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بالنيابة عن اأخواين اأع�شاء جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري، ي�شعدين 

اأبوظبي  اأيديكم التقرير ال�شنوي اخلام�س والع�شرين لبنك  اأ�شع بني  اأن 

التجاري لعام 2009.

دولة  يف  �شواء  امل�شريف  للقطاع  التحديات  من  بالكثري   2009 عام  اإت�شم 

اآثار  اأن  من  وبالرغم  الدويل.  امل�شتوى  على  اأو  املتحدة  العربية  الإمارات 

الأزمة املالية العاملية قد بداأت يف الإنح�شار، �شهد الإقليم خالل عام 2009 

وقد  القرو�س.  على  الطلب  واإنخفا�س  املقرت�شني  تعرث  املزيد من حالت 

اأدى ذلك، من بني اأ�شياء اأخرى، وكما يت�شح جليًا يف احل�شابات اخلتامية 

جتنيب  اإىل  احلاجة  زيادة  اإىل   ،2009 عام  عن  التجاري  اأبوظبي  لبنك 

املزيد من املخ�ش�شات لتغطية اخل�شائر املتوقعة يف حمفظة القرو�س. 

الأعمال  اأداء  عن  التام  ر�شائه  عن  الإدارة  جمل�س  عرب  ذلك،  من  وبالرغم 

التي  الأخرى  الإجنازات  من  الكثري  وعن  التجاري،  اأبوظبي  لبنك  الرئي�شية 

ا�شتطاع البنك حتقيقها خالل العام، وهي الإجنازات املذكورة بالتف�شيل يف 

تقرير الرئي�س التنفيذي والتي تت�شمن، على �شبيل املثال ل احل�شر، ما يلي: 

منو كبري يف الإيرادات.  •
البنك  ا�شتطاع  خا�شة  وب�شفة  ال�شيولة.  م�شتويات  يف  كبري  حت�شن   • 
طرح خالل  من  امل�شتثمرين  من  اأمريكي  دولر  مليار  جتميع    

مكنته  �شابقة  يف  العاملي  ال�شندات  لربنامج  طبقًا  مالية  �شندات   

 

الذي املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  الأول  البنك  ي�شبح  اأن  من    

ينجح يف اإ�شدار هذا النوع من ال�شندات.   

النجاح الكبري يف اإدارة واإعادة هيكلة الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.  •
احلفاظ على وتدعيم اخلدمات امل�شرفية للعمالء من الأفراد وال�شركات  • 
وتر�شيخ ال�شمعة الطيبة التي يتمتع بها بنك اأبوظبي التجاري يف هذا   

املجال احليوي.   

الإ�شالمي  للتمويل  التجاري  اأبوظبي  �شركة  اأعمال  يف  ال�شريع  النمو   • 
�س.م.ع. التابعة اإىل البنك.  

»ال�شيخ جائزة  مثل  املرموقة  اجلوائز  من  العديد  على  احل�شول   • 
خليفة لالإمتياز« من الفئة الف�شية، وجائزة »البنك الأف�شل يف جمال    

اخلدمات امل�شرفية لالأفراد« )اآ�شيان بانكر لعام 2008(، وجائزة تنمية   

جمال  يف  بنك  »اأف�شل  واملايل  امل�شريف  القطاع  يف  الب�شرية  املوارد     

التوطني«، وجائزة معهد »حوكمة« يف جمال حوكمة ال�شركات )البنك   

الأف�شل يف دولة الإمارات العربية املتحدة(.   

يف  الإ�شتثمار  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  ا�شتمر  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

تر�شيخ هويته التجارية وحت�شني خدمات العمالء ويف املوظفني )مبا يف 

ذلك جذب وتطوير وتدريب املواهب ال�شابة من بني مواطني دولة الإمارات( 

وكذلك يف حت�شني منتجاته وعملياته وتطوير اأنظمة تقنية املعلومات.

2009، عقد جمل�س الإدارة اجتماعًا بح�شور فريق الإدارة  وبنهاية عام 

لعلى  الإدارة  واأن جمل�س  البنك.  اإ�شرتاتيجية  وتعديل  التنفيذية ملراجعة 

ثقة كبرية باأن الإ�شرتاتيجية اجلديدة منا�شبة متامًا لتوجيه اأعمال البنك 

خالل املرحلة التالية من التطوير.

واأين اأنتهز هذه الفر�شة لأعرب عن اإمتنان وتقدير بنك اأبوظبي التجاري 

اإدارته للدعم احلكومي امل�شتمر للقطاع امل�شريف بالدولة. وهو  وجمل�س 

احلكيمة  القيادة  خالل  من  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  كان  ما  الذي  الدعم 

و�شمو  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن 

للقوات امل�شلحة. وال�شكر مو�شول ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

ودائرة  املركزي  املتحدة  العربية  الإمارات  املالية وم�شرف دولة  ووزارة 

املالية وجمل�س اأبوظبي لال�شتثمار.

وخالل عام 2009 تقاعد كل من ال�شيد/ را�شد املزروعي وال�شيد/ عامر 

الفهيم من ع�شوية جمل�س الإدارة. واأود التعبري عن �شكر واإمتنان بنك 

ودعم  جهد  من  قدماه  ما  على  لهما  اإدارته  وجمل�س  التجاري  اأبوظبي 

كبريين للبنك خالل املدة الطويلة التي اأم�شياها يف ع�شوية املجل�س.

واأتوجه بال�شكر اأي�شًا اإىل عمالء البنك لدعمهم امل�شتمر لأعمالنا طوال العام.

الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اإىل  بال�شكر  اأتوجه  اأن  اأود  اآخرا،  ولي�س  واأخريًا، 

لتمكني  وولء  اإخال�س  من  اأبدوه  ملا  البنك  وموظفي  العليا  الإدارة  وفريق 

البنك من الإ�شتمرار يف تبواأ مكانته الريادية كموؤ�ش�شة م�شرفية مرموقة. 

2010 من التحديات الكبرية،  اأن ل يخلو عام  اأتوقع  اأين  وعلى الرغم من 

فاإين على ثقة تامة باأن بنك اأبوظبي التجاري وفريق الإدارة العليا وموظفيه 

يتمتعون بالقدرات والإمكانيات الالزمة ملواجهة كافة التحديات.

عي�سى ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

 يـحـيــــا الــطــمـــــوح 

استـمـر بـنـك أبـوظـبـي التـجـاري فـي اإلسـتـثـمـار فـي
 تـرسـيـخ هـويته الـتـجارية وتـحسين خدمات الـعـمالء
  وفي الموظفين )بما في ذلك جذب وتطوير وتدريب
   المواهـب الشـابـة من بيـن مـواطنـي دولة اإلمارات(
     وكذلـك فـي تـحـسـيـن منـتـجاتـه وعـملـيـاته وتطوير 

     أنظمة تقنية المعلومات.

عي�سى ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة 
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تقرير الرئيس التنفيذي

ا�شتطاع البنك حتقيق منو كبري وقيا�شي يف الإيرادات خالل عام 2009 

اإت�شام هذا العام بالكثري من التحديات، مما اأدى اإىل تاأثر  بالرغم من 

بتجنيب  قمنا  حيث  العاملية،  القت�شادية  بالأزمة  �شلبًا  الأرباح  �شايف 

مما  وال�شتثمارات،  القرو�س  لبع�س  التعر�س  ملواجهة  خم�ش�شات 

انعك�س �شلبًا على نتائج البنك النهائية، ومع ذلك ا�شتطاع البنك حتقيق 

العديد من الإجنازات، حيث جنح البنك يف احل�شول على جائزة ال�شيخ 

خليفة لالإمتياز من الفئة الف�شية يف جمال خدمة العمالء، بالإ�شافة اإىل 

ال�شركات.  »معهد حوكمة« يف جمال حوكمة  البنك على جائزة  ح�شول 

كما مت اإدراج بنك اأبوظبي التجاري بوا�شطة جامعتي اأك�شفورد وكامربدج 

العامليتني كواحد من بني اأف�شل مائة جهة عمل مف�شلة حول العامل.

لقد جنحت الإدارة اجلديدة للبنك وبتوجيه من جمل�س اإدارته يف تعزيز 

العمليات امل�شرفية الرئي�شية حمققة م�شتويات قيا�شية مما يعطي البنك 

قاعدة متينة لالنطالق نحو امل�شتقبل.

ونود الرتكيز على النقاط التالية:

اإ�شافية كاحتياطيات  درهم  مليار   3.86 وقدره  مبلغ  جتنيب  مت   • 

ن�شبة  رفع  مما  ال�شابق  العام  عن  درهم  مليار   1.67 مببلغ  مقارنة    

الحتياطيات  اإىل اإجمايل القرو�س لت�شل اإىل 3.1% وقد �شكل ذلك   

ال�شبب املبا�شر خل�شائر بلغت 513 مليون درهم.  

�شهد الدخل الت�شغيلي للبنك منوًا ملحوظا ن�شبته 9% كما �شهد �شايف  • 

دخل الفوائد منوًا وقدره 32% باملقارنة مع عام 2008.  

مت الرتكيز على �شبط امل�شاريف عند م�شتوياتها يف العام ال�شابق مما  • 

32% بدًل من ن�شبة عزز ن�شبة التكاليف اإىل الدخل لت�شل اإىل ن�شبة     

35% عن العام ال�شابق.    

وقد منت ودائع العمالء بن�شبة 11% متجاوزة ن�شبة النمو يف القرو�س    •

البالغة %7.  

مع باملقارنة   %17.4 اإىل  لت�شل  املال  راأ�س  كفاية  ن�شبة  حت�شني  مت   • 

11.4% يف العام 2008 ومبا يفوق احلد الأدنى  ملتطلبات اجلهات التنظيمية     

والرقابية البالغ %11.  

بلغت ن�شبة القرو�س اإىل املوارد الثابتة 91% مما يعد ن�شبة �شيولة قوية  • 

لدى البنك.   

يحظى قطاع خدمات الأفراد واإدارة الرثوات ومتويل املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة اإ�شافة اإىل قطاع التمويل التجاري باأهمية خا�شة حيث تعترب 

من �شمن الأكرث كفاءة وفاعلية حمليًا واإقليميًا. 

وقد ح�شل البنك على جائزة ال�شيخ خليفة لالإمتياز عام 2009 وكذلك 

حظي بتقدير حملي واإقليمي على كفاءة اإدارته لقاعدة عمالئه التي بلغت 

اأكرث من 345.000 عميل موزعني على 49 فرعًا يف جميع اأنحاء الدولة.

�شهدت اأعمال دائرة ال�شريفة الإ�شالمية »ميثاق« منوًا ملحوظًا حيث  • 

1مليار ومبلغ  الودائع  اإجمايل  من  درهم  مليار   3.93 مببلغ  �شاهمت    

درهم من اإجمايل قرو�س العمالء.  

كما �شاهمت دائرة اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية يف �شنتها الأوىل  • 

بح�شة كبرية من الأرباح حيث اإ�شطلعت بدور ن�شط وفاعل يف هيكلة    

بخ�شو�س  العمالء  اإىل  وامل�شورة  الن�شح  وتوجيه  املعامالت  وتنظيم    

حمفظة متنوعة ت�شمنت ا�شتثمارات واأ�شهم و�شندات و�شكوك وقرو�س   

بلغت قيمتها 35 مليار درهم.  

  

ومتكن البنك يف عام 2009 من �شداد مبلغ 7 مليار درهم عن ال�شندات  

امل�شتحقة خالل العام 2009 وقام باإ�شدار �شندات جديدة ملدة 5 �شنوات  

مببلغ 3.7 مليار درهم و�شندات جديدة ق�شرية الأجل مببلغ 2.6 مليار 

درهم يف �شابقة جعلت من بنك اأبوظبي التجاري اأول بنك يف منطقة دول 

جمل�س التعاون اخلليجي يتاأهل لإ�شدار �شندات مالية م�شتوفيا متطلبات 

برنامج ال�شندات العاملي. 

لقد عزز البنك اإنتمائه للمجتمع من خالل تدريبه وا�شتقطابه ملجموعة 

ن�شبة  بلغت  حيث  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مواطني  من  متميزة 

التوطني يف نهاية العام 35% من اإجمايل عدد املوظفني.

بتبني  البنك  قام  املحلية  العمل  وبيئة  العاملية  املالية  الظروف  ظل  ويف 

على  واملرتكزة  الأجل  متو�شطة  خططه  اأهداف  لتحقيق  مهنية  اأ�شاليب 

النمو يف الأ�شواق املحلية وكفاءة العمليات واإ�شتقرار موارد التمويل متوافقًا 

مع اأف�شل معايري اإدارة املخاطر. وهذا يتفق متامًا مع اأداء البنك املتميز 

 

من العمليات امل�شرفية الرئي�شية.

عالء عريقات 

الرئي�س التنفيذي، ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي
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تقرير الرئي�س التنفيذي

بالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن اإدارة البنك التنفيذية، اأتقدم بال�شكر اإىل 

واإىل قاعدة  املتوا�شل  اإدارته على دعمهم  واإىل جمل�س  البنك  م�شاهمي 

2010 مت�شلحني  نبداأ عام  اإذ  امل�شتمرة ونحن  ثقتهم  البنك على  عمالء 

جيدًا  مدربة  ب�شرية  بطاقات  مدعمة  واقعية  وروؤية  وا�شحة  عمل  بخطة 

 

فاإننا نخطو خطوات ثابتة باإجتاه النجاح يف حتقيق اأهدافنا.

�سايف الأرباح 

بلغت خ�شائر بنك اأبوظبي التجاري يف عام 2009 مبلغ 513 مليون درهم 

نتيجة لتجنيب احتياطيات اإ�شافية.

اإجمايل الدخل وهوام�س الفوائد 

 2009 دي�شـمرب   31 بـتاريـخ  املـنتـهـيـة  الفـتـرة  عـن  الـدخل  اإجمايل  حقق 

 4.783 2008 لي�شل اإىل  9 % مقارنة بنف�س الفرتة من عام  زيادة بن�شبة 

مليون درهم. 

اأما �شايف الدخل من الفوائد خالل العام 2009 فقد حقق 3.276 مليون 

اأدى  وقد   .2008 عام  من  الفرتة  نف�س  عن   %32 وقدرها  بزيادة  درهم 

اإنخفا�س معدلت الفائدة املعرو�شة بني البنوك العاملة يف دولة الإمارات 

تكلفة  واإنخفا�س  الأ�شول  عوائد  تراجع  اإىل  املتحدة/لندن   العربية 

الأموال اأي�شًا. 

وارتفع هام�س �شايف الفوائد لي�شل اإىل 2.43 % مما يعك�س زيادة وقدرها 

25 نقطة اأ�شا�س مقارنة مع 2.18% خالل العام 2008.

اأما الدخل من غري الفوائد فقد بلغ 1.507مليون درهم م�شجاًل تراجعًا 

بن�شبة 21% عن نف�س الفرتة من العام 2008، ويعود ال�شبب الأ�شا�شي يف 

ذلك اإىل انخفا�س اأحجام املعامالت امل�شرفية التجارية وال�شتثمارية. 

وقد �ُشجلت خ�شائر وقدرها 83 مليون درهم نتيجة لإعادة تقييم عقارات 

من  املتحققة  الأرباح  من  جزئي  ب�شكل  اخل�شائر  هذه  تغطية  مت  وقد 

 214 بلغت  والذي حقق عوائد  املاليزي  بي«  اأت�س  »اأر  بنك  ا�شتثمارنا يف 

مليون درهم م�شاهمًا بن�شبة 4% من اإجمايل الدخل الت�شغيلي.

وبقي �شايف الدخل من الر�شوم والعمولت عند م�شتوياته للعام ال�شابق وقد 

و�شل اإىل 986 مليون درهم مقارنة مببلغ 982 مليون درهم يف عام 2008.

م�ساريف الت�سغيل 

�شجل اإجمايل التكاليف خالل العام 2009 مبلغًا وقدره 1،539 مليون درهم 

باقية قرب م�شتوياتها البالغة 1،525 مليون درهم خالل عام 2008، وذلك 

انخف�شت  وقد  العام  خالل  اُتبعت  التي  امل�شاريف  �شبط  �شيا�شة  ب�شبب 

م�شاريف املوظفني بن�شبة 23% مقارنة مع العام ال�شابق حمققة مبلغ 210 

مليون درهم يف الربع الرابع مقارنة مببلغ 273 مليون درهم عن الربع الرابع 

من عام 2008. وقد اأدت اال�شوابط املو�شوعة لإدارة التكاليف اإىل اإنخفا�س 

ن�شبة التكاليف اإىل الدخل من 35% يف عام 2008 اإىل 32% يف عام 2009.

املخ�س�سات والحتياطيات

3.753 مليون  2009 مبلغ  لعام  والحتياطات  و�شل �شايف املخ�ش�شات 

درهم بزيادة وقدرها 151% عن عام 2008 منها مبلغ 540 مليون درهم 

درهم  مليون   2.968 ومبلغ  ال�شتثمارية  باملحفظة  خا�شة  خم�ش�شات 

مقابل  درهم  مليون   245 ومبلغ  وال�شلفيات  القرو�س  على  خم�ش�شات 

اأ�شول غري مالية. وقد بلغت قيمة خم�ش�س القرو�س املقّيمة كمجموعة 

اإفراديًا  459 مليون درهم بينما بلغ جمموع خم�ش�س القرو�س املقّيمة 

2.619 مليون درهم. اأما املبالغ امل�شرتجعة فبلغت 109 ماليني درهم.

الأرباح قبل اأخذ املخ�س�سات

ا�شتمر البنك يف اأدائه املتميز يف ما يخ�س الأرباح قبل املخ�ش�شات حيث 

 2009 عام  درهم خالل  مليون   3.243 اإىل  لت�شل   %13 بن�شبة  ارتفعت 

2008، وكان ذلك نتيجة  2.865 مليون درهم خالل عام  مقارنة مببلغ 

العام مما عك�س  املتبعة خالل  وال�شلفيات  القرو�س  ت�شعري  اإعادة  �شيا�شات 

منوًا ملحوظًا يف عمليات البنك الرئي�شية عن عام 2009. والتي ارتفعت ن�شبة 

41 % مقارنة بالعام ال�شابق لت�شل اإىل 2.722 مليون يف عام 2009 باملقارنة 

مع 1.938 مليون درهم يف العام الذي �شبق.

الأ�سول 

بلغ اإجمايل الأ�شول 160.2 مليار درهم وذلك يف 31 دي�شمرب 2009 حمققًا  

زيادة بن�شبة 8% باملقارنة مع نف�س الفرتة من العام الذي �شبق كما ارتفعت 

مليار درهم يف   116.6 اإىل  لت�شل   %7 بن�شبة  الفرتة  نف�س  القرو�س خالل 

نهاية عام 2009.

ودائع العمالء 

بلغ اإجمايل ودائع العمالء مبلغ وقدره 86.3 مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 

�شبق. الذي  العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %11 وقدرها  بزيادة   2009 

ال�شق  من  مال  راأ�س  اإىل  حتويلها  مت  التي  احلكومية  الودائع  )بخالف 

الثاين(.

الن�سب

ون�شبة   %135 الودائع  اإىل  القرو�س  ن�شبة  بلغت   2009 دي�شمرب   31 بتاريخ 

العربية  الإمارات  م�شرف  يف  معرفة  هي  كما  الثابتة  املوارد  اإىل  القرو�س 

املتحدة املركزي 91% مقارنة مع 97% بتاريخ 31 دي�شمرب 2008.

راأ�س املال 

بتاريخ 31 دي�شمرب2009 كان البنك يحتفظ بر�شملة جيدة بن�شبة %17.38 

مقارنة بن�شبة 11.37% بتاريخ 31 دي�شمرب 2008 والتي تعترب مرتفعة ب�شكل 

جيد فوق متطلبات اجلهات الرقابية والبالغة 11% كحد اأدنى. وي�شار هنا اإىل 

اأن ن�شبة ال�شق الأول من راأ�س املال قد بلغت %12.35 .

بلغت القيمة ال�شوقية للبنك 7.504 مليون درهم كما يف 31 دي�شمرب 2009 وبلغ 

عدد موظفي جمموعة بنك اأبوظبي التجاري 2.708 يقومون بخدمة 330.000 

عميل من الأفراد و15.000 عميل من ال�شركات من خالل 49 فرعًا.

عالء عريقات 

الرئي�س التنفيذي، ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي
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كيف سترُصد آثار َبصَمُتك في العالم؟
          بالمتر أم بالكيلو أم 

     بأكثر من ذلك؟
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معلومات عن بنك اأبوظبي التجاري

ملحة عامة 

مت تاأ�شي�س بنك اأبوظبي التجاري بتاريخ 2 مايو 1985، ك�شركة م�شاهمة عامة 

وبنك  املتحدة.  العربية  الإمارات  اأبوظبي،  اإمارة  يف  حمددة،  غري  زمنية  ملدة 

اأبوظبي التجاري م�شجل طبقًا لأحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 

الإمارات  دولة  يف  اأعماله  وميار�س   ،)4( رقم  حتت  التجارية  ال�شركات  ب�شاأن 

العربية املتحدة مبوجب ت�شريح مبمار�شة الأعمال امل�شرفية �شادر عن م�شرف 

دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي، وعنوان البنك امل�شجل هو �س.ب. 939، 

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

امل�شرفية  متكاملة من اخلدمات  التجاري جمموعة  اأبوظبي  بنك  يقدم 

ال�شريفة  خدمات  اإىل  بالإ�شافة  وال�شركات،  الأفراد  من  للعمالء 

الإ�شالمية وخدمات التمويل التجاري والتمويل املهيكل وم�شتقات �شرف 

ذلك،  على  وعالوة  املالية.  ال�شت�شارية  واخلدمات  الأجنبية  العمالت 

25% من راأ�شمال بنك اآر اأت�س بي كابيتال  ميتلك بنك اأبوظبي التجاري 

بريهاد، اأحد البنوك الرائدة يف ماليزيا. 

وكما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009، كان بنك اأبوظبي التجاري لديه 43 فرعًا 

ومركزين للخدمة واأربعة مكاتب للنقد و167 جهاز �شراف اآيل، حيث مت 

اأبوظبي  2009. كما كان لبنك  29 جهاز �شراف اآيل خالل عام  اإ�شافة 

التجاري بذلك التاريخ فرعني يف الهند.

الأحداث التاريخية والتطورات احلديثة

بناء على قرار املجل�س   1985 التجاري يف عام  اأبوظبي  تاأ�شي�س بنك  مت 

اخلليج  بنك  هي  وطنية  بنوك  ثالثة  بدمج  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 

التجاري وبنك الإمارات التجاري والبنك الإحتادي التجاري. 

اأبوظبي  بنك  بداأ   ،2003 عام  خالل  اإ�شرتاتيجية  مراجعة  اإجراء  وبعد 

التجاري يف تنفيذ برنامج اإعادة هيكلة �شامل مت ت�شميمه بهدف اإيجاد 

امل�شرفية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  يقدم  معا�شر  تناف�شي  بنك 

واملنتجات املالية اإىل عمالئه قادر على حتقيق منو م�شتدام يف ربحيته. 

ومت تنفيذ اإ�شرتاتيجية اإعادة الهيكلة هذه خالل العامني 2003 و 2004 

 ،2006 عام  ويف  الفرتة.  تلك  خالل  جديد  اإدارة  فريق  تعيني  مت  حيث 

كومباين  اآند  ماكنزي  ال�شت�شاري  بتكليف  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام 

وتوجت  البنك،  وخدمات  ملنتجات  عامة  مراجعة  اإجراء  يف  مب�شاعدته 

هذه املراجعة بربنامج “Fast forward” وهو برنامج لإعادة هيكلة جميع 

منتجات البنك.  وقد مت اإجناز هذا الربنامج يف عام 2009.

بنك  مع  ائتالف  و�شركة  اإ�شرتاتيجي  حتالف  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  دخل 

ماكوايري الأ�شرتايل. ويركز هذا التحالف الإ�شرتاتيجي على تقدمي اخلدمات 

�شركة  اأما  ال�شتثمار.  �شناديق  واإدارة  التحتية  البنية  جمال  يف  ال�شت�شارية 

�شرف  واأ�شعار  الفائدة  اأ�شعار  لتقلبات  التحوط  منتجات  فتقدم  الئتالف 

العمالت، بالإ�شافة اإىل منتجات م�شتقات ال�شلع اإىل عمالء يف منطقة جمل�س 

من  الئتالف  و�شركة  الإ�شرتاتيجي  التحالف  ي�شتفيد  اخلليجي، حيث  التعاون 

الإمكانيات واخلربات الوا�شعة لبنك ماكوايري املتخ�ش�شة يف جمال ا�شت�شارات 

البنية التحتية واإدارة �شناديق ال�شتثمار والتمويل ومنتجات امل�شتقات.

راأ�شمال  من   %25 على  التجاري  اأبوظبي  بنك  ا�شتحوذ   2008 عام  ويف 

البنوك املاليزية  اأحد  التي متتلك  اأت�س بي كابيتال بريهاد،  اآر  جمموعة 

الرائدة وعدد من موؤ�ش�شات اخلدمات املالية يف ماليزيا.

على  واحل�شول  بتاأ�شي�س  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام   2009 عام  ويف 

اأبوظبي  �شركة  خالل  من  اإ�شالمية  �شريفة  معامالت  لإجراء  ترخي�س 

تابعة ومملوكة  فرعية  �شركة  وهي  �س.م.ع.  الإ�شالمي  للتمويل  التجاري 

بالكامل لبنك اأبوظبي التجاري.

هيكل راأ�س املال وامللكية

بتاريخ 31 دي�شمرب 2009، كان راأ�شمال بنك اأبوظبي التجاري امل�شرح به 

وامل�شدر يبلغ 4.81 مليار درهم اإمارات. مق�شمة اإىل 4.81 مليار �شهم 

اأبوظبي  حكومة  ومتتلك  �شهم.  لكل  واحد  درهم  وقدرها  اإ�شمية  بقيمة 

حاليًا ب�شكل غري مبا�شر 64.8 باملائة من راأ�شمال البنك.

اأ�شهم بنك اأبوظبي التجاري مدرجة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية.

اأبريل من عام 2008، اأ�شدر بنك اأبوظبي التجاري �شندات مالية  يف �شهر 

اإجبارية التحويل بقيمة 4.8 مليار درهم اإمارات اإىل اأربعة من حملة الأ�شهم 

حامليها  ال�شندات  هذه  وتخول  اأبوظبي.  حكومة  فيهم  مبن  الإ�شرتاتيجيني 

احل�شول على اأرباح مبعدل 1.5% بالإ�شافة اإىل وعالوة على �شعر الفائدة 

معلومات عن بنك أبوظبي التجاري
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الطموح. 
بسببه يتعايش 208 جنسّية من كافة 

أنحاء العالم بتناغم.

)ايبور(،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  العاملة  البنوك  بني  املعرو�س 

وعند   .2011 عام  من  اأبريل  �شهر  قبل  اأ�شهم  اإىل  اإجباريًا  حتويلها  ويجب 

الإ�شدار كان �شعر حتويل تلك ال�شندات املالية يبلغ 7.35 درهم اإمارات. وهو 

اإمارات نتيجة لإ�شدار  6.11 درهم  ال�شعر الذي مت تعديله تلقائيًا لي�شبح 

بنك اأبوظبي التجاري لأ�شهم منحه خالل �شهر مايو من عام 2008.

الإ�سرتاتيجية

الأمد  على  م�شتدام  منو  لتحقيق  اإ�شرتاتيجية  التجاري  اأبوظبي  بنك  و�شع 

الطويل من خالل تنويع مناذج اأعماله واأن�شطة ت�شغيلية فعالة والرتكيز على 

ح�شن اإختيار موظفني اأكفاء. وهي اإ�شرتاتيجية م�شممة لتح�شني قدرة بنك 

اأبوظبي التجاري على التناف�شية وحتقيق اإيرادات عالية من م�شادر جديدة 

للبنك  الإ�شرتاتيجية  املبادرات  ا�شتملت  وقد  عمالئه.  قاعدة  ودعم  للدخل 

خالل الفرتة من عام 2007 اإىل عام 2009 على ما يلي: 

زيادة ال�شتثمارات لتو�شيع وتدعيم اأعمال البنك يف جمال الأعمال   • 

اأ�شحاب  وخدمات  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  مثل  الرئي�شية    

الرثوات والعمالء من ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية، و  

منتجات  لتقدمي  الإ�شالمية  لل�شريفة  دائرة  تاأ�شي�س  على  الرتكيز   • 

مالية وخدمات م�شرفية متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، و  

التو�شع يف ممار�شة اأعماله يف اأ�شواق مماثلة لأ�شواق دولة الإمارات  • 

الرئي�شية  اأ�شوله  زيادة  من  البنك  متكني  بغر�س  املتحدة  العربية    

والإ�شتفادة من فر�س الأعمال املتاحة فيها.  

وخالل عام 2009، عقد جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري وفريق الإدارة 

العليا �شل�شلة من الإجتماعات الإ�شرتاتيجية حيث مت و�شع واملوافقة على 

اإ�شرتاتيجية معدلة للفرتة ما بني عامي 2010 و 2012.

الهيكل التنظيمي واأن�سطة الأعمال

بتاريخ 31 دي�شمرب 2009 كان الهيكل التنظيمي ملجموعات الأعمال الرئي�شية 

يف بنك اأبوظبي التجاري كما يلي:

من املجموعة  هذه  – تتكون  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة   • 
التمويل النقد ودائرة  اإدارة  التجارية ودائرة  الأعمال امل�شرفية  دائرة    

ال�شتثمارات ودائرة  لل�شركات  ال�شت�شارية  اخلدمات  ودائرة  التجاري    

امل�شـرفية ودائـرة عـمـلـيات البـنيـة التـحتية ودائـرة عمـليات الـعـمـالء    

الإ�شرتاتيجيني.  

من املجموعة  هذه  تتكون   – لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة   • 
دائرة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد ودائرة اإدارة الرثوات ودائرة ال�شريفة     

الإ�شالمية.   

اخلزينة وال�شتثمار – تتكون هذه املجموعة من دائرة عمليات الـخـزينـة    •
الئتالف  و�شركة  للبنك  ال�شتثمارية  املحفظة  اإدارة  ودائرة  التجارية    

تقلبات �شد  التحوط  خدمات  لتقدمي  الأ�شرتايل  ماكوايري  بنك  مع    

اأ�شعار الفائدة واأ�شعار �شرف العمالت وم�شتقات ال�شلع.  

بالإ�شافة اإىل �شركة اأبوظبي التجاري للعقارات �س.م.ع وهي �شركة فرعية 

اإدارة  باأعمال  ت�شطلع  التجاري  اأبوظبي  لبنك  بالكامل  ومملوكة  تابعة 

العقارات واخلدمات العقارية يف بنك اأبوظبي التجاري.

التي  البنك  الإدارات الأخرى يف  وحتظى جميع هذه املجموعات بدعم من 

وعالقات  والتمويل  والعمليات  الب�شرية  واملوارد  الئتمان  اإدارات  تت�شمن 

القانونية  وال�شوؤون  والإمتثال  والت�شويق  اخلارجية  والعالقات  امل�شتثمرين 

واإدارة الأ�شول اخلا�شة. وتتوىل جمموعة التدقيق الداخلي الرقابة الداخلية 

على اأعمال البنك. ويقدم ق�شم »حوكمة ال�شركات« من هذا التقرير، املزيد 

من املعلومات والتفا�شيل عن وظائف التدقيق الداخلي والإمتثال يف البنك.

