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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
التقرير  أيديكم  بني  أضع  أن  يسعدني  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إخواني  عن  بالنيابة 
السنوي الرابع والعشرين لبنك أبوظبي التجاري لعام 2008 الذي كان عاما استثنائيا  

بالنسبة للقطاع املصرفي في دولة األمارات العربية املتحدة وعامليا.

احمللي  االقتصاد  على  املتزايدة  وتداعياتها   املالية  األزمة  من حتديات  الرغم  على 
ارتفعت  حيث  جيدا  منوا  البنك  إيرادات  شهدت  فقد   ،2008 عام  خالل  واإلقليمي 
بنسبة 16% مقارنة بالعام األسبق  إال أن مجلس إدارة البنك، متاشيا مع توجيهات 
املصرف املركزي، قرر اتخاذ املزيد من التدابير االحترازية التي كانت من أبرزها عمل 
لتعزيز موقع  العام 2008  أرباح  إمارات من  مخصصات عامة  مببلغ 1.489 درهم 

ومكانة البنك ومتكينه من مواجهة التحديات املستقبلية.

وعلى الرغم من زيادة حجم املخصصات العامة الطوعية، قرر مجلس اإلدارة التوصية 
على  االسمية  السهم  قيمة  من   %10 بواقع  نقدية  إرباح  بتوزيع  العمومية  للجمعية 

املساهمني.

وعلى الرغم من كافة الضغوطات والظروف غير العادية التي شهدها القطاع املصرفي 
خالل العام، واصل البنك عمليات التطوير املستمر لعناصره البشرية وقنوات االتصال  
واملعطيات  املستجدات  ألحدث  وفقا  التكنولوجية  واألنظمة  الرئيسية  العمل  وآليات 

العاملية في الصناعات املصرفية.

الوطنية،  البشرية  والكوادر  الكفاءات  وتطوير  باستقطاب  البالغ  اهتمامه  إطار  وفي 
خالل  من  التنموي  بدوره  النهوض   2008 عام  خالل  التجاري  أبوظبي  بنك  واصل 
فتح فرص العمل والتوظيف أمام العناصر الشابة من مواطني دولة األمارات العربية 
املتحدة حيث جنح خالل العام في تخطي متطلبات برنامج التوطني وإضافة جائزة 
التي  اجلوائز  سلسلة  إلي  التوالي  على  الثالث  للعام  للتوطني  البشرية  املوارد  تنمية 

حصدها البنك خالل العام.

للقطاع  السخي   احلكومي  للدعم  االمتنان  عظيم  عن  ألعبر  الفرصة  هذه  وأغتنم 
املصرفي الذي كان له أكبر األثر في حتقيق  االستقرار وزيادة الثقة في هذا القطاع 
احليوي في إطار اجلهود املتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة حفظة الله واملتابعة الدؤوبة  للفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
لرفع مالءة البنوك الوطنية ملواصلة دورها في دفع عملية التنمية االقتصادية. وكذلك 
املالية  وزارة  وكذلك  البنوك  أحوال  الدائم عن  لسؤاله  زايد  بن  الشيخ منصور  سمو 

واملصرف املركزي وكذلك دائرة مالية أبوظبي.

اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  للمساهمني  املستحق  الشكر  بتوجيه  وأختم 
للبنك.  وإخالصهم  وتفانيهم   البنك على مجهوداتهم  العاملني في  التنفيذية وجميع 
وإنني على ثقة تامة بأن كافة العاملني في البنك إدارة وموظفني لديهم كامل القدرة 
واإلمكانيات لتخطي كافة العقبات وحتقيق النجاح في املستقبل. و أخيراً وليس آخراًً 

نشكر عمالء البنك على ثقتهم الدائمة.

عيسى السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

رؤيـــتـــنـــا مـــســـتـــقـــبـــلـــكـــم
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نظرة عامـة
اتسم عام 2008 بكثير من التحديات في القطاع املصرفي في دولة اإلمارات 
حيث  اإليجابيات،  من  الكثير  من  يخُل  لم  أنه  إال  وعامليا،  املتحدة  العربية 
شهدت اإليرادات من األعمال الرئيسية منواً قوياً، وقام البنك بالدخول في 
آر  بنك  أسهم  من   %25 على  )االستحواذ  الرئيسية  الدولية  استثماراته  أول 
أتش بي كابيتال، أحد البنوك الرئيسية الكبرى في ماليزيا( كما قام بتأسيس 
دائرة الصيرفة اإلسالمية )ميثاق من بنك أبوظبي التجاري(. كما جنح البنك 
إمارات،  درهم  مليار   4.8 مببلغ  التحويل  إجبارية  مالية  سندات  طرح  في 
وإفالس  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  العقارية  السوق  إنهيار  جاء  ولكن 
بعض آليات االستثمار اخلاصة في شهر اغسطس من عام 2007 ليؤدي إلى 
الثاني من عام  النصف  نتائج  ألقت بظاللها على  أزمة مالية عاملية  حدوث 
2008، حيث إنهارت العديد من املؤسسات املالية الدولية خالل تلك الفترة 
وأجبر عدد كبير من تلك املؤسسات على االندماج أو التصفية. كما اضطرت 
احلكومات واملصارف املركزية  في معظم الدول املتقدمة إلى توفير السيولة 

ودعم األنظمة املصرفية من خالل ضخ رؤوس األموال. 

املصارف  واجهتها  التي  املالية  األزمة  لتفاقم  العوامل  من  العديد  تضافرت 
الدوالر  استعادة  مثل   2008 عام  خالل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
على  يراهنون  كانوا  الذين  املضاربني  سحب  إلى  أدى  مما  لقوته  األمريكي 
إعادة تقييم عملة درهم اإلمارات مقابل الدوالر األمريكي لودائعهم. كما دفع 
إقتراب موعد استحقاق األوراق التجارية الدولية والسندات املالية متوسطة 
األجل البنوك في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى البحث عن مصادر أخرى 
للتمويل. وقد حدثت هذه  الوقائع بسرعة كبيرة جداً بعد فترة طويلة من النمو 
السريع. وبالتالي، كان هناك إلتزامات قروض كبيرة مترصدة ومستحقة من 
بنوك دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى عمالء محليني، وكان البد من الوفاء 
الغرض قدمت احلكومة االحتادية مبلغ 120 مليار  ولهذا  اإللتزامات.  بهذه 

درهم إمارات على هيئة تسهيالت دعماً للقطاع املصرفي. 

مثل الكثير من املؤسسات املالية والبنوك األخرى، تأثر البنك بهذه العوامل، 
حيث أدى اقتراب موعد استحقاق األوراق التجارية والسندات املالية متوسطة 
األجل إلى إضطرار إدارة البنك إلى  السعي لتأمني مصادر بديلة للتمويل. 
وقد جنحت املبادرات الفاعلة التي بدأها البنك خالل الربع األخير من عام 
2007 في اجتذاب الكثير من الودائع من األفراد والشركات خالل عام 2008، 
حيث ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 44% خالل العام.  كما شهدت القروض 
والسلفيات منواً بنسبة 45% خالل عام 2008 حتقق معظمه خالل النصف 
األول من العام وذلك بالرغم من إستمرار البنك في دعم عمالئه الرئيسيني 
وبالرغم من أنه كان مطالباً باحلد من منح القروض خالل النصف الثاني من 

العام نظراً للظروف السائدة.

وملواجهة هذه التحديات الكبيرة والظروف غير العادية، بذل مجلس اإلدارة 
وفريق اإلدارة العليا ببنك أبوظبي التجاري مجهودات مضنية تكللت بالنجاح 
املجهودات من خالل  تلك  وينعكس جناح  األعمال.  العديد من مجاالت  في 
املتميز  لألداء  نتيجة  اإليرادات،  إجمالي  على  الطارىء  القوي  التحسن 
لألفراد  املصرفية  اخلدمات  مثل  الرئيسية  األعمال  مجاالت  مختلف  في 
إلى  البنك  أرباح  صافي  إلنخفاض  الوحيد  السبب  ويعود  خاصة.  بصفة 
نتيجة  الناشئة  االستثمار  في  ملواجهة اخلسائر  احترازية  احتياطيات  إتخاذ 
لالضطرابات السائدة في أسواق االئتمان الدولية، وأيضاً ملواجهة اخلسائر 

املتوقعة بالقروض بسبب الوضع االقتصادي احلالي.

مليار   2.085 مع  مقارنة  إمارات  درهم  مليار   1.36 األرباح  صافي  بلغ   •
إتخاذ  قبل  العمليات  من  األرباح  ارتفعت  وقد   .2007 في  إمارات  درهم 

االحتياطيات بنسبة %4.

ارتفع اجمالي االيرادات بنسبة %16.  •

زادت ودائع العمالء بنسبة 48% لتصل إلى 84.3 مليار درهم إمارات.  •

حققت القروض والسلفيات منواً بنسبة 44% لتصل إلى 108.8 مليار درهم   •
إمارات.

ارتفع الدخل من غير الفوائد ليصل إلى 43% من اجمالي الدخل مقارنة مع   •
40% خالل عام 2007.

بلغت العوائد عن كل سهم 26 فلساً.  •

القروض  اجمالي  من   %1.13 متثل  املعدومة  الديون  كانت  العام  بنهاية   •
مقارنة مع )1.37%( في عام 2007.

شهدت املصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 51% مبا يعكس معدالت التضخم   •
واالستثمارات في األعمال الرئيسية للبنك.

العائد على احلقوق بلغ %12.  •

صافي  في  اإلنخفاض  يعكس  مما   %1.07 األصول  على  العائد  كان   •
على  الطارئة  والزيادة  التشغيلية  املصاريف  في  واإلرتفاع  الفائدة  هامش 

االحتياطيات املتخذة.

إلرشادات  طبقاً   %11.59 بنسبة  قوية  رأسمال  بقاعدة  يتمتع  البنك  ظل   •
اتفاقية بازل2. 

مببلغ  باالستثمارات  احملتملة  اخلسائر  ملواجهة  احتياطيات  البنك  اتخذ   •
740 مليون درهم إمارات ومخصصات للقروض مببلغ 758 مليون درهم 

إمارات.

املال  رأس  من   )%10( بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  أوصى   •
املدفوع )481.000.000 درهم إمارات(.

عريقات  عالء 
الرئيس التنفيذي
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املنطقة  بتلك  املصرفية  واألسواق  آسيا  شرق  جنوب  دول  وإقتصادات 
وبنك  التجاري  أبوظبي  بنك  من  كل  الصفقة، عكف  إمتام  ومنذ  احليوية. 
التعاون  من مجاالت  العديد  من  واالستفادة  استكشاف  على  أتش بي   آر 
في  خاصة  املتاحة،  االستراتيجية  والفرص  والشراكات  االستراتيجي 

الصكوك.  الصيرفة اإلسالمية وإصدار  مجاالت 

شركة أبوظبي التجاري للعقارات. تولت هذه الشركة إدارة مرافق البنك وإدارة 
عقود املوردين وخدمات توزيع البريد وخدمات صيانة وجتهيز مقار البنك. 
وباإلضافة إلى ذلك، مت خالل العام إجناز عملية نقل إدارة محفظة عقارات جلنة 
خليفة إلى الشركة. وقد قامت شركة بنك أبوظبي التجاري للعقارات بوضع نظام 
لتطوير إدارة األعمال حصلت عنه على جائزة اجلودة العاملية أيزو 2008-9001. 

البشرية في  املوارد  2008، تعاملت دائرة  املوارد البشرية.  في عام  دائرة 
من  جديداً،  موظفاً   943 تعيني  عمليات  مع  بنجاح  التجاري  أبوظبي  بنك 
بينهم 435 مواطناً من دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما مت تعيني 277 
خطة  بطرح  البشرية  املوارد  دائرة  وقامت  الدولة،  مواطني  من  متدرباً 
إعداد  وبرنامج  للتدريب  إماراتي  أكادميية  وافتتاح  األمد  طويلة  احلوافز 
متيز  برنامج  طرحت  كما  انسياد.  مركز  مع  باالشتراك  املستقبل  قادة 
لتكرمي املوظفني ذوي األداء املتميز، باإلضافة إلى مبادرة مهارة للتدريب. 
كما نفذت الدائرة العديد من الفعاليات ضمن برنامج منتدى بنك أبوظبي 
العام  في تخطي  البنك قد جنح خالل  إلى أن  التجاري. وجتدر اإلشارة 
املوارد  تنمية  جائزة  على  البنك  حصل  وقد  التوطني،  برنامج  متطلبات 

التوالي. على  الثالث  للعام  للتوطني  البشرية 

دائرة العمليات وتقنية املعلومات. توج إلتزام دائرة العمليات وتقنية املعلومات 
في بنك أبوظبي التجاري بجودة وإمتياز اخلدمات بحصول البنك على جائزة 
التميز االقتصادي من غرفة جتارة وصناعة الشارقة من خالل دراسة معايير 
مضاهاة جودة اخلدمات التي جتريها شركة ايثوس االستشارية كل عام، حيث 
أشارت هذه الدراسة إلى أن بنك أبوظبي التجاري كان أكثر البنوك تطوراً من 
بني البنوك الثمانية والعشرين التي شملتها الدراسة. وقد جاءت هذه اجلائزة 

في وقت شهدت فيه أحجام املعامالت زيادة كبيرة )ارتفاعاً بنسبة %30(.

شركاء بنك أبوظبي التجاري 
استمر املساهمون وشركاء بنك أبوظبي التجاري في دعم ومؤازرة مسيرة 
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مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
أبلت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات بالبنك بالًء حسناً خالل العام، 
االستثنائية(،  البنود  )بخالف   %19 بنسبة  باإليرادات  ارتفاعاً  حققت  حيث 
وكذلك زادت األرباح من العمليات قبل اتخاذ اإلحتياطيات بنسبة 18% بالرغم 
من التركيز على تنمية امليزانية العمومية والعمل مع العمالء عن كثب حلماية 

نوعية األصول.

املصرفية  الدائرة  قامت  اخلارجية،  األسواق  في  األوضاع  لتدهور  ونظراً 
عن  املسؤولة  للشركات(  املصرفية  اخلدمات  مجموعة  من  )جزء  التجارية 
بإدارة  الكبرى،  واملؤسسات  واملتوسطة  الصغيرة  باملشاريع  البنك  عالقة 
النمو في عمليات اإلقراض باملزيد من احلرص طوال العام. وقد استفادت 
نوعية األصول من هذه السياسة وحافظت على قوتها مما أدى إلى إنخفاض 
زيادة  الدخل  كما حقق  الديون.  املعدومة وعمليات شطب  الديون  مستويات 
كبيرة من خالل بيع املنتجات احملسنة من غير القروض، بينما ارتفعت ودائع 

العمالء بقوة خاصة خالل الربع األخير من عام 2008.

ومع أخذ األوضاع السائدة في أسواق االئتمان العاملية بعني اإلعتبار، ركزت 
دائرة املؤسسات املالية التابعة ملجموعة اخلدمات املصرفية للشركات، والتي 
تتولى إدارة عالقات البنك باملؤسسات املالية، على إدارة التزامات البنك جتاه 
من عدم  التأكد  املالية  املؤسسات  دائرة  استطاعت  وقد  املتقابلة.  األطراف 
بينما  املتقابلة،  وجود أي ديون معدومة في محفظة تعامالتها مع األطراف 
استطاعت احملافظة على استمرار توفير الدعم لعالقات البنك مع نظرائه 
من املؤسسات املالية باإلضافة إلى حتقيق منو في األعمال التجارية وأعمال 

اخلزينة العامة. 

أما دائرة العمالء االستراتيجني املسؤولة عن إدارة عالقات مجموعة اخلدمات 
في  فقد جنحت  الكبرى،   الشركات  من  البنك  بعمالء  للشركات  املصرفية 
حتقيق أداء قوي أنطوى على منو في اإليرادات وعدم وجود أي ديون معدومة 
في محفظة تعامالتها. وقد حصل عمالء البنك من الشركات الكبرى على دعم 
قوي وتغطية ممتازة من البنك، حيث مت فتح حوار مع هؤالء العمالء املهمني 
ملناقشة الفرص املتاحة أمام بنك أبوظبي التجاري لدعم هؤالء العمالء )مبا 

في ذلك مناقشة إمكانيات االستثمارات املصرفية بالبنك(.

وقد أحرزت دائرة املعامالت املصرفية التابعة ملجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات واملسؤولة عن خدمات التمويل التجاري ومنتجات إدارة النقد تقدماً 
كبيراً من خالل التوسع في املنتجات وزيادة إمكانيات األنظمة والوصول إلى 
والنقد  التجارة  العديد من األسواق اجلديدة، حيث شهدت أحجام عمليات 
منواً كبيراً بعد االستثمار في املكاتب األمامية للمبيعات، وهي األعمال التي 

سيتم متابعتها بقوة خالل عام 2009.

مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد
كبيراً جداً خالل  شهدت أعمال مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد منواً 
ارتفع صافي  كما  تتعدى %40،  بنسبة  الدائرة  إيرادات  ارتفعت  العام، حيث 
األرباح بأكثر من 20%. وجاء هذا النمو نتيجة لطرح منتجات وعمليات مبتكرة 
القنوات  في  االستثمار  في  والتوسع  للمبيعات  التحتية  البنية  في  والتوسع 
في  الكبير  النمو  هذا  من  وبالرغم  واملنتجات.  اخلدمات  لتقدمي  البديلة 
األعمال والزيادة الطارئة على األرباح، جنحت املجموعة في احملافظة على 

إدارة املخاطر باحليطة واحلذر املطلوبني. 

بأن  العمالء،  من  عليها  احلصول  مت  التي  املرجعية  املعلومات  أفادت  وقد 
التركيز على بيع املنتجات في مختلف مجاالت خدمات األفراد وتنوع قنوات 
توزيع تلك املنتجات قد أدى إلى تعميق عالقة البنك بالقاعدة الواسعة من 

عمالئه من األفراد.

وخالل عام 2008، قامت دائرة اخلدمات املصرفية لألفراد بطرح منتجات 
من  لألفراد  متميزة  مصرفية  )خدمات  التميز  عمالء  منتدى  بريفلج،  نادي 
التجاري،  أبوظبي  بنك  من  اللولو  ائتمان  وبطاقة  املرتفع(  الدخل  أصحاب 

)تاتش  حدود  بال  مكافآت  برنامج  خالل  من  وردز  سكاي  أميال  وبرنامج 
السريع  اخلط  ومعامالت  العمالء  عالقات  مدراء  مبادرة  وكذلك  بوينتس( 
وهو  جدد،  عمالء  تقدمي  خالل  من  نفسك  كافىء  وبرنامج  تراك(  )فاست 

عبارة عن خطة جلذب عمالء جدد للتعامل مع بنك أبوظبي التجاري.

 2008 ديسمبر   31 تاريخ  فبحلول  كبيراً،  منواً  البديلة  القنوات  شهدت  كما 
الهاتفية من  املصرفية  العمالء مسجلني في اخلدمات  60% من  تقريباً  كان 
بنك أبوظبي التجاري، وكان أكثر من 25% من العمالء يستخدمون خدمات 

املعامالت املصرفية عبر االنترنت. 

عدد  وفي  اإليرادات  في  كبيراً  منواً  سجلت  فقد  الثروات  إدارة  دائرة  أما 
بنسبة  اإليرادات  ارتفعت  حيث  الثروات،  أصحاب  من  املتميزين  العمالء 
16% من خالل بيع املنتجات الفرعية املساندة، مثل التأمني املصرفي "بنك 
عمالء  عدد  ارتفع  وقد  تكافل.  برنامج  من  التأمني  ومنتجات  أشورانس" 
املصممة  الثروات  إدارة  خدمات  تقدمي  في  املتخصصة  اإلدارة  إكسيلنسي، 
إلى  ليصل  املتميزة  الشريحة  هذه  من  العمالء  مبتطلبات  للوفاء  خصيصاً 

حوالي 2.500 عميل بنهاية العام. 

مجموعات األعمال ووحدات الدعم األخرى
ماكوايري  بنك  مع  اخلزينة  ائتالف  وشركة  بالبنك،  اخلزينة  دائرة  قدمت 
السلع  وشراء  بيع  وخدمات  الفائدة  معدالت  لتقلبات  التحوط   منتجات 
والعمالء من  املتخصصني  العمالء  إلى  العمالت األجنبية  ومعامالت صرف 
الشركات. وقد حافظت خدمات معامالت صرف العمالت األجنبية املقدمة 
من قبل دائرة اخلزينة العامة على قوتها خالل عام 2008، حيث أصبح بنك 
معامالت  لتنفيذ  يوفر منصة  اإلمارات  دولة  في  بنك  أول  التجاري  أبوظبي 
الكبيرة  االضطرابات  من  وبالرغم  االنترنت.  عبر  األجنبية  العملة  صرف 
تأمني  اخلزينة  فريق  استطاع  الدولية  األموال  رؤوس  أسواق  شهدتها  التي 
)قرض مجمع مببلغ  الدولية  األسواق  من خالل  للشركات  املطلوب  التمويل 
400 مليون دوالر أمريكي ملدة خمس سنوات وتسهيالت قروض مببلغ 590 
مليون دوالر أمريكي ملدة سنتني وتسهيالت ملدة سنة واحدة مببلغ 200 مليون 
دوالر أمريكي(. وخالل عام 2008 جنح بنك أبوظبي التجاري في التقليل من 
اعتماده على عمليات االقراض بني البنوك لتصل بتاريخ 31 ديسمبر 2008 
 31 بتاريخ   %5.1 بنسبة  مقارنة  للبنك،  العمومية  امليزانية  من   %4 إلى 

.2007 ديسمبر 

وخالل العام، ركزت شركة ائتالف بنك أبوظبي التجاري وبنك ماكوايري 
وخدمات  االستشارية  اخلدمات  تقدمي  في  املتخصصة  التحتية  للبنية 
البنية  قطاع  في  األعمال  على  االستثمار،  وصناديق  األموال  إدارة 
أبوظبي  بنك  ائتالف  شركة  كانت   ،2008 ديسمبر    31 وبتاريخ  التحتية. 
هما  التحتية،  البنية  ألعمال  صندوقني  تدير  ماكوايري  وبنك  التجاري 
التحتية،  للبنية  املتخصصة  االقتصادية  للمناطق  العليا  املؤسسة  صندوق 
إجمالي  بلغ  حيث  التحتية،  للبنية  ماكوايري  التجاري  أبوظبي  وصندوق 
درهم  مليار   3.3 من  أكثر  الصندوقني  هذين  بواسطة  املدارة  األموال 
ماكوايري  التجاري  أبوظبي  صندوق  جنح   ،2008 عام  وخالل  إمارات. 
للبنية التحتية في جتميع مبلغ 2.3 مليار درهم إمارات، وقام بتنفيذ أول 
من  العديد  بالشركة  االستشارية  اخلدمات  قسم  تولى  كما  استثماراته. 
بني  شراكة  أول  تأسيس  فيها  مبا  املالية  االستشارية  اخلدمات  مشاريع 
بخصوص  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  واخلاص  العام  القطاعني 
للشراكة  مشروع  وأول  أبوظبي،  في  الصناعية  للمدينة  التحتية  البنية 
مياه  ملعاجلة  محطة  بخصوص  الدولة  في  واخلاص  العام  القطاعني  بني 

أبوظبي. الصرف الصحي في 

 %25 شراء  صفقة  إبرام  في  البنك  جنح   2008 عام  من  مايو  شهر  وفي 
مجموعة  أكبر  رابع  وهو  بيرهاد،  كابيتال  بي  أتش  آر  بنك  رأسمال  من 
املصرفية  اخلدمات  من  متكاملة  مجموعة  ويقدم  ماليزيا،  في  مصرفية 
تشمل اخلدمات املصرفية لألفراد وخدمات الصيرفة اإلسالمية وخدمات 
أصبح  الصفقة  لهذه  ونتيجة  املصرفي.  والتأمني  املصرفية  االستثمارات 
املاليزي  االقتصاد  في  النمو  من  األستفادة  من  وضعية متكنه  في  البنك  

خاصة،  بصفة  االستراتيجيون،  واملستثمرون  املساهمون  قام  حيث  البنك، 
مببلغ  التحويل   إجبارية  مالية  لسندات  للبنك  إصدار  أول  في  باالكتتاب 
كافة  بدعم  اإلحتادية  احلكومة  قامت  كما  إمارات.   درهم  مليار   4.8

البنوك بتسهيالت قدمتها من خالل املصرف املركزي ووزارة املالية.

ظل  في  الرئيسية  البنك  ألعمال  القوي  األداء  في  الفضل  ويعود 
اإلرشادات  إلى  العاملية  االقتصادية  األزمة  عن  الناشئة  االضطرابات 
اإلدارة  جانب  من  واملثابرة  اجلاد  والعمل  البنك  إدارة  ملجلس  احلكيمة 

وموظفيه. للبنك  العليا 

أبوظبي  بنك  إدارة  عن  بالنيابة  ألتقدم  الفرصة  هذه  إنتهاز  أيضاً  وأود 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  لرئيس  والعرفان  بالشكر  التجاري 
كبير  لها  كان  إجنازات  من  حققاه  وما  جهد  من  بذاله  ما  على  السابقني 

األثر في ترسيخ مكانة وريادة بنك أبوظبي التجاري.

نظرة مستقبلية 
الرؤية  وضوح  وعدم  السلع،  بأسعار  إنخفاض  يسودها  بيئة  ظل  في 
واألوضاع  احمللية  املالية  األوراق  وأسواق  احمللي  العقاري  القطاع  في 
وبالرغم  باملستقبل.  التنبؤ  الصعب  من  يكون  عاملياً،  املتردية  االقتصادية 
على  أبوظبي  إمارة  اقتصاد  قدرة  في  نثق  فإننا  املصاعب،  هذه  كل  من 
برنامج  مبادرات  ثمار  يشهد  سوف   2009 عام  وأن  األزمة،  هذه  تخطي 
املستقبل.  آفاق  إلى  بالبنك  اإلنطالق  إلى  الرامية    Fast Forward
وأعمال  منتجات  حتسني  في  كبير  بشكل  املبادرات  هذه  ساهمت  وقد 
املزيد  الجتذاب  الطموحة  خطته  تنفيذ  في  البنك  يستمر  وسوف  البنك. 
االستفادة  على  قدراته  وزيادة  املنتجات  من  املزيد  وطرح  العمالء  من 
مجاالت  جميع  في  لعمالئه  ممتازة  خدمات  وتقدمي  املتاحة  الفرص  من 
أعماله. وإني على ثقة بأن البنك سوف يستمر في حتقيق جناحات حتقق 

مساهميه.  طموحات 

عريقات  عالء 
التنفيذي الرئيس 
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مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد – تتكون هذه املجموعة من دائرة   �
الصيرفة  ودائرة  الثروات  إدارة  ودائرة  لألفراد  املصرفية  اخلدمات 

اإلسالمية.

تتكون هذه املجموعة من دائرة عمليات اخلزينة  اخلزينة واالستثمار –   �
التجارية ودائرة إدارة احملفظة االستثمارية للبنك وشركة االئتالف مع 
أسعار  تقلبات  التحوط ضد  لتقدمي خدمات  األسترالي  ماكوايري  بنك 

الفائدة وأسعار صرف العمالت ومشتقات السلع.

املجموعة من عمليات  تتكون هذه   – للعقارات  التجاري  أبوظبي  شركة   �
إدارة العقارات واخلدمات العقارية في بنك أبوظبي التجاري.

التي  البنك  اإلدارات األخرى في  بدعم من  املجموعات  وحتظى جميع هذه 
وعالقات  والتمويل  والعمليات  البشرية  واملوارد  االئتمان  إدارات  تتضمن 
القانونية  والشؤون  واإلمتثال  والتسويق  اخلارجية  والعالقات  املستثمرين 
وإدارة األصول اخلاصة. وتتولى مجموعة التدقيق الداخلي الرقابة الداخلية 
على أعمال البنك. ويقدم قسم "حوكمة الشركات" من هذا التقرير، املزيد من 

املعلومات والتفاصيل عن وظائف التدقيق الداخلي واإلمتثال في البنك.

املوظفون واملكافآت
التجاري  أبوظبي  بنك  إجمالي عدد موظفي  كان  ديسمبر 2008  بتاريخ 31 

2.546 موظفاً.

تهدف سياسات املوارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري إلى الوفاء مبتطلبات 
التوظيف من خالل تعيني وتطوير أشخاص مميزين وتنظيم وتطبيق برامج 
تدريب وتطوير مصممة خصيصاً للوفاء باحتياجات كل من املوظفني والبنك 

معلومات عن بنك أبوظبي التجاري  14

حملة عامة 
مساهمة  كشركة   ،1985 يوليو   1 بتاريخ  التجاري  أبوظبي  بنك  تأسيس  مت 
عامة ملدة زمنية غير محددة، في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة. 
وبنك أبوظبي التجاري مسجل طبقاً ألحكام القانون االحتادي رقم )8( لسنة 
دولة  في  أعماله  وميارس   ،)4( رقم  حتت  التجارية  الشركات  بشأن   1984
اإلمارات العربية املتحدة مبوجب تصريح مبمارسة األعمال املصرفية صادر 
عن مصرف دولة اإلمارات العربية املتحدة املركزي، وعنوان البنك املسجل هو 

ص.ب. 939، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 
)هاتف: 2222 696 2 00971(.

يقدم بنك أبوظبي التجاري مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية للعمالء 
من األفراد والشركات، باإلضافة إلى خدمات الصيرفة اإلسالمية وخدمات 
األجنبية  العمالت  صرف  ومشتقات  املهيكل  والتمويل  التجاري  التمويل 
واخلدمات االستشارية املالية. وعالوة على ذلك، ميتلك بنك أبوظبي التجاري 
25% من رأسمال بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد، أحد البنوك الرائدة في 
ماليزيا. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2008، كان بنك أبوظبي التجاري لديه 39 
فرعاً ومركزين للخدمة وثالثة مكاتب للنقد و138 جهاز صراف آلي، حيث مت 
إضافة 22 جهاز صراف آلي خالل عام 2008. كما كان لبنك أبوظبي التجاري 

بذلك التاريخ فرعني في الهند.

األحداث التاريخية والتطورات احلديثة
املجلس  قرار  على  بناء   1985 عام  في  التجاري  أبوظبي  بنك  تأسيس  مت 
التنفيذي إلمارة أبوظبي بدمج ثالثة بنوك وطنية هي بنك اخلليج التجاري 

وبنك اإلمارات التجاري والبنك اإلحتادي التجاري. 

وبعد إجراء مراجعة إستراتيجية خالل عام 2003، بدأ بنك أبوظبي التجاري 
في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة شامل مت تصميمه بهدف إيجاد بنك تنافسي 
معاصر يقدم مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية واملنتجات املالية إلى 
إستراتيجية  تنفيذ  ربحيته. ومت  في  قادر على حتقيق منو مستدام  عمالئه 
إعادة الهيكلة هذه خالل العامني 2003 و 2004 حيث مت تعيني فريق إدارة 
جديد خالل تلك الفترة. وفي عام 2006، قام بنك أبوظبي التجاري بتكليف 
االستشاري ماكنزي آند كومباني مبساعدته في إجراء مراجعة عامة ملنتجات 
وهو   ”Fast Forward“ ببرنامج  املراجعة  هذه  البنك، وتوجت  وخدمات 
برنامج إلعادة هيكلة جميع منتجات البنك. ومن املقرر اإلنتهاء من تنفيذ هذا 

البرنامج خالل عام 2009.

دخل بنك أبوظبي التجاري في حتالف إستراتيجي وشركة ائتالف مع بنك 
ماكوايري األسترالي. ويركز هذا التحالف اإلستراتيجي على تقدمي اخلدمات 
أما شركة  االستثمار.  وإدارة صناديق  التحتية  البنية  االستشارية في مجال 
صرف  وأسعار  الفائدة  أسعار  لتقلبات  التحوط  منتجات  فتقدم  االئتالف 
منطقة  في  عمالء  إلى  السلع  مشتقات  منتجات  إلى  باإلضافة  العمالت، 
وشركة  اإلستراتيجي  التحالف  يستفيد  حيث  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
االئتالف من اإلمكانيات واخلبرات الواسعة لبنك ماكوايري املتخصصة في 
مجال استشارات البنية التحتية وإدارة صناديق االستثمار والتمويل ومنتجات 

املشتقات.

وفي شهر مايو عام 2008 استحوذ بنك أبوظبي التجاري على 25% من رأسمال 
مجموعة آر أتش بي كابيتال بيرهاد، التي متتلك أحد البنوك املاليزية الرائدة 

وعدد من مؤسسات اخلدمات املالية في ماليزيا.

هيكل رأس املال وامللكية
به  املصرح  التجاري  أبوظبي  بنك  رأسمال  كان   ،2008 ديسمبر   31 بتاريخ 
واملصدر يبلغ 4.81 مليار درهم إمارات. مقسمة إلى 4.81 مليار سهم بقيمة 
إسمية وقدرها درهم واحد لكل سهم. ومتتلك حكومة أبوظبي حالياً بشكل 

غير مباشر 64.8 باملائة من رأسمال البنك.

أسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية.

التجاري سندات مالية  أبوظبي  أبريل من عام 2008، أصدر بنك  في شهر 
إجبارية التحويل بقيمة 4.8 مليار درهم إمارات إلى أربعة من حملة األسهم 
حامليها  السندات  هذه  وتخول  أبوظبي.  حكومة  فيهم  مبن  اإلستراتيجيني 
الفائدة  احلصول على أرباح مبعدل 1.5% باإلضافة إلى وعالوة على سعر 
املعروض بني البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة )ايبور(، ويجب 
حتويلها إجبارياً إلى أسهم قبل شهر أبريل من عام 2011. وعند اإلصدار كان 
سعر حتويل تلك السندات املالية يبلغ 7.35 درهم إمارات. وهو السعر الذي 
أبوظبي  بنك  نتيجة إلصدار  إمارات  درهم   6.11 ليصبح  تلقائياً  تعديله  مت 

التجاري ألسهم منحه خالل شهر مايو من عام 2008.

اإلستراتيجية
األمد  على  مستدام  منو  لتحقيق  إستراتيجية  التجاري  أبوظبي  بنك  وضع 
الطويل من خالل تنويع مناذج أعماله وأنشطة تشغيلية فعالة والتركيز على 
حسن إختيار موظفني أكفاء. وهي إستراتيجية مصممة لتحسني قدرة بنك 
أبوظبي التجاري على التنافسية وحتقيق إيرادات عالية من مصادر جديدة 
للدخل ودعم قاعدة عمالئه. وقد اشتملت املبادرات اإلستراتيجية للبنك على 

ما يلي: 

األعمال  مجال  في  البنك  أعمال  وتدعيم  لتوسيع  االستثمارات  زيادة   �
الثروات  لألفراد وخدمات أصحاب  املصرفية  مثل اخلدمات  الرئيسية 

والعمالء من الشركات واملؤسسات التجارية.

التركيز على تأسيس دائرة للصيرفة اإلسالمية لتقدمي خدمات ومنتجات   �
موافقة  على  احلصول  وبعد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة 
املصرف املركزي، افتتح بنك أبوظبي التجاري دائرة الصيرفة اإلسالمية 

- ميثاق خالل شهر سبتمبر من عام 2008.

اإلمارات  دولة  ألسواق  أسواق مماثلة  في  أعماله  في ممارسة  التوسع   �
العربية املتحدة بغرض متكني البنك من زيادة أصوله الرئيسية واإلستفادة 
من فرص األعمال املتاحة فيها، وقد جاءت صفقة اإلستحواذ على %25 
من رأسمال بنك أر أتش بي كابيتال بيرهاد املاليزي لتمثل أول خطوة من 

خطوات حتقيق هذه املبادرة.

أنشطة األعمال 
بتاريخ 31 ديسمبر 2008 كان الهيكل التنظيمي ملجموعات األعمال الرئيسية 

في بنك أبوظبي التجاري كما يلي:

مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات – تتكون هذه املجموعة من دائرة   �
األعمال املصرفية التجارية ودائرة إدارة النقد ودائرة التمويل التجاري 
املصرفية  االستثمارات  ودائرة  للشركات  االستشارية  اخلدمات  ودائرة 
وفروع البنك في الهند ودائرة تطوير األعمال الدولية وعمليات العمالء 

اإلستراتيجيني.

