) -  -  -  -  -  19 اأن�سبة اأرباح مدفوعة

2.084.930 97.412 1.987.518 1.987.518 -  -  -  -  -  -  - �سايف اأرباح �سنة 2007 

8.253 -  8.253 8.253 -  -  -  -  -  -  -  

فرق ناجت عن حتويل املوجودات 

واملطلوبات العاملة للفروع اخلارجية 

-  -  -  )198.752( -  -  -  -  -  198.752 -  18 حمول اإىل الحتياطي النظامي

-  -  -  )198.752( -  -  -  -  198.752 -  -  18 حمول اإىل الحتياطي القانوين

-  -  -  )75.000( -  -  -  75.000 -  -  -  18 حمول اإىل الحتياطي العام

)144.581( -  )144.581( -  )144.581( -  -  -  -  -  -  

نق�ض يف القيم العادلة لالإ�ستثمارات 

املتاحة للبيع

)4.750( -  )4.750( )4.750( -  -  -  -  -  -  - مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

2.694 -  2.694 -  2.694 -  -  -  -  -  -  

خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات 

متاحة للبيع

-  -  -  296 )296( -  -  -  -  -  -  

خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات 

متاحة للبيع )�سابقًا مدرجة �سمن 

الأرباح املرتاكمة وذلك عند تطبيق 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39(

-  -  -  )1.210.000( -  1.210.000 -  -  -  -  -  19 اأن�سبة اأرباح نقدية مقرتحة

                                                                                                                                                                                                                            

11.411.743 114.231 11.297.512 1.651.705 (94.854) 1.210.000 150.000 2.000.000 1.167.937 1.212.724 4.000.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2007

                                                                                                                                                                                                                            

املجمـوع حقوق الأقلية

عائدة اإىل حقوق 

امللكية للم�ساهمني 

يف ال�رصكة الأم

الأرباح 

امل�ستبقاة

التغريات 

املرتاكمة يف 

القيمة العادلة 

اأن�سبة اأرباح 

مقرتحة للتوزيع

احتياطي 

طوارئ

احتياطي 

عـام

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

نظامي راأ�س املال اإي�ساح

الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم

8.618.413 9.483 8.608.930 966.216 75.881 -  150.000 1.850.000 761.023 805.810 4.000.000 الر�سيد كما يف 1 يناير 2006

)9.265( )9.265( -  -  -  -  -  -  -  -  - اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

2.147.199 65.582 2.081.617 2.081.617 -  -  -  -  -  -  - �سايف اأرباح �سنة 2006 

1.087 -  1.087 1.087 -  -  -  -  -  -  -  

فرق ناجت عن حتويل املوجودات 

واملطلوبات العاملة للفروع اخلارجية 

-  -  -  )208.162( -  -  -  -  -  208.162 -  18 حمول اإىل الحتياطي النظامي

-  -  -  )208.162( -  -  -  -  208.162 -  -  18 حمول اإىل الحتياطي القانوين

-  -  -  )75.000( -  -  -  75.000 -  -  -  18 حمول اإىل الحتياطي العام

)28.401( -  )28.401( -  )28.401( -  -  -  -  -  -  

زيادة/ نق�ض يف القيم العادلة 

لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع

)4.750( -  )4.750( )4.750( -  -  -  -  -  -  - مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

)151( -  )151( -  )151( -  -  -  -  -  -  

اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات 

متاحة للبيع

46 -  46 46 -  -  -  -  -  -  -  

خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات 

متاحة للبيع )�سابقًا مدرجة �سمن 

الأرباح املرتاكمة وذلك عند تطبيق 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39(

-  -  -  )1.210.000( -  1.210.000 -  -  -  -  -  19 اأن�سبة اأرباح نقدية مقرتحة

                                                                                                                                                                                                                            

10.724.178 65.800 10.658.378 1.342.892 47.329 1.210.000 150.000 1.925.000 969.185 1.013.972 4.000.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2006

                                                                                                                                                                                                                            

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ليتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدةت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ليتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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2007 2006 2007 اإي�ساح

األف دولر اأمريكي األف درهـم األف درهـم

الأن�سطة الت�سغيلية 

568.550 2.149.829 2.088.286 �سايف الأرباح قبل ال�رشائب وح�سة الأقلية

التعديالت:

2.067 956 7.589 فروقات حتويل عمليات اأجنبية 

13.681 41.064 50.252 ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

(108) )25( (396) الربح الناجت عن بيع ممتلكات ومعدات 

80.235 339.293 294.702 خم�س�ض القرو�ض وال�سلفيات امل�سكوك يف حت�سيلها

(41.203) )145.823( (151.339) خم�س�سات مرجتعة لقرو�ض و�سلفيات م�سكوك يف حت�سيلها

134.368 -  493.535 اإنخفا�ض قيمة اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

17.985 -  66.060 اإنخفا�ض امل�ستقات املالية الإئتمانية القرتا�سيه

(28.711) )11.467( (105.456) الربح من بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

(80.414) -  (295.361) الزيادة يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات عقارية
                                                            

666.450 2.373.827 2.447.872 اأرباح العمليات قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة 

542.904 455.112 1.994.085 النق�ض يف ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

(12.198) 315.206 (44.803) )الزيادة(/ النق�ض يف ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

(3.646.827) )20.454.058( (13.394.796) الزيادة يف قرو�ض و�سلفيات العمالء

(511.620) )587.709( (1.879.179) الزيادة يف موجودات امل�ستقات املالية

(93.003) )442.805( (341.600) الزيادة يف املوجودات الأخرى

632.964 )1.312.767( 2.324.877 الزيادة/ )النق�ض( يف الأر�سدة امل�ستحقة للبنوك

3.747.337 9.459.472 13.763.968 الزيادة يف ودائع العمالء

437.581 448.280 1.607.236 الزيادة يف مطلوبات امل�ستقات املالية 

166.543 515.980 611.712 الزيادة يف املطلوبات الأخرى
                                                            

1.930.131 )9.229.462( 7.089.372 النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( العمليات الت�سغيلية

(1.293) )1.850( (4.750) مكافاأة مدفوعة ملجل�س الإدارة 

(731) )2.630( (2.686) �رصائب خارجية مدفوعة 
                                                            

1.928.107 )9.233.942( 7.081.936 �سايف النقد الناجت من/ )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية
                                                            

الأن�سطة ال�ستثمارية

(310.836) )3.705.912( (1.141.700) �رشاء ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

365.992 1.759.583 1.344.290 عوائد بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

(24.643) )149.776( (90.515) �رشاء ممتلكات ومعدات بال�سايف 

(24.523) -  (90.072) �رشاء اإ�ستثمارات عقارية

150 36 550 عوائد بيع ممتلكات ومعدات 
                                                            

6.140 )2.096.069( 22.553 �سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية
                                                            

الأن�سطة التمويلية

2.877.634 8.832.980 10.569.551 عائدات قرو�ض  ق�سرية ومتو�سطة الأجل

(329.431) -  (1.210.000) اأن�سبة اأرباح مدفوعة مل�ساهمي البنك   

(13.335) )9.265( (48.981) اأن�سبة اأرباح مدفوعة - حقوق الأقلية 
                                                            

2.534.868 8.823.715 9.310.570 �سايف النقد من الأن�سطة التمويلية 
                                                            

4.469.115 )2.506.296( 16.415.059 الزيادة/ )النق�س( يف النقد وما يعادله 

391.187 3.943.126 1.436.830 النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة
                                                            

4.860.302 1.436.830 17.851.889 27 النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة
                                                            

الأن�سطـة   1

بنك اأبوظبي التجاري – �ض.م.ع )البنك( هو �رشكة م�ساهمة عامة حمدودة امل�سوؤولية م�سجلة يف اإمارة اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. لقد مت تغيري ا�سم البنك 

من بنك اخلليج التجاري اإىل ال�سم احلايل بعد اندماجه مع كل من بنك الإمارات التجاري والبنك الإحتادي التجاري يف 1 يوليو 1985. يقدم البنك اخلدمات 

البنكية والتجارية وال�ستثمارية والتمويلية والو�ساطة واإدارة املحافظ من خالل �سبكة فروعه البالغ عددها 39 فرعا يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�سافة اإىل 

فرعني يف الهند بالإ�سافة اإىل ال�رشكات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة. 

عنوان املكتب الرئي�سي للبنك هو �ض.ب. 939، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

البنك م�سجل ك�رشكة م�ساهمة عامة طبقا لقانون ال�رشكات التجارية الحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديالته.

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  2

يتم عر�ض البيانات املالية املوحدة للبنك بدرهم الإمارات العربية املتحدة )درهم(، وهي عملة البنك التي ميار�ض بها ن�ساطه.

يتم عر�ض املبالغ بالدولر الأمريكي للتي�سري على القاريء.

اأ�سا�س الإعداد

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية، ال�سادرة عن جمل�ض املعايري املحا�سبية الدولية، والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات املعايري 

الدولية للتقارير املالية، ومتطلبات قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة املطبقة.

اعتماد معايري دولية للتقارير املالية جديدة ومعدلة

اإعتمد البنك يف ال�سنة احلالية، املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 االدوات املالية: االف�صاحات والذي ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 

2007، والتعديالت املكملة للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 عر�ض البيانات املالية.

تقدم  املالية. كما  الأدوات  الناجتة من  املخاطر  اأهمية وطبيعة ومدى  معلومات كمية ونوعية،  اإف�ساحات جديدة عن  يقدم   7 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  اإن 

املالية رقم10   للتقارير  الدولية  املعايري  البنك له. ويتطلب تف�سري جلنة  اإدارة  اإف�ساحات عن م�ستوى راأ�ض املال وكيفية   1 التعديالت يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 

التقارير املرحلية واالنخفا�ض يف القيمة اأن ل يقوم البنك باإلغاء اأية خ�سائر حتققت يف فرتات مرحلية �سابقة تتعلق بالإ�ستثمارات يف حقوق امللكية اأو املوجودات املالية 

املقتناة بالتكلفة وذلك كون القيمة العادلة ل ميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدةبيان التدفقات النقدية املوحدة

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ليتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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اأ�سا�س القيا�س

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بع�ض الدوات املالية واإ�ستثمارات عقارية والتي مت اظهارها وفقا للقيمة العادلة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

وكما هو مو�سح بالتف�سيل اأدناه، يتم اإظهار املوجودات واملطلوبات التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة اإىل حد درجة املخاطرة التي مت التحوط لها. 

اأ�سا�س التوحيد

اإن البيانات املالية املوحدة للبنك تت�سمن البيانات املالية للبنك والوحدات التي ميار�ض البنك �سيطرة عليها. اإن ال�سيطرة على هذه ال�رشكات التابعة تتمثل يف قدرة البنك على 

التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�رشكات التابعة لالإ�ستفادة من ن�ساط هذه ال�رشكات. 

اإن البيانات املالية املوحدة ت�سم البيانات املالية للبنك واملن�ساآت التابعة التالية. لقد مت حت�سري البيانات املالية لل�رشكات التابعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة ملا ي�ستخدمه 

البنك.

الأن�سطة الرئي�سيةبلد التاأ�سي�سن�سبة الإمتالكاإ�سم ال�رصكة التابعة

الو�ساطة يف جتارة الأدوات املالية والأ�سهمالإمارات العربية املتحدة100%الظبي خلدمات الو�ساطة ذ.م.م.

توفري برامج احلا�سوب والتي لها عالقة مع املخاطرة وحلول خزينةالإمارات العربية املتحدة51%اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م.

اإدارة العقارات وا�ستثمارات الإمارات العربية املتحدة100%اأبوظبي التجاري للعقارات

ال�ستثمار فى املوجودات العقاريه يف دولة المارات العربية املتحدةالإمارات العربية املتحدة100%�سندوق بنك اأبوظبي التجاري العقاري

ي�سارك البنك يف اأرباح �رشكة اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. عن طريق اإتفاقية خا�سة مع م�ساهمي الأقلية وهي كالتايل:

51%حتى �سنة 2011

75%من �سنة 2012 حتى 2015

توجب الإتفاقية مع م�ساهمي الأقلية عدم م�ساركة م�ساهمي الأقلية يف خ�سائر ال�رشكة التابعة.

يتم اإ�ستبعاد الأر�سدة املهمة للمعامالت والإيرادات وامل�ساريف بني وحدات املجموعة عند التوحيد.

اإن حقوق الأقلية متثل جزء من الأرباح واخل�سائر لل�سنة و�سايف املوجودات للمن�ساآت التابعة التي مت توحيدها والتي هي غري مملوكة من قبل البنك ب�سورة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة ويتم بيانها منف�سلة عن حقوق ملكية البنك، فيما عدا اخل�سائر املتعلقة بحقوق الأقلية ل�رشكة اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. والتي يتم حتميلها على البنك 

كما هو مبني اأعاله. تتكون ح�سة الأقلية من ح�سة م�ساهمي الأقلية يف �سايف حقوق امل�ساهمني يف ال�رشكة التابعة.
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لقد مت اإ�سدار اأربعة تف�سريات من قبل جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والتي مت تطبيقها للفرتة احلالية كما يلي: جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 7 تطبيق طريقة اإعادة العر�ض 

2، جلنة  نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم   8 التقارير املالية للإقت�ضاديات ذات الت�ضخم املرتفع، جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 29، 

تف�ضريات التقارير املالية الدولية رقم 9 اإعادة تقومي امل�ضتقات املدجمة، جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 10 التقرير املايل املرحلي واإنخفا�ض القيمة. اإن تطبيق هذه التف�سريات مل يوؤدي 

اإىل اأي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية  للبنك.

كما بتاريخ اإعتماد البيانات املالية املوحدة، فاإن املعايري التالية كانت م�سدرة ولكن مل يحن تاريخ تطبيقها بعد:

عر�س البيانات املالية )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2009( املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 )املعدل(

تكاليف الإقرتا�س )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2009( املعيار املحا�سبي الدويل رقم 23 )املعدل(

قطاعات الأعمال )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2009(  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8

معامالت البنك واأ�سهم اخلزينة )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 مار�ض 2007(جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 11

ترتيبات اإمتياز تقدمي اخلدمات )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2008(جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 12

برامج ولء العمالء )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يوليو 2008(جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 13

حد اأ�سل املنفعة املحدد، احلد الأدنى ملتطلبات التمويل وعالقتها مع بع�س )ي�رشي تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2008(جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 14

يتوقع جمل�ض الإدارة اأن يقوم البنك بتطبيق جميع املعايري والتف�سريات املذكورة اأعاله للبيانات املالية للبنك للفرتة التي تبداأ من 1 يناير 2008 اأو عندما يتطلب تطبيقها. اإن تطبيق هذه املعايري 

والتف�سريات لن يوؤدي اإىل اأي تاأثري على البيانات املالية املوحدة للبنك يف فرتة التطبيق الأولية.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007



6263

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

ا�ستثمارات متاحة للبيع

يتم اإدراج الإ�ستثمارات غري املدرجة “كمحتفظ بها بغر�ض املتاجرة” و “حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق” “كاإ�ستثمارات متاحة للبيع”. 

بعد الت�سجيل املبدئي، يتم اإعادة تقييم ال�ستثمارات امل�سنفة “كا�ستثمارات متاحة للبيع” بالقيمة العادلة. اإن الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اإعادة التقييم 

للقيمة العادلة والتي ل تعترب جزًء من عملية حتوط فعالة، فيتم اإدراجها كبند منف�سل يف حقوق امللكية حتى يتم بيع هذه ال�ستثمارات اأو حت�سيلها اأو ا�ستبعادها اأو عند 

التاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات، فعند ذلك يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة �سابقا يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.

تدرج اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي تعترب جزءا من عالقة حتوط فعالة مبا�رشة يف بيان الدخل املوحد اإىل حد 

التغريات يف القيمة العادلة التي مت التحوط لها. 

القيم العادلة

يتم ت�سجيل جميع الأدوات املالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية عند ت�سجيلها املبدئي تكون عادًة ب�سعر املعاملة وهي القيمة العادلة للثمن 

امل�سدد اأو امل�ستلم.

اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مع �رشوط عادية ويتم املتاجرة بها يف اأ�سواق ن�سطة ذات �سيولة يتم حتديدها بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة.

اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى )فيما عدا الأدوات املالية امل�ستقة( يتم حتديدها بناًء على مناذج الأ�سعار املقبولة ب�سكل عام وذلك بناًء على 

التدفق النقدي املخ�سوم باإ�ستخدام اأ�سعار من معامالت ال�سوق احلالية املنظورة والأ�سعار املقدمة من و�سطاء لأوراق مماثلة.

مت اإحت�ساب القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة بناًء على الأ�سعار املدرجة. ويف حالة عدم وجود هذه الأ�سعار يتم اإ�ستعمال التدفق النقدي املخ�سوم بالإ�ستناد اإىل 

منحنى العائد املتعلق بها وذلك على فرتة الأداة املالية دون اخليار ومناذج ت�سعري اخليار لالأوارق املالية الإختيارية.

القرو�س وال�سلفيات

القرو�ض وال�سلفيات هي موجودات مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها مت منحها اأو اإقتنائها بوا�سطة البنك.

للقرو�ض  املدرجة  القيم  تعديل  يتم  حت�سيلها.  يف  امل�سكوك  وال�سلفيات  القرو�ض  وخم�س�ض  �سطبها  مت  مبالغ  اأية  خ�سم  بعد  بالتكلفة  وال�سلفيات  القرو�ض  تدرج 

وال�سلفيات التي مت التحوط لها بفعالية للتغريات يف قيمها العادلة اإىل حد التغريات يف القيمة العادلة التي مت التحوط لها وتدرج التعديالت الناجتة عن ذلك يف بيان 

الدخل املوحد.

يتم اأخذ خم�س�ض الإنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلفيات عند وجود �سك يف حت�سيلها اأو ا�سرتدادها مع الأخذ بعني العتبار متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية 

املتعلقة بقيا�ض القيمة العادلة. يتم �سطب القرو�ض وال�سلفيات فقط يف حالة ا�ستنفاذ جميع ال�سبل املمكنة واملتاحة ل�سرتدادها.
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م�ستحق من البنوك

يتم اإظهار امل�ستحق من البنوك بالتكلفة بعد خ�سم اأية مبالغ قد مت �سطبها وخم�س�ض النخفا�ض يف القيمة. اإن القيم املدرجة لهذه املوجودات والتي مت التحوط بفعالية 

للتغريات يف قيمها العادلة يتم تعديلها اإىل حد التغريات يف قيمها العادلة التي مت التحوط لها، وتدرج التعديالت الناجتة عن ذلك �سمن بيان الدخل املوحد.

ال�ستثمارات

اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة

تعترب الإ�ستثمارات كمحتفظ بها بغر�ض املتاجرة اإذا كان الهدف الرئي�سي من الإمتالك هو البيع اأو اإعادة ال�رشاء يف امل�ستقبل القريب، اأو اإذا كانت جزءاً من حمفظة 

اأدوات مالية حمددة والتي تدار �سويًا ويوجد هناك دليل على منط حديث لأخذ ربح ق�سري الأجل. تدرج الأوراق املالية املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة بالقيمة العادلة 

ويتم قيد الأرباح واخل�سائر غري املحققة والناجتة عن اأي تغيري يف القيمة العادلة لتلك ال�ستثمارات وكذلك الأرباح واخل�سائر املحققة لها �سمن بيان الدخل املوحد. 

اإن اأرباح الفوائد وكذلك توزيع الأرباح يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املوحد بناًء على �رشوط العقد، اأو عندما يتم اإ�سدار الدفعة.

اال�ستثمارات يف اأوراق مالية

 ت�سنف هذه ال�ستثمارات كما يلي: 

حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق. • 
متاحة للبيع. • 

يتم ت�سجيل جميع ال�ستثمارات مبدئيا ب�سعر التكلفة والذي ميثل القيمة العادلة ملا مت دفعه لمتالك ال�ستثمار مت�سمنة م�ساريف المتالك املتعلقة بال�ستثمار.

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

اإن ال�ستثمارات التي لديها تواريخ ا�سرتداد اأو مدفوعات ثابتة اأو حمددة ولدى البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق يتم ت�سنيفها كاإ�ستثمارات 

حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق. يتم ادراج هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة على اأ�سا�ض طريقة الفائدة الفعلية، مطروحًا منها اأي انخفا�ض يف القيمة. يتم احت�ساب 

التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بالعتبار اأية عالوات اأو خ�سومات متعلقة بامتالك ال�ستثمارات على اأ�سا�ض طريقة معدل الفائدة.

اإن اأي ربح اأو خ�سارة يف هذه الإ�ستثمارات يتم ت�سجيله يف بيان الدخل املوحد وذلك عند ا�ستبعاد ال�ستثمار اأو انخفا�ض قيمته.