يو�شح ال�شكل اأدناه الهيكل التنظيمي لبنك اأبوظبي التجاري كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009

مــجــلــ�س الإدارة

الــرئــيـــ�س الــتــنــفـيـذي

التدقيق الداخلي
امل�ست�سار العام 

واأمني ال�سر

 جمموعة 

العالقات 

احلكومية

 جمموعة 

املوارد

الب�شرية

جمموعة 

اخلدمات امل�شرفية 

 لل�شركات

جمموعة 

اخلدمات 

امل�شرفية لالأفراد

 جمموعة 

العمليات وتقنية 

املعلومات

كبري 

 م�شوؤويل 

املخاطر

 جمموعة 

اخلزينة 

العامة

كبري 

 امل�شوؤولني 

املاليني

املوظفون واملكافاآت

التجاري  اأبوظبي  بنك  موظفي  عدد  اإجمايل  كان   2009 دي�شمرب   31 بتاريخ 

2.708 موظفًا.

تهدف �شيا�شات املوارد الب�شرية يف بنك اأبوظبي التجاري اإىل الوفاء مبتطلبات 

التوظيف من خالل تعيني وتطوير اأ�شخا�س مميزين وتنظيم وتطبيق برامج 

تدريب وتطوير م�شممة خ�شي�شًا للوفاء باحتياجات كل من املوظفني والبنك 

ويف  املوظفني.  ومكافاأة  اأداء  لتقييم  معتمدة  اأنظمة  تطبيق  اىل  بالإ�شافة 

الدورات  تغطي  باإهتمام خا�س، حيث  التدريب  يحظى  ال�شيا�شات،  ظل هذه 

واملنتجات  اخلدمات  جمالت  معظم  ملوظفيه  البنك  ينظمها  التي  التدريبية 

التي يقدمها البنك مثل اخلدمات الإ�شت�شارية لل�شركات واإجراءات مكافحة 

والتدريب على  الداخلية  والرقابة  وال�شوابط  العمالء  الأموال وخدمة  غ�شيل 

ا�شتخدام وال�شتفادة من الأنظمة الداخلية لتنفيذ اأعمال البنك الرئي�شية.

يطبق بنك اأبوظبي التجاري العديد من خطط املكافاآت لأفراد فريق الإدارة 

فيها  )مبا  اأخرى  وحوافز  اأداء  مكافاآت  منح  مبوجبها  يتم  والعليا  الو�شطى 

ح�ش�س يف اأ�شهم بنك اأبوظبي التجاري( على اأ�شا�س الأداء ال�شنوي. وتعتمد 

املكافاآت على الأداء الفردي واأداء وحدات الأعمال املعنية وكذلك اأداء ونتائج 

بنك اأبوظبي التجاري ككل.

اإىل  بالإ�شافة  �شنويًا  موظفيه  جميع  اأداء  لتقييم  خطة  كذلك  البنك  ويعتمد 

خطة ملنح عالوات �شنوية ومكافاآت تدفع على اأ�شا�س نتائج التقييم. كما مينح 

املـبيـعـات  حتـقيـق  عـنـد  حوافـز  املبـيعـات  مـوظـفي  التجـاري  اأبوظبـي   بنك 

والإيرادات امل�شتهدفة.

وميكن الإطالع على املزيد من املعلومات عن هذه اخلطط واملكافاآت التي يتم 

�شرفها مبوجب هذه اخلطط يف ق�شم »حوكمة ال�شركات« من هذا التقرير.

وكجزء من �شيا�شة »التوطني«، اأ�شدرت حكومة اأبوظبي يف عام 1999 تعليمات 

عدد  بزيادة  تق�شي  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  العاملة  البنوك  اإىل 

مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة العاملني يف تلك البنوك بن�شبة ل تقل 

عن 4% �شنويًا.

ومتا�شيًا مع �شيا�شة حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة، التزم بنك اأبوظبي 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  من  مواطنني  وتدريب  بتوظيف  التجاري 

وتدريب  توظيف  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  من  كبري  عدد  بتنفيذ  قام  حيث 

والحتفاظ مبواطنني موؤهلني يف جميع قطاعات اأعمال البنك وعلى خمتلف 

امل�شتويات الإدارية.



مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

�سعادة/عي�سى حممد غامن ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة 

)جــــامـــعـــة االقـــتـــ�صـــاد  فــــي  بـــكـــالـــوريـــو�س   • 
املـــتـــحـــدة  الـــواليـــات   ،Northeastern University   

الأمــريــكــيــة(  

�سـعادة/ بتعيني  لال�ستثمار  اأبوظبي  جمل�س  قام 

عي�سى ال�سويدي ع�سوا مبجل�س اإدارة بنك اأبوظبي 

اإدارة البنك  اإنتخابه رئي�سًا ملجل�س  التجاري، ومت 

2008. ويتمتع �سعادة/ يف �سهر �سبتمرب من عام 

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

عامًا يف جمال ال�ستثمارات والأعمـال امل�سـرفية.

املنا�سب اخلارجية 

مدير تنفيذي – جمل�س اأبوظبي لال�ستثمار   •
اأبوظبي برتول  �سركة   – اإدارة  جمل�س  ع�سو   • 
و�سـركـة  لــلتـوزيـع(  )اأدنــوك  للــتـوزيـع  الـوطــنـيـة    

ال�ستثمارات البـرتوليـة الدولـية )ايبيـك( و�سـندوق    

اأبوظبـي للـتـنـمـية  

ع�سو جمل�س اإدارة – جهاز الإمـارات لـال�ستـثمـار  •
املوؤ�س�سة  بنك   – الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب   • 

امل�سرفية العربية – م�سر )�س.م.م.(  
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 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�سركات

ال�سيد/حممد �سلطان غنوم الهاملي 

)نائب رئي�س جمل�س الإدارة - م�ستقل( 

 – Boston University( بكالوريو�س العـلوم املالية  •
الوليات املتحدةالأمريكية(

)Harvard Business School( برنامج املدير العام  •
 )CFA Institute( حملل مايل جماز  •

قبل الإلتحاق بدائرة املالية يف حكومة اأبوظبي، كان 

ال�سيد/حممد الهاملي ي�سغل من�سب، املدير امل�ساعد 

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

لال�ستثمار  اأبوظبي  جهاز  بوا�سطة  تعيينه  مت  وقد 

كع�سو يف جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري يف �سهر 

اأكتوبر من عام 2004.

املنا�سب اخلارجية 

عـ�سو جملـ�س اإدارة – �سـنـدوق اأبوظـبي للتـنميـة   •
ع�سو مـجـلـ�س اإدارة – �سـركـة مـطـارات اأبـوظبـي  •
الـوكيـل امل�ساعـد لدائـرة املـالـية بحـكومـة اأبوظبي  •

ال�سيد/عالء حممد عطا خليل عريقات 

)الرئيـ�س التنفيـذي ، عـ�سو جمـل�س اإدارة تـنفـيذي(

وع�سوًا  للبنك  تنفيذيًا  رئي�سًا  ال�سيد/عريقات  تعيني  مت 

 ،2009 عام  من  فرباير  �سهر  يف  البنك  اإدارة  مبجل�س 

وكان قبل ذلك يتقلد عدة منا�سب يف الإدارة العليا للبنك 

الرثوات  اإدارة  جمموعة  تراأ�س  حيث   ،2004 عام  منذ 

واملجموعة  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  وجمموعة 

الرئي�س  نائب  من�سب  توىل  ثم  لالإمارات  امل�سرفية 

التنفيذي منذ عام 2007. ويتمتع ال�سيد/عريقات بخربة 

م�سرفية تزيد على 18 عامًا ق�ساها يف العمل امل�سريف 

بفريق  اإلتحاقه  وقبل  والدويل.  املحلي  امل�ستويني  على 

الإدارة العليا ببنك اأبوظبي التجاري كان ال�سيد/عريقات 

ي�سغل العديد من املنا�سب الإدارية الرفيعة لدى موؤ�س�سات 

و�ستاندرد  بنك  �سيتي  مثل  مرموقة  عاملية  م�سرفية 

الأعمال  جمال  يف  لتميزه  وتقديرا  بنك.  ت�ساردترد 

امل�سرفية ح�سل ال�سيد/عريقات على جائزة »امل�سريف 

 الواعد« يف منطقة اخلليج لعام 2008 من اآ�سيان بانكر.

املنا�سب اخلارجية 

ع�سو جمل�س اإدارة – �سـركة اأبوظـبي الوطنيـة للـفنـادق  •
ع�سو جمـل�س اإدارة – �سـركة جلـف كابيـتال �س.م.ع  •

ع�سـو جمل�س اإدارة – الهيئة ال�ست�سارية القليمية  • 
الأو�سط وال�سرق  اآ�سيا/البا�سيفيكي  كارد  ملا�سرت    

واأفريقيا  

ع�سو يف جلنة ال�ستثمارات العقارية بغرفة جتارة    •
و�سناعة اأبوظبي  

ع�سو جمل�س ال�سرف، نادي العني الريا�سي  •

ال�سيد/حممد دروي�ش حممد اخلوري 

)م�ستقل(

جـــامـــعـــة الأعـــمـــال  اإدارة  يف  بـــكــالـــوريـــو�س   • 
الواليات  ،)Siena Heights College, Michigan(    

املتحدة الأمريكية  

)Harvard Business School( برنامـج املـديـر العـام  •

يتمتع ال�سيد/حممد اخلوري بخربة تزيد على ع�سرين 

)20( �سنة يف جمال ال�ستثمارات. وهو ي�سطلع الآن 

بالإ�سراف على اإدارة الأ�سهم املحلية يف جهاز اأبوظبي 

لال�ستثمار. ويف �سهر مايو من عام 2004 مت تر�سيحه 

من قبل حكومة اأبوظبي لالإن�سمام اإىل ع�سوية جمل�س 

اإدارة بنك اأبوظبي التجاري. ويف �سهر اأبريل من عام 

لتويل  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�ساهمو  انتخبه   2006

من�سب ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل. ويف �سهر مار�س 

من عام 2009 مت تر�سيحه مرة اأخرى من قبل حكومة 

اأبوظبي لع�سوية جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري. 

تنفيذيا  مديرا  تعيينه  مت   2008 عام  من  يناير  ويف 

لإدارة الأ�سهم الداخلية بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار. 

املنا�سب اخلارجية 

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

ع�سو بلجنة ال�ستثمارات – جهاز اأبوظبي لـال�سـتـثـمار  •
البحرية – �سركة اجلرافات  اإدارة  ع�سو جمل�س   • 

الوطنية  

لال�ستثمار البناء  �سركة   – اإدارة  جمل�س  ع�سو   • 
العقاري   

ال�سيد/عبد اهلل خليل املطوع

)م�ستقل(

 University of( الأعمال  اإدارة  يف  بكالوريو�س   • 
North Carolina(، الوليات املتحدة الأمريكية   

يتمتع ال�سيد/عبد اهلل املطوع بخربة عملية طويلة ملدة 

تزيد على ع�سرين )20( �سنة يف جمال ال�ستثمارات. 

املالية  ال�سوؤون  جمالت  يف  وا�سعة  بدراية  يتمتع  كما 

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

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

بالبنك يف �سهر مار�س من عام 1997.

املنا�سب اخلارجية 

مدير عام مكتب ال�سيخ �سرور بن حمـمد اآل نـهيـان  •
الإمارات  لل�سرافة،  الفالح   – اإدارة  جمل�س  ع�سو   • 

العربية املتحدة  

ع�سو جمل�س اإدارة – بنك الفالح، باك�ستان   •

ال�سيد/�سامل حممد عثعيث العامري

جـــامـــعـــة الأعـــمــال  اإدارة  فــــي  بـــكــالـــوريـــو�س   • 

الوليات املتحدة الأمريكية   

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

جمل�س اإدارة يف بنك اأبوظبي التجاري يف �سهر مايو 

ت�سع  العامري  ال�سيد/�سامل  اأم�سى   ،2007 عام  من 

اإدارة  يف  العامل  بقية  ملنطقة  كرئي�س  �سنوات   )9(

الأ�سهم اخلا�سة بجهاز اأبوظبي لال�ستثمار.

املنا�سب اخلارجية

مدير تنفيذي – جمل�س اأبوظبي لال�ستثمار  •
ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة اأبوظبي لال�ستثمار  •

 تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركات
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ال�سيد/حممد ا�سماعيل الفهيم 

ماج�شتري يف العلوم امل�شرفية واملالية )اجلامعة    •
الأمريكية يف بريوت، لبنان(   

 

ال�شيد/حممد  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�شاهمو  اأنتخب 

اإدارة  اإ�شماعيل الفهيم لالإن�شمام اإىل ع�شوية جمل�س 

البنك يف �شهر مار�س من عام 2009. وقد توىل ال�شيد/

اأبوظبي  جهاز  يف  العليا  املنا�شب  من  العديد  الفهيم 

حاليًا  وي�شغل  �شنة.   )22( على  تزيد  ملدة  لال�شتثمار 

من�شب رئي�س اأول قطاع يف دائرة اخلزينة العامة. 

املنا�شب اخلارجية 

العقارية  بروج  �شركة   – اإدارة  جمل�س  ع�شو   • 
)�شركة فرعية تابعة مل�شرف اأبوظبي الإ�شالمي(   

للخدمات  اأبوظبي  �شركة   – اإدارة  جمل�س  ع�شو   • 
املالية الإ�شــالمـيـة )�شـركـة فرعيـة تابـعة مل�شرف   

اأبوظبي الإ�شالمي(  

عـ�شـو مـجـل�س اإدارة – الـهــيـئـة الـعـامـة للـ�شـوؤون    •
الإ�شالمية والأوقاف )جمل�س اإ�شتثمار الأوقاف(  

ع�شو جمل�س اإدارة – تكافل 	•
ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة بني يا�س لال�شتـثمـار   •

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة الفجر لال�شتثمـار  •
الأخ�شر الهالل  �شركة   – اإدارة  جمل�س  ع�شو   • 

للتاأمني )جلنة ال�شتثمار(  

ال�سيد/حممد علي الظاهري 

بـكـالـوريـو�س اإدارة الأعــمـال جــامـعـة  •
الوليات  ،)International University of America(    

املتحدة الأمريكية    

قبل تعيينه بوا�شطة جمل�س اأبوظبي لال�شتثمار كع�شو 

�شهر  خالل  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإدارة  جمل�س  يف 

الظاهري  ال�شيد/حممد  كان   ،2007 عام  من  مايو 

اإدارة  يف  العمليات  م�شوؤويل  كبري  من�شب  ي�شغل 

اخلزينة العامة بجهاز اأبوظبي لال�شتثمار.

املنا�شب اخلارجية 

اأبوظبي جمل�س   – واملالية  املحا�شبية  اخلدمات   • 
لال�شتثمار   

لال�شتثمار اأبوظبي  – �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   • 

ال�سيد/جون- بول بيري فيالن

)م�شتقل(

  •
  •

 • 

فرن�شا  يف  م�شاعد  كاأ�شتاذ  ق�شرية  لفرتة  العمل  بعد 

باإحدى اجلامعات يف باري�س، اأن�شم ال�شيد/جون - بول 

يف  تدرج  حيث   ،1971 عام  يف  باريبا  بنك  اإىل  فيالن 

اإىل رئي�س  ا�شتثمارية  عدة منا�شب من مدير حمفظة 

عام  ويف  الأ�شول.  اإدارة  بدائرة  ال�شتثمارات  ق�شم 

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

تعيينه  قبل  اأوروبا  ملنطقة  اإقليمي  كمدير  لال�شتثمار 

املالية  الأ�شول  لكافة  ال�شتثمار  �شناديق  اأول  مدير 

باريبا  اإىل بنك  بول فيالن  ال�شيد/جون-  وبعدها عاد 

يف عام 1987 لي�شبح اأول رئي�س تنفيذي وكبري م�شوؤويل 

ال�شتثمار يف دائرة اإدارة الأ�شول يف بنك باريبا. 

ال�شيد/جون-  بتعيني  لال�شتثمار  اأبوظبي  جهاز  قام 

بول فيالن كع�شو مبجل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري 

2007 منحه  2004. ويف عام  يف �شهر مايو من عام 

الرئي�س الفرن�شي و�شام ال�شرف من الدرجة الأوىل. 

املنا�شب اخلارجية 

اأبوظبي جهاز   – الإ�شرتاتيجيات  جلنة  رئي�س   • 
لال�شتثمار   

الع�شو �شمو  مبكتب  الإ�شرتاتيجيات  وحدة  رئي�س   • 
املنتدب جلهاز اأبوظبي لال�شتثمار   

معا�شات ب�شندوق  ال�شتثمار  جلنة  يف  ع�شو   • 
ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي    

مدير – مدر�شة اجلالية الربيطانية، اأبوظبي  •

ال�سيخ �سلطان بن �سرور الظاهري 

 Middlesex( والت�شويق  الأعمال  بكالوريو�س   • 
University، لندن، اململكة املتحدة(  

مت اإنتخاب ال�شيخ �شلطان الظاهري لع�شوية بنك    

البنك خالل  م�شاهمي  بوا�شطة  التجاري  اأبوظبي    

�شهر مار�س من عام 2009.  

املنا�شب اخلارجية 

الرئي�س التنفيذي – جمموعة الظاهري  •
الوطنية  اأبوظبي  �شركة   – اإدارة  جمل�س  ع�شو   • 

لل�شياحة والفنادق   

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اخلزنة للتاأمني  •

ال�سيد/خالد دميا�س ال�سويدي 

)م�شتقل(

اأنظمة تخ�ش�س  الأعمال،  اإدارة  يف  ماج�شتري   • 
الإ�شرتاتيجي والتخطيط  الإدارة  معلومات    

)Widener University، الوليات املتحدة الأمريكية(   

احلا�شب  معلومات  العلوم/اأنظمة  بكالوريو�س   • 
الوليات  ،Bethune Cookman College( الآيل    

املتحدة الأمريكية(   

ال�شيد/خالد  بتعيني  لال�شتثمار  اأبوظبي  جمل�س  قام 

اأبوظبي  اإدارة بنك  دميا�س ال�شويدي ع�شوًا مبجل�س 

ويتمتع   ،2009 عام  من  مار�س  �شهر  يف  التجاري 

جمال  يف  عامًا   )13( بخربة  ال�شيد/ال�شويدي 

املنا�شب  من  العديد  توىل  حيث  امل�شرفية  الأعمال 

وبنك  الوطني  اأبوظبي  بنك  يف  الرفيعة  الإدارية 

اخلليج الأول.

املنا�شب اخلارجية 

الرئي�س التنفيذي – �شركة دا�س القاب�شة  •
ع�شو جمل�س اإدارة – تكافل  •

رئي�س جمل�س اإدارة – منافع   •
رئي�س جمل�س اإدارة – �شركة يونايتد تينا  •

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة الدار لالأوراق املالية  •

اأمني �سر جمل�س الإدارة وامل�ست�سار العام

�شاميون كوبل�شتون 

من�شب  لتويل  كوبل�شتون  ال�شيد/�شاميون  تعيني  مت 

اأبوظبي التجاري خالل  اإدارة بنك  اأمني �شر جمل�س 

وال�شيد/كوبل�شتون،   .2008 عام  من  يناير  �شهر 

بعد  مار�س  وويلز،  اجنلرتا  حماكم  اأمام  حمامي 

 ،)Durham University( تخرجه من جامعة دورهام

 )8( ثماين  ملدة  لندن  مدينة  يف  املحاماة  مهنة 

التحق   2006 عام  من  يناير  �شهر  ويف  �شنوات. 

حيث  لال�شتثمار،  اأبوظبي  بجهاز  ال�شيد/كوبل�شتون 

واإدارة  النا�شئة،  الأ�شواق  اأدارة  يف  كمحامي  عمل 

ال�شتثمارات الإ�شرتاتيجية والبنية التحتية.

)Paris(  Licence et  DEA Economie
)Paris( Licence et DEA  Economie
)Paris( Licence et DEA   Science

 فرن�شا

 فرن�شا

فرن�شا

مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري )يتبع( 

 تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركات

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات
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مجلس اإلدارة

دور جمل�س الإدارة 

يف  القرار  لإتخاذ  العليا  ال�شلطة  هو  )»املجل�س«(  الإدارة  جمل�س  يعترب 

وال�شيطرة  والإ�شراف  قيادة  مب�شوؤولية  املجل�س  ي�شطلع  حيث  البنك، 

م�شتدامة  قيمة  حتقيق  عن  امل�شاهمني  اأمام  م�شوؤول  وهو  البنك،  على 

وب�شفة  عليها.  والإ�شراف  البنك  اأعمال  توجيه  خالل  من  للم�شاهمني، 

خا�شة، ي�شطلع جمل�س الإدارة بو�شع اأهداف وا�شرتاتيجيات و�شيا�شات 

البنك. ويقوم املجل�س مبتابعة اأداء اأعمال البنك وتوجيه الإر�شادات اإىل 

اإدارة البنك والإ�شراف على تنفيذ تلك التوجيهات.

الإدارة  جمل�س  قرارات  ت�شدر  املحدودة،  ال�شتثناءات  بع�س  عدا  ما  ويف 

خالل  بالوكالة(  اأو  �شخ�شيًا  )اإما  احل�شور  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية 

 

الإجتماع املعني.

 ويحتفظ جمل�س الإدارة ببنود ثابتة على جدول اأعماله ل�شمان النهو�س 

تركزت   ،2009 عام  ويف  حمدد،  دوري  اأ�شا�س  على  م�شوؤولياته  من  بكل 

جهود جمل�س الإدارة، �شمن اأ�شياء اأخرى، على ال�شيولة واإدارة املخاطر 

والأداء والتخطيط املايل واملراقبة واملتابعة والإ�شرتاتيجية. ويقوم جمل�س 

الإدارة اأي�شًا بدرا�شة ومناق�شة تلك البنود الأخرى التي يتم اإدراجها على 

جداول اأعمال اجتماعاته ح�شب احلاجة.

املنبثقة  اللجان  خالل  من  اأو  مبا�شرة  ب�شفة  الإدارة،  جمل�س  وي�شطلع 

بهدف  البنك  و�شوؤون  اأعمال  اإدارة  على  الإ�شراف  عن  بامل�شوؤولية  عنه، 

زيادة قيمة املزايا واملنافع العائدة على امل�شاهمني.

هيكل وتكوين املجل�س 

اأحد  من  الإدارة  جمل�س  يتكون  للبنك،  الأ�شا�شي  النظام  لأحكام  طبقًا 

ع�شر ع�شوًا، ع�شرة منهم اأع�شاء غري تنفيذيني يتم اإنتخابهم بوا�شطة 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  يكون  الذي  التنفيذي  والرئي�س  البنك،  م�شاهمي 

الإمارات  دولة  مواطني  من  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واأغلبية  تنفيذي. 

التجارية  لل�شركات  الحتادي  القانون  لأحكام  طبقًا  املتحدة  العربية 

واأحكام النظام الأ�شا�شي للبنك. ويتمتع الأع�شاء يف ما بينهم باملعرفة 

واخلربات واملهارات املنا�شبة للوفاء مب�شوؤوليات املجل�س وتوجيه البنك.

تلك  باأن  مقتنع  وهو  لأع�شائه  الأخرى  الإلتزامات  املجل�س  ويدرك   

مبجل�س  كاأع�شاء  واإلتزاماتهم  مهامهم  مع  تتعار�س  ل   امل�شوؤوليات 

اإدارة البنك.

هناك ف�شل ومتييز وا�شح بني املهام املكلف بها رئي�س جمل�س الإدارة وتلك 

التنفيذي، وهناك فروقات وا�شحة بني مهام وم�شوؤوليات  بالرئي�س   املناطة 

كل منهما، حيث تت�شمن امل�شوؤوليات الرئي�شية لرئي�س جمل�س الإدارة ما يلي: 

قيادة وتوجيه املجل�س والتاأكد من امل�شاركة الفعالة جلميع اأع�شاء املجل�س  • 
والتنظيمية القانونية  م�شوؤولياته  بكافة  الوفاء  للمجل�س  ميكن  حتى     

بكفاءةعالية.   

تفهم من  والتاأكد  امل�شاهمني  مع  فاعلة  اإت�شالت  وجود  من  التاأكد   • 
اأع�شاء جمل�س الإدارة لوجهات نظر م�شاهمي الأغلبية.   

الإ�شـراف عـلى تقييـم الأداء ال�شنـوي ملجل�س الإدارة وكل من اأع�شائه.  •
تطـويـر عـالقة بناءة مع الرئي�س التنفيذي لتحقيق اأف�شل م�شالح البنك.  •

للبنك  اليومية  الأعمال  باإدارة  التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  يفو�س جمل�س  بينما 

بحيث يكون الرئي�س التنفيذي م�شوؤول عن مراقبة ومتابعة اأعمال البنك ورفع 

املتبعة وقيادة فريق  الإ�شرتاتيجيات  الإدارة بخ�شو�س  اإىل جمل�س  التو�شيات 

الإدارة العليا وتطبيق القرارات الإ�شرتاتيجية والت�شغيلية ال�شادرة عن املجل�س. 

من�شب  عريقات  ال�شيد/عالء  توىل   2009 عام  من  فرباير  �شهر  ويف 

الرئي�س التنفيذ ي للبنك خلفًا لل�شيد/ايرفن نوك�س.

الت�شاور  بعد  الإدارة  جمل�س  بوا�شطة  عريقات  ال�شيد/عالء  تعيني  مت   وقد 

مع م�شاهمي الأغلبية ودرا�شة عملية التخطيط للخالفة باملنا�شب يف البنك.

التعيني والتقاعد واإعادة النتخاب

طبقًا لأحكام النظام الأ�شا�شي للبنك، يكون جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة 

كل  مرة  امل�شاهمني  بوا�شطة  انتخابهم  لإعادة  اأنف�شهم  برت�شيح  مطالبني 

ع�شو  اأي  اإنتخاب  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء  وميكن  �شنوات.   )3( ثالث 

جمل�س اإدارة مر�شح ل�شغل اأي �شاغر، ولكن يجب على ع�شو جمل�س الإدارة 

الذي يتم تعيينه بهذه الطريقة تر�شيح نف�شه لالإنتخاب بوا�شطة امل�شاهمني 

خالل الجتماع التايل للجمعية العمومية للم�شاهمني. ويقوم ثلث اأع�شاء 

جمل�س الإدارة برت�شيح اأنف�شهم لإعادة النتخاب على اأ�شا�س �شنوي.

وللرت�شح لع�شوية جمل�س الإدارة، يجب على ال�شخ�س املتقدم للع�شوية 

جمل�س  عن  املنبثقة  واملكافاآت  واملتابعة  الرت�شيح  جلنة  اإىل  طلب  تقدمي 

الإدارة واحل�شول على موافقة اللجنة على تر�شيحه. وتقوم اللجنة، من 

يتمتع  بالطلب  املتقدم  ال�شخ�س  كان  اإذا  ما  بدرا�شة  اأخرى،  اأ�شياء  بني 

باملهارات الالزمة لع�شوية املجل�س. وقد و�شعت اللجنة قائمة باملهارات 

اأي�شًا،  اللجنة  وتقوم  املجل�س.  لع�شوية  للرت�شيح  ككل  والالزمة  املطلوبة 

حيثما يلزم، بدرا�شة ما اإذا كان مقدم الطلب يفي مبعايري ال�شتقاللية 

املطبقة من قبل البنك وهيئة الأوراق املالية وال�شلع. وعندما يزمع جمل�س 

اللجنة  مع  بالت�شاور  اأوًل  يقوم  جديد،  ع�شو  تعيني  لالإ�شتثمار  اأبوظبي 

بخ�شو�س ذلك التعيني.

اإنتخاب  لال�شتثمار  اأبوظبي  ملجل�س  يحق  للبنك،  الأ�شا�شي  للنظام  وطبقًا 

عدد من اأع�شاء جمل�س الإدارة بالتنا�شب مع ن�شبة راأ�س املال التي ميتلكها 

جمل�س اأبوظبي لال�شتثمار )كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009 كانت هذه الن�شبة 

الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  كان   ،2009 دي�شمرب   31 بتاريخ  وكما   .)%64.8

اأبوظبي لالإ�شتثمار هم �شعادة/عي�شى ال�شويدي  املر�شحني من قبل جمل�س 

العامري  وال�شيد/�شامل  الهاملي  وال�شيد/حممد  الإدارة(  جمل�س  )رئي�س 

وال�شيد/حممد الظاهري وال�شيد/جون- بول فيالن وال�شيد/حممد اخلوري 

وال�شيد/خالد ال�شويدي. وكما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009 كان اأع�شاء جمل�س 

الإدارة املنتخبني بوا�شطة امل�شاهمني الآخرين هم ال�شيد/عبد اهلل املطوع 

وال�شيخ �شلطان الظاهري وال�شيد/حممد الفهيم.

واعتبارًا من تاريخ تعيينهم كان كل من ال�شيد/حممد الهاملي وال�شيد/

اخلوري  وال�شيد/حممد  فيالن  بول  وال�شيد/جون-  املطوع  اهلل  عبد 

اأع�شاء  اأنهم  على  البنك  بوا�شطة  م�شنفني  ال�شويدي  وال�شيد/خالد 

نظام  اأخذ  مع  الت�شنيف  هذا  اإجراء  مت  وقد  م�شتقلني.  اإدارة  جمل�س 

العتبار،  بعني  وال�شلع  املالية  الأوراق  بهيئة  ال�شركات اخلا�س  حوكمة 

اأن معايري ال�شتقاللية املن�شو�س عليها يف نظام حوكمة  بالرغم من 

مع  ومتا�شيًا   .2010 ابريل  �شهر  حتى  اإلزامية  ت�شبح  لن  ال�شركات 

ال�شحيحة  واملمار�شات  بالأحكام  التام  التجاري  اأبوظبي  بنك  اإلتزام 

اأكرث  اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتقلني ميثلون  حلوكمة ال�شركات، فاإن 

من ثلث اأع�شاء جمل�س الإدارة. وفور تعيينه خالل �شهر فرباير من عام 

الإدارة طبقًا  للبنك ع�شوًا يف جمل�س  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شبح   2009

لأحكام النظام الأ�شا�شي للبنك.

التعريف والتطوير املهني 

مت و�شع برامج تعريفية كاملة م�شممة لهذا الغر�س خ�شي�شًا للرتحيب 

دليل  من  الربامج  هذه  وتتكون  اجلدد.  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بجميع 

�شامل لأع�شاء جمل�س الإدارة وعقد اجتماعات مع اأع�شاء جمل�س الإدارة 

اإر�شادات  اإىل  بالإ�شافة  بالبنك  العليا  الإدارة  فريق  واأفراد  الآخرين 

وال�شيا�شات  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  وم�شوؤوليات  مهام  بخ�شو�س  �شاملة 

ذات  والتنظيمية  القانونية  واملتطلبات  البنك  لدى  املتبعة  والإجراءات 

ال�شلة. ويف عام 2009، اأتيحت الفر�شة لأع�شاء جمل�س الإدارة لتحديث 

وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم من خالل حلقات درا�شية خارجية وعرو�س 

منتظمة للبيانات من قبل فريق الإدارة العليا ومن خالل مواد للمطالعة. 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، عملت اإدارة �شكرتارية جمل�س الإدارة مع العديد من 

 مزودي اخلدمات اخلارجيني للتعرف على وتوفري دورات تدريبية منا�شبة 

م�شممة خ�شي�شًا لهذا الغر�س.

ال�سالحيات املقت�سرة على جمل�س الإدارة

التجارية  والإ�شرتاتيجيات  الأهداف  و�شع   – والإدارة  الإ�سرتاتيجية 

طويلة الأمد ومتابعة اأداء الإدارة.