وفي  املوظفني.  ومكافأة  أداء  لتقييم  معتمدة  أنظمة  تطبيق  الى  باإلضافة 
الدورات  بإهتمام خاص، حيث تغطي  التدريب  السياسات، يحظى  ظل هذه 
التدريبية التي ينظمها البنك ملوظفيه معظم مجاالت اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها البنك مثل اخلدمات اإلستشارية للشركات وإجراءات مكافحة غسيل 
األموال وخدمة العمالء والضوابط والرقابة الداخلية والتدريب على استخدام 

واالستفادة من األنظمة الداخلية لتنفيذ أعمال البنك الرئيسية.

يطبق بنك أبوظبي التجاري العديد من خطط املكافآت ألفراد فريق اإلدارة 
فيها  )مبا  أخرى  وحوافز  أداء  مكافآت  منح  مبوجبها  يتم  والعليا  الوسطى 
حصص في أسهم بنك أبوظبي التجاري( على أساس األداء السنوي. وتعتمد 
املكافآت على األداء الفردي وأداء وحدات األعمال املعنية وكذلك أداء ونتائج 

بنك أبوظبي التجاري ككل.

إلى  باإلضافة  أداء جميع موظفيه سنوياً  لتقييم  كذلك خطة  البنك  ويعتمد 
كما  التقييم.  نتائج  أساس  على  تدفع  ومكافآت  سنوية  عالوات  ملنح  خطة 
املبيعات  عند حتقيق  حوافزاً  املبيعات  موظفي  التجاري  أبوظبي  بنك  مينح 

واإليرادات املستهدفة.

 1999 عام  في  أبوظبي  حكومة  أصدرت  “التوطني”،  سياسة  من  وكجزء 
تعليمات إلى البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة تقضي بزيادة 
عدد مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة العاملني في تلك البنوك بنسبة 

ال تقل عن 4% سنوياً.

ومتاشياً مع سياسة حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، التزم بنك أبوظبي 
التجاري بتوظيف وتدريب مواطنني من دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
قام بتنفيذ عدد كبير من املبادرات التي تهدف إلى توظيف وتدريب واالحتفاظ 
مبواطنني مؤهلني في جميع قطاعات أعمال البنك وعلى مختلف املستويات 

اإلدارية.
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تقرير حوكمة الشركات  16

مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

سعادة /عيسى محمد غامن السويدي (رئيس مجلس اإلدارة)
بكالوريوس في االقتصاد )Northeastern University(، الواليات املتحدة األمريكية 	•

قامت حكومة أبوظبي بتعيني سعادة/ عيسى السويدي عضوا مبجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ومت إنتخابه رئيساً ملجلس إدارة 
البنك في شهر سبتمبر من عام 2008. ويتمتع سعادة/ عيسى السويدي بخبرة تزيد على عشرين )20( عاماً في مجال االستثمار 

واألعمال املصرفية.

املناصب اخلارجية: 
مدير تنفيذي – مجلس أبوظبي لالستثمار.   •

عضو مجلس إدارة – املؤسسة املصرفية العربية )ش.م.ب(  •
عضو مجلس إدارة – شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع )أدنوك للتوزيع( وشركة االستثمارات البترولية الدولية )ايبيك(   •

وصندوق أبوظبي للتنمية.
عضو مجلس إدارة –  الهيئة العامة لالستثمار.  •

نائب رئيس مجلس اإلدارة – بنك املؤسسة املصرفية العربية – مصر )ش.م.م.(  •

السيد/ محمد سلطان عبد الله الهاملي  )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
بكالوريوس العلوم املالية )Boston University( الواليات املتحدة األمريكية 	•

)Harvard Business School(  برنامج املدير العام 	•
 )CFA Institute( محلل مالي مجاز 	•

قبل اإللتحاق بدائرة املالية في حكومة أبوظبي، كان السيد/ محمد الهاملي يشغل منصب، املدير املساعد إلدارة األسهم األوروبية 
في جهاز أبوظبي لالستثمار. وقد مت تعيينه بواسطة جهاز أبوظبي لالستثمار كعضو في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في 

شهر أكتوبر من عام 2004.

املناصب اخلارجية: 
عضو مجلس إدارة – صندوق أبوظبي للتنمية.  	•

عضو مجلس إدارة – شركة مطارات أبوظبي. 	•
الوكيل املساعد لدائرة املالية بحكومة أبوظبي. 	•

 السيد/ راشد حميد املزروعي  )مستقل(
دبلوم في األعمال املصرفية واإلدارة 	•

مت ترشيح السيد/ راشد املزروعي بواسطة املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي لإللتحاق بعضوية أول مجلس إدارة لبنك أبوظبي 
التجاري في عام 1985. وبعد ذلك أعيد إنتخابه بواسطة مساهمي البنك ليشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل.

املناصب اخلارجية: 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة شركات بحري واملزروعي. 	•

عضو مجلس إدارة – غرفة جتارة وصناعة دبي. 	•
عضو مجلس إدارة – إحتاد غرف التجارة والصناعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 	•

عضو مجلس إدارة – مجلس دبي للشؤون االقتصادية، حكومة دبي. 	•

السيد/ محمد درويش محمد اخلوري  )مستقل(
بكالوريوس في إدارة األعمال  )Siena Heights College، Michigan(، الواليات املتحدة األمريكية. 	•

)Harvard Business School( برنامج املدير العام 	•

يتمتع السيد/ محمد اخلوري بخبرة تزيد على عشرين )20( سنة في مجال االستثمارات. وهو يضطلع اآلن باإلشراف على إدارة 
األسهم الداخلية في جهاز أبوظبي لالستثمار. وفي شهر مايو من عام 2004 مت ترشيحه من قبل حكومة أبوظبي لإلنضمام إلى 
عضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. وفي شهر أبريل من عام 2006 أنتخبه مساهمو بنك أبوظبي التجاري لتولي منصب 
عضو مجلس إدارة مستقل. وفي يناير من عام 2008 مت تعيينه مديرا تنفيذيا إلدارة األسهم الداخلية بجهاز أبوظبي لإلستثمار. 

املناصب اخلارجية: 
مدير تنفيذي – إدارة األسهم الداخلية – جهاز أبوظبي لالستثمار. 	•

عضو بلجنة االستثمارات – جهاز أبوظبي لالستثمار. 	•
عضو مجلس إدارة – شركة اجلرافات البحرية الوطنية. 	•

عضو مجلس إدارة – شركة البناء لالستثمار العقاري.  	•

السيد/ عبد الله خليل  محمد املطوع
بكالوريوس في إدارة األعمال )University of North Carolina(، الواليات املتحدة األمريكية   	•

يتمتع السيد/ عبد الله املطوع بخبرة عملية طويلة ملدة تزيد على عشرين )20( سنة في مجال اإلستثمارات. كما يتمتع بدراية 
واسعة في مجاالت الشؤون املالية واإلدارية. وقد مت ترشيحه من قبل مساهمي بنك أبوظبي التجاري ليشغل منصب عضو مجلس 

إدارة بالبنك في شهر مارس من عام 1997.

املناصب اخلارجية: 
مدير عام مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان. 	•

عضو مجلس إدارة – الفالح للصرافة، اإلمارات العربية املتحدة. 	•
عضو مجلس إدارة – بنك الفالح، باكستان.  	•

السيد/ سالم محمد عثعيث العامري
املتحدة  الواليات   ،)Colorado Technical University، Colorado Springs( األعمال،  إدارة  في  بكالوريوس  	•

األمريكية  

قبل تعيينه بواسطة مجلس أبوظبي لالستثمار كعضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي التجاري في شهر مايو من عام 2007، أمضى 
السيد/ سالم العامري تسع )9( سنوات كرئيس ملنطقة بقية العالم في إدارة األسهم اخلاصة بجهاز أبوظبي لالستثمار.

املناصب اخلارجية:
مدير تنفيذي – مجلس أبوظبي لالستثمار. 	•

رئيس مجلس إدارة – مجموعة املطارات الدولية )مطور ومشغل مطار امللكة علياء الدولي، عمان، األردن(. 	•
عضو مجلس إدارة – شركة أبوظبي لالستثمار. 	•

السيد/ عامر عبد اجلليل الفهيم  )مستقل(
ماجستير في إدارة األعمال )Banking and Finance، University of Hull(، اململكة املتحدة 	•

مت ترشيح السيد/ عامر الفهيم بواسطة مساهمي بنك أبوظبي التجاري لشغل منصب عضو مجلس إدارة بالبنك في شهر أبريل 
من عام 2003. 

املناصب اخلارجية: 
املدير التنفيذي ملجموعة الفهيم.  	•

عضو املجلس اإلحتادي الوطني، اإلمارات العربية املتحدة. 	•
رئيس مجلس إدارة شركة أراضي للعقارات )ش.م.ع.( 	•
عضو مجلس إدارة – غرفة جتارة وصناعة أبوظبي.  	•

عضو مجلس إدارة – شركة الوثبة للتأمني.  	•
عضو مجلس إدارة – شركة القدرة القابضة. 	•

عضو مجلس إدارة – شركة الصفوة للخدمات املالية اإلسالمية. 	•
عضو مجلس الشرف )4 أبريل 2001( ورئيس جلنة التسويق – نادي العني الرياضي الثقافي. 	•

عضو اللجنة التنفيذية – شركة داماس )ذ.م.م.( 	•
عضو مجلس إدارة – بنك االستثمار الدولي – البحرين. 	•

السيد/ محمد علي احمد الظاهري 
بكالوريوس إدارة األعمال )International University of America(، الواليات املتحدة األمريكية   	•

قبل تعيينه بواسطة مجلس أبوظبي لالستثمار كعضو في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري خالل شهر مايو من عام 2007، كان 
السيد/ محمد الظاهري يشغل منصب كبير مسؤولي العمليات في إدارة اخلزينة العامة بجهاز أبوظبي لالستثمار.

املناصب اخلارجية: 
اخلدمات احملاسبية واملالية – مجلس أبوظبي لالستثمار.  	•

عضو مجلس إدارة – شركة أبوظبي لالستثمار. 	•
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السيد/ جون- بول بيير فيالن
)Institute Eludes Politiques, Paris( فرنسا  	•
)Licence of DEA Economie, Paris( فرنسا  	•

)Licence of DEA Science, Paris( فرنسا  	•

بعد العمل لفترة قصيرة كأستاذ مساعد في فرنسا بإحدى اجلامعات في باريس، أنضم السيد/ جون - بول فيالن إلى بنك باريبا 
في عام 1971، حيث تدرج في عدة مناصب من مدير محفظة استثمارية إلى رئيس قسم االستثمارات بدائرة إدارة األصول. وفي 
عام 1982، التحق السيد/ جون- بول فيالن بجهاز أبوظبي لالستثمار كمدير إقليمي ملنطقة أوروبا قبل تعيينه مدير أول صناديق 
األستثمار لكافة األصول املالية وبعدها عاد السيد/ جون- بول فيالن إلى بنك باريبا في عام 1987 ليصبح أول رئيس تنفيذي 

وكبير مسؤولي االستثمار في دائرة إدارة األصول في بنك باريبا. 

قام جهاز أبوظبي لالستثمار بتعيني السيد/ جون- بول فيالن كعضو مبجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر مايو من عام 
2004. وفي عام 2007 منحه الرئيس الفرنسي وسام الشرف من الدرجة األولى. 

املناصب اخلارجية: 
رئيس جلنة اإلستراتيجيات – جهاز أبوظبي لالستثمار. 	•

رئيس وحدة اإلستراتيجيات مبكتب سمو املدير التنفيذي جلهاز أبوظبي لإلستثمار. 	•
عضو في جلنة االستثمار بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.  	•

مدير – مدرسة اجلالية البريطانية، أبوظبي. 	•

احلوكمة في بنك أبوظبي التجاري
يدرك بنك أبوظبي التجاري أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات بشكل جيد 
لدعم استقرار األسواق وحماية حقوق املساهمني وحتقيق أقصى فائدة لهم. 
وتتمثل املبادئ اإلرشادية األساسية حلوكمة الشركات في البنك في ما يلي: 

املسؤولية –  الفصل ما بني السلطات والتفويض بها بشكل واضح.    

املساءلة –  في العالقات بني إدارة البنك من جهة ومجلس اإلدارة من   
جهة أخرى وبني مجلس اإلدارة من ناحية واملساهمني والشركاء اآلخرين 

من جهة أخرى.

الشفافية واإلفصاح – لتمكني املساهمني والشركاء من تقييم أداء البنك   
وموقفه املالي.

العدالة –  في التعامل مع كافة الشركاء.  

في عام 2007، وبعد إجراء تقييم ومراجعة خارجية بواسطة مؤسسة التمويل 
الدولي، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، قام البنك بتطوير وطرح 
برنامج ملدة ثالث )3( سنوات لتحسني ممارسات حوكمة الشركات في البنك 
وتطبيق أفضل مستويات املمارسات الدولية في مجال احلوكمة. وخالل عام 
2008، أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في تطبيق هذه املبادرات، حيث اشتملت 

اإلجنازات في هذا املجال على ما يلي:

تعيني فريق داخلي بالبنك يكرس وقته ومجهوده لتطبيق أفضل ممارسات  	•
احلوكمة. 

إعادة هيكلة اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وتطوير البنود املرجعية  	•
اخلاصة بها.

اإللغاء التدريجي للجنة التنفيذية. 	•

البنك  للبنك واحلصول على موافقة مساهمي  النظام األساسي  تعديل  	•
على النظام األساسي اجلديد خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

لعام 2008.

تأسيس وحتسني عمليات كافة جلان مجلس اإلدارة. 	•

تدشني املوقع االلكتروني حلوكمة الشركات 	•
www.adcb.com/about us/corporate governance  

املزيد من االفصاحات في التقرير السنوي للبنك لعام 2007. 	•

تقييم أداء مجلس اإلدارة وكل من أعضائه على حده. 	•

تعريف أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني وزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة  	•
الشركات  حوكمة  قانون  بأحكام  الكامل  اإللتزام  إلى  تهدف  في خطوة 

الصادر عن هيئة األوراق املالية والسلع.

تأسيس إدارة عالقات املستثمرين.  	•

تطبيق أنظمة وقواعد حوكمة الشركات اخلاصة بالبنك.  	•

مجلس اإلدارة 
دور  مجلس اإلدارة 

يتولى  حيث  البنك،  في  القرار  إلتخاذ  سلطة  أعلى  اإلدارة   مجلس  ميثل 
من  للمساءلة  ويخضع  أعماله،  على  واإلشراف  البنك  قيادة  عن  املسؤولية 
خالل  من  ألموالهم  مستدامة  قيمة  بتحقيق  يتعلق  ما  في  املساهمني  قبل 
أهداف  بوضع  اإلدارة  وبصفة خاصة يضطلع مجلس  البنك.  أعمال  توجيه 
وإستراتيجيات وسياسات البنك، كما يتابع أداء أعمال البنك باإلضافة إلى 

توجيه اإلرشادات إلى إدارة البنك واإلشراف عليها.

الصالحيات املقتصرة على مجلس اإلدارة

طويلة  التجارية  واإلستراتيجيات  األهداف  وضع   – واإلدارة  اإلستراتيجية 
األمد ومتابعة أداء اإلدارة.

الهيكل ورأس املال -  اعتماد التغييرات الطارئة على هيكل رأس املال والهيكل 
التنظيمي للبنك وهياكل اإلدارة والرقابة.

التقارير والضوابط املالية – اعتماد النتائج املرحلية والنتائج النهائية والتقرير 
السنوي واحلسابات اخلتامية وتوزيعات أرباح األسهم وخطط العمل والتوقعات 
والتغييرات الهامة في السياسات أو املمارسات احملاسبية ومكافآت وتعيني أو 

تنحية مدققي احلسابات اخلارجيني والسياسات الهامة األخرى.

الضوابط الداخلية – وضع ومتابعة الضوابط الداخلية وإستراتيجيات إدارة 
املخاطر.

الكبرى  واملشاريع  الرأسمالية  االستثمارات  اعتماد   – الكبرى  املعامالت 
بسبب ضخامة مبالغ أو أحجام تلك االستثمارات واملشاريع مبا فيها عمليات 

االستحواذ والدمج والعقود الكبيرة خارج سياق األعمال العادية. 

تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة والتعيينات األخرى – تعيني أو تنحية أعضاء 
اإلدارة  فريق  وأفراد  املجلس  سر  وأمني  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 
العليا، والتخطيط املتتابع والبنود املرجعية للجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 
وعضوية تلك اللجان ومراجعة األداء السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة وجلان 

املجلس. 

وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مبكافآت  اخلاصة  السياسة  وضع   – املكافآت 
املوظفني التنفيذيني ووضع واعتماد خطط احلوافز.

التي مت تفويض جلان مجلس اإلدارة  – متابعة األمور  تفويض الصالحيات 
وجلان اإلدارة وفريق اإلدارة القيام بها. 

تقرير حوكمة الشركات  18
التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري 2008

 

ساميون كوبلستون 
أمني سر مجلس اإلدارة واملستشار العام

مت تعيني السيد/ ساميون كوبلستون لتولي منصب أمني سر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري خالل شهر يناير من عام 2008. والسيد/ كوبلستون، محامي في 
محاكم اجنلترا وويلز، مارس بعد تخرجه  من جامعة دورهام )Durham University(، مهنة احملاماة في مدينة لندن ملدة ثماني )8( سنوات. وفي شهر يناير  من 

عام 2006 التحق السيد/ كوبلستون بجهاز أبوظبي لالستثمار، حيث عمل كمحامي في أدارة األسواق الناشئة، وإدارة االستثمارات اإلستراتيجية والبنية التحتية.
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هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة 
يتكون مجلس اإلدارة من تسعة )9( أعضاء مت إنتخابهم بواسطة مساهمي 
الالزمة  واملهارات  واخلبرة  باملعرفة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتمتع  البنك. 
لتوجيه أعمال البنك. وبعد التغييرات التي مت إدخالها على النظام األساسي 
العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل  البنك  مساهمي  قبل  من  املعتمد 
لعام 2008، سيتم زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح أحد  عشر )11( 

عضواً. 

هناك فصل ومتييز واضح بني املهام املكلف بها رئيس مجلس اإلدارة وتلك 
ومسؤوليات  مهام  بني  واضحة  فروقات  وهناك  التنفيذي،  بالرئيس  املناطة 
كل منهما، حيث تتمثل املسؤولية الرئيسية لرئيس مجلس اإلدارة في قيادة 
حتى  املجلس  أعضاء  جلميع  الفعالة  املشاركة  من  والتأكد  املجلس  وتوجيه 
عالية،  بكفاءة  والتنظيمية  القانونية  بكافة مسؤولياته  الوفاء  للمجلس  ميكن 
بينما يفوض مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي بإدارة األعمال اليومية للبنك 
البنك  أعمال  ومتابعة  مراقبة  عن  مسؤوال  التنفيذي  الرئيس  يكون  بحيث 
ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص اإلستراتيجيات املتبعة وقيادة 
فريق اإلدارة العليا وتطبيق القرارات اإلستراتيجية والتشغيلية الصادرة عن 
املجلس. وبناًء على التغييرات التي مت إدخالها على النظام األساسي للبنك 
واملعتمدة من قبل اجلمعية العمومية للمساهمني في اجتماعها السنوي لعام 

2008، يصبح الرئيس التنفيذي أيضاً عضواً تنفيذياً مبجلس اإلدارة.

ويكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة مطالبني بترشيح أنفسهم إلعادة إنتخابهم 
بواسطة املساهمني مرة كل ثالث )3( سنوات. ويسمح ألعضاء مجلس اإلدارة 
بانتخاب أي عضو مجلس إدارة مرشح لشغل أي شاغر، ولكن يجب على أي 
عضو مجلس إدارة يتم تعيينه بهذه الطريقة ترشيح نفسه إلنتخابه بواسطة 
املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي التالي. وطبقاً للتغييرات 
املساهمني  قبل  واملعتمدة من  للبنك  النظام األساسي  إدخالها على  التي مت 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية لعام 2008، يجب على ثلث أعضاء 
 ،2009 لعام  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  من  اعتباراً  اإلدارة،  مجلس 

ترشيح أنفسهم إلعادة انتخابهم مرة كل سنة.

تقوم جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت أوال بدراسة طلب أي مرشح للتعيني 
كعضو مجلس إدارة واملوافقة عليه. وتنظر اللجنة، ضمن أشياء أخرى، في 
يلزم،  املطلوبة. وحيثما  باملهارات  يتمتع  املجلس  املرشح لعضوية  كان  إذا  ما 
تقوم اللجنة بالتأكد من وفاء املرشح باملعايير املوضوعة من قبل البنك وهيئة 
أبوظبي  ويتعيني على مجلس  والسلع بخصوص االستقاللية.  املالية  األوراق 
لالستثمار عند رغبته في تعيني عضو مجلس إدارة جديد التشاور مع اللجنة 

قبل إجراء ذلك التعيني.
 

لالستثمار  أبوظبي  ملجلس  يكون  للبنك،  األساسي  النظام  ألحكام  وطبقاً 
ديسمبر   31 وبتاريخ  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  أغلبية  ترشيح  في  احلق 
قبل  من  مرشحني  أسماؤهم  التالية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كان   ،2008
مجلس  )رئيس  السويدي  عيسى  سعادة/  لالستثمار:  أبوظبي  مجلس 
والسيد/  العامري،  سالم  والسيد/  الهاملي،  محمد  والسيد/  اإلدارة( 
ديسمبر   31 وبتاريخ  فيالن.  بول   - جون  والسيد/  الظاهري،  محمد 
مساهمي  بواسطة  املنتخبني  اآلخرون  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كان   2008
البنك هم: السيد/ راشد املزروعي، والسيد/ محمد اخلوري، والسيد/ عامر 
كل  كان  تعيينهم،  تاريخ  من  واعتباراً  املطوع.  الله  عبد  والسيد/  الفهيم، 
عامر  والسيد/  اخلوري،  محمد  والسيد/  املزروعي،  راشد  السيد/  من 

مستقلني. إدارة  مجلس  أعضاء  أنهم  على  مصنفني  الفهيم 

 

بيان رئيس جلنة التدقيق واإلمتثال

مت تشكيل جلنة التدقيق واإلمتثال )“اللجنة”( من أربعة )4( أعضاء مجلس 
إدارة غير تنفيذيني، خالل الفترة موضوع التقرير. وقد كان هؤالء األعضاء 

يتمتعون باملهارات واخلبرات املناسبة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة. 

ومتارس اللجنة أعمالها طبقاً للبنود املرجعية اخلاصة بها املعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات حوكمة الشركات بالبنك. وتتمثل املهام 
الرئيسية للجنة في اإلشراف على عملية وضع التقارير املالية للبنك بالنيابة 
والتي  للبنك  الداخلية  الضوابط  اإلدارة، ومراجعة كفاءة وكفاية  عن مجلس 
املعلومات  تقنية  وضوابط  واالئتمانية  والتشغيلية  املالية  الضوابط  تتضمن 
واإلمتثال املسؤولة عنها اإلدارة العليا بالبنك. وتتولى اللجنة أيضاً املسؤولية 
اخلارجيني  املدققني  ومكافآت  وأداء  واستقاللية  مؤهالت  مراجعة  عن 
البنك  إمتثال  ومدى  للبنك،  الداخليني  املدققني  وأداء  البنك  حلسابات 
مفوضة  اللجنة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والتنظيمية.  القانونية  للمتطلبات 
بإجراء التحقيق في أي أمور واإلطالع على كافة السجالت واملعلومات وطلب 
احلصول على املعلومات من أي مدير أو موظف وتعيني أي مصادر )مبا فيها 

املساعدة املهنية اخلارجية( التي ترى أنها مناسبة بغرض أداء وظائفها.

خالل عام 2008، عقدت جلنة التدقيق واإلمتثال سبعة )7( اجتماعات، مت 
احلسابات  ومدققي  الداخلي  التدقيق  وموظفي  العليا  اإلدارة  أفراد  دعوة 
ذات  املواضيع  بخصوص  واستشارات  تقارير  وتقدمي  اخلارجيني حلضورها 
الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعات منفصلة مع املدققني 
العليا،  اإلدارة  فريق  أفراد  حضور  دون  الداخليني  واملدققني  اخلارجيني 
ملناقشة بسرية األمور التي استرعت انتباهها. كما حصلت اللجنة على تقارير 
تدقيق من كل من املدققني الداخليني واخلارجيني. وقد قامت اللجنة مبناقشة 
األمور احلرجة مع اإلدارة العليا ومن ثم متابعة تطبيق و/أو إتخاذ اإلجراءات 

التقوميية الالزمة. 

سنوية  الربع  املالية  التقارير  مبراجعة  اللجنة  قامت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والسنوية، وقامت بدراسة أمور مثل توحيد السياسات احملاسبية والقرارات 
باملعايير  واإللتزام  اآلراء،  وإبداء  األمور  الكثير من احلكم على  تتطلب  التي 
احملاسبية ومدى فاعلية الضوابط الداخلية واإلفصاحات املصاحبة للتقارير 
املالية للتأكد من مدى مالءمة ونزاهة وشمولية تلك التقارير واإلفصاحات. 
اإلدارة  وفريق  اخلارجيني  املدققني  مع  واملناقشات  املراجعات  أساس  وعلى 
في  املدققة  املالية  البيانات  اإلدارة  مجلس  بتضمني  اللجنة  أوصت  العليا، 

التقرير السنوي للبنك عن السنة املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008. 

وعالوة على ذلك، قامت اللجنة مبناقشة مع فريق اإلدارة العليا األمور املتعلقة 
والتوزيعات  املخصصات  وكفاية  للبنك  واالئتمانية  االستثمارية  باحملافظ 
اجلغرافية لتلك االستثمارات ومستوى السيولة وتخطيط رأس املال واملوازنة 
مقارنة باألداء الفعلي وإستراتيجيات النمو وإدارة التزامات األصول وتقارير 
التنظيمية األخرى.  كما مت مناقشة جميع هذه  املصرف املركزي واجلهات 
حيث  الداخليني  و/أو  اخلارجيني  املدققني  مع  مطلوباً،  كان  حيثما  األمور، 

استمعت اللجنة إلى آرائهم.

كان السادة/ ديلويت أند توش، هم املدققون اخلارجيون للبنك طوال العام. 
إلتزام  مدى  رأي عن  التعبير عن  في  اخلارجيني  املدققني  وتتمثل مسؤولية 
الدولية. وطوال  باملعايير احملاسبية  للبنك  املدققة  املالية  البيانات  ومطابقة 
املدققني  وموضوعية  واستقاللية  وموارد  خبرات  تقيم  اللجنة  كانت  العام 
وفي سياق  املدققني.  وفاعلية هؤالء  كفاءة  مدى  إلى  باإلضافة  اخلارجيني، 
االستقاللية، قامت اللجنة أيضاً مبراجعة اخلدمات املقدمة من قبل املدققني 
للتأكد  بالتدقيق  يتعلق  اخلارجيني مبا يتعدى تلك اخلدمات املقدمة في ما 
من توافقية تلك اخلدمات مع احلفاظ على استقاللية املدققني اخلارجيني. 
وبناًء على ما تقدم، قامت اللجنة برفع توصية إلى مجلس اإلدارة بإعادة تعيني 
السادة/ ديلويت وتوش كمدققني خارجيني حلسابات البنك بعد املصادقة على 
ذلك من قبل املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي لعام 2009. 
وقامت اللجنة أيضاً مبراجعة أداء إدارة التدقيق الداخلي مبا في ذلك نتائج 
التدقيقات التي مت إجنازها خالل العام، واملتطلبات من املوارد. وقامت اللجنة 

جلان مجلس اإلدارة 
بغرض التمكن من القيام مبهامه واإلشراف بفاعلية على أعمال البنك، قام 

املجلس بتشكيل أربع )4( جلان هي: 

جلنة التدقيق واإلمتثال.  - 1
جلنة حوكمة الشركات.  - 2

3 -  جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت.
جلنة املخاطر واالئتمان.  - 4

لها  املمنوحة  والصالحيات  اللجان  بتلك  املناطة  املهام  على  اإلطالع  وميكن 
طبقاً للبنود املرجعية لكل منها على املوقع االلكتروني
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علما بأن هذه البنود املرجعية تخضع للمراجعة بصفة منتظمة. ويتم مراجعة 
وتغيير أعضاء ورؤساء تلك اللجان بصفة منتظمة.

جلنة التدقيق واإلمتثال
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيني التاليني: 

السيد/ راشد املزروعي ) رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل( 
السيد/ محمد اخلوري ) عضو مجلس إدارة مستقل( 

السيد/ عامر الفهيم )عضو مجلس إدارة مستقل(
السيد/ محمد الظاهري 

أمني السر : السيد/ عبدالرزاق محمد

مساعدة  في  واإلمتثال  التدقيق  للجنة  الرئيسية  واملهام  املسؤوليات  وتتمثل 
مجلس اإلدارة للقيام مبهامه واإلشراف على ما يلي:

نزاهة البيانات املالية للبنك، و 	•

مالءمة واستقاللية وأداء مدققي حسابات البنك )الداخليني واخلارجيني(  	•
وكذلك مكافآت املدققني اخلارجيني حلسابات البنك، و

املخاطر  وإدارة  املالية  التقارير  رفع  املفروضة على  الداخلية  الضوابط  	•
واإلفصاح، و

اإللتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية. 	•

ترفع  حيث  استشارياً  دوراً  واإلمتثال  التدقيق  جلنة  تلعب  عامة،  وبصفة 
بعض  في  أنه  بيد  نهائية.  بصفة  عليها  للموافقة  املجلس  إلى  توصياتها 
الظروف املعينة احملددة يجوز للجنة التدقيق واإلمتثال إتخاذ قرارات ملزمة 
للمجلس، منها على سبيل املثال، املوافقة على أحكام وشروط تعيني مدققي 

احلسابات اخلارجيني.

املوقع  على  واإلمتثال  التدقيق  للجنة  املرجعية  البنود  على  اإلطالع  وميكن 
االلكتروني    
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األقل،  على  سنة  كل  اجتماعات   )4( أربعة  واإلمتثال  التدقيق  جلنة  وتعقد 
ويجب عليها رفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة.

كذلك مبراجعة خطة التدقيق لعام 2008، وأوصت بإدخال التعديالت الالزمة 
عليها للتأكد من توفير تغطية كاملة ومن ثم قامت بإعتماد اخلطة.

راشد املزروعي 
رئيس جلنة املجلس للتدقيق واإلمتثال.

جلنة حوكمة الشركات 
السيد/ سالم العامري )رئيس اللجنة(

السيد/ محمد اخلوري )عضو مجلس إدارة مستقل(
السيد/ عبد الله املطوع 

أمني السر : السيدة/ سونيا سانتولني

مت تشكيل جلنة حوكمة الشركات لإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجية 
خاصة،  وبصفة  التجاري،  أبوظبي  بنك  في  الشركات  حوكمة  عمل  وخطة 

تضطلع جلنة حوكمة الشركات باملسؤوليات التالية:

تطوير إجراءات حوكمة الشركات وأفضل املمارسات في البنك.  	•

اإللتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة بحوكمة الشركات.  	•

تقدمي تقارير للجمهور عن املواضيع املتعلقة بحوكمة الشركات.  	•

املوقع  على  الشركات  حوكمة  للجنة  املرجعية  البنود  على  اإلطالع  وميكن 
االلكتروني 
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استشاريا حيث ترفع تقاريرها  بأن جلنة حوكمة الشركات تلعب دوراً  علماً 
وتوصياتها إلى املجلس للموافقة النهائية. 

بيان رئيس جلنة حوكمة الشركات

عقدت جلنة حوكمة الشركات خمسة )5( اجتماعات خالل عام 2008، كان  
أولها في شهر فبراير، ومن بني أشياء أخرى، كرست جلنة حوكمة الشركات 

وقتها في عام 2008 لألمور التالية:  

وضع ومتابعة تنفيذ خطة حوكمة الشركات في البنك. 	•

تعيني مسؤولني بالبنك لتولي املسؤولية الداخلية عن حوكمة الشركات. 	•

إعادة تنظيم جلان مجلس اإلدارة والبنود املرجعية اخلاصة بكل من تلك  	•
اللجان.

تشكيل مجلس اإلدارة وطريقة اختيار وتعيني أعضاء املجلس ومتطلبات  	•
تأهيليهم ومكافآتهم وقروضهم. 

مراجعة وتعديل النظام األساسي للبنك. 	•

نشر املعلومات املتعلقة بحوكمة الشركات.  	•

تأسيس إدارة عالقات املستثمرين ووظائف اإلمتثال. 	•

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه. 	•
 

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وتطورهم املهني بصفة مستمرة. 	•

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري 2008
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قام أمني سر اللجنة بتسجيل كافة األمور التي قامت اللجنة مبناقشتها، ومت 
رفع تقارير بها إلى مجلس اإلدارة.

إيجابيا خالل عام 2008 بخصوص  وترى اللجنة أن البنك قد أحرز تقدماً 
تطبيق مبادرات البنك في مجال حوكمة الشركات.

سالم العامري
رئيس جلنة املجلس حلوكمة الشركات 

جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت
السيد/ محمد الهاملي )رئيس اللجنة( 

سعادة/ عيسى السويدي
السيد/ عامر الفهيم )عضو مجلس إدارة مستقل(

السيد/ محمد الظاهري

أمني السر: السيدة/ سونيا سانتولني

تتولى جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت املسؤولية عن األمور التالية:
 

التأكد من صحة تشكيل مجلس اإلدارة. 	•

إنتخاب وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة. 	•

عقد جلسات توجيه وتدريب ألعضاء مجلس اإلدارة اجلدد واحلاليني.  	•

التخطيط املتتابع لعضوية املجلس وفريق اإلدارة العليا. 	•

تقييم أداء املجلس وكل من أعضاء املجلس وأفراد فريق اإلدارة العليا. 	•

تطوير وتطبيق ومراجعة سياسات املوارد البشرية والتدريب. 	•

لدى  توافرها  يتعني  التي  البنك  قبل  من  املوضوعة  املتطلبات  حتديد  	•
املدراء التنفيذيني واملوظفني.

اختيار وتعيني فريق اإلدارة العليا. 	•

البنك  موظفي  ومكافآت  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  مكافآت  سياسات  	•
وخطط احلوافز.

افصاح البنك عن املعلومات املتعلقة باملكافآت.  	•

استقالليتهم  على  املستقلني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حفاظ  من  التأكد  	•
بصفة مستمرة.

وعند دراسة تشكيل مجلس اإلدارة، تأخذ جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت، 
بعني االعتبار، املعلومات واملهارات واخلبرات التي يتوقع أن يكون من املطلوب 
اإلدارة  أعضاء مجلس  وال يسمح ألي من  بها.  اإلدارة  أعضاء مجلس  متتع 

باملشاركة في إتخاذ أي قرارات تتعلق بتعيينه أو مكافآته.

مهارات  ومتطلبات  وتعيني  اختيار  وإجراءات  على سياسات  اإلطالع  وميكن 
أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة تقييم أداء ومكافآت الرئيس التنفيذي على 

املوقع االلكتروني
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وتكون جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت مخولة إتخاذ بعض القرارات املعينة 
احلاالت  جميع  وفي  واملكافآت.  التعيني  بخصوص  اإلدارة  ملجلس  امللزمة 

األخرى، ترفع اللجنة توصياتها إلى املجلس للموافقة النهائية عليها. 

تطوير أدوات لقياس املخاطر.  	•

وضع وتطبيق إستراتيجيات وحدود إدارة املخاطر. 	•

اإللتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة بإدارة املخاطر.  	•

اإلفصاح عن األمور املتعلقة بإدارة املخاطر. 	•

اإللتزامات االئتمانية الكبرى للبنك. 	•

)اللجنة  سلفها  واللجنة  واالئتمان  املخاطر  جلنة  قامت   ،2008 عام  وخالل 
التنفيذية( بدراسة مجموعة كبيرة من األمور املتعلقة باإللتزامات االئتمانية 

واإلستراتيجيات وأوضاع املخاطر واملنتجات اجلديدة.