البنك  قدرة  تاأثري  ت�سنيفها عامة دون  اإعادة  اأو  بيعها  اإ�ستحقاقها ل ميكن  تاريخ  قريبًا من  اأو  لالإ�ستحقاق  بها  كاإ�ستثمارات حمتفظ  ت�سنيفها  التي مت  الإ�ستثمارات  اإن 

اإ�ستخدام هذا الت�سنيف، كذلك ل ميكن ت�سنيفها كعنا�رش مت التحوط لها مع الأخذ بعني الإعتبار معدل الفائدة اأو خماطر الدفع املقدم، ب�سورة تعك�ض طبيعة  على 

الإ�ستثمارات طويلة الأجل.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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اإنخفا�س قيمة القر�س

القرو�ض املقّيمة اإفرادياً

تتمثل القرو�ض املقّيمة اإفراديًا ب�سكل رئي�سي من قرو�ض ال�رشكات والقرو�ض التجارية والتي يتم تقييمها اإفراديًا ملعرفة اإن كان هنالك اأي دليل مو�سوعي يوؤ�رش اإىل 

اإنخفا�ض دائم يف قيمة القر�ض. ت�سّنف القرو�ض كمنخف�سة القيمة حاملا يوجد �سك يف قدرة املقرت�ض على الوفاء بالدفعات امللتزمة للبنك وفقًا ل�رشوط العقد الأ�سلية. 

ين�ساأ ال�سك يف قدرة املقرت�ض على الوفاء بالدفعات امللتزمة عامًة عندما:

ل يتم �سداد القيمة الإ�سمية والفائدة كما يف �رشوط العقد، و اأ( 

عند وجود تدهور مهم يف الو�سع املايل للمقرت�ض ومن غري املحتمل اأن تكون املبالغ املتوقع حت�سيلها من ت�سييل ال�سمانات املرهونة، اإن وجدت،كافية لتغطية  ب( 

القيمة املدرجة للقر�ض.

يتم  اأو  للقر�ض  الفعلي  الفائدة  اأ�سا�ض معدل  املتوقعة ويتم خ�سمها على  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  اأ�سا�ض  القيمة على  املنخف�سة  القرو�ض  تقييم  يتم 

تقييم القرو�ض املنخف�سة القيمة كبديل عملي منا�سب، بناًء على القيمة ال�سوقية املنظورة للقر�ض اأو القيمة العادلة لل�سمان املرتبط بالقر�ض، اإذا كان القر�ض يخ�سع 

ل�سمانات. يتم اإحت�ساب خ�سارة اإنخفا�ض القيمة على اأ�سا�ض الفرق بني القيمة الدفرتية للقر�ض والقيمة احلالية املنخف�سة.

القرو�ض املقّيمة كمجموعة

ت�سمل خ�سائر اإنخفا�ض القيمة للقرو�ض املقّيمة كمجموعة من املخ�س�سات املحت�سبة على:

القرو�ض العاملة اأ( 

قرو�ض اأفراد ذات ميزات م�سرتكة ولي�ست مهمة اإفراديًا. ب( 
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انخفا�س قيمة املوجودات املالية 

بتاريخ كل ميزانية عمومية، يتم مراجعة قيم املوجودات املالية فيما عدا تلك املقتناة لغر�ض املتاجرة لتحديد اإن كان هنالك ما ي�سري اإىل اإنخفا�ض دائم يف قيمتها بتاريخ 

امليزانية العمومية. يتم خف�ض قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل مو�سوعي باأنه نتيجَة حلدث اأو عدة اأحداث كانت قد حدثت بعد الإعرتاف املبدئي 

لالأ�سل املايل تكون قد اأثرت على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالإ�ستثمار. اأما بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، اإن مبلغ الإنخفا�ض بالقيمة هو 

الفرق بني قيمة الأ�سل املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقّدرة واملخ�سومة مبوجب �سعر الفائدة الفعلي الأ�سا�سي لالأ�سل املايل.

يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للموجودات املالية مببلغ خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة مبا�رشًة، وذلك لكافة املوجودات املالية. عندما تعترب اإحدى الذمم املدينة غري قابلة 

للتح�سيل يتم عندها اإعدام مبلغ الذمة واملبلغ املقابل يف ح�ساب املخ�س�سات. اإن املرجتعات الالحقة للمبالغ التي مت �سطبها �سابقًا يتم ت�سجيلها يف اجلانب الدائن مقابل 

ح�ساب املخ�س�سات. يتم الإعرتاف بالتغريات يف القيمة املدرجة حل�ساب املخ�س�سات يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر. 

با�ستثناء اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع، يف حال تدنى مبلغ خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة يف فرتة لحقة، وكان بالإمكان ربط التدين ب�سكل مو�سوعي بحدث مت بعد 

الإعرتاف بالإنخفا�ض بالقيمة، يتم عك�ض خ�سارة الإنخفا�ض املعرتف بها �سابقًا من خالل بيان الأرباح واخل�سائر على األ تتجاوز القيمة املدرجة لالإ�ستثمار بتاريخ 

عك�ض الإنخفا�ض قيمة املبلغ الذي كانت �ستوؤول اإليه التكلفة املطفاأة فيما لو مل يتم الإعرتاف بالإنخفا�ض بالقيمة.

ل يتم عك�ض خ�سائر الإنخفا�ض بالقيمة العادلة املعرتف بها �سابقًا لأي من اأدوات حقوق امللكية التي تزيد قيمتها العادلة من خالل بيان الأرباح واخل�سائر املوحد. 

وباملقابل ل يتم الإعرتاف بالزيادة مبا�رشًة يف بيان حقوق امللكية.

انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة  

يعمل البنك يف تاريخ كل ميزانية عمومية موحدة على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداته امللمو�سة وغري امللمو�سة وذلك لتحديد اإن كان هنالك ما ي�سري اإىل اأن هذه 

املوجودات قد تعر�ست اإىل خ�سائر انخفا�ض القيمة. اإذا وجد ما ي�سري اإىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لالأ�سل وذلك لتحديد خ�سائر اإنخفا�ض القيمة )اإن 

وجدت(. يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لأ�سل حمدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود اإليها الأ�سل 

نف�سه. عندما ميكن حتديد اأ�س�ض توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع الأ�سول امل�سرتكة اإىل وحدات منتجة للنقد حمددة، اأو يتم توزيعها اإىل اأ�سغر جمموعة من الوحدات 

املنتجة للنقد التي ميكن حتديد اأ�س�ض توزيع معقولة وثابتة لها. 

اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد هي القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكلفة البيع اأو القيمة يف الإ�ستخدام، اأيهما اأعلى. عند تقدير القيمة امل�ستخدمة لالأ�سل، فان التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل يتم خ�سمها لقيمتها احلالية باإ�ستخدام �سعر خ�سم ما قبل ال�رشيبة يعك�ض تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للنقود يف �سوء املخاطر 

املرتبطة بذلك الأ�سل.

يف حال مت تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لأ�سل )اأو لوحدة منتجة للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفي�ض القيمة املدرجة لالأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( اإىل 

اإذا كان الأ�سل معاد تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�ض  القيمة القابلة لالإ�سرتداد. يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض الدائم مبا�رشًة يف بيان الدخل، اإل 

كتنزيل من خم�س�ض اإعادة التقييم.

يف حالة اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�ض القيمة تتم زيادة القيمة املدرجة لالأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة املعدلة القابلة لالإ�سرتداد، بحيث ل تزيد القيمة املدرجة 

املعدلة عن القيمة املدرجة لالأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( فيما لو مل يتم اإحت�ساب خ�سائر اإنخفا�ض القيمة يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم ت�سجيل اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�ض 

القيمة مبا�رشًة يف بيان الدخل املوحد اإل اإذا كان الأ�سل قد مت ت�سجيله بالقيمة املعاد تقييمها ويف هذه احلالة يتم ت�سجيل اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�ض القيمة كزيادة يف 

خم�س�ض اإعادة التقييم.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(
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الأدوات املالية امل�ستقة

يقوم البنك بالدخول يف معامالت متنوعة لإدارة املخاطر املتعلقة باأ�سعار بالفوائد و�رشف العمالت الأجنبية ي�ستخدم فيها اأدوات مالية م�ستقة متعددة تت�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�سرتاة(. 

يتم ادراج امل�ستقات املالية مبدئيًا بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم لحقا اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة. تدرج امل�ستقات التي حتمل قيم عادلة موجبة 

�سمن املوجودات بينما تدرج امل�ستقات التي حتمل قيم عادلة �سالبة �سمن املطلوبات يف امليزانية العمومية.

يتم احل�سول عادًة على القيم العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة اأو مناذج خ�سم التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري املعرتف بها ح�سبما هو منا�سب. 

يتم اإدراج التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية التي ل تتوافر فيها �رشوط حما�سبة التحوط �سمن بيان الدخل وقت حدوثها.

لأغرا�ض حما�سبة التحوط، ت�سنف معامالت التحوط اإىل فئتني: )اأ( معامالت حتوط القيمة العادلة والذي يوفر حتوط ملخاطر التغريات يف القيمة العادلة ملوجودات 

متعلقة  معينة  مبخاطر  �سواء  املرتبطة  النقدية  التدفقات  تغريات  ملخاطر  يوفر حتوط  والذي  النقدية  التدفقات  معامالت حتوط  بها، )ب(  ومعرتف  مثبتة  ومطلوبات 

مبوجودات اأو مطلوبات معرتف بها اأو مبعاملة متوقعة توؤثر يف �سايف الدخل امل�ستقبلي امل�رشح به.

اإن �رشوط حما�سبة التحوط تتطلب اأن يكون متوقعًا اأن يكون التحوط فّعال ب�سورة عالية، اأي اأن التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية من الأداة املتحوط 

بهاتقوم مبقابلة التغريات يف البند املتحوط له واأن يكون قيا�سها موثوق. عند بداأ التحوط، يتم تثبيت غر�ض اإدارة اخلطر واإ�سرتاتيجيته وتعيني الأداة امل�ستعملة و البند 

املتحوط له وطبيعة املخاطر املتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. ويتم لحقًا تقييم التحوط والتاأكد باأنه حتوط فّعال ب�سورة م�ستمرة.

فيما يتعلق مبعامالت حتوط القيمة العادلة والتي تتوافر فيها �رشوط حما�سبة التحوط، فاإن اأي ربح اأو خ�سارة من اإعادة قيا�ض اأداة التحوط اإىل القيمة العادلة تدرج يف 

بيان الدخل املوحد. 

فيما يتعلق مبعامالت حتوط التدفقات النقدية التي تتوافر فيها �رشوط حما�سبة التحوط، فيتم ادراج جزء من الربح اأو اخل�سارة من اأداة التحوط والذي يحقق التحوط 

الفعال مبدئيا يف حقوق امللكية، اأما اجلزء غري الفعال فيتم ادراجه �سمن بيان الدخل املوحد. اأما حتوطات التدفقات النقدية املوؤثرة على معامالت م�ستقبلية فيتم حتويل 

الأرباح اأو اخل�سائر والتي مت ادراجها يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل يف نف�ض الفرتة التي توؤثر فيها معامالت التحوط على بيان الدخل املوحد.

يتوقف ا�ستخدام حما�سبة التحوط عندما تكون الأدوات املالية امل�ستقة التي ا�ستعملت للتحوط قد انتهت مدتها اأو مت بيعها اأو اإلغاوؤها اأو تنفيذها اأو مل تعد م�ستوفية 

ل�رشوط حما�سبة التحوط. وعند حتديد ذلك، فاإن اأي ربح اأو خ�سارة مرتاكمة على اأدوات التحوط النقدية واملدرجة يف حقوق امللكية تبقى يف حقوق امللكية حتى 

حدوث املعاملة املتوقعة. وعندما ل يعود من املتوقع حدوث معامالت التحوط املتوقعة فاإن �سايف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة املدرجة �سمن حقوق امللكية يتم حتويلها 

اإىل بيان الدخل املوحد لل�سنة.

اإن امل�ستقات املالية املت�سمنة يف اأدوات مالية اأخرى او عقود اأخرى راعية غري مالية يتم معاملتها كم�ستقات منف�سلة عندما تكون خماطرها وخ�سائ�سها غري متعلقة 

ب�سورة قريبة بالعقد الراعي واأن ل يكون العقد الراعي مقّيم بالقيمة العادلة حيث تكون الأرباح واخل�سائر غري املحققة قد مت اإدراجها يف بيان الدخل املوحد.
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القرو�ض العاملة

اإن القرو�ض املقّيمة اإفراديًا والتي مل ينتج عن تقييمها دليل بوجود خ�سارة ت�سّنف كمجموعة القرو�ض العاملة بخ�سائ�ض اإئتمان م�سرتكة بناًء على القطاع ال�سناعي 

اأو املنتج اأو ت�سنيف القر�ض. تغطي خ�سائر اإنخفا�ض القيمة اخل�سائر التي قد تنتج عن قرو�ض فردية عاملة بتاريخ امليزانية العمومية والتي مل يتم حتديدها كذلك اإل يف 

وقت لحق يف امل�ستقبل. يتم تقدير خ�سائر اإنخفا�ض القيمة بوا�سطة اإدارة البنك لكل جمموعة من القرو�ض بناًء على اخلربة التاريخية ال�سابقة واخل�سائر املتاأ�سلة والتي 

تتاأثر بالبيئة الإقت�سادية والإئتمانية ال�سائدة.

قرو�ض اأفراد ذات ميزات م�سرتكة ولي�ست مهمة اإفرادياً

يتم اإحت�ساب خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة لقرو�ض الأفراد بتطبيق منهج معاديل يحمل معدلت خ�سارة متزايدة تتوافق مع تواريخ التاأخر يف �سداد الدفعات امل�ستحقة.

القرو�ض املعاد التفاو�ض حولها

اإن قرو�ض الأفراد اخلا�سعة ملراجعة اإنخفا�ض القيمة كمجموعة والتي قد مت اإعادة التفاو�ض حولها، ل تعترب متاأخرة ال�سداد ونتيجًة لذلك يعترب وجود اإنخفا�ض فيها 

فقط عندما مل يتم اإ�ستالم احلد الأدنى من الدفعات املطلوبة مبوجب الإتفاقيات اجلديدة وعدم اإلتزام املقرت�ض بال�رشوط والأحكام املعدلة.

اإن القرو�ض اخلا�سعة لتقييم اإنخفا�ض القيمة اإفراديًا والتي مت اإعادة التفاو�ض حول �رشوطها تبقى خا�سعة ملراجعة م�ستمرة لتحديد اإذا ما بقيت منخف�سة القيمة اأو 

معتربة متاأخرة ال�سداد بناًء على قيام املقرت�ض بالإلتزام بال�رشوط والأحكام املعدلة وت�سديد احلد الأدنى من الدفعات املطلوبة ليتم حتويل القرو�ض اإىل جمموعة القرو�ض 

العاملة.

اإن القرو�ض اخلا�سعة لتقييم اإنخفا�ض القيمة كمجموعة والقرو�ض الإفرادية الهامة والتي مت اإعادة التفاو�ض حول �رشوطها ل تعترب متاأخرة ال�سداد ولكنها تعترب قرو�ض 

جديدة. ويف ال�سنوات الالحقة يتم اإعتبار الأ�سل متاأخر ال�سداد والإف�ساح عنه كذلك اإذا مت اإعادة التفاو�ض عليه لحقًا.

�سمانات مرهونة معرو�سة للبيع

توؤول للبنك يف بع�ض الأحيان ملكية عقارات و�سمانات اأخرى كت�سوية لبع�ض القرو�ض وال�سلفيات. تدرج هذه العقارات وال�سمانات على اأ�سا�ض �سايف القيمة 

القابلة للتح�سيل للقرو�ض وال�سلفيات اأو القيمة العادلة لتلك املوجودات عند تاريخ احل�سول عليها، اأيهما اأقل. يتم ادراج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد 

وكذلك اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اإعادة تقييمها �سمن بيان الدخل املوحد.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

للممتلكات واملعدات ويتم  املالئمة  الفئة  يتم حتويلها وت�سنيفها �سمن  ا�ستكمالها وو�سعها يف اخلدمة،  بالتكلفة. وعند  التنفيذ  قيد  الراأ�سمالية  الأعمال  يتم اظهار 

ا�ستهالكها ح�سب �سيا�سة البنك بهذا اخل�سو�ض.

مطلوبات مالية اأخرى

يتم قيا�ض املطلوبات املالية الأخرى مبا فيها القرو�ض، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خ�سم تكاليف املعاملة. 

يتم قيا�ض املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم الإعرتاف مب�ساريف الفوائد على اأ�سا�ض العائد الفعلي.

اإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لإحت�ساب التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية وتوزيع م�ساريف الفوائد على الفرتة املعنية. اإن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي 

ي�ستخدم وب�سكل حمدد خل�سم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة يف اإطار العمر الزمني املتوقع للمطلوبة املالية اأو فرتة اأق�رش، اإذا كان ذلك منا�سبًا.

ودائع العمالء وم�سحوبات ق�سرية ومتو�سطة الأجل

اإن ودائع العمالء وامل�سحوبات ق�سرية ومتو�سطة الأجل تقا�ض مبدئيًا بالقيمة العادلة والتي هي عادًة املبالغ امل�ستلمة بعد تنزيل تكاليف املعاملة املبا�رشة ويتم قيا�سها 

لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يقوم البنك بعمل خم�س�ض مقابل مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيه غري املواطنني. يتم احت�ساب هذه املكافاآت على اأ�سا�ض فرتة اخلدمة للموظفني واإكمال احلد الأدنى لفرتة 

اخلدمة. يتم الإ�ستدراك للتكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة.

يقوم البنك بامل�ساهمة يف خم�س�ض التقاعد والتاأمني الوطني ملوظفيه من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وفقًا للقانون الحتادي رقم 7 ل�سنة 1999.

املخ�س�سات

يتم تكوين املخ�س�سات اإذا كان على البنك اأي التزام حايل قانوين اأو متوقع ناجت عن اأحداث �سابقة والتي تعترب حمتملة ال�سداد وميكن قيا�سها ب�سورة موثوق بها.

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

اإ�ستثمارات عقارية

يتم اإدراج الإ�ستثمارات العقارية والتي يحتفظ بها للح�سول على اإيرادات اإيجار و/ اأو زيادة يف قيمتها ب�سكل مبدئي بالتكلفة بالإ�سافة اإىل م�ساريف املعاملة. لحقًا 

لتاريخ الإعرتاف الأويل يتم اإدراج الإ�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.  يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية 

�سمن بيان الدخل املوحد.

املمتلكات واملعدات

يتم اظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�سًا الإ�ستهالك املرتاكم وخم�س�ض اإنخفا�ض القيمة، اإن وجد. تت�سمن التكلفة التاريخية امل�ساريف املتعلقة مبا�رشًة 

باإمتالك الأ�سل.

يتم احت�ساب ال�ستهالك لتنزيل تكلفة اأو قيم املمتلكات واملعدات على اأعمارها الإنتاجية املقّدرة، على اأ�سا�ض طريقة الق�سط الثابت كما يلي:

15 – 25 �سنة عقارات مملوكة

5 – 10 �سنوات عقارات م�ستاأجرة

3 – 5 �سنوات الأثاث واملعدات وال�سيارات

3-10 �سنوات معدات احلا�سوب الآيل وم�ستلزماته

يتم احت�ساب الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد اأو �سطب اأي من الأ�سول على اأ�سا�ض الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة بها كما يف ذلك التاريخ ويتم 

ت�سجيل الربح اأو اخل�سارة الناجتة يف بيان الدخل.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف امليزانية العمومية املوحدة فقط عند وجود حق قانوين ملزم وعندما يكون لدى البنك نية لت�سوية 

املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض ال�سايف، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

املوجودات الئتمانية

ل تعترب املوجودات املحتفظ بها بر�سم الأمانة اأو ب�سفة ائتمانية كموجودات للبنك وبالتايل فاإنها غري مدرجة �سمن هذه البيانات املالية املوحدة.

ال�رصائب

هذه  فيها  تعمل  التي  الدول  بها يف  املعمول  املالية  لالأنظمة  وفقا  اخلارجية  البنك  فروع  عمليات  نتائج  عن  والناجتة  واملوؤجلة  احلالية  لل�رشائب  تكوين خم�س�ض  يتم 

الفروع.

الإعرتاف بالإيرادات وامل�رصوفات

يتم الإعرتاف باإيرادات وم�رشوفات الفوائد ور�سوم اإلتزامات القرو�ض على اأ�سا�ض الفرتات الزمنية التي تخ�سها مع الأخذ يف العتبار ر�سيد املبلغ الأ�سلي غري امل�سدد 

تعترب م�سكوك يف  القرو�ض وال�سلفيات والتي  امل�ستحقة على  الفوائد  املعاملة. ل تدرج  بتاريخ حدوث  الر�سوم والعمولت  يتم ت�سجيل  امل�ستخدم.  الفائدة  و�سعر 

حت�سيلها �سمن اإيرادات الفوائد اإل عند حت�سيلها. يتم لحقا احت�ساب الفائدة العتبارية على القرو�ض وال�سلفيات امل�سكوك يف حت�سيلها واملوجودات املالية الأخرى 

على اأ�سا�ض �سعر الفائدة امل�ستخدم لحت�ساب وخ�سم �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبيلة لها. يتم احت�ساب الر�سوم الأخرى م�ستحقة القب�ض اأو الدفع 

عند ا�ستحقاقها. كما تدرج اأرباح الأ�سهم من م�ساهمات البنك �سمن الإيرادات عند اأحقية ا�ستالمها.