املال  راأ�س  الطارئة على هيكل  التغيريات  اعتماد   – املال  وراأ�س  الهيكل 

والهيكل التنظيمي للبنك وهياكل الإدارة والرقابة.

النهائية  والنتائج  املرحلية  النتائج  اعتماد   – املالية  وال�سوابط  التقارير 

وخطط  الأ�شهم  اأرباح  وتوزيعات  اخلتامية  واحل�شابات  ال�شنوي  والتقرير 

املحا�شبية  املمار�شات  اأو  ال�شيا�شات  الهامة يف  والتغيريات  والتوقعات  العمل 

ومكافاآت وتعيني اأو تنحية مدققي احل�شابات وال�شيا�شات الهامة الأخرى.

 ال�سوابط الداخلية – و�شع ومتابعة ال�شوابط الداخلية واإ�شرتاتيجيات 

اإدارة املخاطر.

الكربى  وامل�شاريع  الراأ�شمالية  ال�شتثمارات  اعتماد   – الكربى  املعامالت 

ب�شبب �شخامة مبالغ اأو اأحجام تلك ال�شتثمارات وامل�شاريع مبا فيها عمليات 

ال�شتحواذ والدمج والعقود الكبرية خارج �شياق الأعمال العادية.

 

تعيينات اأع�ساء جمل�س الإدارة والتعيينات الأخرى – تعيني اأو تنحية 

اأع�شاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واأمني �شر املجل�س واأفراد فريق 

عن  املنبثقة  للجان  املرجعية  والبنود  املتتابع  والتخطيط  العليا،  الإدارة 

لأع�شاء  ال�شنوي  الأداء  ومراجعة  اللجان  تلك  وع�شوية  الإدارة  جمل�س 

جمل�س الإدارة وجلان املجل�س. 

وكبار  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  مبكافاآت  اخلا�شة  ال�شيا�شة  و�شع  املكافاآت – 

املوظفني التنفيذيني وو�شع واعتماد خطط احلوافز وخطط املكافاآت الأخرى.

جمل�س  جلان  تفوي�س  مت  التي  الأمور  متابعة   – ال�سالحيات  تفوي�س 

الإدارة وجلان الإدارة وفريق الإدارة القيام بها. 

الجتماعات

اأع�شاء  ويح�شل  منتظمة  ب�شفة  اجتماعات  الإدارة  جمل�س  يعقد 

جمل�س الإدارة على معلومات بني الجتماعات عن اأن�شطة جلان الإدارة 

اأعمال البنك. وقد عقد جمل�س الإدارة ثمانية  والتطورات الطارئة على 

)8( اجتماعات خالل عام 2009.

تهيئة املعلومات

اإىل  باملجل�س  اخلا�شة  الأوراق  بت�شليم  الإدارة  جمل�س  �شكرتارية  تقوم 

خم�ش�شة  اآمنة  اإلكرتونية  بوابة  خالل  من  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 

اللكرتونية  البوابة  هذه  اإ�شتخدام  ويتم  الأع�شاء.  هوؤلء  لإ�شتخدام 

ذات  املعلومات  اإىل  الو�شول  باإمكانية  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  لتزويد 

الإلتزام  على  البنك  حر�س  مع  ومتا�شيًا  التعريفية.  وامل�شتندات  ال�شلة 

هذه  اأ�شتخدام  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء  يجوز  ال�شفافية،  مببادىء  التام 

املرفوعة  امل�شتندات  كافة  اإىل  والو�شول  ملطالعة  اللكرتونية  البوابة 

اللجان.  تلك  اجتماعات  حما�شر  وكذلك  بالبنك  الإدارة  جلان   اإىل 

جلان جمل�س الإدارة 

بغر�س التمكن من القيام مبهامه والإ�شراف بفاعلية على اأعمال البنك، 

قام املجل�س بت�شكيل اأربع )4( جلان هي: 

1 - جلنة التدقيق والإمتثال.

2 - جلنة حوكمة ال�شركات.

3 - جلنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت.

4 - جلنة املخاطر والئتمان.

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات
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 وميكن الإطالع على املهام املناطة بتلك اللجان وال�شالحيات املمنوحة لها 

طبقًا للبنود املرجعية لكل منها على املوقع اللكرتوين

هذه  باأن  علما   www.adcb.com/aboutus/corporategovernance
البنود املرجعية تخ�شع للمراجعة ب�شفة منتظمة. 

ويتم مراجعة وتبديل اأماكن اأع�شاء وروؤ�شاء اللجان املنبثقة عن جمل�س 

الإدارة ب�شفة منتظمة بغر�س تاأمني اأق�شى درجات املواءمة مع املتطلبات 

البنك  يلتزم  خا�شة،  وب�شفة  املتطلبات.  بتلك  التام  والإلتزام  الأخرى 

وال�شلع يف  املالية  الأوراق  بهيئة  ال�شركات اخلا�س  بقواعد نظام حوكمة 

رئي�س  منا�شب  لتويل  م�شتقلني  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بت�شمني  يتعلق  ما 

واأع�شاء جلنة التدقيق والإمتثال وجلنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت. 

1- جلنة التدقيق والإمتثال

ال�شــيـد/حممـد اخلوري ) رئيـ�س اللجنـة – ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل( 

ال�شـيـد/خالـد دميـا�س ال�شويدي )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيخ �شلطان الظاهري

ال�شيد/حممد الظاهري 

اأمني ال�شر: ال�شيد/رامي ر�شالن 

وتتمثل امل�شوؤوليات واملهام الرئي�شية للجنة التدقيق والإمتثال يف م�شاعدة 

جمل�س الإدارة للقيام مبهامه والإ�شراف على ما يلي:

نزاهة البيانات املالية للبنك، و  •
)الداخليني  البنك  ح�شابات  مدققي  واأداء  وا�شتقاللية  مالءمة   • 

واخلارجيني( وكذلك مكافاآت املدققني اخلارجيني، و  

ال�شوابط الداخلية املفرو�شة على رفع التقارير املالية واإدارة املخاطر   • 
والإف�شاح، و  

الإلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية  •

وب�شفة عامة، تلعب جلنة التدقيق والإمتثال دورًا ا�شت�شاريًا حيث ترفع 

بع�س  يف  اأنه  بيد  نهائية.  ب�شفة  عليها  للموافقة  املجل�س  اإىل  تو�شياتها 

قرارات  اإتخاذ  والإمتثال  التدقيق  للجنة  يجوز  املحددة  املعينة  الظروف 

و�شروط  اأحكام  على  املوافقة  املثال،  �شبيل  على  منها  للمجل�س،  ملزمة 

تعيني مدققي احل�شابات اخلارجيني.

وتعقد جلنة التدقيق والإمتثال اأربعة )4( اجتماعات كل �شنة على الأقل، 

ويجب عليها رفع تقارير منتظمة اإىل جمل�س الإدارة.

املوقع  على  والإمتثال  التدقيق  للجنة  املرجعية  البنود  على  الإطالع  وميكن 

www.adcb.com/aboutus/corporategovernance اللكرتوين

اإفادة رئي�س جلنة التدقيق والإمتثال

من  تتكون  )»اللجنة«(  والإمتثال  التدقيق  كانت جلنة   2009 عام  خالل 

اأربعة )4( اأع�شاء جمل�س اإدارة غري تنفيذيني برئا�شة ع�شو جمل�س اإدارة 

املالية. ال�شوؤون  جمال  يف  الالزمة  واخلربات  باملوؤهالت  يتمتع   م�شتقل 

 

ومتابعة  ملناق�شة  اجتماعات   )7( �شبعة  اللجنة  عقدت   ،2009 عام   يف 

الأمور التالية: 

الإ�شراف على و�شع التقارير املالية وعمليات الإف�شاح  •
متابعة اإختيار ال�شيا�شات واملبادىء املحا�شبية  •

واملدققني  الإدارة  مع  املدققة  ال�شنوية  املالية  البيانات  مناق�شة   • 
اخلارجيني وب�شفة خا�شة درا�شة مدى مالءمة املخ�ش�شات املحددة   

واملخ�ش�شات العامة للبنك   

الإ�شراف على الإمتثال للقوانني التنظيمية  •
متابعة ال�شوابط الداخلية  •

الإ�شراف على اأداء واأن�شطة اإدارة التدقيق الداخلي  •
تقييم موؤهالت واأداء واإ�شتقاللية مدققي احل�شابات  •

مناق�شة �شيا�شات وممار�شات اإدارة املخاطر مع الإدارة  •
امل�شتقل  احل�شابات  مدقق  بوا�شطة  املثارة  التدقيق  موا�شيع  مراجعة   • 

ورد الإدارة عليها  

رفع تقارير منتظمة اإىل جمل�س الإدارة  •

وقد عقدت اللجنة اجتماعات منتظمة مع مدققي احل�شابات الداخليني 

ومدققي احل�شابات اخلارجيني مبعزل عن اإدارة البنك.

العليا  الإدارة  مع  مناق�شات  باإجراء  اللجنة  قامت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

بخ�شو�س الأمور املتعلقة مبحفظتي ال�شتثمار والئتمان وكفاية املخ�ش�شات 

والإنك�شافات ح�شب التوزيع اجلغرايف وم�شتويات ال�شيولة وتخطيط راأ�س املال 

واإدارة  النمو  وا�شرتاتيجية  املوازنة  يف  باملخ�ش�شات  مقارنة  الفعلي  والأداء 

التنظيمية  واجلهات  املركزي  امل�شرف  وتقارير  البنك  واإلتزامات  اأ�شول 

املدققني  نظر  وجهات  اإىل  الإ�شتماع  على  اللجنة  حر�شت  وقد  الأخرى. 

اخلارجيني و/اأو الداخليني بخ�شو�س هذه الأمور.

حممد اخلوري 

رئي�س جلنة التدقيق والإمتثال املنبثقة عن جمل�س الإدارة

2 - جلنة حوكمة ال�شركات 

ال�شيد/�شامل العامري )رئي�س اللجنة(

ال�شيد/حممد اخلوري )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيد/عبد اهلل املطوع )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيد/حممد الفهيم

اأمني ال�شر: ال�شيدة/�شونيا �شانتولني

مت ت�شكيل جلنة حوكمة ال�شركات لالإ�شراف على و�شع وتطبيق ا�شرتاتيجية 

وخطة عمل حوكمة ال�شركات يف بنك اأبوظبي التجاري، وب�شفة خا�شة، 

ت�شطلع جلنة حوكمة ال�شركات بامل�شوؤوليات التالية:

تطوير اإجراءات حوكمة ال�شركات واأف�شل املمار�شات يف البنك   •
الإلتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة بحوكمة ال�شركات   •

تقدمي تقارير للجمهور عن املوا�شيع املتعلقة بحوكمة ال�شركات   •

وميكن الإطالع على البنود املرجعية للجنة حوكمة ال�شركات على املوقع 

اللكرتوين. علمًا باأن جلنة حوكمة ال�شركات تلعب دورًا ا�شت�شاريا حيث 

ترفع تقاريرها وتو�شياتها اإىل جمل�س الإدارة للموافقة النهائية. 

اإفادة رئي�س جلنة حكومة ال�سركات

 ت�شطلع جلنة حوكمة ال�شركات مبتابعة اأف�شل املمار�شات حول العامل وتقوم 

لتح�شني  التو�شيات  وت�شدر  منتظم.  ب�شكل  دورية  مراجعات  بعمل 

بغر�س حتقيق  والإف�شاح  ال�شركات  البنك يف جمال حوكمة  ممار�شات 

اأعلى م�شتويات حوكمة ال�شركات.

عقدت اللجنة ثالثة )3( اجتماعات خالل عام 2009، حيث قامت �شمن 

اأ�شياء اأخرى، بتكري�س وقتها للموا�شيع التالية: 

و�شع ومتابعة تنفيذ خطة حوكمة ال�شركات يف البنك  •
البنك  يف  املختارين  امل�شوؤولني  كبار  بع�س  لها  التابع  اجلهات  تاأكيد   • 

لتاأمني ا�شتقالليتهم  

ورفع  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  للجان  املرجعية  البنود  مراجعة   • 
التو�شيات باإدخال التعديالت عليها  

التاأكد من اإلتزام البنك باأف�شل املمار�شات الدولية يف جمال ال�شوابط   • 
الداخلية للحوكمة  

درا�شة رعاية حوكمة ال�شركات  •
حوكمة  ممار�شات  اأف�شل  جمال  يف  الدولية  التطورات  اآخر  متابعة   • 

ال�شركات  

مراجعة ت�شكيل جمل�س الإدارة وطريقة اختيار وتعيني اأع�شاء املجل�س  • 
ومتطلبات تاأهيليهم ومكافاآتهم والقرو�س املمنوحة لهم   

التو�شيات  ورفع  البنك  لدى  املطبق  ال�شركات  حوكمة  نظام  مراجعة   • 
باإدخال التعديالت عليه  

ن�شر املعلومات املتعلقة بحوكمة ال�شركات   •
تاأ�شي�س اإدارة عالقات امل�شتثمرين ووظائف الإمتثال  •

بخ�شو�س عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  اإىل  التو�شيات  رفع   • 
الأمور املتعلقة بحوكمة ال�شركات  

مراجعة خطابات تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة  •
م�شتمرة ب�شفة  املهني  وتطورهم  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأداء  تقييم   • 

وتلعب جلنة حوكمة ال�شركات دورًا اإ�شت�شاريًا وترفع تقاريرها اإىل جمل�س 

الإدارة للموافقة النهائية.

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات

إنجازاُتك اليوم ُتسِطر تاريخ الغد
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وتعترب اللجنة اأنه قد مت اإحراز تقدم اإيجابي خالل عام 2009 بخ�شو�س 

البنك  ال�شركات، حيث ح�شل  البنك يف جمال حوكمة  تطبيق مبادرات 

على جائزة معهد »حوكمة« يف جمال حوكمة ال�شركات تقديرًا ملبادراته 

القيمة يف هذا املجال.

�شامل العامري

رئي�س جلنة حوكمة ال�شركات املنبثقة عن جمل�س الإدارة 

3 - جلنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت

م�شتقل( اإدارة  جمل�س  ع�شو  اللجنة،  )رئي�س  الهاملي  ال�شيد/حممد 

�شعادة/عي�شى ال�شويدي

ال�شيد/حممد الظاهري

ال�شيد/خالد دميا�س ال�شويدي )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

اأمني ال�شر: ال�شيدة/�شونيا �شانتولني

تتوىل جلنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت امل�شوؤولية عن الأمور التالية:

 

التاأكد من �شحة ت�شكيل جمل�س الإدارة  •
با�شتقالليتهم  امل�شتقلني  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اإحتفاظ  من  التاأكد   • 

ب�شفة م�شتمرة  

اإنتخاب وتعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة  •
عقد جل�شات توجيه وتدريب لأع�شاء جمل�س الإدارة اجلدد واحلاليـني   •

التخطيط املتتابع لع�شوية املجل�س وفريق الإدارة العليا  •
اختيار وتعيني اأع�شاء فريق الإدارة العليا  •

تقييم اأداء املجل�س وكل من اأع�شاء املجل�س واأفراد فريق الإدارة العليا  •
تطوير وتطبيق ومراجعة �شيا�شات املوارد الب�شرية والتدريب  •

لدى  توافرها  يتعني  التي  البنك  قبل  من  املو�شوعة  املتطلبات  حتديد   • 
املدراء التنفيذيني واملوظفني  

البنك  موظفي  ومكافاآت  الإدارة  وجمل�س  الإدارة  مكافاآت  �شيا�شات   • 
وخطط احلوافز  

اف�شاح البنك عن املعلومات املتعلقة باملكافاآت   •

واملتابعة  الرت�شيح  جلنة  تاأخذ  الإدارة،  جمل�س  ت�شكيل  درا�شة  وعند 

اأن  يتوقع  التي  املعلومات واملهارات واخلربات  واملكافاآت، بعني العتبار، 

من  لأي  ي�شمح  ول  بها.  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  متتع  املطلوب  من  يكون 

بتعيينه  تتعلق  قرارات  اأي  اإتخاذ  يف  بامل�شاركة  الإدارة  جمل�س   اأع�شاء 

اأو مكافاآته.

مهارات  ومتطلبات  وتعيني  اختيار  واإجراءات  �شيا�شات  على  الإطالع  وميكن 

التنفيذي على  اأداء ومكافاآت الرئي�س  اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شيا�شة تقييم 

www.adcb.com/aboutus/corporategovernance املوقع اللكرتوين

القرارات  بع�س  اإتخاذ  واملكافاآت خمولة  واملتابعة  الرت�شيح  وتكون جلنة 

جميع  ويف  واملكافاآت.  التعيني  بخ�شو�س  الإدارة  ملجل�س  امللزمة  املعينة 

للموافقة  الإدارة  جمل�س  اإىل  تو�شياتها  اللجنة  ترفع  الأخرى،  احلالت 

النهائية عليها. 

وميكن الإطالع على البنود املرجعية للجنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت على 

www.adcb.com/aboutus/corporategovernance املوقع اللكرتوين

اإفادة رئي�س جلنة الرت�سيح واملتابعة واملكافاآت

واملكافاآت �شبع )7( مرات خالل عام  واملتابعة  الرت�شيح  اجتمعت جلنة 

2009، حيث قامت مبناق�شة الأمور التالية: 

اختيار وتعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة  •
تعريف اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتقلني  •

خطط التطوير املهني   •
مكافاآت واأتعاب اأع�شاء جمل�س الإدارة  •
تقييم اأداء ومكافاآت الرئي�س التنفيذي  •

التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  مكافاآت  �شيا�شة   • 
واملوظفني  املتبعة لدى البنك  

رفع التو�شيات بخ�شو�س التعوي�شات واملكافاآت   •
الهيكل التنظيمي وهيكل رفع التقارير  •

تعيني اأع�شاء فريق الإدارة العليا  •
اإدارات  مبجال�س  كاأع�شاء  العليا  الإدارة  فريق  اأفراد  وتعيني  اختيار   • 

ال�شركات املرتبطة بالبنك  

و�شع اخلطط اخلا�شة بخالفة اأفراد فريق الإدارة العليا  •
تقييم اأداء املوظفني  •

تقييم اأداء جمل�س الإدارة  •
التطورات الدولية يف جمال حوكمة ال�شركات يف ما يتعلق باملكافاآت  •

البنك على خمتلف  والقيمة احلقيقية ملوظفي  الفاعل  للدور  واإدراكا منها 

امل�شتويات، قامت اللجنة مبتابعة العمليات والأنظمة واملبادرات والتطورات 

اىل  بال�شافة  املحلية  ال�شوق  واأمناط  ال�شركات  حوكمة  جمال  يف  الدولية 

ت�شميم  مت  وقد  عامة.  ب�شفة  امل�شاهمني  وم�شالح  البنك  اإ�شرتاتيجية 

برامج املكافاآت واحلوافز لتكون م�شتهدفة يف املقام الأول قيا�س الأداء مع 

اأنظمة وممار�شات  التاأكد من فاعلية  امل�شاهمني وبغر�س  مراعاة م�شالح 

تعيني وتطوير وحتفيز والإحتفاظ باملوظفني مبا يتما�شى مع اأهداف البنك. 

وقد قطعت اللجنة �شوطًا كبريًا خالل عام 2009 نحو الوفاء باملهام املو�شعة 

املناطة بها من قبل جمل�س الإدارة.

حممد الهاملي

رئي�س جلنة الرت�شيح واملتابعة واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س الإدارة

4- جلنة املخاطر والئتمان 

�شعادة/عي�شى ال�شويدي )رئي�س اللجنة(

ال�شيد/حممد الهاملي )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيد/جون- بول فيالن )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيد/عبد اهلل املطوع )ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل(

ال�شيد/�شامل العامري

اأمني ال�شر: ال�شيد/رامي ر�شالن 

تتمثل م�شوؤوليات جلنة املخاطر والئتمان يف ما يلي: 

تطوير اأدوات اإدارة املخاطر.  •
و�شع وتطبيق ا�شرتاتيجيات وحدود اإدارة املخاطر.  •

الإلتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة باإدارة املخاطر.   •
الإف�شاح عن الأمور املتعلقة باإدارة املخاطر.  •

الإلتزامات الئتمانية الكربى للبنك.  •

الإدارة  تفوي�س  منا�شبًا،  ترى  ح�شبما  والئتمان،  املخاطر  للجنة  ويجوز 

ببع�س من م�شوؤولياتها املعينة من خالل جلنة الإدارة التنفيذية. وخالل 

2009، مل يتم تفوي�س الإدارة اإل مب�شوؤوليات حمدودة يف ما يتعلق  عام 

بالإلتزامات الئتمانية جتاه العمالء من الأفراد.

املوقع  على  والئتمان  املخاطر  للجنة  املرجعية  البنود  على  الإطالع  ميكن 

 www.adcb.com/aboutus/corporategovernance اللكرتوين

اإفادة رئي�س جلنة املخاطر والئتمان

تتكون  )»اللجنة«(  والئتمان  املخاطر  جلنة  كانت   ،2009 عام  خالل 

اأع�شاء غري تنفيذيني مبجل�س الإدارة، يتمتع كل منهم  من خم�شة )5( 

مبعرفة قوية وخربة طويلة يف جمال التمويل.

قامت  حيث  اجتماعًا،  وثالثني  �شبعة  اللجنة  عقدت   ،2009 عام  ويف 

اإ�شتجابة  ذلك  الئتمانية مبا يف  للمحفظة  البنك  اإدارة  على  بالإ�شراف 

الئتمانية  املخاطر  يف  ال�شائدة  الأمناط  جتاه  الإدارة  اأفعال  وردود 

وتركيز الإنك�شافات الئتمانية ونوعية الأ�شول. وخالل العام اأي�شًا قامت 

اللجنة باإ�شتالم ودرا�شة تقارير من فريق الإدارة العليا )وجلان الإدارة 

 ووحدات الئتمان املعنية( عن ال�شيا�شات والإجراءات والتفاوتات املتعلقة 

باملخاطر الئتمانية.

جمموعة  ومناق�شة  بدرا�شة  اللجنة  قامت  اأي�شًا،   2009 عام  وخالل 

املخاطر  �شيا�شات  اإىل  الئتمانية  الإلتزامات  من  الأمور  من  كبرية 

�شيا�شة  على  ب�شدة  الرتكيز  مع  اجلديدة  واملنتجات  والإ�شرتاتيجيات 

الئتمانية،  وظائفها  على  الرتكيز  من  بدًل  بها  اخلا�شة  املخاطر 

 

حيث قامت اللجنة مبا يلي: 

درا�شة املخاطر الفعلية ونق�س ال�شوابط يف البنك  •
التي مييل  املخاطر  نوعية  التعرف على  الإدارة على  م�شاعدة جمل�س   • 

البنك اإىل حتملها  

الإ�شراف على م�شوؤوليات الإدارة ومراجعة هيكل املخاطر للتاأكد من   • 
اأن التعر�س للمخاطر يتطابق مع مدى اإ�شتعداد البنك لتقبل املخاطر    

طبقًا لقرار جمل�س الإدارة  

متابعة فعالية وظائف اإدارة املخاطر يف جميع اأنحاء البنك  •
التاأكد من كفاية البنية التحتية واملوارد والأنظمة للحفاظ على م�شتوى   • 

مر�شي من اإجراءات وقواعد اإدارة املخاطر  

متابعة ا�شتقاللية وظائف اإدارة املخاطر يف جميع اأنحاء البنك  •
مراجعة املوا�شيع املثارة بوا�شطة اإدارة التدقيق الداخلي التي قد توؤثر   • 

على اإطار عمل اإدارة املخاطر  

التاأكد من وجود وتنمية ثقافة الوعي باملخاطر لدى جميع موظفي البنك  •
النـك�شافات  تـركيـز  خمـاطر  فيـها  مبـا  الرئي�شـية  املخـاطر  درا�شـة   • 

والنك�شافات الئتمانية يف خمتلف القطاعات  

ال�شيا�شة  بخ�شو�س  اجتماعات  اللجنة  عقدت   ،2009 عام  اأواخر  ويف 

الإ�شرتاتيجيات  مراجعة  بهدف  متقاربة،  فرتات  على  للبنك،  العامة 

وال�شيا�شات واأطر العمل والنماذج والإجراءات املوؤدية اإىل تعريف وقيا�س 

والتقليل من املخاطر اجلوهرية ب�شكل كبري.

وترى اللجنة اأنها قد حققت تقدمًا اإيجابيًا خالل عام 2009 نحو الوفاء 

مب�شوؤولياتها. 

عي�شى ال�شويدي 

رئي�س جلنة املخاطر والئتمان املنبثقة عن جمل�س الإدارة

تقييم الأداء 

ميثل وجود جمل�س اإدارة فاعل عن�شرًا حيويًا وهامًا لنجاح البنك. ولتقييم 

 

اأداء جمل�س الإدارة، يخ�شع جمل�س الإدارة اإىل تقييم �شارم لالأداء �شنويًا.

وقد متت عملية تقييم الأداء عن عام 2009 بقيادة �شعادة رئي�س جمل�س 

اخلارجي  امل�شت�شار  مع  وبالتعاون  املجل�س  �شر  اأمني  مب�شاعدة  الإدارة 

ال�شادة/Nestor Advisors وهي �شركة ا�شت�شارية مقيمة يف لندن ترتكز 

�شيا�شة  والتنظيم، حيث تق�شي  ال�شركات  اأعمالها ح�شريًا على حوكمة 

البنك بال�شتعانة باإ�شت�شاري خارجي مرة كل ثالث )3( �شنوات للتاأكد 

من حتقيق اأق�شى درجات املو�شوعية يف عملية تقييم الأداء. ومل تظهر 

التغيريات  تطبيق  يتم  و�شوف   ،2009 عام  عن  الأداء  تقييم  نتائج  بعد 

الالزمة املطلوبة من قبل �شعادة رئي�س جمل�س الإدارة خالل عام 2010.

معامالت الأطراف ذات ال�سلة 

اإدارة البنك بتفا�شيل كافة املعامالت التي قد يكون  يتم موافاة جمل�س 

م�شالح  ال�شلة،  ذات  الأطراف  و/اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  لأي 

لأع�شاء  يجوز  ول  لها،  املجل�س  واعتماد  مراجعة  بغر�س  فيها  حمتملة 

جمل�س الإدارة املعنيني بتلك امل�شالح امل�شاركة يف مناق�شة تلك الأمور اأو 

الإدلء باأ�شواتهم بخ�شو�شها. 

الأطراف  معامالت  بخ�شو�س  البنك  اإجراءات  تفا�شيل  على  ولالإطالع 

بالبيانات  املرفق   36 رقم  الإي�شاح  مراجعة  يرجى  ال�شلة،   ذات 

املالية املدققة.

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات
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ت�سارب امل�سالح 

يدرك جمل�س الإدارة اإلتزامات الأعمال الأخرى لأع�شاء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا. وخالل عام 2009 قام بنك اأبوظبي التجاري بتطبيق �شيا�شة 

الـبـنـك ال�شركات يف  لـحـوكـمـة  اللـكـتـرونـي  املـوقـع  مـن خـالل  عـلـيـهـا  الطـالع  التي ميـكـن  ال�شـيـا�شـة  وهـي  الإدارة  مـجـلـ�س  اأعــ�شاء  مـ�شـالح   تـ�شـارب 

www.adcb.com/about us/corporate governance

العليا  الإدارة  وفريق  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بها  املكلف  املهام  بني  ت�شارب  اأي  وجود  بعدم  قناعة  على  املجل�س  كان   ،2009 دي�شمرب   31 بتاريخ   وكما 

بالبنك واإلتزامات اأعمالهم الأخرى.

 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وح�س�سهم يف اأ�سهم البنك 

�سيا�سة املكافاآت

 

اأع�شاء  ويح�شل  البنك.  م�شاهمي  من  بذلك  تفوي�س  على  احل�شول  بعد  املجل�س  بوا�شطة  �شنويًا  الإدارة  جمل�س  مكافاآت  حتديد  يتم 

املكافاآت.  تلك  يف  مقرتحة  تغيريات  اأي  درا�شة  واملكافاآت  واملتابعة  الرت�شيح  جلنة  وتتوىل  اأدناه.  الواردة  املكافاآت  على  حاليًا  الإدارة  جمل�س 

 

وطبقًا للقوانني الحتادية والنظام الأ�شا�شي للبنك، ل يجوز لأع�شاء جمل�س الإدارة احل�شول على اأي مكافاآت عن اأي �شنة ل يحقق البنك فيها اأرباحًا �شافية.  

ح�س�س اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأ�سهم البنك

مزايا اأخرى

كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009، مل يكن يحق لأع�شاء جمل�س الإدارة احل�شول على اأي مكافاآت اأداء اأو خطط حوافز طويلة الأمد اأو غريها. ول يح�شل اأع�شاء جمل�س 

الإدارة على اأي معا�شات تقاعد من البنك.

ويحق لأع�شاء جمل�س الإدارة احل�شول على قرو�س من البنك، وقد ح�شلوا بالفعل على هذه القرو�س طبقا لالأحكام وال�شروط ال�شائدة واملطبقة على العمالء.

املكافاآت 

كانت الأتعاب املدفوعة اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2009 كما يلي:

وتتعلق اأتعاب اأع�شاء جمل�س الإدارة )با�شتثناء اأتعاب اللجان( امل�شار اإليها اأعاله بعام 2008.

اأتعاب اأع�ساء املجل�س

)درهم اإمارات �سنوياً(

اأتعاب ح�سور اجتماعات اللجان )بخالف جلنة 

التدقيق والإمتثال(

 اأتعاب ح�سور اجتماعات 

جلنة التدقيق والإمتثال

رئي�س اللجنة 7.500رئي�س اللجنة 750.0005.000رئي�س جمل�س الإدارة

ع�شو اللجنة 6.000ع�شو اللجنة 500.0004.000ع�شو جمل�س الإدارة

2.347.277

476.693
1

0

6.012

0

0

0

0

837.325

0

0

عبد اهلل املطوع

عالء عريقات

عي�شى ال�شويدي

جون – بول فيالن

خالد دميا�س ال�شويدي

حممد علي الظاهري

حممد الفهيم

حممد �شلطان الهاملي

حممد دروي�س اخلوري

�شامل حممد العامري

ال�شيخ �شلطان الظاهري

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات

قد تتعرض األسواق 
للتقلبات، أما الطموح فال. 

2.347.277

476.693
1

0

6.012

0

0

0

0

837.325

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

التغيري يف عدد الأ�سهم اململوكةالأ�سهم اململوكة بتاريخ 31 دي�سمرب 2009الأ�سهم اململوكة بتاريخ 1 يناير 2009ال�شم



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 30> <31

�سيا�سة اأرباح الأ�سهم 

جتاه  البنك  التزامات  من  جـزًء  �شنـويـة  اأ�شـهـم  اأرباح  دفـع  يـ�شـكل 

م�شاهميه. 