عيسى السويدي 
رئيس جلنة املجلس للمخاطر واالئتمان.

جلان اإلدارة 
فوض املجلس جلنة اإلدارة التنفيذية ببعض األنشطة اليومية املعينة. وجتتمع 

جلنة اإلدارة بصفة منتظمة وترفع تقاريرها إلى املجلس.

وتتكون جلنة اإلدارة التنفيذية من األعضاء الرئيسيني في فريق إدارة البنك 
الذين يتم اعتماد تعيينهم بواسطة جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت. وتضم 
التنفيذية(  اإلدارة  جلنة  )رئيس  التنفيذي  الرئيس  التنفيذية  اإلدارة  جلنة 
ونائب الرئيس التنفيذي وكبير املسؤولني املاليني ورئيس مجموعة العالقات 
عام 2009  وفي  للشركات.  املصرفية  ورئيس مجموعة اخلدمات  احلكومية 
دائرة اخلزينة واالستثمار وكبير  اللجنة كل من رئيس  إلى عضوية  سينضم 
اإلدارة  جلنة  مسؤوليات  وتشتمل  تعيينه.  بعد  اجلديد،  املخاطر  مسؤولي 

التنفيذية على ما يلي:

وضع الهيكل التنظيمي لإلدارة وجلان اإلدارة. 	•

والتوصية  اإلدارة  مجلس  قبل  من  املوضوعة  اإلستراتيجيات  تطبيق  	•
بالقرارات اإلستراتيجية والسياسات.

التوصية باملوازنة السنوية للبنك. 	•

اعتماد مؤشرات األداء الرئيسية لكل مجموعة أعمال.  	•

اعتماد النفقات، حتى احلدود املعينة املصرح بها من قبل املجلس.  	•

اعتماد تأسيس الفروع والوكاالت وشركات االئتالف والشركات الفرعية  	•
التابعة وتعيينات أعضاء مجالس إدارات الشركات الفرعية التابعة.

املوافقة على املواضيع املتعلقة بتمويل الديون حتى احلدود املعينة املصرح  	•
بها من قبل املجلس.

اعتماد اتفاقيات التسويات وشطب الديون حتى تلك احلدود املصرح بها  	•
من قبل مجلس اإلدارة.

اعتماد املنتجات اجلديدة. 	•

اعتماد سياسات البنك باستثناء تلك التي تقتصر سلطة املوافقة عليها  	•
على مجلس اإلدارة. 

وميكن اإلطالع على البنود املرجعية للجنة الترشيح واملتابعة واملكافآت على 
املوقع االلكتروني
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بيان رئيس جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت

عام  خالل  واملكافآت  واملتابعة  الترشيح  إسم جلنة  وتغيير  تشكيل  إعادة  مت 
بينما   ،2008 عام  خالل  اجتماعات   )7( سبعة  اللجنة  عقدت  وقد   ،2008
عقدت اللجنة سلفها )جلنة التعويضات( اجتماعني اثنني. وقد عكفت اللجنة 

على متابعة األمور التالية: 

تعيني أفراد فريق اإلدارة العليا. 	•

خطط التطوير املهني.  	•

مكافآت الرئيس التنفيذي. 	•

وضع خطة حوافز طويلة األمد لفريق اإلدارة العليا. 	•

الهيكل التنظيمي وهيكل رفع التقارير. 	•

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة. 	•

التوصيات اخلاصة بالتعويضات واملكافآت.  	•

تعويض أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني.  	•

وقد قطعت اللجنة شوطاً كبيراً خالل عام 2008 نحو الوفاء باملهام املوسعة 
املناطة بها من قبل مجلس اإلدارة.

محمد الهاملي
رئيس جلنة املجلس للترشيح واملتابعة واملكافآت

جلنة املخاطر واالئتمان 
سعادة/ عيسى السويدي )الرئيس(

السيد/ محمد الهاملي
السيد/ جون- بول فيالن 
السيد/ عبد الله املطوع 

السيد/ سالم العامري

أمني السر: السيد/ رامي رسالن 
املوقع  على  واالئتمان  املخاطر  للجنة  املرجعية  البنود  على  اإلطالع  ميكن 

االلكتروني 
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جلنة املخاطر واالئتمان مخولة إتخاذ قرارات ائتمانية ميكن أن تكون ملزمة 
للبنك في حدود ما ال يزيد على سبعة باملائة )7%( من رأسمال البنك، وفي 
للموافقة  اإلدارة  إلى مجلس  التوصيات  برفع  اللجنة  تقوم  احلاالت األخرى 

النهائية عليها.

بيان رئيس جلنة املخاطر واالئتمان

 ،2008 عام  خالل  اجتماعات   )7( سبعة  واالئتمان  املخاطر  جلنة  عقدت 
بينما كانت اللجنة سلفها )اللجنة التنفيذية( قد عقدت ثالثة وثالثني )33( 
اجتماعاً، وتتمثل املسؤوليات الرئيسية للجنة املخاطر واالئتمان في اإلشراف 

على ما يلي:

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري 2008

املعلومات  لتقنية  التوجيهية  اللجنة  من  كل  األخرى  اإلدارة  جلان  وتتضمن 
وجلنة االستثمار وجلنة األصول واإللتزامات وجلنة االئتمان وجلنة الرعاية 
وجلنة حتصيل الديون. وترفع جميع جلان اإلدارة تقاريرها إلى جلنة اإلدارة 
وإعادة  الصالحية مبراجعة  كامل  التنفيذية  اإلدارة  للجنة  ويكون  التنفيذية. 

تنظيم جلان اإلدارة والبنود املرجعية لكل من تلك اللجان.
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االجتماعات 
عقد مجلس اإلدارة عشرة )10( اجتماعات خالل عام 2008.

عضوية مجلس اإلدارة وحضور االجتماعات 

الصفةاالسم
جلنة التدقيق مجلس اإلدارة)7(

واالمتثال)5(
جلنة حوكمة 

الشركات
جلنة املخاطر 

واالئتمان)6(

جلنة الترشيح 
واملتابعة 

واملكافآت)7(

اللجنة 
التنفيذية)8(

االجتماعات : 33االجتماعات : 9االجتماعات : 7االجتماعات: 5االجتماعات: 7االجتماعات: 10

1•3•6•عضو مجلس إدارة )4( )5(عامر عبد اجلليل الفهيم
30•7•4•9•عضو مجلس إدارةعبد الله املطوع
4ر3•5ر4رعضو مجلس إدارة )3( )4(عيسى السويدي
23•6ر •4•10•عضو مجلس إدارة )3(جون بول فيالن

3•1•7•10•عضو مجلس إدارة )3(محمد علي الظاهري
2ر5•6•7•عضو مجلس إدارة )4(محمد درويش اخلوري
25•7ر •4•9•عضو مجلس إدارة )3(محمد سلطان الهاملي
7ر10•عضو مجلس إدارة )4( راشد حميد املزروعي
11ر5•6رعضو مجلس إدارة )1( )3(سعيد مبارك الهاجري
30•4•3•5ر10•عضو مجلس إدارة )3(سالم محمد العامري

الصفةاالسم

اللجنة االستشارية إلدارة 
األصول واالستثمارات  )9(

اللجنة االستشارية لصندوق جلنة التحصيل )10(
النوخذة )11(

االجتماعات : 10االجتماعات : 10االجتماعات : 10

-•عضو مجلس إدارة )4( عامر عبد اجلليل الفهيم
عضو مجلس إدارة )4(عبد الله املطوع
عضو مجلس إدارة )2( )3(عيسى السويدي
1•2رعضو مجلس إدارة )3(جون بول فيالن

1ر2•عضو مجلس إدارة )3(محمد علي الظاهري
عضو مجلس إدارة )4(محمد درويش اخلوري
-•عضو مجلس إدارة )3(محمد سلطان الهاملي
عضو مجلس إدارة )4( راشد حميد املزروعي
1ر1•عضو مجلس إدارة )1( )3(سعيد مبارك الهاجري
عضو مجلس إدارة  )3(سالم محمد العامري

مت تغيير إسمها إلى جلنة املخاطر واالئتمان في اكتوبر 2008  )6( الرئيس  ر 
مت تغيير إسمها إلى جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت في مايو 2008   )7( عضو   •

مت حلها في نوفمبر 2008  )8( التعيني حتى 13 سبتمبر 2008   )1(

مت حلها في اكتوبر 2008   )9( التعيني اعتبارا من 13 سبتمبر 2008    )2(

مت حلها في مايو 2008   )10( مرشح من قبل مجلس أبوظبي لالستثمار   )3(

مت حلها في يونيو )حزيران( 2008  )11( عضو مجلس إدارة مستقل    )4(

مت تغيير إسمها إلى جلنة التدقيق واإلمتثال في مايو 2008   )5(
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تقييم األداء
يتم تقييم أداء املجلس سنوياً. 

قام رئيس مجلس اإلدارة بإجراء تقييم األداء لعام 2008. وقامت جلنة حوكمة الشركات مبراجعة نتائج ذلك التقييم. ونتيجة لتلك املراجعة مت إدخال بعض التغييرات 
املعينة على سياسات وممارسات املجلس وهي التغييرات التي سيتم تطبيقها خالل عام 2009.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وحصصهم في أسهم البنك 
سياسة املكافآت 

يتم حتديد مكافآت مجلس اإلدارة سنوياً بواسطة املجلس بعد احلصول على تفويض بذلك من  مساهمي البنك. ويحصل أعضاء مجلس اإلدارة حالياً على املكافآت 
الواردة أدناه. وتتولى جلنة الترشيح واملتابعة واملكافآت دراسة أي تغييرات مقترحة في تلك املكافآت.

املكافآت 

كانت األتعاب املدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2008 كما يلي:

أتعاب حضور كل اجتماع من اجتماعات جلان املجلسأتعاب أعضاء املجلس )درهم إمارات سنوياً(
5.000رئيس اللجنة750.000رئيس مجلس اإلدارة

4.000عضو اللجنة500.000عضو مجلس اإلدارة

حصص أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم البنك

التغيير في عدد األسهم اململوكةاألسهم اململوكة بتاريخ 31 ديسمبر 2008األسهم اململوكة بتاريخ 1 يناير 2008االسم
1.601.1141.925.339324.225عامر عبد اجلليل الفهيم

1.951.9982.347.277395.279عبد الله املطوع
000عيسى السويدي

5.0006.0121.012جون – بول فيالن
000محمد علي الظاهري

530.000837.325307.325محمد درويش اخلوري
000محمد سلطان الهاملي
13.346.71716.657.6523.220.935راشد حميد املزروعي
000سالم محمد العامري

مزايا أخرى 

خالل عام  2008، لم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافآت آداء أو خطط حوافز طويلة األمد أو غيرها. وال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي معاشات 
تقاعدية من البنك.

ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على قروض من البنك، وقد حصلوا بالفعل على هذه القروض طبقا لألحكام والشروط السائدة واملطبقة على العمالء.  

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري 2008
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خطة حوافز اإلدارة العليا 
وضع البنك برنامج مكافآت التنفيذيني في عام 2006. ويهدف هذا البرنامج 
البنك  للبنك عند حتقيق  العليا  اإلدارة  الرئيسيني في  إلى مكافأة األعضاء 
صافي األرباح املستهدف. وتخضع أي مكافآت نقدية يستحق املشاركون في 
ذلك البرنامج احلصول عليها إلى شرط االستمرار في خدمة البنك ملدة ثالث 

)3( سنوات بعد احلصول عليها.

كبار  لصالح  األمد  طويلة  حوافز  خطة  البنك  وضع  ذلك،  إلى  وباالضافة 
املوظفني باإلدارة العليا للبنك. وتهدف هذه اخلطة إلى حتفيز فريق اإلدارة 
البنك  في  املساهمني  ملصالح  مستدامة  قيمة  حتقيق  على  بالبنك  العليا 
من  الطويل  األمد  على  احلوافز  مكافآت خطة  وتتكون  الطويل.  األمد  على 
يتم منحها كمكافأة ألفراد فريق اإلدارة. ويخضع  البنك  حصص في أسهم 
منح تلك املكافآت إلى بعض الشروط املعينة، ومنها بصفة خاصة، أنه يجب 
على املديرالبقاء في خدمة البنك حتى إنقضاء الفترة احملددة التي عادة ما 
تكون ثالث )3( سنوات بعد منح املكافأة. وبغرض التأكد من اإللتزام بخطة 
احلوافز على األمد الطويل دون تكبيد البنك أي تكاليف إضافية، استحوذ 
مديراخلطة على أسهم في البنك من السوق بقيمة تساوي املكافأة. وقد بلغت 
قيمة األسهم التي مت االستحواذ عليها خالل عام 2008 ما يقل عن %0.4 

من رأسمال البنك.

عالقات املستثمرين 
في شهر يوليو من عام 2008، أسس البنك إدارة عالقات املستثمرين. وتتولى 

هذه اإلدارة، ضمن أشياء أخرى، املسؤوليات التالية: 

عالقات املستثمرين وحتليلها. 	•

اإلفصاحات الهامة إلى املستثمرين وشركاء البنك الرئيسيني.  	•

التدقيق واإلمتثال والرقابة الداخلية
يخضع البنك إلى ثالث )3( جهات رئيسية للتنظيم واإلشراف، هي:

مصرف دولة اإلمارات العربية املتحدة املركزي – يتولى املصرف املركزي   - 1
اإلشراف على األنشطة املصرفية، ويقوم املصرف املركزي مبتابعة هذه 
منتظمة،  بصفة  وسجالتها  البنوك  على  التفتيش  خالل  من  األنشطة 
املعلومات االئتمانية وإجراءات  بيانات تتضمن  بتقدمي  البنوك  ومطالبة 

مكافحة غسيل األموال بإنتظام.

القانون  فيها  مبا  املتحدة   العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادية  القوانني   - 2
االحتادي رقم )8( لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما ويتم تطبيقه 
بواسطة وزارة االقتصاد والتخطيط والسلطات التنظيمية احمللية في كل 

إمارة.

بصفته شركة مدرجة في األسواق املالية، يخضع بنك أبوظبي التجاري   - 3
إلى تلك القواعد واألنظمة املطبقة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع 
أبوظبي  فيها سوق  مبا  والتزاماته  أسهمه  فيها  املدرجة  األسواق  وتلك 

لألوراق املالية وبورصة لندن وبورصة لوكسمبرج.

بالرغم من أن جلنة التدقيق واإلمتثال تقوم باملراجعة واإلشراف على وضع 
في  اإلمتثال  مجموعة  فإن  البنك،  لدى  املتبعة  اإلمتثال  سياسات  وتطبيق 
من  والتأكد  ومتابعة  تطبيق  عن  املسؤولية  تتولى  مركزية  نقطة  البنك متثل 
املجموعة  هذه  وتقوم  احمللية.  والقانونية  التنظيمية  باملتطلبات  التام  الوفاء 
أيضاً مبتابعة والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسيل األموال والتدريب 

الداخلي على تلك اإلجراءات. 

ترتيبات التدقيق 
وفي عام 2008  كل سنة.  مرة  البنك  املدقق اخلارجي حلسابات  تعيني  يتم 
توش،  أند  ديلويت  السادة/  للمساهمني  العادية  العمومية  اجلمعية  عينت 

كمدقق خارجي حلسابات البنك. 

للبنك  األساسي  والنظام  واإلمتثال  التدقيق  للجنة  املرجعية  البنود  وتتضمن 
اإلجراءات التي يتعني اتخاذها للتأكد من احلفاظ على استقاللية املدققني 

اخلارجيني، بحيث:

سنوات   )5( خمس  على  تزيد  ملدة  تدقيق  مؤسسة  أي  تعيني  يجوز  ال   •
متتالية دون موافقة املساهمني.

ال يجوز أن يكون أي شريك فرد في مؤسسة التدقيق مسؤوالً عن التدقيق   •
ملدة تزيد على ثالث )3( سنوات متتالية.

التدقيق  مؤسسات  تغيير  بخصوص  توصيات  بإصدار  اللجنة  تقوم   •
للتأكد  البنك وذلك  اخلارجي أو الشريك املسؤول عن تدقيق حسابات 

من استقاللية املدققني اخلارجيني.

ال يجوز ملدققي احلسابات اخلارجيني تنفيذ أي أعمال إضافية لصالح   •
البنك ال تشكل جزًء من برنامج التدقيق.

لقد التزم البنك بأحكام املادة )10( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة السلع 
الشركات  بشأن ضوابط حوكمة  لسنة 2007  ) ر/32(  رقم  املالية  واألوراق 
مدققي  لتعيني  املنظمة  املؤسسي  االنضباط  ومعايير  العامة  املساهمة 

احلسابات اخلارجيني وتنفيذهم ألعمال غير متعلقة بالتدقيق.

واملدققني  واإلمتثال  التدقيق  بني جلنة  التدقيق  نطاق  على  اإلتفاق  وقد مت 
اخلارجيني. ويحضر الشريك في مؤسسة التدقيق اخلارجي اجتماعات جلنة 
التدقيق واإلمتثال بناء على دعوة من اللجنة، كما يحضر اجتماعات مجلس 
اإلدارة التي يتم فيها املوافقة والتوقيع على البيانات املالية السنوية ونصف 
اجتماعات  واإلمتثال  التدقيق  جلنة  وتعقد  احلاجة.  عند  وكذلك  السنوية، 
دورية مستقلة مع املدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني دون حضور أي 

ممثل لإلدارة. 

التدقيق الداخلي
إدارة  عمليات  وحتسني  تقييم  عن  املسؤولية  الداخلي  التدقيق  إدارة  تتولى 
املخاطر والرقابة الداخلية واحلوكمة بالبنك، باإلضافة إلى تنفيذ واإلشراف 

على وظائف ومهام التدقيق الداخلي بالبنك. 

كما أن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن التأكد من مطابقة جميع املعامالت 
باإللتزام  تنفيذها  مت  قد  وأنه  الداخلية،  لإلجراءات  البنك  بواسطة  املنفذة 
من  أدنى حد ممكن  إلى  يقلل  التنظيمية مما  واملتطلبات  املطبقة  بالقوانني 
مخاطر تعرض البنك ألي عمليات غش أو تزوير أو ممارسات غير صحيحة 
على  تقوم  بطريقة  عملها  الداخلي  التدقيق  إدارة  ومتارس  قانونية،  غير  أو 

أساس تدقيق املخاطر.

وأثناء ممارسة أعمالهم، يكون ملوظفي إدارة التدقيق الداخلي حق غير مقيد، 
البنك  وسجالت  دفاتر  كافة  على  باإلطالع  التدقيق،  بأعمال  يتعلق  ما  في 

)الورقية واإللكترونية( وأصول البنك وممتلكاته الثابتة واملنقولة. 

وحدات  كافة  على  بالتدقيق  تقوم  الداخلي  التدقيق  إدارة  أن  من  وبالرغم 
األعمال بالبنك، فإن عدد مرات وتوقيتات اجراء تلك التدقيقات يعتمد على 
مدى املخاطر التي تنطوي عليها أعمال كل وحدة وطريقة تقييم تلك املخاطر. 
ويتم إجراء كافة تلك التدقيقات وفقاً خلطة التدقيق السنوية املعتمدة من قبل 
األعمال حسبما  في  بالتوسع  تسمح  بطريقة  ولكن  واالمتثال  التدقيق  جلنة 

تستدعي الظروف.

الضوابط الداخلية
عمليات  على  املالية  التقارير  بخصوص  للبنك  الداخلية  الضوابط  تشتمل 
التقارير  االعتماد على  إمكانية  تأكيدات معقولة بخصوص  لتقدمي  مصممة 
للمبادىء  طبقاً  اخلارجية  لألغراض  املالية  البيانات  إعداد  وطريقة  املالية 
 )1( وإجراءات  سياسات  للبنك  الداخلية  الضوابط  وتتضمن  احملاسبية. 
مصممة  للتأكد من االحتفاظ بسجالت، تعكس بدقة وبطريقة عادلة وبقدر 
معقول من التفاصيل كافة املعامالت املتعلقة بأصول البنك والتصرف في تلك 
املعامالت حسبما يكون  تلك  تأكيدات معقولة بتسجيل  األصول، و)2( توفر 
ضرورياً لتمكني البنك من إعداد بيانات مالية طبقاً للمبادىء احملاسبية، وأن 
جميع إيرادات ومصروفات البنك مطابقة للتفويضات املمنوحة إلدارة البنك 
وأعضاء مجلس اإلدارة، و)3( توفير تأكيدات معقولة بخصوص منع حدوث أو 
إكتشاف في الوقت املناسب أي عمليات استحواذ أو استخدام أو تصرف في 
أصول البنك ميكن أن تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية، إذ أن احلدود 
املقررة للضوابط الداخلية قد ال متنع حدوث أو تكشف أي إفادات خاطئة 

في البيانات املالية.

معايير اإلفصاح 
والشفافية  اإلفصاح  نظام  مبوجب  للبنك  امللزمة  البنود  تلك  إلى  باإلضافة 
اخلاص بهيئة األوراق املالية والسلع )كما هو معدل بالقرار رقم )75( لسنة 
2004 والقرار رقم )155( لسنة 2005( )“أنظمة اإلفصاح”(، تتطلب مبادىء 
حوكمة الشركات املطبقة في البنك حتقيق البنك مستويات عالية من اإلفصاح 

والشفافية.

والتزاماً بأنظمة اإلفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع، 
شركاء  لتمكني   www.adcb.com االلكتروني  املوقع  بتأسيس  البنك  قام 

البنك من اإلطالع على تلك املعلومات التي يرغبون باحلصول عليها.

معامالت األطراف ذات الصلة 
يتم موافاة مجلس إدارة البنك بتفاصيل كافة املعامالت التي قد يكون ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة و/أو األطراف ذات الصلة، مصالح محتملة فيها بغرض 
مراجعة واعتماد املجلس لها، وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة املعنيني بتلك 
املصالح املشاركة في مناقشة تلك األمور أو اإلدالء بأصواتهم  بخصوصها. 

ذات  األطراف  معامالت  البنك بخصوص  إجراءات  تفاصيل  ولإلطالع على 
الصلة، يرجى مراجعة اإليضاح رقم )33( املرفق بالبيانات املالية املدققة.

تضارب املصالح 
يدرك مجلس اإلدارة إلتزامات األعمال األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق 
اإلدارة العليا. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2008، كان املجلس على قناعة بعدم 
وجود أي تضارب بني املهام املكلف بها أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة 

العليا بالبنك وإلتزامات أعمالهم األخرى.

ميثاق العمل 
يطبق بنك أبوظبي التجاري ميثاق عمل ينطبق على كافة موظفيه في جميع 
الدول التي ميارس البنك أعماله بها. وميكن احلصول على نسخة باللغتني 

العربية واالجنليزية من ميثاق العمل عند الطلب.

سياسة أرباح األسهم 
يشكل دفع أرباح أسهم سنوية جزًء من التزامات البنك جتاه مساهميه. 

اإلدارة  يقوم مجلس  أرباح األسهم خالل أي سنة معينة،  توزيعات  ولتحديد 
ومتطلبات  األرباح  منو  توقعات  مثل  املختلفة  العوامل  من  العديد  بدراسة 
السيولة واملصاريف الرأسمالية والتدفقات النقدية من العمليات وإستراتيجية 
التوسع في األعمال وعمليات االستحواذ ووضعية الديون وقواعد كفاية رأس 
على  املوزعة  املبالغ  من  تزيد  فاعلة  طريقة  إتباع  إلى  البنك  ويسعى  املال. 
املساهمني كأرباح أسهم بعد أخذ كافة العناصر اآلنفة الذكر بعني االعتبار، 
وأيضاً مع مراعاة احلد األقصى املقرر قانوناً للمبالغ املسموح بتوزيعها على 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لقوانني  طبقاً  خاصة،  وبصفة  املساهمني، 
السنوية،  األرباح  توزيع  يتعني   ،)82 )املادة  للبنك  األساسي  النظام  وأحكام 
بعد استقطاع املصاريف العامة والتكاليف األخرى، كما يلي : )أ( يتم اقتطاع 
عشرة باملئة )10%( من األرباح وتخصص لتكوين االحتياطي القانوني و )ب( 
يتم تخصيص نسبة أخرى لتكوين أي احتياطي اختياري، و )ج( تقتطع نسبة 
تزيد  ال  نسبة  تخصص  و)د(  املساهمني،  على  لتوزيعها   )%5( باملئة  خمسة 
على عشرة باملائة )10%( من األرباح الصافية مبثابة مكافأة ألعضاء مجلس 
اإلدارة بعد موافقة اجلمعية العمومية، و )هـ( يوزع صافي األرباح املتبقية على 

املساهمني أو يتم ترحيله بناء على توصية مجلس اإلدارة.

أو على هيئة أسهم منحة  وبصفة عامة، يتم توزيع األرباح سنوياً، إما نقداً 
العمومية السنوية ملساهمي  خالل فترة زمنية قصيرة بعد اجتماع اجلمعية 
البنك، وذلك بعد موافقة املساهمني احلضور لالجتماع على توصية مجلس 

اإلدارة بهذا اخلصوص. 

النظام األساسي 
ميكن اإلطالع على النظام األساسي للبنك على املوقع االلكتروني 
www.adcb.com/about us/corporate governance
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في إطار سعيه لتحقيق أفضل العوائد ملساهميه، دأب بنك أبوظبي التجاري على جتسيد إميانه الراسخ بأهمية الوفاء مبسؤوليته االجتماعية التي حتتل موقع 
الصدارة في قائمة أولوياته وتشكل ركناً أساسياً من أركان رؤيته االستراتيجية التي تنص على الوفاء مبسؤوليته على الوجه األمثل جتاه املجتمع الذي ينتمي إليه.

وفي ظل هذا اإلهتمام املتنامي بإبراز دور املسؤولية املجتمعية للشركات، قام بنك أبوظبي التجاري بتوسيع نطاق مبادراته في هذا املجال في محاولة لتشجيع 
شركائنا وعمالئنا على إدراك الدور الذي ميكن للقطاع املصرفي املساهمة به في عملية التنمية املستدامة للمجتمع. كما تهدف املبادرات املجتمعية إلى إبراز البنك 

ليس فقط كبيئة عمل ممتازة ملوظفيه  وإمنا كمؤسسة تهتم مبصالح  وتطوير ورفاهية املجتمع الذي نعيش فيه. 

ونحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك أهمية التعاون مع املنظمات األهلية العاملة في املجتمع، وأهمية تشجيع اخلطط واألنشطة االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
والتعليمية والثقافية. ويتبنى بنك أبوظبي التجاري مجموعة من القيم واملعايير املتكاملة املصممة لتحسني عالقات البنك وموظفيه باملجتمع ككل.

وتعكس رؤية ومهمة بنك أبوظبي التجاري سياسته في مجال املسؤولية االجتماعية للشركات، وهي السياسة التي يتم تطبيقها من خالل برامج الرعاية التي تهدف 
إلى ترسيخ سمعة البنك على أنه اخليار األمثل لكل من العمالء واملوظفني، باإلضافة إلى تشجيع تأسيس عالقات قوية بني البنك واملجتمع  على أساس من الشفافية 

املطلقة.

ويقوم بنك أبوظبي التجاري كل سنة بتطوير مبادراته في مجال املسؤولية االجتماعية للشركات، ويحدد أولوياته مبا يتماشى مع استراتيجية البنك وقيمه األساسية 
وثقافته املؤسساتية. وفي عام 2008، أحرز البنك مزيداً من التقدم في تطوير وتطبيق برامجه وممارساته في مجال املسؤولية االجتماعية.

الرعاية والفعالياتاألولوية

املوظفون واملجتمع

لإللتزام  قصوى  أولوية  التجاري  أبوظبي  بنك  “يولي 
التوطني وحقوق املوظفني وتطوير اإلدارة. كما  بسياسة 
االحتياجات  ذوي  حقوق  وحماية  بدعم  إلتزامنا  نؤكد 
اخلاصة من أبناء املجتمع من خالل التعاون مع املؤسسات 

احلكومية.”
عيسى السويدي

رئيس مجلس اإلدارة

املصرفية  املهارات  لتعليم  “مهارة”  اسم  يحمل  متخصص  برنامج  وهي  إماراتي”،  “أكادميية  تأسيس 
ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ميكن منح املتدربني بعد تخرجهم الفرصة للتدريب أثناء 
العمل في اإلدارات والفروع التي يفضلونها، ومن ثم اإلنطالق نحو حياة مهنية ناجحة في مجال األعمال 
املصرفية. يفخر بنك أبوظبي التجاري دائماً بخطواته الثابتة في مجال تطبيق خططه االستراتيجية 

الرامية إلى رفع نسبة العاملني فيه من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة من أصحاب املواهب.

تأسيس “منتدى بنك أبوظبي التجاري”، وهو عبارة عن سلسلة من املبادرات التي تركز على بناء مفهوم 
موحد ومشترك ملواضيع التطوير املؤسساتي مبا فيها الثقافة والقيادة والتغيير. لقد مت تصميم منتدى 
بنك أبوظبي التجاري حصرياً ملوظفي البنك حيث أنطوى على تنظيم ورشة عمل مع كل من اإلدارة العليا 
للبنك وأعضاء مجلس اإلدارة تالها حلقة دراسية موسعة مبشاركة كبار املوظفني واملوظفني احلاصلني 

على أعلى تقييمات لألداء.

إنسياد  مركز  مع  بالتعاون  التجاري  أبوظبي  بنك  بواسطة  تنظيمه  مت  الذي  املفتوح”  الثقافي  “اليوم 
للتعليم واألبحاث التنفيذية. وقد حضر هذا اليوم املفتوح عدد كبير من كبار املسؤولني  في كل من البنك 
ومركز إنسياد الذي يعتبر من أكبر املؤسسات التعليمية على الصعيد الدولي، باإلضافة إلى 43 طالباً 
يتابعون دراساتهم العليا في مجال األعمال مبركز إنسياد في سنغافورة. ويأتي هذا التعاون بني بنك 
أبوظبي التجاري ومركز إنسياد في إطار استراتيجية البنك طويلة اآلمد التي تهدف إلى تشجيع ودعم 
الدراسات العليا املتخصصة وتوفير أفضل البرامج التعليمية التي تقدمها أشهر املؤسسات العلمية على 

املستوى الدولي من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أمسية جلمع  في  املستقبل لذوي االحتياجات اخلاصة”  السادس ملركز  السنوي  العشاء  “رعاية حفل 
التبرعات لصالح اخلدمات التي يقدمها مركز املستقبل، وللرفع من مستوى وعي املجتمع بأهمية توفير 
البرامج التعليمية املتخصصة للوفاء مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة بغرض إعادة تأهيلهم ودمجهم 

باملجتمع.

“رعاية امللتقى الثامن للجمعية اخلليجية لإلعاقة” وهو عبارة عن منصة لتبادل اخلبرات ووجهات 
النظر في ما يتعلق بكيفية حتسني مستوى معيشة ذوي االحتياجات اخلاصة وأفراد أسرهم في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة ككل.

املسؤولية االجتماعية للشركات  28

األعمــال

التنمية  في  فاعل  كشريك  مبسؤولياتنا  “للنهوض 
العربية  اإلمارات  ودولة  أبوظبي  إلمارة  االقتصادية 
التجاري  أبوظبي  بنك  في  دائما  نحرص  ككل،  املتحدة 
على دعم ورعاية كافة األنشطة والفعاليات االقتصادية 

الهامة.”
عالء عريقات

الرئيس التنفيذي 

“الرعاية البالتينية ملؤمتر أبوظبي 2008”وهو حدث استراتيجي يستقطب مجموعة كبيرة من اخلبراء 
املعروفني على املستوى الدولي، وكبار صناع القرار واملسؤولني احلكوميني الستكشاف ومناقشة فرص 
األعمال املتاحة وإستشراف آفاق املستقبل االقتصادي لإلمارة ملساعدتها على حتقيق تنمية مستدامة 

في جميع املجاالت. 

الدور االستراتيجي  “الرعاية الرئيسية مللتقى أبوظبي لالستثمار 2008” الذي عقد في لندن إلبراز 
املتحدة  العربية  اإلمارات  والثقافة في دولة  والفنون  والسياحة  واملال  أبوظبي كمركز لألعمال  إلمارة 

وإلقاء الضوء على الفرص التجارية واالستثمارية التي تتيحها عملية التنوع االقتصادي. 

“الرعاية الذهبية ملعرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول 2008” وهو أكبر معرض بترولي من نوعه في 
العالم، حيث مت مناقشة تطوير مشاريع مبتكرة وتوسعة وزيادة طاقة املرافق احلالية ومناقشة خطط 

النمو املستقبلي في مجال صناعة النفط في  دول مجلس التعاون اخلليجي.

الثقافـة

“ تشهد إمارة أبوظبي في الوقت احلالي نهضًة حضارية 
وفنية جعلت منها قبلة للثقافة والفن وبهدف ترسيخ بصمة 
الصعيدين  على  والفنية  الثقافية  اخلارطة  على  اإلمارة 
العديد  التجاري  أبوظبي  بنك  يرعى  والدولي،  اإلقليمي 

من األنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.”
عالء عريقات

الرئيس التنفيذي 

للفنون احلديثة  الدولي األشهر  – أبوظبي 2008” وهو املعرض  “الرعاية الذهبية ملعرض آرت باريس 
واملعاصرة. وقد اشتمل هذا  العام على 58 رواقاً فنياً ُعرض فيها أكثر من 3300 عمل فني ملا يزيد على 
700 فنان ميثلون جميع االجتاهات واملدارس الفنية احلديثة واملعاصرة، حيث قام بنك أبوظبي التجاري 
برعاية 8 أروقة لفنانني شباب دعما منه للمحافل والفعاليات الفنية التي تخدم الشباب وتشجع روح 

املنافسة بينهم وتساعدهم على حتقيق طموحاتهم في عالم الفن.

الرعاية الصحية والسالمة

الصحة  لفعاليات  التجاري  أبوظبي  بنك  رعاية  “تأتي 
بالتزاماتنا  الوفاء  على  حرصنا  إطار  في  والسالمة 

ومسؤولياتنا االجتماعية.”
عالء عريقات

الرئيس التنفيذي 

مع  بالتعاون  تدريب”   “ للتدريب  الوطنية  املؤسسة  نظمته  الذي  للجراحة”  كليفالند  مؤمتر  “رعاية 
كليفالند كلينك، إللقاء الضوء على أحدث التطورات الطبية في العديد من األنظمة اجلراحية، مثل 
جراحات األطفال وجراحات املعدة واألمعاء وعمليات زرع األعضاء، واالستفادة من خبرات عدد من 

كبار األطباء من خالل احملاضرات وطرح وتبادل اآلراء واخلبرات العملية.

“رعاية مؤمتر إدارة الطوارئ األزمات”. يأتي هذا املؤمتر ليشكل مبادرة رائدة لتبادل املعلومات واخلبرات 
التكنولوجيا  وتطبيقات  القومي  األمن  مثل  ككل  املجتمع  متس  التي  الهامة  املجاالت  من  العديد  في 
األوبئة  انتشار  ومنع  اإلرهاب  ملكافحة  األمثل  األساليب  املجال احليوي، فضال عن  احلديثة في هذا 

احليوانية عبر الدول.

الدعم املجتمعي واألعمال اخليرية

العون  يد  تقدمي  على  التجاري  أبوظبي  بنك  “دأب 
واملساعدة للمتضررين من الكوارث الطبيعية واحملتاجني 
في جميع أنحاء العالم من خالل  املشاركة في حمالت 

اإلغاثة ومختلف األنشطة اإلنسانية واخليرية. ”
عالء عريقات 

الرئيس التنفيذي 

“حملة الهالل األحمر خالل شهر رمضان” بهدف دعم األنشطة اخليرية لهيئة الهالل األحمر داخل 
وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة.