تت�سمن الأرباح واخل�سائر من الإ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة كافة الأرباح واخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة 

اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة والإ�ستثمارات املحتفظ بها  اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات. تتمثل الأرباح واخل�سائر من  اأو اخل�سائر الناجتة عن  والأرباح 

لتاريخ الإ�ستحقاق عن الفرق ما بني عوائد البيع والقيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات يف تاريخ البيع ناق�سًا م�ساريف البيع املتعلقة بها. تتمثل الأرباح اأو اخل�سائر من 

اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات املتاحة للبيع عن الفرق ما بني عوائد البيع وتكلفتها الأ�سلية ناق�سًا م�ساريف البيع املتعلقة. 

يتم الإعرتاف باأن�سبة الأرباح من الإ�ستثمارات كاإيرادات عند وجود حق للبنك يف اإ�ستالمها.

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

عقود اإعادة ال�رصاء والبيع

يتم اإدراج املوجودات املباعة مع التعهد املتزامن باإعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وفقا لعقود اإعادة ال�رشاء   )repos( يف امليزانية العمومية املوحدة ويتم تقييمها 

وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بال�ستثمارات يف اأوراق مالية. تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �سمن املطلوبات الأخرى. يتم معاجلة الفرق 

بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�رشاء كم�رشوفات فوائد ويتم على اأ�سا�ض طريقة عائد معدل الفائدة الفعلي. اأما املوجودات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف 

تاريخ م�ستقبلي حمدد )reverse repo( فال يتم اإدراجها يف امليزانية العمومية املوحدة. تدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن املوجودات الأخرى. يتم 

معاجلة الفرق بني �سعر ال�رشاء و�سعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ويتم على اأ�سا�ض طريقة العائد الفعلي.

اأوراق القبول

اإن اأدوات القبول تعترب �سمن معيار املحا�سبة الدويل 39 )االأدوات املالية: االإعرتاف والقيا�ض( وتدرج كمطلوبات مالية يف امليزانية العمومية املوحدة مع حق تعاقدي 

لل�سداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك فاإن الإلتزامات مت اإحت�سابها كموجودات مالية ومطلوبات مالية. 

�سمانات مالية

عقود ال�سمان املايل هي عقود تقت�سي من البنك اأن يقوم باأداء دفعات حمددة لتعوي�ض حاملها عن اخل�سارة التي يتكبدها ب�سبب ف�سل مدين حمدد يف اأداء الدفعات عند 

ا�ستحقاقها وفقًا لالأحكام وال�رشوط الأ�سلية.

يتم اإدراج ال�سمانات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتي متثل الأق�ساط امل�ستلمة عند الإ�سدار. يتم اإطفاء الق�سط امل�ستلم على مدى عمر الكفالت املالية. اإن الكفالة 

املالية )القيمة الإ�سمية( يتم ت�سجيلها لحقًا بالقيمة املطفاأة، اأو القيمة احلالية لأي دفعات متوقعة )عندما ت�سبح الدفعة حتت الكفالة حمتملة( اأيهما اأعلى. اإن الأق�ساط 

امل�ستلمة على هذه الكفالت املالية يتم اإدراجها �سمن املطلوبات الأخرى.

الإعرتاف واإلغاء الإعرتاف يف املوجودات املالية

يعرتف البنك باملوجودات واملطلوبات املالية يف امليزانية العمومية املوحدة فقط عندما ي�سبح طرفًا يف البنود التعاقدية لالأداة. ويتم اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية 

عندما ينتهي حق البنك يف اإ�ستالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات اأو عندما يقوم البنك بتحويل حقه التعاقدي يف اإ�ستالم التدفقات النقدية يف هذه املوجودات 

وعدم اإبقاء جميع خماطر ومزايا امللكية ب�سورة جوهرية اأو ل يكون هناك �سيطرة. يتم اإلغاء الإعرتاف باملطلوبات املالية عند اإطفائها اأي عندما يكون الإلتزام املحدد 

يف العقد قد مت ت�سديده اأو اإلغائه اأو اإنتهت مدته.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007



7273

اأحكام حما�سبية ح�سا�سة وم�سادر رئي�سية للتقدير غري املوؤكد )يتبع(  3

القرو�س وال�سلفيات )يتبع(

القرو�ض املقّيمة اإفرادياً

يتم حتديد خ�سائر اإنخفا�ض القيمة للقرو�ض املقّيمة اإفراديًا بتقييم التعر�ض يف كل حالة على حدة. ويتم تطبيق هذا الإجراء على جميع القرو�ض وال�سلفيات التجارية 

والتي تكون ذات قيمة مهمة اإفراديًا والتي ل ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم الإدارة باعتبار العوامل التالية عند حتديد خم�س�ض الإنخفا�ض للقرو�ض وال�سلفيات الإفرادية املهمة:

املبالغ املتوقع حت�سيلها من بيع ال�سمانات املرهونة. 	•
قدرة البنك على تنفيذ حقه يف مطالبته بال�سمانات وامل�ساريف القانونية املتعلقة بذلك. 	•

الفرتة الزمنية املتوقعة لإكمال الإجراءات القانونية وبيع ال�سمانات املرهونة. 	•

هذه  على  التنفيذ  على  البنك  وقدرة  ال�سمان  لقيمة  منتظمة  ومراجعة  الإفرادية  للت�سهيالت  الإنخفا�ض  خم�س�سات  لقيمة  منتظمة  مراجعة  البنك  �سيا�سة  تتطلب 

ال�سمانات.

اأ�سبح  اأ�سبحت جارية بالكامل واأن حت�سيل الفوائد واأ�سل الدين �سمن اجلداول الزمنية املحددة  اإذا  اإل  تبقى القرو�ض املنخف�سة القيمة م�سنفة كمنخف�سة القيمة 

حمتماًل.

القرو�ض املقّيمة كمجموعة

يتم التقييم اجلماعي ملخ�س�ض الإنخفا�ض لقرو�ض الأفراد املتاأخر ت�سديدها والتي لها خ�سائ�ض م�سرتكة والتي ل تكون قيمها مهمة اإفراديًا وللقرو�ض العاملة التي مل 

يكن لديها اإنخفا�ض يف القيمة ب�سورة اإفرادية.

يتم اإعتبار العوامل التالية من قبل الإدارة عند حتديد خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة لهذه القرو�ض:

القرو�ض ال�سخ�سية - اإن جميع القرو�ض التي لديها فرتة تاأخر يف ال�سداد مماثلة يعترب اأنها حتمل نف�ض خماطر الإئتمان ويتم تكوين خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة على اأ�سا�ض 

اإجمايل.

القرو�ض العاملة الأخرى - تقّيم اإدارة البنك بناًء على اخلربة ال�سابقة والظروف الإئتمانية والإقت�سادية ال�سائدة مقدار القرو�ض التي قد تكون منخف�سة القيمة ولكن 

مل يتم حتديدها بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة.

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(  2

العمالت الأجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بعمالت غري الدرهم الإماراتي مبدئيًا على اأ�سا�ض اأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت اجراء تلك املعامالت. يتم اإعادة تقييم املوجودات 

واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية اإىل الدرهم باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات 

التحويل �سمن بيان الدخل املوحد.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات اخلا�سة بفروع البنك اخلارجية اإىل الدرهم الإماراتي باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. كما يتم حتويل 

بنود الإيرادات وامل�رشوفات على اأ�سا�ض متو�سط الأ�سعار ال�سائدة خالل الفرتة. يتم ادراج اأية فروقات ناجتة عن التحويل، اإن وجدت، �سمن حقوق امللكية وحتول اإىل 

الأرباح امل�ستبقاة. يتم ت�سجيل فروقات التحويل هذه كاإيرادات اأو م�رشوفات يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد عمليات هذه الفروع.

تاريخ املتاجرة والت�سوية

ا�ستالم  اأو  البنك فعليًا بتحويل  به  التاريخ الذي يقوم  وهو  الت�سوية،  تاريخ  يف  "بالطرق العتيادية"  املالية والتي تتم  يتم ت�سجيل امل�سرتيات واملبيعات للموجودات 

املوجودات. اإن امل�سرتيات اأو املبيعات بالطرق الإعتيادية هي تلك التي تتعلق باملوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني الذي حتدده 

الت�رشيعات اأو القوانني اأو ح�سب اأعراف ال�سوق. يتم اإدراج اأية تغريات جوهرية يف القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك ب�رشائها كما يف تاريخ امليزانية العمومية 

املوحدة يف بيان الدخل املوحد اإذا مت ت�سنيفها كموجودات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة ويف بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد اإذا مت ت�سنيفها كموجودات 

متاحة للبيع.

اأحكام حما�سبية ح�سا�سة وم�سادر رئي�سية للتقدير غري املوؤكد  3

من خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك واملو�سحة يف اإي�ساح 2، قامت الإدارة باتخاذ قرارات التي كان لها تاأثري كبري على القيم املدرجة للقرو�ض و�سلفيات 

اإن القرو�ض وال�سلفيات والإ�ستثمارات والقيم العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة التي قد تاأثرت قيمهم  العمالء والإ�ستثمارات والقيم العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة. 

املدرجة بهذه القرارات املتخذة من قبل الإدارة تتكون ب�سورة رئي�سية من:

القرو�س وال�سلفيات

يتم اإن�ساء خم�س�ض خل�سائر القرو�ض بتحميله يف بيان الدخل املوحد كمخ�س�ض خ�سائر القرو�ض وال�سلفيات. اإن الزيادة والنق�ض يف املخ�س�ض والتي تنتج عن التغريات 

يف قيا�ض القرو�ض املخف�سة القيمة تدرج �سمن خم�س�ض خ�سائر القرو�ض وال�سلفيات وتوؤثر بالتايل على بيان الدخل املوحد.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية   4

2006 2007

األف درهم األف درهم

331.813 367.461 نقد يف ال�سندوق

1.566.644 2.290.127 اأر�سدة لدى البنك املركزي

-  13.000.000 وديعة لدى البنك املركزي

                                        

1.898.457 15.657.588

                                        

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك   5

2006 2007

األف درهم األف درهم

46.242 60.366 ح�سابات جارية وودائع حتت الطلب

10.018.967 5.969.998 ح�سابات اإكتتاب

                                        

10.065.209 6.030.364

                                        

الأوراق املالية املحتفظ بها بغر�س املتاجرة   6

2006 2007

األف درهم األف درهم

القيمة العادلة:

77.008 122.278 ا�ستثمارات يف �سناديق م�سعرة

622 155 ا�ستثمارات يف �سناديق اأخرى

                                        

77.630 122.433

                                        

متثل ال�ستثمارات املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة ا�ستثمارات يف �سناديق والتي توفر للبنك فر�سة احل�سول على عائد من خالل الأرباح املوزعة اأو اأرباح املتاجرة بها. ل يوجد لهذه ال�ستثمارات تواريخ ا�ستحقاق 

ثابتة اأو حمددة اأو كوبونات ب�سعر فائدة. يتم احت�ساب القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات بناًء على تقييم مدراء املحافظ الإ�ستثمارية.

اأحكام حما�سبية ح�سا�سة وم�سادر رئي�سية للتقدير غري املوؤكد )يتبع(  3

القيم العادلة لالأدوات املالية غري املدرجة يف الأ�سواق

يتم حتديد القيم العادلة لالأدوات املالية غري املدرجة يف الأ�سواق املالية الن�سطة باإ�ستخدام تقنيات التقييم. عندما يتم اإ�ستخدام تقنيات التقييم )مثاًل النماذج( لتحديد 

القيم العادلة يتم التاأكد من �سحتها ومراجعتها ب�سكل دوري من قبل اأ�سخا�ض خمت�سون وم�ستقلون. اإن كل النماذج تكون معتمدة قبل اإ�ستخدامها ويتم معايرتها 

ومراجعتها للتاأكد من اأن النتائج تعك�ض البيانات احلقيقية واأ�سعار ال�سوق املقارنة. من حيث التطبيق فاإن النماذج ت�ستخدم فقط البيانات القابلة للم�ساهدة بينما هناك 

نواحي اأخرى مثل خماطر الإئتمان )�سواًء كانت الأدوات مملوكة اأو لها مقابل(، فاإن التذبذبات والإرتباطات تتطلب من الإدارة و�سع تقديرات بتلك التغيريات يف 

الإفرتا�سات حول هذه العوامل التي قد توؤثر على القيم العادلة لالأدوات املالية املدرجة.

اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات امللكية املتاحة للبيع

ميار�ض البنك حكمه حول الإنخفا�ض يف قيمة اإ�ستثمارات امللكية املتاحة للبيع. تت�سمن تلك الأحكام حتديد اأي اإنخفا�ض جوهري دائم للقيم العادلة باأقل من التكلفة. 

ولو�سع هذه الأحكام يقوم البنك، مع الأخذ بعني الإعتبار عوامل اأخرى، بتقييم التذبذب يف اأ�سعار الأ�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك تعترب اأن اإنخفا�ض القيمة يكون منا�سبًا 

عندما يكون هناك اأدلة على تدهور الو�سع املايل للم�ستثمر به، طبيعة ال�سناعة واأداء القطاع، التغري التكنولوجي والتدفق النقدي الت�سغيلي والتمويلي.

الأدوات املالية امل�ستقة

لحقًا لالإعرتاف املبدئي، يتم احل�سول على القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة، مناذج خ�سم 

التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري املعرتف بها ح�سبما هو منا�سب. عند عدم تواجد اأ�سعار م�ستقلة يتم حتديد القيمة العادلة باإ�ستعمال طرق التقييم التي ت�ستند على 

بيانات ال�سوق املتواجدة. ويت�سمن ذلك املقارنة مع اأدوات م�سابهة عند توفر بيانات �سوق وحتاليل التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج ت�سعري اخليارات وطرق التقييم 

الأخرى امل�ستخدمة عادًة من قبل ال�سوق. اإن العوامل الرئي�سية التي تعتربها الإدارة عند اإ�ستعمال اأي منوذج هي:

مدى اإمكانية وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأداة. اإن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقًا ل�رشوط الأداة ولكن تقدير الإدارة قد يكون مطلوبًا عند  اأ( 

وجود �سكوك يف قدرة الطرف الآخر للتعاقد يف خدمة الأداة مبوجب �رشوطها التعاقدية. و

معدل خ�سم مالئم لالأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا املعدل بناًء على تقييمها للفرق املالئم ملعدل الأداة عن املعدل بدون خماطر. عند تقييم الأداة بالرجوع اإىل  ب( 

اأدوات اأخرى م�سابهة، تاأخذ الإدارة بالإعتبار تاريخ اإ�ستحقاق وتركيب وت�سنيف الأداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات املالية بناًء على مناذج باإ�ستعمال 

القيمة العادلة ملكوناتها تاأخذ الإدارة بالإعتبار بالإ�سافة اإىل ذلك �رشورة تعديالت تاأخذ باحل�سبان عدة عوامل ت�سم فرق �سعر العر�ض والطلب واملالئة الإئتمانية 

وتكاليف خدمة املحفظة وعدم وجود التاأكيدات للنموذج امل�ستخدم. 

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 

بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007بنك اأبوظبي التجاري، �رشكة م�ساهمة عامة | التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لعام 2007



7677

القرو�س وال�سلفيات، �سايف )يتبع(  7

قرو�س التجزئة ال�سحب على املك�سوف

املجموع قرو�س �رصكات اأخرى قرو�س �رصكات بطاقات الإئتمان قرو�س اخرى قرو�س ال�سيارات قرو�س �سخ�سية

)�رصكات( )اأفراد(

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

كما يف 31 دي�سمرب 2007

75.635.272 1.963.054 52.855.189 617.549 2.277.135 1.127.343 3.375.165 12.891.036 528.801 القرو�ض العاملة 

135.352 -  26.496 -  10.282 9.984 9.302 79.208 80 قرو�ض اخرى مراقبة بفعالية

1.055.415 -  152.305 67.633 27.158 25.784 259.916 514.942 7.677 القرو�ض الغري عاملة

                                                                                                                                                                                  

76.826.039 1.963.054 53.033.990 685.182 2.314.575 1.163.111 3.644.383 13.485.186 536.558

                                                                                                                                                                                  

قرو�س التجزئة ال�سحب على املك�سوف

املجموع قرو�س �رصكات اأخرى قرو�س �رصكات بطاقات الإئتمان قرو�س ال�سيارات قرو�س �سخ�سية

)�رصكات( )اأفراد(

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

كما يف 31 دي�سمرب 2006

55.473.932 2.662.241 39.044.784 411.947 1.030.397 798.848 2.978.148 8.457.185 90.382 القرو�ض العاملة 

6.755.754 -  332.078 -  5.594 7.367 7.064 6.402.353 1.298 قرو�ض اخرى مراقبة بفعالية

1.177.845 -  384.386 47.458 10.565 3.460 244.423 480.913 6.640 القرو�ض الغري عاملة

                                                                                                                                                                                  

63.407.531 2.662.241 39.761.248 459.405 1.046.556 809.675 3.229.635 15.340.451 98.320

                                                                                                                                                                                  

اإن قيمة ال�سمانات التي يحتفظ بها البنك واملتعلقة بالقرو�ض وال�سلفيات كما يف 31 دي�سمرب 2007 مت ت�سنيفها كما يلي:

املجموع اأخرى ودائع

عقارات 

ورهونات عقارية �سيارات ومعدات كفالت

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

55.015.564 13.754.059 596.921 28.433.310 526.988 11.704.286 القيمة العادلة لل�سمانات

                                                                                                                      

القرو�س وال�سلفيات، �سايف  7

2006 2007

األف درهم األف درهم

15.438.771 14.021.744 ال�سحب على املك�سوف )اأفراد و�رشكات(

5.085.866 7.122.069 قرو�ض الأفراد

39.761.248 53.033.990 قرو�ض ال�رشكات

459.405 685.182 بطاقات ائتمان

2.662.241 1.963.054 ت�سهيالت اأخرى

                                        

63.407.531 76.826.039

)982.882( (1.149.957) يطرح: خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة

                                        

62.424.649 75.676.082

                                        

مت تلخي�ض القرو�ض وال�سلفيات كما يلي:

2006 2007

األف درهم األف درهم

55.473.932 75.635.272 القرو�ض العاملة 

6.755.754 135.352 قرو�ض اخرى مراقبة ب�سورة اإ�ستثنائية 

1.177.845 1.055.415 القرو�ض غري العاملة 

                                        

63.407.531 76.826.039

)982.882( (1.149.957) يطرح: خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة

                                        

62.424.649 75.676.082

                                        

تت�سمن القرو�ض وال�سلفيات قر�ض بدون فائدة اإىل حكومة اأبوظبي )"احلكومة"( بقيمـة 609.480 األف درهم كما يف 31 دي�سمرب 2007 )2006 – 667.680 

األف درهم(. نتج هذا القر�ض نتيجة حتويل للحكومة لبع�ض القرو�ض وال�سلفيات غري العاملة والتي كانت يف ال�سابق م�سمونة من قبل احلكومة.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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الأدوات املالية امل�ستقة  8

من خالل م�سار الأعمال الإعتيادية للبنك يدخل البنك يف معامالت  متنوعة تت�سمن متغريات. اإن الأداة املالية امل�ستقة هي عقد مايل ما بني طرفني بحيث 

تعتمد الدفعات على التحركات يف �سعر واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية املت�سمنة ومرجع املعدل اأو املوؤ�سـر. تت�سمن اأدوات امل�ستقات املالية التي يدخل 

فيها البنك عقود اآجلة، خيارات، وعقود م�ستقبلية ومقاي�سات. 

يقوم البنك با�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية وذلك لأغرا�ض التحوط وعدم التحوط:

معامالت العمالت االآجلة:

متثل عقود العمالت الآجلة اإلتزام ب�رشاء عملة اأجنبية اأو حملية مبا فيها معامالت فورية، غري م�سلمة. اإن املعامالت امل�ستقبلية للعمالت الأجنبية ومعدلت 

الفوائد متثل اإلتزامات تعاقدية لإ�ستالم اأو ت�سديد مبالغ �سافية مبنية على التغريات يف اأ�سعار العمالت اأو الفوائد اأو �رشاء اأو بيع عمالت اأجنبية اأو اأداة مالية 

بتاريخ م�ستقبلي وب�سعر حمدد وقد مت اإبرامها يف �سوق مايل منتظم. اإن خماطر الإئتمان غري مهمة حيث اأن العقود امل�ستقبلية م�سمونة بالنقد اأو اأوراق مالية 

يتم  م�ستقبلية  فوائد  اإتفاقيات معدلت  متثل  امل�ستقبلية  املعدلت  اإتفاقيات  اإن  التبادل.  مع  يوميًا  ت�سديدها  يتم  امل�ستقبلية  العقود  التغريات يف  واأن  مدرجة 

التفاو�ض بها اإفراديًا وتطلب ت�سديد نقدي بتاريخ م�ستقبلي للفرق ما بني معدل الفائدة املتفق عليه ومعدل الفائدة لل�سوق بناًء على مبلغ القيمة الإ�سمية. 