جمل�س  يقوم  معينة،  �شنة  اأي  خالل  الأ�شهم  اأرباح  توزيعات  ولتحديد 

الأرباح  منو  توقعات  مثل  املختلفة  العوامل  من  العديد  بدرا�شة  الإدارة 

من  النقدية  والتدفقات  الراأ�شمالية  وامل�شاريف  ال�شيولة  ومتطلبات 

العمليات واإ�شرتاتيجية التو�شع يف الأعمال وعمليات ال�شتحواذ وو�شعية 

اإتباع طريقة فاعلة  الديون وقواعد كفاية راأ�س املال. وي�شعى البنك اإىل 

كافة  اأخذ  بعد  اأ�شهم  كاأرباح  امل�شاهمني  على  املوزعة  املبالغ  من  تزيد 

الأق�شى  واأي�شًا مع مراعاة احلد  العتبار،  بعني  الذكر  الآنفة  العنا�شر 

طبقًا  خا�شة،  وب�شفة  للتوزيع.  املتاحة  املبالغ  بخ�شو�س  قانونًا  املقرر 

للبنك  لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة واأحكام النظام الأ�شا�شي 

امل�شاريف  ا�شتقطاع  بعد  ال�شنوية،  الأرباح  توزيع  يتعني   ،)82 )املادة 

العامة والتكاليف الأخرى، كما يلي: )اأ( يتم اقتطاع ع�شرة باملئة )%10( 

من الأرباح وتخ�ش�س لتكوين الحتياطي القانوين و )ب( يتم تخ�شي�س 

ن�شبة اأخرى لتكوين اأي احتياطي اختياري، و )ج( يتم توزيع ن�شبة خم�شة 

ن�شبة ل تزيد على ع�شرة  امل�شاهمني، و)د( تخ�ش�س  باملئة )5%( على 

باملائة )10%( من �شايف الأرباح كمكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة ولكن 

بالأرباح  الحتفاظ  يتم  )هـ(  و  العمومية،  اجلمعية  موافقة  بعد  فقط 

املتبقية اأو توزيعها على امل�شاهمني بناء على تو�شية جمل�س الإدارة.

اأ�شهم  هيئة  على  اأو  نقدًا  اإما  �شنويًا،  الأرباح  توزيع  يتم  عامة،  وب�شفة 

ال�شنوية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  بعد  ق�شرية  زمنية  فرتة  خالل   منحة 

مل�شاهمي البنك.

ولـم يو�شـي اأع�شـاء جمـلـ�س الإدارة بــدفع اأي اأرباح اأ�شـهـم عن عـام 2009.

الرقابة الداخلية

يلتزم جمل�س الإدارة باإدارة املخاطر والتاأكد من اإتخاذ اإجراءات فاعلة 

حلماية اأ�شول البنك، والتاأكد من الحتفاظ ب�شجالت حما�شبية منا�شبة 

م�شممة  اإجراءات  خالل  من  عليها  العتماد  ميكن  مالية  ومعلومات 

لتفادي اأو التقليل اإىل اأدنى حد ممكن من املخاطر، وكذلك التاأكد من 

الإلتزام بالقوانني والأنظمة املطبقة.

ويخ�شع البنك اإىل ثالثة م�شادر رئي�شية للتنظيم والإ�شراف هي: 

1 - امل�شرف املركزي – يقوم امل�شرف املركزي بالإ�شراف على الأن�شطة 

ال�شجالت  تفتي�شات منتظمة  البنوك من خالل  اأعمال  ويتابع  امل�شرفية 

فيها  البيانات ب�شفة منتظمة مبا  بتقدمي  باملطلب اخلا�س  الإلتزام  من 

البيانات الئتمانية واإجراءات مكافحة جرائم غ�شيل الأموال.

 2 - القوانني الحتادية – مبا فيها القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 

املالية والتخطيط واجلهات  التجارية كما وتتوىل وزارة  ال�شركات  ب�شاأن 

التنظيمية املحلية داخل كل اإمارة اإدارة تطبيقه والإلتزام به.

اإىل  البنك  يخ�شع  املالية،  الأوراق  اأ�شواق  يف  مدرجة  �شركة  كونه   -  3

القواعد والأنظمة اخلا�شة بهيئة الأوراق املالية وال�شلع والأ�شواق املدرجة 

فيها اأ�شهم البنك وديونه مبا فيها �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية وبور�شة 

لندن وبور�شة لوك�شمبورج. 

الإمتثال  �شيا�شات  على  الإ�شراف  والإمتثال  التدقيق  جلنة  تتوىل  وبينما 

وتطبيقها لدى البنك ومراجعة تلك ال�شيا�شات، تعمل جمموعة الإمتثال 

بالبنك، التابعة اإىل كبري م�شوؤويل املخاطر، كنقطة مركزية م�شوؤولة عن 

والقانونية  التنظيمية  باملتطلبات  الإلتزام  من  والتاأكد  ومتابعة  تطبيق 

املحلية. وتتوىل جمموعة الإمتثال بالبنك اأي�شًا متابعة وتطبيق اإجراءات 

مكافحة جرائم غ�شيل الأموال والتدريب الداخلي على تلك الإجراءات. 

ويف عام 2009، مت الرتكيز ب�شكل خا�س على حت�شني ثقافة الإمتثال من 

خالل تطوير بنية حتتية لأنظمة و�شيا�شات الإمتثال.

ت�شتمل ال�شوابط الداخلية للبنك بخ�شو�س التقارير املالية على عمليات 

على  العتماد  اإمكانية  بخ�شو�س  معقولة  تاأكيدات  لتقدمي  م�شممة 

اخلارجية  لالأغرا�س  املالية  البيانات  اإعداد  وطريقة  املالية  التقارير 

طبقًا للمبادىء املحا�شبية. وتت�شمن ال�شوابط الداخلية للبنك �شيا�شات 

بدقة  تعك�س  ب�شجالت،  الحتفاظ  من  للتاأكد  م�شممة   )1( واإجراءات 

املتعلقة  املعامالت  كافة  التفا�شيل  من  معقول  وبقدر  عادلة  وبطريقة 

تاأكيدات معقولة  باأ�شول البنك والت�شرف يف تلك الأ�شول، و)2( توفر 

اإعداد  بت�شجيل تلك املعامالت ح�شبما يكون �شروريًا لتمكني البنك من 

بيانات مالية طبقًا للمبادىء املحا�شبية، واأن جميع اإيرادات وم�شروفات 

البنك مطابقة للتفوي�شات املمنوحة لإدارة البنك واأع�شاء جمل�س الإدارة، 

و)3( توفري تاأكيدات معقولة بخ�شو�س منع حدوث اأو اإكت�شاف يف الوقت 

املنا�شب اأي عمليات ا�شتحواذ اأو ا�شتخدام اأو ت�شرفات يف اأ�شول البنك 

غري م�شرح بها ميكن اأن توؤثر ب�شكل جوهري على البيانات املالية. وقد 

مت ت�شميم ال�شوابط الداخلية للتاأكد من اإجراء تدقيقات داخلية م�شتقلة 

الداخلية،  ال�شوابط  باأن  علمًا  واحد.  �شخ�س  من  اأكرث  بوا�شطة  كافية 

ب�شبب احلدود املقررة لها، قد ل حتول بني البيانات املالية وورود الإفادات 

اخلاطئة اأو املعلومات غري احلقيقية فيها وبالتايل ميكن اأن ل توؤدي اإىل 

اكت�شاف مثل هذه الإفادات اأو املعلومات اخلاطئة.

ترتيبات التدقيق 

يتم تعيني املدقق اخلارجي حل�شابات البنك مرة كل �شنة. ويف عام 2009 

وتو�س،  ديلويت   / ال�شادة  للم�شاهمني  العادية  العمومية  اجلمعية  عينت 

كمدقق خارجي حل�شابات البنك. 

الأ�شا�شي  والنظام  والإمتثال  التدقيق  للجنة  املرجعية  البنود  وتت�شمن 

للبنك الإجراءات التي يتعني اتخاذها للتاأكد من احلفاظ على ا�شتقاللية 

املدققني اخلارجيني حل�شابات البنك، بحيث:

ل يجوز تعيني اأي موؤ�ش�شة تدقيق ملدة تزيد على خم�س )5( �شنوات متتالية  • 
دون موافقة امل�شاهمني   

عن  م�شوؤوًل  التدقيق  موؤ�ش�شة  يف  فرد  �شريك  اأي  يكون  اأن  يجوز  ل   • 
التدقيق ملدة تزيد على ثالث )3( �شنوات متتالية  

التدقيق  موؤ�ش�شات  تغيري  بخ�شو�س  تو�شيات  باإ�شدار  اللجنة  تقوم   • 
اخلارجي اأو ال�شريك امل�شوؤول عن تدقيق ح�شابات البنك وذلك للتاأكد   

من ا�شتقاللية املدققني اخلارجيني  

ل يجوز ملدققي احل�شابات اخلارجيني تنفيذ اأي اأعمال اإ�شافية ل�شالح  • 
البنك ل ت�شكل جزًء من برنامج التدقيق، دون موافقة اللجنة.   

وقد مت الإتفاق على نطاق التدقيق بني جلنة التدقيق والإمتثال واملدققني 

اخلارجيني. ويح�شر ال�شريك يف موؤ�ش�شة التدقيق اخلارجي اجتماعات 

يح�شر  كما  اللجنة،  من  دعوة  على  بناء  والإمتثال  التدقيق  جلنة 

اجتماعات جمل�س الإدارة التي يتم فيها املوافقة والتوقيع على البيانات 

جلنة  وتعقد  احلاجة.  عند  وكذلك  ال�شنوية،  ون�شف  ال�شنوية  املالية 

التدقيق والإمتثال اأي�شًا اجتماعات دورية م�شتقلة مع املدققني الداخليني 

واملدققني اخلارجيني دون ح�شور اأي ممثل لالإدارة. 

التدقيق الداخلي

عمليات  وحت�شني  تقييم  عن  امل�شوؤولية  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تتوىل 

اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واحلوكمة بالبنك، بالإ�شافة اإىل تنفيذ 

والإ�شراف على وظائف ومهام التدقيق الداخلي بالبنك. 

جميع  مطابقة  من  التاأكد  عن  م�شوؤولة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأن  كما 

مت  قد  واأنه  الداخلية،  لالإجراءات  البنك  بوا�شطة  املنفذة  املعامالت 

تنفيذها بالإلتزام بالقوانني املطبقة واملتطلبات التنظيمية مما يقلل اإىل 

اأدنى حد ممكن من خماطر تعر�س البنك لأي عمليات غ�س اأو تزوير اأو 

ممار�شات غري �شحيحة اأو غري قانونية، ومتار�س اإدارة التدقيق الداخلي 

عملها بطريقة تقوم على اأ�شا�س تدقيق املخاطر.

غري  حق  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ملوظفي  يكون  اأعمالهم،  ممار�شة  واأثناء 

و�شجالت  دفاتر  كافة  بالإطالع على  التدقيق،  باأعمال  يتعلق  ما  مقيد، يف 

البنك )الورقية والإلكرتونية( واأ�شول البنك وممتلكاته الثابتة واملنقولة. 

وحدات  كافة  على  بالتدقيق  تقوم  الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأن  من   وبالرغم 

يعتمد  التدقيقات  تلك  اجراء  وتوقيتات  مرات  عدد  فاإن  بالبنك،  الأعمال 

على مدى املخاطر التي تنطوي عليها اأعمال كل وحدة وطريقة تقييم تلك 

ال�شنوية  التدقيق  خلطة  وفقًا  التدقيقات  تلك  كافة  اإجراء  ويتم  املخاطر. 

بالتو�شع يف  التدقيق والمتثال ولكن بطريقة ت�شمح  املعتمدة من قبل جلنة 

الأعمال ح�شبما ت�شتدعي الظروف.

 تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة ال�شركات

العالم مليء بالكنوز الدفينُة،
                       اكتشفها بطموحك
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كل من جلنة  اإىل  منتظمة  تقارير  الداخلي  التدقيق  دائرة  رئي�س  ويرفع 

التدقيق والإمتثال ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.

جلان الإدارة 

املعينة.  اليومية  الأن�شطة  ببع�س  التنفيذية  الإدارة  جلنة  املجل�س  فو�س 

وجتتمع جلنة الإدارة ب�شفة منتظمة وترفع تقاريرها اإىل املجل�س.

اإدارة  فريق  الرئي�شيني يف  الأع�شاء  من  التنفيذية  الإدارة  وتتكون جلنة 

واملتابعة  الرت�شيح  جلنة  بوا�شطة  تعيينهم  اعتماد  يتم  الذين  البنك 

واملكافاآت. وت�شتمل مهام جلنة الإدارة التنفيذية على ما يلي: 

و�شع الهيكل التنظيمي لالإدارة وجلان الإدارة  •
والتو�شية  الإدارة  جمل�س  قبل  من  املقررة  الإ�شرتاتيجيات  تطبيق   • 

بالقرارات الإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات  

التو�شية باملوازنة ال�شنوية للبنك  •
اعتماد موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لكل جمموعة اأعمال   •

اعتـماد النفـقـات، حتـى احلدود املعينة امل�شرح بها من قبل جمل�س الإدارة  •
الفرعية  وال�شركات  الئتالف  و�شركات  والوكالت  الفروع  تاأ�شي�س  اعتماد   • 

التابعة وتعيينات اأع�شاء جمال�س اإدارات ال�شركات الفرعية التابعة  

املعينة  احلدود  حتى  الديون  بتمويل  املتعلقة  املوا�شيع  على  املوافقة   • 
امل�شرح بها من قبل جمل�س الإدارة  

اعتماد اتفاقيات الت�شويات و�شطب الديون حتى تلك احلدود امل�شرح بها   • 
من قبل جمل�س الإدارة  

اعتماد املنتجات اجلديدة  •
اعتماد �شيا�شات البنك با�شتثناء تلك التي تقت�شر �شلطة املوافقة عليها   • 

على جمل�س الإدارة   

وتت�شمن جلان الإدارة الأخرى كل من اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات 

وجلنة ال�شتثمار وجلنة الأ�شول والإلتزامات وجلنة اإدارة الئتمان وجلنة 

حت�شيل الديون. وترفع جميع جلان الإدارة تقاريرها اإىل جلنة الإدارة 

مبراجعة  ال�شالحية  كامل  التنفيذية  الإدارة  للجنة  ويكون  التنفيذية. 

واإعادة تنظيم جلان الإدارة والبنود املرجعية لكل من تلك اللجان.

مكافاآت وحوافز الإدارة 

مبادىء اإر�سادية

 

اأبوظبي التجاري بتطبيق قواعد احلوكمة ب�شكل  اإلتزام بنك  متا�شيًا مع 

يهدف  للم�شاهمني،  البعيد  الأمد  على  م�شتدامة  قيمة  وحتقيق  �شحيح 

البنك اإىل الو�شول اإىل اأق�شى درجات ال�شفافية يف تعامالته مع امل�شاهمني 

واأ�شحاب امل�شالح الآخرين يف ما يتعلق بقواعد املكافاآت واحلوافز.

الالزمة الأجور  م�شتويات  تدعم  �شيا�شة  التجاري  اأبوظبي  بنك  يطبق   • 
جلذب وحتفيز والإحتفاظ مبوظفني يتمتعون باملهارات الالزمة لقيادة    

التجاري اأبوظبي  بنك  اأن  بيد  تناف�شية.  بيئة  يف  البنك  وخدمة  واإدارة    

ي�شعى اإىل تفادي دفع مبالغ اأكرث من الالزم لتحقيق هذا الغر�س، ولذا فقد    

قام بو�شع �شيا�شات وممار�شات ت�شاعد على اإدارة املخاطر بفاعلية.  

تعك�س  املكافاآت  رزم  اأن  من  التاأكد  اإىل  التجاري  اأبوظبي  بنك  ي�شعى   • 
والإن�شاف  بالعدالة  وتتميز  وامل�شوؤوليات  املهام  مع  وتتنا�شب    

وتت�شمن مكافـاآت وا�شحة وقـابلة للقيـا�س مرتبـطة بالأداء املـوؤ�شـ�شــي    

ككل والأداء ال�شخ�شي لكل من املوظفني، حيث ل تدفع اأي مكافاآت اإل    

على اأ�شا�س نتائج عملية �شارمة لتقييم الأداء.  

وبقدر  العتبار،  بعني  الأ�شواق  يف  ال�شائدة  والقيود  الأمناط  اأخذ  مع   • 
موظفي  م�شالح  بني  املن�شود  التوازن  املكافاآت  حتقق  الإمكان،    

الآخرين  امل�شالح  واأ�شحاب  امل�شاهمني  وم�شالح  جهة  من  البنك    

من جهة اأخرى، وتنطوي على مزيج من احلوافز على الأمدين الق�شري    

توؤمن  بطريقة  ال�شلة  ذات  العنا�شر  ت�شميم  ويتم  والطويل.    

الحتفاظ بولء املوظفني وا�شتمرارهم يف خدمة البنك ومنحهم حوافز    

لتاأدية اأعمالهم على اأعلى امل�شتويات املطلوبة بالرغم من اإدراك اأهمية    

اإدارة املخاطر ب�شكل فاعل.  

خطة احلوافز ومكافاآت عام 2009 – برنامج مكافاآت التنفيذيني

هذا  ويهدف   .2006 عام  يف  التنفيذيني  مكافاآت  برنامج  البنك  و�شع 

عند  للبنك  العليا  الإدارة  يف  الرئي�شيني  الأع�شاء  مكافاأة  اإىل  الربنامج 

حتقيق البنك �شايف الأرباح امل�شتهدف. وتخ�شع اأي مكافاآت نقدية ي�شتحق 

يف  ال�شتمرار  �شرط  اإىل  عليها  احل�شول  الربنامج  ذلك  يف  امل�شاركون 

خدمة البنك ملدة ثالث )3( �شنوات بعد احل�شول عليها. وقد تقرر عدم 

دفع اأي مكافاآت مبوجب برنامج مكافاآت التنفيذيني خالل عام 2009.

خطط احلوافز ومكافاآت عام 2008 – خطة احلوافز طويلة الأمد

يف عام 2008، و�شع البنك خطة حوافز طويلة الأمد ل�شالح كبار املوظفني 

بالإدارة العليا للبنك. وتهدف هذه اخلطة اإىل حتفيز فريق الإدارة العليا 

بالبنك على حتقيق قيمة م�شتدامة مل�شالح امل�شاهمني يف البنك على الأمد 

الطويل. وتتكون مكافاآت خطة احلوافز على الأمد الطويل من ح�ش�س 

يف اأ�شهم البنك يتم منحها كمكافاأة لأفراد فريق الإدارة. ويخ�شع منح 

تلك املكافاآت اإىل بع�س ال�شروط املعينة، ومنها ب�شفة خا�شة، اأنه يجب 

التي  املحددة  الفرتة  اإنق�شاء  حتى  البنك  خدمة  يف  املديرالبقاء  على 

عادة ما تكون ثالث )3( �شنوات بعد منح املكافاأة. وبغر�س التاأكد من 

الإلتزام بخطة احلوافز على الأمد الطويل دون تكبيد البنك اأي تكاليف 

بقيمة  ال�شوق  البنك من  اأ�شهم من  على  ا�شتحوذ مديراخلطة   اإ�شافية، 

ت�شاوي املكافاأة.

 ونظرًا للمكافاآت املدفوعة يف عام 2008 )عن عام 2007( مبوجب خطة 

احلوافز طويلة الأمد، ونظرًا لأداء البنك يف عام 2008، مل يتم دفع اأي 

مكافاآت مبوجب خطة احلوافز طويلة الأمد خالل عام 2009. 

رواتب ومزايا ومكافاآت نقدية لفريق الإدارة العليا

خالل عام 2009، ح�شل كبار التنفيذيني على رواتب وخم�ش�شات اأخرى 

)با�شتثناء املكافاآت النقدية( مببلغ اإجمايل وقدره )12.946.841( درهم 

اإمارات، ونظرًا لأداء البنك يف عام 2008 ونتائجه يف عام 2009، مل يتم 

منح اأي عالوات بالرواتب اأو مكافاآت مبوجب برنامج مكافاآت التنفيذيني 

اأو مكافاآت طبقًا خلطة احلوافز طويلة الأمد اإىل املوظفني مبا يف ذلك 

على  التنفيذيني  وكبار  املوظفني  بع�س  ح�شل  وقد  التنفيذيني.  كبار 

عالوات بالرواتب عند ترفيعهم اإىل درجات اأعلى اأو لأ�شباب ا�شتثنائية.

ويف عام 2009، ح�شل كبار التنفيذيني على مكافاآت نقدية مببلغ اجمايل 

وقدره )10.316.756( درهم اإمارات، وهي املكافاآت املرتبطة بالأداء 

خالل عام 2008، وكانت جميع هذه املكافاآت النقدية تخ�شع اإىل �شرط 

اإ�شرتدادها يف حالة ترك خدمة البنك قبل تاريخ معني.

ولأغرا�س هذا البند، يعني تعبري »كبار التنفيذيني« اأع�شاء جلنة الإدارة 

التنفيذية بالبنك.

وي�شتعني البنك با�شت�شاريني خارجيني م�شتقلني لإجراء درا�شات م�شاهاة 

معيارية ملكافاآت البنك ودرا�شات اأخرى للمكافاآت. وقد ح�شل البنك على 

نتائج اأحدث هذه الدرا�شات خالل عام 2009. 

احلوكمة يف بنك اأبوظبي التجاري 

ال�شركات  حوكمة  قواعد  تطبيق  اأهمية  التجاري  اأبوظبي  بنك  يدرك 

وحتقيق  امل�شاهمني  حقوق  وحماية  الأ�شواق  ا�شتقرار  لدعم  جيد  ب�شكل 

اأق�شى فائدة لهم. ونحن نحاول جاهدين احل�شول على والإحتفاظ بثقة 

م�شاهمينا من خالل اإلتزامنا بتطبيق اأعلى معايري حوكمة ال�شركات مبا 

يعك�س املتطلبات القانونية والتنظيمية وطبقًا لأف�شل املمار�شات. وتتمثل 

املبادئ الإر�شادية الأ�شا�شية حلوكمة ال�شركات يف البنك يف ما يلي: 

امل�سوؤولية – الف�شل ما بني ال�شلطات والتفوي�س بها ب�شكل وا�شح. 

 امل�ساءلة – يف العالقات بني اإدارة البنك من جهة وجمل�س الإدارة من جهة 

امل�شالح  واأ�شحاب  وامل�شاهمني  ناحية  من  الإدارة  جمل�س  وبني  اأخرى 

الآخرين من جهة اأخرى.

اأداء  تقييم  من  وال�شركاء  امل�شاهمني  لتمكني   – والإف�ساح  ال�سفافية 

البنك وموقفه املايل.

كافة اأ�شحاب امل�شالح. مع  التعامل  العدالة – يف 

نظام حوكمة ال�سركات

املمار�شات  واأف�شل  املعايري  اأعلى  بتطبيق  التجاري  اأبوظبي  بنك  يلتزم 

الدولية حلوكمة ال�شركات. ويف عام 2008، قام البنك بتطبيق نظام داخلي 

حلوكمة ال�شركات يقوم على اأ�شا�س التو�شيات الواردة يف قرار �شوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية وهيئة الأوراق املالية وال�شلع باإ�شدار قانون حوكمة ال�شركات 

)الذي ين�س على بع�س الأنظمة املعينة حلوكمة ال�شركات(.

ويف عام 2009، ا�شتمر البنك يف تطبيق خطته الثالثية التي مت تطويرها 

البنك  موؤ�ش�شات جمموعة  اإحدى  الدولية،  التمويل  موؤ�ش�شة  بالتعاون مع 

الدويل، بغر�س حت�شني ممار�شات حوكمة ال�شركات يف البنك.

وكما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009، حقق البنك الإجنازات التالية: 

تعيني الرئي�س التنفيذي ع�شوًا تنفيذيًا يف جمل�س الإدارة   •

تعيني كبري م�شوؤويل املخاطر للرتكيز على اإدارة املخاطر  •

برنامج تعريفي لأع�شاء جمل�س الإدارة اجلدد  •

تاأ�شيــ�س وحت�شــني العمــليــات وو�شـوح البـنود املرجعيـة اخلا�شـة بلجان الإدارة  •

زيادة الإف�شاحات من خالل املوقع اللكرتوين اخلا�س بحوكمة ال�شركات   • 
يف البنك  

املزيد من الإف�شاحات يف التقرير ال�شنوي للبنك لعام 2008   •

تقييم اأداء كل من اأع�شاء جمل�س الإدارة وجمل�س الإدارة ككل   •

عدم  من  للتاأكد  امل�شممة  والإجراءات  ال�شيا�شات  من  العديد  تبني   • 
وجود ت�شارب يف امل�شالح وا�شتقاللية مدققي احل�شابات والإجراءات    

الأ�شا�شية الأخرى للحوكمة  

متابعة م�شتمرة للتطورات الدولية يف جمال حوكمة ال�شركات وتقييم   • 
ممار�شات البنك  

وتقديرًا لإجنازات البنك يف جمال حوكمة ال�شركات، ح�شل بنك اأبوظبي 

2009 على جائزة معهد »حوكمة«  التجاري خالل �شهر نوفمرب من عام 

كاأف�شل بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

كما ح�شل البنك على املرتبة الأوىل بني البنوك يف منطقة دول جمل�س 

لإ�شتبيان  طبقًا  وذلك  وال�شفافية  ال�شيولة  حيث  من  اخلليجي  التعاون 

قامت به �شركة امل�شتثمر الوطني ومعهد حوكمة يف عام 2009.
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ميثاق العمل 

يف  موظفيه  كافة  على  ينطبق  عمل  ميثاق  التجاري  اأبوظبي  بنك  يطبق 

جميع الدول التي ميار�س البنك اأعماله بها. وميكن احل�شول على ن�شخة 

باللغتني العربية والجنليزية من ميثاق العمل عند الطلب.

معايري الإف�ساح 

بالإ�شافة اإىل تلك البنود امللزمة للبنك مبوجب نظام الإف�شاح وال�شفافية 

 )75( رقم  بالقرار  معدل  هو  )كما  وال�شلع  املالية  الأوراق  بهيئة  اخلا�س 

الإف�شاح«(،  )»اأنظمة   )2005 ل�شنة   )155( رقم  والقرار   2004 ل�شنة 

تتطلب مبادىء حوكمة ال�شركات املطبقة يف البنك حتقيق البنك م�شتويات 

عالية من الإف�شاح وال�شفافية.

 

والتزامًا باأنظمة الإف�شاح وال�شفافية ال�شادرة عن هيئة الأوراق املالية وال�شلع، 

قام البنك بتاأ�شي�س املوقع اللكرتوين www.adcb.com لتمكني �شركاء البنك 

من الإطالع على تلك املعلومات التي يرغبون باحل�شول عليها. 

التوا�سل مع امل�ساهمني 

خالل  من  البنك  بها  يقوم  التي  املو�شعة  الإف�شاحات  اإىل  بالإ�شافة 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  يعقد  الإلكرتوين،  وموقعه  ال�شنوي  تقريره 

واإدارة العالقات الإ�شرتاتيجية بالبنك حوارات منتظمة مع م�شاهمي 

ويرحب  نظرهم.  لوجهات  الإدارة  جمل�س  تفهم  من  للتاأكد  الأغلبية 

البنك باإ�شتف�شارات امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح الآخرين بخ�شو�س 

م�شاهماتهم واأعمال البنك كذلك، ويتم التعامل مع هذه الإ�شتف�شارات 

اأ�شرع فر�شة  اأكرب قدر ممكن من املعلومات ويف  بطريقة توؤمن منح 

 ممكنة. ولهذا الغر�س، اأن�شاأ البنك يف عام 2009 منوذج للمعلومات

  املرجعية معرو�س على �شفحة عالقات امل�شتثمرين يف املوقع اللكرتوين

بجميع  البنك  ويهيب   www.adcb.com/aboutus/investorrelations

تعيني  اأو  للم�شاهمني  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  بح�شور  امل�شاهمني 

وكالء للح�شور والإدلء باأ�شواتهم بالنيابة عنهم.

عالقات امل�ستثمرين 

يف عام 2008، اأ�ش�س البنك اإدارة عالقات امل�شتثمرين. ويف عام 2009، 

هاتان  وتتوىل  ال�شرتاتيجية.  للعالقات  جديدًا  مديرًا  البنك  عني 

الإدارتان، �شمن اأ�شياء اأخرى، املهام وامل�شوؤوليات التالية: 

عالقات امل�شتثمرين وحتليلها  •
الإف�شاحات الهامة اإىل امل�شتثمرين و�شركاء البنك الرئي�شيني   •

النظام الأ�سا�سي 

اللكرتوين املوقع  على  للبنك  الأ�شا�شي  النظام  على  الإطالع   ميكن 

 www.adcb.com/aboutus/corporategovernance

 ميكن احل�شول على املزيد من املعلومات عن حوكمة ال�شركات يف بنك 

 www.adcb.com/aboutus :اأبوظبي التجاري على املوقع اللكرتوين

ع�شوية جمل�س الإدارة وح�شور الإجتماعات

الرئي�س ر  

ع�شو   •

التعيني حتى 31 مار�س 2009  )1(

التعيني اعتبارا من 31 مار�س 2009   )2(

التعيني اعتبارا من 4 فرباير 2009  )3(

مر�شح من قبل جمل�س اأبوظبي لال�شتثمار  )4(

 

ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل   )5(

الجتماعات : 7الجتماعات : 37الجتماعات : 3الجتماعات : 7الجتماعات : 8

عامر عبد اجلليل الفهيم
 )1(

2•1•1•ع�شو جمل�س اإدارة 

عبد اهلل املطوع
)5( )1( 

35•3•7•ع�شو جمل�س اإدارة

عالء عريقات
 )3(

7•ع�شو جمل�س اإدارة 

عي�شى ال�شويدي
)4(

6•28ر7رع�شو جمل�س اإدارة 

جون بول فيالن
)5( )4(

21•8•ع�شو جمل�س اإدارة 

خالد دميا�س ال�شويدي
)5( )4( )2(

3•4•5•ع�شو جمل�س اإدارة 

حممد علي الظاهري
)4(

7• 6•7•ع�شو جمل�س اإدارة 

حممد الفهيم 
)2(

2•4•ع�شو جمل�س اإدارة

 حممد �شلطان الهاملي
)5( )4(

7ر28•7•ع�شو جمل�س اإدارة 

حممد دروي�س اخلوري 
)5( )4(

3•2.5• ر8•ع�شو جمل�س اإدارة 

را�شد حميد املزروعي
)1(

 2ر3•ع�شو جمل�س اإدارة 

�شامل حممد العامري
)4(

33•3ر8•ع�شو جمل�س اإدارة 

 ال�شيخ �شلطان الظاهري
)2(

3•3•ع�شو جمل�س اإدارة 
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امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات

يحر�س بنك اأبوظبي التجاري با�شتمرار على الوفاء مب�شوؤولياته الجتماعية 

واللتزام مببادئ امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات مبا يحقق اأف�شل م�شالح 

القيم  املجال  هذا  يف  البنك  اإجنازات  وتعك�س  فيه.  نعمل  الذي  املجتمع 

الأ�شا�شية لبنك اأبوظبي التجاري واملعايري الأخالقية العالية التي ينه�س يف 

اإطارها مبمار�شة اأعماله كع�شو م�شوؤول يف املجتمع.

الرائدة يف دولة الإمارات  البنوك الوطنية  اأحد  التجاري هو  اأبوظبي  بنك 

ت�شطلع  مالية  موؤ�ش�شة  ليكون  جمهوداته  يكر�س  الذي  املتحدة  العربية 

مب�شوؤولياتها الجتماعية من خالل تقدمي منتجات مالية وخدمات م�شرفية 

ا�شتثنائية  قيمة  ذات  متميزة  عوائد  وحتقيق  الكرام  العمالء  اإىل  مبتكرة 

ال�شعي للم�شاركة يف  للم�شاهمني حيث يحر�س البنك يف كل خطواته على 

املجهودات املبذولة جلعل العامل الذي نعي�س فيه مكانا اأف�شل.

ونطمح يف بنك اأبوظبي التجاري اىل نقل �شورة وا�شحة و�شفافة تعك�س 

لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية  جمال  يف  بها  نفخر  التي  اجنازتنا 

خالل  امل�شريف  القطاع  واجهها  التي  القا�شية  التحديات  من  وبالرغم 

بالنهو�س  اللتزام  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  2009، حر�شنا يف  عام 

ومتيز  روؤيتنا  و�شوح  على  لالإبقاء  وال�شعي  الجتماعية  مب�شوؤولياتنا 

�شلوكا  لي�شت  التجاري  اأبوظبي  لبنك  الجتماعية  امل�شوؤولية  اإن  اأفعالنا. 