القائمة املوحدة للجوائز التي حصل عليها بنك أبوظبي التجاري خالل العام
إسم اجلائزةاجلهة املانحةمسلسل

جائزة املصرفي الواعد  في منطقة اخلليج العربي لعام 2007آسيان بانكر 1
أفضل بنك في مجال اخلدمات املصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية املتحدةآسيان بانكر2
أفضل برنامج والء للعمالءآسيان بانكر3
أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 2008بانكر ميدل إيست4
أفضل حملة تسويقية وإعالنية بانكر ميدل إيست5
جائزة القائمة املاسية لإلفصاحهيئة األوراق املالية والسلع6
جائزة عام 2007 )1 يونيو 2007 – 31 مايو 2008(جائزة الشارقة للتميز االقتصادي 7
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
إلى السادة املساهمني

بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة 

املقدمـة
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك أبوظبي التجاري -  شركة 
تتكون  “البنك”(، والتي  بـ  معاً  إليها  )يشار  التابعة  وشركاته  عامة  مساهمة 
من امليزانية العمومية املوحدة كما في 31 ديسمبر 2008، والبيانات املوحدة 
للدخل، التغيرات في حقوق امللكية، والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك 
أخرى  تفسيرية  وإيضاحات  الهامة،  للسياسات احملاسبية  وملخص  التاريخ، 

واملبينة في الصفحات من 32 إلى 96.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة 
عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية. وتشمل هذه املسؤولية تصميم، 
تطبيق واإلحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة 
أو  إحتيال  ناشئة عن  كانت  بصورة عادلة خاليًة من أخطاء جوهرية، سواء 
عن خطأ، وتشمل مسؤولية اإلدارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة 

والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق احلسابات
إلى  إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة إستناداً 
تلك  وتتطلب  للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقاً  بتدقيقنا  قمنا  لقد  تدقيقنا. 
املعايير أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء 
التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة 

خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ 
واإلفصاحات في البيانات املالية املوحدة. تستند اإلجراءات املختارة إلى تقدير 
مدقق احلسابات، مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في البيانات 
املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم 
تلك املخاطر، يأخذ مدقق احلسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 
وذلك  املوحدة،  املالية  للبيانات  العادل  والعـرض  باإلعداد  واملتعلقة  للمنشأة 
لغرض تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء 
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم 
مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من 

قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات املالية املوحدة. 

لتوفر  ومناسبة  كافية  عليها  التي حصلنا  الثبوتية  التدقيق  بّينات  أن  نعتقد 
أساساً لرأينا حول التدقيق.

تقرير مدقق احلسابات املستقل..................................... 31

32 ........................................... امليزانية العمومية املوحدة

بيان الدخل املوحد................................................... 33

34 ......................... بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد

بيان التدفقات النقدية............................................... 38

إيضاحات تتعلق بالبيانات املالية املوحدة............................ 96-40

الـرأي
النواحي  جميع  من  عادلـة،  بصورة  تظهـر  املاليـة  البيانـات  أن  رأينـا،  في 
املالي،  وأدائه   2008 ديسمبر   31 في  كما  للبنك  املالي  الوضع  اجلوهريـة، 
وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير 

املالية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى
محتويات  وأن  منتظمة  حسابية  بسجالت  يحتفظ  البنك  أن  أيضاً،  وبرأينا 
تقرير مجلس اإلدارة املتعلقة بالبيانات املالية تتوافق مع السجالت احملاسبية. 
ولقد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
ألحكام  مخالفات  تقع  لم  لنا،  توفـرت  التي  املعلومات  حدود  وفي  التدقيق. 
قانون الشركات التجارية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( 
لسنة 1984 )وتعديالتـه(، أو للنظـام األساسـي للبنك خالل السنة والتي قد 

تؤثر بشكل جوهري على املركز املالي للبنك أو نتائج عملياته للسنة.

سابا يوسف سنداحة
رقم القيد 410
4 فبراير 2009
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كما في 31 ديسمبر 2008  

2008 2007 2008 إيضاحات
ألف دوالر أمريكي ألف درهـم ألف درهـم

املوجـودات

1.064.800 15.657.588 3.911.009 5 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
4.772.236 6.030.364 17.528.422 6 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

-  122.433 -  7 أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة
29.625.094 75.676.082 108.812.970 8 قروض وسلفيات، صافي 
1.688.725 3.068.242 6.202.686 9 أدوات مالية مشتقة

931.880 2.968.188 3.422.794 10 إستثمارات في أوراق مالية
1.205.426 -  4.427.529 11 إستثمار في شركات زميلة

172.200 445.730 632.492 12 إستثمارات عقارية
601.721 1.752.721 2.210.122 13 موجودات أخرى
157.960 492.501 580.186 14 ممتلكات ومعدات، صافي

40.220.042 106.213.849 147.728.210 مجموع املوجودات

املطلوبـات 

1.880.006 5.598.376 6.905.263 15 أرصدة مستحقة للبنوك
22.967.825 57.160.820 84.360.821 16 ودائع العمالء

45.858 -  168.435 17 أوراق مالية إلزامية التحويل
8.321.957 27.370.264 30.566.548 18 قروض قصيرة ومتوسطة األجل
1.732.634 2.413.269 6.363.966 9 أدوات مالية مشتقة

938.749 2.259.377 3.448.025 19 مطلوبات أخرى

35.887.029 94.802.106 131.813.058 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 

1.309.556 4.000.000 4.810.000 20 رأس املال
715.486 2.380.661 2.627.979 21 احتياطيات نظامية وقانونية
585.353 2.150.000 2.150.000 21 احتياطي عام واحتياطي طوارىء

(6.999) -  (25.708) 22 أسهم برنامج حوافز املوظفني، صافي 
(106.731) 8.253 (392.022) إحتياطي حتويل عمالت أجنبية
130.956 1.210.000 481.000 23 أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع

(170.164) )94.854) (625.014) التغيرات املتراكمة في القيم العادلة
584.653 1.643.452 2.147.431 األرباح املستبقاة

1.261.607 -  4.633.883 17
عنصر حقوق امللكية من األوراق املالية 

اإللزامية التحويل  

4.303.717 11.297.512 15.807.549 حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم
29.296 114.231 107.603 حقوق األقلية

4.333.013 11.411.743 15.915.152 مجموع حقوق امللكية

40.220.042 106.213.849 147.728.210 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

14.201.270 55.604.642 52.161.266 34 التزامات ومطلوبات طارئة

عالء عريقات عيسى السويدي
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

بيان الدخل املوحد   
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

2008 2007 2008 إيضاحات
ألف دوالر أمريكي ألف درهـم ألف درهـم

1.618.816 5.992.224 5.945.910 24 إيرادات الفوائد
(935.866 ) )3.703.809 ) (3.437.434 ) 25 مصاريف الفوائد 

682.950 2.288.415 2.508.476 صافي إيرادات الفوائد 

267.382 873.960 982.094 26 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
75.839 116.566 278.558 27 صافي أرباح املتاجرة في عمالت أجنبية 
48.502 295.361 178.148 12 زيادة في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية
35.670 87.724 131.015 صافي أرباح املتاجرة في مشتقات مالية
3.016 356 11.076 أنصبة أرباح مقبوضة 

21.390 105.456 78.565 28
صافي األرباح من اإلستثمارات لغرض املتاجرة 

واإلستثمار  
21.420 32.036 78.675 إيرادات عمليات اخرى 
46.708 - 171.557 احلصة في أرباح شركات زميلة، صافي

1.202.877 3.799.874 4.418.164 إيرادات العمليات 

(230.904 ) )543.743 ) (848.110 ) مصروفات املوظفني 
(15.608 ) )50.252 ) (57.330 ) 14 االستهالك 

(168.723 ) )414.635 ) (619.721 ) مصروفات عمليات اخرى 
(407.881 ) )702.958 ) (1.498.147 ) 29 خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية

(823.116 ) )1.711.588 ) (3.023.308 ) مصاريف العمليات 

379.761 2.088.286 1.394.856
أرباح العمليات قبل التوزيعات 

للمودعني والضرائب  

(7.586 ) -  (27.865 ) 16 توزيعات للمودعني
(2.319 ) )3.356 ) (8.518 ) 31 مصاريف ضريبة الدخل اخلارجية 

369.856 2.084.930 1.358.473 صافي أرباح السنة 

عائدة إلى:
336.673 1.987.518 1.236.592 حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم
33.183 97.412 121.881 حقوق األقلية

369.856 2.084.930 1.358.473 صافي أرباح السنة

0.07 0.41 0.26 30
العائد األساسي واملخفض على  السهم )درهم/ دوالر 

أمريكي( 
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

مجمـوع 
حقوق امللكية حقوق األقلية

عائدة إلى 
حقوق امللكية 

للمساهمني في 
الشركة األم

األرباح 
املستبقاة

إحتياطي 
لبرنامج حوافز 

املوظفني
أسهم برنامج 

حوافز املوظفني 

التغيرات 
املتراكمة في 

القيمة العادلة 
أنصبة أرباح 

مقترحة للتوزيع
إحتياطي حتويل 

عمالت أجنبية

عنصر حقوق 
امللكية من 

األوراق املالية 
إلزامية التحويل

احتياطي 
طوارئ

احتياطي 
عـام

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
نظامي

رأس 
املال إيضاحات

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

11.411.743 114.231 11.297.512 1.643.452 -  -  (94.854) 1.210.000 8.253 -  150.000 2.000.000 1.167.937 1.212.724 4.000.000 الرصيد كما في 1 يناير 2008

(421.285) -  (421.285) -  -  -  -  -  (421.285) -  -  -  -  -  -  
فرق ناجت عن حتويل البيانات املالية 

للفروع اخلارجية والشركات الزميلة

(544.713) -  (544.713) -  -  -  (544.713) -  -  -  -  -  -  -  -  
صافي احلركة في التغيرات املتراكمة في 
القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

11.608 -  11.608 -  -  -  11.608 -  -  -  -  -  -  -  -  
خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة 

للبيع

24.410 -  24.410 -  -  -  3.400 -  21.010 -  -  -  -  -  -  11

احلصة من بنود بيان الدخل الشامل 
لشركة زميلة )آر إتش بي كابيتال 

برهارد( 

(929.980) -  (929.980) -  -  -  (529.705) -  (400.275) -  -  -  -  -  - املجموع اإلجمالي 

4.633.883 -  4.633.883 -  -  -  -  -  -  4.633.883 -  -  -  -  -  17 إصدار أوراق مالية إلزامية التحويل 
(528.509) (128.509) (400.000) -  -  -  -  (400.000) -  -  -  -  -  -  -  23 أنصبة أرباح مدفوعة 

-  -  -  -  -  -  -  (810.000) -  -  -  -  -  -  810.000 23 إصدار أسهم منحة
(38.131) -  (38.131) -  -  (38.131) -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 أسهم ممنوحة

12.423 -  12.423 -  12.423 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22 اجلزء املكتسب من األسهم

1.358.473 121.881 1.236.592 1.236.592 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي أرباح سنة 2008 
(4.750) -  (4.750) (4.750) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

-  -  -  (123.659) -  -  -  -  -  -  -  -  -  123.659 -  21 محول إلى اإلحتياطي النظامي

-  -  -  (123.659) -  -  -  -  -  -  -  -  123.659 -  -  21 محول إلى اإلحتياطي القانوني

-  -  -  455 -  -  (455)

 

- -  -  -  -  -  -  -  

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة 
للبيع )سابقاً مدرجة ضمن األرباح 
املتراكمة وذلك عند تطبيق معيار 

احملاسبة الدولي رقم 39(
-  -  -  (481.000) -  -  -  481.000 -  -  -  -  -  -  -  23 توزيعات أرباح مقترحة

15.915.152 107.603 15.807.549 2.147.431 12.423 (38.131) (625.014) 481.000 (392.022) 4.633.883 150.000 2.000.000 1.291.596 1.336.383 4.810.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 )يتبع(  

مجمـوع 
حقوق امللكية حقوق األقلية

عائدة إلى 
حقوق امللكية 

للمساهمني في 
الشركة األم

األرباح 
املستبقاة

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة 

أنصبة أرباح 
مقترحة 

للتوزيع

إحتياطي 
حتويل 
عمالت 
أجنبية

احتياطي 
طوارئ

احتياطي 
عـام

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
نظامي رأس املال إيضاحات

الف درهم 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 الرصيد كما في 1 يناير 2007

8.253 -  8.253 -  -  -  8.253 -  -  -  -  - فرق ناجت عن حتويل البيانات املالية للفروع اخلارجية  

)144.581) -  )144.581) -  )144.581) -  -  -  -  -  -  -  
صافي احلركة في التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة 

إلستثمارات متاحة للبيع
2.694 -  2.694 -  2.694 -  -  -  -  -  -  - خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع 

(133.634) -  (133.634) -  (141.887) -  8.253 -  -  -  -  - املجموع اإلجمالي 

)1.258.981) )48.981) )1.210.000) -  -  )1.210.000) -  -  -  -  -  -  23 أنصبة أرباح مدفوعة 
2.084.930 97.412 1.987.518 1.987.518 -  -  -  -  -  -  -  - صافي أرباح سنة 2007 

-  -  -  )198.752) -  -  -  -  -  -  198.752 -  21 محول إلى اإلحتياطي النظامي

-  -  -  )198.752) -  -  -  -  -  198.752 -  -  21 محول إلى اإلحتياطي القانوني
-  -  -  )75.000) -  -  -  -  75.000 -  -  -  21 محول إلى اإلحتياطي العام

)4.750) -  )4.750) )4.750) -  -  -  -  -  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

-  -  -  296 )296) -  -  -  -  -  -  -  

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع )سابقاً 
مدرجة ضمن األرباح املتراكمة وذلك عند تطبيق معيار 

احملاسبة الدولي رقم 39(
-  -  -  )1.210.000) -  1.210.000 -  -  -  -  -  -  23 توزيعات أرباح نقدية مقترحة

11.411.743 114.231 11.297.512 1.643.452 (94.854) 1.210.000 8.253 150.000 2.000.000 1.167.937 1.212.724 4.000.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2007
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 )يتبع(  

2008 2007 2008 إيضاحات
ألف دوالر أمريكي ألف درهـم ألف درهـم

األنشطة التشغيلية 
372.173 2.088.286 1.366.991 صافي األرباح بعد التوزيع للمودعني وقبل الضرائب وحصة األقلية

التعديالت:
(4.383) 7.589 (16.100) فروقات حتويل عمليات أجنبية 
15.609 50.252 57.330 14 استهالك املمتلكات واملعدات
(3.016) )356) (11.076) أنصبة أرباح مقبوضة

-  )396) - الربح الناجت عن بيع ممتلكات ومعدات  
254.485 295.300 934.722 8 مخصص القروض والسلفيات املشكوك في حتصيلها، صافي
(47.994) )151.937) (176.282) 8 مخصصات مرجتعة لقروض وسلفيات مشكوك في حتصيلها
120.783 66.060 443.637 29 مخصصات إنخفاض القيمة من مقايضات عدم تسديد اإلئتمان 
80.607 493.535 296.070 29 إنخفاض قيمة إستثمارات في أوراق مالية

(21.390) )105.456) (78.565) 28 الربح الصافي من بيع استثمارات في أوراق مالية
(48.502) )295.361) (178.148) 12 الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية
(46.708) -  (171.557) حصة في أرباح شركات زميلة

6.521 -  23.953 17 الفائدة احملتسبة على األوراق املالية إلزامية التحويل 
3.382 -  12.423 مصاريف برنامج حوافز أسهم املوظفني 

681.567 2.447.516 2.503.398 أرباح العمليات قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات العاملة 
68.583 1.994.085 251.905 النقص في ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

-  )44.803) - الزيادة في استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة 
(221) )271.943) (813) الزيادة في صافي أدوات مالية مشتقة للمتاجرة

(9.349.024) )13.394.796) (34.338.965) الزيادة في قروض وسلفيات 
(129.668) )341.600) (476.269) الزيادة في املوجودات األخرى
(382.324) 2.324.877 (1.404.277) )النقص(/ الزيادة في األرصدة املستحقة للبنوك

7.405.391 13.763.968 27.200.001 الزيادة في ودائع العمالء
321.299 611.712 1.180.130 الزيادة في املطلوبات األخرى

(1.384.397) 7.089.016 (5.084.890) النقد)املستخدم في(/ الناجت من العمليات التشغيلية
(1.293) )4.750) (4.750) مكافأة مدفوعة ملجلس اإلدارة 
5.137 )2.686) 18.868 ضرائب خارجية مقبوضة/ )مدفوعة( 

(1.380.553) 7.081.580 (5.070.772) صافي النقد )املستخدم في(/ الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(1.152.072) -  (4.231.562) إستثمارات في شركات زميلة

3.016 356 11.076 أنصبة أرباح مقبوضة
(649.088) )1.141.700) (2.384.099) شراء استثمارات في أوراق مالية
354.292 1.344.290 1.301.316 عوائد بيع استثمارات في أوراق مالية
(42.145) )90.515) (154.798) شراء ممتلكات ومعدات، صافي 

-  )90.072) - شراء إستثمارات عقارية 
-  550 - عوائد بيع ممتلكات ومعدات  

(109.996) -  (404.016) فروقات حتويل عمليات أجنبية

(1.595.993) 22.909 (5.862.083) صافي النقد )املستخدم في(/ الناجت من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
1.092.663 10.569.551 4.013.350 عائدات قروض  قصيرة ومتوسطة األجل

(108.903) )1.210.000) (400.000) أنصبة أرباح مدفوعة ملساهمي البنك   
(34.987) )48.981) (128.509) أنصبة أرباح مدفوعة حلقوق األقلية 

1.300.943 -  4.778.365 عائدات إصدار أوراق مالية إلزامية التحويل
(10.381) -  (38.131) الدفعات املتعلقة ببرنامج حوافز أسهم للموظفني

2.239.335 9.310.570 8.225.075 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

(737.211) 16.415.059 (2.707.780) )النقص(/ الزيادة في النقد وما يعادله 

4.860.302 1.436.830 17.851.889 النقد وما يعادله في بداية السنة

4.123.091 17.851.889 15.144.109 32 النقد وما يعادله في نهاية السنة
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

األنشطـة   1

بنك أبوظبي التجاري – ش.م.ع. )البنك( هو شركة مساهمة عامة محدودة املسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. لقد مت تغيير اسم 
البنك من بنك اخلليج التجاري إلى االسم احلالي بعد اندماجه مع كل من بنك اإلمارات التجاري والبنك اإلحتادي التجاري في 1 يوليو 1985. يقدم البنك اخلدمات 
البنكية والتجارية واالستثمارية والتمويلية واإلسالمية والوساطة وإدارة احملافظ من خالل شبكة فروعه البالغ عددها 39 فرعا في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

باإلضافة إلى فرعني في الهند باإلضافة إلى الشركات التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة. 

عنوان املكتب الرئيسي للبنك هو ص.ب. 939، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

البنك مسجل كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االحتادي رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته.

يتم عرض البيانات املالية املوحدة للبنك بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )درهم(، وهي عملة البنك التي ميارس بها نشاطه.

يتم عرض املبالغ بالدوالر األمريكي للتيسير على القاريء.

اعتماد معايير جديدة ومعدلة  2

مت إصدار ثالثة تفسيرات من قبل جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية والتي يسري تطبيقها في الفترة احلالية كما يلي:

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 11: املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2 –  معامالت أسهم املجموعة واخلزينة. 	•

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 12- ترتيبات خدمات حقوق اإلمتياز 	•

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 14: املعيار احملاسبي الدولي رقم 19 – حد املنفعة احملدد، احلد األدنى ملتطلبات التمويل وعالقتها مع بعضها  	•
البعض

إن تطبيق هذه التفسيرات لم يؤِد إلى أي تغيير مادي في السياسات احملاسبية للبنك.

بتاريخ إعتماد هذه البيانات املالية، فإن املعايير والتفسيرات التالية كانت مصدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد:

معايير جديدة ومعدلة:

املعيار احملاسبي الدولي رقم 1 )املعدل( –  عرض البيانات املالية. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009•	

املعيار احملاسبي الدولي رقم 1 )املعدل( – عرض البيانات املالية واملعيار احملاسبي  	•
الدولي رقم 32 )املعدل( األدوات املالية: العرض – التعديل املتعلق بأدوات الشراء 

واإللتزامات الناجتة عن التصفية.
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009

املعيار احملاسبي الدولي رقم 23 – تكاليف اإلقتراض يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009•	

املعيار احملاسبي الدولي رقم 39 )املعدل( – األدوات املالية: اإلعتراف والقياس -  	•
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2009تعديل للبنود القابلة للتحوط.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 )املعدل( تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير  	•
املالية للمرة األولى واملعيار احملاسبي الدولي رقم 27 )املعدل( البيانات املالية 
املوحدة واملنفصلة – التعديل املتعلق بتكلفة اإلستثمار عند التبني للمرة األولى.

يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2 )املعدل( – الدفع على أساس األسهم – التعديل  	•
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009املتعلق بشروط امللكية واإللغاءات.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )املعدل( اندماج األعمال – التعديل الناجت  	•
عن تبني طريقة الشراء والتعديالت الناجتة عنه للمعيار احملاسبي الدولي رقم 

27 )املعدل( البيانات املالية املوحدة واملنفصلة واملعيار احملاسبي الدولي رقم 28 
)املعدل( احملاسبة عن االستثمار في املنشآت الزميله، واملعيار احملاسبي الدولي رقم 

31 )املعدل( احلصص في املشاريع املشتركة.

يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2009

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 -  قطاعات األعمال. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009•	

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5، ومعايير احملاسبة الدولية  	•
ارقام 1، 16، 19، 20، 23، 27، 28، 29، 31، 36، 38، 39، 40 و 41 الناجتة عن 

التحسينات السنوية التي متت على املعايير الدولية للتقارير املالية في مايو وأكتوبر 
من عام 2008.

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009

تقسيرات جديدة:

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 13- برامج والء العمالء. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2008•	

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 15 – عقود املقاوالت للعقارات. يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2009•	

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 16 – حتوطات صافي االستثمار  	•
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 أكتوبر 2008في العمليات اخلارجية.

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 17- توزيع األصول غير النقدية  	•
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2009على املالك.

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 18- حتويل موجودات من  	•
يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2009العمالء.

يتوقع مجلس اإلدارة أن تطبيق هذه املعايير والتفسيرات املذكورة أعاله في الفترات املستقبلية لن يؤدي إلى أي تأثير هام على البيانات املالية املوحدة للبنك في 
فترة التطبيق األولية.

ملخص بأهم السياسات احملاسبية  3

أساس اإلعداد   1/3

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية، الصادرة عن مجلس املعايير احملاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات 
املعايير الدولية للتقارير املالية، ومتطلبات قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة املطبقة.
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

ملخص بأهم السياسات احملاسبية )يتبع(  3

أساس اإلعداد )يتبع(   1/3

ملتطلبات هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة مبوجب البالغ رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 أكتوبر 2008، فقد مت اإلفصاح عن  وفقاً 
السياسات احملاسبية املتعلقة بتعرضات البنك من نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية، وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، وإستثمارات في األوراق املالية خارج 

دولة اإلمارات العربية املتحدة في اإليضاحات املتعلقة بها. 

أساس القياس   2/3

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض االدوات املالية وإستثمارات عقارية والتي مت اظهارها وفقا للقيمة العادلة. 
باإلضافة إلى ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه، يتم إظهار املوجودات واملطلوبات التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة إلى حد درجة املخاطرة التي مت التحوط 

لها. 

أساس التوحيد   3/3

إن البيانات املالية املوحدة تتضمن بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ “البنك”(، كما هي مدرجة في إيضاح 44. إن 
املنشآت املسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات تابعة. إن السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات املالية 
والتشغيلية للشركات التابعة لإلستفادة من نشاط هذه الشركات. لقد مت حتضير البيانات املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للبنك وباستخدام سياسات 

محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك. يتم إستبعاد األرصدة املهمة للمعامالت واإليرادات واملصاريف بني وحدات البنك عند التوحيد.

إن حقوق األقلية متثل جزء من األرباح واخلسائر للسنة وصافي املوجودات للمنشآت التابعة التي مت توحيدها والتي هي غير مملوكة من قبل البنك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة ويتم بيانها منفصلة عن حقوق ملكية البنك، فيما عدا اخلسائر املتعلقة بحقوق األقلية لشركة أبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. والتي يتم 

حتميلها على البنك كما هو مبني في إيضاح 44. تتكون حصة األقلية من حصة مساهمي األقلية في صافي حقوق املساهمني في الشركات التابعة.

مستحق من البنوك   4/3

يتم إظهار املستحق من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد مت شطبها ومخصص االنخفاض في القيمة. إن القيم املدرجة لهذه املوجودات والتي مت التحوط 
بفعالية للتغيرات في قيمها العادلة يتم تعديلها إلى حد التغيرات في قيمها العادلة التي مت التحوط لها، وتدرج التعديالت الناجتة عن ذلك ضمن بيان الدخل 

املوحد.

5/3  اإلستثمارات 

 أوراق مالية محتفظ بها بغرض املتاجرة

تعتبر اإلستثمارات كمحتفظ بها بغرض املتاجرة إذا كان الهدف الرئيسي من اإلمتالك هو البيع في املستقبل القريب، أو إذا كانت جزءاً من محفظة أدوات مالية 
محددة والتي تدار سوياً ويوجد هناك دليل على منط حديث ألخذ ربح قصير األجل. تدرج األوراق املالية احملتفظ بها بغرض املتاجرة مبدئياً والحقاً بالقيمة العادلة 
ويتم قيد األرباح واخلسائر غير احملققة والناجتة عن أي تغيير في القيمة العادلة لتلك االستثمارات وكذلك األرباح واخلسائر احملققة لها ضمن بيان الدخل املوحد. 

إن أرباح الفوائد وتوزيعات األرباح يتم تسجيلها في بيان الدخل املوحد بناًء على شروط العقد، أو عند ثبات أحقية إستالمها.

مت إعادة تصنيف األوراق املالية احملتفظ بها بغرض املتاجرة إلى إستثمارات متاحة للبيع متاشياً مع التعديالت على املعيار الدولي احملاسبي رقم 39 الصادرة بتاريخ 
13 أكتوبر 2008.

اإلستثمارات في أوراق مالية

 تصنف هذه اإلستثمارات كما يلي: 
محتفظ بها حتى االستحقاق. 	•

متاحة للبيع. 	•

يتم تسجيل جميع االستثمارات مبدئيا بسعر التكلفة والذي ميثل القيمة العادلة ملا مت دفعه المتالك اإلستثمار متضمنة مصاريف االمتالك املتعلقة باإلستثمار.

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

تصنيفها  يتم  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  اإلحتفاظ  على  والقدرة  النية  البنك  ولدى  محددة  أو  ثابتة  مدفوعات  أو  استرداد  تواريخ  لديها  التي  اإلستثمارات  إن 
كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق. يتم ادراج هذه اإلستثمارات بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية، مطروحاً منها أي انخفاض في القيمة. 

يتم احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ باالعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك اإلستثمارات على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية.

إن أي ربح أو خسارة في هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في بيان الدخل املوحد وذلك عند إلغاء اإلعتراف باإلستثمار أو انخفاض قيمته.

إن اإلستثمارات التي مت تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها لإلستحقاق وليست قريبة من تاريخ إستحقاقها ال ميكن عادًة بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على 
قدرة البنك على إستخدام هذا التصنيف، كذلك ال ميكن تصنيفها كعناصر مت التحوط لها بخصوص معدل الفائدة أو مخاطر الدفع املقدم، لتعكس طبيعة هذه 

اإلستثمارات طويلة األجل.

إستثمارات متاحة للبيع

يتم إدراج اإلستثمارات غير املصنفة “كمحتفظ بها بغرض املتاجرة” أو “محتفظ بها حتى اإلستحقاق” “كإستثمارات متاحة للبيع” وبعد اإلعتراف املبدئي، يتم 
إعادة قياس اإلستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم إدراج األرباح واخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة مباشرًة ضمن إحتياطي التغيرات املتراكمة 
في القيمة العادلة في حقوق امللكية، باستثناء خسائر إنخفاض القيمة، والفوائد احملسوبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية واألرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل 
املوجودات النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم اإلعتراف بها مباشرًة في بيان الدخل املوحد. في حالة مت إستبعاد اإلستثمار أو حتديد وجود إنخفاض دائم في 

قيمته، فيتم إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة املسجلة سابقاً ضمن إحتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل للفترة. 

يتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من املوجودات املالية املتاحة للبيع في بيان الدخل عند تثبيت حق البنك في إستالم أنصبة األرباح.

القيم العادلة   6/3

يتم تسجيل جميع األدوات املالية مبدئياً بقيمتها العادلة. إن القيمة العادلة لألدوات املالية عند تسجيلها املبدئي تكون عادًة بسعر املعاملة وهي القيمة العادلة للثمن 
املسدد أو املستلم.

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مع شروط عادية ويتم املتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة يتم حتديدها بالرجوع إلى أسعار السوق  	•
املدرجة.

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى )فيما عدا األدوات املالية املشتقة( يتم حتديدها بناًء على مناذج األسعار املقبولة بشكل عام وذلك بناًء  	•
على التدفق النقدي املخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق احلالية املنظورة واألسعار املقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة.

يتم إحتساب القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة بناًء على األسعار املدرجة. وفي حالة عدم وجود هذه األسعار يتم إستعمال التدفق النقدي املخصوم  	•
باإلستناد إلى منحنى العائد املتعلق بها وذلك على فترة األداة املالية دون اخليار ومناذج تسعير اخليار لألوارق املالية اإلختيارية.

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات النقدية بالعمالت األجنبية واملصنفة كمتاحة للبيع بتلك العمالت ويتم حتويلها بأسعار الصرف السائدة كما بتاريخ  	•
امليزانية العمومية. يتم إدراج التغير في القيمة العادلة العائد إلى فروقات التحويل والناجت عن التغير في التكلفة املطفأة لألصل ضمن بيان الدخل، بينما يتم 

إدراج التغيرات األخرى ضمن حقوق امللكية.

إستثمارات في شركات زميلة   7/3

الشركة الزميلة هي تلك املنشأة التي يستطيع البنك ممارسة تأثير فعال عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. ميثل التأثير الفعال قدرة البنك على 
املشاركة في القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة املشتركة على هذه السياسات.

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية، إال في حال مت تصنيف اإلستثمار كإستثمار 
متاح للبيع، في تلك احلالة يتم تسجيله بناًء على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5 “موجودات غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة”. بناًء على طريقة 
حقوق امللكية، تظهر اإلستثمارات في شركات زميلة في امليزانية العمومية املوحدة بالتكلفة بعد تعديلها لتغيرات ما بعد الشراء في حصة البنك من صافي موجودات 
الشركة الزميلة، ناقص أي انخفاض بقيمة كل إستثمار على حده. ال يتم اإلعتراف بخسائر الشركة الزميلة والتي تزيد عن قيمة استثمار البنك في الشركة الزميلة 
)الذي يتضمن أي حق طويل األجل والذي يشكل باجلوهر جزء من صافي إستثمار البنك في الشركة الزميلة( إال إذا كان على البنك إلتزامات قانونية أو مالية أو 

قام بدفع مبالغ نيابًة عن الشركة الزميلة.

إن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة احملددة للشركة الزميلة والتي مت تسجيلها 
بتاريخ الشراء فيتم إعتبارها كشهرة. يتم تضمني الشهرة ضمن القيمة املدرجة لإلستثمار ويتم تقييمها إلنخفاض القيمة كجزء من تقييم اإلستثمار. إن أي زيادة 
في حصة البنك من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، فيتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان 

الدخل املوحد. 

الزميلة  الشركة  البنك في  يعادل مقدار حصة  أو خسائر وذلك مبا  أرباح  أية  إستبعاد  يتم  زميلة،  بالتعامل مع شركة  التابعة  البنك  تقوم إحدى شركات  عندما 
املعنية. 
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القروض والسلفيات   8/3

القروض والسلفيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن حتديدها مت منحها أو إقتنائها بواسطة البنك.

تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة املطفأة بعد خصم أية مبالغ مت شطبها ومخصص القروض والسلفيات املشكوك في حتصيلها. يتم تعديل القيم املدرجة للقروض 
والسلفيات التي مت التحوط لها بفعالية للتغيرات في قيمها العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي مت التحوط لها وتدرج التعديالت الناجتة عن ذلك في 

بيان الدخل املوحد.

يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض والسلفيات عند وجود شك في حتصيلها أو استردادها مع األخذ بعني االعتبار متطلبات املعايير الدولية للتقارير 
املالية املتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب القروض والسلفيات فقط في حالة استنفاذ جميع السبل املمكنة واملتاحة الستردادها.

انخفاض قيمة املوجودات املالية    9/3

يتم مراجعة قيم املوجودات املالية فيما عدا تلك املقتناة لغرض املتاجرة لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى إنخفاض دائم في قيمتها بتاريخ امليزانية العمومية 
املوحدة. يتم خفض قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل موضوعي بأنه نتيجَة حلدث أو عدة أحداث كانت قد حدثت بعد اإلعتراف املبدئي لألصل املالي 
تكون قد أثرت على التدفقات النقدية املستقبلية لإلستثمار. أما بالنسبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، إن مبلغ اإلنخفاض بالقيمة هو الفرق بني قيمة 

األصل املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقّدرة واملخصومة مبوجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لألصل املالي.

يتم تخفيض القيمة املدرجة للموجودات املالية مببلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة املوجودات املالية. عندما تعتبر إحدى الذمم املدينة غير قابلة 
للتحصيل يتم عندها إعدام مبلغ الذمة واملبلغ املقابل في حساب املخصصات. إن املرجتعات الالحقة للمبالغ التي مت شطبها سابقاً يتم تسجيلها في اجلانب الدائن 

مقابل حساب املخصصات. يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة املدرجة حلساب املخصصات في حساب األرباح واخلسائر. 

باستثناء أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع، في حال تدنى مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط التدني بشكل موضوعي بحدث مت بعد 
اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة، يتم عكس خسارة اإلنخفاض املعترف بها سابقاً من خالل بيان األرباح واخلسائر على أال تتجاوز القيمة املدرجة لإلستثمار بتاريخ 

عكس اإلنخفاض قيمة املبلغ الذي كانت ستؤول إليه التكلفة املطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة.

إن أية زيادة الحقة في القيمة العادلة ألدوات امللكية والتي مت اإلعتراف بانخفاض قيمتها في السابق ال يتم عكسها خالل األرباح واخلسائر بل اإلعتراف بالزيادة 
مباشرًة في بيان حقوق امللكية.

انخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة   10/3
  

يعمل البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية موحدة على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداته امللموسة وغير امللموسة وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن هذه 
املوجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة 
)إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود 

إليها األصل نفسه. 

القيمة املستخدمة لألصل، فان  أيهما أعلى. عند تقدير  القيمة في اإلستخدام،  أو  البيع  تكلفة  العادلة لألصل ناقصاً  القيمة  القابلة لإلسترداد هي  القيمة  إن 
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها احلالية بإستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقد 

واملخاطر املرتبطة بذلك األصل.

في حال مت تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل )أو لوحدة منتجة للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفيض القيمة املدرجة لألصل )الوحدة املنتجة للنقد( 
إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض الدائم مباشرًة في بيان الدخل املوحد، إال إذا كان األصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر 

اإلنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.

في حالة إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة تتم زيادة القيمة املدرجة لألصل )الوحدة املنتجة للنقد( إلى القيمة املعدلة القابلة لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة 
املدرجة املعدلة عن القيمة املدرجة لألصل )الوحدة املنتجة للنقد( فيما لو لم يتم إحتساب خسائر إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تسجيل إسترجاع 
خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة في بيان الدخل املوحد إال إذا كان األصل قد مت تسجيله بالقيمة املعاد تقييمها وفي هذه احلالة يتم تسجيل إسترجاع خسائر 

إنخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة التقييم.