معامالت املقاي�سة

متثل معامالت مقاي�سة العمالت ومعدلت الفوائد اإلتزام ملبادلة تدفق نقدي باآخر. وينتج عن املقاي�سات بتبادل عمالت اأو معدلت فوائد )مثل معدلت 

حمددة اأو متغرية( اأو جمموعة منها )اأي مقاي�سات معدلت فائدة م�ستقة(. ومبوجبها ل يتم اأي تبادل للمبلغ الأ�سلي فيما عدا بع�ض خيارات مقاي�سة عمالت 

م�ستقة. اإن خماطر البنك الإئتمانية متثل التكلفة الإحتمالية لالإ�ستعا�سة عن عقود املقاي�سة اإذا مل تقم اجلهات الأخرى بتنفيذ اإلتزامها. ويتم مراقبة هذه املخاطر 

بفعالية وذلك بالرجوع اإىل القيمة املالية العادلة واجلزء من املبلغ الإ�سمي للعقد و�سيولة ال�سوق. وللتحكم مبعدل خماطر الإئتمان املاأخوذة يقوم البنك مبراجعة 

القيمة الإئتمانية للجهات الأخرى با�ستعمال الطرق املماثلة للطرق امل�ستعملة لعمليات الإقرا�ض.

معامالت اخليار:

متثل معامالت خيار العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد اإتفاقيات تعاقدية يقوم مبوجبها البائع )املكتتب( مبنح امل�سرتي )احلامل( حق ولي�ض اإلتزام يف اأن 

يقوم ب�رشاء )خيار الطلب( اأو بيع )خيار بيع( بتاريخ حمدد اأو خالل فرتة معينة لقيمة حمددة لعملة اأجنبية اأو اأداة مالية وذلك ب�سعر حمدد م�سبقًا. وي�ستلم البائع 

عالوة من امل�سرتي وذلك مقابل حتمل خماطر العمالت الأجنبية اأو معدل الفائدة. اإن اخليارات قد تكون متاجر بها يف ال�سوق اأو متفاو�ض عليها بني البنك 

والعميل من خالل و�سطاء خارج ال�سوق.

القرو�س وال�سلفيات، �سايف )يتبع(  7

لقد كانت احلركة على خم�س�ض النخفا�ض بقيمة القرو�ض وال�سلفيات املقيمة اإفراديًا واملقيمة كمجموعة كما يلي:

2006 2007

املجموع

اإنخفا�ض القرو�ض 

املقيمة كمجموعة

اإنخفا�ض 

القرو�ض املقيمة 

اإفراديًا املجموع

اإنخفا�س القرو�س 

املقيمة كمجموعة

اإنخفا�س القرو�س 

املقيمة اإفرادياً

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

714.100 190.589 523.511 982.882 323.653 659.229 يف 1 يناير

339.293 134.992 204.301 295.300 117.439 177.861 املحمل خالل ال�سنة 

)145.823( -  )145.823( (151.937) -  (151.937) مبالغ م�سرتدة

74.611 )1.987( 76.598 19.305 (7.855) 27.160

�سايف مبالغ مت اإ�سرتجاعها/ 

)�سطبها(

701 59 642 4.407 228 4.179 حتويل عملة
                                                                                                                        

982.882 323.653 659.229 1.149.957 433.465 716.492 كما يف 31 دي�سمرب
                                                                                                                        

تظهر حمفظة القرو�ض وال�سلفيات بعد خ�سم الفوائد املعلقة كما يلي:

2006 2007

اإجمايل دولية حملية اإجمايل دولية حملية

األف درهم األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم األف درهم القطاع القت�سادي

20.401 - 20.401 14.612 - 14.612 الزراعي

1.415.312 678.915 736.397 917.028 701.989 215.039 الطاقة

2.644.310 189.288 2.455.022 2.954.499 17.662 2.936.837 التجارة

1.923.545 16.958 1.906.587 5.604.487 183.011 5.421.476 الإن�ساءات

3.119.058 432.461 2.686.597 3.323.759 1.286.206 2.037.553 النقل واملوا�سالت

10.121.247 807.087 9.314.160 8.563.186 965.455 7.597.731 الأفراد

4.752.897 8.208 4.744.689 7.495.852 6.660 7.489.192 الأفراد – قرو�ض التجزئة

11.943.790 - 11.943.790 10.479.289 - 10.479.289 الأفراد – قرو�ض مقابل اأ�سهم

2.837.996 - 2.837.996 1.740.981 - 1.740.981 احلكومي

9.847.494 2.486.488 7.361.006 16.361.437 2.111.759 14.249.678 موؤ�س�سة مالية

1.964.665 413.615 1.551.050 2.597.415 1.147.421 1.449.994 ال�سناعة

11.965.272 2.609.229 9.356.043 15.712.633 3.120.556 12.592.077 خدمات 

851.544 36.730 814.814 1.060.861 36.730 1.024.131 اأخرى
                                                                                                                        

63.407.531 7.678.979 55.728.552 76.826.039 9.577.449 67.248.590 الإجمايل
                                                                                

)982.882( (1.149.957)

يطرح: خم�س�ض القرو�ض وال�سلفيات 

امل�سكوك يف حت�سيلها
                                        

62.424.649 75.676.082 الإجمايل
                                        

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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الأدوات املالية امل�ستقة )يتبع(  8

الأدوات املالية امل�ستقة املتعلقة مبخاطر الئتمان

تن�ساأ خماطر الئتمان املتعلقة مب�ستقات الأدوات املالية من احتمال اإخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون حمدودة بالقيمة ال�سوقية الإيجابية لالأدوات املالية التي 

تكون يف �سالح البنك. يقوم البنك باإبرام عقود اأدوات مالية م�ستقة مع عدة موؤ�س�سات مالية ذات الت�سنيف الئتماين اجليد.

الأدوات املالية امل�ستقة املحتفظ بها اأو امل�سدرة لغر�س املتاجرة

تتكون معظم اأن�سطة املتاجرة التي يقوم بها البنك يف عر�ض حلول حتوط على العمالء باأ�سعار تناف�سية وذلك لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�ض املخاطر احلالية 

واملتوقعة. ويقوم البنك اإي�سًا باإدارة املخاطر الناجتة عن عمليات العمالء والدخول يف مواقف يتوقع احل�سول على اأرباح من التحركات املالئمة لالأ�سعار اأو املعدلت 

اأو املوؤ�رشات.

الأدوات املالية امل�ستقة املحتفظ بها اأو امل�سدرة مقابل التحوط

الفائدة  اأ�سعار  لتقلبات  البنك  اإدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعر�ض  اأن�سطة  التحوط للمخاطر كجزء من  املالية لغر�ض  البنك م�ستقات الأدوات  ي�ستخدم 

كما  والفائدة  ال�رشف  اأ�سعار  من خماطر  للتحوط  الفائدة  اأ�سعار  تبادل  العمالت وعقود  تبادل  الآجلة، وعقود  الأجنبية  العمالت  عقود  البنك  ي�ستخدم  وال�رشف. 

ي�ستخدم البنك عقود التبادل لأ�سعار الفائدة للتحوط مقابل خماطر القيمة العادلة النا�سئة عن بع�ض الأدوات املالية ذات املعدل الثابت. ويف جميع هذه احلالت يتم 

ب�سفة ر�سمية توثيق عالقة وهدف التحوط مبا يف ذلك تفا�سيل البند الذي يتم التحوط له وم�ستق التحوط، ويتم ت�سجيل هذه املعامالت على اأنها معامالت حتوط 

القيمة العادلة.

الأدوات املالية امل�ستقة )يتبع(  8

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة هي مبينة اأدناه:

القيم العادلة

املطلوبات املوجودات

األف درهم األف درهم

كما يف 31 دي�سمرب 2007

م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

171.556 126.498 عقود �رشف عمالت اأجنبية اآجلة

1.641.097 1.599.877 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

387.675 414.199 خيارات

1.216 1.826 عقود م�ستقبلية

206.477 228.794 عقود املنتجات الآجلة

5.248 5.248 مقاي�سات الطاقة 
                                        

2.413.269 2.376.442
                                        

- 691.800 م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س التحوط
                                        

2.413.269 3.068.242
                                        

كما يف 31 دي�سمرب 2006

م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

228.476 220.002 عقود �رشف عمالت اأجنبية اآجلة

502.172 470.760 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

41.149 58.713 خيارات

182 عقود م�ستقبلية -

13.175 33.363 عقود املنتجات الآجلة

20.879 20.879 مقاي�سات الطاقة 
                                        

806.033 803.717

- 194.827 م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س التحوط
                                        

806.033 998.544
                                        

اإن امل�ستقات املالية املحتفظ بها للتحوط تتكون من مقاي�سات معدل الفائدة، ومقاي�سات العمالت امل�ستقة. يتم معاجلة هذه امل�ستقات املالية باعتبارها حتوط للقيمة 

العادلة.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )يتبع(   9

اإن احلركة على اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية ملخ�سة كما يلي:

املجموع

حمتفظ بها حتى تاريخ 

ال�ستحقاق متاحة للبيع

األف درهم األف درهم األف درهم

3.700.744 262.110 3.438.634 كما يف 1 يناير 2007

1.141.500 -  1.141.500 اإ�سافات

)1.380.521( )78.460( )1.302.061( اإ�ستبعادات وتعديالت القيمة العادلة

)493.535( )115.023( )378.512( خ�سائر اإنخفا�ض القيمة
                                                            

2.968.188 68.627 2.899.561 كما يف 31 دي�سمرب 2007
                                                      

فيما يلي احلركة على خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة:

2006 2007

األف درهم األف درهم

كما يف 1 يناير - -

- (378.512) خم�س�سة لإ�ستثمارات متاحة للبيع

- (115.023) خم�س�سة لإ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
                                        

- (493.535) كما يف 31 دي�سمرب
                                    

تت�سمن الإ�ستثمارات يف اأوراق مالية مبلغ 1.761.140 األف درهم ميثل اإ�ستثمار يف �سكل و�سائل اإ�ستثمار مركبة وموجودات اأخرى مالية مركبة مثل التعهدات 

املدينة امل�سمونة والتي يعتمد اأدائها على �سمانات موجودة خارج دولة الإمارات العربية املتحدة وتتكون معظمها من موجودات يف الوليات املتحدة الأمريكية 

واأوروبا الغربية. اإن تعر�ض البنك يف الو�سائل املركبة والإ�ستثمارية املدعومة مبوجودات لتعهدات مدينة م�سمونة بلغت 953.130 األف درهم. وقد تاأثرت �سلبيًا 

نتيجة للهبوط يف �سوق الرهونات العقارية الثانوي يف الوليات املتحدة الأمريكية وما تبعها من اأزمة ال�سيولة. لقد خ�س�ض البنك مبلغ 493.535 األف درهم ملقابلة 

الإنخفا�ض من التعر�سات لهذه الأوراق.

اإن اأزمة �سوق الرهونات العقارية الثانوي واأزمة ال�سيولة التابعة له اأدت اإىل اإنخفا�ض مهم يف املوؤ�رشات والقيمة الإقت�سادية لهذه الإ�ستثمارات وبالإ�سافة لقد تاأثرت 

هذه الإ�ستثمارات لعدم توفر ال�سيولة وامل�ساكل الإقت�سادية العامة لهذه الإ�ستثمارت. اإن القيم املوؤ�رشة التي تظهرها املوؤ�س�سات املالية امل�سدرة لهذه الإ�ستثمارات قد 

تاأثرت بدرجة مهمة من الأو�ساع لعدم توفر ال�سيولة العامة يف ال�سوق ونتيجًة لرتدي الأو�ساع ال�سوقية تبنى البنك �سيا�سة الإنخفا�ض الدائم لتقييم هذه املحفظة من 

الإ�ستثمارات. 

القيمة  لتقدير  “بريتانيا” وذلك  “كاليتون” و  م�ستقلني  مقيمني خارجيني  البنك  لقد عني  اأ�سا�ض جتاري بحت  الإ�ستثمارات على  لهذه  قيمة عادلة  للح�سول على 

الإقت�سادية لها. 

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية  9

2006 2007

األف درهم األف درهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع

م�سعرة:

221.185 788.522 ا�ستثمارات ب�سعر �رشف عائم

968.414 649.720 تعهدات مدينة م�سمونة

75.456 128.399 اأدوات حقوق ملكية

1.404.042 1.016.780 �سندات مالية )الإمارات العربية املتحدة(

154.592 200.806 اأخرى
                                    

2.823.689 2.784.227
                                  

غري م�سعرة:

495.469 180.205 اإ�ستثمارات ب�سعر �رشف عائم

-  36.730 تعهدات مدينة م�سمونة

111.168 246.286 اأدوات حقوق ملكية

8.308 30.625 اأخرى
                                  

614.945 493.846
                                  

3.438.634 3.278.073 املجموع الإجمايل

-  (378.512) خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة
                                  

3.438.634 2.899.561
                                  

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

262.110 183.650 اأوراق مالية ب�سعر �رشف عائم

-  (115.023) خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة
                                  

262.110 68.627
                                  

3.700.744 2.968.188
                                  

اإن القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق ت�ساوي تقريبًا قيمتها املدرجة ناق�ض خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة كما يف 31 دي�سمرب 2007.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )يتبع(   9

اإن جمموعة الإ�ستثمارات للبنك تتكون من اإ�ستثمارات م�سنفة اإئتمانيًا من قبل وكالت املالئمة الإئتمانية كما يلي:

2006 2007

% %

الت�سنيف

1.70 6.38 AAA
16.76 18.89 AA
11.27 17.21 A
17.21 16.66 BBB

5.96 6.72 BB
4.26 4.26 B

-  6.81 CCC
42.84 23.07 غري م�سنفة

                                        

100 100 املجموع
                                        

اإ�ستثمارات عقارية  10

2006 2007

األف درهم األف درهم

كما يف 1 يناير - -

- 150.369 اإ�سافات

- 295.361 زيادة يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات عقارية 
                                        

- 445.730
                                        

مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للبنك عن طريق مقّيمني م�ستقلني لي�ست لهم �سلة بالبنك. مت تقدير القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية باإعتبار الأ�سعار 

احلالية لنف�ض العقارات يف نف�ض املوقع والظروف، مع التعديالت ليتم عك�ض اأي تغريات يف الطبيعة، املوقع، اأو الظروف الإقت�سادية منذ تاريخ ح�سول العملية بهذه 

الأ�سعار. اإن التاريخ الفعلي لتقييم الإ�ستثمارات هو 31 دي�سمرب 2007.

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )يتبع(   9

قام املقيمني اخلارجيني امل�ستقلني باإجراء حتليل اإقت�سادي مف�سل للموجودات �سمن هذه الإ�ستثمارات. لقد ت�سمن ذلك مراجعة نزاهة واأداء املرهون بالإ�سافة اإىل مدى 

موثوقية املعلومات والإفرتا�سات امل�ستعملة يف النماذج. اإن املجالت الرئي�سية التي مت اإ�ستخدامها يف التحليل كانت كما يلي:

الفرق املتوقع احلايل – فرق الدفعات املقدمة امل�ستقبلية املتوقعة من جمموعة الرهونات. 	•

التخلف امل�ستقبلي املتوقع - معدل التخلف امل�ستقبلي املتوقع من جمموعة الرهونات.  	•

موؤ�رش تاأخر ال�سداد – القيمة امل�ستخدمة لتقييم بداية تاأخر ال�سداد. 	•

طلبات الت�سديد – اإحتمال اإتفاقية متوقعة يطلب �سدادها يف وقت معني يف امل�ستقبل. 	•

املتو�سط املرجح املايل احلايل املتوقع لالأعمار – مت بناء ذلك بالإ�ستناد اإىل نتائج النموذج.  	•

مدى ت�سديد املبلغ الأ�سا�سي – الفرتة الزمنية ال�سهرية/ ال�سنوية التي يتوقع فيها اأن يتم ا�ستالم املبلغ الأ�سا�سي مبوجب النموذج.  	•

لقد بينت هذه النماذج على اأن بع�ض من هذه الإ�ستثمارات غري منخف�سة يف الوقت احلايل ولكن من املحتمل اأن تنخف�ض حتت ظروف �ساغطة.

اإن التعر�ض الأعلى ملخاطر الإئتمان لهذه الإ�ستثمارات ل يتعدى القيمة املدرجة لهذه الإ�ستثمارات. يقوم البنك مبراقبة اجلودة الإئتمانية لهذه اجلهات ب�سورة منتظمة.

اإن خم�س�سات الإنخفا�ض متثل اخل�سائر الدائمة املقّدرة من البنك ملجموعة هذه ال�سندات الإ�ستثمارية والتي هي معر�سة خارج الإمارات العربية املتحدة.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ممتلكات ومعدات، �سايف  12

املجموع
اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ
معدات وملحقات 

احلا�سب الآيل
اأثـاث 

و�سيارات ومعدات عقارات م�ستاأجرة عقارات مبلكية حرة

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

التكلفة اأو التقييم

617.428 184.738 139.430 58.181 28.997 206.082 1 يناير 2006

208 - - 121 1 86 فرق عملة

149.776 140.312 4.449 2.609 476 1.930 اإ�سافات خالل ال�سنة

- )281.702( 27.641 18.363 1.470 234.228 حتويالت

)185( - - )181( )4( اإ�ستبعادات -
                                                                                                                        

767.227 43.348 171.520 79.093 30.940 442.326 1 يناير 2007

1.394 - 50 751 593 فرق عملة -

93.026 61.192 6.444 4.394 668 20.328 اإ�سافات خالل ال�سنة

)64.833( )62.770( 13.158 8.822 24.935 )48.978( حتويالت

)2.511( )2.511( حتويل اإىل امل�ساريف - - - -

)500( - - - - )500( اإ�ستبعادات
                                                                                                                        

793.803 39.259 191.172 93.060 57.136 413.176 31 دي�سمرب 2007
                                                                                                                        

ال�ستهالك املرتاكم

214.236 - 56.544 44.660 11.671 101.361 1 يناير 2006

78 - - 74 2 2 فرق عملة

41.064 - 16.872 6.752 2.828 14.612 حممل خالل ال�سنة 

)175( - - )173( )2( اإ�ستبعادات -
                                                                                                                        

255.203 - 73.416 51.313 14.499 115.975 1 يناير 2007

733 - 37 674 22 فرق عملة -

50.252 - 20.167 9.341 3.111 17.633 حممل خالل ال�سنة 

)4.540( - - - - )4.540( حتويالت

)346( - - - - )346( اإ�ستبعادات
                                                                                                                        

301.302 - 93.620 61.328 17.632 128.722 31 دي�سمرب 2007
                                                                                                                        

�سايف القيمة الدفرتية

492.501 39.259 97.552 31.732 39.504 284.454 31 دي�سمرب 2007
                                                                                                            

512.024 43.348 98.104 27.780 16.441 326.351 31 دي�سمرب 2006
                                                                                                            

موجودات اأخرى    11

2006 2007

األف درهم األف درهم

574.598 664.718 فوائد م�ستحقة القب�ض  

86.062 37.937 �رشائب م�ستقطعة

-  93.662 دفعة مقدمة ل�رشاء اإ�ستثمار

108.072 126.867 م�ساريف مدفوعة مقدما 

190.461 180.448 ر�سيد مقا�سة مدين

290.178 493.120 اأوراق قبول

161.750 155.969 اأخرى

                                        

1.411.121 1.752.721

                                    

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل  15

اإن تفا�سيل القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل كما يف 31 دي�سمرب 2007 هي كما يلي:

املجموع اأكرث من 3 �سنوات 1-3 �سنوات خالل �سنة العملة  الأداة

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

307.656 161.924 - 145.732 دولر ا�سرتايل اأوراق مالية غري م�سمونة

270.829 - 270.829 يورو -

188.332 141.249 - 47.083 دولر هوجن كوجن

164.113 164.113 ين ياباين - -

42.751 - - 42.751 دولر نيوزيالندي 

3.669.970 3.669.970 جنيه ا�سرتليني  - -

120.828 120.828 كرونا �سلوفاكية - -

53.985 53.985 رند جنوب اأفريقيا - -

1.641.601 981.037 490.518 170.046 فرنك �سوي�رصي

116.665 116.665 لرية تركي - -

5.718.000 1.753.000 2.765.000 1.200.000 درهم اإماراتي 

4.205.585 36.730 3.985.205 183.650 دولر اأمريكي

                                                                                

16.500.315 7.199.501 7.511.552 1.789.262

9.182.500 5.509.500 3.673.000 دولر اأمريكي - قر�س م�سرتك

1.469.200 1.469.200 دولر اأمريكي - - اأوراق مالية ثانوية ب�سعر �رصف عائم

                                                                                

27.152.015 14.178.201 11.184.552 1.789.262

                                                            

218.249 تعديالت القيمة العادلة من مقاي�سة عملة

                  

27.370.264

                  

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك  13

2006 2007

األف درهم األف درهم

171.848 227.825 ح�سابات جارية وودائع حتت الطلب

7.781.998 5.037.024 ودائع ت�ستحق خالل �سنة واحدة

16.341 333.527 ودائع ت�ستحق بعد �سنة واحدة
                                        

7.970.187 5.598.376
                                    

ودائع العمالء  14

2006 2007 

األف درهم األف درهم

الفئة:

9.725.428 13.347.838 ودائع لأجل وحتت الطلب 

1.007.336 1.114.235 ح�سابات توفري

27.736.917 34.206.630 ودائع ثابتة

667.680 609.480 ودائع حكومية طويلة الأجل

35.602 4.660.216 ودائع متعلقة مبنتجات اإ�سالمية 

4.223.888 3.222.421 اأوراق جتارية باليورو
                                        

43.396.851 57.160.820
                                    

القطاع:

14.621.054 17.755.863 اأفراد

23.361.607 31.096.356 جتاري

5.414.190 8.308.601 حكومي
                                        

43.396.851 57.160.820
                                    

مت ا�سدار الأوراق التجارية باليورو عامليًا و�سدرت غالبيتها يف اململكه املتحدة وبلدان اوروبيه اخرى. 