م�شتقال اأو منف�شال بل اإنها ت�شكل جزًء اأ�شيال من عملياتنا وت�شاعدنا 

على حتقيق اأهدافنا امل�شتدامة خلدمة جمتمعنا.

الدعم املجتمعي والأعمال اخلريية

حملة للتربع بالدم من بنك اأبوظبي التجاري

بالدم  للتربع  حملة   2009 اأغ�شط�س  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  نظم 

بالتعاون مع بنك الدم اأبوظبي باإدارة كليفالند كلينك. وقد لقت هذه 

احلملة التي مت تنفيذها مقابل املبنى الرئي�شي لبنك اأبوظبي التجاري 

البنك  موظفي  من  كبريا  اإقبال  اأبوظبي،  مبدينة  ال�شالم  �شارع  يف 

حتتفظ  التي  الخرى  ال�شركات  يف  العاملني  من  عدد  اىل  بالإ�شافة 

مبقارها يف مبنى البنك.

تاأتي هذه احلملة �شمن جهود بنك اأبوظبي التجاري لن�شر الوعي الجتماعي 

والتنبيه اىل اأهمية التربع بالدم لإنقاذ احلياة. وقد كان النجاح الذي حققته 

هذه احلملة موؤ�شرا على مدى فاعلية هذه املبادرة ب�شبب قناعة امل�شاركني 

باأن التربع بالدم ل ي�شتغرق �شوى دقائق معدودة ول يكلف اإل جهدا ب�شيطا 

بالرغم من الفائدة التي تعود على كل من املتربع واملتلقي.

وقد اأ�شاف تطوع الكثري من العمالء الذين كانوا ب�شدد اإجراء معامالتهم 

بالفرع الرئي�شي للبنك اإىل جناح هذه احلملة واأظهر مدى وعي اجلمهور 

باأهمية التربع بالدم لي�س فقط بغر�س اإنقاذ احلياة يف احلالت الطارئة 

واإمنا اأي�شا للم�شاهمة يف عالج الكثري من اأمرا�س الدم.

اأبوظبي التجاري يقف �سد الفقر يف حملة قف وحترك �سد الفقر

يف اإطار �شعي بنك اأبوظبي التجاري للوفاء مب�شوؤولياته الجتماعية جتاه 

يف  العليا  الإدارة  فريق  واأع�شاء  البنك  موظفي  كافة  ت�شامن  املجتمع، 

حملة »قف وحترك �شد الفقر« حملة الألفية للق�شاء على الفقر وعدم 

التي  احلملة  وتهدف  املتحدة.  الأمم  منظمة  ترعاها  التي  امل�شاواة 

 اأطلقتها الأمم املتحدة يف عام 2006 اىل دعوة قادة العامل واحلكومات 

بحلول  الفقر  على  بالق�شاء  التزامهم  لتحقيق  خمتلفة  باأعمال  للقيام 

العام 2015 وتكثيف جهودهم لتحقيق الأهداف الإمنائية الثمانية.

والدوائر  الأق�شام  خمتلف  من  التجاري  اأبوظبي  بنك  موظفو  �شارك  وقد 

الذي   2009 اأكتوبر   17 يوم  الفقر(  والفروع يف مبادرة )قف وحترك �شد 

قاموا  حيث  اأيام،   3 مدى  وعلى  الفقر  على  للق�شاء  العاملي  اليوم  �شادف 

كما  الن�شانية  واجلمعيات  الهيئات  اىل  اإر�شالها  مت  عينية  مبواد  بالتربع 

الأهداف  وت�شجيع  بدعم  والتعهد  الوقوف  خالل  من  احلملة  مع  ت�شامنوا 

بحلول  الفقر  على  للق�شاء  بر�شم خارطة طريق  واملتمثلة  لالألفية  التنموية 

العام 2015.

ي�شعى بنك اأبوظبي التجاري من خالل امل�شاركة يف هذه املبادرة العاملية 

املجتمع  ق�شايا  كافة  مع  التوا�شل  على  البنك  حر�س  على  التاأكيد  اإىل 

الإ�شرتاتيجية  تطبيق  يف  امل�شاهمة  وكذلك  اجلماعية،  املنفعة  وحتقيق 

الوطنية ال�شاملة وحتقيق روؤى القيادة الر�شيدة.

حدثني ياوالدي عن زايد اخلري

برعاية بنك اأبوظبي التجاري مبنا�سبة اليوم العاملي للكتاب

اأبوظبي  بنك  حر�س  من  وانطالقا  للكتاب  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

بتاريخ  الن�شيء  وتوعية  الجتماعية  مب�شوؤولياته  النهو�س  على  التجاري 

دولتهم الفتية وم�شاهمات موؤ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

 نهيان يف ر�شم خطى امل�شتقبل، قام البنك برعاية كتاب تثقيفي بعنوان 

»حدثني ياوالدي عن زايد اخلري« مت ا�شداره يف اأبوظبي.

 

متتع  عظيم  قائد  كفاح  وق�شة  حياة  رحلة  دفتيه  بني  الكتاب  يخت�شر 

ال�شحراء  �شلبة من حتويل  واإرادة  مكنته من خالل عزم  ثاقبة  بروؤية 

اأ�شباب  الرفعة والعزة وتوفري كل  اإىل  اإىل جنات خ�شراء وقيادة بالده 

الزدهار لها حيث باتت فيها ب�شماٌت وعالماٌت تهدي الأجيال القادمة 

من اأبناء �شعبه اىل التقدم والنجاح.

اأبوظبي على  للن�شر يف  وي�شتمل الكتاب ال�شادر عن دار يونيفري�شال 

اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  دور  عن  واإبنه  اأب  بني  حوار 

نهيان تغمده اهلل بوا�شع رحمته يف تاأ�شي�س الدولة من البدايات الأوىل 

وظهور الكيان الإحتادي القوي وحتى ع�شر النه�شة والتطور وحتقيق 

هذا الرقي الذي ت�شهده الدولة الآن على جميع الأ�شعدة القت�شادية 

والثقافية واحل�شارية.

العرفان  عن  يعرب  وتوزيعه  الكتاب  هذا  اإ�شدار  رعاية  يف  امل�شاركة  اإن 

باجلميل لوالدنا املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وهو حماولة 

لتثقيف الن�شئ اجلديد من اأبناء الإمارات وتعريفهم ببع�س مالمح رحلة 

وللتاأكيد  والتطور  الرقي  يف  الأمثال  م�شرب  اأ�شحى  الذي  الوطن  بناء 

على املحبة والعفوية التي اأتت بال مقدمات لتوؤكد تلك ال�شلة التي كانت 

الأمان  �شاطئ  اإىل  الإمارات  قادت  والتي  النا�س  وبني  زايد  بني  جتمع 

والإزدهار. كما قام البنك بتوزيع ن�شخ من هذا الكتاب القيم على عدد 

من اجلهات املعنية ومنها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ومعهد 

اأبوظبي التعليمي وموؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية اإحتفاًء مبنا�شبة يوم الكتاب 

العاملي وموا�شلة مل�شرية البنك يف دعمه للحركة الثقافية والأدبية.

بنك اأبوظبي التجاري ي�سارك يف معر�س الإمارات للوظائف 2009

�شارك بنك اأبوظبي التجاري يف معر�س الإمارات للوظائف 2009 الذي 

البنك  ويحر�س  العاملي.  التجاري  دبي  مركز  2009 يف  مار�س  اأقيم يف 

التجاري  دبي  ينظمه مركز  الذي  �شنويًا يف هذا احلدث  امل�شاركة  على 

العاملي بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية »تنمية« 

وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وكليات التقنية العليا وجامعة 

زايد وجامعة الإمارات العربية املتحدة. 

التوظيف  جهات  اأبرز  من  نخبة  التا�شعة  دورته  يف  املعر�س  جمع  وقد 

اإ�شهاما  واحدة  مظلة  حتت  عمل  عن  الباحثني  واآلف  الدولة  يف 

الإماراتيني  اأعداد  زيادة  اإىل  الرامية  احلكومة  جهود  دعم  يف 

 العاملني يف القطاع اخلا�س ورفع كفاءاتهم املهنية. 

لإتاحة   2009 للوظائف  الإمارات  معر�س  يف  البنك  م�شاركة  جاءت 

فروع  للعمل �شمن  لالن�شمام  الإمارات  اأبناء  العديد من  اأمام  الفر�س 

اإن  نف�شه،  الوقت  يف  موؤكدا  الدولة،  اأنحاء  يف  املنت�شرة  البنك  واأق�شام 

انطالقا  البنك  لدى  الأولويات  راأ�س  على  تاأتي  الوظائف  توطني   برامج 

من توجيهات القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات.

و�شارك بنك اأبوظبي التجاري من خالل موظفي دائرة املوارد الب�شرية 

الذين اأجروا مقابالت مبا�شرة مع عدد من خريجي اجلامعات والكليات 

امل�شريف  القطاع  يف  للعمل  الراغبني  املواطنني  من  والعاملية  املحلية 

املتنامي يف الدولة.

الوظائف  توطني  �شيا�شية  تطبيق  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  يحر�س 

اأبناء  اأمام  الفر�س  لإتاحة  مدرو�شة  اإ�شرتاتيجية  عمل  خطة  �شمن 

الإمارات لالن�شمام اإىل واحد من اأهم القطاعات القت�شادية احليوية 

يف الدولة.

بنك اأبوظبي التجاري ي�ساهم يف دعم م�ساريع الهالل الأحمر

�شارك بنك اأبوظبي التجاري يف حملة فر�شان العطاء التي اأطلقتها هيئة 

داخل  الأحمر  الهالل  جلمعية  اخلريية  الأن�شطة  لدعم  الأحمر  الهالل 

بالتربع  التجاري  اأبوظبي  بنك  مبادرة  وتاتي  وخارجها.  الإمارات  دولة 

اأعمالها  امتدت  التي  اجلمعية  لأن�شطة  دعمًا  درهم   100،000 مببلغ 

اخلريية والإن�شانية لتغطي معظم مدن الدولة والدول النامية والفقرية.

متثل هذه املبادرة تاأكيدا ل�شيا�شة البنك ودوره يف دعم الق�شايا الإن�شانية 

والإغاثية التي تقوم بها هيئة الهالل الأحمر يف الدول الفقرية والنامية، 

املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  اجلبارة  اجلهود  اإطار  يف  تاأتي  حيث 

لإغاثة املنكوبني واملحتاجني يف كل مكان �شمن جهود العطاء املتوا�شلة 

التي تقوم بها الدولة على مدار العام.

بنك اأبوظبي التجاري يدعم ليايل »رم�سان يف الأذهان«

اأبوظبي  بنك  رعى  الجتماعية،  م�شوؤولياته  لتويل  الرامية  جهوده  �شمن 

حيث  اأبوظبي،  كري�شتال  فندق  يف  الأذهان«  يف  »رم�شان  ليايل  التجاري 

اأقيمت هذه الفعالية اخلريية مل�شاركة الطفال الأيتام البهجة والحتفال 

ب�شهر رم�شان املبارك.

على  تقام  مميزة  فعالية  عن  عبارة  الأذهان«  يف  »رم�شان  ليايل  وكانت 

حفل  بربنامج  لال�شتمتاع  طفاًل   25 فيها  �شارك  الف�شيل  ال�شهر  مدار 

ترفيهي ووجبة رم�شانية مع توزيع هدايا بنهاية احلفل، بهدف منح هوؤلء 

الأطفال �شيء حقيقي له قيمة تدوم يف نفو�شهم وتعرب عن اإهتمام قطاع 

املال والأعمال واملجتمع ككل بهذه الفئة اجلديرة بالرعاية.

التجاري   اأبوظبي  لبنك  الجتماعية  املبادرات  �شمن  امل�شاركة  هذه  تاأتي 

حتت مظلة الإ�شرتاتيجية ال�شاملة جلهود البنك خلدمة املجتمع والتفاعل 

مع ق�شاياه اإيجابيًا و�شعيًا من البنك اىل رعاية هذه ال�شريحة من املجتمع 

وحماولة اإدخال البهجة وال�شرور على اأنف�شهم من خالل اإثبات تواجدالبنك 

الدائم مل�شاعدتهم على حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم يف احلياة.

بنك اأبوظبي التجاري والهالل الأحمر يدخالن يف �سراكة اإ�سرتاتيجية  

يف املجالت اخلريية والجتماعية

من  »ميثاق«  الإ�شالمية  ال�شريفة  ودائرة  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعت 

اخلريية  ال�شراكة  جمالت  لتعزيز  تعاون  اإتفاقية  التجاري  اأبوظبي  بنك 

اإ�شدار  عرب  التعاون  اأطر  الإتفاقية  وحددت  اجلانبني  بني  والجتماعية 

اأحكام  مع  املتوافقة  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  ميثاق  ائتمان  بطاقة 

ال�شريعة الإ�شالمية، وهي بطاقة الئتمان الأوىل التي ت�شجع على الإنفاق 

امل�شوؤول واإدراك الفرد لدوره يف املجتمع وتنمية روح التكافل الإجتماعي.

 

الإ�شالمية  ال�شريفة  دائرة  م�شاعي  �شمن  املميزة  البطاقة  هذه  وتاأتي 

»ميثاق« يف بنك اأبوظبي التجاري اىل تقدمي خدمات م�شرفية ومنتجات 

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية باأق�شى  مالية متميزة ومبتكرة متوافقة مع 

العمالء  متطلبات  جميع  تلبية  عن  ف�شال  والو�شوح  ال�شفافية  درجات 

المسؤولية االجتماعية للشركات
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ال�شريعة  واأحكام  يتوافق  مبا  امل�شرفية  باحتياجاتهم  والوفاء  الكرام 

الإ�شالمية.

الإ�شالمية  ال�شريفة  دائرة  تهدف  الأحمر،  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 

بالبنك اىل تعزيز فل�شفتها الجتماعية من خالل اإ�شدار بطاقة ائتمان 

اإ�شالمية ت�شمن اأداء البنك لدوره يف تنمية املجتمع وم�شاركته يف الأعمال 

اخلريية، حيث يقوم البنك بالتربع مببلغ معني اإىل الهيئة عند اإ�شدار 

تنفيذ  ينطوي  كما  التجاري.  اأبوظبي  بنك  ميثاق من  ائتمان  بطاقة  اأي 

اأي معاملة مالية با�شتخدام بطاقة ائتمان ميثاق على تربع البنك مببلغ 

»ميثاق« ح�شريًا  اأرباح  ياأتي من  والذي  الأحمر  الهالل  اإىل هيئة  معني 

دون تكبد العمالء اأي مبالغ بهذا اخل�شو�س.

التجاري  اأبوظبي  بنك  من  ميثاق«  ائتمان  »بطاقة  مييز  ما  اأكرث  اإن 

هذه  مبوجب  الأحمر  الهالل  هيئة  اإىل  دفعها  يتم  التي  التربعات 

التفاقية. اإن اأهم ما ت�شعى دائرة ال�شريفة الإ�شالمية يف بنك اأبوظبي 

للعمالء  الطماأنينة  درجات  اأق�شى  توفري  هو  حتقيقه  اىل  التجاري 

التعامل يف خدمات ومنتجات ت�شمن لهم اللتزام  الكرام من خالل 

بقواعد واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية الغراء با�شلوب يتميز بال�شفافية 

باأف�شل  واللتزام  والراحة  م�شتويات اخلدمة  اأعلى  التامة ف�شال عن 

املعايري امل�شرفية الدولية.

حماية البيئة

بنك اأبوظبي التجاري ي�سارك يف �ساعة الأر�س 

�شارك بنك اأبوظبي التجاري يف احلملة العاملية، »�شاعة الأر�س«، التي 

تاأتي يف اإطار التوجه العاملي للت�شدي لظاهرة الحتبا�س احلراري، من 

خالل اإطفاء الأنوار وكافة الأجهزة يف املبنى الرئي�شي للبنك الواقع يف 

�شارع ال�شالم يف اأبوظبي عند متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من م�شاء 

يوم 28 مار�س 2009.

وتاأتي م�شاركة بنك اأبوظبي التجاري يف هذه احلركة التطوعية العاملية 

بهدف امل�شاهمة يف احلد من ا�شتهالك الطاقة والرفع من م�شتوى الوعي 

بالق�شايا البيئية، اإ�شافة اإىل دعم اجلهود الرامية للحفاظ على البيئة 

لرتفاع  امل�شبب  الكربون  وانبعاث  احلراري  والحتبا�س  التلوث  وتقليل 

درجة حرارة كوكب الأر�س. 

انطالقا من التزام بنك اأبوظبي التجاري مب�شوؤولياته الجتماعية، ي�شعى 

البنك دوما اإىل الرفع من م�شتوى الوعي البيئي من خالل امل�شاركة يف 

قرر  املنطلق  هذا  ومن  البيئة،  بق�شايا  تعنى  التي  والأن�شطة  الفعاليات 

موؤثرة  ر�شالة  اإي�شال  بهدف  الأر�س  �شاعة  اإىل حملة  الإن�شمام  البنك 

حول اأهمية تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف املنطقة وهو ما يعترب من اأف�شل 

الإجراءات للت�شدي للتغري املناخي.

مذكرة تفاهم بني هيئة البيئة باأبوظبي وبنك اأبوظبي التجاري 

يف جمال التوعية البيئية

وقعت هيئة البيئة – اأبوظبي وبنك اأبوظبي التجاري )دائرة ال�شريفة 

الإ�شالمية( مذكرة تفاهم يف جمال التوعية البيئية وتر�شيد ال�شتهالك 

والت�شجيع على اللتزام مببادئ حماية البيئة، وذلك عن طريق ال�شتفادة 

عمالء  بني  الوعي  لن�شر  الهيئة  توفرها  التي  واملعلومات  اخلربات  من 

الواجب  والإجراءات  البيئة  تواجه  التي  املختلفة  التحديات  البنك حول 

اتخاذها ملواجهة هذه التحديات.

منتجاتها  بناء  على  )ميثاق(  الإ�شالمية  ال�شريفة  دائرة  داأبت  لقد 

وبناًء على  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  اأ�ش�س متوافقة مع  وخدماتها على 

 جمموعة من القيم ال�شلبة التي تتمحور حول خدمة املجتمع وامل�شاهمة 

املنطلق،  هذا  ومن  والإن�شانية.  اخلريية  الأعمال  جمالت  خمتلف  يف 

اأنها بطاقة  التجاري على  اأبوظبي  ائتمان ميثاق من بنك  �شدرت بطاقة 

تهدف اىل زيادة م�شاركة البنك يف امل�شوؤولية الجتماعية ون�شر هذا املفهوم 

بني عمالئه الكرام، حيث تدعم الأعمال واحلمالت اخلريية والإن�شانية 

وت�شاهم يف جمال التعليم والأهم من ذلك كله ن�شر الوعي البيئي و�شرح 

مايجب اأن يتحلى به اأفراد املجتمع من امل�شوؤولية جتاه البيئة يف حياتهم 

التجاري هي  اأبوظبي  بنك  من  ميثاق  ائتمان  بطاقة  تكون  وبذا  اليومية. 

البطاقة الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي تتعامل 

بن�شر  الهتمام  اىل  بالإ�شافة  املادية  العمالء  ومتطلبات  احتياجات  مع 

القيم الجتماعية التي نرغب جميعا اأن ت�شود جمتمعنا.

ت�شمل  البيئي  والتعليم  للتوعية  حملة  تنفيذ  التعاون  جمالت  وتت�شمن 

اإ�شدار ن�شرة حول البيئة والأن�شطة البيئية داخل وخارج دولة الإمارات 

لبطاقات  الت�شويقية  املطبوعات  داخل  توزيعها  ليتم  املتحدة  العربية 

ال�شريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  ميثاق  ائتمان 

الإ�شالمية. 

ومبوجب هذه املذكرة تقوم الهيئة با�شتخدام القنوات الت�شويقية للبنك 

املتعلقة ببطاقات ائتمان »ميثاق« مثل الر�شائل الن�شية الق�شرية ور�شائل 

التنبيه بالربيد اللكرتوين، �شمن ك�شوف احل�شابات اللكرتونية واملوقع 

واحلمالت  للهيئة  اجلديدة  الأن�شطة  عن  لالإعالن  للبنك  الإلكرتوين 

والإعالنات البيئية. 

بال�شتثمارات  اخلا�شة  الرتويج  حمالت  التعاون  جمالت  ت�شمل  كما 

على  الئتمان  بطاقات  حملة  من  امل�شتهلكني  ت�شجيع  بهدف  امل�شتدامة 

يف  التعاون  �شيتم  كما  امل�شتدامة.  وال�شتثمارات  امل�شاريع  يف  امل�شاهمة 

جمال العرو�س ال�شتهالكية اخلا�شة لرتويج املنتجات ال�شديقة للبيئة.

بنك اأبوظبي التجاري يدعو حلماية البيئة يف معر�س وموؤمتر البيئة 2009

 ،2009 البيئة  وموؤمتر  معر�س  رعاية  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  �شارك 

الذي اأقيم يف يناير 2009 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حتت رعاية 

�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، وذلك 

مب�شاركة وا�شعة من قبل عدد كبري من ممثلي و�شناع القرار يف الوزارات 

احلكومية  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  والبلديات 

وغري احلكومية من خمتلف اأرجاء املنطقة. 

جتاه  الجتماعية  مب�شوؤولياته  التجاري  اأبوظبي  بنك  التزام  من  انطالقا 

البيئي من خالل  الوعي  الرفع من م�شتوى  اإىل  البنك دوما  ي�شعى  املجتمع، 

�شارك  حيث  البيئة،  بق�شايا  تعنى  التي  والأن�شطة  الفعاليات  يف  امل�شاركة 

البنك يف موؤمتر ومعر�س البيئة 2009 من خالل اإهداء نبتة خ�شراء لكافة 

زوار املعر�س دعما لروح املبادرة والهتمام بالبيئة وتاأكيدا على دور البنك يف 

حماية العنا�شر البيئية والدعوة اإىل تبني اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال.

بنك اأبوظبي التجاري ي�ساهم يف حماية البيئة

يف خطوة اإ�شافية توؤكد عمق التزام بنك اأبوظبي التجاري بتنمية البيئة 

اخلدمة  الألكرتوين،  احل�شاب  ك�شف  خدمة  البنك  طرح  وحمايتها، 

يتم  حيث  العمل،  يف  تامة  حرية  العمالء  متنح  التي  والآمنة  املجانية 

بدًل  الألكرتوين  الربيد  خالل  من  تلقائيا  دوري  ح�شاب  ك�شف  اإر�شال 

اإجنازا متميزا يف م�شرية  املبادرة  اإر�شاله عرب الربيد. ومتثل هذه  من 

مبادرات البنك للحفاظ على البيئة وحمايتها.

مبادرة اأبوظبي التجاري للعقارات حلماية البيئة

للعقارات بو�شع خطة  التجاري  اأبوظبي  2009 قامت �شركة  خالل عام 

الآثار  من  والتقليل  الكهرباء  ا�شتهالك  تكاليف  من  التقليل  اإىل  تهدف 

وحدة  بتاأ�شي�س  قامت  كما  الكربونية،  النبعاثات  عن  الناجمة  ال�شارة 

العائدة  واملمتلكات  العقارات  جميع  يف  املرافق  اإدارة  خلدمات  م�شتقلة 

اإىل بنك اأبوظبي التجاري. وقد انطلقت هذه املبادرة من خالل تطبيق 

الطاقة  ا�شتخدام  ي�شبح  بحيث  الطاقة  ا�شتخدامات  يف  للتوفري  حلول 

الكهربائية يف جميع مقار بنك اأبوظبي التجاري اأكرث كفاءة واقت�شادية.

وقد ت�شمنت هذه اخلطة احلر�س ال�شديد على تر�شيد ا�شتهالك الطاقة 

الكهربائية من خالل تخفي�س الإنارة خارج �شاعات الدوام والتقليل من 

ا�شتخدام اأنظمة تكييف الهواء اأثناء �شاعات الليل بالإ�شافة اإىل تطبيق 

وتر�شيد  امل�شيئة  اللوحات العالنية  الكهربائي عن  التيار  خطة لف�شل 

القت�شاد  ب�شرورة  املوظفني  وعي  وزيادة  الطباعة  ماكينات  ا�شتهالك 

الآلية  احلوا�شب  اأجهزة  جميع  اإيقاف  خالل  من  الطاقة  ا�شتهالك  يف 

ال�شخ�شية عن العمل بعد انتهاء �شاعات الدوام.

امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات
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الطاقة  ا�شتهالك  انخفا�س  يف  متثل  كبري  بنجاح  املبادرة  هذه  وتكللت 

للبنك  الرئي�شي  املركز  مبنى  يف  باملائة  ثالثني  على  تزيد   بن�شبة 

ب�شارع ال�شالم.

وقد لقت هذه املبادرة اأثرا طيبا لدى جميع العاملني يف البنك وت�شجيعا 

لرت�شيد  امل�شتدامة  الروؤية  هذه  اجناح  يف  �شاهموا  حيث  منهم  كبريا 

اأي�شًا  واإمنا  البنك  م�شلحة  فقط  لي�س  يحقق  مبا  الطاقة  ا�شتهالك 

وقد  البيئة.  حماية  يف  امل�شاهمة  عن  ف�شال  باأ�شره  املجتمع  م�شلحة 

اأ�شبح هذا الوعي ي�شكل الآن جزء من ثقافة املوظفني يف بنك اأبوظبي 

التجاري. ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل تزامنت هذه املجهودات مع 

احلر�س على القت�شاد يف ا�شتخدام الورق واإعادة تدوير جميع الأوراق 

امل�شتخدمة اإعتبارا من اأواخر عام 2008.

رعاية الأن�شطة الريا�شية

بنك اأبوظبي التجاري يرعى فريق ال�سقور ل�سباق ال�سيارات

قام بنك اأبوظبي التجاري بدعم ورعاية فريق ال�شقور ل�شباق ال�شيارات 

اإمارة  يف  يقيمون  هواة  من  املّكون  ال�شيارات  ل�شباق  الوحيد  الفريق  وهو 

اأبوظبي والذي �شارك يف بطولة جي تي الإمارات التي اأقيمت على م�شمار 

البطولة مناف�شة حمتدمة  �شهدت  2009، حيث  اكتوبر  اوتودروم يف  دبي 

بني اأبرز ال�شائقني من 15 دولة واأكرثمن 35 �شيارة يف جولة متثل اإحدى 

 اأهم اجلولت واأكرثها ارتباطا بارتقاء �شلم امل�شابقات الدولية التي يطمح 

جميع �شائقي ال�شيارات الريا�شية اىل ال�شرتاك فيها.

اإن دعم ورعاية بنك اأبوظبي التجاري لالأحداث الريا�شية لي�س بال�شيىء 

اجلديد فمنذ عام 2005 داأب بنك اأبوظبي التجاري على رعاية الأحداث 

العني  نادي  لفريق  رعايته  اأبرزها  من  كان  والتي  الريا�شية  والفرق 

اأبوظبي  بنك  يفخر  واليوم   .2005 مو�شم  خالل  القدم  لكرة  الريا�شي 

ال�شيارات  ل�شباق  فريق  اأول  ميثل  الذي  ال�شقور  فريق  برعاية   التجاري 

من اإمارة اأبوظبي ي�شارك يف بطولة نادي ال�شياحة وال�شيارات الإماراتي.

 

امل�سلحة  القوات  �سباط  نادي  دورة  يرعى  التجاري  اأبوظبي   بنك 

لعام 2009

بادر بنك اأبوظبي التجاري برعاية الدورة الرم�شانية الثالثة ع�شرة لنادي 

لعام  املعظم  رم�شان  �شهر  خالل  اأقيمت  التي  امل�شلحة  القوات  �شباط 

2009 والتي �شارك فيها عدد كبري من الريا�شيني الدوليني الذين جاءوا 

لتمثيل دولهم يف هذا احلدث الريا�شي املرموق.

يفخر بنك اأبوظبي التجاري بالتعاون مع نادي �شباط القوات امل�شلحة يف 

اإقامة البطولة الرم�شانية الثالثة ع�شرة لعام 2009. وتاأتي هذه امل�شاركة 

يف اإطار حر�شنا الدائم على اللتزام بدعم كافة الفعاليات الهادفة اإىل 

اأهم  الدورة واحدة من  تعترب هذه  نعمل فيه، حيث  الذي  املجتمع  خدمة 

الفعاليات الريا�شية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

دعم القت�شاد

الدويل  لال�ستثمار  الإمارات  ملتقى  يرعى  التجاري  اأبوظبي  بنك 

الثاين

بادر بنك اأبوظبي التجاري بامل�شاركة كراعي رئي�شي يف ملتقى الإمارات 

 - والإقت�شاد  التخطيط  دائرة  نظمته  الذي  الثاين  الدويل  لال�شتثمار 

اأبوظبي يف اإبريل 2009 يف فندق ق�شر الإمارات. 

كخطوة  الهام  امللتقى  هذا  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  م�شاركة   جاءت 

الإمارات  بدولة  احليوي  احلدث  هذا  دعم  يف  البنك  م�شرية  ملوا�شلة 

ونتيجة للقناعة الرا�شخة ب�شرورة ت�شليط ال�شوء على التحديات والفر�س 

التي �شيواجهها اإقت�شاد دولة الإمارات العربية املتحدة خالل هذا العام 

يف ظل اخلطط احلكومية الرامية لتنويع القاعدة القت�شادية امل�شتدامة 

للقطاعات غري النفطية والتي جعلت من اقت�شاد الإمارات اأكرث ديناميكية 

على امل�شتوى العاملي.

يهدف بنك اأبوظبي التجاري من خالل م�شاركته كراعي لهذا املوؤمتر 

الإ�شرتاتيجي اإىل تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة ا�شتثمارية رئي�شة 

وبناء عالقات وطيدة مع �شركاء وعمالء جدد، حيث جاء قرار البنك 

الطموحة  التنموية  للخطط  الريادي دعمًا  بامل�شاركة يف هذا احلدث 

لدولة الإمارات العربية املتحدة. 

بنك اأبوظبي التجاري يرعى منتدى جمموعة الأعمال ال�سنوي التا�سع

 حتت الرعاية الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل النهيان، 

منتدى  عقد  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل 

بنك  بادر  وقد  التا�شع.  ال�شنوي  اجتماعه  اأبوظبي  يف  الأعمال  جمموعة 

غرفة  نظمته  الذي  الجتماع  هذا  رعاية  يف  مب�شاركته  التجاري  اأبوظبي 

الفل�شطينية  الأعمال  جمموعة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  و�شناعة  جتارة 

والكندية يف نوفمرب 2009 يف فندق روتانا ال�شاطىء اأبوظبي حتت �شعار 

»الحتفاء بالتطور احل�شاري«

الإ�شرتاتيجي  احلدث  هذا  برعاية  التجاري  اأبوظبي  بنك  قرار  جاء  لقد 

تطبيقا خلطة البنك الرامية اىل دعم قطاع الأعمال واملوؤ�ش�شات وامل�شاريع 

التي ت�شاهم يف حتقيق التنمية الإقت�شادية امل�شتدامة والتطور امل�شتقبلي 

ال�شريع يف جميع القطاعات واملجالت مبا ي�شمن م�شتقباًل اآمنًا لالأجيال 

القادمة ويوفر فر�س العمل يف الدولة.