إنخفاض قيمة القرض   11/3

القروض املقّيمة إفراديًا

تتمثل القروض املقّيمة إفرادياً بشكل رئيسي من قروض الشركات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها إفرادياً ملعرفة إن كان هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى 
إنخفاض دائم في قيمة القرض. تصّنف القروض كمنخفضة القيمة حاملا يوجد شك في قدرة املقترض على الوفاء بالدفعات امللتزمة للبنك وفقاً لشروط العقد 

األصلية. ينشأ الشك في قدرة املقترض على الوفاء بالدفعات امللتزمة عامًة عندما:

ال يتم سداد القيمة اإلسمية والفائدة كما في شروط العقد؛ و أ( 
عند وجود تدهور مهم في الوضع املالي للمقترض ومن غير احملتمل أن تكون املبالغ املتوقع حتصيلها من تسييل الضمانات املرهونة، إن وجدت،  ب( 

كافية لتغطية القيمة املدرجة احلالية للقرض.

يتم تقييم القروض املنخفضة القيمة على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ويتم خصمها على أساس معدل الفائدة الفعلي للقرض أو يتم 
تقييم القروض املنخفضة القيمة كبديل عملي مناسب، بناًء على القيمة السوقية املنظورة للقرض أو القيمة العادلة للضمان املرتبط بالقرض، إذا كان القرض يخضع 

لضمانات. يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بني القيمة الدفترية للقرض والقيمة احلالية املنخفضة.

القروض املقّيمة كمجموعة

تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض املقّيمة كمجموعة من املخصصات احملتسبة على:

القروض العاملة؛ أ( 
قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفرادياً. ب( 

القروض العاملة

إن القروض املقّيمة إفرادياً والتي لم ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة تصّنف كمجموعة القروض العاملة بخصائص إئتمان مشتركة بناًء على القطاع الصناعي 
أو املنتج أو تصنيف القرض. تغطي خسائر إنخفاض القيمة اخلسائر التي قد تنتج عن قروض فردية عاملة بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة والتي لم يتم حتديدها 
كذلك إال في وقت الحق في املستقبل. يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بواسطة إدارة البنك لكل مجموعة من القروض بناًء على اخلبرة التاريخية السابقة 

واخلسائر املتأصلة والتي تتأثر بالبيئة اإلقتصادية واإلئتمانية السائدة.

قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفراديًا

الدفعات  سداد  في  التأخر  تواريخ  مع  تتوافق  متزايدة  خسارة  معدالت  يحمل  معادلي  منهج  بتطبيق  األفراد  لقروض  القيمة  إنخفاض  مخصص  إحتساب  يتم 
املستحقة.

القروض املعاد التفاوض حولها

إن قروض األفراد اخلاضعة ملراجعة إنخفاض القيمة كمجموعة والتي قد مت إعادة التفاوض حول أحكامها، ال تعتبر متأخرة السداد ونتيجًة لذلك يعتبر وجود 
إنخفاض فيها فقط عندما لم يتم إستالم احلد األدنى من الدفعات املطلوبة مبوجب اإلتفاقيات اجلديدة وعدم إلتزام املقترض بالشروط واألحكام املعدلة.

إن القروض اخلاضعة لتقييم إنخفاض القيمة إفرادياً والتي مت إعادة التفاوض حول أحكامها تبقى خاضعة ملراجعة مستمرة لتحديد إذا ما بقيت منخفضة القيمة 
أو معتبرة متأخرة السداد بناًء على قيام املقترض باإللتزام بالشروط واألحكام املعدلة وتسديد احلد األدنى من الدفعات املطلوبة ليتم حتويل القروض إلى مجموعة 

القروض العاملة.

إن القروض اخلاضعة لتقييم إنخفاض القيمة كمجموعة أو القروض اإلفرادية الهامة والتي مت إعادة التفاوض حول أحكامها ال تعتبر متأخرة السداد ولكنها تعتبر 
قروض جديدة. وفي السنوات الالحقة يتم إعتبار األصل متأخر السداد واإلفصاح عنه كذلك إذا مت إعادة التفاوض عليه الحقاً.

ضمانات مرهونة معروضة للبيع   12/3

تؤول للبنك في بعض األحيان ملكية عقارات وضمانات أخرى كتسوية لبعض القروض والسلفيات. تدرج هذه العقارات والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة 
للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك املوجودات عند تاريخ احلصول عليها، أيهما أقل. يتم ادراج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن االستبعاد وكذلك 

اخلسائر غير احملققة الناجتة عن إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل املوحد.

األدوات املالية املشتقة   13/3

تاريخ  في  سدادها  ويتم  مبدئي  أولي  إستثمار  أو  أولي  إستثمار  تتطلب  وال  متغيرة  إلعتبارات  تبعاً  قيمتها  تتغير  مالية  أدوات  هي  املشتقة  املالية  األدوات  إن 
مستقبلي.

يقوم البنك بإبرام معامالت متنوعة ألدوات مالية مشتقة إلدارة التعرضات املتعلقة مبخاطر أسعار الفائدة وصرف العمالت األجنبية وتتضمن عقود عملة أجنبية 
آجلة وعقود أسعار مستقبلية وعقود أسعار آجلة ومقايضات أسعار عملة وفوائد وخيارات وأسعار عملة وفوائد )مكتتبة ومشتراة(. 
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13/3  األدوات املالية املشتقة )يتبع(

يتم ادراج املشتقات املالية مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة. تدرج جميع املشتقات التي حتمل قيم 
عادلة موجبة ضمن املوجودات بينما تدرج املشتقات التي حتمل قيم عادلة سالبة ضمن املطلوبات.

يتم احلصول عادًة على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة ومناذج خصم التدفقات النقدية ومناذج التسعير املعترف بها حسبما هو مناسب. 

ألغراض محاسبة التحوط، يصنف البنك معامالت التحوط إلى فئتني: )أ( معامالت حتوط القيمة العادلة والذي يوفر حتوط لتعرضات التغيرات في القيمة العادلة 
ملوجودات ومطلوبات مثبتة ومعترف بها، )ب( معامالت حتوط التدفقات النقدية والذي يوفر حتوط لتعرضات تغيرات التدفقات النقدية املرتبطة سواء مبخاطر 

معينة متعلقة مبوجودات أو مطلوبات معترف بها أو مبعاملة متوقعة ستؤثر على صافي الدخل املستقبلي املصرح به.

إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقعاً أن يكون التحوط فّعال بصورة عالية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من األداة املتحوط 
بها تقوم بفعالية مبقابلة التغيرات في البند املتحوط له وأن يكون قياسها موثوق. عند بدأ التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة اخلطر وإستراتيجيته وحتديد األداة 
املستعملة والبند املتحوط له وطبيعة املخاطر املتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. ويتم الحقاً تقييم التحوط والتأكد بأنه حتوط فّعال 

بصورة مستمرة.

حتوطات القيمة العادلة

إذا كانت عالقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند املتحوط له للتغيرات في القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر املتحوط لها. إن األرباح 
واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس كٍل من األداة املشتقة والبند املتحوط له يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل. إن تعديالت القيمة العادلة املتعلقة باألداة املشتقة يتم 
حتميلها إلى نفس الفئة املتعلقة للبند املتحوط له. إن أية عدم فعالية سيتم أيضاً حتميلها إلى نفس الفئة املتعلقة للبند املتحوط له. إذا إنتهت صالحية األداة املشتقة، 
أو مت بيعها أو إنهائها أو إستخدامها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة حتوطات القيمة العادلة أو مت إلغاء حتديدها يتم وقف إستخدام محاسبة التحوط. إن أية 

تعديالت حتى هذه النقطة، لبند متحوط له والتي يتم مبوجبها إستعمال طريقة الفائدة الفّعالة املعاد إحتسابه على الفترة حتى إنتهاء صالحيتها.

حتوطات التدفقات النقدية

إحتياطي حتوطات  النقدية ضمن  للتدفقات  كتحوطات  وتأهيلها  التي مت حتديدها  املشتقة  لألدوات  العادلة  القيمة  في  للتغيرات  الفّعال  باجلزء  اإلعتراف  يتم 
التدفقات النقدية في حقوق امللكية. ويتم اإلعتراف مباشرًة ألية أرباح وخسائر للجزء غير الفّعال في بيان الدخل كإيرادات/ خسائر جتارية. إن املبالغ املتراكمة 
في حقوق امللكية يتم حتويلها إلى بيان الدخل في الفترات التي يؤثر فيها البند املتحوط له عن الربح أو اخلسارة. ولكن عندما ينتج عن املعاملة املقّدرة املتحوط 
لها اإلعتراف بأصل أو مطلوب غير مالي، فيتم حتويل األرباح أو اخلسائر املتراكمة والتي مت تأجيلها سابقاً في حقوق امللكية من حقوق امللكية وإدراجها ضمن 
القياس املبدئي لتكلفة )األصل( املطلوب. إذا إنتهت صالحية األداة املشتقة أو مت بيعها أو إنهائها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة التحوط، فيتم إبقاء األرباح 
واخلسائر املتراكمة املعترف بها في حقوق امللكية ضمن حقوق امللكية حتى يتم اإلعتراف باملعاملة املقّدرة وذلك في حاالت كونها أصل غير مالي أو مطلوب غير 
مالي أو حتى تؤثر املعاملة املقّدرة على بيان الدخل. إذا كان متوقعاً أن ال تتم املعاملة املقّدرة فيتم حتويل األرباح واخلسائر املتراكمة املعترف بها في حقوق امللكية 

إلى بيان الدخل مباشرةَ وتبوب كإيرادات/ خسائر جتارية.

األدوات املشتقة التي ال تتأهل حملاسبة التحوط

إن كافة األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات املشتقة التي ال تتأهل مبحاسبة التحوط يتم اإلعتراف بها مباشرًة في بيان الدخل املوحد 
كإيرادات/ خسائر جتارية. ولكن إن األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيم العادلة ملشتقات يتم إدارتها باإلشتراك مع أدوات مالية محددة في القيمة 

العادلة يتم ضمها ضمن صافي دخل األدوات املالية احملددة بالقيمة العادلة ضمن اإليرادات واخلسائر األخرى.

إن املشتقات املدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود غير مالية مضيفة يتم معاجلتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها ال تتعلق بقرب من مخاطر 
وصفات العقد املضيف وحيث ال يتم إدراج العقد املضيف بالقيمة العادلة وإدراج األرباح واخلسائر غير احملققة في بيان الدخل املوحد.

14/3  إستثمارات عقارية

يحتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و/أو زيادة في قيمتها. تشمل اإلستثمارات العقارية تكلفة الشراء األولي، تطويرات محولة من عقارات 
قيد التطوير، تكلفة التطويرات الالحقة والتعديالت على القيمة العادلة. تدرج اإلستثمارات العقارية بناًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات كما 
في تاريخ امليزانية العمومية. إن القيم العادلة هي املبالغ املقّدرة والتي من خاللها ميكن إستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بني مشتري وبائع لديهما الرغبة في 
معامالت جتارية بحتة. يتم حتديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقّيمني مهنيني مستقلني. يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغييرات في القيمة 

العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل املوحد في الفترة التي يحدث فيها التغيير.

15/3  املمتلكات واملعدات

التاريخية املصاريف املتعلقة  التكلفة  القيمة، إن وجد. تتضمن  اإلستهالك املتراكم ومخصص إنخفاض  التاريخية ناقصاً  بالتكلفة  يتم اظهار املمتلكات واملعدات 
مباشرًة بإمتالك األصل.

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة أو قيم املمتلكات واملعدات على أعمارها اإلنتاجية املقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

15 – 25 سنة عقارات ملكية حرة

5 – 10 سنوات عقارات مستأجرة

3 – 5 سنوات األثاث واملعدات والسيارات

3 – 10 سنوات معدات احلاسوب اآللي ومستلزماته

يتم احتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد أو شطب أي من األصول على أساس الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة بها كما في ذلك التاريخ ويتم 
تسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة في بيان الدخل املوحد.

16/3  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم اظهار األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعندما يكون األصل جاهز لإلستخدام، يتم حتويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتصنيفها ضمن الفئة 
املالئمة للممتلكات واملعدات ويتم استهالكها حسب سياسة البنك بهذا اخلصوص.

مطلوبات مالية أخرى   17/3

يتم قياس املطلوبات املالية األخرى مبا فيها القروض، مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف املعاملة. 

يتم قياس املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم اإلعتراف مبصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة املعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل 
الذي يستخدم وبشكل محدد خلصم الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة في إطار العمر الزمني املتوقع للمطلوبة املالية أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباً.

ودائع العمالء وقروض قصيرة ومتوسطة األجل   18/3

إن ودائع العمالء والقروض قصيرة ومتوسطة األجل تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة والتي هي عادًة املبالغ املستلمة بعد تنزيل تكاليف املعاملة املباشرة ويتم قياسها 
الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ودائع الوكالة

يقوم املوكل بتعيني الوكيل )البنك( إلستثمار أمواله في إستثمارات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. إن أموال املوكل متثل جزء من أموال اخلزينة للوكيل التي يقوم 
الوكيل بإستثمارها بالتوافق مع أحكام وشروط الشريعة اإلسالمية كما هي محددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للوكيل. ويبني الوكيل معدل الربح إلى 

العميل مسبقاً. إن الوكيل ملزم بضمان املبلغ املستثمر في حالة التخلف أو اإلهمال أو مخالفة أية من احكام وشروط الوكالة.

توزيع األرباح من ودائع الوكالة

يتم توزيع األرباح بني حسابات اإليداعات واملساهمني وفقاً لتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

إن صافي الدخل من جميع بنود املضاربة في نهاية كل ربع سنة، هو صافي الربح املوزع بني املودعني واملساهمني وحسابات التوفير.

يتم إحتساب حصة اإلستثمار غير املقيد وحسابات توفير املودعني في نهاية كل ربع سنة من صافي األرباح باتباع طريقة حساب اإلستثمار املنفصل بعد خصم 
نسبة رسوم املضارب املتفق عليها واملعلنة.

أوراق مالية إلزامية التحويل   19/3

إن العناصر املكونة لألدوات املالية اإللزامية التحويل الصادرة عن البنك يتم إدراجها منفصلة لعنصر اإللتزام وعنصر حقوق امللكية، وذلك بالتوافق مع ترتيبات 
العقد. بتاريخ اإلصدار يتم تقدير القيمة العادلة لعنصر املطلوبات باستخدام السعر السوقي ألوراق مشابهة غير قابلة للتحويل. ويتم إدراج هذا املبلغ كمطلوبات 
بناًء على على التكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية لغاية إنقضائها عند حتويلها أو بتاريخ إنتهاء مدتها. ويتم حتديد عنصر حقوق امللكية بطرح مبلغ 
عنصر املطلوبات في القيمة العادلة لألوراق املالية إلزامية التحويل ككل. ويتم اإلعتراف بها وإدراجها كبند منفصل في بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد 

وال يتم إعادة قياسها الحقاً. 
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مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني   20/3

يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيه غير املواطنني. يتم احتساب هذه املكافآت على أساس فترة اخلدمة للموظفني وإكمال احلد األدنى 
لفترة اخلدمة. يتم اإلستدراك للتكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة اخلدمة.

يقوم البنك باملساهمة في مخصص التقاعد والتأمني الوطني ملوظفيه من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للقانون اإلحتادي رقم 7 لسنة 1999.

املخصصات واملطلوبات الطارئة   21/3

يتم تكوين مخصصات عندما يكون على البنك أي إلتزام قانوني أو متوقع ناجت عن أحداث سابقة، والتي يكون من احملتمل اللجوء إلى تدفق في املواد اإلقتصادية 
لتسديد اإللتزام وميكن قياس اإللتزام بشكل موثوق.

إن املطلوبات الطارئة التي تضم بعض الضمانات وخطابات اإلعتماد احملفوظة كرهن هي إلتزامات محتملة ناجتة عن أحداث سابقة ووجودها سيتم تأكيده فقط 
عند حدوث أو عدم حدوث ألحد أو عدة أحداث مستقبلية غير مؤكدة وهي ليست بالكامل حتت سيطرة البنك. ال يتم اإلعتراف باملطلوبات الطارئة في البيانات 

املالية املوحدة بل يتم بيانها في اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة إال إذا كان حدوثها ناٍء.

22/3  عقود إعادة الشراء والبيع

يستمر إدراج املوجودات املباعة مع التعهد املتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد وفقا لعقود إعادة الشراء   )repos( في امليزانية العمومية املوحدة ويتم 
قياسها وفقا للسياسات احملاسبية املتعلقة باالستثمارات في أوراق مالية. تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات األخرى. يتم معاجلة 
الفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد على أساس طريقة عائد معدل الفائدة الفعلي. أما املوجودات املشتراه مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها 
في تاريخ مستقبلي محدد )reverse repo( فال يتم إدراجها في امليزانية العمومية املوحدة. تدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن املوجودات األخرى. 

يتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد على أساس طريقة العائد الفعلي.

23/3  أوراق القبول

إن أدوات القبول تعتبر ضمن معيار احملاسبة الدولي 39 )األدوات املالية: اإلعتراف والقياس( ويتم اإلعتراف بها كمطلوبات مالية في امليزانية العمومية املوحدة مع 
حق تعاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك فإن اإللتزامات املتعلقة بأوراق القبول مت إحتسابها كموجودات مالية ومطلوبات مالية. 

24/3 ضمانات مالية

عقود الضمانات املالية هي عقود تقتضي من البنك أن يقوم بأداء دفعات محددة لتعويض حاملها عن اخلسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في أداء 
الدفعات عند استحقاقها وفقاً لألحكام والشروط األصلية.

يتم إدراج الضمانات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة، والتي متثل األقساط املستلمة عند اإلصدار. يتم إطفاء القسط املستلم على مدى عمر الكفاالت املالية. إن 
الكفالة املالية )القيمة اإلسمية( يتم تسجيلها الحقاً بالقيمة املطفأة، أو القيمة احلالية ألي دفعات متوقعة )عندما تصبح الدفعة حتت الكفالة محتملة( أيهما أعلى. 

إن األقساط املستلمة على هذه الكفاالت املالية يتم إدراجها ضمن املطلوبات األخرى.

25/3  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف في املوجودات املالية

يعترف البنك باملوجودات واملطلوبات املالية في امليزانية العمومية املوحدة فقط عندما يصبح طرفاً في البنود التعاقدية لألداة. ويتم إلغاء اإلعتراف باملوجودات 
املالية عندما ينتهي حق البنك في إستالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات أو عندما يقوم البنك بتحويل حقه التعاقدي في إستالم التدفقات النقدية من هذه 
املوجودات وعدم إبقاء جميع مخاطر ومزايا امللكية بصورة جوهرية أو ال يكون هناك سيطرة. يتم إلغاء اإلعتراف باملطلوبات املالية عند إطفائها أي عندما يكون 

اإللتزام احملدد في العقد قد مت تسديده أو إلغائه أو إنتهت مدته.

26/3  مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصافي في امليزانية العمومية املوحدة فقط عند وجود حق قانوني ملزم وعندما يكون لدى البنك نية لتسوية 
املوجودات واملطلوبات على أساس الصافي، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.

املوجودات االئتمانية   27/3

ال يعمل البنك كأمني/ مدير أو بصفات أخرى ينتج عنها حفظ أو وضع أصول بالنيابة عن األمانة ومؤسسات أخرى. إن هذه األصول واإليرادات الناجتة عنها ال 
يتم ضمها في البيانات املالية املوحدة للبنك حيث أنها ليست أصول للبنك.

الضرائب   28/3

يتم تكوين مخصص للضرائب احلالية واملؤجلة والناجتة عن نتائج عمليات فروع البنك اخلارجية وفقا لألنظمة املالية املعمول بها في الدول التي يعمل فيها هذا 
البنك.

اإلعتراف باإليرادات واملصروفات   29/3

يتم اإلعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض على أساس الفترات الزمنية التي تخصها مع األخذ في االعتبار رصيد املبلغ األصلي غير 
املسدد وسعر الفائدة املستخدم. يتم تسجيل الرسوم والعموالت عامة بتاريخ حدوث املعاملة. ال تدرج الفوائد املستحقة على القروض والسلفيات والتي تعتبر مشكوك 
في حتصيلها ضمن إيرادات الفوائد إال عند حتصيلها. يتم الحقا احتساب الفائدة االعتبارية على القروض والسلفيات املشكوك في حتصيلها واملوجودات املالية 
األخرى على أساس سعر الفائدة املستخدم الحتساب وخصم صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبيلة لها. يتم احتساب الرسوم األخرى مستحقة القبض 

أو الدفع عند استحقاقها. كما تدرج أرباح األسهم من مساهمات البنك ضمن اإليرادات عند أحقية استالمها.

تتضمن األرباح واخلسائر من اإلستثمارات بغرض املتاجرة كافة األرباح واخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة 
واألرباح أو اخلسائر الناجتة عن إستبعاد اإلستثمارات. تتمثل األرباح واخلسائر من إستبعاد اإلستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة واإلستثمارات احملتفظ بها 
لتاريخ اإلستحقاق عن الفرق ما بني عوائد البيع والقيمة الدفترية لهذه اإلستثمارات في تاريخ البيع ناقصاً مصاريف البيع املتعلقة بها. تتمثل األرباح أو اخلسائر 

من إستبعاد اإلستثمارات املتاحة للبيع عن الفرق ما بني عوائد البيع وتكلفتها األصلية ناقصاً مصاريف البيع املتعلقة. 

يتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من اإلستثمارات كإيرادات عند وجود حق للبنك في إستالمها.

30/3  العمالت األجنبية

يتم تسجيل املعامالت التي تتم بعمالت غير الدرهم اإلماراتي مبدئياً على أساس أسعار التحويل السائدة وقت اجراء تلك املعامالت. يتم إعادة تقييم املوجودات 
واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم بأسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. تدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن 

عمليات التحويل ضمن بيان الدخل املوحد.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات اخلاصة بعمليات البنك اخلارجية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. يتم حتويل 
بنود اإليرادات واملصروفات على أساس متوسط األسعار السائدة خالل الفترة. يتم ادراج أية فروقات ناجتة عن التحويل، إن وجدت، ضمن حقوق امللكية وحتول 

إلى األرباح املستبقاة. يتم تسجيل فروقات التحويل هذه كإيرادات أو مصروفات في الفترة التي يتم فيها استبعاد هذه العمليات.

31/3  تاريخ املتاجرة والتسوية

يتم تسجيل املشتريات واملبيعات للموجودات املالية والتي تتم “بالطرق االعتيادية” في تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي يقوم به البنك فعلياً بتحويل أو استالم 
املوجودات. إن املشتريات أو املبيعات بالطرق اإلعتيادية هي تلك التي تتعلق باملوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار الزمني الذي حتدده 
التشريعات أو القوانني أو حسب أعراف السوق. يتم إدراج أية تغيرات جوهرية في القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك بشرائها كما في تاريخ امليزانية 
العمومية املوحدة في بيان الدخل املوحد إذا مت تصنيفها كموجودات محتفظ بها بغرض املتاجرة وفي بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد إذا مت تصنيفها 

كموجودات متاحة للبيع.

32/3  النقد ومرادفات النقد

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد واألرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة واألرصدة املستحقة من البنوك والتي تستحق خالل ثالثة 
أشهر.

أنصبة أرباح   33/3

أرباح  كأنصبة  بيانها  يتم  العمومية  امليزانية  تاريخ  بعد  املعلن عنها  األرباح  أنصبة  إن  اإلعالن عنها.  يتم  التي  الفترة  في  األرباح  أنصبة  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
مقترحة.

34/3  برنامج حوافز أسهم للموظفني

يتم قياس الدفعات على أساس أسهم امللكية للموظفني واآلخرين الذين يقدمون خدمات مماثلة بالقيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة كما في تاريخ املنح. 

إن القيمة العادلة احملددة بتاريخ املنح للدفعات على أساس أسهم امللكية يتم إدراجها كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت على فترة اإلكتساب، بناًء على 
تقدير البنك لألدوات املالية التي سوف يتم إكتسابها بالنهاية. بتاريخ كل ميزانية عمومية موحدة، يراجع البنك تقديراته لعدد األدوات املالية املتوقع إكتسابها. إن 
تأثير مراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، يتم اإلعتراف به في بيان الدخل املوحد على فترة اإلكتساب املتبقية مع تعديل مماثل إلحتياطي حقوق امللكية لبرنامج 

أسهم حوافز املوظفني.
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير املؤكد  4

من خالل تطبيق السياسات احملاسبية للبنك واملوضحة في إيضاح 3، قامت اإلدارة باتخاذ قرارات التي كان لها تأثير كبير على القيم املدرجة للقروض وسلفيات 
العمالء واإلستثمارات والقيم العادلة لألدوات املالية املشتقة. إن القروض والسلفيات واإلستثمارات والقيم العادلة لألدوات املالية املشتقة التي قد تأثرت قيمهم 

املدرجة بهذه القرارات املتخذة من قبل اإلدارة تتكون بصورة رئيسية من:

القروض والسلفيات   1/4

يتم إنشاء مخصص خلسائر القروض بتحميله في بيان الدخل املوحد كمخصص خسائر القروض والسلفيات.

القروض املقّيمة إفراديًا   1/1/4

يتم حتديد خسائر إنخفاض القيمة للقروض املقّيمة إفرادياً بتقييم التعرض في كل حالة على حدة. ويتم تطبيق هذا اإلجراء على جميع القروض والسلفيات التجارية 
والتي تكون ذات قيمة مهمة إفرادياً والتي ال ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم اإلدارة باعتبار العوامل التالية عند حتديد مخصص اإلنخفاض للقروض والسلفيات اإلفرادية املهمة:

املبالغ املتوقع حتصيلها من بيع الضمانات املرهونة. 	•
قدرة البنك على تنفيذ حقه في مطالبته بالضمانات واملصاريف القانونية املتعلقة بذلك. 	•

الفترة الزمنية املتوقعة إلكمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات املرهونة. 	•

تتطلب سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة الضمان وقدرة البنك على التنفيذ على هذه 
الضمانات.

تبقى القروض املنخفضة القيمة مصنفة كمنخفضة القيمة إال إذا أصبحت جارية بالكامل وأن حتصيل الفوائد وأصل الدين ضمن اجلداول الزمنية احملددة أصبح 
محتماًل.

القروض املقّيمة كمجموعة   2/1/4

يتم التقييم اجلماعي ملخصص اإلنخفاض لقروض األفراد املتأخر تسديدها والتي لها خصائص مشتركة والتي ال تكون قيمها مهمة إفرادياً وللقروض العاملة التي 
لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية.

يتم إعتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند حتديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض:

القروض الشخصية - إن جميع القروض التي لديها فترة تأخر في السداد مماثلة يعتبر أنها حتمل نفس مخاطر اإلئتمان ويتم تكوين مخصص إنخفاض القيمة 
على أساس إجمالي.

القروض العاملة األخرى - تقّيم إدارة البنك بناًء على اخلبرة السابقة والظروف اإلئتمانية واإلقتصادية السائدة مقدار القروض التي قد تكون منخفضة القيمة 
ولكن لم يتم حتديدها بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة.

القيم العادلة لألدوات املالية غير املدرجة في األسواق   2/4

يتم حتديد القيم العادلة لألدوات املالية غير املدرجة في األسواق املالية النشطة بإستخدام تقنيات التقييم. عندما يتم إستخدام تقنيات التقييم )مثاًل النماذج( 
لتحديد القيم العادلة يتم التأكد من صحتها ومراجعتها بشكل دوري من قبل أشخاص مختصون ومستقلون. إن كل النماذج تكون معتمدة قبل إستخدامها ويتم 
معايرتها ومراجعتها للتأكد من أن النتائج تعكس البيانات احلقيقية وأسعار السوق املقارنة. من حيث التطبيق فإن النماذج تستخدم فقط البيانات املتواجدة بينما 
هناك نواحي أخرى مثل مخاطر اإلئتمان )سواًء كانت األدوات مملوكة أو لها مقابل(، التذبذبات واإلرتباطات تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات. إن التغييرات في 

اإلفتراضات حول هذه العوامل قد تؤثر على القيم العادلة لألدوات املالية املدرجة.

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع   3/4

ميارس البنك حكمه حول اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع. تتضمن تلك األحكام حتديد إنخفاض جوهري أو للقيم العادلة ألقل من التكلفة. ولوضع 
هذه األحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل من بينها التذبذب العادي في أسعار األسهم. باإلضافة إلى ذلك يعتبر البنك بأن إنخفاض القيمة يكون مناسباً عندما 

يكون هناك أدلة على تدهور الوضع املالي للمستثمر فيه، طبيعة الصناعة وأداء القطاع أو التغير التكنولوجي.

اإلنخفاض في إستثمارات في شركات زميلة   4/4

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، يحدد البنك إذا كان هناك ضرورة لإلعتراف بأية خسائر قيمة إضافية على القيمة املدرجة كاإلستثمارات في الشركة الزميلة 
مبقارنة القيمة املستردة مع القيمة في اإلستعمال أو القيمة العادلة بعد تنزيل تكلفة البيع، أيهما أعلى.

عند حتديد القيمة في اإلستعمال لإلستثمار يقدر البنك ما يلي:

حصة في القيمة املالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع التحصل عليها من قبل الشركات الزميلة، مبا فيها التدفقات النقدية من اعمال الشركات الزميلة   )1
وريع اإلستبعاد النهائي لإلستثمار، أو

القيمة املالية للتدفقات النقدية املتوقع حتصيلها من انصبة األرباح التي سيتم إستالمها من اإلستثمار واإلستبعاد النهائي لإلستثمار.  )2

5/4  األدوات املالية املشتقة

الحقاً لإلعتراف املبدئي، إن القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة، مناذج خصم التدفقات النقدية 
ومناذج التسعير املعترف بها حسبما هو مناسب. عند عدم تواجد أسعار مستقلة يتم حتديد القيمة العادلة بإستعمال طرق التقييم التي تستند على بيانات السوق 
املتواجدة. ويتضمن ذلك املقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيانات سوق وحتاليل التدفقات النقدية املخصومة ومناذج تسعير اخليارات وطرق التقييم األخرى 

املستخدمة عادًة من قبل السوق. إن العوامل الرئيسية التي تعتبرها اإلدارة عند إستعمال أي منوذج هي:

مدى إمكانية وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية لألداة. إن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقاً لشروط األداة ولكن تقدير اإلدارة قد يكون مطلوباً عند وجود  أ( 
شكوك في قدرة الطرف اآلخر للتعاقد في خدمة األداة مبوجب شروطها التعاقدية، و

معدل خصم مالئم لألداة. تقوم اإلدارة بتحديد هذا املعدل بناًء على تقييمها للفرق املالئم ملعدل األداة عن املعدل بدون مخاطر. عند تقييم األداة بالرجوع إلى  ب( 
أدوات أخرى مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار تاريخ إستحقاق وتركيب وتصنيف األداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم األدوات املالية بناًء على مناذج بإستعمال 
العرض والطلب واملالئة  إلى ذلك ضرورة تعديالت تأخذ باحلسبان عدة عوامل تضم فرق سعر  باإلعتبار باإلضافة  العادلة ملكوناتها تأخذ اإلدارة  القيمة 

اإلئتمانية وتكاليف خدمة احملفظة وعدم وجود التأكيدات للنموذج املستخدم. 
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نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية   5

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

367.461 509.628 نقد في الصندوق
2.290.127 3.151.381 أرصدة لدى البنوك املركزية

13.000.000 250.000 وديعة لدى البنك املركزي

15.657.588 3.911.009

إن التركيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

15.623.787 3.890.266 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
33.801 20.743 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

15.657.588 3.911.009

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   6

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

60.366 143.247 حسابات جارية وودائع حتت الطلب
157.093 586.000 حسابات مرابحة

5.812.905 16.799.175 حسابات إكتتاب

6.030.364 17.528.422

إن التركيزات اجلغرافية هي كما يلي:
2007 2008

ألف درهم ألف درهم

2.996.974 6.910.198 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
3.033.390 10.618.224 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

6.030.364 17.528.422

األوراق املالية احملتفظ بها بغرض املتاجرة   7

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

القيمة العادلة:
122.278 - استثمارات في صناديق مسعرة 

155 - استثمارات في صناديق أخرى 

122.433 -  

متثل االستثمارات احملتفظ بها بغرض املتاجرة استثمارات في صناديق والتي توفر للبنك فرصة احلصول على عائد من خالل األرباح املوزعة أو األرباح املتاجر بها. 
ال يوجد لهذه االستثمارات تواريخ استحقاق ثابتة أو محددة أو كوبونات بسعر فائدة. يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثمارات بناًء على تقييم مدراء احملافظ 

اإلستثمارية.

خالل السنة، مت إعادة تصنيف األوراق املالية احملتفظ بها بغرض املتاجرة إلى إستثمارات متاحة للبيع. متت عملية إعادة التصنيف متاشياً مع التعديالت احلديثة 
في املعيار الدولي احملاسبي رقم 39 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2008 فيما يتعلق بإعادة تصنيف املوجودات املالية. بلغت القيمة العادلة لألوراق املالية كما في تاريخ 
إعادة التصنيف 116.382 ألف درهم، كما وبلغت 27.390 ألف درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2008. إن اخلسارة في القيمة العادلة لإلستثمارات كما في 31 ديسمبر 

2008 مت اإلعتراف بها في التغيرات املتراكمة للقيمة العادلة في بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد.

القروض والسلفيات، صافي  8

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

14.021.744 22.376.570 السحب على املكشوف )أفراد وشركات(
7.122.069 11.376.290 قروض األفراد

53.033.990 74.777.891 قروض الشركات
685.182 1.138.426 بطاقات ائتمان

-  46.188 متويل إسالمي
1.963.054 1.355.735 تسهيالت أخرى

76.826.039 111.071.100
)1.149.957) (2.258.130) يطرح: مخصص إنخفاض القيمة

75.676.082 108.812.970

خالل السنة، قام البنك بتغيير تصنيف مخاطر القروض والسلفيات مبوجب متطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وبازل 2 كما يلي:

2007 2008 تصنيف املخاطر

أقل من 90 يوم أقل من 30 يوم القروض العاملة 
تتراوح من 90 إلى 180 يوم تتراوح من 30 إلى 90 يوم قروض اخرى مراقبة بصورة إستثنائية 

أكثر من 180 يوم أكثر من 90 يوم القروض غير العاملة 
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القروض والسلفيات، صافي )يتبع(  8

إن تصنيف املخاطر للقروض والسلفيات هي كما يلي:

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

75.635.272 104.615.487 القروض العاملة 
135.352 5.195.330 قروض اخرى مراقبة بصورة إستثنائية 

1.055.415 1.260.283 القروض غير العاملة 

76.826.039 111.071.100
)1.149.957) (2.258.130) يطرح: مخصص إنخفاض القيمة

75.676.082 108.812.970

 609.480 تتضمن القروض والسلفيات قرض بدون فائدة إلى حكومة أبوظبي )“احلكومة”( بقيمـة 545.400 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2008 )2007 – 
ألف درهم(. نتج هذا القرض نتيجة حتويل للحكومة لبعض القروض والسلفيات غير العاملة والتي كانت في السابق مضمونة من قبل احلكومة. إن لدى البنك مبلغ 

مساوي يتمثل بودائع طويلة األجل وذلك ملقابلة القرض بدون فائدة إلى حكومة أبوظبي )إيضاح 16(.

ضمانات

يحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفيات وذلك بشكل على املمتلكات والسيارات واآلالت، والهوامش النقدية، الودائع الثابتة، والضمانات وغيرها. يوافق 
البنك على ضمانات في الغالب من بنوك محلية لديهم سمعة جيدة أو بنوك عاملية، شركات كبيرة محلية وشركات عاملية، وأفراد ذو دخل عالي. تقوم اإلدارة حالياً 
بتقدير القيمة العادلة لهذه الضمانات. إن قيمة هذه الضمانات كما في 31 ديسمبر 2008 تساوي تقريباً 77.922.451 الف درهم )2007 – 55.015.564 ألف 

درهم( .