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل )يتبع(  15

ت�ستحق دفعات الفائدة على الأوراق املالية غري امل�سمونة كل ربع �سنة ون�سبة الفائدة هي كما يلي:

اأكرث من 3 �سنوات 1-3 �سنوات خالل �سنة العملة

فائدة على اأ�سا�ض معدل �سعر الدولر الأ�سرتايل 

لثالثة اأ�سهر زائد 30 نقطة اأ�سا�سية -

فائدة على اأ�سا�ض معدل �سعر الدولر 

الأ�سرتايل لثالثة اأ�سهر زائد 10 نقاط 

اأ�سا�سية دولر ا�سرتايل

-

فائدة على اأ�سا�ض ليب�ر لثالثة اأ�سهر 

زائد 22 نقطة اأ�سا�سية. - يورو
فائدة على اأ�سا�ض معدل �سعر هوجن كوجن 

املعرو�ض زائد 29 اإىل 35 نقطة. - فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 4.49% بال�سنة. دولر هوجن كوجن

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 1.66% بال�سنة. - - ين ياباين

- - فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 8% بال�سنة. دولر نيوزيالندي 

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 5.625% بال�سنة. - - جنيه ا�سرتليني 

فائدة على اأ�سا�ض بريبور لثالثة اأ�سهر زائد 11 

نقطة اأ�سا�سية. - - كرونا �سلوفاكية

فائدة على اأ�سا�ض جيبار لثالثة اأ�سهر زائد 41 

نقطة اأ�سا�سية. - - رند جنوب اأفريقيا

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 2.76% بال�سنة.

فائدة على اأ�سا�ض ليب�ر لثالثة اأ�سهر 

زائد 10 نقاط اأ�سا�سية

فائدة على اأ�سا�ض ليب�ر لثالثة اأ�سهر زائد 

70 نقطة اأ�سا�سية. فرنك �سوي�رشي

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 12.75% �سنويًا. - - لرية تركي

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 6% بال�سنة.

فائدة على اأ�سا�ض ايبور لثالثة اأ�سهر 

زائد 22 اإىل 52 نقطة.

فائدة على اأ�سا�ض ايبور لثالثة اأ�سهر زائد 

10 نقاط اأ�سا�سية وفائدة مبعدل ثابت 

ب�سعر 4.855 اإىل 5% �سنويًا. درهم اإماراتي 

فائدة على اأ�سا�ض ليب�ر لثالثة اأ�سهر زائد 30 

نقطة اأ�سا�سية.

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر %5.25 

�سنويًا وثالثة اأ�سهر ليب�ر زائد 24 اإىل 

35 نقطة اأ�سا�سية.

فائدة على اأ�سا�ض ليب�ر لثالثة اأ�سهر زائد 5 

نقاط اأ�سا�سية. دولر اأمريكي

ت�ستحق دفعات الفائدة على القر�ض امل�سرتك كل ربع �سنة ب�سعر كوبون يعادل 27.5 نقطة اأ�سا�سية زيادة على ليبور لثالثة اأ�سهر على الودائع بالدولر الأمريكي. يحق 

للبنك اأن ميدد القر�ض امل�سرتك ملدة عامني اإ�سافيني من تاريخ الإ�ستحقاق.

ت�ستحق دفعات الفائدة على الأوراق املالية الثانوية ب�سعر �رشف عائم كل ربع �سنة ب�سعر كوبون يعادل 60 نقطة اأ�سا�سية زيادة على ليبور لثالثة اأ�سهر على الودائع 

بالدولر الأمريكي.

مت احل�سول على الأوراق املالية الثانوية من موؤ�س�سات مالية خارج دولة الإمارات العربية املتحدة وهي موؤهلة كقر�ض ثانوي راأ�سمايل بالدرجة الثانية للخم�ض �سنوات 

الأوىل ولغاية عام 2011 وبعد ذلك يتم اإطفاوؤها مبعدل 20% �سنويًا ولغاية 2016 وذلك لأغرا�ض اإحت�ساب كفاية راأ�ض املال )اإي�ساح 37( اإذا مل يتم اإ�سرتجاعها 

خالل عام 2011. مت اإعتماد هذا من قبل البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

لدى البنك اأي�سًا ت�سهيالت غري م�سمونة وغري م�ستخدمة بقيمة 850.000 األف دولر اأمريكي )2006 – 1.000.000 األف دولر اأمريكي( من جمموعة بنوك 

مع فرتة �سحب ل�سنة واحدة.

قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل )يتبع(  15

اإن تفا�سيل القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل كما يف 31 دي�سمرب 2006 هي كما يلي:

املجموع اأكرث من 3 �سنوات 1-3 �سنوات خالل �سنة العملة  الأداة

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

106.664 - - 106.664 يورو اأوراق مالية غري م�سمونة

358.896 47.223 - 311.673 دولر هوجن كوجن

200.525 154.250 - 46.275 ين ياباين

64.682 - - 64.682 دولر نيوزيالندي 

3.595.592 3.595.592 جنيه ا�سرتليني  - -

1.061.360 904.568 156.792 فرنك �سوي�رشي -

96.295 96.295 لرية تركي - -

1.365.000 1.000.000 365.000 درهم اإماراتي  -

4.591.250 3.709.730 422.395 459.125 دولر اأمريكي

                                                                                

11.440.264 9.507.658 944.187 988.419

3.673.000 - 3.673.000 دولر اأمريكي - قر�ض م�سرتك

1.469.200 1.469.200 دولر اأمريكي - - اأوراق مالية ثانوية ب�سعر �رشف عائم

                                                                                

16.582.464 10.976.858 4.617.187 988.419

                                                            

27.730 تعديالت القيمة العادلة من مقاي�سة عملة

                    

16.610.194

                    

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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الحتياطيات    18

االحتياطي النظامي

وفقا للمادة رقم 82 من القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1980، يتم حتويل 10% من �سايف اأرباح ال�سنة اإىل الحتياطي النظامي. ميكن للبنك اإيقاف هذا التحويل 

عندما يبلغ ر�سيد الحتياطي النظامي 50% من راأ�سمال البنك املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

االحتياطي القانوين

وفقا لقانون ال�رشكات التجارية الحتادي رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعديالته( واملادة رقم 84 من النظام الأ�سا�سي للبنك، يتم حتويل 10% من �سايف اأرباح ال�سنة اإىل 

الحتياطي القانوين. ميكن للبنك اإيقاف هذا التحويل عندما يبلغ ر�سيد الحتياطي القانوين 50% من راأ�سمال البنك املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

االحتياطي العام 

يتم التحويل اإىل الحتياطي العام وفقا لتو�سيات جمل�ض الإدارة. ي�ستخدم هذا الحتياطي لالأغرا�ض التي يو�سي بها جمل�ض الإدارة ويوافق عليها امل�ساهمون.

احتياطي طوارئ

لقد مت ان�ساء هذا الحتياطي ملقابلة املخاطر اأو الطوارئ امل�ستقبلية غري املتوقعة وغري املنظورة التي قد تنتج عن املخاطر البنكية العامة.

اأن�سبة اأرباح مقرتحة للتوزيع  19

اإقرتح جمل�ض الإدارة دفع توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 1.210.000 األف درهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )2006: اأن�سبة اأرباح نقدية – 1.210.000 

األف درهم( والتي متثل 30.25% من راأ�ض املال املدفوع. يخ�سع هذا اإىل اإعتماد امل�ساهمني يف الإجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

اإيرادات الفوائد  20

2006 2007

األف درهم األف درهم

652.306 960.059 قرو�ض و�سلفيات للبنوك

3.307.888 4.824.081 قرو�ض و�سلفيات للعمالء

167.414 208.084 اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

                                        

4.127.608 5.992.224

                                        

تت�سمن ايرادات الفوائد من اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية مبلغ 13.086 األف درهم )2006 – 21.310 األف درهم( والناجتة من الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى 

تاريخ الإ�ستحقاق والتي مت اإدراجها بالتكلفة املطفاأة.

مطلوبات اأخرى  16

2006 2007

األف درهم األف درهم

376.662 547.742 فوائد م�ستحقة الدفع

64.804 67.610 خم�س�سات نهاية اخلدمة للموظفني

37.446 24.824 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

289.411 347.627 ح�ساب مقا�سة دائن

139.279 104.123 اإيرادات موؤجلة

290.178 493.120 اأوراق قبول

383.155 674.331 اأخرى

                                        

1.580.935 2.259.377

                                        

تن�ساأ اأوراق القبول عندما ي�سمن البنك الدفعات مقابل تقدمي م�ستندات م�سحوبة مبوجب خطابات الإئتمان ال�سادرة. 

راأ�س املال  17

2006 2007

امل�سدر واملدفوع بالكامل امل�رصح به 

األف درهم األف درهم األف درهم

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ا�سهم عادية بقيمة 1 درهم

                                                            

2006 2007

األف درهم عدد الأ�سهم األف درهم عدد الأ�سهم

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000.000 كما يف 31 دي�سمرب 

                                                                                

خالل �سنة 2006، مت حتويل كامل الأ�سهم اململوكة من هيئة اأبوظبي لال�ستثمار والبالغة 64.841% من را�ض املال امل�سدر واملدفوع اىل جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار 

وذلك مبوجب القانون رقم 16 من عام 2006. وافق م�ساهمو البنك بتحويل هذه الأ�سهم يف اإجتماع اجلمعية العمومية غري العاديه للبنك التي عقدت يف 18 

مار�ض 2007. 

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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�سايف الربح من التعامل بالعمالت الأجنبية  23

امل�ستقبلية،  العقود  اخليارات،  والآجلة،  الفورية  العقود  من  الناجتة  واخل�سائر  الأرباح  املتاجرة،  اأرباح  �سايف  الأجنبية  بالعمالت  التعامل  من  الربح  �سايف  يت�سمن 

والفروقات الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية للبنك.

اأرباح/ )خ�سائر( اإ�ستثمارات لغر�س املتاجرة والإ�ستثمار  24

2006 2007

األف درهم األف درهم

)39.691( 45.295 اأرباح/ )خ�سائر( من اإ�ستثمارات لغر�ض املتاجرة

11.467 60.161 ربح بيع اإ�ستثمارات متاحة للبيع
                                    

)28.224( 105.456
                                        

العائد الأ�سا�سي على ال�سهم  25

مت احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم وذلك بق�سمة �سايف اأرباح ال�سنة العائدة اإىل حقوق امللكية يف ال�رشكة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل 

ال�سنة على النحو التايل:

2006 2007

األف درهم األف درهم

2.081.617 1.987.518 �سايف اأرباح ال�سنة العائدة اإىل م�ساهمي البنك )باآلف الدراهم(
                                        

4.000.000 4.000.0000 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم يف الإ�سدار خالل ال�سنة )بالآلف(
                                        

0.52 0.50 العائد الأ�سا�سي على ال�سهم  )درهم( 
                                        

مل يقم البنك باإ�سدار اأي اأدوات مالية قد يكون لها تاأثري على العائد الأ�سا�سي لل�سهم يف حال حتويلها.

ال�رصائب  26

اإن ال�رشائب الناجتة عن عمليات الفروع العاملة يف الهند مت اإحت�سابها وفقًا لقانون ال�رشائب يف الهند.

م�رصوفات الفوائد  21

2006 2007

األف درهم األف درهم

233.816 372.426 ودائع للبنوك

1.509.840 2.059.636 ودائع للعمالء

591.740 1.246.047 اأوراق مالية مدينة مت اإ�سدارها ومطلوبات تابعة

18.221 25.700 اأخرى
                                        

2.353.617 3.703.809
                                        

ل يوجد هناك م�ساريف فوائد مت ت�سجيلها تتعلق باملطلوبات املالية التي مت حتميلها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت   22

2006 2007

األف درهم األف درهم

اإيرادات من الر�سوم والعمولت

238.759 310.995 ر�سوم بنكية لالأفراد

184.407 354.229 ر�سوم بنكية لل�رشكات

57.657 96.214 ر�سوم الأن�سطة البنكية الإ�ستثمارية

34.412 37.612 ر�سوم و�ساطة

75.679 83.236 ر�سوم من �سندوق الإئتمان والأن�سطة الإئتمانية الأخرى

547.201 2.523 ر�سوم اإكتتابات ال�رشكات

-  13.153 ر�سوم اأخرى
                                        

1.138.115 897.962 جمموع اإيرادات الر�سوم والعمولت

)8.869( (24.002) م�ساريف الر�سوم والعمولت
                                        

1.129.246 873.960 �سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت
                                        

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة )يتبع(  28

2006 2007

األف درهم األف درهم

ا�ستثمارات يف حمافظ مدارة بوا�سطة البنك – بالقيمة العادلة:

77.008 122.278 اإ�ستثمارات لغر�ض املتاجرة

6.250 30.625 ا�ستثمارات متاحة للبيع 
                                        

83.258 152.903
التزامات ومطلوبات طارئة غري قابلة للنق�س:                                        

74.859 76.291 اإىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة
                                        

اإن اأهم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة هي كما يلي:

2006 2007

األف درهم األف درهم

اإيرادات الفوائد والر�سوم والعمولت:

3.201 2.775 اأع�ساء جمل�ض الإدارة

101 128 املدراء الرئي�سيني 

42.163 70.407 ن�ساطات اإئتمان

-  26.585 الربح من اإ�ستبعاد اإ�ستثمارات متاحة للبيع
                                        

45.465 99.895
                                    

م�رصوفات الفوائد:

212 404 اأع�ساء جمل�ض الإدارة

175.726 166.151 كبار امل�ساهمني

98 12 املدراء الرئي�سيني 
                                        

176.036 166.567
                                    

اإن مكافاآت املدراء الرئي�سيني خالل ال�سنة كانت كما يلي:

2006 2007

األف درهم األف درهم

32.814 36.102 مكافاآت ق�سرية الأجل
                                    

يتم تخ�سي�ض وت�سديد مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة كتوزيع من �سايف ربح ال�سنة وفقًا لبنود القانون الحتادي رقم )8( اخلا�ض بال�رشكات التجارية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. وقد مت اإدراجها �سمن مكافاآت ق�سرية الأجل اأعاله. 

النقد ومرادفات النقد  27

ت�ستمل النقد ومرادفات النقد واملدرجة يف بيان التدفقات النقدية املوحد على مبالغ امليزانية العمومية التالية: 

2006 2007

األف درهم األف درهم

1.898.457 15.657.588 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

10.065.209 6.030.364 اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

)7.970.187( (5.598.376) اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
                                        

3.993.479 16.089.576

)2.734.158( (740.073) ينزل: اأر�سدة م�ستحقة من البنوك - تاريخ الإ�ستحقاق اأكرث من 3 اأ�سهر 

177.509 2.502.386 ي�ساف: اأر�سدة م�ستحقة للبنوك - تاريخ الإ�ستحقاق اأكرث من 3 اأ�سهر
                                        

1.436.830 17.851.889
                                        

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  28

يقوم البنك باإبرام تعامالت مع كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�ض الإدارة والإدارة العليا للبنك واملن�ساآت املتعلقة بهم �سمن �سياق اأعماله العتيادية وبالأ�سعار التجارية 

للفوائد والعمولت.

اإن املعامالت بني البنك وال�رشكات التابعة قد مت حذفها عند التوحيد ومل يتم الإف�ساح عنها يف هذا الإي�ساح.

اإن الأر�سدة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة واملدرجة �سمن امليزانية العمومية املوحدة هي كما يلي:

2006 2007

األف درهم األف درهم

قرو�س و�سلفيات:

33.662 106.035 اإىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة

2.369 10.886 اإىل املدراء الرئي�سيني 
                                        

36.031 116.921
ودائع العمالء:                                        

37.104 18.077 من اأع�ساء جمل�ض الإدارة

3.673.000 4.497.667 من كبار امل�ساهمني 

5.067 6.863 من املدراء الرئي�سيني

3.715.171 4.522.607
                                        

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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املعلومات القطاعية   30

املطلوبات القطاعية الرئي�سية

لأغرا�ض ت�سغيلية، مت توزيع اأن�سطة البنك اإىل قطاعني رئي�سيني هما: )اأ( الأن�سطة البنكية التجارية والتي متثل ب�سكل رئي�سي تقدمي القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية الأخرى والودائع 

واحل�سابات اجلارية لعمالء البنك، )ب( الأن�سطة البنكية ال�ستثمارية والتي متثل ب�سكل رئي�سي اإدارة املحفظة ال�ستثمارية للبنك والتعامل بالأدوات امل�ستقة وعمليات اخلزينة. متثل 

هذه القطاعات الأ�سا�ض الذي يبني عليه البنك تقاريره عن املعلومات القطاعية الرئي�سية. يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعني وفقا لأ�سعار حتددها الإدارة مع الأخذ بعني العتبار تكلفة 

الأموال.

كانت املعلومات القطاعية لل�سنة كما يلي:

الإجمايل الأن�سطة البنكية ال�ستثمارية الأن�سطة البنكية التجارية

2006 2007 2006 2007 2006 2007

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

3.097.178 3.799.874 411.337 479.393 2.685.841 3.320.481 اإيرادات العمليات
                                                                                                                        

2.149.829 2.088.286 289.481 (125.859) 1.860.348 2.214.145 نتائج القطاع واأرباح العمليات

)65.582( (97.412) )65.582( (97.412) ح�سة حقوق الأقلية - -
                                                                                                                        

2.084.247 1.990.874 223.899 (223.271) 1.860.348 2.214.145 �سايف الأرباح قبل �رشيبة الدخل

)2.630( (3.356) م�رشوفات �رشيبة الدخل  غري موزعة
                                    

2.081.617 1.987.518 �سايف اأرباح ال�سنة
                                        

معلومات اأخرى

81.088.378 106.213.849 16.174.000 28.338.695 64.914.378 77.875.154 موجودات القطاع
                                                                                                                        

70.364.200 94.802.106 16.174.000 28.470.726 54.190.200 66.331.380 مطلوبات القطاع
                                                                                

10.724.178 11.411.743 حقوق امللكية 
                                        

81.088.378 106.213.849 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
                                        

149.776 90.515 10.606 262 139.170 90.253 امل�رشوفات الراأ�سمالية املتكبدة خالل ال�سنة
                                                                                                                        

41.064 50.252 1.916 4.368 39.148 45.884 م�ساريف ال�ستهالك خالل ال�سنة 
                                                                                                                        

التزامات ومطلوبات طارئة  29

لقد كان لدى البنك اللتزامات واملطلوبات الطارئة التالية كما يف 31 دي�سمرب:

2006 2007

األف درهم األف درهم

التزامات نيابًة عن عمالء

2.931.974 5.893.930 اعتمادات م�ستندية

13.312.039 14.760.040 خطابات �سمان

21.773.655 31.578.427 التزامات غري قابلة لاللغاء لتقدمي ت�سهيالت اإئتمانية 

1.153.322 3.221.685 مقاي�سة عدم ت�سديد اإئتمان
                                        

39.170.990 55.454.082

اأخرى

53.152 56.980 التزامات م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية 

8.647 93.580 التزامات لإ�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة 
                                        

39.232.789 55.604.642
                                        

اللتزامات املتعلقة بالت�سهيالت 

ت�ستمل اللتزامات املتعلقة بالت�سهيالت على اللتزامات املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت وخطابات اعتماد وخطابات �سمان خم�س�سة لتلبية احتياجات عمالء البنك. 

متثل اللتزامات املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت اللتزامات التعاقدية لتقدم قرو�ض و�سلفيات وت�سهيالت جتدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه اللتزامات تواريخ �سالحية 

حمددة، اأو ت�ستمل على �رشوط للغائها. ونظرا لمكانية انتهاء �سالحية هذه العقود دون ا�ستعمالها، فاإن اإجمايل مبالغ هذه العقود ل متثل بال�رشورة التزامات مالية 

م�ستقبلية.