تاأتي م�شاركة بنك اأبوظبي التجاري يف هذا املنتدى يف اإطار م�شاعي البنك 

وامل�شتثمرين  احلكوميني  وامل�شوؤولني  الأعمال  قادة  للتقاء  من�شة  لتوفري 

من خمتلف دول العامل ملناق�شة فر�س الأعمال وال�شتثمار املتاحة يف دولة 

الإمارات و�شبل ال�شتفادة من تلك الفر�س، ف�شال عن ما ين�شىء عن ذلك 

من تر�شيخ للعالقات بني جميع الأطراف وتوطيد اأوا�شر التعاون والعمل 

امل�شرتك مبا يحقق اأف�شل امل�شالح جلميع الأطراف امل�شاركة.

بنك اأبوظبي التجاري واملوظفون

قامت اإدارة التعلم والتطوير املوؤ�ش�شي يف جمموعة املوارد الب�شرية يف بنك 

اأبوظبي التجاري بتطبيق العديد من املبادرات خالل عام 2009 لتح�شني 

التي  البيئة  عن  ر�شائهم  م�شتويات  ورفع  وحتفيزهم  املوظفني  مهارات 

العمل  جمالت  خمتلف  يف  املهني  التطور  على  وم�شاعدتهم  بها  يعملون 

يف  الدرا�شية  احللقة  يف  املبادرات  تلك  اإحدىاأهم  متثلت  وقد  امل�شريف. 

جمال الأعمال التي نظمها بنك اأبوظبي التجاري خالل �شهر يونيو من عام 

2009 يف مبنى املركز الرئي�شي للبنك بح�شور 45 مديرا م�شوؤول بالبنك. 

لتطوير  البنك  ملوظفي  فر�شة  توفري  هو  الدورة  هذه  من  الهدف  وكان 

معرفتهم بالأ�شواق واإدراكهم لأهمية الدور الذي ي�شطلع به بنك اأبوظبي 

التجاري يف خدمة القطاع امل�شريف بالدولة وحتقيق التنمية القت�شادية 

امل�شتدامة، حيث قام عدد من كبار اخلرباء يف جمال ال�شناعة امل�شرفية 

بالرد على اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم كما اأتيحت لهم الفر�شة اأي�شًا لاللتقاء 

بزمالئهم من خمتلف قطاعات الأعمال بالبنك. وقد ا�شتملت مبادرات 

الهامة  الفعاليات  من  العديد  على  املوؤ�ش�شي  والتطوير  التعلم  وحدة 

الأخرى مثل ور�شة عمل »تطوير« وبرنامج »تفاين« لعام 2009 وور�شة 

اأبوظبي التجاري« وهي الفعاليات  عمل بعنوان »مبادئ القيادة وبنك 

التي �شارك فيها عدد كبري من موظفي بنك اأبوظبي التجاري الذين 

عربوا عن امتنانهم لإدارة البنك لإتاحة هذه الفر�شة لهم لال�شتفادة 

من هذا الكم الكبري من املعلومات املفيدة.

المسؤولية االجتماعية للشركات)يتبع(

امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات
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 اإلحـتـمـاالت دون 
             تـصــمـيـم تـبـقـى 

           إحـتـمـاالت.
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 البيانات املالية املوحدة

عي�شى ال�شويدي رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

عالء عريقات الرئي�س التنفيذي

بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2009
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
كما في 31 ديسمبر 2009

إلى السادة المساهمين - بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
أبوظبي – اإلمارات العربية المتحدة 

الـتـقـريـر حـول الـبـيانات املالية 

 املوحدة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك 

اأبوظبي التجاري -  �شركة م�شاهمة عامة و�شركاته 

التابعة )ي�شار اإليها معًا بـ »البنك«(، والتي تتكون 

31 دي�شمرب  بيان املركز املايل املوحد كما يف  من 

2009، والبيانات املوحدة للدخل، والدخل ال�شامل، 

النقدية  والتدفقات  امللكية،  حقوق  يف  والتغريات 

لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�شيا�شات 

اأخرى  تف�شريية  واإي�شاحات  الهامة،  املحا�شبية 

واملبينة يف ال�شفحات من 3 اإىل 101.

م�شوؤولية الإدارة عن البيانات 

 املالية املوحدة

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية 

للمعايري  وفقًا  عادلة  ب�شورة  وعر�شها  املوحدة 

امل�شوؤولية  هذه  وت�شمل  املالية.  للتقارير  الدولية 

ت�شميم، تطبيق والإحتفاظ برقابة داخليـة لغر�س 

ب�شورة  املوحدة  املالية  البيانات  وعر�س  اإعداد 

عادلة خاليًة من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة 

الإدارة  م�شوؤولية  وت�شمل  خطاأ،  عن  اأو  اإحتيال  عن 

والقيام  منا�شبة  حما�شبية  �شيا�شات  واإتباع  اإختيار 

بتقديرات حما�شبية معقولة ح�شب الظروف.

 م�شوؤولية مدقق احل�شابات

البيانات  هذه  حول  راأي  اإبداء  هي  م�شوؤوليتنا  اإن 

قمنا  لقد  تدقيقنا.  اإىل  اإ�شتنادًا  املوحدة  املالية 

بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك 

ال�شلوك املهني  اأن نتقيد مبتطلبات قواعد  املعايري 

واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�شول على 

تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة 

خالية من اأخطاء جوهرية. يت�شمن التدقيق القيام 

ثبوتية  تدقيق  بّينات  على  للح�شول  باإجراءات 

للمبالغ والإف�شاحات يف البيانات املالية املوحدة. 

مدقق  تقدير  اإىل  املختارة  الإجراءات  ت�شتند 

الأخطاء  خماطر  تقييم  ذلك  يف  مبا  احل�شابات، 

�شواء  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  اجلوهرية 

كانت نا�شئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام 

احل�شابات  مدقق  ياأخذ  املخاطر،  تلك  بتقييم 

للبنك  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  الإعتبار  يف 

واملتعلقة بالإعداد والعـر�س العادل للبيانات املالية 

املوحدة، وذلك لغر�س ت�شميم اإجراءات التدقيق 

اإبداء  لغر�س  ولي�س  الظروف،  ح�شب  املنا�شبة 

البنك.  لدى  الداخلية  الرقابة  فعالية  حول  راأي 

ال�شيا�شات  تقييم مالءمة  التدقيق كذلك  يت�شمن 

املحا�شبية  التقديرات  ومعقولية  املتبعة  املحا�شبية 

العر�س  تقييم  وكذلك  الإدارة،  قبل  من  املعدة 

الإجمايل للبيانات املالية املوحدة. 

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها 

كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

 الـراأي

يف راأينـا، اأن البيانـات املاليـة تظهـر ب�شورة عادلـة، 

من جميع النواحي اجلوهريـة، الو�شع املايل للبنك 

كما يف 31 دي�شمرب 2009 واأداءه املايل، وتدفقاته 

النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري 

الدولية للتقارير املالية.

تـقـرير حول مـتطلـبات قـانونـية 

 ونـظامـية اأخـرى

وبراأينا اأي�شًا، اأن البنك يحتفظ ب�شجالت حما�شبية 

منتظمة واأن حمتويات تقرير جمل�س الإدارة املتعلقة 

بالبيانات املالية تتوافق مع ال�شجالت املحا�شبية. 

والإي�شاحات  املعلومات  كافة  على  ح�شلنا  ولقد 

ويف  التدقيق.  لأغرا�س  �شرورية  راأيناها  التي 

حدود املعلومات التي توفـرت لنا، مل تقع خمالفات 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية الحتادي لدولة 

 1984 ل�شنة   )8( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات 

خالل  للبنك  الأ�شا�شـي  للنظـام  اأو  )وتعديالتـه(، 

املركز  على  جوهري  ب�شكل  توؤثر  قد  والتي  ال�شنة 

املايل للبنك اأو نتائج عملياته لل�شنة.

�شابا يو�شف �شنداحة

رقم القيد 410

26 يناير 2010

2009
األف دولر اأمريكي

2008

األف درهـم

2009
األف درهـم

اإي�شاحات

املوجـودات

1.126.876 3.911.009 4.139.015 6 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

4.995.641 17.528.422 18.348.988 7 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

23.567 -  86.561 8 اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

31.747.969 109.081.089 116.610.292 9  قرو�س و�شلفيات، �شايف

1.348.494 6.617.613 4.953.019 10 اأدوات مالية م�شتقة

1.190.510 3.422.794 4.372.744 11 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

1.247.661 4.427.529 4.582.659 12 اإ�شتثمار يف �شركات زميلة

149.603 632.492 549.492 13 اإ�شتثمارات عقارية

1.572.090 2.233.680 5.774.287 14 موجودات اأخرى

215.551 575.841 791.721 15 ممتلكات ومعدات، �شايف

43.617.962 148.430.469 160.208.778 جمموع املوجودات

 املطلوبـات

1.290.008 6.905.263 4.738.201 16 اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

23.495.768 84.360.821 86.299.957 17 ودائع العمالء

29.689 168.435 109.049 18 عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية اإلزامية التحويل

7.874.164 28.427.189 28.921.804 19 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

1.276.746 6.778.893 4.689.489 10 اأدوات مالية م�شتقة

2.346.718 2.139.359 8.619.494 20 قرو�س طويلة الأجل

2.107.450 3.735.357 7.740.665 21 مطلوبات اأخرى

38.420.543 132.515.317 141.118.659 جمموع املطلوبات

 حقوق امللكية

1.309.556 4.810.000 4.810.000 22 راأ�س املال

715.486 2.627.979 2.627.979 23 احتياطيات نظامية وقانونية

585.353 2.150.000 2.150.000 23 احتياطي عام واحتياطي طوارىء

)3.659( )25.708( )13.438( 24  اأ�شهم برنامج حوافز املوظفني، �شايف

)96.307( )392.022( )353.736( اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية

-  481.000 -  25 اأن�شبة اأرباح مقرتحة للتوزيع

)29.229( -  )107.360( اإحتياطي حتوط التدفقات النقدية

)52.894( )625.014( )194.279( التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة

399.669 2.147.431 1.467.983 الأرباح امل�شتبقاة

1.089.028 -  4.000.000 26 �شندات راأ�س مال

1.261.607 4.633.883 4.633.883 18 عن�شر حقوق امللكية من الأوراق املالية الإلزامية التحويل

5.178.610 15.807.549 19.021.032 حقوق امللكية للم�شاهمني يف ال�شركة الأم

18.809 107.603 69.087  حقوق امللكية غري امل�شيطرة

5.197.419 15.915.152 19.090.119 جمموع حقوق امللكية

43.617.962 148.430.469 160.208.778 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

12.589.200 50.295.199 46.240.133 37 التزامات ومطلوبات طارئة
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 البيانات املالية املوحدة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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2009

األف دولر اأمريكي

2008

األف درهـم

2009

األف درهـم

)139.614( 1.358.473 )512.799( �شايف )خ�شائر(/ اأرباح ال�شنة 

12.835 )421.285( 47.146 فروقات ال�شرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية 

)29.229( -  )107.360( �شايف اخل�شارة من التحوط ل�شايف الإ�شتثمارات يف العمليات اخلارجية 

49.810 11.608 182.953 التغريات يف القيمة العادلة مت عك�شها عند بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

70.450 )544.713( 258.762 التغريات يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات متاحة للبيع

)5.401( 24.410 )19.840( احل�شة من بيان الدخل ال�شامل ل�شركة زميلة )اآر اإت�س بي كابيتال برهارد(

-  )4.750( - مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة 

)41.149( 423.743 )151.138( �شايف )اخل�شائر(/ الأرباح ال�شاملة لل�شنة

عائدة اإىل:

)53.849( 301.862 )197.787( حقوق امللكية للم�شاهمني يف ال�شركة الأم

12.700 121.881 46.649 حقوق امللكية غري امل�شيطرة

)41.149( 423.743 )151.138( �شايف )اخل�شائر(/ الأرباح ال�شاملة لل�شنة

بيان الدخل الشامل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

2009

األف دولر اأمريكي

2008

األف درهـم

2009

األف درهـم
اإي�شاحات

1.877.980 5.945.910 6.897.823 27 اإيرادات الفوائد

)957.501( )3.437.434( )3.516.903( 28 م�شاريف الفوائد 

920.479 2.508.476 3.380.920 �شايف اإيرادات الفوائد 

)28.526( )27.865( )104.777( 17 توزيعات للمودعني

891.953 2.480.611 3.276.143 �شايف اإيرادات الفوائد �شايف من التوزيعات للمودعني

268.343 982.094 985.624 29 �شايف اإيرادات الر�شوم والعمولت

11.834 131.015 43.468 �شايف الأرباح من املتاجرة يف م�شتقات مالية

29.032 278.558 106.636 30 �شايف اأرباح املتاجرة يف عمالت اأجنبية 

)22.597( 178.148 )83.000( 13 )نق�س(/ زيادة يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات عقارية

60.757 171.557 223.162 12 احل�شة يف اأرباح �شركات زميلة

19.488 78.565 71.578 31 �شايف الأرباح من اإ�شتثمارات لغر�س املتاجرة والإ�شتثمار يف اأوراق مالية

41.537 78.675 152.564 اإيرادات عمليات اخرى 

1.805 11.076 6.631 اأن�شبة اأرباح مقبو�شة 

1.302.152 4.390.299 4.782.806 اإيرادات العمليات 

)233.314( )848.110( )856.962( م�شروفات املوظفني 

)24.254( )57.330( )89.083( 15 ال�شتهالك 

)161.545( )619.721( )593.355( م�شروفات عمليات اخرى 

)1.021.773( )1.498.147( )3.752.974( 32 خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة

)1.440.886( )3.023.308 )5.292.374( م�شاريف العمليات 

)138.734( 1.366.991 )509.568( )خ�شائر(/ اأرباح العمليات قبل ال�شرائب

)880( )8.518( )3.231( 34 م�شاريف �شريبة الدخل اخلارجية 

)139.614( 1.358.473 )512.799( �شايف )خ�شائر(/ اأرباح ال�شنة 

عائدة اإىل:

)152.314( 1.236.592 )559.448( حقوق امللكية للم�شاهمني يف ال�شركة الأم

12.700 121.881 46.649 حقوق امللكية غري امل�شيطرة

)139.614( 1.358.473 )512.799( �شايف )خ�شائر(/ اأرباح ال�شنة 

)0.03( 0.26 )0.09( 33 )اخل�شارة( / العائد الأ�شا�شي على ال�شهم )درهم( 

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بيان الدخل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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 البيانات املالية املوحدة

جممـوع 

حقوق امللكية

الف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�شيطرة

الف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية 

للم�شاهمني يف 

ال�شركة الأم

الف درهم

عن�شر حقوق 

امللكية من 

الأوراق املالية 

اإلزامية 

التحويل

الف درهم

�شندات راأ�س 

مال

الف درهم

الأرباح 

امل�شتبقاة

الف درهم

التغريات 

املرتاكمة 

يف القيمة 

العادلة 

الف درهم

اإحتياطي 

حتوط 

التدفقات 

النقدية

الف درهم

اأن�شبة اأرباح 

مقرتحة 

للتوزيع

الف درهم

اإحتياطي 

حتويل عمالت 

اأجنبية

الف درهم

اأ�شهم برنامج 

حوافز 

املوظفني ، 

�شايف

الف درهم

احتياطي 

طوارئ

الف درهم

احتياطي 

عـام

الف درهم

احتياطي 

قانوين

الف درهم

احتياطي 

نظامي

الف درهم

راأ�س 

املال

الف درهم

15.915.152 107.603 15.807.549 4.633.883 - 2.147.431 )625.014( - 481.000 )392.022( )25.708( 150.000 2.000.000 1.291.596 1.336.383 4.810.000 الر�شيد كما يف 1 يناير 2009

)512.799( 46.649 )559.448( - - )559.448( - - - - - - - - - - �شايف )خ�شائر(/ اأرباح ال�شنة

47.146 - 47.146 - - - - - - 47.146 - - - - - -
فروقات ال�شرف الناجتة عن حتويل 

العمليات اخلارجية 

)107.360( - )107.360( - - - - )107.360( - - - - - - - -
�شايف اخل�شارة من التحوط ل�شايف 

الإ�شتثمارات يف العمليات اخلارجية

258.762 - 258.762 - - - 258.762 - - - - - - - - -
التغريات يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات 

متاحة للبيع

182.953 - 182.953 - - - 182.953 - - - - - - - - -
التغريات يف القيمة العادلة مت عك�شها عند 

بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

)19.840( - )19.840( - - - )10.980( - - )8.860( - - - - - -
احل�شة من بيان الدخل ال�شامل ل�شركة 

زميلة )اآر اإت�س بي كابيتال برهارد(

)151.138( 46.649 )197.787( - - )559.448( 430.735 )107.360( - 38.286 - - - - - - جمموع الربح/ )اخل�شارة( ال�شاملة لل�شنة

)569.480( )88.480( )481.000( - - - - - )481.000( - - - - - - - اأن�شبة اأرباح مدفوعة 

4.000.000 - 4.000.000 - 4.000.000 - - - - - - - - - - - اإ�شدار �شندات راأ�س مال )اإي�شاح 26(

)120.000( - )120.000( - - )120.000( - - - - - - - - - - ق�شائم مدفوعة على �شندات راأ�س مال

12.270 - 12.270 - - - - - - - 12.270 - - - - - اجلزء املكت�شب من الأ�شهم )اإي�شاح 24(

3.315 3.315 - - - - - - - - - - - - - - �شراء �شركة تابعة )اإي�شاح 11(

19.090.119 69.087 19.021.032 4.633.883 4.000.000 1.467.983 )194.279( )107.360( - )353.736( )13.438( 150.000 2.000.000 1.291.596 1.336.383 4.810.000 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2009

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

50> <51
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 البيانات املالية املوحدة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

جممـوع 

حقوق امللكية

الف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�شيطرة

الف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية 

للم�شاهمني يف 

ال�شركة الأم

الف درهم

عن�شر حقوق 

امللكية من 

الأوراق املالية 

اإلزامية 

التحويل

الف درهم

الأرباح 

امل�شتبقاة

الف درهم

التغريات 

املرتاكمة يف 

القيمة العادلة 

الف درهم

اأن�شبة اأرباح 

مقرتحة للتوزيع

الف درهم

اإحتياطي 

حتويل عمالت 

اأجنبية

الف درهم

اأ�شهم برنامج 

حوافز 

املوظفني، �شايف 

الف درهم

احتياطي 

طوارئ

الف درهم

احتياطي 

عـام

الف درهم

احتياطي 

قانوين

الف درهم

احتياطي 

نظامي

الف درهم

راأ�س 

املال

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 الر�شيد كما يف 1 يناير 2008

1.358.473 121.881 1.236.592 - 1.236.592 - - - - - - - - - �شايف اأرباح ال�شنة

)421.285( - )421.285( - - - - )421.285( - - - - - -
فروقات ال�شرف الناجتة عن حتويل العمليات 

اخلارجية 

)544.713( - )544.713( - - )544.713( - - - - - - - - التغريات يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات متاحة للبيع

11.608 - 11.608 - - 11.608 - - - - - - - -
التغريات يف القيمة العادلة مت عك�شها عند بيع 

ا�شتثمارات متاحة للبيع

24.410 - 24.410 - - 3.400 - 21.010 - - - - - -
 احل�شة من بيان الدخل ال�شامل ل�شركة زميلة 

)اآر اإت�س بي كابيتال برهارد(

)4.750( - )4.750( - )4.750( - - - - - - - - - مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة

- - - - 455 )455( - - - - - - - -

خ�شائر حمققة من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع 

)�شابقًا مدرجة �شمن الأرباح املرتاكمة وذلك عند 

تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 39(

423.743 121.881 301.862 - 1.232.297 )530.160( - )400.275( - - - - - - جمموع الربح/ )اخل�شارة( ال�شاملة لل�شنة

4.633.883 - 4.633.883 4.633.883 - - - - - - - - - - اإ�شدار اأوراق مالية اإلزامية التحويل

)528.509( )128.509( )400.000( - - - )400.000( - - - - - - - اأن�شبة اأرباح مدفوعة

- - - - - - )810.000( - - - - - - 810.000 اإ�شدار اأ�شهم منحة 

)38.131( - )38.131( - - - - - )38.131( - - - - - اأ�شهم ممنوحة )اإي�شاح 24(

12.423 - 12.423 - - - - - 12.423 - - - - - اجلزء املكت�شب من الأ�شهم )اإي�شاح 24(

- - - - )123.659( - - - - - - - 123.659 - حمول اإىل الإحتياطي النظامي

- - - - )123.659( - - - - - - 123.659 - - حمول اإىل الإحتياطي القانوين

- - - - )481.000( - 481.000 - - - - - - - توزيعات اأرباح مقرتحة

15.915.152 107.603 15.807.549 4.633.883 2.147.431 )625.014( 481.000 )392.022( )25.708( 150.000 2.000.000 1.291.596 1.336.383 4.810.000 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2008

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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 البيانات املالية املوحدة

2009

األف دولر اأمريكي

2008

األف درهـم

2009

األف درهـم

الأن�شطة الت�شغيلية 

)138.734( 1.366.991 )509.568(
�شايف )اخل�شائر(/ الأرباح قبل ال�شرائب وحقوق امللكية غري امل�شيطرة

التعديالت:

24.253 57.330 89.083
ا�شتهالك املمتلكات واملعدات

)1.805( )11.076( )6.631(
اأن�شبة اأرباح مقبو�شة

22.597 )178.148( 83.000
اخل�شارة/ )الربح( الناجت عن اإعادة تقييم اإ�شتثمارات عقارية

837.888 934.722 3.077.563
خم�ش�س القرو�س وال�شلفيات امل�شكوك يف حت�شيلها، �شايف

)29.743( )176.282( )109.248(
خم�ش�شات مرجتعة لقرو�س و�شلفيات م�شكوك يف حت�شيلها

66.580 443.637 244.550
خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة من مقاي�شات عدم ت�شديد الإئتمان 

106.780 296.070 392.202
خم�ش�شات اإنخفا�س قيمة اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

24.703 -  90.734
خم�ش�شات اإنخفا�س قيمة موجودات غري مالية

15.566 -  57.173
خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة من �شطب �شهرة �شركة تابعة 

)19.488( )78.565( )71.578(
الربح ال�شايف من اإ�شتثمارات لغر�س املتاجرة وا�شتثمارات يف اأوراق مالية

)16.168( 23.953 )59.386(
الفائدة املن�شوبة اإىل الأوراق املالية اإلزامية التحويل

)60.757( )171.557( )223.162(
ح�شة يف اأرباح �شركات زميلة

3.341 12.423 12.270
م�شاريف برنامج حوافز اأ�شهم املوظفني 

835.013 2.519.498 3.067.002 اأرباح العمليات قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة 

)117.443( 251.905 )431.367(
)الزيادة(/ النق�س يف ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

)19.781( )813( )72.656(
الزيادة يف �شايف م�شتقات مالية للمتاجرة

)2.835.340( )34.338.965( )10.414.205(
الزيادة يف قرو�س و�شلفيات 

53.371 )476.269( 196.031
النق�س/ )الزيادة( يف املوجودات الأخرى

393.559 )1.404.277( 1.445.543
الزيادة/ )النق�س( يف الأر�شدة امل�شتحقة للبنوك

2.330.468 27.200.001 8.559.808
الزيادة يف ودائع العمالء

)90.929( 1.164.030 )333.983(
)النق�س(/ الزيادة يف املطلوبات الأخرى

548.918 )5.084.890( 2.016.173 النقد الناجت من/ )امل�شتخدم يف( العمليات الت�شغيلية

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

)880( 18.868 )3.231(
�شرائب خارجية )مدفوعة(/ م�شرتدة

546.745 )5.070.772( 2.008.192 �شايف النقد الناجت من/ )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

)20.000( )4.635.578( )73.460(
اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

17.725 -  65.103
اأن�شبة اأرباح من �شركات زميلة

)10.000( -  )36.730(
اإ�شتثمار يف �شركة تابعة

1.805 11.076 6.631
اأن�شبة اأرباح مقبو�شة

386.078 1.301.316 1.418.064
عوائد بيع اإ�شتثمارات

)672.986( )2.384.099( )2.471.876(
�شراء اإ�شتثمارات

)84.698( )154.798( )311.096(
�شراء ممتلكات ومعدات، �شايف 

)382.076( )5.862.083( )1.403.364( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

2009

األف دولر اأمريكي

2008

األف درهـم

2009

األف درهـم

الأن�شطة التمويلية

)130.956( )400.000( )481.000(
اأن�شبة اأرباح مدفوعة مل�شاهمي البنك  

)24.089( )128.509( )88.480(
اأن�شبة اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�شيطرة

85.614 4.013.350 314.462
�شايف عائدات قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

)32.671( -  )120.000(
فوائد مدفوعة على راأ�س مال

-  4.778.365 -  
عائدات من اإ�شدار اأوراق مالية اإلزامية التحويل

1.089.028 -  4.000.000
عائدات من اإ�شدار �شندات راأ�س املال 

-  )38.131( -  
الدفعات املتعلقة بربنامج حوافز اأ�شهم للموظفني

986.926 8.225.075 3.624.982 �شايف النقد من الأن�شطة التمويلية 

1.151.595 )2.707.780( 4.229.810 الزيادة/ )النق�س( يف النقد وما يعادله 

4.123.090 17.851.889 15.144.109 النقد وما يعادله يف بداية ال�شنة

5.274.685 15.144.109 19.373.919 النقد وما يعادله يف نهاية ال�شنة )اإي�شاح 35(

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدةت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

1   الأن�سطـة 

بنك اأبوظبي التجاري – �س.م.ع. )البنك( هو �شركة م�شاهمة عامة حمدودة امل�شوؤولية م�شجلة يف اإمارة اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. يقدم البنك 

اخلدمات البنكية والتجارية وال�شتثمارية والإ�شالمية والو�شاطة واإدارة املحافظ من خالل �شبكة فروعه البالغ عددها 47 فرعا يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

بالإ�شافة اإىل فرعني يف الهند بالإ�شافة اإىل ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة. 

الإمارات  دولة  اأبوظبي،   ،939 اي-11، �س.ب.  قطاع   ،33 �شي  قطعة  ال�شالم،  �شارع  التجاري،  اأبوظبي  بنك  مبنى  هو  للبنك  امل�شجل  الرئي�شي  املكتب   عنوان 

العربية املتحدة.

البنك م�شجل ك�شركة م�شاهمة عامة طبقا لقانون ال�شركات التجارية الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 وتعديالته.

2   تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة

1/2   املعايري والتف�سريات التي توؤثر على العر�س والإف�ساح

مت تطبيق املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعّدلة التالية يف الفرتة احلالية يف هذه البيانات املالية. اإن تفا�شيل املعايري والتف�شريات الأخرى التي مت تطبيقها دون 

اأن يكون لها تاأثري على هذه البيانات املالية مت بيانها يف البند 2/2 اأدناه.

2/2    املعايري والتف�سريات التي مت تطبيقها ولكن ل توؤثر على البيانات املالية 

اإن املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعّدلة التالية قد مت تطبيقها يف هذه البيانات املالية. مل يوؤد تطبيق هذه املعايري والتف�شريات اإىل تاأثري مهم على 

املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية ولكنها قد توؤثر على املعامالت والرتتيبات امل�شتقبلية.

عر�س  –  )2007 يف  )املعّدل   1 رقم  الدويل  املحا�شبي  املعيار   • 

    البيانات املالية.

التغريات يف  قّدم عدد من  املعّدل   )2007( 1 رقم  الدويل  املحا�شبي  املعيار 

يف  والتغيريات  املالية(  للبيانات  املعّدلة  العناوين  )تت�شمن  امل�شطلحات 

اأ�شلوب وحمتوى البيانات املالية.

 

املعيار على   )تعديالت  املالية  الأدوات  حول  الإف�شاحات  حت�شني   • 

     الدويل للتقارير املالية رقم 7 الأدوات املالية: الإف�شاحات(.

يف  تو�شعًا   7 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت  تفر�س 

ال�شيولة.  وخماطر  العادلة  القيمة  بقيا�س  املتعلقة  املطلوبة  الإف�شاحات 

واختارت املجموعة عدم تقدمي معلومات مقارنة مو�شعة يف ال�شنة احلالية بناًء 

على الإعفاءات الإنتقالية لهذه التعديالت.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 -  القطاعات العاملة. اإعادة •  عنه  نتج  اإف�شاح  معيار  هو   8 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  اإن 

حتديد القطاعات املف�شح عنها يف )اإي�شاح 38(.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 – الدفع على اأ�شا�س الأ�شهم     • 

     �شروط امللكية والإلغاءات.

التقارير  الدويل  املعيار  لأغرا�س  امللكية  �شروط  تعريف  التعديالت  تو�شح 

املالية رقم 2، وتدخل مفهوم �شروط »عدم ح�شول امللكية« ويو�شح املعاجلة 

املحا�شبية لالإلغاءات.

تعديالت املعيار املحا�شبي الدويل رقم 23 )املعّدل يف 2007( –  •

    تكاليف الإقرتا�س.

تكاليف  جميع  ت�شجيل  خيار  باإلغاء  املعيار  هذا  على  الأ�شا�شي  التغيري  يتمثل 

القرتا�س كم�شاريف عند تكبّدها.

 

  –  16 رقم  الدولية  املالية  التقارير  تف�شريات  جلنة  تف�شري   • 

حتوطات  �شايف ال�شتثمار يف عمليات خارجية.  

ال�شتثمار  حتوطات  ل�شايف  التف�شيلية  للمتطلبات  اإر�شادات  التف�شري  يقّدم 

لبع�س حتديدات حما�شبة التحوط. 

تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 18 – حتويل  • 

لتحويالت      الفعلي  التاريخ  قبل  )يطبق  العمالء  من  موجودات    

املوجودات من العمالء امل�شتلمة من اأو بعد 1 يوليو 2009(.  

من  التحويالت  م�شتلمو  يتبعها  اأن  يجب  التي  املحا�شبة  التف�شري  يتناول 

امل�شتلم  اعرتاف  وجوب  ويقرر  »العمالء«  من  واملعدات  الآلت  املمتلكات، 

لالأ�شل بالقيمة العادلة له كما بتاريخ التحويل عندما تطابق املمتلكات الآلت 

العرتاف  ويجب  امل�شتلم،  نظر  وجهة  من  الأ�شل  لتعريف  املحّولة  واملعدات 

بالقيد الدائن كاإيرادات وفقًا للمعيار املحا�شبي الدويل رقم 18: الإيرادات. 

التح�شينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )2008(. تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5، ومعايري املحا�شبة الدولية • 

اأرقام 1، 16، 19، 20، 23، 27، 28، 29، 31، 36، 38، 39، 40 و 41 الناجتة 

عن التح�شينات ال�شنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية يف مايو واأكتوبر من 

بعد اأو  تبداأ من  التي  ال�شنوية  الفرتة  وي�شري تطبيق معظمها يف   2008  عام 

1 يناير 2009.

  – )املعّدل(   32 رقم  الدويل  املحا�شبي  املعيار  على  التعديالت   • 

الأدوات املالية: العر�س و املعيار املحا�شبي الدويل رقـم 1 عـر�س  

الناجتة  والإلتزامات  ال�شراء  باأدوات  املتعلق  املالية  البيانات    

عند الت�شفية.  