لقد كانت احلركة على مخصص االنخفاض لقيمة القروض والسلفيات املقيمة إفرادياً واملقيمة كمجموعة كما يلي:

2007 2008

املجموع
كمجموعةالقروض املقيمة إنخفاض قيمة 

إفرادياًالقروض املقيمة إنخفاض قيمة  املجموع
إنخفاض قيمة 

القروض املقيمة 
كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض املقيمة 

إفراديًا
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

982.882 323.653 659.229 1.149.957 433.465 716.492 كما في 1 يناير
295.300 117.439 177.861 1.378.359 1.086.280 292.079 احململ خالل السنة 

)151.937( -  )151.937) (176.282) -  (176.282) مبالغ مسترجعة

19.305 )7.855( 27.160 (86.728) (191.921) 105.193
صافي مبالغ مت إسترجاعها/ 

)شطبها(
4.407 228 4.179 (7.176) (433) (6.743) حتويل عملة

1.149.957 433.465 716.492 2.258.130 1.327.391 930.739 كما في 31 ديسمبر

يشمل مخصص إنخفاض قيمة القروض املقيمة كمجموعة للسنة على مبلغ 443.637 ألف درهم )إيضاح 34( مقابل مقايضات عدم تسديد اإلئتمان.

إن ترتيب القطاع اإلقتصادي حملفظة القروض والسلفيات بعد خصم الفوائد املعلقة هو كما يلي:

2007 2008
إجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات إجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم القطاع االقتصادي

14.563 - 14.563 13.743 - 13.743 الزراعي
917.028 701.989 215.039 686.922 181.377 505.545 الطاقة

2.182.947 17.662 2.165.285 2.198.587 - 2.198.587 التجارة
3.684.252 183.011 3.501.241 4.280.490 165.285 4.115.205 متويل املقاولني
9.220.774 - 9.220.774 16.189.232 - 16.189.232 تطوير وإنشاءات
7.514.026 - 7.514.026 6.785.561 - 6.785.561 إستثمار عقاري
2.557.301 1.286.206 1.271.095 3.817.994 104.270 3.713.724 النقل واملواصالت
4.213.730 965.455 3.248.275 8.107.208 1.617 8.105.591 األفراد
7.495.851 6.660 7.489.191 14.331.441 - 14.331.441 األفراد – قروض التجزئة

10.479.289 - 10.479.289 14.427.247 - 14.427.247
األفراد – قروض مقابل املتاجرة 

باألسهم
1.735.910 - 1.735.910 3.137.112 - 3.137.112 احلكومي

12.282.107 2.111.759 10.170.348 13.540.396 1.336.473 12.203.923 مؤسسات مالية
2.588.491 1.147.421 1.441.070 1.911.539 206.382 1.705.157 الصناعة

11.327.035 3.120.556 8.206.479 20.883.968 2.944.920 17.939.048 خدمات 
612.735 36.730 576.005 759.660 36.730 722.930 أخرى

76.826.039 9.577.449 67.248.590 111.071.100 4.977.054 106.094.046 اإلجمالي

)1.149.957( (2.258.130) ينزل: مخصص إنخفاض القيمة
                   

75.676.082 108.812.970 اإلجمالي

األدوات املالية املشتقة  9

خالل مسار األعمال اإلعتيادية يبرم البنك معامالت مشتقة متنوعة تتضمن متغيرات. إن األداة املالية املشتقة هي عقد مالي ما بني طرفني بحيث تعتمد الدفعات 
على التحركات في سعر واحدة أو أكثر من األدوات املالية املتضمنة ومرجع املعدل أو املؤشـر. تتضمن أدوات املشتقات املالية التي يدخل فيها البنك عقود آجلة، 

خيارات، وعقود مستقبلية ومقايضات. 

يقوم البنك باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية وذلك ألغراض التحوط وعدم التحوط:

معامالت العمالت اآلجلة:

متثل عقود العمالت اآلجلة إلتزام بشراء عملة أجنبية أو محلية مبا فيها معامالت فورية، غير مسلمة. إن املعامالت املستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد 
متثل إلتزامات تعاقدية إلستالم أو تسديد مبالغ صافية مبنية على التغيرات في أسعار العمالت أو الفوائد أو شراء أو بيع عمالت أجنبية أو أداة مالية بتاريخ 
مستقبلي وبسعر محدد يتم إبرامها في سوق مالي منتظم. إن مخاطر اإلئتمان متدنية حيث أن العقود املستقبلية مضمونة بالنقد أو أوراق مالية مدرجة وأن التغيرات 
في العقود املستقبلية يتم تسديدها يومياً مع التبادل. إن إتفاقيات املعدالت املستقبلية متثل إتفاقيات معدالت فوائد مستقبلية يتم التفاوض بها إفرادياً وتطلب 

تسديد نقدي بتاريخ مستقبلي للفرق ما بني معدل الفائدة املتفق عليه ومعدل الفائدة للسوق بناًء على مبلغ القيمة اإلسمية. 

معامالت املقايضة

متثل معامالت مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد إلتزام ملبادلة تدفق نقدي بآخر. وينتج عن املقايضات تبادل عمالت أو معدالت فوائد )مثل معدالت محددة أو 
متغيرة( أو مجموعة منها )أي مقايضات تبادل عمالت ملعدالت فائدة(. ومبوجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضة عمالت مشتقة. 
إن مخاطر البنك اإلئتمانية متثل التكلفة اإلحتمالية لإلستعاضة عن عقود املقايضة إذا لم تقم اجلهات األخرى بتنفيذ إلتزامها. ويتم مراقبة هذه املخاطر بفعالية 
وذلك بالرجوع إلى القيمة املالية العادلة واجلزء من املبلغ اإلسمي للعقد وسيولة السوق. وللتحكم مبعدل مخاطر اإلئتمان املأخوذة يقوم البنك مبراجعة القيمة 

اإلئتمانية للجهات األخرى باستعمال الطرق املماثلة للطرق املستعملة لعمليات اإلقراض.
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األدوات املالية املشتقة )يتبع(  9

معامالت اخليار:

متثل معامالت خيار العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد إتفاقيات تعاقدية يقوم مبوجبها البائع )املكتتب( مبنح املشتري )احلامل( حق وليس إلتزام في أن يقوم 
بشراء )خيار الطلب( أو بيع )خيار بيع( بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة لقيمة محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية وذلك بسعر محدد مسبقاً. ويستلم البائع عالوة 
من املشتري وذلك مقابل حتمل مخاطر العمالت األجنبية أو معدل الفائدة. إن اخليارات قد تكون متاجر بها في السوق أو متفاوض عليها بني البنك والعميل من 

خالل وسطاء خارج السوق.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة هي مبينة أدناه:

القيم العادلة
املطلوبات املوجودات
ألف درهم ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2008

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض املتاجرة
1.044.644 1.036.452 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
3.812.645 3.743.250 مقايضات أسعار الفائدة و عقود معدالت آجلة

442.632 457.996 خيارات
11.773 13.224 عقود مستقبلية

534.015 558.356 عقود املنتجات اآلجلة
392.991 393.408 مقايضات الطاقة 

6.238.700 6.202.686

125.266 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط -

6.363.966 6.202.686

القيم العادلة
املطلوبات املوجودات
ألف درهم ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2007

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض املتاجرة
171.556 126.498 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

1.641.097 1.599.877 مقايضات أسعار الفائدة و عقود معدالت آجلة
387.675 414.199 خيارات

1.216 1.826 عقود مستقبلية
206.477 228.794 عقود املنتجات اآلجلة

5.248 5.248 مقايضات الطاقة 

2.413.269 2.376.442

- 691.800 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط

2.413.269 3.068.242

إن املشتقات املالية احملتفظ بها للتحوط تتكون من مقايضات معدل الفائدة، ومقايضات العمالت املشتقة. يتم معاجلة هذه املشتقات املالية باعتبارها حتوط للقيمة 
العادلة.

مخاطر االئتمان املتعلقة باملشتقات

تنشأ مخاطر االئتمان املتعلقة مبشتقات األدوات املالية من احتمال إخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية اإليجابية لألدوات املالية 
التي تكون في صالح البنك. يقوم البنك بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع عدة مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني اجليد.

األدوات املالية املشتقة احملتفظ بها أو املصدرة لغرض املتاجرة

تتكون معظم أنشطة املتاجرة التي يقوم بها البنك في عرض حلول حتوط على العمالء بأسعار تنافسية وذلك لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر 
احلالية واملتوقعة. ويقوم البنك إيضاً بإدارة املخاطر الناجتة عن عمليات العمالء والدخول في مواقف يتوقع احلصول على أرباح من التحركات املالئمة لألسعار 

أو املعدالت أو املؤشرات.

األدوات املالية املشتقة احملتفظ بها أو املصدرة مقابل التحوط

الفائدة  البنك لتقلبات أسعار  املالية لغرض التحوط للمخاطر كجزء من أنشطة إدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعرض  البنك مشتقات األدوات  يستخدم 
والصرف. يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية اآلجلة، وعقود تبادل العمالت وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف والفائدة كما 
يستخدم البنك عقود التبادل ألسعار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن بعض األدوات املالية ذات املعدل الثابت. وفي جميع هذه احلاالت 
يتم بصفة رسمية توثيق عالقة وهدف التحوط مبا في ذلك تفاصيل البند الذي يتم التحوط له ومشتق التحوط، ويتم تسجيل هذه املعامالت على أنها معامالت 

حتوط القيمة العادلة.

استثمارات في أوراق مالية   10

2008

املجموع باقي دول العالم
دول مجلس التعاون 

اخلليجي األخرى اإلمارات العربية املتحدة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
استثمارات متاحة للبيع

مدرجة:
170.746 170.746 -  - أوراق بسعر صرف عائم 
575.007 575.007 -  - تعهدات مدينة مضمونة 

(385.395) (385.395) -  - مخصص إنخفاض القيمة 

360.358 360.358 -  - املجموع اإلجمالي 
89.946 326 -  89.620 أدوات حقوق ملكية

1.092.340 -  107.839 984.501 سندات مالية 
71.283 -  -  71.283 استثمارات في صناديق أخرى

281.509 281.509 -  - أوراق مالية حكومية 

1.895.436 642.193 107.839 1.145.404 مجموع اإلستثمارات املدرجة

غير مدرجة:
165.285 165.285 -  - أوراق بسعر صرف عائم 
352.889 94 -  352.795 أدوات حقوق ملكية
(25.214) (14.905) -  (10.309) مخصص إنخفاض القيمة

492.960 150.474 -  342.486 املجموع اإلجمالي
1.034.341 -  -  1.034.341 سندات مالية 

57 57 -  - استثمارات في صناديق أخرى 

1.527.358 150.531 -  1.376.827 مجموع اإلستثمارات غير مدرجة

3.422.794 792.724 107.839 2.522.231 مجموع اإلستثمارات املتاحة للبيع
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استثمارات في أوراق مالية )يتبع(   10

2007

املجموع باقي دول العالم
دول مجلس التعاون 

اخلليجي األخرى
اإلمارات العربية 

املتحدة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة:

568.142 568.142 -  - أوراق بسعر صرف عائم 
649.720 649.720 -  - تعهدات مدينة مضمونة 

)315.882) )315.882) -  - مخصص إنخفاض القيمة 

901.980 901.980 -  - املجموع اإلجمالي 
128.399 344 -  128.055 أدوات حقوق ملكية

1.237.160 -  95.534 1.141.626 سندات مالية 
26.599 26.599 -  - استثمارات في صناديق أخرى 

174.207 174.207 -  - أوراق مالية حكومية 

2.468.345 1.103.130 95.534 1.269.681 مجموع اإلستثمارات املدرجة

غير مدرجة:
180.205 180.205 -  - أوراق بسعر صرف عائم 
36.730 36.730 -  - تعهدات مدينة مضمونة 

)62.630) )62.630) -  - مخصص إنخفاض القيمة 

154.305 154.305 -  - املجموع اإلجمالي 
246.286 -  -  246.286 أدوات حقوق ملكية
30.625 -  -  30.625 أخرى

431.216 154.305 -  276.911 مجموع اإلستثمارات غير مدرجة

2.899.561 1.257.435 95.534 1.546.592 مجموع اإلستثمارات املتاحة للبيع

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
مدرجة:

183.650 183.650 -  - أوراق مالية بسعر صرف عائم 
)115.023) )115.023) -  - مخصص إنخفاض القيمة 

68.627 68.627 -  -  

2.968.188 1.326.062 95.534 1.546.592 مجموع اإلستثمارات في أوراق مالية

إن القيمة العادلة لإلستثمارات احملتفظ بها حتى اإلستحقاق تساوي تقريباً قيمتها املدرجة ناقص مخصص إنخفاض القيمة كما في 31 ديسمبر 2007.

إن احلركة على إستثمارات في أوراق مالية لسنة 2008 هي كما يلي:

املجموع
محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق متاحة للبيع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم

2.968.188 68.627 2.899.561 القيمة العادلة كما في 1 يناير 2008
2.477.760 -  2.477.760 إضافات

(1.725.876) (53.887) (1.671.989) إستبعادات وتعديالت القيمة العادلة
(14.740) (14.740) - إستثمارات مت شطبها خالل السنة 

(282.538) -  (282.538) خسائر إنخفاض القيمة

3.422.794 -  3.422.794 القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2008

إن احلركة على إستثمارات في أوراق مالية لسنة 2007 هي كما يلي:

املجموع
محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق متاحة للبيع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم

3.700.744 262.110 3.438.634 القيمة العادلة كما في 1 يناير 2007
1.141.500 -  1.141.500 إضافات

)1.380.521) )78.460) )1.302.061) إستبعادات وتعديالت القيمة العادلة
)493.535) )115.023) )378.512) خسائر إنخفاض القيمة

2.968.188 68.627 2.899.561 القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2007

إن احلركة في مخصص إنخفاض القيمة هي كالتالي: 

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

- 493.535 الرصيد كما في 1 يناير
378.512 296.070 مخصص إلستثمارات متاحة للبيع
115.023 مخصص إلستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق -

- (13.532) عكس نتيجًة إلستبعاد إستثمارات متاحة للبيع 
- (365.464) إستثمارات مت شطبها

493.535 410.609 الرصيد كما في 31 ديسمبر
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

استثمارات في أوراق مالية )يتبع(   10

تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية إستثمار في وسائل إستثمار مركبة وموجودات أخرى مالية مركبة مثل التعهدات املدينة املضمونة والتي يعتمد أدائها على 
ضمانات موجودة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة وتتكون معظمها من موجودات في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية. 

كما في 31 ديسمبر 2008، بلغت القيمة اإلسمية والقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات 1.243.259 ألف درهم و 911.038 ألف درهم على التوالي. وقد تأثرت هذه 
األوراق املالية سلبياً نتيجة لألزمة املالية العاملية والتي نتجت عن هبوط في سوق الرهونات العقارية الثانوي في الواليات املتحدة األمريكية واألحوال التأمينية 
األخيرة في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وما تبعها من أزمة السيولة وحالة السوق السلبية والتي نتج عنها زيادة مهمة في اإلخالل. لقد خصص البنك مبلغ 

400.300 ألف درهم ملقابلة اإلنخفاض من التعرضات لهذه األوراق.

لهذه  املتوقعة  اإلقتصادية  والظروف  احلالي  السوق  وضع  على  بناًء  البنك  إدارة  قبل  من  العادلة  القيمة  في  اإلنخفاض  عن  الناجتة  اخلسائر  تقدير  مت  لقد 
اإلستثمارات.

لقد عنّي البنك مستشارين مستقلني وهما “بريكانيا” و “بالك روك” وذلك ليعملوا كمديري أصول ومستشارين حملفظة اإلستثمارات املركبة. باإلضافة فإنه خالل 
السنة تعاقد البنك ليحصل على توثيق كامل ومراجعة التركيب جلميع هذه األصول.

ويقدم هذين املستشارين النصح من أجل إعادة جدولة بعض من التعرضات في الوقت املالئم وإلغاء اإلستثمار ويقدموا التقييم للقيمة اإلقتصادية املمكن حتصيلها 
لهذه اإلستثمارات.

لقد إستخدم املستشارون مزيج من األساليب النوعية والكمية لتقييم القيمة اإلقتصادية واخلسارة املقّدرة احملتملة إن وجدت، لإلستثمارات في األوراق املالية. إن 
مناذج التقييم تستخدم عدة سيناريوهات مع إفتراضات متغيرة بخصوص تقلب األسعار وحجم الهبوط اإلقتصادي املتغيرة. وتغير هذه النماذج إفتراضات الرهونات 
مبنية على حتويل عناصر املخاطر لتقييم حدة اخلسائر احملتملة على اإلستثمار، وتقوم أيضاً باختبار نقاط اخلسائر لفئات محددة من املخاطر التي تتمثل في 

اإلستثمارات اإلفرادية.

إن حتديد النماذج، ومضامير التقييم واملدخالت املستخدمة في تقييم القيمة اإلقتصادية يتم تعديلها لديناميكية السوق وذلك بخصوص بند األصل املتعلق به 
وطبيعة الرهن ملساندة اإلستثمارات. إن املؤشرات للمعامالت املسنودة بقروض مبا فيها التحركات املهمة في أسعار القروض على أساس أسبوعي والتي تكون 
أعلى عن مبلغ محدد أو نسبة محددة يتم التحصل عليها إلعادة تغيير القيم، كقرض قد تدنى إلى أقل من املركز املئوي 25 من بني كل أسعار القروض في القطاع. 
باإلضافة إلى مؤشرات لقياس تركيب التعهدات املدينة املضمونة والتي تضم فحص املقربة إلى الغطاء، تقييم الرهونات املتعلقة بها التي تكون في وضع معني )1( 
زادت نسبة القرض املجهد )إخالل ألكثر من 60 يوم، إغالق الرهن وحتركات التعهدات( مببلغ محدد أو )2( تكون قد وصلت إلى حد معني من اإلجهاد قد ينتج 

عنها إنتهاك وتضم التحليالت النوعية األخرى مناذج التدفق النقدي، التنبؤ بإحتمال فحص التحول )زيادة الرهن أو غطاء الفوائد(. 

وتضم القياسات كمية التأثير احملتمل لتغير التصنيف، كاملؤشرات املجبرة على اإلستثمارات كما وتضم تغير التصنيف على األصول ضمن احملفظة.

إن احلد األقصى للتعرضات للمخاطر اإلئتمانية على اإلستثمارات في األوراق املالية محددة بالقيمة املدرجة لهذه اإلستثمارات. يقوم البنك مبراقبة التصنيفات 
اإلئتمانية لألطراف املعاكسة والتي توضع لديها اإلستثمارات بشكل نظامي. 

إستثمارات في شركات زميلة  11

2007 2008 اسم الشركة الزميلة
ألف درهم ألف درهم

-  4.327.529 آر إتش بي كابيتال برهارد
-  100.000 أبوظبي التجاري للتمويل ش.م.خ.

-  4.427.529 القيمة املدرجة كما في 31 ديسمبر

إن تفاصيل استثمار البنك في الشركات الزميلة هي كما يلي:

نسبـة امللكيةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركات الزميلة

آر إتش بي كابيتال برهاردأ(
تقدمي كافة اخلدمات البنكية للشركات واألفراد 

واخلدمات اإلسالمية واإلستشارات املالية والتأمني 
واإلستثمارات العقارية

25%ماليزيا

20%اإلمارات العربية املتحدةالتمويل العقاريأبوظبي التجاري للتمويل ش.م.خ.ب(

)أ(  بتاريخ 14 مايو 2008، استحوذ البنك من خالل شركته التابعة اململوكة بالكامل بنك أبوظبي التجاري هولدينغ )ماليزيا( اس دي أن برهارد على 25% من 
حقوق ملكية بنك آر إتش بي كابيتال برهارد، ماليزيا )“الشركة الزميلة”(. 

مت اإلعتراف بالزيادة في تكلفة اإلستحواذ عن صافي حصة البنك في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة احملددة البالغة 2.048.390 ألف 
درهم كشهرة ومت إدراجها ضمن القيمة املدرجة لإلستثمار في الشركات الزميلة. قامت اإلدارة بتقييم اإلنخفاض في كامل القيمة املدرجة لإلستثمارات في الشركات 

الزميلة كما هو مبني في إيضاح 4/4 وحددت عدم وجود خسائر إنخفاض القيمة في السنة احلالية.

إن أدوات حقوق ملكية بنك آر إتش بي كابيتال برهارد مدرجة في بورصة األوراق املالية، ماليزيا، وبلغت قيمة االستثمارات املدرجة كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 
2.233.736 الف درهم.

مت تعديل حصة البنك في أرباح الشركة الزميلة وذلك للفروقات الناجتة من حتويل املعايير احملاسبية املاليزية إلى املعايير الدولية للتقارير املالية.

خالل السنة، قام البنك باملساهمة بنسبة 02% من حقوق ملكية أبوظبي التجاري للتمويل ش.م.خ.، اإلمارات العربية املتحدة.  )ب( 
 

فيما يلي أحدث املعلومات املالية املدرجة امللخصة للشركات الزميلة كما في 30 سبتمبر 2008:

ألف درهم

111.394.998 مجموع املوجودات
103.359.124 مجموع املطلوبات

8.035.874 صافي املوجودات

4.778.119 مجموع إيرادات الفوائد وإيرادات التشغيل األخرى

907.543 مجموع ربح الفترة
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إستثمارات عقارية  12

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

- 445.730 كما في 1 يناير
90.076 إضافات -
60.293 8.614 حتويل من ممتلكات ومعدات، بالصافي

295.361 178.148 زيادة في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية 

445.730 632.492 كما في 31 ديسمبر

العقارية  العادلة لإلستثمارات  القيمة  بالبنك. يتم تقدير  العقارية للبنك من قبل مقّيمني مستقلني ليست لهم صلة  العادلة لالستثمارات  القيمة  مت حتديد 
بانتظام بإعتبار األسعار احلالية لنفس العقارات في نفس املوقع والظروف، مع التعديالت ليتم عكس أي تغيرات في الطبيعة، املوقع، أو الظروف اإلقتصادية منذ 
تاريخ حصول العملية بهذه األسعار. إن التاريخ الفعلي لتقييم اإلستثمارات هو 31 ديسمبر 2008. إن جميع اإلستثمارات العقارية للبنك موجودة في اإلمارات 

العربية املتحدة

موجودات أخرى    13

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

664.718 775.711 فوائد مستحقة القبض  
37.937 17.591 ضرائب مستقطعة
93.662 - دفعة مقدمة لشراء إستثمار 

126.867 145.437 مصاريف مدفوعة مقدما 
180.448 70.562 رصيد مقاصة مدين
493.120 887.669 أوراق قبول
155.969 313.152 أخرى

1.752.721 2.210.122

تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقدمي مستندات مسحوبة مبوجب خطابات اإلئتمان. 

ممتلكات ومعدات، صافي  14

املجموع
أعمال رأسمالية 

قيد التنفيذ
معدات وملحقات 

احلاسب اآللي
أثـاث 

وسيارات ومعدات عقارات مستأجرة عقارات مبلكية حرة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

التكلفة أو التقييم
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 إضافات خالل السنة

- (62.770) 13.158 8.822 24.935 15.855 حتويالت
(2.511) (2.511) حتويل إلى املصاريف - - - -

(64.833) - - - - (64.833) حتويل إلى إستثمارات عقارية
(500) - - - - (500) إستبعادات

793.803 39.259 191.172 93.060 57.136 413.176 1 يناير 2008
(2.053) - (79) (934) - (1.040) فرق عملة

157.163 140.313 3.515 11.651 317 1.367 إضافات خالل السنة
- (52.550) 28.712 9.636 8.054 6.148 حتويالت

(2.365) (2.365) حتويل إلى املصاريف - - - -
(24.821) - - - - (24.821) حتويل إلى إستثمارات عقارية

921.727 124.657 223.320 113.413 65.507 394.830 31 ديسمبر 2008

االستهالك املتراكم
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 محمل خالل السنة 
(4.540) - - - - (4.540) حتويالت

(346) - - - - (346) إستبعادات

301.302 - 93.620 61.328 17.632 128.722 1 يناير 2008
(884) - (48) (825) - (11) فرق عملة

57.330 - 24.695 12.080 5.585 14.970 محمل خالل السنة 
(16.207) - - - - (16.207) حتويل إلى إستثمارات عقارية

341.541 - 118.267 72.583 23.217 127.474 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة املدرجة
580.186 124.657 105.053 40.830 42.290 267.356 31 ديسمبر 2008

492.501 39.259 97.552 31.732 39.504 284.454 31 ديسمبر 2007
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أرصدة مستحقة للبنوك  15

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

227.825 998.342 حسابات جارية وودائع حتت الطلب
5.370.551 5.906.921 ودائع - بنوك

5.598.376 6.905.263

ودائع العمالء  16

2007 2008 
ألف درهم ألف درهم

الفئة:
13.347.838 14.653.828 ودائع ألجل وحتت الطلب 
1.114.235 1.230.648 حسابات توفير

38.866.846 64.438.702 ودائع ثابتة
609.480 545.400 ودائع حكومية طويلة األجل )إيضاح 8(

-  2.115.062 ودائع متعلقة مبنتجات إسالمية 
3.222.421 1.377.181 أوراق جتارية باليورو

57.160.820 84.360.821

القطاع:
17.755.863 15.489.461 أفراد
25.298.035 38.690.102 جتاري
14.106.922 30.181.258 حكومي

57.160.820 84.360.821

مت اصدار األوراق التجارية باليورو عاملياً وصدرت غالبيتها في اململكه املتحدة وبلدان اوروبيه اخرى. 

تتضمن الودائع املتعلقة مبنتجات إسالمية ما يلي:

2007 2008 
ألف درهم ألف درهم

املنتجات
-  158.697 ودائع مضاربة وحسابات توفير
-  1.937.984 ودائع وكالة
-  18.381 وديعة

-  2.115.062

إن توزيعات أرباح حاملي ودائع وكالة خالل السنة بلغت 27.865 ألف درهم )2007 – ال شيء(.

أوراق مالية إلزامية التحويل  17

خالل السنة، أصدر البنك أوراق مالية إلزامية التحويل بقيمة إسمية بلغت 4.800.000 ألف درهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية جديدة خالل 3 سنوات من 
تاريخ اإلصدار. أعتمد البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة على أن تعد األوراق املالية اإللزامية التحويل من كفاية رأس مال الطبقة األولى “1” مبوجب 
متطلبات األنظمة ووفقاً لذلك تشمل في إحتساب كفاية رأس املال )إيضاح 45(. تستحق فوائد على هذه األوراق حتى تاريخ التحويل كل ربع سنة بسعر ايبور زائد 

1.5% بالسنة. 

إن العائدات املستلمة من إصدار األوراق املالية اإللزامية التحويل قد مت تقسيمها إلى عنصر اإللتزام الذي ينشأ من دفعات الفوائد وعنصر حقوق امللكية، والذي 
ميثل القيمة املستقبلية املتبقية لتسليم حقوق ملكية البنك كما يلي:

  
2008 

ألف درهم

4.800.000 عوائد إصدار سندات إلزامية التحويل
(21.635) تكلفة اإلصدار

4.778.365 صافي العوائد احملصلة
(144.482) عنصر اإللتزام عند اإلعتراف األولي

4.633.883 عنصر حقوق امللكية عند اإلعتراف األولي

144.482 عنصر اإللتزام عند اإلعتراف األولي
168.106 تكلفة الفائدة للسنة

(144.153) الفائدة املدفوعة خالل السنة

168.435

مت إحتساب الفائدة احململة للسنة بتطبيق سعر الفائدة الفّعال مبعدل 7.80% سنوياً. يتم قياس عنصر املطلوبات بالتكلفة املطفأة.
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قروض قصيرة ومتوسطة األجل  18

إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 31 ديسمبر 2008 هي كما يلي:

املجموع أكثر من 3 سنوات 1-3 سنوات خالل سنة العملة  األداة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

126.489 126.489 -  - دوالر استرالي  أوراق مالية غير مضمونة
256.366 -  -  256.366 يورو
142.181 94.787 47.394 - دوالر هوجن كوجن 
202.917 -  202.917 - ين ياباني 

2.677.158 -  2.677.158 - جنيه استرليني  
127.629 127.629 -  - كرونا سلوفاكية 
39.083 39.083 -  - رند جنوب أفريقيا 

1.550.225 -  1.550.225 - فرنك سويسري 
369.749 -  369.749 - دوالر سنغافوري 
88.527 88.527 -  - ليرة تركي 

5.913.000 1.753.000 -  4.160.000 درهم إماراتي 
4.095.395 73.460 3.783.190 238.745 دوالر أمريكي

15.588.719 2.302.975 8.630.633 4.655.111
12.273.330 6.978.700 3.474.658 1.819.972 دوالر أمريكي قرض مشترك

820.372 -  -  820.372 يورو
1.469.200 1.469.200 -  - دوالر أمريكي  أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم

30.151.621 10.750.875 12.105.291 7.295.455

414.927 تعديالت القيمة العادلة من مقايضة عملة

30.566.548

تتضمن القروض القصيرة واملتوسطة األجل مبلغ 8.280.246 ألف درهم )2007 – 7.380.698 ألف درهم( قد مت التحوط له بإستعمال عقود مقايضة العمالت 
املتداخلة.

إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 31 ديسمبر 2007 هي كما يلي:

املجموع أكثر من 3 سنوات 1-3 سنوات خالل سنة العملة  األداة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

307.656 161.924 -  145.732 دوالر استرالي أوراق مالية غير مضمونة
270.829 -  270.829 - يورو 
188.332 141.249 -  47.083 دوالر هوجن كوجن
164.113 164.113 -  - ين ياباني 
42.751 -  -  42.751 دوالر نيوزيالندي 

3.669.970 3.669.970 -  - جنيه استرليني  
120.828 120.828 -  - كرونا سلوفاكية 
53.985 53.985 -  - رند جنوب أفريقيا 

1.641.601 981.037 490.518 170.046 فرنك سويسري
116.665 116.665 -  - ليرة تركي 

5.718.000 1.753.000 2.765.000 1.200.000 درهم إماراتي 
4.205.585 36.730 3.985.205 183.650 دوالر أمريكي

قرض مشترك
16.500.315 7.199.501 7.511.552 1.789.262

أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم
9.182.500 5.509.500 3.673.000 - دوالر أمريكي 

1.469.200 1.469.200 -  - دوالر أمريكي 

27.152.015 14.178.201 11.184.552 1.789.262 تعديالت القيمة العادلة من مقايضة عملة

218.249

27.370.264
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قروض قصيرة ومتوسطة األجل )يتبع(  18

تستحق دفعات الفائدة على األوراق املالية غير املضمونة كل ربع سنة ونسبة الفائدة كما في 31 ديسمبر 2008 هي كما يلي:

أكثر من 3 سنوات 1-3 سنوات خالل سنة العملة
فائدة على أساس معدل سعر الدوالر 

األسترالي لثالثة أشهر زائد 30 نقطة أساسية - - دوالر استرالي

- - فائدة على أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 12 
نقطة أساسية. يورو

فائدة على أساس معدل سعر هوجن كوجن 
املعروض لثالثة أشهر زائد 29 نقطة.

فائدة على أساس معدل سعر هوجن كوجن 
املعروض لثالثة أشهر زائد 35 نقطة. - دوالر هوجن كوجن

- فائدة مبعدل ثابت بسعر 1.66% بالسنة. - ين ياباني
- فائدة مبعدل ثابت بسعر 5.625% بالسنة. - جنيه استرليني 

فائدة على أساس بريبور لثالثة أشهر زائد 11 
نقطة أساسية. - - كرونا سلوفاكية

فائدة على أساس جيبار لثالثة أشهر زائد 41 
نقطة أساسية. - - رند جنوب أفريقيا

-
فائدة على أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 

10 نقاط أساسية وفائدة مبعدل ثابت 
بسعر 2.76% بالسنة.

- فرنك سويسري

- فائدة مبعدل ثابت بسعر 4.08% بالسنة. - دوالر سنغافوري
فائدة مبعدل ثابت بسعر 12.75% بالسنة. - - ليرة تركي

فائدة مبعدل ثابت بسعر 6% بالسنة.
فائدة على أساس ايبور لثالثة أشهر زائد 
صفر إلى 52 نقطة أساسية وفائدة على 
أساس ايبور لستة أشهر أساسية زائد 8 

نقاط أساسيًة.
درهم إماراتي 

فائدة مبعدل ثابت بسعر 5.3875% بالسنة.
فائدة مبعدل ثابت بسعر 5.25% سنوياً 

وثالثة أشهر ليبور زائد 30 إلى 35 نقطة 
أساسية.

فائدة على أساس ليبور لثالثة أشهر زائد 24 
إلى 30 نقطة أساسية. دوالر أمريكي

تستحق دفعات الفائدة على القرض املشترك كل شهر بسعر كوبون يعادل 25 نقطة أساسية إلى 27.5 نقطة أساسية زيادة على ليبور لشهر، وتستحق دفعات الفائدة 
على القرض املشترك كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل 27.5 نقطة أساسية إلى 110 نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر، وتستحق دفعات الفائدة على 
القرض املشترك كل سنة بسعر كوبون يعادل 115 نقطة أساسية على ليبور لسنة. يحق للبنك أن ميدد القرض املشترك ملدة عامني إضافيني من تاريخ اإلستحقاق. 

تستحق دفعات الفائدة على األوراق املالية الثانوية بسعر صرف عائم كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل 60 نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر.

مت احلصول على األوراق املالية الثانوية من مؤسسات مالية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة وهي مؤهلة كقرض ثانوي رأسمالي بالدرجة الثانية للخمس سنوات 
األولى ولغاية عام 2011 وبعد ذلك يتم إطفاؤها مبعدل 20% سنوياً ولغاية 2016 وذلك ألغراض إحتساب كفاية رأس املال )إيضاح 45( إذا لم يتم إسترجاعها خالل 

عام 2011. مت إعتماد هذا من قبل البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

لدى البنك أيضاً تسهيالت غير مضمونة وغير مستخدمة بقيمة 175.000 ألف دوالر أمريكي )2007 – 850.000 ألف دوالر أمريكي( من مجموعة بنوك مع فترة 
سحب لسنة واحدة.

مطلوبات أخرى  19
2007 2008

ألف درهم ألف درهم

547.742 673.782 فوائد مستحقة الدفع
67.610 109.906 مخصصات نهاية اخلدمة للموظفني
77.143 503.968 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

347.627 271.194 حساب مقاصة دائن
104.123 108.863 إيرادات مؤجلة
493.120 887.669 أوراق قبول
622.012 892.643 أخرى

2.259.377 3.448.025

تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقدمي مستندات مسحوبة مبوجب خطابات اإلئتمان. 

رأس املال  20

املصدر واملدفوع بالكامل املصرح به 
2007 2008

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

4.000.000 4.810.000 4.810.000 اسهم عادية بقيمة 1 درهم

2007 2008

ألف درهم عدد األسهم ألف درهم عدد األسهم

4.000.000 4.000.000.000 4.000.000 4.000.000.000 كما في 1 يناير 
-  -  810.000 810.000.000 أسهم منحة مصدرة خالل السنة

4.000.000 4.000.000.000 4.810.000 4.810.000.000 كما في 31 ديسمبر

خالل سنة 2006، مت حتويل كامل األسهم اململوكة من قبل هيئة أبوظبي لالستثمار والبالغة 64.841% من راس املال املصدر واملدفوع الى مجلس أبوظبي لالستثمار 
وذلك مبوجب القانون رقم 16 من عام 2006. وافق مساهمو البنك بتحويل هذه األسهم في إجتماع اجلمعية العمومية غير العاديه للبنك التي عقدت في 18 مارس 

 .2007

وافق املساهمون في إجتماع اجلمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 21 ابريل 2008 على توزيع أرباح لسنة 2007 بقيمة 1.210.000 ألف درهم تتكون من 
توزيعات نقدية بنسبة 10% من رأس املال املدفوع تبلغ 400.000 ألف درهم وأسهم منحة مبعدل 20.25% من رأس املال املدفوع بقيمة 810.000 ألف درهم.

االحتياطيات    21

االحتياطي النظامي

وفقا للمادة رقم 82 من القانون االحتادي رقم 10 لسنة 1980، يتم حتويل 10% من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ميكن للبنك إيقاف هذا التحويل 
عندما يبلغ رصيد االحتياطي النظامي 50% من رأسمال البنك املدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االحتياطي القانوني

السنة  أرباح  يتم حتويل 10% من صافي  للبنك،  النظام األساسي  واملادة رقم 84 من  التجارية االحتادي رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(  الشركات  لقانون  وفقا 
إلى االحتياطي القانوني. ميكن للبنك إيقاف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي القانوني 50% من رأسمال البنك املدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع.