يلتزم البنك مبوجب خطابات العتماد وخطابات ال�سمان بال�سداد نيابة عن عمالئه يف حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا ل�رشوط العقد. قد حتمل هذه 

العقود، خماطر �سوقية عند ا�سدارها اأو متديد �سالحيتها باأ�سعار فائدة ثابته. غري اأن هذه العقود تكون ب�سورة رئي�سية ذات اأ�سعار متغرية.

اإن مقاي�سة التخلف عن دفع الإئتمان تعني �سمان مع م�ستوى خماطرة وخيارات �سعر مبنية على التخلف عن دفع من قبل واحد اأو اأكرث من م�سدري الأوراق املالية. اإن 

عقود التخلف عن دفع الإئتمان تت�سمن مقاي�سة تخلف عن دفع اإئتمان عقود موؤ�رشات التخلف عن دفع اإئتماين، خيارات التخلف عن دفع اإئتماين وجمموعة خيارات 

التخلف عن دفع اإئتماين. كذلك ت�ستخدم عقود تخلف عن دفع اإئتمان كجزء من الآليات خلف العديد من الإلتزامات املدينة امل�سمونة، يف هذه احلالت ميكن اأن 

تكون للعقود �رشوط فريدة ل تت�سمن اأحداث ال�رشكة، مثل اإعادة جدولة ديون “حدث دائن”.

قام البنك بتقدير تعر�سه ملقاي�سات التخلف عن دفع واملرتبطة ب�سوق الرهونات العقارية الثانوي مببلغ 147.000 األف درهم. قام البنك بتخ�سي�ض مبلغ 66.066 

األف درهم )2006 – ل يوجد( مقابل طلبات ت�سديد متوقعة لإنخفا�ض مقاي�سات وذلك بالإعتماد على تقارير وتو�سيات املقّيمني اخلارجيني كما مت �رشحه يف 

الإي�ساح 9.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر الئتمان   31

تتمثل خماطر الئتمان يف عدم التزام اأحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية. يحاول البنك التحكم يف 

خماطر الئتمان من خالل متابعة املخاطر الئتمانية واحلد من الرتكيز على التعامل مع اأطراف حمددة، والتقييم امل�ستمر للقدرة القت�سادية والإئتمانية املتعلقة بالطراف 

التي يتعامل معها البنك. اإ�سافة اإىل ذلك، يقوم البنك باإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة املتاجرة عن طريق الدخول يف اتفاقيات الت�سوية وترتيبات ال�سمان مع الأطراف 

اأخرى  اطراف  توزيعها على  اأو  معامالت  باإلغاء  احلالت  بع�ض  البنك يف  يقوم  للمخاطر. وقد  التعر�ض  فرتة  احلد من  الظروف وكذلك  تقت�سيه  الأخرى ح�سبما 

لتخفي�ض خماطر الئتمان.

تنتج تركزات خماطر الئتمان عندما تتعامل جمموعة من الأطراف يف اأن�سطة جتارية مت�سابهة اأو يف اأن�سطة �سمن منطقة جغرافية واحدة، اأو عندما تكون لها نف�ض 

اأي تغريات اأخرى. وت�سري  اأو  اأو �سيا�سية  التعاقدية ب�سكل م�سابه يف حالة بروز تغريات اقت�سادية  ال�سمات القت�سادية مما يوؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

تركزات الئتمان اإىل ح�سا�سية وا�ستجابة خماطر قد توؤثر على اأداء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال معني اأو منطقة جغرافية معينة.

اإدارة خماطر الئتمان

تت�سمن حمتويات اإدارة خماطر الإئتمان مايلي:

اإن�ساء هيكيلية للموافقة و�سقف للموافقة على الت�سهيالت الإئتمانية وجتديدها. 	•
 

اإن جتديد ومراجعة الت�سهيالت تخ�سع اإىل نف�ض  التعر�سات الإئتمانية مبوجب هيكلية املوافقات وال�سقف قبل منح الت�سهيالت اإىل العمالء.  ومتابعة  مراجعة  	•
املراجعة.

تنويع اأن�سطه الإ�ستثمار والإقرتا�ض؛ 	•

احلد من التعر�ض لرتكيزات القطاعات، واملواقع اجلغرافية واجلهات. 	•

مراجعة الإلتزام ب�سورة منتظمة ل�سقوف التعر�سات املتفق عليها واملتعلقة بالقطاعات واجلهات والبلدان ومراجعة ال�سقوف مبوجب اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر  	•
وتطورات ال�سوق.

اإن جلنة اإدارة املخاطر هي امل�سوؤولة للموافقة على الإئتمان ذات القيم العالية واأن جلنة ال�سيا�سة الإئتمانية هي امل�سوؤولة عن اإعداد �سيا�سات واإجراءات الإئتمان وذلك 

مبوجب النمو واإدارة املخاطر والأهداف الإ�سرتاتيجية.

بالإ�سافة اإىل ذلك يقوم البنك باإدارة تعر�سات الإئتمان باحل�سول على �سمانات مقبولة وحتديد فرتة التعر�ض. اإن التعر�سات الإئتمانية املتعلقة بالأدوات املالية امل�ستقة 

هي حمددة فقط لتلك الأدوات التي لها قيم عادلة موجبة.

املعلومات القطاعية )يتبع(   30

املعلومات القطاعية الثانوية

بالرغم من اأن البنك منظم ب�سكل رئي�سي من قطاعات عمل، اإل اأن البنك يعمل �سمن �سوقني جغرافيني: اأحدهما ال�سوق املحلي يف دولة الإمارات العربية املتحدة والذي 

ميثل عمليات البنك التي تن�ساأ من فروع البنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والآخر ال�سوق الدويل والذي ميثل عمليات البنك التي تن�ساأ من فروعه يف الهند. يو�سح 

اجلدول التايل التوزيع اجلغرايف لإيرادات العمليات واإجمايل املوجودات واإجمايل املطلوبات وامل�رشوفات الراأ�سمالية للبنك ح�سب القطاع اجلغرايف:

الإجمايل دويل حملي

2006 2007 2006 2007 2006 2007

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

3.097.178 3.799.874 15.481 29.444 3.081.697 3.770.430 اإيرادات العمليات

                                                                                                                        

2.149.829 2.088.286 6.909 16.536 2.142.920 2.071.750 ربح قبل ال�رشائب 

)2.630( (3.356) )2.630( (3.356) م�رشوفات �رشيبة الدخل - -

)65.582( (97.412) - - )65.582( (97.412) ح�سة حقوق الأقلية

                                                                                                            

2.081.617 1.987.518 4.279 13.180 2.077.338 1.974.338 �سايف اأرباح ال�سنة

                                                                                                                        

81.088.378 106.213.849 657.710 522.435 80.430.668 105.691.414 موجودات القطاع

                                                                                                                        

70.364.200 94.802.106 653.431 506.236 69.710.769 94.295.870 مطلوبات القطاع 

                                                                                                                        

149.776 90.515 160 224 149.616 90.291

امل�رشوفات الراأ�سمالية املتكبدة 

خالل ال�سنة

                                                                                                                        

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر الئتمان )يتبع(   31

مراقبة اأخطار جتاوز احلدود و�سيا�سات احلد من املخاطر

)ب( امل�ستقات املالية 

لدى البنك رقابة �سارمة على حدود �سايف امل�ستقات القائمة )اأي الفرق بني عقود ال�رشاء والبيع( من حيث املبلغ وال�رشوط. يف اأي وقت اإن املبلغ اخلا�سع للمخاطر 

الإئتمانية حمدود بالقيمة العادلة احلالية لأدوات يف م�سلحة البنك )اأي القيمة العادلة املوجبة للموجودات( والتي هي بالن�سبة للم�ستقات متثل جزء �سغري من العقد 

اأو قيم اإ�سمية متثل حجم الأدوات املوقوفة. اإن خماطر الإئتمان هذه تتم اإدارتها كجزء من جمموع حدود الإقرتا�ض للعمالء بالإ�سافة اإىل التحركات املحتملة نتيجًة 

لتحركات �سعر ال�سوق.

ل يتم عادًة احل�سول على رهن اأو اأدوات اأخرى ملقابلة التعر�ض الإئتماين لهذه الأدوات فيما عدا عندما يطلب البنك اإيداعات هام�سية من اجلهات املتعاقد معها.

اإن خماطر الت�سديد تن�ساأ يف اأي و�سع حني يكون الت�سديد نقداً اأو باأوراق مالية اأو اأ�سهم مع توقع اإ�ستالم مبالغ نقدية اأو اأوراق مالية اأو اأ�سهم باملقابل. يتم اإن�ساء حدود 

ت�سديدات يومية لكل جهة متعاقد معها لتغطية جمموع خماطر الت�سديد الناجتة عن معامالت البنك ال�سوقية لأي يوم واحد.

)ج( ترتيبات املقا�سة الرئي�سية 

يقوم البنك بالإ�سافة بحد تعر�سه للخ�سائر الإئتمانية باإبرام ترتيبات مقا�سة رئي�سية مع اجلهات املتعاقد معها والتي يقوم البنك باإجراء حجم معامالت مهم معها. ل 

ينتج عن ترتيبات املقا�سة الرئي�سية عادًة مقا�سة للموجودات واملطلوبات يف امليزانية العمومية حيث يتم ت�سديد املعامالت عامة ب�سورة اإجمالية. ولكن فاإن خماطر 

اإنهاء وت�سديد املبالغ مع اجلهة املتعاقد معها  اأنه يف حالة ح�سول تعرث يتم  الإئتمان املتعلقة بالعقود ل�سالح البنك يتم تنزيلها برتتيبات مقا�سة رئي�سية اإىل حد حيث 

بال�سايف. اإن تعر�ض البنك الإجمايل للمخاطر الإئتمانية لالأدوات املالية امل�ستقة واخلا�سعة لرتتيبات مقا�سة رئي�سية قد تتغري ب�سورة كبرية يف مدة ق�سرية وتتاأثر من 

كل معاملة خا�سعة ملثل هذه الرتتيبات. 

اإن احلد لتعر�ض البنك الناجت عن خماطر الإئتمان بدون ال�سمانات والتقديرات الإئتمانية الأخرى كما يلي:

خماطر الئتمان )يتبع(   31

اإدارة خماطر الئتمان )يتبع(

يتم اإجراء اأعمال تدقيق منتظمة لالأق�سام والإجراءات الإئتمانية للبنك من قبل ق�سم التدقيق الداخلي وق�سم الإلتزام.

اإن تفا�سيل حمتويات حمفظة القرو�ض وال�سلفيات مبينة يف الإي�ساح رقم )7(. كما يبني الإي�ساح رقم )8( خماطر الإئتمان املتعلقة بالأدوات املالية امل�ستقة. 

قيا�س خماطر الئتمان

يقوم البنك بتقدير اإحتمال عدم �سداد اإئتمان اجلهات الفرادية وذلك با�ستخدام اأدوات ت�سنيف مت تطويرها داخليًا ملختلف الفئات الإفرادية. ولقد مت تطويرها داخليًا 

وت�سم حتليالت اإح�سائية مع اأحكام مدير الإئتمان ويتم اإثباتها عندما يكون ذلك لزم مبقارنتها مع بينات خارجية متواجدة.

تبقى اأدوات الت�سنيف حتت املراجعة والتطوير عندما يكون ذلك �رشوريًا. ويقوم البنك بالتحقق من اأداء الت�سنيف وقدرته على التنبوؤ ب�سورة منتظمة وذلك بخ�سو�ض 

حالت التخلف عن ال�سداد.

.1-A /م�ستقر /A والذي مبوجبه مت ت�سنيف البنك الإئتماين Standard & Poor’s كذلك يقوم البنك با�ستعمال الت�سنيفات اخلارجية مثل

مراقبة اأخطار جتاوز احلدود و�سيا�سات احلد من املخاطر

يقوم البنك باإدارة اأخطار جتاوز احلدود وال�سيطرة على تركيزات املخاطر الإئتمانية عند حتديدها وبالأخ�ض للجهات الإفرادية والبنوك والقطاعات والبلدان.

يقوم البنك باإعداد م�ستويات ملخاطر الإئتمان بو�سع حدود ملبالغ املخاطر املقبولة لكل مقرت�ض اأو بنوك املقرت�سني وللقطاعات اجلغرافية وال�سناعية. ويتم مراقبة 

هذه املخاطر ب�سكل دوري وتخ�سع ملراجعة �سنوية اأو اأكرث ولكل دولة من قبل جمل�ض الإدارة عندما يتطلب الأمر ذلك وهناك حدود ملعدل خماطر الإئتمان لكل منتج 

وقطاع �سناعي.

اإن التعر�ض لأي مقرت�ض مبا يف ذلك البنوك والو�سطاء قد مت حتديده اأي�سًا. اإن التعر�سات احلقيقية مقابل احلدود املو�سوعة يتم مراقبتها يوميًا.

اإن التعر�ض ملخاطر الإئتمان يتم اإدارتها اأي�سًا من خالل حتليالت منتظمة لقدرة املقرت�سني واملقرت�سني املحتملني ملقابلة اإلتزام الفوائد ومبالغ الإقرتا�ض وبتعديل احلدود 

عندما يكون ذلك منا�سبًا.

)اأ( �سمانات 

ي�ستخدم البنك جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات للحد من خماطر الإئتمان. اإن الأعراف املتبعة وامل�ستعملة اأكرث متثل اأخذ �سمانات مقابل القرو�ض. ويطبق البنك 

اإجراءات لقبول فئات معينة لل�سمانات وتخفيف خماطر الإئتمان. اإن اأنواع ال�سمانات الرئي�سية للقرو�ض وال�سلفيات هي كما يلي:

رهن املمتلكات ال�سكنية. 	•
قيود على موجودات الأعمال مثل العقارات واملخزون والذمم املدينة. 	•

قيود على الدوات املالية مثل �سندات الدين وال�سهم. 	• 

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية  32

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية وفقا للمنطقة اجلغرافية والقطاع ال�سناعي خالل ال�سنة هو كما يلي:

2006 2007

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

املطلوبات 

وحقوق امللكية املوجودات

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

املطلوبات 

وحقوق امللكية املوجودات 

األف درهم األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم األف درهم

املنطقة اجلغرافية:

29.762.851 45.650.394 59.882.466 44.240.783 67.979.894 91.496.033 حملي )الإمارات العربية املتحدة(

1.868.656 3.941.019 4.654.492 2.460.698 4.137.191 4.654.149

دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

الأخرى

238.005 1.367.594 674.714 38.659 512.994 215.489 دول عربية اخرى

3.215.187 2.997.885 7.239.587 2.071.567 947.632 3.390.105 اآ�سيا

3.700.458 26.362.195 5.372.049 5.008.896 32.413.998 3.211.082 اأوروبا

41.077 109.389 1.470.592 1.450.453 (117.651) 785.786 الوليات املتحدة المريكية

406.555 659.902 1.794.478 333.586 339.791 2.461.205 دول العامل الأخرى

                                                                                                                        

39.232.789 81.088.378 81.088.378 55.604.642 106.213.849 106.213.849 الإجمايل

                                                                                                                        

قطاع ال�سناعات

13.264.254 19.685.972 18.280.524 41.959.920 33.411.681 31.108.257 جتاري واأعمال 

9.065.555 13.873.891 25.146.954 2.915.572 15.257.406 28.960.312 اأفراد

6.659.949 6.296.933 12.832.673 106.827 768.762 917.028 القطاع العام

3.535.314 13.030.382 2.263.171 49.960 14.241.482 1.740.981 القطاع احلكومي

6.707.717 28.201.200 22.565.056 10.572.363 42.534.518 43.487.271 بنوك وموؤ�س�سة مالية

                                                                                                                        

39.232.789 81.088.378 81.088.378 55.604.642 106.213.849 106.213.849 الإجمايل 

                                                                                                                        

خماطر الئتمان )يتبع(   31

)ج( ترتيبات املقا�سة الرئي�سية 

2006 2007

احلد الأق�سى 

للتعر�ض الإئتماين

البنود خارج 

امليزانية العمومية الفيمة املدرجة 

احلد الأق�سى للتعر�س 

الإئتماين

البنود خارج 

امليزانية العمومية القيمة املدرجة

األف درهم األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم األف درهم

10.065.209 - 10.065.209 6.030.364 - 6.030.364 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

61.756.969 - 62.424.649 75.066.602 - 75.676.082 قرو�ض و�سلفيات، �سايف  

885.702 8.647 877.055 558.066 93.580 464.486

اإ�ستثمارات– غري مدرجة،متاحة 

للبيع وحمتفظ بها حتى تاريخ 

الإ�ستحقاق

998.544 - 998.544 3.068.242 - 3.068.242 اأدوات مالية م�ستقة

1.134.598 - 1.411.121 1.534.335 - 1.752.721 موجودات اأخرى 

12.958.200 13.312.039 - 14.418.720 14.760.040 - �سمانات بنكية 

2.897.797 2.931.974 - 5.869.749 5.893.930 - اعتمادات م�ستندية 

21.773.655 21.773.655 - 31.578.427 31.578.427 -

التزامات غري قابلة لاللغاء لتقدمي 

ت�سهيالت اإئتمانية 

1.153.322 1.153.322 - 3.221.685 3.221.685 - مقاي�سة التعرث الإئتمانية

                                                                                                            

113.623.996 39.179.637 75.776.578 141.346.190 55.547.662 86.991.895 الإجمايل

                                                                                                                        

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة )يتبع(  33

اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�ض ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة كما يف 31 دي�سمرب 2007 كانت كما يلي:

الإجمايل

بنود غري  

خا�سعة للفائدة اأكرث من 3 �سنوات

من �سنة اإىل اأقل 

من 3 �سنوات

من 6 اأ�سهر اإىل اأقل 

من �سنة

من 3 اأ�سهر اإىل اأقل 

من 6 اأ�سهر اأقل من 3 اأ�سهر

�سعر الفائدة 

الفعلي

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

15.657.588 2.657.588 -  -  500.000 -  12.500.000 3.76 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

6.030.364 50.157 10.209 -  159.946 41.418 5.768.634 5.10 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

122.433 122.433 -  -  -  -  -  - اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة 

75.676.082 )1.333.342( 8.864.418 1.608.945 639.133 8.009.945 57.886.983 7.24 قرو�ض و�سلفيات، �سايف

3.068.242 -  64.132 343.274 75.372 524.296 2.061.168 - اأدوات مالية م�ستقة 

2.968.188 -  -  8.543 684.595 669.361 1.605.689 6.47 اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

445.730 445.730 -  -  -  -  -  - ممتلكات اإ�ستثمارية 

1.752.721 1.752.721 -  -  -  -  -  - موجودات اأخرى 

492.501 492.501 -  -  -  -  -  - اآلت ومعدات، �سايف 

                                                                                                                                            

106.213.849 4.187.788 8.938.759 1.960.762 2.059.046 9.245.020 79.822.474 اإجمايل املوجودات

                                                                                                                                            
املطلوبات وحقوق امللكية

5.598.376 227.825 -  26.761 252.949 1.732.258 3.358.583 4.52 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

57.160.820 9.283.344 11.760 81.769 3.564.579 4.712.421 39.506.947 3.96 ودائع العمالء

27.370.264 218.249 -  -  4.169.970 2.588.274 20.393.771 5.48 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

2.413.269 -  79.846 278.625 80.879 245.728 1.728.191 - اأدوات مالية م�ستقة 

2.259.377 2.259.377 -  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

11.411.743 11.411.743 -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

                                                                                                                                            

106.213.849 23.400.538 91.606 387.155 8.068.377 9.278.681 64.987.492 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

                                                                                                                                            

-  )19.212.750( 8.847.153 1.573.607 )6.009.331( )33.661( 14.834.982 فرق البنود املدرجة يف امليزانية العمومية

-  -  3.429.983 1.587.772 325.517 )2.241.568( )3.101.704( فرق البنود خارج امليزانية العمومية

                                                                                                                                            

-  )19.212.750( 12.277.136 3.161.379 )5.683.814( )2.275.229( 11.733.278 اإجمايل فرق ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة

                                                                                                                                            

-  -  19.212.750 6.935.614 3.774.235 9.458.049 11.733.278 فروقات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة املرتاكمة

                                                                                                                                            

تت�سمن ال�ستثمارات والأر�سدة امل�ستحقة للبنوك على مبالغ خا�سعة للفوائد قدرها 174.207 األف درهم و 18.964 األف درهم على التوايل تتعلق بفروع البنك اخلارجية وتتحمل اأ�سعار فائدة فعلية قدرها %7 

و 7.4% على التوايل.

خماطر �سعر الفائدة  33

اإن املوجودات واملطلوبات املالية التي تتعر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية هي موجودات ومطلوبات مالية مبعدلت فائدة متغرية )عائمة(. جزء مهم 

من اأر�سدة القرو�ض وال�سلفيات واملطلوب من البنوك وودائع العمالء واملطلوب للبنوك والقرو�ض الق�سرية ومتو�سطة املدى لدى البنك هي من �سمن هذا البند.