ت�شنيف  اأ�ش�س  تعدل   32 رقم  الدويل  املحا�شبي  املعيار  على  التعديالت  اإن 

)اأو  واأدوات  املالية  ال�شراء  اأدوات  لبع�س  ال�شماح  خالل  من  امللكية  الدين/ 

اأخرى ح�شة  اإلتزامًا لت�شليم جهة  اأدوات( التي تفر�س على املن�شاأة  عنا�شر 

تنا�شبية من �شايف موجودات املن�شاأة فقط عند الت�شفية، واأن يتم ت�شنيفها 

كحقوق ملكية، ب�شرط مطابقتها لبع�س املقايي�س.  

تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 13 – برامج   •

     ولء العمالء.

يقّدم التف�شري اإر�شادات حول كيفية قيام املن�شاآت باملحا�شبة عن برامج ولء 

العمالء بتوزيع اإيرادات املبيعات ملكافاآت م�شتقبلية حمتملة مرتبطة باملبيع. 

 

تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 15 – عقود  •

املقاولت للعقارات.   

يتناول التف�شري كيفية قيام املن�شاآت بتحديد فيما اإذا كانت اإتفاقية املقاولت 

للعقارات هي �شمن نطاق املعيار املحا�شبي الدويل رقم 11: عقود الإن�شاءات 

اأو املعيار املحا�شبي الدويل رقم 18: الإيرادات ومتى يجب العرتاف باإيرادات 

عقود املقاولت للعقارات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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اأ�سا�س الإعداد  3

1/3    بيان الإلتزام

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة على اأ�شا�س مبداأ الإ�شتمرارية ووفقا 

للتقارير املالية، ال�شادرة عن جمل�س املعايري املحا�شبية  للمعايري الدولية 

الدولية، ومتطلبات قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة املطبقة.

جمل�س  عن  ال�شادرة  املعايري  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  ت�شمل 

املعايري املحا�شبية الدولية واملجل�س ال�شابق وكذلك التف�شريات ال�شادرة 

عن جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية واملجل�س ال�شابق.

وفقًا ملتطلبات هيئة الأوراق املالية وال�شلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

مبوجب البالغ رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 اأكتوبر 2008، فقد مت الإف�شاح 

لدى  واأر�شدة  نقد  من  البنك  بتعر�شات  املتعلقة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  عن 

البنوك املركزية، وودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك، واإ�شتثمارات يف الأوراق 

املالية خارج دولة الإمارات العربية املتحدة يف الإي�شاحات املتعلقة بها.

 2/3   اأ�سا�س القيا�س

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما 

عدا ما مت حتديده اأدناه. اإن التكلفة التاريخية ب�شفة عامة متثل القيمة 

العادلة للثمن املحدد املقدمة مقابل تبادل املوجودات.

يتم قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة وفقًا للقيمة العادلة   •
يتم اخل�شارة  اأو  الربح  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  الأدوات     •"

  قيا�شها وفقًا للقيمة العادلة

املوجودات املالية املتاحة للبيع يتم قيا�شها وفقًا للقيمة العادلة    •
الإ�شتثمارات العقارية يتم قيا�شها وفقًا للقيمة العادلة   •

•   يتم تعديل املوجودات واملطلوبات املالية املعرتف بها واملحددة كبنود 
حتوط يف عالقات حتوط موؤهلة للتغريات يف القيمة العادلة املتعلقة 

باملخاطر املتحوط لها.

3/3   عر�س املعلومات

العربية  الإمــارات  بدرهم  املوحدة  املالية  البيانات  وعر�س  اإعــداد  يتم 

تظهر  العر�س.  وعملة  الوظيفية  البنك  عملة  وهي  )درهــم(،  املتحدة 

اإىل  املتحدة مقّربة  العربية  الإمارات  بدرهم  املالية  البيانات  املبالغ يف 

اأقرب األف درهم، اإل اإذا حدد عك�س ذلك. 

يتم عر�س املبالغ بالدولر الأمريكي للتي�شري على القارىء.

4/3   اإ�ستخدام التقديرات والأحكام

وتقديرات  اأحــكــام  و�شع  الإدارة  من  املالية  البيانات  اإعـــداد  يتطلب 

وافرتا�شات من �شاأنها التاأثري على تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية والقيم 

النتائج  اإن  وامل�شروفات.  والإيــرادات  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة 

الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

العرتاف  ويتم  م�شتمر.  ب�شكل  والفرتا�شات  التقديرات  مراجعة  يتم 

بالتعديالت على التقديرات املحا�شبية يف الفرتة التي مت مراجعتها بها 

ويف الفرتات امل�شتقبلية التي تتاأثر بهذا التعديل. 

اإن املعلومات املتعلقة بالأحكام والتقديرات احل�شا�شة خالل عملية تطبيق 

ال�شيا�شات املحا�شبية والتي لها تاأثري جوهري على املبالغ املعرتف بها يف 

البيانات املالية املوحدة مو�شحة يف اإي�شاح 5.

5/3   اأ�سا�س التوحيد

اإن البيانات املالية املوحدة تت�شمن البيانات املالية لبنك اأبوظبي التجاري 

- �شركة م�شاهمة عامة و�شركاته التابعة )ي�شار اإليها معًا بـ »البنك«(، كما 

هي مدرجة يف اإي�شاح 48. اإن ال�شيطرة على هذه ال�شركات التابعة تتمثل يف 

قدرة البنك على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة 

لالإ�شتفادة من ن�شاط هذه ال�شركات، وب�شفة عامة تكون باحل�شول على 

تاريخ  بالكامل من  التابعة  ال�شركات  توحيد  يتم  الت�شويت.  اأغلبية حقوق 

اإ�شتخدام  يتم  �شيطرته عليها.  انتهاء  تاريخ  للبنك حتى  ال�شيطرة  حتويل 

التابعة.  ال�شركات  ال�شراء املحا�شبية لعملية ا�شتحواذ البنك على  طريقة 

املبادلة،  بتاريخ  املمنوح  للمقابل  العادلة  بالقيمة  ال�شتحواذ  تكلفة  تقا�س 

قيا�س  يتم  ال�شتحواذ.  بعملية  املتعلقة  املبا�شرة  التكاليف  اإىل  بالإ�شافة 

املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة بالقيمة العادلة بتاريخ 

العادلة  القيمة  على  ال�شتحواذ  تكاليف  فائ�س  ت�شجيل  يتم  ال�شتحواذ. 

امل�شتحوذ  املحتملة  واملطلوبات  واملطلوبات  املوجودات  يف  البنك  حل�شة 

اأقل من القيمة العادلة  عليها كال�شهرة. ويف حال كانت تكلفة ال�شتحواذ 

للمن�شاة  املحتملة  واملطلوبات  واملطلوبات  املــوجــودات  يف  البنك  حل�شة 

امل�شتحوذ عليها، في�شجل الفرق مبا�شرة يف بيان الدخل املوحد. 

التالية  الأحــوال  ت�شري  قد  اخلا�شة،  الأغرا�س  ذات  املن�شاآت  حالة  ويف 

اإىل وجود عالقة بجوهريتها يكون البنك فيها م�شيطر على من�شاأة ذات 

اأغرا�س خا�شة وبالتايل يتم توحيد البيانات املالية لهذه املن�شاأة: 

•  اأن جتري ن�شاطات املن�شاأة ذات الأغرا�س اخلا�شة بالنيابة عن املن�شاة 

وفقًا لالحتياجات اخلا�شة لأعمالها وبحيث ينتفع البنك من عمليات 

املن�شاأة ذات الأغرا�س اخلا�شة؛ 

اأغلبية على  للح�شول  الــقــرارات  �شنع  �شالحيات  للبنك  يكون  اأن     •"
منافع املن�شاأة ذات الأغرا�س اخلا�شة اأو اأن يكون البنك مفو�شًا بهذه  

 

ال�شالحيات عن طريق و�شع اآلية »التوجيه الآيل«؛   

اأن يكون للبنك احلق باحل�شول على غالبية منافع املن�شاأة ذات الأغرا�س    •"
اخلا�شة، وبالتايل، قد يكون معر�شًا للمخاطر املتعلقة بن�شاطاتها؛ اأو  

اأن يحتفظ البنك باأغلبية املخاطر املتبقية اأو خماطر امللكية املتعلقة    •"
من النتفاع  بغر�س  موجوداتها  اأو  اخلا�شة  الأغرا�س  ذات  باملن�شاة    

ن�شاطاتها.    

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

58> <59

ي�شري تطبيقها للفرتات معايري جديدة وتعديالت للمعايري:

ال�شنوية التي تبداأ من اأو بعد

"•  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1 )املعّدل( تبني املعايري الدولية للتقارير املالية للمرة الأوىل واملعيار املحا�شبي
      الدويل رقم 27 )املعّدل( البيانات املالية املوحدة واملنف�شلة – التعديل املتعلق بتكلفة الإ�شتثمار يف �شركة تابعة

     ومن�شاأة ب�شيطرة م�شرتكة اأو �شركة زميلة.

1 يوليو 2009

التملك طريقة  لتطبيق  ال�شامل  التعديل   – الأعمال  اندماج  )املعّدل(   3 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار   •"
     والتعديالت الناجتة عنه للمعيار املحا�شبي الدويل رقم 27 )املعّدل( البيانات املالية املوحدة واملنف�شلة واملعيار

     املحا�شبي الدويل رقم 28 )املعّدل( املحا�شبة عن ال�شتثمار يف املن�شاآت الزميلة، واملعيار املحا�شبي الدويل رقم

     31 )املعّدل( احل�ش�س يف امل�شاريع امل�شرتكة.

1 يوليو 2009

"•  املعيار املحا�شبي الدويل رقم 39 )املعّدل( – الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س – التعديالت املتعلقة ببنود     
      التحوط امل�شتوفية لل�شروط )مثل التحوط ملخاطر الت�شخم والتحوط بخيارات(.

1 يوليو 2009

– التعديل  الأوىل  للمرة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تبني  1 )املعّدل(  املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار    •
املتعلق بالإعفاءات الإ�شافية للمرة الأوىل.

1 يناير 2010

•  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 )املعّدل( – الدفع على اأ�شا�س الأ�شهم – التعديل املتعلق بالت�شويات النقدية 
للمجموعة للدفعات على اأ�شا�س الأ�شهم.

1 يناير 2010

بت�شنيف  املتعلقة  التعديالت   – العر�س  املالية:  الأدوات   – )املعّدل(   32 رقم  الدويل  املحا�شبي  املعيار   •"
حقوق الإ�شدار.

1 فرباير 2010

•  املعيار املحا�شبي الدويل رقم 24 – الإف�شاحات عن اجلهات ذات العالقة – تعديل متطلبات الإف�شاح للمن�شاآت 
امل�شيطر عليها اأو اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة اأو مدارة من قبل احلكومة.

1 يناير 2011

•  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية: الت�شنيف والقيا�س )يق�شد به اإ�شتبدال كامل ملعيار املحا�شبة 
الدويل رقم 39 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7(.

1 يناير 2013

•  تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام 2، 5، 8 ومعايري املحا�شبة الدولية اأرقام 1، 7، 17، 18، 36، 
38 و 39 الناجتة عن التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية يف ابريل من عام 2009.

ي�شري تطبيق معظمها للفرتات

ال�شنوية التي تبداأ من اأو بعد

1 يناير 2010

ي�شري تطبيقه للفرتات تف�سريات جديدة وتعديالت على التف�سريات:

ال�شنوية التي تبداأ من اأو بعد

1 يوليو 2009•  تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 17 – توزيع الأ�شول غري النقدية على املالكني.

1 يوليو 2010•  تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 19 – اإطفاء املطلوبات املالية مع اأدوات حقوق امللكية.

•  تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 14: املعيار املحا�شبي الدويل رقم 19– احلد لأ�شل منفعة 
حمدد، احلد الأدنى ملتطلبات التمويل وعالقتها مع بع�شها البع�س

1 يناير 2011

1 يوليو 2009•  تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 16 – حتوطات �شايف ال�شتثمار يف عملية خارجية.

املتعلقة امل�شمنة  امل�شتقات  تقومي  – اإعادة  )املعّدل(   9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  تف�شريات  جلنة  تف�شري    •"
خالل  من  مالية  موجودات  بند  يف  املالية  املوجودات  ت�شنيف  اإعادة  حالة  يف  امل�شمنة  امل�شتقات   بتقييم 

الربح اأو اخل�شارة.

1 يوليو 2009

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق هذه التعديالت يف البيانات املالية املوحدة للبنك اإبتداًء من 1 يناير 2010 اأو عندما يتطلب تطبيقها. مل تتح الفر�شة 

لالإدارة للنظر يف الآثار املحتملة لإعتماد هذه املعايري اجلديدة والتعديالت.

3/2   معايري وتف�سريات كانت م�سدرة ومل يحن موعد تطبيقها

بتاريخ اإعتماد هذه البيانات املالية، فاإن املعايري اجلديدة والتف�شريات التالية كانت م�شدرة ولكن مل يحن موعد تطبيقها بعد:

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

الأغرا�س  ذات  املن�شاأة  على  للبنك  �شيطرة  هناك  كان  اإذا  تقييم  يتم 

اأخرى  تقييمات  اأي  اإجــراء  يتم  ل  وغالبًا  املن�شاأة  بدء  بتاريخ  اخلا�شة 

وجود  اأو  املن�شاأة،  �ــشــروط  اأو  هيكل  يف  تغيريات  غياب  يف  لل�شيطرة 

معامالت اإ�شافية بني البنك واملن�شاأة، فيما عدا اإذا طراأ تغيري جوهري 

على طبيعة العالقة بني البنك واملن�شاأة ذات الأغرا�س اخلا�شة. 

�شناديق  يف  بــهــا  حمتفظ  مـــوجـــودات  وت�شيري  بـــــاإدارة  الــبــنــك  يــقــوم 

البيانات  اإدراج  يتم  امل�شتثمرين. ل  بالنيابة عن  امل�شرتكة  ال�شتثمارات 

البنك  كــان  اإذا  اإل  املوحدة  املالية  البيانات  يف  املن�شاآت  لهذه  املالية 

م�شيطرًا على املن�شاأة. اإن املعلومات املتعلقة ب�شناديق الإ�شتثمار املدارة 

من قبل البنك مت بيانها يف اإي�شاح 47.

بنتائج  املتعلقة  احل�ش�س  املــوحــدة  املــالــيــة  الــبــيــانــات  تت�شمن  كما 

واحتياطيات امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة. 

يتم اإعداد البيانات املالية للمن�شاآت املدرجة يف البيانات املالية املوحدة لنف�س 

فرتات تقرير البنك باإتباع ال�شيا�شات املحا�شبية املتجان�شة. عند توحيد البيانات 

ــرادات وامل�شاريف بني  املالية، يتم اإ�شتبعاد الأر�شدة املهمة للمعامالت والإي

وحدات البنك عند التوحيد )با�شتثناء الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن حتويل 

معامالت اأجنبية(. يتم اإ�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة بنف�س طريقة الأرباح 

غري املحققة، وذلك اإىل حد عدم وجود اأدلة على اإنخفا�س القيمة.

حقوق  عن  منف�شلة  ب�شورة  امل�شيطرة  غري  امللكية  حقوق  حتديد  يتم 

العادلة  بالقيمة  امل�شيطرة  غري  امللكية  حقوق  قيا�س  يتم  البنك.  ملكية 

لحقًا  عليها.  امل�شتحوذ  للجهة  املحددة  املوجودات  �شايف  يف  حل�شتها 

لعملية ال�شتحواذ، اإن القيمة املدرجة حلقوق امللكية غري امل�شيطرة هي 

قيمة هذه احلقوق بتاريخ الإعرتاف املبدئي بالإ�شافة اإىل ح�شة حقوق 

امللكية غري امل�شيطرة بالتغري الالحق حلقوق امللكية. ويتم توزيع الدخل 

ال�شامل على حقوق امللكية غري امل�شيطرة حتى ولو نتج عن ذلك عجز يف 

ر�شيد حقوق امللكية غري امل�شيطرة.

 

متثل ح�ش�س حقوق امللكية غري امل�شيطرة جزء من الأرباح اأو اخل�شائر 

لل�شنة و�شايف املوجودات لل�شركات التابعة املوحدة والتي ل تعود ملكيتها 

بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإىل البنك واملحددة ب�شكل منف�شل حتت 

بند »حقوق امللكية غري امل�شيطرة« يف البيانات املالية، با�شتثناء اخل�شائر 

املتعلقة بامل�شاهمني غري امل�شيطرين يف �شركة اأبوظبي للمخاطرة وحلول 

اخلزينة ذ.م.م.، كما هو مبني يف الإي�شاح رقم 48.

 

4   ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

1/4   م�ستحق من البنوك

مت  قد  مبالغ  اأية  خ�شم  بعد  بالتكلفة  البنوك  من  امل�شتحق  اإظهار  يتم 

�شطبها وخم�ش�س النخفا�س يف القيمة.

2/4   القرو�س وال�سلفيات، �سايف

تت�شمن القرو�س وال�شلفيات اإىل البنوك والعمالء القرو�س وال�شلفيات 

اأو  للمتاجرة  اأو  للبيع  كمتاحة  ت�شنيفها  يتم  ومل  البنك  من  ال�شادرة 

مبلكيتها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ومتثل موجودات 

دفعات  ولديها  البنك  عليها من  م�شتحوذ  اأو  �شادرة  م�شتقة  مالية غري 

ثابتة اأو حمددة وغري مدرجة يف �شوق ن�شط ول ينوي البنك بيعها مبا�شرًة 

اأو على املدى القريب. يتم الإعرتاف بها عند ت�شليف املبالغ النقدية اإىل 

العمالء ويلغى العرتاف بها عند �شداد العمالء للتزاماتهم اأو عند بيع 

املتعلقة  واملنافع  املخاطر  كافة  اأو عند حتويل  �شطبها  اأو  القرو�س  هذه 

العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  وال�شلفيات  القرو�س  ت�شجيل  يتم  مبلكيتها. 

بالإ�شافة اإىل امل�شاريف املبا�شرة للمعاملة، ويتم قيا�شها لحقًا بالتكلفة 

املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد تنزيل خ�شائر النخفا�س 

يف القيمة. 

اإنخفا�س قيمة القرو�س

حاًل  القيمة  املنخف�شة  وال�شلفيات  القرو�س  بخ�شائر  ــرتاف  الإع يتم 

عندما يكون هناك دليل مو�شوعي اأن انخفا�س قيمة القر�س اأو حمفظة 

القرو�س قد حدث. يتم اإحت�شاب خم�ش�شات خ�شائر اإنخفا�س القيمة 

جماعيًا.  املقيمة  الــقــرو�ــس  جمموعة  وعلى  الــفــرديــة  الــقــرو�ــس  على 

يتم  الدخل.  بيان  يف  كتكاليف  القيمة  انخفا�س  خ�شائر  ت�شجيل  يتم 

املركز  بيان  يف  القيمة  املنخف�شة  للقرو�س  املدرجة  القيمة  تخفي�س 

اإنخفا�س القيمة. ل يتم الإعرتاف  باإ�شتخدام ح�شاب خم�ش�س  املايل 

باخل�شائر املتوقعة من الأحداث امل�شتقبلية.

القرو�س املقّيمة اإفرادياً

ال�شركات  قرو�س  من  رئي�شي  ب�شكل  اإفــراديــًا  املقّيمة  القرو�س  تتمثل 

كان  اإن  ملعرفة  اإفراديًا  تقييمها  يتم  والتي  املهمة  التجارية  والقرو�س 

يقوم  القر�س.  اإنخفا�س يف قيمة  اإىل  يوؤ�شر  دليل مو�شوعي  اأي  هنالك 

البنك بتقييم، يف ما اإذا كان هناك اأي اأدلة مو�شوعية على اأن القر�س 

منخف�س القيمة لكل من هذه القرو�س على اأ�شا�س كل حالة على حدة 

كما يف تاريخ بيان املركز املايل. 

دليل  لها  التي  القرو�س  على هذه  القيمة  اإنخفا�س  يتم حتديد خ�شائر 

مو�شوعي على اإنخفا�س قيمتها بناًء على العوامل التالية:

تعر�س البنك الكلي للعميل؛  •

•  اإ�شتمرار العميل بنموذج الأعمال التجارية وقدرته على اخلروج بنجاح من 

ال�شعوبات املالية وتوليد �شيولة نقدية كافية خلدمة التزامات الديون؛

املبالغ وتوقيت الإيرادات املتوقعة واملبالغ امل�شرتدة؛  •

العائد املتوقع نتيجة للت�شفية اأو الإفال�س؛  •

•  مدى اإلتزامات الدائنني الآخرين امل�شنفة قبل، اأو بالت�شاوي مع البنك 

واحتمال ا�شتمرار الدائنني الآخرين مبوا�شلة دعم ال�شركة؛

القيمة امل�شرتدة لل�شمانات )اأو �شمانات ائتمان اأخرى( واحتمال اإعادة    •

التملك الناجح؛  

اخل�شم املحتمل لأية تكاليف متعلقة يف ا�شرتداد املبالغ امل�شتحقة؛  •

يتم قيا�س خ�شائر اإنخفا�س القيمة على اأ�شا�س الفرق بني القيمة املدرجة 

للقر�س والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية با�شتثناء خ�شائر 

الإئتمان امل�شتقبلية التي مل يتم تكبدها، وت�شم املبالغ القابلة لالإ�شرتداد 

من ال�شمانات والرهونات بخ�شمها على معدل الفائدة الفعلي للقر�س. 

اإدراجها يف  ويتم  املخ�ش�س  اخل�شارة يف ح�شاب  الإعــرتاف مببلغ  يتم 

بيان الدخل املوحد يف بند اإنخفا�س القيمة. اإذا كان للقر�س �شعر فائدة 

متغري، فاإن معدل اخل�شم لقيا�س اأي خ�شارة اإنخفا�س القيمة هو معدل 

الفائدة الفعلي احلايل املحدد مبوجب العقد.

القرو�س وال�سلفيات املقّيمة كمجموعة

يتم تقييم اإنخفا�س القيمة على اأ�شا�س جماعي يف حالتني: 

لتغطية اخل�شائر التي مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها على القرو�س    •"
التي تخ�شع للتقييم الإفرادي؛ و  

•  قرو�س ذات ميزات م�شرتكة ولي�شت مهمة اإفراديًا.

املتكبدة والتي مل يتم حتديدها بعد

على  حمدد  دليل  اأي  يوجد  ل  التي  فــردي  ب�شكل  املقيمة  القرو�س  اإن 

خ�شارتها على اأ�شا�س فردي يتم جتميهعا وفقا ملخاطر الئتمان ا�شتنادًا 

اخل�شائر  اإحت�شاب  لغر�س  القر�س  ت�شنيف  اأو  املنتج  قطاعها،  اإىل 

كان  التي  القيمة  اإنخفا�س  خ�شائر  يعك�س  هذا  اإن  كمجموعة.  املقدرة 

بيان  تاريخ  قبل  ح�شلت  اأحداث  نتيجة  البنك  يتكبدها  اأن  املمكن  من 

املركز املايل والتي مل يتمكن البنك من حتديدها على اأ�شا�س القرو�س 

الفردية والتي ميكن تقديرها ب�شكل موثوق. عند تواجد معلومات التي 

فيتم  القرو�س  جمموعة  �شمن  اإفرادية  بقرو�س  متعلقة  خ�شائر  حتدد 

حاًل اإزالة هذه القرو�س املقيمة من القرو�س كمجموعة ويتم تقييمها 

على اأ�شا�س فردي لإنخفا�س القيمة.

يتم حتديد خم�ش�س اإنخفا�س القيمة اجلماعي بعد الأخذ بعني العتبار:

اخلربة التاريخية للخ�شارة يف حمافظ بخ�شائ�س خماطر اإئتمانية      •
مماثلة )على �شبيل املثال، القطاعات، ونوع القر�س اأو املنتج(؛  

الفرتة املقدرة بني حدوث اإنخفا�س القيمة وحتديد اخل�شارة وموثقة     •"
يف اإن�شاء خم�ش�س منا�شب مقابل القر�س الفردي؛ و   

احلايل  الإقت�شادي  الو�شع  كان  اإذا  فيما  احلكم  يف  الإدارة    خربة 

اأن امل�شتوى الفعلي للخ�شائر املتاأ�شلة يف  و�شروط الئتمان تبني على 

تاريخ بيان املركز املايل من املرجح اأن تكون اأعلى اأو اأقل من املبالغ 

املقرتحة مبوجب التجربة التاريخية.

قبل  من  تقديرها  يتم  وحتديدها  اخل�شائر  حــدوث  بني  ما  الفرتة  اإن 

الإدارة لكل حمفظة حمددة.

جمموعات متجان�سة من القرو�س وال�سلفيات

القيمة  اإنخفا�س  خ�شائر  لتحديد  الإح�شائية  الأ�شاليب  ا�شتخدام  يتم 

على اأ�شا�س جماعي ملجموعات متجان�شة من القرو�س التي ل تعترب هامة 

ب�شكل فردي لأن تقييم القرو�س الفردية غري عملي. يتم ت�شجيل خ�شائر 

جمموعات هذه القرو�س على اأ�شا�س فردي عندما يتم �شطب القرو�س 

الفردية، ويف ذلك الوقت يتم حذفها من املجموعة.

منهجية  طريقة  بتطبيق  التجزئة  قرو�س  قيمة  اإنخفا�س  اإحت�شاب  يتم 

التي تخ�ش�س معدلت اخل�شارة ت�شاعديًا وفقًا لتاريخ الق�شط املتاأخر.

�سطب القرو�س وال�سلفيات

يتم �شطب القرو�س وال�شلفيات )وخم�ش�س اإنخفا�س القيمة املتعلق 

واقعي  احتمال  هناك  يكون  ل  عندما  كليًا،  اأو  جزئيًا  اإما  عادًة  بها( 

ل�شرتداد املبلغ الأ�شلي وللقر�س امل�شمون عندما يتم ا�شتالم العائدات 

من اإ�شرتداد ال�شمانات.

ا�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة

وكان  لحقة،  فــرتة  يف  القيمة  الإنخفا�س  خ�شارة  مبلغ  تدنى  حــال  يف 

الإعـــرتاف  بعد  مت  بــحــدث  مو�شوعي  ب�شكل  الــتــدين  ــط  رب بــالإمــكــان 

خم�ش�س  ح�شاب  بتخفي�س  الزيادة  عك�س  يتم  بالقيمة،  بالإنخفا�س 

اإنخفا�س القرو�س. يتم الإعرتاف با�شرتجاع اخل�شائر يف بيان الدخل 

املوحد يف الفرتة التي حتدث بها.

القرو�س املعاد التفاو�س حولها

اإن قرو�س الأفراد اخلا�شعة ملراجعة اإنخفا�س القيمة كمجموعة والتي 

اأحكامها، ل تعترب متاأخرة ال�شداد ونتيجًة  اإعادة التفاو�س حول  قد مت 

لذلك تعترب منخف�شة القيمة فقط عندما مل يتم اإ�شتالم احلد الأدنى 

من الدفعات املطلوبة مبوجب الإتفاقيات اجلديدة وعدم اإلتزام املقرت�س 

بال�شروط والأحكام املعدلة.

اإعادة  اإفراديًا والتي مت  اإنخفا�س القيمة  اإن القرو�س اخلا�شعة لتقييم 

اإذا  لتحديد  م�شتمرة  ملراجعة  خا�شعة  تبقى  اأحكامها  حول  التفاو�س 

قيام  على  بناًء  ال�شداد  متاأخرة  معتربة  اأو  القيمة  منخف�شة  بقيت  ما 

املقرت�س بالإلتزام بال�شروط والأحكام املعدلة وت�شديد احلد الأدنى من 

الدفعات املطلوبة ليتم حتويل القرو�س اإىل جمموعة القرو�س العاملة.

القرو�س  اأو  كمجموعة  القيمة  اإنخفا�س  لتقييم  اخلا�شعة  القرو�س  اإن 

 الإفرادية الهامة والتي مت اإعادة التفاو�س حول اأحكامها ل تعترب متاأخرة 
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يتم  عندما  القيا�س  لأغــرا�ــس  جديدة  قرو�س  تعترب  ولكنها  ال�شداد 

اإ�شتالم احلد الأدنى من الدفعات املطلوبة مبوجب الإتفاقيات اجلديدة. 

اإعادة  مت  والتي  اإفراديًا  القيمة  اإنخفا�س  لتقييم  اخلا�شة  القرو�س  اإن 

التفاو�س حول اأحكامها، تبقى خا�شعة ملراجعة م�شتمرة لتحديد اإذا ما 

بقيت منخف�شة القيمة اأو تعتري متاأخرة ال�شداد. يتم ت�شنيف القرو�س 

املعاد التفاو�س حولها بالقيمة الدفرتية مع الإبقاء على هذا الت�شنيف 

حتى الإ�شتحقاق اأو اإلغاء الإعرتاف.

3/4   �سمانات مرهونة معرو�سة للبيع

كت�شوية  اأخرى  و�شمانات  ملكية عقارات  الأحيان  بع�س  للبنك يف  توؤول 

لبع�س القرو�س وال�شلفيات. تدرج هذه العقارات وال�شمانات على اأ�شا�س 

العادلة  القيمة  اأو  وال�شلفيات  للقرو�س  للتح�شيل  القابلة  القيمة  �شايف 

لتلك املوجودات عند تاريخ الإ�شتحواذ عليها ناق�شًا التكلفة اأيهما اأقل. 

يتم ادراج الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن ال�شتبعاد وكذلك اخل�شائر 

غري املحققة الناجتة عن اإعادة تقييمها �شمن بيان الدخل املوحد.

4/4   اأوراق مالية للمتاجرة ولالإ�ستثمار

يتم قيا�س الأوراق املالية للمتاجرة ولالإ�شتثمار مبدئيًا بالقيمة العادلة، 

العادلة من خالل  بالقيمة  مالية غري م�شنفة  اأوراق  ولالإ�شتثمارات يف 

ويتم  املبا�شرة  املعاملة  تكاليف  اإليها  اأي�شًا  ي�شاف  اخل�شارة  اأو  الربح 

اإحت�شابها لحقًا بناًء على ت�شنيفها.

ت�شنف اإ�شتثمارات البنك اإىل الفئات التالية وتعتمد على طبيعة والهدف 

من الإ�شتثمارات: 

1.  اإ�شتثمارات لغر�س املتاجرة والتي تت�شمن اإ�شتثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو اخل�شارة

للبيع  متاحة  اإ�شتثمارات  تت�شمن  والتي  مالية  اأوراق  يف  2.  اإ�شتثمارات 

واإ�شتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

اأو  الربح  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املــوجــودات  ت�شنيف  يتم 

اخل�شارة عندما يكون الأ�شل املايل حمتفظ به للمتاجرة اأو عند ت�شنيفه 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة.

يتم ت�شنيف الأ�شل املايل كاأ�شل حمتفظ به للمتاجرة يف حال:

 

مت الإ�شتحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه يف امل�شتقبل القريب؛ اأو     •
كونه جزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تقوم املجموعة باإدارتها      •

ولها منط فعلي حديث يظهر حت�شيل اأرباح ق�شرية الأجل؛ اأو   

كاأداة حتوط. الفعالة  وغري  امل�شنفة  املالية غري  امل�شتقات  من  كونه    •"
كاأ�شل للمتاجرة،  بها  املحتفظ  تلك  اأ�شل مايل، عدا  ميكن ت�شنيف    

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة عند العرتاف املبدئي     

يف حال:  

كان هذا الت�شنيف يزيل اأو يخف�س ب�شكل مهم حالة تناق�س يف القيا�س    •"
 اأو العرتاف والتي ميكن ن�شووؤها فيما لو مل يتم هذا الت�شنيف؛ اأو

•   ي�شكل الأ�شل املايل جزء من جمموعة اأ�شول مالية اأو مطلوبات مالية 
اأ�شا�س القيمة  اأداءها على  اإدارتها وتقييم  اأو الثنني معا، والتي تتم 

املتعلقة  املوثقة  البنك  اإ�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  مبا  وذلك  العادلة، 

بهذه  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  ويتم  املخاطر  واإدارة  بال�شتثمار 

املجموعات داخليا على هذا الأ�شا�س؛ اأو 

ي�شمح اأكرث،  اأو  اأدوات م�شتقة مدجمة  يت�شمن  ي�شكل جزء من عقد     •"
املعيار املحا�شبي الدويل رقم 39 »الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س«    

بت�شنيف كامل العقد جمتمعا )اأ�شول اأو مطلوبات( بالقيمة العادلة   

من خالل الربح اأو اخل�شارة.  