االحتياطي العام 

وفقاً للمادة 84 في النظام األساسي للمصرف، مت حتويل نسبة إضافية من صافي أرباح السنة إلي احتياطي عام بناءاً على توصية مجلس اإلدارة. ميكن للبنك 
إيقاف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي العام 25% في رأس مال البنك املدفوع. إن هذا االحتياطي ممكن أن يستخدم فقط بناءاً على توصية مجلس 

اإلدارة وموافقة املساهمني. 

احتياطي طوارئ

لقد مت انشاء هذا االحتياطي ملقابلة املخاطر أو الطوارئ املستقبلية غير املتوقعة وغير املنظورة التي قد تنتج عن املخاطر البنكية العامة.
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برنامج خيار شراء األسهم للموظفني   22

خالل السنة، كون البنك برنامج خيار شراء األسهم طويل األجل للموظفني )“البرنامج”( وذلك بغرض تقدير املوظفني الرئيسيني اجليدين وإبقائهم. ووفقاً للبرنامج، 
سيتم منح املوظفني أسهم في البنك والتي سيتم شراؤها بأسعار محددة وسيتم اإلحتفاظ بهم من قبل  ACB LTIP )IOM( Limited وهي شركة تضم في 

التوحيد إلى تاريخ اإلكتساب. إن األسهم املمنوحة تكتسب على فترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ منحها.

مبوجب برنامج خيار الشراء املذكور أعاله، منح البنك للموظفني الرئيسيني أسهم بقيمة عادلة بلغت 38.131 ألف درهم من تاريخ املنح، ومت اإلعتراف بها في بيان 
الدخل على أساس معدل ثابت ملدة 3 سنوات من تاريخ املنح.

أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع  23

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008، إقترح مجلس اإلدارة على أن يتم توزيع أرباح نقدية بقيمة 481.000 ألف درهم متثل 10% من رأس املال املدفوع كتوزيعات. 
)2007: دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 400.000 ألف درهم وأسهم منحة بقيمة 810.000 ألف درهم والتي متثل 10% و 20.25% من رأس املال املدفوع على 

التوالي(. يخضع هذا إلى إعتماد املساهمني في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية.

إيرادات الفوائد  24

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

960.059 608.279 قروض وسلفيات للبنوك
4.824.081 5.194.926 قروض وسلفيات للعمالء

208.084 142.705 إستثمارات في أوراق مالية

5.992.224 5.945.910

في سنة 2007 تضمنت إيرادات الفوائد من إستثمارات في أدوات مالية على مبلغ 13.086 ألف درهم نتجت عن االستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
والتي مت إدراجها بالتكلفة املطفأة. لم تتضمن سنة 2008 إيرادات مماثلة ألن هذه اإلستثمارات مت إستبعادها أو شطبها خالل السنة.

مصاريف الفوائد  25

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

372.426 279.612 ودائع البنوك
2.059.636 1.820.881 ودائع العمالء
1.271.747 1.168.835 أوراق مالية مدينة مت إصدارها ومطلوبات تابعة

-  168.106 فوائد أوراق مالية إلزامية التحويل

3.703.809 3.437.434

صافي إيرادات الرسوم والعموالت   26

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

إيرادات من الرسوم والعموالت
310.995 462.649 رسوم بنكية لألفراد
354.229 320.468 رسوم بنكية للشركات
96.214 170.141 رسوم األنشطة البنكية اإلستثمارية
37.612 31.109 رسوم وساطة
83.236 52.589 رسوم من صناديق اإلئتمان واألنشطة اإلئتمانية األخرى
15.676 17.579 رسوم أخرى

897.962 1.054.535 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

)24.002) (72.441) مصاريف الرسوم والعموالت

873.960 982.094 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

صافي الربح من التعامل بالعمالت األجنبية  27

يتضمن صافي الربح من التعامل بالعمالت األجنبية صافي أرباح املتاجرة، األرباح واخلسائر الناجتة من العقود الفورية واآلجلة، اخليارات، العقود املستقبلية، 
والفروقات الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية للبنك.

صافي أرباح إستثمارات لغرض املتاجرة واإلستثمار  28

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

45.295 (10.687) )خسائر(/ أرباح من إستثمارات لغرض املتاجرة
60.161 89.252 ربح بيع إستثمارات متاحة للبيع

105.456 78.565

خسائر إنخفاض قيمة املوجودات املالية  29

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

143.363 758.440 مخصصات إنخفاض القيمة على القروض والتسهيالت، صافي من املبالغ املستردة 
493.535 296.070 مخصصات إنخفاض القيمة على اإلستثمارات في األوراق املالية – )إيضاح 10(
66.060 443.637 مخصصات إنخفاض القيمة من مقايضات عدم تسديد إئتمان )إيضاح 8(

702.958 1.498.147
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العائد على السهم  30

العائد األساسي واملخفض على السهم

يتم احتساب العائد األساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حقوق امللكية في الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 
خالل السنة على النحو التالي:

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

1.987.518 1.236.592 صافي أرباح السنة العائدة إلى مساهمي البنك )بآالف الدراهم( )أ(

4.810.000 4.810.000 املتوسط املرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل السنة )باآلالف(
-  (1.018) ينزل: املتوسط املرجح لعدد األسهم الناجتة من برنامج خيار شراء األسهم للموظفني

4.810.000 4.808.982 املتوسط املرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل السنة )بآالف الدراهم( )ب(

0.41 0.26 العائد األساسي واملخفض على السهم )بالدراهم( )أ(/ )ب( 

إن حتويل األوراق املالية اإللزامية التحويل اإلحتمالي)إيضاح 17( إلى أسهم عادية يزيد العائد على سهم البنك للسنة. ووفقاً لذلك، لم يتم إدراج األوراق املالية 
اإللزامية التحويل التي صدرت خالل السنة في إحتساب العائد املخفض على السهم ألنها لم تكن مخفضة للسنة.

الضرائب  31

إن الضرائب الناجتة عن عمليات الفروع العاملة في الهند والشركات التابعة اخلارجية مت إحتسابها وفقاً لقانون الضرائب في الهند والبلدان املتواجدة فيها الشركات 
التابعة.

النقد ومرادفات النقد  32

تشتمل النقد ومرادفات النقد واملدرجة في بيان التدفقات النقدية املوحد على مبالغ امليزانية العمومية التالية: 

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

15.657.588 3.911.009 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
6.030.364 17.528.422 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)5.598.376) (6.905.263) أرصدة مستحقة للبنوك

16.089.576 14.534.168

)740.073) (488.168)
أرصدة مستحقة من البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك املركزية –  ينزل: 

تاريخ اإلستحقاق أكثر من 3 أشهر 
2.502.386 1.098.109 أرصدة مستحقة للبنـوك – تاريـخ اإلستحقـاق أكثر من 3 أشهر يضاف: 

17.851.889 15.144.109

املعامالت مع األطراف ذات العالقة  33

يقوم البنك بإبرام تعامالت مع كبار املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك واملنشآت املتعلقة بهم ضمن سياق أعماله االعتيادية وباألسعار التجارية 
للفوائد والعموالت.

إن املعامالت بني البنك والشركات التابعة قد مت حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

إن األرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة واملدرجة ضمن امليزانية العمومية املوحدة هي كما يلي:

2007 2008
ألف درهم ألف درهم

قروض وسلفيات:
106.035 116.697 إلى أعضاء مجلس اإلدارة
10.886 36.018 إلى املدراء الرئيسيني 

116.921 152.715

ودائع العمالء:
18.077 14.291 من أعضاء مجلس اإلدارة

4.497.667 6.611.400 من كبار املساهمني 
6.863 8.345 من املدراء الرئيسيني

4.522.607 6.634.036

أوراق مالية إلزامية التحويل:
-  800.000 من كبار املساهمني 

استثمارات في محافظ مدارة بواسطة البنك – بالقيمة العادلة:
122.278 - إستثمارات لغرض املتاجرة 
30.625 71.283 استثمارات متاحة للبيع 

152.903 71.283

التزامات ومطلوبات طارئة غير قابلة للنقض:
76.291 62.276 إلى أعضاء مجلس اإلدارة
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املعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  33

إن أهم املعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة هي كما يلي:
2007 2008

ألف درهم ألف درهم

إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت:
2.775 1.702 أعضاء مجلس اإلدارة

128 588 املدراء الرئيسيني 
70.407 126.376 نشاطات إئتمان
26.585 - الربح من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع 

99.895 128.666

مصروفات الفوائد:
404 229 أعضاء مجلس اإلدارة

166.151 66.729 كبار املساهمني
12 84 املدراء الرئيسيني 

166.567 67.042

إن مكافآت املدراء الرئيسيني خالل السنة كانت كما يلي:
2007 2008

ألف درهم ألف درهم

36.102 50.675 مكافآت قصيرة األجل

يتم تخصيص وتسديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كتوزيع من صافي ربح السنة وفقاً لبنود القانون االحتادي رقم )8( اخلاص بالشركات التجارية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وقد مت إدراجها ضمن مكافآت قصيرة األجل أعاله. 

التزامات ومطلوبات طارئة  34

لقد كان لدى البنك االلتزامات واملطلوبات الطارئة التالية كما في 31 ديسمبر:
2007 2008

ألف درهم ألف درهم

التزامات نيابًة عن عمالء
5.893.930 8.682.852 اعتمادات مستندية

14.760.040 15.989.632 خطابات ضمان
10.512.268 6.144.487 التزامات قابلة لاللغاء لتقدمي تسهيالت إئتمانية 
21.066.159 18.324.032 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقدمي تسهيالت إئتمانية 
3.221.685 2.395.094 مقايضات عدم تسديد إئتمان

55.454.082 51.536.097
أخرى

56.980 505.590 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية 
93.580 119.579 التزامات إلستثمارات لغير غرض املتاجرة 

55.604.642 52.161.266

االلتزامات املتعلقة بالتسهيالت 

تشتمل االلتزامات املتعلقة بالتسهيالت على االلتزامات املتعلقة بتقدمي تسهيالت وخطابات اعتماد وخطابات ضمان مخصصة لتلبية احتياجات عمالء البنك. 

متثل االلتزامات املتعلقة بتقدمي تسهيالت االلتزامات التعاقدية لتقدم قروض وسلفيات وتسهيالت جتدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية 
محددة، أو تشتمل على شروط اللغائها. ونظرا المكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال متثل بالضرورة التزامات 

مالية مستقبلية.

يلتزم البنك مبوجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان بالسداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا لشروط العقد. قد حتمل هذه 
العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو متديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابته. غير أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ذات أسعار متغيرة.

إن مقايضات عدم تسديد اإلئتمان تعني ضمان مع مستوى مخاطرة وخيارات سعر مبنية على عدم تسديد من قبل واحد أو أكثر من مصدري األوراق املالية. إن 
عقود عدم تسديد اإلئتمان تتضمن مقايضات عدم تسديد إئتمان عقود مؤشرات عدم تسديد إئتماني، خيارات عدم تسديد إئتماني ومجموعة خيارات عدم تسديد 
إئتماني. كذلك تستخدم عقود عدم تسديد إئتمان كجزء من اآلليات خلف العديد من اإللتزامات املدينة املضمونة، في هذه احلاالت ميكن أن تكون للعقود شروط 

فريدة ال تتضمن أحداث الشركة، مثل إعادة جدولة ديون “حدث دائن”.

بلغ تعرض البنك ملقايضات عدم تسديد إئتمان صافي من املخصصات مبلغ 2.395.094 ألف درهم. خالل السنة،  قام البنك بتخصيص مبلغ 443.637 ألف 
درهم )إيضاح 8(، )2007 – 66.060 ألف درهم( مقابل طلبات تسديد متوقعة إلنخفاض املقايضات وذلك باإلعتماد على تقارير وتوصيات املقّيمني املستقلني كما 

مت شرحـه في اإليضاح 10.
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املعلومات القطاعية   35

املطلوبات القطاعية الرئيسية

ألغراض تشغيلية، مت توزيع أنشطة البنك إلى قطاعني رئيسيني هما: )أ( األنشطة البنكية التجارية والتي متثل بشكل رئيسي تقدمي القروض والتسهيالت اإلئتمانية 
األخرى والودائع واحلسابات اجلارية لعمالء البنك، )ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتي متثل بشكل رئيسي إدارة احملفظة االستثمارية للبنك والتعامل باألدوات 
املشتقة وعمليات اخلزينة. متثل هذه القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره عن املعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعني وفقا 

ألسعار حتددها اإلدارة مع األخذ بعني االعتبار تكلفة األموال.

كانت املعلومات القطاعية للسنة كما يلي:

اإلجمالي األنشطة البنكية االستثمارية األنشطة البنكية التجارية

2007 2008 2007 2008 2007 2008
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

3.799.874 4.418.164 479.393 427.721 3.320.481 3.990.443 إيرادات العمليات

2.088.286 1.394.856 )125.859( (490.349) 2.214.145 1.885.205 نتائج القطاع وأرباح العمليات
)97.412( (121.881) )97.412( (121.881) - - حصة حقوق األقلية 

1.990.874 1.272.975 )223.271( (612.230) 2.214.145 1.885.205
صافي األرباح قبل توزيعات 

للمودعني وضريبة الدخل
- (27.865) - - - (27.865) توزيعات للمودعني

1.990.874 1.245.110 )223.271( (612.230) 2.214.145 1.857.340 صافي الربح قبل ضريبة الدخل

)3.356( (8.518)
مصروفات ضريبة الدخل غير 

موزعة

1.987.518 1.236.592 صافي أرباح/ )خسائر( السنة

معلومات أخرى
106.213.849 147.728.210 28.338.695 37.111.431 77.875.154 110.616.779 موجودات القطاع

94.802.106 131.813.058 28.470.726 31.746.202 66.331.380 100.066.856 مطلوبات القطاع

11.411.743 15.915.152 حقوق امللكية 

106.213.849 147.728.210 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

90.515 154.798 262 238 90.253 154.560
املصروفات الرأسمالية املتكبدة 

خالل السنة، بالصافي

50.252 57.330 4.368 4.135 45.884 53.195 مصاريف االستهالك خالل السنة 

املعلومات القطاعية الثانوية

بالرغم من أن البنك منظم بشكل رئيسي من قطاعات عمل، إال أن البنك يعمل ضمن أسواق جغرافية، السوق احمللي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ميثل عمليات 
البنك التي تنشأ من فروع البنك في دولة اإلمارات العربية املتحدة، والسوق الدولي والذي ميثل عمليات البنك التي تنشأ من فروعه في الهند ومن خالل شركاته 
التابعة وشركته الزميلة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة. يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي إليرادات العمليات وإجمالي املوجودات وإجمالي املطلوبات 

واملصروفات الرأسمالية للبنك حسب القطاع اجلغرافي.

اإلجمالي دولي محلي
2007 2008 2007 2008 2007 2008

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

3.799.874 4.418.164 29.444 68.656 3.770.430 4.349.508 إيرادات العمليات

2.088.286 1.394.856 16.536 58.795 2.071.750 1.336.061
ربح قبل توزيعات املودعني 

والضرائب 
- (27.865) - - - (27.865) توزيعات للمودعني

)3.356( (8.518) )3.356( (8.518) مصروفات ضريبة الدخل - -
)97.412( (121.881) - - )97.412( (121.881) حصة حقوق األقلية

1.987.518 1.236.592 13.180 50.277 1.974.338 1.186.315 صافي أرباح السنة

106.213.849 147.728.210 522.435 4.783.083 105.691.414 142.945.127 موجودات القطاع

94.802.106 131.813.058 506.236 5.102.400 94.295.870 126.710.658 مطلوبات القطاع 

90.515 154.798 224 2.269 90.291 152.529
املصروفات الرأسمالية املتكبدة 

خالل السنة، صافي  

إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان   36

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خلسائر مالية. يحاول البنك التحكم 
في مخاطر االئتمان من خالل متابعة املخاطر االئتمانية واحلد من التركيز على التعامل مع أطراف محددة، والتقييم املستمر للقدرة االقتصادية واإلئتمانية املتعلقة 
باالطراف التي يتعامل معها البنك. إضافة إلى مراقبة احلدود اإلئتمانية، يقوم البنك بإدارة التعرضات املتعلقة بأنشطة املتاجرة عن طريق الدخول في اتفاقيات 
التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسبما تقتضيه الظروف وكذلك احلد من فترة التعرض للمخاطر. وقد يقوم البنك في بعض احلاالت بإلغاء 

معامالت أو توزيعها على اطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة جتارية متشابهة أو في أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها 
نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. 
وتشير تركزات االئتمان إلى حساسية واستجابة مخاطر قد تؤثر على أداء البنك جتاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معني أو منطقة جغرافية معينة.

إدارة مخاطر االئتمان

يضم إطار إدارة مخاطر اإلئتمان للبنك ما يلي:

إنشاء هيكيلية للموافقة وسقف للموافقة على التسهيالت اإلئتمانية وجتديدها؛  •
مراجعة ومتابعة التعرضات اإلئتمانية مبوجب هيكلية املوافقات والسقف قبل منح التسهيالت إلى العمالء. إن جتديد ومراجعة التسهيالت تخضع إلى نفس   •

املراجعة؛
تنويع أنشطه اإلستثمار واإلقتراض؛  •

احلد من التعرض لتركيزات القطاعات، واملواقع اجلغرافية واجلهات؛  •
مراجعة اإللتزام بصورة منتظمة لسقوف التعرضات املتفق عليها واملتعلقة بالقطاعات واجلهات والبلدان ومراجعة السقوف مبوجب إستراتيجية إدارة املخاطر   •

وتطورات السوق؛ و
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إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان )يتبع(  36

إن جلنة إدارة املخاطر هي املسؤولة للموافقة على اإلئتمان ذات القيم العالية وأن جلنة السياسة اإلئتمانية هي املسؤولة عن إعداد سياسات وإجراءات اإلئتمان 
وذلك مبوجب النمو وإدارة املخاطر واألهداف اإلستراتيجية.

باإلضافة إلى ذلك يقوم البنك بإدارة تعرضات اإلئتمان باحلصول على ضمانات مقبولة وحتديد فترة التعرض. إن التعرضات اإلئتمانية املتعلقة باألدوات املالية 
املشتقة هي محددة فقط لتلك األدوات التي لها قيم عادلة موجبة.

يتم إجراء أعمال تدقيق منتظمة لألقسام واإلجراءات اإلئتمانية للبنك من قبل قسم التدقيق الداخلي وقسم اإللتزام.

إن تفاصيل محتويات محفظة القروض والسلفيات مبينة في اإليضاح رقم )8(. كما يبني اإليضاح رقم )9( مخاطر اإلئتمان املتعلقة باألدوات املالية املشتقة. 

قياس مخاطر االئتمان

يقوم البنك بتقدير إحتمال عدم سداد إئتمان اجلهات االفرادية وذلك باستخدام أدوات تصنيف مت تطويرها داخلياً ملختلف الفئات اإلفرادية. ولقد مت تطويرها 
داخلياً وتضم حتليالت إحصائية مع أحكام مدير اإلئتمان ويتم إثباتها عندما يكون ذلك الزم مبقارنتها مع بينات خارجية متواجدة.

تبقى أدوات التصنيف حتت املراجعة والتطوير عندما يكون ذلك ضرورياً. ويقوم البنك بالتحقق من أداء التصنيف وقدرته على التنبؤ بصورة منتظمة وذلك بخصوص 
حاالت التخلف عن السداد.

مراقبة أخطار جتاوز احلدود وسياسات احلد من املخاطر

يقوم البنك بإدارة أخطار جتاوز احلدود والسيطرة على تركيزات املخاطر اإلئتمانية عند حتديدها وباألخص للجهات اإلفرادية والبنوك والقطاعات والبلدان.

يقوم البنك بإعداد مستويات ملخاطر اإلئتمان بوضع حدود ملبالغ املخاطر املقبولة لكل مقترض أو مجموعة من املقترضني وللقطاعات اجلغرافية والصناعية. ويتم 
مراقبة هذه املخاطر بشكل دوري وتخضع ملراجعة سنوية أو أكثر من قبل مجلس اإلدارة عندما يتطلب األمر ذلك. إن هذه احلدود يتم حتديدها وفقاً لكل منتج، 

بلد وقطاع صناعي.

إن التعرض ألي مقترض مبا في ذلك البنوك والوسطاء قد مت حتديده أيضاً. إن التعرضات احلقيقية مقابل احلدود املوضوعة يتم مراقبتها يومياً.

إن التعرض ملخاطر اإلئتمان يتم إدارتها أيضاً من خالل حتليالت منتظمة لقدرة املقترضني واملقترضني احملتملني ملقابلة إلتزام الفوائد ومبالغ اإلقتراض وبتعديل 
احلدود عندما يكون ذلك مناسباً.

)أ( ضمانات 

يستخدم البنك مجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر اإلئتمان. إن األعراف املتبعة واملستعملة أكثر متثل أخذ ضمانات مقابل القروض. ويطبق البنك 
إجراءات لقبول فئات معينة للضمانات وتخفيف مخاطر اإلئتمان. إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات هي كما يلي:

رهن املمتلكات السكنية؛  •
قيود على موجودات األعمال مثل العقارات واملخزون والذمم املدينة؛  •

قيود على االدوات املالية مثل سندات الدين واالسهم.  •

)ب( املشتقات املالية 

لدى البنك رقابة صارمة على حدود صافي املشتقات القائمة )أي الفرق بني عقود الشراء والبيع( من حيث املبلغ والشروط. في أي وقت إن املبلغ اخلاضع للمخاطر 
اإلئتمانية محدود بالقيمة العادلة احلالية ألدوات في مصلحة البنك )أي القيمة العادلة املوجبة للموجودات( والتي هي بالنسبة للمشتقات متثل جزء صغير من 
العقد أو قيم إسمية متثل حجم األدوات املوقوفة. إن مخاطر اإلئتمان هذه تتم إدارتها كجزء من مجموع حدود اإلقتراض للعمالء باإلضافة إلى التحركات احملتملة 

نتيجًة لتحركات سعر السوق.

ال يتم عادًة احلصول على رهن أو أدوات أخرى ملقابلة التعرض اإلئتماني لهذه األدوات فيما عدا عندما يطلب البنك إيداعات هامشية من اجلهات املتعاقد معها.

إن مخاطر التسديد تنشأ في أي وضع حني يكون التسديد نقداً أو بأوراق مالية أو أسهم مع توقع إستالم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو أسهم باملقابل. يتم إنشاء 
حدود تسديدات يومية لكل جهة متعاقد معها لتغطية مجموع مخاطر التسديد الناجتة عن معامالت البنك السوقية ألي يوم واحد.

)ج( ترتيبات املقاصة الرئيسية 

يقوم البنك باإلضافة بحد تعرضه للخسائر اإلئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة رئيسية مع اجلهات املتعاقد معها والتي يقوم البنك بإجراء حجم معامالت مهم معها. ال 
ينتج عن ترتيبات املقاصة الرئيسية عادًة مقاصة للموجودات واملطلوبات في امليزانية العمومية حيث يتم تسديد املعامالت عامة بصورة إجمالية. ولكن فإن مخاطر 
اإلئتمان املتعلقة بالعقود لصالح البنك يتم تنزيلها بترتيبات مقاصة رئيسية إلى حد حيث أنه في حالة حصول تعثر يتم إنهاء وتسديد املبالغ مع اجلهة املتعاقد معها 

بالصافي. إن تعرض البنك اإلجمالي للمخاطر اإلئتمانية لألدوات املالية املشتقة واخلاضعة لترتيبات مقاصة رئيسية قد تتغير بصورة كبيرة في مدة قصيرة وتتأثر 
من كل معاملة خاضعة ملثل هذه الترتيبات.

إن احلد األقصى لتعرض البنك الناجت عن مخاطر اإلئتمان بدون الضمانات والتقديرات اإلئتمانية األخرى كما يلي:

2007 2008
احلد األقصى 

للتعرض اإلئتماني
البنود خارج 

امليزانية العمومية الفيمة املدرجة 
احلد األقصى 

للتعرض اإلئتماني
البنود خارج 

امليزانية العمومية القيمة املدرجة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

6.030.364 - 6.030.364 17.528.422 - 17.528.422
ودائع وأرصدة مستحقة من 

البنوك
75.066.602 - 75.676.082 108.267.570 - 108.812.970 قروض وسلفيات، صافي  

593.423 93.580 499.843 1.646.937 119.579 1.527.358

إستثمارات– غير مدرجة،متاحة 
للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ 

اإلستحقاق
3.068.242 - 3.068.242 6.202.686 - 6.202.686 أدوات مالية مشتقة

- - - 4.427.529 - 4.427.529 إستثمارات في شركات زميلة
1.534.335 - 1.752.721 2.121.969 - 2.210.122 موجودات أخرى 

14.418.720 14.760.040 - 15.638.688 15.989.632 - ضمانات بنكية 
5.869.749 5.893.930 - 8.664.919 8.682.852 - اعتمادات مستندية 

21.066.159 21.066.159 - 18.324.032 18.324.032 -
التزامات غير قابلة لاللغاء 
لتقدمي تسهيالت إئتمانية 

3.221.685 3.221.685 - 2.395.094 2.395.094 - مقايضات عدم تسديد إئتمان

130.869.279 45.035.394 87.027.252 185.217.846 45.511.189 140.709.087 اإلجمالي
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

التركزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية  37

إن توزيع املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية وفقا للمنطقة اجلغرافية والقطاع الصناعي خالل السنة هو كما يلي:
2007 2008

البنود خارج 
امليزانية 
العمومية

املطلوبات 
وحقوق امللكية املوجودات

البنود خارج 
امليزانية 

العمومية
املطلوبات 

وحقوق امللكية املوجودات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

املنطقة اجلغرافية:

44.240.783 67.979.894 91.496.033 41.237.010 97.214.138 119.549.784
محلي )اإلمارات العربية 

املتحدة(

2.460.698 4.137.191 4.654.149 522.572 5.571.332 6.800.823
دول مجلس التعاون اخلليجي 

األخرى
38.659 512.994 215.489 55.551 297.961 621.025 دول عربية اخرى

2.071.567 947.632 3.390.105 1.924.896 1.335.147 7.474.614 آسيا
5.008.896 32.413.998 3.211.082 1.693.002 36.310.351 10.772.557 أوروبا
1.450.453 )117.651( 785.786 2.151.793 2.011.635 1.551.108 الواليات املتحدة االمريكية

333.586 339.791 2.461.205 4.576.442 4.987.646 958.299 دول العالم األخرى

55.604.642 106.213.849 106.213.849 52.161.266 147.728.210 147.728.210 اإلجمالي

قطاع الصناعات
41.959.920 33.411.681 31.108.257 34.989.068 30.943.977 51.547.264 جتاري وأعمال 
2.915.572 15.257.406 28.960.312 5.877.133 14.653.680 36.865.896 أفراد

106.827 768.762 917.028 1.864.215 14.441.746 9.541.626 القطاع العام
49.960 14.241.482 1.740.981 411.978 29.086.916 4.718.135 القطاع احلكومي

10.572.363 42.534.518 43.487.271 9.018.872 58.601.891 45.055.289 بنوك ومؤسسات مالية

55.604.642 106.213.849 106.213.849 52.161.266 147.728.210 147.728.210 اإلجمالي 

إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها    38

إن املوجودات واملطلوبات املالية التي تتعرض ملخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية هي موجودات ومطلوبات مالية مبعدالت فائدة متغيرة )عائمة(. جزء 
مهم من أرصدة القروض والسلفيات واملطلوب من البنوك وودائع العمالء واملطلوب للبنوك والقروض القصيرة ومتوسطة املدى واألوراق املالية اإللزامية التحويل 

لدى البنك هي من ضمن هذا البند.

تتضمن املوجودات املالية الغير معرضة ملخاطر القيمة العادلة ألسعار الفائدة أو مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من إستثمارات في أدوات امللكية.

إن سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( لالداة املالية ذات الطبيعة النقدية هو املعدل الذي عندما يستخدم في حساب القيمة احلالية، ينتج عنه القيمة املدرجة 
لألداة. يتم استخدام املعدالت التاريخية لتسعير األدوات ذات املعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة املطفأة وباستخدام معدالت السوق احلالية لتسعير األدوات ذات 

معدل الفائدة العائم وكذلك األدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

متثل البنود خارج امليزانية العمومية صافي مبالغ إسمية ألدوات مالية خارج امليزانية العمومية. مثل مقايضات سعر الفائدة التي يتم إستخدامها إلدارة مخاطر 
تقلبات سعر الفائدة.

تنشأ مخاطرأسعار الفائدة من األدوات املالية املرتبطة بأسعار الفائدة وتتمثل هذه املخاطر بإحتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة هذه األدوات 
املالية والربح املتعلق بها. يقوم البنك بإدارة هذه املخاطر عن طريق مراقبة فجوات معدالت أسعار الفائدة وعن طريق مطابقة عملية إعادة تسعير املوجودات 

واملطلوبات.

يتم إدارة مخاطر أسعار معدالت الفائدة ككل من خالل قسم اخلزينة والذي يستخدم مشتقات مالية إلدارة هذه املخاطر الناشئة عن األدوات املالية املرتبطة بأسعار 
الفائدة.

يستخدم البنك منوذج إقتراض كأداة ملراقبة وحتليل حساسية معدالت الفوائد ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO(. حيث 
أن معظم موجودات ومطلوبات البنك املالية هي مرتبطة مبعدالت متغيرة )عائمة(، بالتالي فإن القروض وإيداعات العمالء يتم إعادة تسعيرها بشكل متزامن ويتم 

احلصول على حتوط طبيعي وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدالت أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك فإنه يتم إعادة تسعير موجودات ومطلوبات البنك املالية سنوياً 
وبالتالي يتم احلد من مخاطر معدالت أسعار الفائدة.

إن حساسية أسعار الفائدة للبنك بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة كما في 31 ديسمبر 2008 كانت كما يلي:

اإلجمالي
بنود غير  

خاضعة للفائدة
أكثر من 
3 سنوات

من سنة إلى 
أقل 

من 3 سنوات
من 6 أشهر إلى 

أقل من سنة
من 3 أشهر إلى 
أقل من 6 أشهر

أقل من 
3 أشهر

سعر 
الفائدة 
الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
املوجودات

3.911.009 3.661.009 -  -  -  50.000 200.000 %0.94
نقد وأرصدة لدى البنوك 

املركزية

17.528.422 2.004.966 23.189 -  8.500 36.730 15.455.037 %2.70
ودائع وأرصدة مستحقة من 

البنوك
108.812.970 )2.258.130) -  2.753.551 292.088 17.097.601 90.927.860 %5.64 قروض وسلفيات، صافي

6.202.686 -  213.388 750.202 540.499 942.178 3.756.419 - أدوات مالية مشتقة 
3.422.794 514.175 -  428.376 13.158 493.577 1.973.508 %4.23 إستثمارات في أوراق مالية

4.427.529 4.427.529 -  -  -  -  -  -  
إستثمارات في شركات 

زميلة
632.492 632.492 -  -  -  -  -  - ممتلكات إستثمارية 

2.210.122 2.210.122 -  -  -  -  -  - موجودات أخرى 
580.186 580.186 -  -  -  -  -  - آالت ومعدات، صافي 

147.728.210 11.772.349 236.577 3.932.129 854.245 18.620.086 112.312.824 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
6.905.263 -  71.740 241.477 23.959 760.932 5.807.155 %3.07 أرصدة مستحقة للبنوك

84.360.821 -  2.755 273.784 4.453.128 7.962.073 71.669.081 %2.79 ودائع العمالء

168.435 -  -  -  -  -  168.435 %7.80
أوراق مالية إلزامية 

التحويل

30.566.548 414.927 -  -  3.497.530 3.021.136 23.632.955 %3.66
قروض قصيرة ومتوسطة 

األجل
6.363.966 -  199.813 659.553 40.871 693.590 4.770.139 - أدوات مالية مشتقة 
3.448.025 3.448.025 -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

15.915.152 15.915.152 -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

147.728.210 19.778.104 274.308 1.174.814 8.015.488 12.437.731 106.047.765
إجمالي املطلوبات وحقوق 

امللكية

-  )8.005.755) )37.731) 2.757.315 )7.161.243) 6.182.355 6.265.059
فرق البنود املدرجة في 
امليزانية العمومية

-  -  1.140.956 4.274.302 -  )1.231.461) )4.183.797(
فرق البنود خارج امليزانية 

العمومية

-  )8.005.755) 1.103.225 7.031.617 )7.161.243) 4.950.894 2.081.262
إجمالي فرق حساسية 

أسعار الفائدة

-  -  8.005.755 6.902.530 )129.087) 7.032.156 2.081.262
فروقات حساسية أسعار 

الفائدة املتراكمة

تتضمن االستثمارات في أوراق مالية على مبالغ خاضعة للفوائد قدرها 281.509 ألف درهم تتعلق بفروع البنك اخلارجية وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها 
.%7.54
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها )يتبع(    38

إن حساسية أسعار الفائدة للبنك بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة كما في 31 ديسمبر 2007 كانت كما يلي:

اإلجمالي
بنود غير  

خاضعة للفائدة
أكثر من 
3 سنوات

من سنة إلى 
أقل 

من 3 سنوات
من 6 أشهر إلى 

أقل من سنة
من 3 أشهر إلى 
أقل من 6 أشهر

أقل من 
3 أشهر

سعر 
الفائدة 
الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
املوجودات

15.657.588 2.657.588 -  -  500.000 -  12.500.000 3.76
نقد وأرصدة لدى البنوك 

املركزية

6.030.364 50.157 10.209 -  159.946 41.418 5.768.634 5.10
ودائع وأرصدة مستحقة 

من البنوك

122.433 122.433 -  -  -  -  -  -  
أوراق مالية محتفظ بها 

لغرض املتاجرة
75.676.082 )1.333.342) -  1.608.945 639.133 16.874.363 57.886.983 7.24 قروض وسلفيات، صافي
3.068.242 -  64.132 343.274 75.372 524.296 2.061.168 - أدوات مالية مشتقة 

2.968.188 -  -  8.543 684.595 669.361 1.605.689 6.47
إستثمارات في أوراق 

مالية
445.730 445.730 -  -  -  -  -  - ممتلكات إستثمارية 

1.752.721 1.752.721 -  -  -  -  -  - موجودات أخرى 
492.501 492.501 -  -  -  -  -  - آالت ومعدات، صافي 

106.213.849 4.187.788 74.341 1.960.762 2.059.046 18.109.438 79.822.474 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
5.598.376 227.825 -  26.761 252.949 1.732.258 3.358.583 4.52 أرصدة مستحقة 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
قروض قصيرة ومتوسطة 

األجل
2.413.269 -  79.846 278.625 80.879 245.728 1.728.191 - أدوات مالية مشتقة 
2.259.377 2.259.377 -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

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
إجمالي املطلوبات وحقوق 

امللكية

-  )19.212.750) )17.265) 1.573.607 )6.009.331) 8.830.757 14.834.982
فرق البنود املدرجة في 
امليزانية العمومية

-  -  3.429.983 1.587.772 325.517 )2.241.568) )3.101.704(
فرق البنود خارج امليزانية 

العمومية

-  )19.212.750) 3.412.718 3.161.379 )5.683.814) 6.589.189 11.733.278
إجمالي فرق حساسية 

أسعار الفائدة

-  -  19.212.750 15.800.032 12.638.653 18.322.467 11.733.278
فروقات حساسية أسعار 

الفائدة املتراكمة

تتضمن االستثمارات واألرصدة املستحقة للبنوك على مبالغ خاضعة للفوائد قدرها 174.207 ألف درهم و 18.964 ألف درهم على التوالي تتعلق بفروع البنك 
اخلارجية وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها 7% و 7.14% على التوالي.

إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها  39

إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته التمويلية عند إستحقاقها وعدم مقدرة البنك على إعادة األموال عند سحبها 
وبالتالي عدم املقدرة على إعادة دفع الودائع للعمالء وعدم املقدرة على الوفاء باإللتزام باإلقراض.

إن مخاطر السيولة قد تنتج عن حدوث اضطرابات في األسواق أو تدني درجة التصنيف االئتماني مما قد يتسبب في نضوب مباشر ملصادر التمويل. وللوقاية من 
هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع األخذ في اإلعتبار السيولة، واالحتفاظ برصيد جيد للنقد والبنود املرادفة للنقد واألوراق 

املالية القابلة للتداول.

إدارة مخاطر السيولة

يتم مراقبة مخاطر السيولة عن طريق جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( والتي تقوم بإعداد سياسة إدارة مخاطر سيولة مناسبة إلدارة متطلبات البنك النقدية 
للوفاء باإللتزامات عند إستحقاقها.

يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق البنك ويتم مراقبة العملية عن طريق قسم اخلزينة حيث تشمل هذه العملية: 

يتم إدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء باملتطلبات. ويشمل ذلك تعويض النقص من التمويل  	•
عند إستحقاقه أو متويله للعمالء. ولتحقيق ذلك يقوم البنك باإلحتفاظ بحضور فّعال في األسواق املالية العاملية؛

اإلحتفاظ مبحفظة موجودات عالية السيولة بحيث يتم تسييلها بسهولة وبسرعة كحماية مقابل أي معوقات للتدفقات النقدية غير املتوقعة؛ 	•
مراقبة مؤشرات سيولة امليزانية العمومية مع املتطلبات الداخلية والقانونية؛ و 	•

إدارة التركيز وإستحقاقات مجموعة املديونية. 	•

إن عملية املراقبة وإعداد التقارير يكون على شكل قياس للتدفقات النقدية واملتوقع لليوم واألسبوع والشهر على التوالي والتي هي فترات مهمة إلدارة السيولة. إن 
نقطة البداية لهذه التوقعات هو حتليل تواريخ إستحقاق املطلوبات املالية التعاقدية والتاريخ املتوقع لتحصيل املوجودات املالية.

لقد قام البنك بتحديد سقف داخلي لنسبة السلفيات إلى اإليداعات والتي يجب أن ال تزيد عن 1:1 بني:

قيمة القروض والسلفيات باإلضافة إلى اإليداعات مع البنوك األخرى لفترة تزيد عن ثالثة شهور و 	•
قيمة مصادر األموال الثابتة املتمثلة باألموال احلرة امللكية، ولفترة تزيد عن ستة شهور وإيداعات العمالء الثابتة والتسهيالت القائمة.  	•

إن املصطلحات أعاله متفقة مع مصطلحات البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة لنسب السلفيات والودائع فيما عدا أن املصطلح القانوني ال يأخذ بعني 
اإلعتبار التسهيالت القائمة.

لدى البنك ايضا تسهيالت قائمة غير مضمونة بقيمة 175.000 ألف دوالر أمريكي ) 2007– 850.000  ألف دوالرأمريكي( لتمويل إحتياجيات السيولة )إيضاح 
 .)18

إستراتيجية التمويل

يتم مراقبة مصادر السيولة بشكل منتظم من قبل فريق عمل منفصل في قسم اخلزينة وذلك لإلحتفاظ بتنويع في العمالت واملناطق اجلغرافية واملزود واملنتج 
والشروط.

يلخص اجلدول أدناه تفاصيل استحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد مت حتديد مدد االستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على أساس الفترة املتبقية 
من تاريخ امليزانية العمومية املوحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي، ولم يتم األخذ باالعتبار االستحقاقات الفعلية كما تعكسها خبرة البنك السابقة في االحتفاظ 
بودائعه ومدى توفر السيولة النقدية لديه. تقوم اإلدارة مبراقبة تواريخ االستحقاق للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية. إن تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات 

للبنك كما في نهاية السنة مبنية على أساس الترتيبات التعاقدية للسداد وهي كما يلي:
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها )يتبع(  39

فيما يلي بيان استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في 31 ديسمبر 2008: 

أكثر من 
ثالث سنوات

من سنة 
إلى أقل من 

3 سنوات
من 6 أشهر 

إلى أقل من سنة

من 3 أشهر 
إلى أقل من 

6 أشهر
أقل من 
3 أشهر اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
املوجودات

-  -  -  50.000 3.861.009 3.911.009 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
23.188 369.749 8.500 36.730 17.090.255 17.528.422 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

47.272.221 15.701.487 10.754.132 1.410.958 33.674.172 108.812.970 قروض وسلفيات العمالء، صافي
3.360.135 2.365.662 86.797 118.498 271.594 6.202.686 األدوات املالية املشتقة
2.166.982 717.318 306.113 48.653 183.728 3.422.794 إستثمارات في أوراق مالية
4.427.529 -  -  -  -  4.427.529 إستثمارات في شركات زميلة

632.492 -  -  -  -  632.492 ممتلكات إستثمارية
-  -  -  -  2.210.122 2.210.122 موجودات أخرى

580.186 -  -  -  -  580.186 ممتلكات ومعدات، صافي

58.462.733 19.154.216 11.155.542 1.664.839 57.290.880 147.728.210 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
396.800 241.477 23.959 435.873 5.807.154 6.905.263 أرصدة مستحقة للبنوك

3.313.789 3.758.753 6.205.635 8.614.566 62.468.078 84.360.821 ودائع العمالء
-  168.435 -  -  -  168.435 أوراق مالية إلزامية التحويل

10.750.875 12.520.218 5.405.344 403.286 1.486.825 30.566.548 قروض قصيرة ومتوسطة األجل
3.259.947 2.469.145 60.569 123.006 451.299 6.363.966 األدوات املالية املشتقة

-  -  -  -  3.448.025 3.448.025 مطلوبات أخرى
15.326.549 -  -  -  588.603 15.915.152 حقوق امللكية

33.047.960 19.158.028 11.695.507 9.576.731 74.249.984 147.728.210 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

25.414.773 )3.812) )539.965) )7.911.892) )16.959.104) - فجوة السيولة 

-  )25.414.773) )25.410.961) )24.870.996) )16.959.104) - فجوة السيولة املتراكمة 

لقد مت حتديد تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات األخرى على أساس الفترة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية املوحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

فيما يلي بيان استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في 31 ديسمبر 2007: 

أكثر من 
ثالث سنوات

من سنة 
إلى أقل من 

3 سنوات

من 6 أشهر 
إلى أقل من 

سنة

من 3 أشهر 
إلى أقل من 

6 أشهر
أقل من 
3 أشهر اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
املوجودات

- - 500.000 - 15.157.588 15.657.588 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
10.208 - 143.063 586.802 5.290.291 6.030.364 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

- 122.433 - - - 122.433 أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة
35.490.418 9.950.542 2.654.441 2.726.356 24.854.325 75.676.082 قروض وسلفيات العمالء، صافي
2.197.764 380.064 149.426 208.215 132.773 3.068.242 األدوات املالية املشتقة
1.314.548 1.396.309 93.134 99.486 64.711 2.968.188 إستثمارات في أوراق مالية

445.730 - - - - 445.730 ممتلكات إستثمارية
- - - - 1.752.721 1.752.721 موجودات أخرى

492.501 - - - - 492.501 ممتلكات ومعدات، صافي

39.951.169 11.849.348 3.540.064 3.620.859 47.252.409 106.213.849 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
333.527 - - 2.168.859 3.095.990 5.598.376 أرصدة مستحقة 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 قروض قصيرة ومتوسطة األجل
1.491.029 439.636 111.843 205.379 165.382 2.413.269 األدوات املالية املشتقة

- - - - 2.259.377 2.259.377 مطلوبات أخرى
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 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

13.813.484 )604.251) )1.520.008) )2.888.205) )8.801.020) فجوة السيولة -

- )13.813.484) )13.209.233) )11.689.225) )8.801.020) فجوة السيولة املتراكمة -

تعتبر االستثمارات احملتفظ بها بغرض املتاجرة قابلة للتحقيق على الفور. لقد مت حتديد تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات األخرى على أساس الفترة املتبقية 
من تاريخ امليزانية العمومية املوحدة إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

إطار مخاطر العمالت األجنبية وقياسها ومراقبتها  40

يقوم البنك بإدارة مخاطر التقلبات في أسعار العمالت األجنبية السائدة على مركزه املالي وتدفقاته النقدية. إن مجلس اإلدارة يضع حدود ملستويات املخاطر لكل 
عملة على حدة ومجتمعة لكٍل من املركز اليومي ومركز اليوم التالي، والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. كان لدى البنك في 31 ديسمبر صافي التعرضات اجلوهرية 

اآلتية بالعمالت األجنبية:

2007 2008
ألف درهم

املعادل
فائض/ )عجز(

ألف درهم 
املعادل 

فائض/ )عجز(

)1.346.463) (7.312.885) دوالر أمريكي

73.854 73.252 روبية هندية

1.319 2.057 ريال عماني

)1.803) 2.593 جنيه استرليني

2.348 9.382 يورو

)445) (191) دينار بحريني

)1.082) 23 ريال سعودي

)1.308) 712 ين ياباني

)2.958) (8.329) دوالر أسترالي

899 8 فرنك سويسري

)10) 4.280.870 رينغيت ماليزي

492 1.512 ريال قطري

)603) (336) أخرى

تركيزات مخاطر العمالت كما في 31 ديسمبر 2008:

املجموع أخرى
رينغيت 
ماليزي

جنيه 
استرليني فرنك سويسري يورو

دوالر 
أمريكي درهم

املوجودات

3.911.009 20.987 -  -  -  10 414.395 3.475.617
نقد وأرصدة لدى البنوك 

املركزية

17.528.422 117.993 2 140.144 3.740 2.703.500 9.881.498 4.681.545
ودائع وأرصدة مستحقة 

من البنوك

108.812.970 3.114.564 -  5.765 186.625 465.262 23.440.224 81.600.530
قروض وسلفيات العمالء، 

صافي
6.202.686 184.597 -  1.257.452 -  54.339 3.758.501 947.797 األدوات املالية املشتقة

3.422.794 344.765 -  -  -  57.778 1.182.414 1.837.837
استثمارات في أوراق 

مالية

4.427.529 -  4.327.529 -  -  -  -  100.000
إستثمارات في شركات 

زميلة
632.492 -  -  -  -  -  -  632.492 ممتلكات إستثمارية

2.210.122 199.056 13.402 -  16.835 15.352 860.247 1.105.230 موجودات أخرى
580.186 4.908 -  -  -  -  -  575.278 ممتلكات ومعدات، صافي

147.728.210 3.986.870 4.340.933 1.403.361 207.200 3.296.241 39.537.279 94.956.326 مجموع املوجودات

املطلوبات
6.905.263 345.414 -  71.892 -  607.836 2.897.531 2.982.590 أرصدة مستحقة للبنوك

84.360.821 1.342.090 12 167.256 38.654 2.682.781 25.002.964 55.127.064 ودائع العمالء

168.435 -  -  -  -  -  -  168.435
أوراق مالية إلزامية 

التحويل

30.566.548 1.096.576 -  2.677.158 1.550.225 1.076.738 18.252.851 5.913.000
قروض قصيرة ومتوسطة 

األجل
6.363.966 -  -  -  -  -  6.117.732 246.234 األدوات املالية املشتقة
3.448.025 229.063 1.287 36.797 24.317 99.360 527.436 2.529.765 مطلوبات أخرى

131.813.058 3.013.143 1.299 2.953.103 1.613.196 4.466.715 52.798.514 66.967.088 مجموع املطلوبات

بنود خارج امليزانية 
العمومية

8.682.852 747.539 -  7.439 1.628 226.373 4.629.476 3.070.397 إعتمادات مستندية
15.989.632 931.403 -  23.334 2.018 383.922 4.010.136 10.638.819 ضمانات بنكية

24.468.519 125.377 -  357 178 87.236 2.710.870 21.544.501
إلتزامات لتقدمي تسهيالت 

إئتمانية

2.395.094 -  -  -  -  -  2.395.094 -  
مقايضات عدم تسديد 

اإلئتمان

51.536.097 1.804.319 -  31.130 3.824 697.531 13.745.576 35.253.717

505.590 -  -  -  -  -  -  505.590
إلتزامات رأسمالية 

مستقبلية

119.579 -  -  -  -  -  119.579 -  
إلتزامات لإلستثمار 
في أوراق مالية  

52.161.266 1.804.319 -  31.130 3.824 697.531 13.865.155 35.759.307
مجموع البنود خارج 

امليزانية العمومية
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إطار مخاطر العمالت األجنبية وقياسها ومراقبتها )يتبع(  40

تركيزات مخاطر العمالت كما في 31 ديسمبر 2007:

املجموع أخرى جنيه استرليني فرنك سويسري يورو دوالر أمريكي درهم

املوجودات

15.657.588 33.933 - - 4 344.388 15.279.263
نقد وأرصدة لدى البنوك 

املركزية

6.030.364 1.484.013 68.863 995 219.810 3.981.778 274.905
ودائع وأرصدة مستحقة من 

البنوك
122.433 - - - - 155 122.278 أوراق مالية جتارية

75.676.082 1.918.297 11.544 185.888 832.842 25.256.533 47.470.978
قروض وسلفيات العمالء، 

صافي
3.068.242 175.862 60.848 - 31.356 2.518.008 282.168 األدوات املالية املشتقة
2.968.188 228.248 - - 208.943 2.166.767 364.230 استثمارات في أوراق مالية

445.730 - - - - - 445.730 استثمارات عقارية 
1.752.721 955.068 - - 293.826 - 503.827 موجودات أخرى

492.501 6.085 - - - - 486.416 ممتلكات ومعدات، صافي 

106.213.849 4.801.506 141.255 186.883 1.586.781 34.267.629 65.229.795 مجموع املوجودات

املطلوبات
5.598.376 152.696 8.522 64.544 255.461 3.751.894 1.365.259 أرصدة مستحقة 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
قروض قصيرة ومتوسطة 

األجل
2.413.269 169.215 60.745 - 23.734 1.884.902 274.673 األدوات املالية املشتقة
2.259.377 - 42.717 22.635 14.996 680.525 1.498.504 مطلوبات أخرى

94.802.106 4.279.030 4.707.323 2.057.005 1.475.469 36.317.325 45.965.954 مجموع املطلوبات

بنود خارج امليزانية العمومية
5.893.930 1.169.149 4.738 12.046 339.622 2.037.672 2.330.703 إعتمادات مستندية

14.760.040 819.273 33.028 3.518 535.594 5.094.112 8.274.515 ضمانات بنكية

31.578.427 221.408 - - 342.427 5.303.299 25.711.293
إلتزامات لتقدمي تسهيالت 

إئتمانية
3.221.685 - - - - 3.221.685 - مقايضات عدم تسديد إئتمان

55.454.082 2.209.830 37.766 15.564 1.217.643 15.656.768 36.316.511
56.980 - - - - - 56.980 إلتزامات رأسمالية مستقبلية

93.580 - - - - 93.580 -
إلتزامات لإلستثمار 
في أوراق مالية  

55.604.642 2.209.830 37.766 15.564 1.217.643 15.750.348 36.373.491
مجموع البنود خارج امليزانية 

العمومية

إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها   41

إن مخاطر السوق هي تلك املخاطر التي ينتج عنها تقلبات في إيرادات البنك أو في قيم األدوات املالية نظراًً للتغيرات في السوق مثل معدالت الفوائد وأسعار 
العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

مخاطر سعر السوق

متثل مخاطر السوق مخاطر تقلب قيم األدوات املالية كنتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة بأوراق مالية معينة أو بالطرف 
الذي قام بإصدارها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتداولة في السوق ككل. يتعرض البنك ملخاطر السوق بصورة رئيسية نتيجة لإلستثمارات املدرجة. 
يقوم البنك باحلد من مخاطر السوق من خالل اإلحتفاظ مبحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة مستمرة ألي تطورات في السوق. باإلضافة إلى ذلك تتم مراقبة 

مستمرة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحتركات السوق والتي تشمل حتليل األداء املالي والتشغيلي للشركات املستثمر فيها.

إدارة مخاطر السوق

قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمخاطر مبنية على حتليالت احلساسية وحدود إسمية والتي تراقب بشكل مكثف من قبل قسم إدارة املخاطر ويتم التقرير بها 
أسبوعياً إلى اإلدارة العليا ويتم مناقشتها كل أسبوعني من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

يقوم البنك بفصل تعرضه ملخاطر السوق إلى احملفظة التجارية واحملفظة غير التجارية. إن احملفظة التجارية مدارة من قبل قسم اخلزينة واملشتقات وتتضم مراكز 
ناجتة عن إدارة السوق وأخذ مراكز ريادية باإلضافة إلى املوجودات واملطلوبات املالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

إن عمليات البنك تعرضه بصورة رئيسية إلى املخاطر املالية الناجتة عن التغيرات ومعدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد. ويبرم البنك عقود أدوات 
مالية مشتقة متعددة إلدارة تعرضه إلى مخاطر سعر الفائدة والعمالت األجنبية.

إن مخاطر السوق حتدد وتقاس وتراقب وتدار من قبل إدارة منفصلة ومستقلة للمخاطر. إن هدف إدارة مخاطر السوق هو تخفيض التقلبات احلادة في األداء 
التشغيلي وأن تبني مخاطر السوق املتعلقة بالبنك لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة واجلهات الرقابية بشفافية.

وتدار إدارة مخاطر السوق من قبل جلنة إدارة املخاطر التي تقوم بالوظائف التالية:

إعداد سياسة ملخاطر السوق ضمن إطار شامل؛ 	•
القيام بالقياس واملراقبة وإدارة مخاطر السوق بصورة مستقلة؛ 	•

وضع حدود للموافقة واملراقبة. 	•

حتديد وتصنيف املخاطر

تقوم جلنة إدارة املخاطر بتعريف وتصنيف مخاطر السوق للبنك وكذلك تقوم بوضع إجراءات وسياسات إدارة املخاطر. جميع قطاعات األعمال مسؤولة عن التعريف 
الشامل وتوضيح مخاطر السوق حسب وحداتها العاملة. يتم عقد إجتماعات بشكل منظم بني إدارة مخاطر السوق ورؤساء أعمال املخاطر ملناقشة وأخذ قرارات 

حول التعرض للمخاطرة في نفس سياق بيئة السوق.

يتم تقسيم مخاطر السوق بوجه عام إلى جتارية وغير جتارية.

تشمل املخاطر التجارية املراكز اململوكة بواسطة وحدة التجارة في البنك والتي يكون عملها الرئيسي اإلستراتيجي هو التجارة أو صناعة األسواق. أي ربح أو خسارة 
غير محققة لهذه املراكز يتم تسجيلها ضمن العمليات الرئيسية في الدخل من األعمال.

تشمل املخاطر غير التجارية أوراق مالية وموجودات أخرى مملوكة إلستثمارات طويلة األجل في األوراق املالية واملشتقات والتي تستخدم إلدارة التعرضات ملوجودات 
ومطلوبات البنك. أي ربح أو خسارة غير محققة لهذه األوضاع ال يتم تسجيلها في ضمن إيرادات األعمال الرئيسية.

مخاطر جتارية

إن مخاطر السوق والتي تتضمن مخاطر معدالت الفائدة، العمالت األجنبية، األسهم والسلع واملخاطر التجارية األخرى من احملتمل أن تخفض صافي الدخل أو 
الوضع املالي نتيجة التغيرات العكسية في معدالت السوق.

مخاطر غير جتارية

تنتج املخاطر غير التجارية من تنفيذ إستراتيجيات البنك اجلوهرية، املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء، واملراكز اإلستراتيجية التي يأخذها البنك إلدارة التعرض 
للمخاطر.

إن هذه التعرضات ميكن ان تنتج من عدة عوامل ولكن ليست محددة بإعادة تسعير فجوات املوجودات، املطلوبات وأدوات البنود املدرجة خارج امليزانية العمومية 
والتغيرات في مستوى وشكل منحنى معدل الفائدة في السوق.
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها )يتبع(   41

قياس املخاطر

فيما يلي األدوات املستخدمة لقياس مخاطر السوق، ألنه ال يوجد قياس منفرد يعكس جميع توقعات مخاطر السوق، فإن البنك يستخدم قياسات مختلفة إحصائية 
وغير إحصائية، تتضمن:

قياسات مخاطر غير إحصائية 	•
حتاليل حساسية 	•

مقاييس مخاطر غير إحصائية

إن قياسات املخاطر غير اإلحصائية، فيما عدا فحص اجلهد، تتضمن صافي املراكز املوقوفة، قيم الهوامش األساسية، حساسية اخليارات، قيم السوق، تركيزات 
املراكز ودورانها. هذه القياسات توفر معلومات مفصلة عن تعرض البنك ملخاطر السوق.

يستخدم البنك مقاييس غير إحصائية وسيناريوهات سقوف حدود املخاطر لرصد ومراقبة مخاطر السوق بشكل يومي.

املتوازية  غير  املعدالت  صدمة  إن  موازية.  والغير  املوازية  املعدالت  لصدمات  احملافظ  في  التغير  يقّدر  الفائدة  معدالت  ملخاطر  املستخدمة  السيناريوهات  إن 
تظهرالتقلبات املتعددة لسيناريوهات معدالت الفائدة.

احملفظة احلساسة لعمالت مخاطر معدالت الفائدة الرئيسية )صدمة املعدالت املوازية( يتم حتليلها بشكل منفصل حملافظ البنك التجارية وغير التجارية هي كما 
يلي: 

مخاطر السوق – احملافظ التجارية

يبني اجلدول التالي احلساسية لتغير محتمل في أسعار الفائدة مع بقاء العوامل املتغيرة األخرى ثابتة وتأثيرها على بيان الدخل املوحد وحقوق امللكية الناجتة من 
احملفظة التجارية.

إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات املفترضة في معدالت الفوائد على صافي دخل الفوائد لسنة واحدة وهي مبنية على املوجودات واملطلوبات املالية غير 
التجارية مبعدالت فوائد عائمة والتي يحتفظ بها البنك كما في 31 ديسمبر 2008 وتضم تأثير األدوات املالية املشتقة. إن حساسية حقوق امللكية قد مت إحتسابها 
بإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع مبعدالت ثابتة وتضم تأثيرات أية حتوطات متعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2008 وذلك عن تأثير التغيرات املفترضة 

في معدالت الفوائد. إن حساسية حقوق امللكية قد مت حتليلها حسب تاريخ إستحقاق األصل أو املقايضة.

مخاطر معدالت الفوائد

حتركات املعدالت املوازية في معدالت فوائد الدرهم اإلماراتي )بآالف الدراهم( 

نقص في املعدل200 نقطة نقص في املعدل100 نقطة زيادة في املعدل100 نقطة زيادة في املعدل 200 نقطة

57.299 20.185 (7.168) (4.605) 31 ديسمبر 2008

37.041 11.860 )1.416) 5.557 31 ديسمبر 2007

حتركات املعدالت املوازية في معدالت فوائد الدوالر األمريكي )بآالف الدراهم(

نقص في املعدل200 نقطة نقص في املعدل100 نقطة زيادة في املعدل100 نقطة زيادة في املعدل 200 نقطة

(73.833) (25.388) 7.894 3.648 31 ديسمبر 2008

)48.317) )16.065) 3.389 )3.139) 31 ديسمبر 2007

حسب العملة

يوضح اجلدول التالي حتليل حساسية التغيير في سعر العمالت األجنبية:

تغير األسعار بالنسبة املئوية )آالف الدراهم( 

%10- %5- %5+ %10+ 31 ديسمبر 2008

239 (94) 417 929 دوالر أسترالي
48 24 (24) (48) يورو
10 5 (5) (10) جنيه استرليني

130 65 (65) (130) ين ياباني
6.354 2.960 (2.369) (4.566) دوالر أمريكي

تغير األسعار بالنسبة املئوية )آالف الدراهم( 

%10- %5- %5+ %10+ 31 ديسمبر 2007

)27) )14) 14 27 دوالر أسترالي
)59) )29) 29 59 يورو

- - - - جنيه استرليني
)190) )95) 95 190 ين ياباني

10.081 4.775 )4.320) )8.248) دوالر أمريكي
مخاطر السوق –  احملافظ غير التجارية 

مخاطر سعر الفائدة 

يبني اجلدول التالي احلساسية لتغير محتمل في أسعار الفائدة مع بقاء العوامل املتغيرة األخرى ثابتة وتأثيرها على بيان الدخل املوحد وحقوق امللكية الناجتة من 
احملفظة غير التجارية.

إن حساسية الدخل هو تأثير التغيرات املفترضة في معدالت الفوائد على صافي دخل الفوائد لسنة وهي مبنية على املوجودات واملطلوبات املالية غير التجارية 
مبعدالت فوائد عائمة وتضم تأثيرات األدوات املالية املشتقة. إن حساسية حقوق امللكية قد مت حتليلها بافتراض أنه هنالك تغيرات موازية في منحنى العائد.

حساسية التغير في حقوق املساهمني  حساسية التغير في دخل الفوائد  التغير  في النقاط األساسية
ألف درهم ألف درهم

(29.996) 55.148 25+ 31 ديسمبر 2008
29.996 (55.148) 25-

)33.292) 38.420 25+ 31 ديسمبر 2007
33.292 )38.420) 25-

91
التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري 2008



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  92
 

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008  

إطار مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها )يتبع(   41

مخاطر السوق –  احملافظ غير التجارية  )يتبع(

مخاطر التشغيل

تعّرف مخاطر التشغيل على أنها املخاطر الناجتة عن مشاكل أنظمة التشغيل واألخطاء البشرية أو الغش واإلحتيال أو العوامل اخلارجية. وفي حالة فشل الضوابط 
بالعمل كما ينبغي، فإن مخاطر التشغيل قد تسبب تشويه للسمعة وعواقب قانونية وتنظيمية وبالتالي تؤدي إلى خسارة مالية. ال يتوقع البنك التخلص من جميع 
املخاطر التشغيلية، ولكن بوجود إطار للضوابط الرقابية ومن خالل املراقبة واإلستجابة للمخاطر احملتملة، فإن البنك يستطيع إدارة املخاطر. تشتمل الضوابط 

الرقابية وجود فصل فّعال في املهام، والدخول وإجراءات التسويات وتدريب املوظفني وإجراءات التقييم، مبا في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.

مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطر أسعار األسهم متثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. وتنتج مخاطر األسهم 
غير التجارية عن محفظة البنك اإلستثمارية.

أرصدة عمالت أجنبية  42

إن صافي املوجودات احملتفظ بها في الهند بالروبية الهندية والتي تبلغ 73.243 ألف درهم )2007: 74.311 ألف درهم( تخضع لنظام مراقبة الّنقد في الهند.

األنشطة اإلئتمانية  43

كما في 31 ديسمبر 2008، بلغت قيمة صافي املوجودات للصندوق اإلئتماني املدار من قبل البنك 1.137.801 ألف درهم )2007 – 1.980.805 ألف درهم(.

الشركات التابعة    44

إن املنشآت )ما عدا الشركات الزميلة( مت معاملتها كشركات تابعة لغرض التوحيد حيث أن البنك يسيطر على السياسات املالية والتشغيلية، وقد إستثمر في كامل 
أو أكثرية رأس مال هذه املنشآت وله األحقية في كامل أو أكثرية األرباح/ اخلسائر. إن حصة البنك املباشرة أو غير املباشرة في الشركات التابعة هي كما يلي:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسسنة التأسيسنسبة اإلمتالكإسم الشركة التابعة

الوساطة في جتارة األدوات املالية واألسهماإلمارات العربية املتحدة1002005%الظبي خلدمات الوساطة ذ.م.م.

أبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. )راجع 
اإلمارات العربية املتحدة512005%إيضاح )1( أدناه( 

توفير برامج احلاسوب والتي لها عالقة مع 
املخاطرة وحلول اخلزينة

إدارة العقارات واستشارات اإلمارات العربية املتحدة1002005%أبوظبي للعقارات التجارية ذ.م.م.

خدمات هندسيةاإلمارات العربية املتحدة1002007%أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م.

خدمات مالية وشركة قابضةجزر كاميان1002008%بنك أبوظبي التجاري هولدنغ )كاميان( احملدودة 

خدمات مالية وشركة قابضةماليزيا1002008%بنك أبوظبي التجاري هولدنغ )البوان( احملدودة

بنك أبوظبي التجاري هولدنغ )ماليزيا( اس دي 
خدمات مالية وشركة قابضةماليزيا1002008%ان برهاد

خدمات مالية جزر كاميان1002008%بنك أبوظبي التجاري فايننس )كاميان( احملدودة 

خدمات مصرفية إسالميةاإلمارات العربية املتحدةقيد التأسيس100%أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. 

أنشطة إئتمانجزيرة مان2008حق السيطرة أس ب أل ت أي ب )أي أو أم( احملدودة  

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسسنة التأسيسنسبة اإلمتالكإسم الشركة الزميلة

تطوير األمالكاإلمارات العربية املتحدة1002006%شركة أبوظبي التجاري لتطوير األمالكّ ذ.م.م. )*(

اإلستشارات العقاريةاإلمارات العربية املتحدة1002008%أبوظبي التجاري لإلستشارات العقارية ذ.م.م. )*(

إستثمارات ماليةاإلمارات العربية املتحدة1002005%شركة أبوظبي التجاري للحلول املالية ذ.م.م. )*(

إستثمارات ماليةاإلمارات العربية املتحدة1002005%شركة أبوظبي التجاري للخدمات اإلستثمارية ذ.م.م. )*(

وكيل تشغيلاململكة املتحدة1002008%بنك أبوظبي التجاري )اململكة املتحدة( احملدودة )*(

اإلستثمارات في البنية التحتيةاإلمارات العربية املتحدة1002006%بنك أبوظبي التجاري خلدمات املشاريع )*(

تطوير البنية التحتية واملشاريع العقاريةاإلمارات العربية املتحدة1002006%كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. )*(

الرمي لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. 
)سابقاً التوسع للمقاوالت ذ.م.م.( )*( اإلستثمار في املشاريع التجاريةاإلمارات العربية املتحدة%1002006 

هذه الشركات التابعة غير عاملة حالياً.  )*(

يشارك البنك في أرباح شركة أبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. عن طريق إتفاقية خاصة مع مساهمي األقلية وهي كالتالي:  )1(

حصة األقلية من رأس املالالبنكخصائص
49%51%حتى سنة 2011

25%75%من سنة 2012 حتى 2015

توجب اإلتفاقية مع مساهمي األقلية عدم مشاركة مساهمي األقلية في خسائر الشركة التابعة الناجتة عن مخالفات األطراف األخرى إللتزاماتها جتاه شركة 
أبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م.
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كفاية وإدارة رأس املال  45

إدارة رأس املال

إن أهداف البنك عند إدارة رأس املال وهو مفهوم أكبر مما هو ظاهر في “حقوق امللكية” في امليزانية العمومية هي:

اإللتزام مبتطلبات رأس املال حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 	•
احملافظة على مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهمني؛ و 	•

اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال البنك. 	•

يتم مراقبة كفاية رأس املال واالستخدام املنظم له بشكل مستمر من قبل إدارة البنك، وإستخدام التقنيات إستناداً إلى املباديء التطويرية التي وضعتها جلنة بازل 
واملصرف املركزي لدولة االمارات العربية املتحدة. ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة إلى جلنة الرقابة كل ربع سنة.

إن املصرف املركزي يتطلب من كل بنك احملافظة على معدل مجموع رأس املال النظامي إلى مخاطر املوجودات املرجحة )“معدل بازل”( بحد أدنى 10% أو أكثر.

في تعميمه رقم 2007/2545 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2007 إقترح البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة على كل البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة على كل البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة تطبيق املقاربة املوحدة لبازل “2” إبتداءاً من 31 ديسمبر 2007. أصدر البنك املركزي مسودة 
توجيهات لتطبيق املقاربة املوحدة بخصوص مخاطر اإلئتمان والسوق. أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد أعطى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
اخليار للبنوك باستخدام مقاربة الدالئل األساسية أو املقاربة املوحدة. وقد قام البنك بإختيار املقاربة املوحدة. تقوم البنوك في دولة اإلمارات العربية املتحدة حالياً 

بتطبيٍق متوازن لبازل “1” و بازل “2”.

إن النسب احملتسبة مبا يتماشى مع بازل “1” و بازل “2” هي كما يلي:

بازل 1 بازل 2
2007 2008 2007 2008

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
رأس املال الطبقة األولى “1”

4.000.000 4.810.000 4.000.000 4.810.000 رأس املال
2.380.661 2.627.979 2.380.661 2.627.979 إحتياطي نظامي وقانوني 
2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 احتياطي عام واحتياطي طواريء

8.253 (392.022) 8.253 (392.022) فرق عملة ناجت عن حتويل العمليات اخلارجية
1.210.000 481.000 1.210.000 481.000 أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع
1.548.598 1.522.417 1.548.598 1.522.417 أرباح مستبقاة

114.231 107.603 114.231 107.603
حصة األقلية في صافي موجودات الشركات 

التابعة
-  (25.708) -  (25.708) برنامج خيار شراء أسهم للموظفني
-  4.802.318 -  4.802.318 أوراق مالية إلزامية التحويل )إيضاح 17)
-  (2.213.765) -  (2.213.765) ينزل: إستثمارات في شركات زميلة )%50(

11.411.743 13.869.822 11.411.743 13.869.822

رأس املال الطبقة الثانية “2”

433.465 1.327.391 433.465 1.327.391
خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات 

املقّيمة كمجموعة

1.469.200 1.469.200 1.469.200 1.469.200
أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم 

)إيضاح 18)   
-  (2.213.765) -  (2.213.765) ينزل: إستثمارات في شركات زميلة )%50(

1.902.665 582.826 1.902.665 582.826

13.314.408 14.452.648 13.314.408 14.452.648 مجموع قاعدة رأس املال املؤهل

املوجودات املرجحة باملخاطر:

80.607.717 114.152.139 -  - بنود مدرجة في امليزانية العمومية 
15.077.265 16.399.817 -  - بنود خارج امليزانية العمومية 

-  -  84.010.377 114.377.569 مخاطر اإلئتمان
-  -  4.239.932 4.383.896 مخاطر السوق
-  -  5.449.379 5.966.913 مخاطر التشغيل

95.684.982 130.551.956 93.699.688 124.728.378 مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%13.91 %11.07 %14.21 %11.59 نسبة كفاية رأس املال

مبا يتماشى مع توجيهات البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مت تعديل قيمة مخصص القروض والسلفيات املقيمة كمجموعة من القيمة املدرجة للقروض 
والسلفيات عند إحتساب األصول املرجحة باملخاطر. بلغت نسبة كفاية رأس املال بحسب هذه التوجيهات %10.16 )2007 – %13.46(.
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أحداث الحقة   46

الحقاً لنهاية السنة، وافق البنك على إصدار سندات رأسمال الطبقة األولى “1” )“السندات”( لصالح حكومة أبوظبي، بقيمة أساسية تبلغ 4.000.000 ألف درهم. 
متت املوافقة على إصدار هذه السندات من قبل مجلس إدارة البنك مبوجب القرار رقم 2009/01/03  في إجتماعه املنعقد بتاريخ 4 فبراير 2009.

متثل السندات مطلوبات مباشرة وغير مضمونة وثانوية للمصدر وهي تصنف بالتساوي من دون أي مفاضلة فيما بينها. إن حقوق ومطالبات حاملي السندات 
ستكون ثانوية بالنسبة ملطالبات الدائنني الرئيسيني. ال حتمل هذه السندات حق التصويت وهي تشكل أوراق مالية دائمة وغير متراكمة، كما ميكن طلب تسديدها 

مبوجب شروط معينة.

إن نسبة كفاية رأس املال للبنك حسب بازل “1” وبازل “2”  فيما لو مت إحتساب أجور هذه السندات كما في تاريخ امليزانية العمومية كانت 14.13% و %14.8 
على التوالي. 

أرقام املقارنة  47

لقد مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تصنيف أرقام السنة احلالية.

تاريخ إعتماد البيانات املالية املوحدة   48

لقد مت اعتماد البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 4 فبراير 2009. 
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