تت�سمن املوجودات املالية الغري معر�سة ملخاطر القيمة العادلة لأ�سعار الفائدة اأو خماطر اأ�سعار الفائدة ب�سكل رئي�سي من اإ�ستثمارات يف اأدوات امللكية.

اإن �سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( لالداة املالية ذات الطبيعة النقدية هو املعدل الذي عندما ي�ستخدم يف ح�ساب القيمة احلالية، ينتج عنه القيمة املدرجة لالأداة. يتم 

ا�ستخدام املعدلت التاريخية لت�سعري الأدوات ذات املعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة املطفاأة وبا�ستخدام معدلت ال�سوق احلالية لت�سعري الأدوات ذات معدل الفائدة 

العائم وكذلك الأدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

متثل البنود خارج امليزانية العمومية �سايف مبالغ اإ�سمية لأدوات مالية خارج امليزانية العمومية. مثل مقاي�سات �سعر الفائدة التي يتم اإ�ستخدامها لإدارة خماطر تقلبات 

�سعر الفائدة.

تن�ساأ خماطراأ�سعار الفائدة من الأدوات املالية املرتبطة باأ�سعار الفائدة وتتمثل هذه املخاطر باإحتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة هذه الأدوات املالية والربح 

املتعلق بها. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر عن طريق مراقبة فجوات معدلت اأ�سعار الفائدة وعن طريق مطابقة عملية اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات.

يتم اإدارة خماطر اأ�سعار معدلت الفائدة ككل من خالل ق�سم اخلزينة والذي ي�ستخدم م�ستقات مالية لإدارة هذه املخاطر النا�سئة عن الأدوات املالية املرتبطة باأ�سعار 

الفائدة.

ي�ستخدم البنك منوذج اإقرتا�ض كاأداة ملراقبة وحتليل ح�سا�سية معدلت الفوائد ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO(. حيث 

اأن معظم موجودات ومطلوبات البنك املالية هي مرتبطة مبعدلت متغرية )عائمة(، بالتايل فاإن القرو�ض واإيداعات العمالء يتم اإعادة ت�سعريها ب�سكل متزامن ويتم 

احل�سول على حتوط طبيعي وبالتايل يتم تقليل خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتم اإعادة ت�سعري موجودات ومطلوبات البنك املالية �سنويًا وبالتايل 

يتم احلد من خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر ال�سيولة  34

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة البنك على الوفاء باإلتزاماته التمويلية عند اإ�ستحقاقها وعدم مقدرة البنك على اإعادة الأموال عند �سحبها 

وبالتايل عدم املقدرة على اإعادة دفع الودائع للعمالء وعدم املقدرة على الوفاء بالإلتزام بالإقرا�ض.

اإن خماطر ال�سيولة قد تنتج عن حدوث ا�سطرابات يف الأ�سواق اأو تدين درجة الت�سنيف الئتماين مما قد يت�سبب يف ن�سوب مبا�رش مل�سادر التمويل. وللوقاية من هذه 

املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة املوجودات مع الأخذ يف الإعتبار ال�سيولة، والحتفاظ بر�سيد جيد للنقد والبنود املرادفة للنقد والأوراق املالية 

القابلة للتداول.

اإدارة خماطر ال�سيولة

يتم مراقبة خماطر ال�سيولة عن طريق جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( والتي تقوم باإعداد �سيا�سة اإدارة خماطر �سيولة منا�سبة لإدارة متطلبات البنك النقدية للوفاء 

بالإلتزامات عند اإ�ستحقاقها.

يتم اإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق البنك ويتم مراقبة العملية عن طريق ق�سم اخلزينة حيث ت�سمل هذه العملية: 

يتم اإدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية للتاأكد من اإمكانية الوفاء باملتطلبات. وي�سمل ذلك تعوي�ض النق�ض من التمويل عند  	•
اإ�ستحقاقه اأو متويله للعمالء. ولتحقيق ذلك يقوم البنك بالإحتفاظ بح�سور فّعال يف الأ�سواق املالية العاملية.

الإحتفاظ مبحفظة موجودات عالية ال�سيولة بحيث يتم ت�سييلها ب�سهولة و�رشعة كحماية مقابل اأي معوقات للتدفقات النقدية غري املتوقعة. 	•

مراقبة موؤ�رشات �سيولة امليزانية العمومية مع املتطلبات الداخلية والقانونية و 	•

اإدارة الرتكيز واإ�ستحقاقات جمموعة املديونية. 	•

اإن عملية املراقبة واإعداد التقارير يكون على �سكل قيا�ض للتدفقات النقدية واملتوقع لليوم والأ�سبوع وال�سهر على التوايل والتي هي فرتات مهمة لإدارة ال�سيولة. اإن 

نقطة البداية لهذه التوقعات هو حتليل تواريخ اإ�ستحقاق املطلوبات املالية التعاقدية والتاريخ املتوقع لتح�سيل املوجودات املالية.

اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة )يتبع(  33

اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�ض ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة كما يف 31 دي�سمرب 2006 كانت كما يلي:

الإجمايل

بنود غري  

خا�سعة للفائدة اأكرث من3 �سنوات

من �سنة اإىل اأقل 

من 3 �سنوات

من 6 اأ�سهر اإىل اأقل 

من �سنة

من 3 اأ�سهر اإىل اأقل 

من 6 اأ�سهر اأقل من 3 اأ�سهر

�سعر الفائدة 

الفعلي

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

1.898.457 1.898.457 -  -  -  -  -  - نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية 

10.065.209 35.977 -  16.341 127.605 8.380 9.876.906 4.70 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

77.630 77.630 -  -  -  -  -  - اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة 

62.424.649 1.115.760 7.270.424 757.367 856.983 7.783.135 44.640.980 6.87 قرو�ض و�سلفيات، �سايف

998.544 -  31.602 78.979 30.070 130.618 727.275 - اأدوات مالية م�ستقة

3.700.744 216.438 1.101.053 1.826 56.171 439.046 1.886.210 6.91 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1.411.121 1.411.121 -  -  -  -  -  - موجودات اأخرى 

512.024 512.024 -  -  -  -  -  - اآلت ومعدات، �سايف 

                                                                                                                                            

81.088.378 5.267.407 8.403.079 854.513 1.070.829 8.361.179 57.131.371 اإجمايل املوجودات

                                                                                                                                            

املطلوبات وحقوق امللكية

7.970.187 94.438 -  -  -  31.329 7.844.420 4.45 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

43.396.851 7.201.061 667.680 222.275 1.710.549 1.473.732 32.121.554 3.75 ودائع العمالء

16.610.194 -  -  -  3.814.496 2.445.427 10.350.271 5.25 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

806.033 -  30.216 42.037 23.819 43.963 665.998 - اأدوات مالية م�ستقة 

1.580.935 1.580.935 -  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى  

10.724.178 10.724.178 -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

                                                                                                                                            

81.088.378 19.600.612 697.896 264.312 5.548.864 3.994.451 50.982.243 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

                                                                                                                                            

-  )14.333.205( 7.705.183 590.201 )4.478.035( 4.366.728 6.149.128 فجوة البنود املدرجة يف امليزانية العمومية

-  -  )55.095( 89.989 73.460 )183.650( 75.296 فجوة البنود خارج امليزانية العمومية

                                                                                                                                            

-  )14.333.205( 7.650.088 680.190 )4.404.575( 4.183.078 6.224.424 اإجمايل فرق ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة

                                                                                                                                            

-  -  14.333.205 6.683.117 6.002.927 10.407.502 6.224.424 فروقات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة املرتاكمة

                                                                                                                                            

تت�سمن ال�ستثمارات والأر�سدة امل�ستحقة للبنوك على مبالغ خا�سعة للفوائد قدرها 129.570 األف درهم و 188.555 األف درهم على التوايل تتعلق بفروع البنك اخلارجية وتتحمل اأ�سعار فائدة فعلية قدرها 7% و 

7.14% على التوايل.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر ال�سيولة )يتبع(  34

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2007: 

اأكرث من 

ثالث �سنوات

من �سنة 

اإىل اأقل من 

3 �سنوات

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل من �سنة

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل من 

6 اأ�سهر اأقل من 3 اأ�سهر الإجمايل

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

- - 500.000 - 15.157.588 15.657.588 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

10.208 - 143.063 586.802 5.290.291 6.030.364 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

- 122.433 - - - 122.433 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

35.490.418 9.950.542 2.654.441 2.726.356 24.854.325 75.676.082 قرو�ض و�سلفيات العمالء، �سايف

2.197.764 380.064 149.426 208.215 132.773 3.068.242 الأدوات املالية امل�ستقة

1.314.548 1.396.309 93.134 99.486 64.711 2.968.188 اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

445.730 - - - - 445.730 ممتلكات اإ�ستثمارية

- - - - 1.752.721 1.752.721 موجودات اأخرى

492.501 - - - - 492.501 ممتلكات ومعدات، �سايف

                                                                                                                        

39.951.169 11.849.348 3.540.064 3.620.859 47.252.409 106.213.849 اإجمايل املوجودات

                                                                                                                        

املطلوبات وحقوق امللكية

333.527 - - 2.168.859 3.095.990 5.598.376 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

11.760 829.411 3.564.579 3.964.780 48.790.290 57.160.820 ودائع العمالء

14.178.201 11.184.552 1.383.650 170.046 453.815 27.370.264 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

1.491.029 439.636 111.843 205.379 165.382 2.413.269 الأدوات املالية امل�ستقة

- - - - 2.259.377 2.259.377 مطلوبات اأخرى

10.123.168 - - - 1.288.575 11.411.743 حقوق امللكية

                                                                                                                        

26.137.685 12.453.599 5.060.072 6.509.064 56.053.429 106.213.849 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

                                                                                                                        

13.813.484 (604.251) (1.520.008) (2.888.205) (8.801.020) فجوة ال�سيولة -

                                                                                                                        

- (13.813.484) (13.209.233) (11.689.225) (8.801.020) فجوة ال�سيولة املرتاكمة -

                                                                                                                        

تعترب ال�ستثمارات املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة قابلة للتحقيق على الفور. لقد مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات الأخرى على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية 

املوحدة اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي.

خماطر ال�سيولة )يتبع(  34

لقد قام البنك بتحديد �سقف داخلي لن�سبة ال�سلفيات اإىل الإيداعات والتي يجب اأن ل تزيد عن 1:1 بني:

قيمة القرو�ض وال�سلفيات بالإ�سافة اإىل الإيداعات مع البنوك الأخرى لفرتة تزيد عن ثالثة �سهور و 	•

قيمة م�سادر الأموال الثابتة املتمثلة بالأموال حرة امللكية والفرتة تزيد عن �ستة �سهور واإيداعات العمالء الثابتة والت�سهيالت القائمة.  	•

اإن امل�سطلحات اأعاله متفقة مع م�سطلحات البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة لن�سب ال�سلفيات والودائع فيما عدا اأن امل�سطلح القانوين ل ياأخذ بعني 

الإعتبار الت�سهيالت القائمة.

بناًء على اللوائح الداخلية، فاإن ن�سب ال�سيوله يف نهاية كل ربع �سنة خالل ال�سنة كانت كما يلي:

31 دي�سمرب 30 �سبتمرب 30 يونيو 31 مار�س

% % % %

84.92 86.64 85.50 87.50 2007

                                                                                

98.05 93.30 89.00 102.29 2006

                                                                                

لدى البنك اي�سا ت�سهيالت قائمة غري م�سمونة بقيمة 850.000 الف دولر )2006 – 1.000.000 األف دولر( لتمويل اإحتياجيات ال�سيولة )اإي�ساح 15(. 

اإ�سرتاتيجية التمويل

واملنتج  واملزود  اجلغرافية  واملناطق  العمالت  يف  بتنويع  لالإحتفاظ  وذلك  اخلزينة  ق�سم  يف  منف�سل  عمل  فريق  قبل  من  منتظم  ب�سكل  ال�سيولة  م�سادر  مراقبة  يتم 

وال�رشوط.

يلخ�ض اجلدول اأدناه تفا�سيل ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد مت حتديد مدد ال�ستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية من 

تاريخ امليزانية العمومية املوحدة اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي، ومل يتم الأخذ بالعتبار ال�ستحقاقات الفعلية كما تعك�سها خربة البنك ال�سابقة يف الحتفاظ بودائعه 

ومدى توفر ال�سيولة النقدية لديه. تقوم الإدارة مبراقبة تواريخ ال�ستحقاق للتاأكد من الحتفاظ بال�سيولة الكافية. اإن تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات للبنك 

كما يف نهاية ال�سنة مبنية على اأ�سا�ض الرتتيبات التعاقدية لل�سداد وهي كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر العمالت الأجنبية  35

يقوم البنك باإدارة خماطر التقلبات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية ال�سائدة على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. اإن جمل�ض الإدارة ي�سع حدود مل�ستويات املخاطر لكل عملة 

على حدة وجمتمعة لكٍل من املركز اليومي ومركز اليوم التايل، والتي يتم مراقبتها ب�سكل يومي. كان لدى البنك يف 31 دي�سمرب �سايف التعر�سات اجلوهرية الآتية 

بالعمالت الأجنبية:

2006 2007

األف درهم

املعادل

فائ�ض/ )عجز(

األف درهم 

املعادل 

فائ�س/ )عجز(

)1.625.406( (1.346.463) دولر اأمريكي

                                        

61.164 73.854 روبية هندية

                                        

2.239 1.319 ريال عماين

                                        

20.960 (1.803) جنيه ا�سرتليني

                                        

)214.770( 2.348 يورو

                                        

)100( (445) دينار بحريني

                                        

)86( (1.082) ريال �سعودي

                                        

1.100 (1.308) ين ياباين

                                        

281 (2.958) دولر اأ�سرتايل

                                        

)270( 899 فرنك �سوي�رشي

                                        

343 (121) اأخرى

                                        

خماطر ال�سيولة )يتبع(  34

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2006: 

اأكرث من 

ثالث �سنوات

من �سنة 

اإىل اأقل من 

3 �سنوات

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل من �سنة

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل من 

6 اأ�سهر اأقل من 3 اأ�سهر الإجمايل

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

- - - - 1.898.457 1.898.457 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

- 16.341 127.605 2.590.212 7.331.051 10.065.209 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

- - - - 77.630 77.630 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

26.832.498 7.013.558 3.561.742 3.706.877 21.309.974 62.424.649 قرو�ض و�سلفيات العمالء، �سايف

556.294 319.235 31.925 37.197 53.893 998.544 الأدوات املالية امل�ستقة

2.383.349 942.492 92.903 21.676 260.324 3.700.744 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

- - - - 1.411.121 1.411.121 موجودات اأخرى

512.024 - - - - 512.024 ممتلكات ومعدات، �سايف

                                                                                                                        

30.284.165 8.291.626 3.814.175 6.355.962 32.342.450 81.088.378 اإجمايل املوجودات

                                                                                                                        

املطلوبات وحقوق امللكية

- 16.340 - 161.169 7.792.678 7.970.187 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

697.785 192.906 2.996.099 2.462.020 37.048.041 43.396.851 ودائع العمالء

14.649.859 944.187 628.994 102.318 284.836 16.610.194 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

550.682 140.981 23.819 36.958 53.593 806.033 الأدوات املالية امل�ستقة

- - - - 1.580.935 1.580.935 مطلوبات اأخرى

9.475.196 - - - 1.248.982 10.724.178 حقوق امللكية

                                                                                                                        

25.373.522 1.294.414 3.648.912 2.762.465 48.009.065 81.088.378 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

                                                                                                                        

4.910.643 6.997.212 165.263 3.593.497 (15.666.615) فجوة ال�سيولة -

                                                                                                                        

- (4.910.643) (11.907.855) (12.073.118) (15.666.615) فجوة ال�سيولة املرتاكمة -

                                                                                                                        

تعترب ال�ستثمارات املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة قابلة للتحقيق على الفور. لقد مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات الأخرى على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية 

املوحدة اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي.

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر العمالت الأجنبية )يتبع(  35

تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�سمرب 2006:

املجموع اأخرى جنيه ا�سرتليني فرنك �سوي�رصي يورو دولر اأمريكي درهم

املوجودات

1.898.457 18.819 - - - 237.516 1.642.122 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

10.065.209 407.809 2.320 251 10.233 9.527.891 116.705 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

77.630 - - - - 618 77.012 اإ�ستثمارات جتارية

62.424.649 1.085.478 376.842 802 577.683 22.528.982 37.854.862 قرو�ض و�سلفيات العمالء، �سايف

998.544 940.094 3.624.708 1.061.360 113.073 )4.830.795( 90.104 الأدوات املالية امل�ستقة

3.700.744 179.535 - - 227.825 3.035.884 257.500 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1.411.121 108.178 117.140 17.521 9.238 253.098 905.946 موجودات اأخرى

512.024 5.594 - - - - 506.430 ممتلكات واآلت ومعدات، �سلفي
                                                                                                                                            

81.088.378 2.745.507 4.121.010 1.079.934 938.052 30.753.194 41.450.681 جمموع املوجودات
                                                                                                                                            

املطلوبات

7.970.187 851.847 167.685 905 311.838 3.700.855 2.937.057 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

43.396.851 886.550 2.930.052 338 1.236.468 17.148.664 21.194.779 ودائع العمالء

16.610.194 720.398 3.595.592 1.061.360 106.664 9.761.180 1.365.000 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

806.033 276.625 29.116 - 6.398 436.624 57.270 الأدوات املالية امل�ستقة

1.580.935 )19.692( 38.542 17.239 )219.583( 518.114 1.246.315 مطلوبات اأخرى
                                                                                                                                            

70.364.200 2.715.728 6.760.987 1.079.842 1.441.785 31.565.437 26.800.421 جمموع املطلوبات
                                                                                                                                            

بنود خارج امليزانية العمومية

2.931.974 216.889 11.355 11.526 384.131 2.066.732 241.341 اإعتمادات م�ستندية

13.312.039 408.523 31.436 4.571 275.791 5.939.422 6.652.296 �سمانات بنكية

21.773.655 - - - 121.209 2.426.347 19.226.099

اإلتزامات غري قابلة لالإلغاء لتقدمي 

ت�سهيالت اإئتمانية

1.153.322 - - - - 1.153.322 - مقاي�سات تعرث الإئتمان
                                                                                                                                            

39.170.990 625.412 42.791 16.097 781.131 11.585.823 26.119.736

53.152 - - - - - 53.152 اإلتزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

8.647 - - - - - 8.647 اإلتزامات لالإ�ستثمار يف اأوراق مالية
                                                                                                                                            

39.232.789 625.412 42.791 16.097 781.131 11.585.823 26.181.535 جمموع البنود خارج امليزانية العمومية
                                                                                                                                            

خماطر العمالت الأجنبية )يتبع(  35

تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�سمرب 2007:

املجموع اأخرى جنيه ا�سرتليني فرنك �سوي�رصي يورو دولر اأمريكي درهم

املوجودات

15.657.588 33.933 - - 4 344.388 15.279.263 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

6.030.364 1.484.013 68.863 995 219.810 3.981.778 274.905 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

122.433 - - - - 155 122.278 اأوراق مالية جتارية

75.676.082 1.918.297 11.544 185.888 832.842 25.256.533 47.470.978 قرو�ض و�سلفيات العمالء، �سايف

3.068.242 175.862 60.848 - 31.356 2.518.008 282.168 الأدوات املالية امل�ستقة

2.968.188 228.248 - - 208.943 2.166.767 364.230 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1.752.721 955.068 - - 293.826 - 503.827 موجودات اأخرى

                                                                                                                                            

105.275.618 4.795.421 141.255 186.883 1.586.781 34.267.629 64.297.649 جمموع املوجودات

                                                                                                                                            

املطلوبات

5.598.376 152.696 8.522 64.544 255.461 3.751.894 1.365.259 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

57.160.820 2.962.789 925.369 328.225 910.449 15.142.719 36.891.269 ودائع العمالء

27.370.264 994.330 3.669.970 1.641.601 270.829 14.857.285 5.936.249 قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

2.413.269 169.215 60.745 - 23.734 1.884.902 274.673 الأدوات املالية امل�ستقة

2.259.377 - 42.717 22.635 14.996 680.525 1.498.504 مطلوبات اأخرى

                                                                                                                                            

94.802.106 4.279.030 4.707.323 2.057.005 1.475.469 36.317.325 45.965.954 جمموع املطلوبات

                                                                                                                                            

بنود خارج امليزانية العمومية

5.893.930 1.169.149 4.738 12.046 339.622 2.037.672 2.330.703 اإعتمادات م�ستندية

14.760.040 819.273 33.028 3.518 535.594 5.094.112 8.274.515 �سمانات بنكية

31.578.427 221.408 - - 342.427 5.303.299 25.711.293

اإلتزامات غري قابلة لالإلغاء لتقدمي 

ت�سهيالت اإئتمانية

3.221.685 - - - - 3.221.685 - مقاي�سات تعرث الإئتمان

                                                                                                                                            

55.454.082 2.209.830 37.766 15.564 1.217.643 15.656.768 36.316.511

56.980 - - - - - 56.980 اإلتزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

93.580 - - - - 93.580 - اإلتزامات لالإ�ستثمار يف اأوراق مالية

                                                                                                                                            

55.604.642 2.209.830 37.766 15.564 1.217.643 15.750.348 36.373.491

جمموع البنود خارج امليزانية 

العمومية

                                                                                                                                            

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر ال�سوق )يتبع(   36

حتديد وت�سنيف املخاطر

تقوم جلنة اإدارة املخاطر بتعريف وت�سنيف خماطر ال�سوق للبنك وكذلك تقوم بو�سع اإجراءات و�سيا�سات اإدارة املخاطر. جميع قطاعات الأعمال م�سوؤولة عن التعريف 

اإدارة خماطر ال�سوق وروؤ�ساء اأعمال املخاطر ملناق�سة واأخذ قرارات حول  ال�سامل وتو�سيح خماطر ال�سوق ح�سب وحداتها. يتم عقد اإجتماعات ب�سكل منظم بني 

التعر�ض للمخاطرة يف نف�ض �سياق بيئة ال�سوق.

يتم تق�سيم خماطر ال�سوق بوجه عام اإىل جتارية وغري جتارية.

ت�سمل املخاطر التجارية املراكز اململوكة بوا�سطة وحدة التجارة يف البنك والتي يكون عملها الرئي�سي الإ�سرتاتيجي هو التجارة اأو �سناعة الأ�سواق. اأي ربح اأو خ�سارة 

غري حمققة لهذه املراكز يتم ت�سجيلها �سمن العمليات الرئي�سية يف الدخل من الأعمال.

التعر�سات  لإدارة  ت�ستخدم  والتي  وامل�ستقات  املالية  الأوراق  الأجل يف  طويلة  لإ�ستثمارات  مملوكة  اأخرى  وموجودات  مالية  اأوراق  التجارية  غري  املخاطر  ت�سمل 

ملوجودات ومطلوبات البنك. اأي ربح اأو خ�سارة غري حمققة لهذه الأو�ساع ل يتم ت�سجيلها يف �سمن اإيرادات الأعمال الرئي�سية.

خماطر جتارية

اأو  اإن خماطر ال�سوق والتي تت�سمن خماطر معدلت الفائدة، العمالت الأجنبية، الأ�سهم وال�سلع واملخاطر التجارية الأخرى من املحتمل اأن تخف�ض �سايف الدخل 

الو�سع املايل نتيجة التغريات العك�سية يف معدلت ال�سوق.

خماطر غري جتارية

تنتج املخاطر غري التجارية من تنفيذ اإ�سرتاتيجيات البنك اجلوهرية، املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء، واملراكز الإ�سرتاتيجية التي ياأخذها البنك لإدارة التعر�ض 

للمخاطر.

اإن هذه التعر�سات ميكن ان تنتج من عدة عوامل ولكن لي�ست حمددة باإعادة ت�سعري فجوات املوجودات، املطلوبات واأدوات البنود املدرجة خارج امليزانية العمومية 

والتغريات يف م�ستوى و�سكل منحنى معدل الفائدة يف ال�سوق.

قيا�س املخاطر

فيما يلي الأدوات امل�ستخدمة لقيا�ض خماطر ال�سوق، لأنه ل يوجد قيا�ض منفرد يعك�ض جميع توقعات خماطر ال�سوق، فاإن البنك ي�ستخدم قيا�سات خمتلفة اإح�سائية وغري 

اإح�سائية، تت�سمن:

قيا�سات خماطر غري اإح�سائية 	•
حتاليل ح�سا�سية 	•

خماطر ال�سوق   36

اإن خماطر ال�سوق هي تلك املخاطر التي ينتج عنها تقلبات يف اإيرادات البنك اأو يف قيم الأدوات املالية نظراًً للتغريات يف ال�سوق مثل معدلت الفوائد واأ�سعار العمالت 

الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم.

خماطر �سعر ال�سوق

متثل خماطر ال�سوق خماطر تقلب قيم الأدوات املالية كنتيجة لتغري اأ�سعار ال�سوق، �سواء كانت هذه التغريات نتيجة عوامل خا�سة باأوراق مالية معينة اأو بالطرف الذي 

قام باإ�سدارها اأو عوامل توؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق ككل. يتعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق ب�سورة رئي�سية نتيجة لالإ�ستثمارات املدرجة. يقوم 

البنك باحلد من خماطر ال�سوق من خالل الإحتفاظ مبحفظة اإ�ستثمارية متنوعة ومراقبة م�ستمرة لأي تطورات يف ال�سوق. بالإ�سافة اإىل ذلك تتم مراقبة م�ستمرة للعوامل 

الرئي�سية التي توؤثر على الأ�سهم وحتركات ال�سوق والتي ت�سمل حتليل الأداء املايل والت�سغيلي لل�رشكات امل�ستثمر فيها.

اإدارة خماطر ال�سوق

قام جمل�ض الإدارة بو�سع حدود للمخاطر مبنية على حتليالت احل�سا�سية وحدود اإ�سمية والتي تراقب ب�سكل مكثف من قبل ق�سم اإدارة املخاطر ويتم التقرير بها اأ�سبوعيًا 

اإىل الإدارة العليا ويتم مناق�ستها كل اأ�سبوعني من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

يقوم البنك بف�سل تعر�سه ملخاطر ال�سوق اإىل املحفظة التجارية واملحفظة غري التجارية. اإن املحفظة التجارية مدارة من قبل ق�سم اخلزينة وامل�ستقات وتت�سمن مراكز 

ناجتة عن اإدارة ال�سوق واأخذ مراكز ريادية بالإ�سافة اإىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تدار على اأ�سا�ض القيمة العادلة.

اإن عمليات البنك تعر�سه ب�سورة رئي�سية اإىل املخاطر املالية الناجتة عن التغريات ومعدلت �رشف العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد. ويربم البنك عقود اأدوات مالية 

م�ستقة متعددة لإدارة تعر�سه اإىل خماطر �سعر الفائدة والعمالت الأجنبية.

اإن خماطر ال�سوق حتدد وتقا�ض وتراقب وتدار من قبل اإدارة منف�سلة وم�ستقلة للمخاطر. اإن هدف اإدارة خماطر ال�سوق هو تخفي�ض التقلبات احلادة يف الأداء الت�سغيلي 

واأن تبني خماطر ال�سوق املتعلقة بالبنك لالإدارة العليا وجمل�ض الإدارة واجلهات الرقابية ب�سفافية.

وتدار اإدارة خماطر ال�سوق من قبل جلنة اإدارة املخاطر التي تقوم بالوظائف التالية:

اإعداد �سيا�سة ملخاطر ال�سوق �سمن اإطار �سامل. 	•
القيام بالقيا�ض واملراقبة واإدارة خماطر ال�سوق ب�سورة م�ستقلة. 	•

و�سع حدود للموافقة واملراقبة. 	•

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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خماطر ال�سوق )يتبع(   36

خماطر ال�سوق - املحافظ التجارية )يتبع(

يو�سح اجلدول التايل حتليل ح�سا�سية التغيري يف �سعر العمالت الأجنبية:

تغري الأ�سعار بالن�سبة املئوية )اآلف الدراهم( 

31 دي�سمرب 2007

%10- %5- %5+ %10+

(27) (14) 14 27 دولر اأ�سرتايل

(59) (29) 29 59 يورو

- - - - جنيه ا�سرتليني

(190) (95) 95 190 ين ياباين

10.081 4.775 (4.320) (8.248) دولر اأمريكي

تغري الأ�سعار بالن�سبة املئوية )اآلف الدراهم( 

31 دي�سمرب 2006

%10- %5- %5+ %10+

44 22 )22( )44( دولر اأ�سرتايل

)49( )25( 25 49 يورو

- - - - جنيه ا�سرتليني

)230( )115( 115 230 ين ياباين

13.301 6.300 )5.700( )10.882( دولر اأمريكي

خماطر ال�سوق –  املحافظ غري التجارية 

خماطر �سعر الفائدة 

يبني اجلدول التايل احل�سا�سية لتغري حمتمل يف اأ�سعار الفائدة مع بقاء العوامل املتغرية الأخرى ثابتة وتاأثريها على بيان الدخل املوحد وحقوق امللكية الناجتة من املحفظة 

غري التجارية.

اإن ح�سا�سية الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف معدلت الفوائد على �سايف دخل الفوائد ل�سنة وهي مبنية على املوجودات واملطلوبات املالية غري التجارية مبعدلت 

فوائد عائمة وت�سم تاأثريات الأدوات املالية امل�ستقة. اإن ح�سا�سية حقوق امللكية قد مت حتليلها بافرتا�ض اأنه هنالك تغريات موازية يف منحنى العائد.

ح�سا�سية التغري يف حقوق 

امل�ساهمني  ح�سا�سية التغري يف دخل الفوائد  التغري يف النقاط

األف درهم األف درهم

(33.292) 38.420 25+ 31 دي�سمرب 2007

33.292 (38.420) 25-

)15.609( 28.800 25+ 31 دي�سمرب 2006

15.609 )28.800( 25-

خماطر ال�سوق )يتبع(   36

مقايي�س خماطر غري اإح�سائية

اإن قيا�سات املخاطر غري الإح�سائية، فيما عدا فح�ض اجلهد، تت�سمن �سايف املراكز املوقوفة، قيم الهوام�ض الأ�سا�سية، ح�سا�سية اخليارات، قيم ال�سوق، تركيزات املراكز 

ودورانها. هذه القيا�سات توفر معلومات مف�سلة عن تعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق.

ي�ستخدم البنك مقايي�ض غري اإح�سائية و�سيناريوهات �سقوف حدود املخاطر لر�سد ومراقبة خماطر ال�سوق ب�سكل يومي.

اإن ال�سيناريوهات امل�ستخدمة ملخاطر معدلت الفائدة يقّدر التغري يف املحافظ ل�سدمات املعدلت املوازية والغري موازية. اإن �سدمة املعدلت غري املتوازية تظهرالتقلبات 

املتعددة ل�سيناريوهات معدلت الفائدة.

املحفظة احل�سا�سة لعمالت خماطر معدلت الفائدة الرئي�سية )�سدمة املعدلت املوازية( يتم حتليلها ب�سكل منف�سل ملحافظ البنك التجارية وغري التجارية.

خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية

يبني اجلدول التايل احل�سا�سية لتغري حمتمل يف اأ�سعار الفائدة مع بقاء العوامل املتغرية الأخرى ثابتة وتاأثريها على بيان الدخل املوحد وحقوق امللكية الناجتة من املحفظة 

التجارية.

اإن ح�سا�سية الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف معدلت الفوائد على �سايف دخل الفوائد ل�سنة واحدة وهي مبنية على املوجودات واملطلوبات املالية غري التجارية 

مبعدلت فوائد عائمة والتي يحتفظ بها البنك كما يف 31 دي�سمرب 2007 وت�سم تاأثري الأدوات املالية امل�ستقة. اإن ح�سا�سية حقوق امللكية قد مت اإحت�سابها باإعادة تقييم 

املوجودات املالية املتاحة للبيع مبعدلت ثابتة وت�سم تاأثريات اأية حتوطات متعلقة بها كما يف 31 دي�سمرب 2007 وذلك عن تاأثري التغريات املفرت�سة يف معدلت الفوائد. 

اإن ح�سا�سية حقوق امللكية قد مت حتليلها ح�سب تاريخ اإ�ستحقاق الأ�سل اأو املقاي�سة.

خماطر معدلت الفوائد

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت فوائد الدرهم الإماراتي )باآلف الدراهم(

 

تركزات العمالت تظهر اآثار التقلبات ذات ال�سلة بدرهم الإمارات العربية املتحدة )األف درهم(

نق�س يف املعدل 200 نقطة نق�س يف املعدل 100 نقطة زيادة يف املعدل 100 نقطة زيادة يف املعدل  200 نقطة

37.041 11.860 (1.416) 5.557 31 دي�سمرب 2007
                                                                                

67.695 27.554 )16.959( )24.912( 31 دي�سمرب 2006
                                                                                

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت فوائد الدولر الأمريكي )باآلف الدولرات(

نق�س يف املعدل 200 نقطة نق�س يف املعدل 100 نقطة زيادة يف املعدل 100 نقطة زيادة يف املعدل  200 نقطة

(48.317) (16.065) 3.389 (3.139) 31 دي�سمرب 2007
                                                                                

)71.429( )29.209( 18.079 27.664 31 دي�سمرب 2006
                                                                                

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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كفاية واإدارة راأ�س املال )يتبع(  37

ن�سبة كفاية راأ�س املال

اإن اجلدول اأدناه يلخ�ض تكوين راأ�ض املال النظامي ومعدلت البنك لل�سنة املنتهيه يف 31 دي�سمرب  2007 و 2006.

2006 2007

األف درهم األف درهم

راأ�س املال الطبقة الأوىل »1«

4.000.000 4.000.000 راأ�ض املال

1.983.157 2.380.661 اإحتياطي نظامي وقانوين 

2.075.000 2.150.000 احتياطي عام واحتياطي طواريء

1.210.000 1.210.000 اأن�سبة اأرباح مقرتحة للتوزيع

1.342.892 1.651.705 اأرباح م�ستبقاة

65.800 114.231 ح�سة الأقلية يف �سايف موجودات ال�رشكات التابعة
                                        

10.676.849 11.506.597
                                        

راأ�س املال الطبقة الثانية »2«

1.469.200 1.469.200 اإوراق مالية ثانوية ب�سعر �رشف عائم )اإي�ساح 15(

47.329 (94.854) التغريات الرتاكمية يف القيم العادلة
                                        

1.516.529 1.374.346 جمموع قاعدة راأ�س املال املوؤهل
                                        

12.193.378 12.880.943 جمموع قاعدة راأ�س املال النظامي
                                        

املوجودات املرجحة باملخاطر:

65.815.021 80.607.717 موجودات امليزانية العمومية

9.103.657 15.077.265 بنود خارج امليزانية العمومية
                                        

74.918.678 95.684.982 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
                                        

%16.28 %13.46 ن�سبة كفاية راأ�س املال
                                        

اإن ن�سبة كفاية راأ�ض املال هي فوق احلد الدنى 10% ح�سب تعليمات البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006.

خماطر ال�سوق )يتبع(   36

خماطر الت�سغيل

ال�سوابط  العوامل اخلارجية. ويف حالة ف�سل  اأو  الغ�ض والإحتيال  اأو  الب�رشية  الت�سغيل والأخطاء  اأنظمة  الناجتة عن م�ساكل  اأنها املخاطر  الت�سغيل على  تعّرف خماطر 

بالعمل كما ينبغي، فاإن خماطر الت�سغيل قد ت�سبب ت�سويه لل�سمعة وعواقب قانونية وتنظيمية وبالتايل توؤدي اإىل خ�سارة مالية. ل يتوقع البنك التخل�ض من جميع املخاطر 

الت�سغيلية، ولكن بوجود اإطار لل�سوابط الرقابية ومن خالل املراقبة والإ�ستجابة للمخاطر املحتملة، فاإن البنك ي�ستطيع اإدارة املخاطر. ت�ستمل ال�سوابط الرقابية وجود 

ف�سل فّعال يف املهام، والدخول واإجراءات الت�سويات وتدريب املوظفني واإجراءات التقييم، مبا يف ذلك اإ�ستخدام التدقيق الداخلي.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم متثل خماطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغريات يف م�ستويات موؤ�رشات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. وتنتج خماطر الأ�سهم غري 

التجارية عن حمفظة البنك الإ�ستثمارية.

كفاية واإدارة راأ�س املال  37

اإن هدف البنك هو الإحتفاظ بقاعدة راأ�سمال قادرة على دعم منو العمل. يقوم البنك باحلد من تعر�سه للموجودات املرجحة باملخاطر بناًء على اإحت�ساب قاعدة 

راأ�ض املال كما هو مطلوب من البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة. لقد مت احت�ساب كفاية راأ�ض املال ح�سب التعليمات والتوجيهات ال�سادرة عن البنك 

املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة كما يلي:

اإدارة راأ�س املال

اإن اأهداف البنك عند اإدارة راأ�ض املال وهو مفهوم اأكرب مما هو ظاهر يف "حقوق امللكية" يف امليزانية العمومية هي:

الإلتزام مبتطلبات راأ�ض املال ح�سب التعليمات والتوجيهات ال�سادرة عن البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة؛ 	•

املحافظة على مقدرة البنك على الإ�ستمرار يف العمل لكي يتمكن من اإعطاء عوائد للم�ساهمني ومزايا لذوي العالقة الآخرين بالبنك؛ 	•

الإحتفاظ بقاعدة راأ�ض مال قوية بهدف موا�سلة تطور اأعمال البنك. 	•

يتم مراقبة كفاية راأ�ض املال وال�ستخدام املنظم له يوميا من قبل اإدارة البنك، واإ�ستخدام التقنيات اإ�ستناداً اإىل املبادئ التطويرية التي و�سعتها جلنة بازل وامل�رشف املركزي 

لدولة المارات العربية املتحدة. ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة اإىل جلنة الرقابة كل ربع �سنة.

اإن امل�رشف املركزي يتطلب من كل بنك: )اأ( احلد الأدنى من راأ�ض املال النظامي و )ب( املحافظة على معدل جمموع راأ�ض املال النظامي اإىل خماطر املوجودات املرجحة 

)“معدل با�سل”( بحد اأدنى 10% اأو اأكرث.

مت حتليل راأ�ض املال النظامي للبنك اإىل فئتني:

راأ�ض مال الطبقة الأوىل 	•
راأ�ض مال الطبقة الثانية 	•

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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اأر�سدة عمالت اأجنبية  38

اإن �سايف املوجودات املحتفظ بها يف الهند بالروبية الهندية والتي تبلغ 74.311 األف درهم )2006: 61.956 األف درهم( تخ�سع لنظام مراقبة الّنقد يف الهند.

الأن�سطة الإئتمانية  39

كما يف 31 دي�سمرب 2007، بلغ ال�سندوق الإئتماين املدار من قبل البنك 1.980.805 األف درهم )2006 – 1.194.578 األف درهم(.

اأرقام املقارنة  40

لقد مت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتوافق مع ت�سنيف اأرقام ال�سنة احلالية.

تاريخ اإعتماد البيانات املالية   41

لقد مت اعتماد البيانات املالية املوحدة واإجازة اإ�سدارها من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 4 فرباير 2008. 

لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2007 )يتبع(

الفروع والعناوين يف

 دولة الإمارات العربية  املتحدة

دليل املبنى الرئي�سي والفروعاإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 
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فاك�س  هاتف  �س.ب  اإ�سم الفرع الإمارة

02-6109772 02-6962222 2934 �سارع ال�سالم  اأبوظبي

02-6109712 02-6946000 2800 النادي ال�سياحي 

02-4444795 02-4447960 939 املرور 

02-6109797 02-62775500 2054 الكورني�ض

02-6260540 02-6772362 48332 جا�سكو

02-6320396 02-4067555 2832 �سارع حمدان 

02-4458499 02-4458288 25993 �سارع ال�سيخ را�سد 

02-6109822 02-5016222 29923 اخلالدية 

02-6109720 02-6213901 5154 الفالح 

02-5544273 02-5544272 9331 امل�سفح 

02-5630035 02-5632255 76122 ال�سهامة 

02-5821007 02-5821550 11616 مدينة بني يا�ض 

02-5500739 02-5500724 39260 مدينة اأبوظبي ال�سناعية 

02-6109807 02-5015222 109563 الراحة مول 

02-6109775 03-7550000 15180 الفرع الرئي�سي  مدينة العني

02-6109739 03-7669999 1280 �سارع خليفة 

02-6109819 03-7210009 24699 ال�سناعية 

03-7351799 03-7351444 21879 الوجن 

03-7826600 03-7814000 81084 اليحر

03-7322883 03-7321888 21112 الهري

04-2956632 04-2958888 5550 �سارع الرقة  دبي

02-6109790 04-6024100 1069 ديرة 

02-6109732 04-7058888 19678 الق�سي�ض

04-3348000 04-3345000 12808 الكرامة 

04-3982664 04-3984444 9286 �سارع املينا 

02-6109735 04-3615151 37363 الإحتاد 

02-6109732 04-3411001 72225 مول الإمارات 

02-6109749 04-4069601 214031 جمريا 

07-2332020 07-2332200 1633 راأ�ض اخليمة  راأ�س اخليمة

09-2224900 09-2223900 770 الفجرية الفجرية

09-2444838 09-2446444 13212 دبا

06-7443300 06-7443444 1843 عجمان  عجمان

06-5722322 06-5737000 4377 الفرع الرئي�سي  ال�سارقة

06-5421285 06-5433300 23657 املنطقة ال�سناعية 

02-6109731 06-5566169 66655 البحرية 

02-8847663 02-8846180 50013 مدينة زايد املنطقة الغربية

02-8774704 02-8775015 11851 الروي�ض 

02-8728124 02-8721300 76889 البعية

02-8741626 02-8742155 77731 غياثي 

)91(2222870686 )91(2222855658 11248 م�مباي   الفروع اخلارجية

)91(8025582323 )91(8025582323 5271 بنجلور 