يتم اإدراج املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة 

بقيمتها العادلة، بحيث يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�شارة ناجتة �شمن 

بيان الدخل.

حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق

اإن الإ�شتثمارات التي لديها تواريخ ا�شرتداد اأو مدفوعات ثابتة اأو حمددة 

ولدى البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق يتم 

ت�شنيفها كاإ�شتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق. 

يتم قيا�س الإ�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ الإ�شتحقاق مبدئيًا بالقيمة 

لحقًا  قيا�شها  ويتم  املعاملة،  تكاليف  اإليها  م�شافًا  مبا�شرًة  العادلة 

منها  مطروحًا  الفعلية،  الفائدة  طريقة  اأ�شا�س  على  املطفاأة  بالتكلفة 

العائد  اأ�شا�س  على  بالإيراد  الإعــرتاف  ويتم  القيمة  انخفا�س  خ�شائر 

اأية عالوات  بالعتبار  الأخذ  بعد  املطفاأة  التكلفة  يتم احت�شاب  الفعلي. 

معدل  طريقة  اأ�شا�س  على  الإ�شتثمارات  بامتالك  متعلقة  خ�شومات  اأو 

الفائدة الفعلية.

اإن اأي ربح اأو خ�شارة يف هذه الإ�شتثمارات يتم ت�شجيله يف بيان الدخل 

املوحد وذلك عند اإلغاء الإعرتاف بالإ�شتثمار اأو انخفا�س قيمته.

اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على وجود تكبد خ�شائر اإنخفا�س يف قيمة 

ال�شتثمارات املحتفظ بها بتاريخ الإ�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة، فاإن مبلغ 

خ�شارة انخفا�س القيمة املعرتف بها هو الفرق بني القيمة املدرجة لالأ�شل 

والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقّدرة واملخ�شومة مبوجب 

خ�شارة  اإدراج  ويتم  املــايل،  لالإ�شتثمار  الأ�شا�شي  الفعلي  الفائدة  �شعر 

اإنخفا�س القيمة الناجتة، اإن وجدت، يف بيان الدخل املوحد.

اإن الإ�شتثمارات التي مت ت�شنيفها كاإ�شتثمارات حمتفظ بها لالإ�شتحقاق 

اإعادة  اأو  بيعها  عــادًة  ميكن  ل  اإ�شتحقاقها  تاريخ  من  قريبة  ولي�شت 

الت�شنيف،  هذا  اإ�شتخدام  على  البنك  قدرة  على  التاأثري  دون  ت�شنيفها 

كذلك ل ميكن ت�شنيفها كعنا�شر مت التحوط لها بخ�شو�س معدل الفائدة 

اأو خماطر الدفع املقدم، لتعك�س طبيعة هذه الإ�شتثمارات طويلة الأجل.

متاحة للبيع

يتم اإدراج الإ�شتثمارات غري امل�شنفة »بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�شارة« اأو »حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق« كاإ�شتثمارات متاحة للبيع. 

يتم الإعرتاف بالإ�شتثمارات املتاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها 

تكاليف املعاملة املبا�شرة، ويتم قيا�شها لحقًا بالقيمة العادلة. اإن الإ�شتثمارات 

يف الأ�شهم غري املتداولة والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق يتم 

اإدراجها بالتكلفة وتخترب لإنخفا�س القيمة اإن وجدت. 

اإدراج الأرباح واخل�شائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة مبا�شرًة  يتم 

�شمن اإحتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة يف بيان الدخل ال�شامل 

باإ�شتخدام  املح�شوبة  والفوائد  القيمة،  اإنخفا�س  خ�شائر  با�شتثناء  الآخــر، 

املوجودات  حتويل  عن  الناجتة  واخل�شائر  والأربــاح  الفعلية  الفائدة  طريقة 

النقدية بالعمالت الأجنبية والتي يتم الإعرتاف بها مبا�شرًة يف بيان الدخل 

اإنخفا�س دائم يف قيمته،  اأو حتديد  الإ�شتثمار  اإ�شتبعاد  املوحد. يف حالة مت 

اإحتياطي  �شمن  �شابقًا  امل�شجلة  املرتاكمة  واخل�شائر  ــاح  الأرب اإدراج  فيتم 

التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد لل�شنة. 

يتم الإعرتاف باأن�شبة الأرباح من الإ�شتثمارات املالية املتاحة للبيع يف 

بيان الدخل املوحد عند تثبيت حق البنك يف اإ�شتالم اأن�شبة الأرباح. اإذا 

كانت الإ�شتثمارات املتاحة للبيع منخف�شة القيمة، فاإن الفرق بني تكلفة 

ال�شراء )�شايف من اأية ت�شديدات للمبلغ الرئي�شي والإطفاءات(، والقيمة 

العادلة احلالية، ناق�شًا خ�شارة انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا �شمن 

بيان الدخل يتم حذفها من حقوق امللكية ويتم الإعرتاف بها �شمن بيان 

الدخل املوحد.

عندما يتم الإعرتاف باإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع، فاإن 

املعاجلة املحا�شبية الالحقة للتغريات يف القيمة العادلة لتلك املوجودات 

تختلف تبعًا لطبيعة املوجودات املالية املتاحة للبيع املعنية:

الالحق يف الإنخفا�س  الإعرتاف يف  يتم  للبيع،  املتاحة  الدين  اأدوات   •"
القيمة العادلة لالأداة يف بيان الدخل عندما يكون هنالك املزيد من   

النقدية التدفقات  اإنخفا�س يف  نتيجة  لالإنخفا�س  املو�شوعية  الأدلة    

هنالك يكون  ل  عندما  املالية.  املوجودات  لهذه  املقّدرة  امل�شتقبلية   

 

املزيد من الأدلة املو�شوعية على اإنخفا�س القيمة، فيتم الإعرتاف يف   

اإنخفا�س القيمة العادلة للموجودات املالية مبا�شرًة يف حقوق امللكية.  

 

اإذا زادت القيمة العادلة لأدوات الدين يف فرتة لحقة، وميكن ربط   

الزيادة ب�شكل مو�شوعي حلدث وقع بعد الإعرتاف بخ�شارة الإنخفا�س   

بيان  خالل  من  الإنخفا�س  خ�شارة  اإ�شرتجاع  يتم  الدخل.  بيان  يف    

الدخل اإىل حد الزيادة يف القيمة العادلة.  

الزيادات  جميع  معاجلة  يتم  للبيع،  املتاحة  امللكية  حقوق   •  اأدوات 

العادلة لالأداة كاإعادة تقييم ويتم الإعــرتاف بها  الالحقة يف القيمة 

مبا�شرًة يف حقوق امللكية. يتم الإعرتاف بالنق�س الالحق يف القيمة 

العادلة لأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع يف بيان الدخل، اإىل حد اأن 

املزيد من خ�شائر الإنخفا�س الرتاكمي مت تكبدها فيما يتعلق بتكلفة 

اإقتناء اأدوات حقوق امللكية.

 

اإعادة الت�سنيف 

الأ�شل  ي�شبح  عندما  نادرة  حالت  يف  فقط  تن�شاأ  الت�شنيف  اإعادة  اإن 

الت�شنيف  اإعــادة  اإحت�شاب  يتم  الق�شري.  املدى  على  بيعه  لغر�س  لي�س 

بالقيمة العادلة للموجودات املالية كما يف تاريخ اإعادة الت�شنيف.

اإلغاء الإعرتاف بالإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

عندما  فقط  مالية  اأوراق  يف  بالإ�شتثمارات  الإعــرتاف  باإلغاء  البنك  يقوم 

تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الإ�شتثمارات اأو عند حتويل 

الإ�شتثمارات ومبا فيها جميع املكا�شب واملخاطر املتعلقة مبلكية الإ�شتثمارات 

 اإىل من�شاأة اأخرى. اإذا مل يقم البنك بتحويل الإ�شتثمارات ب�شكل كامل اأو مل 

يقم بتحويل جميع املكا�شب واملخاطر املتعلقة مبلكية الإ�شتثمارات واإ�شتمر 

 بال�شيطرة على تلك الإ�شتثمارات التي مت حتويلها اإىل من�شاأة، فاإن البنك

عليه  يتوجب  اإلتزامات  واأي  باملوجودات  املتبقية  بفوائده  بالإعرتاف  يقوم 

�شدادها. اأما يف حالة اإحتفاظ البنك ب�شكل جوهري بكافة خماطر ومنافع 

امللكية للموجودات فاإن البنك ي�شتمر بالإعرتاف باملوجودات املالية ويعرتف 

اأي�شًا بقرو�س م�شمونة للعائدات امل�شتلمة.

5/4   الأدوات املالية امل�ستقة

اإن الأدوات املالية امل�شتقة هي اأدوات مالية تتغري قيمتها تبعًا لإعتبارات 

اأويل متدين ويتم �شدادها  اإ�شتثمار  اأو  اأويل  اإ�شتثمار  متغرية ول تتطلب 

يف تاريخ م�شتقبلي.

لإدارة  م�شتقة  مالية  لأدوات  متنوعة  معامالت  بــاإبــرام  البنك  يقوم 

الأجنبية  العمالت  و�شرف  الفائدة  اأ�شعار  املتعلقة مبخاطر  التعر�شات 

وتت�شمن عقود عملة اأجنبية اآجلة وعقود اأ�شعار م�شتقبلية وعقود اأ�شعار 

وفوائد  عملة  واأ�شعار  وخيارات  وفوائد  عملة  اأ�شعار  ومقاي�شات  اآجلة 

)مكتتبة وم�شرتاة(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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العادلة  القيمة  متثل  التي  بالتكلفة  مبدئيًا  املالية  امل�شتقات  ادراج  يتم 

جميع  تدرج  العادلة.  بالقيمة  قيا�شها  اإعــادة  لحقا  ويتم  العقد  بتاريخ 

امل�شتقات التي حتمل قيم عادلة موجبة كموجودات بينما تدرج امل�شتقات 

تتم مقا�شة املوجودات  التي حتمل قيم عادلة �شالبة �شمن املطلوبات. 

عندما  فقط  خمتلفة  معامالت  عن  الناجتة  امل�شتقة  املالية  واملطلوبات 

تكون مربمة مع نف�س اجلهات ووجود حق قانوين للمقا�شة ويكون لدى 

اجلهات نية لت�شوية التدفقات النقدية على اأ�شا�س ال�شايف.

يتم احل�شول عادًة على القيم العادلة بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املدرجة 

لأ�شواق ن�شطة عند تواجدها وعند عدم وجود �شوق ن�شطة لالأداة، فاإن 

القيمة العادلة ت�شتق من مكونات امل�شتقات با�شتخدام مناذج الت�شعري اأو 

مناذج التقييم املنا�شبة. 

تعتمد طريقة العرتاف مبكا�شب وخ�شائر القيمة العادلة على ت�شنيف 

حتوط،  كـــاأدوات  اأو  للمتاجرة  بها  حمتفظ  م�شتقة  كـــاأدوات  امل�شتقات 

وللت�شنيف الآخر، طبيعة املخاطر التي يتم التحوط لها. يتم الإعرتاف 

العادلة  القيمة  يف  التغريات  عن  الناجمة  واخل�شائر  املكا�شب  بكافة 

للم�شتقات املحتفظ بها للمتاجرة يف بيان الدخل املوحد حتت بند �شايف 

الأرباح من املتاجرة يف م�شتقات مالية. 

البنك  يقوم  حتــوط،  كمعامالت  املالية  امل�شتقات  ت�شنيف  يتم  عندما 

ملوجودات  العادلة  القيمة  تغري  حتــوط  معامالت  )اأ(  ــا:  اإم بت�شنيفهم 

ومطلوبات اأو اإلتزامات مثبتة )حتوطات القيمة العادلة(، )ب( حتوطات 

للتغريات يف التدفقات النقدية املحتملة ب�شورة عالية مقابل خماطر حمددة 

مع وجود اأ�شل اأو مطلوب معرتف بها اأو معاملة تقديرية التي قد توؤثر على 

�شايف اأرباح م�شتقبلية م�شرح بها )حتوطات التدفقات النقدية(، اأو )ج( 

معامالت التحوط ل�شايف ال�شتثمار يف عمليات خارجية )حتوطات ل�شايف 

امل�شنفة  امل�شتقات  على  التحوط  حما�شبة  تطبيق  يتم  الإ�شتثمارات(. 

اإ�شتثمار  �شايف  اأو  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  بالقيمة  حتوط  كــاأدوات 

التحوط ب�شرط الإلتزام ببع�س املتتطلبات. عند بدء عالقة التحوط، يقوم 

البنك بتوثيق عالقة التحوط بني اأداة التحوط والبند املتحوط له واأهداف 

اإدارة املخاطرة واإ�شرتاجيتها للقيام مبعامالت حتوط متنوعة. بالإ�شافة 

لذلك عند بدء التحوط وعلى اأ�شا�س م�شتمر، يوثق البنك اإذا ما كانت اأداة 

التحوط امل�شتعملة يف عالقة التحوط فّعالة جدًا ملقابلة التغريات يف القيم 

العادلة اأو التدفقات النقدية للبند املتحوط له. يتم اإدارج الفائدة امل�شنفة 

كتحوطات موؤهلة �شمن »�شايف اإيرادات الفوائد«.

حتوطات القيمة العادلة

اإذا كانت عالقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل 

البند املتحوط له للتغريات يف القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر املتحوط 

لها. اإن الأرباح واخل�شائر الناجتة عن اإعادة قيا�س كٍل من الأداة امل�شتقة 

والبند املتحوط له يتم الإعرتاف بها يف بيان الدخل. اإن تعديالت القيمة 

العادلة املتعلقة بالأداة امل�شتقة يتم حتميلها اإىل نف�س الفئة املتعلقة للبند 

الفئة  نف�س  اإىل  حتميلها  اأي�شًا  �شيتم  فعالية  عدم  اأية  اإن  له.  املتحوط 

املتعلقة للبند املتحوط له. اإذا اإنتهت �شالحية الأداة امل�شتقة، اأو مت بيعها  

اأو اإنهائها اأو اإ�شتخدامها اأو عندما ل تقابل متطلبات حما�شبة حتوطات 

حما�شبة  اإ�شتخدام  وقــف  يتم  حتديدها  اإلــغــاء  مت  اأو  العادلة  القيمة 

يتم  والتي  له  متحوط  لبند  ذلك،  تعديالت متت حتى  اأية  اإن  التحوط. 

مبوجبها اإ�شتعمال طريقة الفائدة الفّعالة يتم اإطفائها يف قائمة الدخل 

املوحدة كجزء من معدل الفائدة الفّعال املعاد اإحت�شابه على الفرتة حتى 

اإنتهاء �شالحيتها.

حتوطات التدفقات النقدية

يتم الإعرتاف باجلزء الفّعال للتغريات يف القيمة العادلة لالأدوات امل�شتقة 

بيان  �شمن  النقدية  للتدفقات  كتحوطات  وتاأهيلها  حتديدها  مت  التي 

الدخل ال�شامل الآخر املوحد. ويتم الإعرتاف مبا�شرًة لأية اأرباح وخ�شائر 

اإن املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية  الفّعال يف بيان الدخل.  للجزء غري 

يتم حتويلها اإىل بيان الدخل يف الفرتات التي يوؤثر فيها البند املتحوط له 

على الربح اأو اخل�شارة يف نف�س بند التحوطات املعرتف بها يف بيان الدخل 

الإعرتاف  لها  املتحوط  املقّدرة  املعاملة  عن  ينتج  عندما  ولكن  املوحد. 

املرتاكمة  اأو اخل�شائر  الأربــاح  فيتم حتويل  اأو مطلوب غري مايل،  باأ�شل 

والتي مت تاأجيلها �شابقًا يف حقوق امللكية من حقوق امللكية واإدراجها �شمن 

القيا�س املبدئي لتكلفة )الأ�شل( املطلوب يتم وقف حما�شبة التحوط. اإذا 

تقابل  اأو عندما ل  اإنهائها  اأو  بيعها  اأو مت  امل�شتقة  الأداة  اإنتهت �شالحية 

متطلبات حما�شبة التحوط. فيتم وقف اإبقاء الأرباح واخل�شائر املرتاكمة 

الإعرتاف  يتم  حتى  امللكية  حقوق  �شمن  امللكية  حقوق  يف  بها  املعرتف 

اأو مطلوب غري  اأ�شل غري مايل  املقّدرة وذلك يف حالت كونها  باملعاملة 

مايل اأو حتى توؤثر املعاملة املقّدرة على بيان الدخل. اإذا كان متوقعًا اأن ل 

تتم املعاملة املقّدرة فيتم حتويل الأرباح واخل�شائر املرتاكمة املعرتف بها 

يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل املوحد مبا�شرَة.

حتوطات يف �سايف اإ�ستثمارات

خارجية  عمليات  يف  الإ�شتثمارات  �شايف  يف  حتوطات  اإحت�شاب  يتم 

بطريقة مماثلة لتحوط التدفقات النقدية. اإن الربح اأو اخل�شارة للجزء 

اإن  الآخــر.  ال�شامل  الدخل  بها يف  الإعــرتاف  يتم  التحوط  لأداة  الفعال 

اأو اخل�شارة املتعلقة باجلزء غري الفعال يتم الالإعرتاف به فورًا  الربح 

يف بيان الدخل املوحد. يتم اإدراج املكا�شب واخل�شائر املرتاكمة يف حقوق 

امللكية �شمن بيان الدخل املوحد عند اإ�شتبعاد العمليات اخلارجية.

اختبار فعالية التحوط

وخالل  التحوط  بداأ  وقت  يف  البنك  يتطلب  التحوط،  حما�شبة  لتاأهيل 

مدة حياته، اأن يكون كل حتوط فّعال للغاية )الفعالية املرتقبة(، ويثبت 

فعاليته احلقيقية )فعالية باأثر رجعي( ب�شورة م�شتمرة.

يقوم البنك بتوثيق عالقة التحوط وحتديد كيفية تقييم فعالية التحوط. 

يعتمد البنك على اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر لتقييم فعالية التحوط.

لتحقيق الفعالية املرتقبة، يجب اأن يتوقع اأن تكون اأداة التحوط فّعالة اإىل 

اأو التدفقات النقدية  حد كبري يف تعوي�س التغيريات يف القيمة العادلة 

فيها حتديد  يتم  التي  الفرتات  لها يف  املتحوط  املخاطر  اإىل  تعود  التي 

القيمة  يف  التغريات  فــاإن  احلقيقية،  الفعالية  لتتحقيق  التحوط.  فيها 

العادلة اأو التدفقات النقدية يجب اأن تقابل كٍل منهما الأخرى يف حدود 

80 يف املئة اإىل 125 باملئة.

»�شايف  املوحد يف  الدخل  بيان  التحوط يف  فعالية  بعدم  الإعــرتاف  يتم 

الأرباح من املتاجرة يف م�شتقات مالية«.

الأدوات امل�ستقة التي ل تتاأهل ملحا�سبة التحوط

العادلة  القيمة  يف  التغريات  عن  الناجتة  واخل�شائر  الأربــاح  كافة  اإن 

بها  الإعــرتاف  يتم  التحوط  ملحا�شبة  تتاأهل  ل  التي  امل�شتقة  لــالأدوات 

مبا�شرًة يف بيان الدخل املوحد حتت بند �شايف الأرباح من املتاجرة يف 

م�شتقات مالية.

6/4   اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

ال�شركة الزميلة هي تلك املن�شاأة التي لدى البنك تاأثري فعال عليها وهي 

لي�شت �شركة تابعة اأو م�شروع م�شرتك. ميثل التاأثري الفعال قدرة البنك 

على امل�شاركة يف القرارات املتعلقة بال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركة 

الزميلة ولي�س ال�شيطرة اأو ال�شيطرة امل�شرتكة على هذه ال�شيا�شات.

البيانات  يف  الزميلة  ال�شركات  ومطلوبات  وموجودات  نتائج  اإدراج  يتم 

املالية با�شتخدام طريقة حقوق امللكية، اإل يف حال مت ت�شنيف الإ�شتثمار 

كاإ�شتثمار متاح للبيع، يف تلك احلالة يتم ت�شجيله بناًء على املعيار الدويل 

وعمليات  للبيع  متاحة  متداولة  غري  »موجودات   5 رقم  املالية  للتقارير 

متوقفة«. بناًء على طريقة حقوق امللكية، تظهر الإ�شتثمارات يف �شركات 

زميلة يف امليزانية العمومية املوحدة بالتكلفة بعد تعديلها لتغريات ما بعد 

ال�شراء يف ح�شة البنك من �شايف موجودات ال�شركة الزميلة، ناق�س اأي 

انخفا�س بقيمة كل اإ�شتثمار على حده. ل يتم الإعرتاف بخ�شائر ال�شركة 

الزميلة والتي تزيد عن قيمة ا�شتثمار البنك يف ال�شركة الزميلة )الذي 

�شايف  من  جزء  باجلوهر  ي�شكل  والــذي  الأجــل  طويل  حق  اأي  يت�شمن 

اإلتزامات  البنك  على  كان  اإذا  اإل  الزميلة(  ال�شركة  البنك يف  اإ�شتثمار 

قانونية اأو مالية اأو قام بدفع مبالغ نيابًة عن ال�شركة الزميلة.

اإن اأية زيادة يف تكلفة ال�شراء عن ح�شة البنك يف �شايف القيمة العادلة 

للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة املحددة لل�شركة الزميلة والتي 

اإعتبارها ك�شهرة. يتم ت�شمني ال�شهرة  مت ت�شجيلها بتاريخ ال�شراء فيتم 

�شمن القيمة املدرجة لالإ�شتثمار ويتم تقييمها على الأقل �شنويًا لإنخفا�س 

القيمة كجزء من الإ�شتثمار. اإن اأي زيادة يف ح�شة البنك من �شايف القيمة 

العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة عن تكلفة ال�شراء، بعد 

اإعادة التقييم، فيتم الإعرتاف بها مبا�شرة يف الأرباح واخل�شائر.

 

عندما تقوم اإحدى �شركات البنك التابعة اأو �شركة زميلة اأخرى بالتعامل 

مع �شركة زميلة للبنك، يتم اإ�شتبعاد اأية اأرباح اأو خ�شائر وذلك مبا يعادل 

مقدار ح�شة البنك يف ال�شركة الزميلة املعنية. 

7/4   انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

  

القيم  مراجعة  على  موحدة  عمومية  ميزانية  كل  تاريخ  يف  البنك  يعمل 

اإىل  ي�شري  ما  هنالك  كان  اإن  لتحديد  وذلك  امللمو�شة  ملوجوداته  املدرجة 

اأن هذه املوجودات قد تعر�شت اإىل خ�شائر انخفا�س القيمة. اإذا وجد ما 

ي�شري اإىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد لالأ�شل وذلك لتحديد 

تقدير  التمكن من  )اإن وجدت(. يف حال عدم  القيمة  اإنخفا�س  خ�شائر 

القيمة القابلة لالإ�شرتداد لأ�شل حمدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة 

لالإ�شرتداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود اإليها الأ�شل نف�شه. 

تكلفة  ناق�شًا  لالأ�شل  العادلة  القيمة  لالإ�شرتداد هي  القابلة  القيمة  اإن 

البيع اأو القيمة يف الإ�شتخدام، اأيهما اأعلى. عند تقدير القيمة امل�شتخدمة 

لالأ�شل، فان التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل يتم خ�شمها 

يعك�س  الذي  ال�شريبة  قبل  ما  �شعر خ�شم  باإ�شتخدام  احلالية  لقيمتها 

تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املرتبطة بذلك الأ�شل.

منتجة  لوحدة  )اأو  لأ�شل  لالإ�شرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  مت  حال  يف 

للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفي�س القيمة املدرجة لالأ�شل 

)الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة القابلة لالإ�شرتداد. يتم الإعرتاف 

بخ�شائر الإنخفا�س الدائم مبا�شرًة يف بيان الدخل املوحد، اإل اإذا كان 

الأ�شل معاد تقييمه فيتم عندها ت�شجيل خ�شائر الإنخفا�س كتنزيل من 

خم�ش�س اإعادة التقييم.

املدرجة  القيمة  زيادة  تتم  القيمة  اإنخفا�س  خ�شائر  اإ�شرتجاع  حالة  يف 

لالأ�شل )الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة املعدلة القابلة لالإ�شرتداد، 

لالأ�شل  املــدرجــة  القيمة  عــن  املعدلة  املــدرجــة  القيمة  تزيد  ل  بحيث 

اإنخفا�س  خ�شائر  اإحت�شاب  يتم  مل  لو  فيما  للنقد(  املنتجة  )الــوحــدة 

اإنخفا�س  خ�شائر  اإ�شرتجاع  ت�شجيل  يتم  ال�شابقة.  ال�شنوات  يف  القيمة 

القيمة مبا�شرًة يف بيان الدخل املوحد اإل اإذا كان الأ�شل قد مت ت�شجيله 

خ�شائر  اإ�شرتجاع  ت�شجيل  يتم  احلالة  هذه  ويف  تقييمها  املعاد  بالقيمة 

اإنخفا�س القيمة كزيادة يف خم�ش�س اإعادة التقييم.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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8/4   اإ�ستثمارات عقارية

و/اأو  اإيجار  اإيــرادات  على  للح�شول  العقارية  بالإ�شتثمارات  يحتفظ 

اأو كالهما معًا، ولكن لي�س لغر�س البيع �شمن �شياق  زيادة يف قيمتها 

العمل الإعتيادي وا�شتخادمها يف اإنتاج اأو توريد ال�شلع اأو اخلدمات اأو 

مبني  تقييم  على  بناًء  العقارية  الإ�شتثمارات  تدرج  اإدارية.  لأغرا�س 

اإن  املايل.  املركز  بيان  كما يف  الإ�شتثمارات  لتلك  العادلة  القيمة  على 

اإ�شتبدال  ميكن  خاللها  من  والتي  املقّدرة  املبالغ  هي  العادلة  القيم 

يف  الرغبة  لديهما  وبــائــع  م�شرتي  بــني  مــا  التقييم  تــاريــخ  يف  العقار 

من  دوري  ب�شكل  العادلة  القيمة  حتديد  يتم  بحتة.  جتارية  معامالت 

قبل مقّيمني مهنيني م�شتقلني. يتم ت�شجيل الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة 

من التغيريات يف القيمة العادلة للعقارات الإ�شتثمارية يف بيان الدخل 

املوحد يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري.

9/4    املمتلكات واملعدات

الإ�شتهالك  ناق�شًا  التاريخية  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  اظهار  يتم 

التكلفة  تت�شمن  وجـــد.  اإن  القيمة،  اإنخفا�س  وخم�ش�س  املــرتاكــم 

التاريخية امل�شاريف املتعلقة مبا�شرًة باإمتالك الأ�شل.

اإ�شتهالك  مبلغ  ل�شطب  وذلــك  الدخل  بيان  يف  الإ�شتهالك  حتميل  يتم 

باإ�شتخدام  املــقــّدرة  الإنتاجية  اعمارها  مــدى  على  واملــعــدات  املمتلكات 

طريقة الق�شط الثابت. اإن مبلغ الإ�شتهالك هو تكلفة الأ�شل ناق�شًا قيمته 

املتبقية. ل يتم اإحت�شاب الإ�شتهالك على الأرا�شي. يقّدر العمر الإنتاجي 

كما يلي:

15 – 25 �شنة عقارات ملكية حرة

5 – 10 �شنوات عقارات م�شتاأجرة

3 – 5 �شنوات الأثاث واملعدات وال�شيارات

3-10 �شنوات معدات احلا�شوب الآيل وم�شتلزماته

)تت�شمن برامج احلا�شوب(

اأي  �شطب  اأو  ا�شتبعاد  عن  الناجتة  اخل�شارة  اأو  الربح  احت�شاب  يتم 

من الأ�شول على اأ�شا�س الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة 

كما يف ذلك التاريخ ويتم ت�شجيل الربح اأو اخل�شارة الناجتة يف بيان 

املوحد. الدخل 

10/4   اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

يكون  عندما  بالتكلفة.  التنفيذ  قيد  الراأ�شمالية  الأعمال  اظهار  يتم 

الأ�شل جاهز لالإ�شتخدام، يتم حتويل الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ 

ا�شتهالكها  ويتم  واملعدات  للممتلكات  املالئمة  الفئة  �شمن  وت�شنيفها 

ح�شب �شيا�شة البنك بهذا اخل�شو�س.

11/4    تكاليف الإقرتا�س

تتم ر�شملة تكاليف الإقرتا�س املن�شوبة مبا�شرًة اإىل �شراء اأو بناء اأو اإنتاج 

اأ�شول موؤهلة، وهي الأ�شول التي تتطلب حتمًا فرتة من الوقت �شرورية 

جاهزة  الأ�شول  هذه  ت�شبح  اأن  اإىل  املقرر،  لالإ�شتعمال  جاهزة  لتكون 

جوهريًا لالإ�شتعمال املقرر. 

يتم الإعرتاف بكافة تكاليف القرتا�س الأخرى يف بيان الدخل املوحد يف 

الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

12/4   مطلوبات مالية اأخرى

يتم قيا�س املطلوبات املالية الأخرى مبا فيها القرو�س، مبدئيًا بالقيمة 

العادلة، بعد خ�شم تكاليف املعاملة. 

يتم قيا�س املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�شتخدام طريقة الفائدة 

الفعلية ويتم الإعرتاف مب�شاريف الفوائد على اأ�شا�س العائد الفعلي.

 

املطفاأة  التكلفة  لإحت�شاب  طريقة  هــي  الفعلية  الــفــائــدة  طريقة  اإن 

للمطلوبات املالية وتوزيع م�شاريف الفوائد على الفرتة املعنية. اإن معدل 

الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�شم بدقة الدفعات النقدية امل�شتقبلية 

املتوقعة على اإطار العمر الزمني املتوقع للمطلوبة املالية اأو فرتة اأق�شر، 

اإذا كان ذلك منا�شبًا.

13/4   ودائع العمالء وقرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل

مبدئيًا  تقا�س  الأجل  ومتو�شطة  ق�شرية  والقرو�س  العمالء  ودائع  اإن 

تكاليف  تنزيل  بعد  امل�شتلمة  املبالغ  عــادًة  هي  والتي  العادلة  بالقيمة 

با�شتخدام  املطفاأة  بالتكلفة  لحقًا  قيا�شها  ويتم  املبا�شرة  املعاملة 

الفعلية. الفائدة  طريقة 

ودائع الوكالة

يف  اأمــوالــه  لإ�شتثمار  )البنك(  الوكيل  بتعيني  )العميل(  املوكل  يقوم 

اإ�شتثمارات متوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية. اإن اأموال املوكل متثل جزء 

مع  بالتوافق  باإ�شتثمارها  الوكيل  يقوم  التي  للوكيل  اخلزينة  اأمــوال  من 

اأحكام و�شروط ال�شريعة الإ�شالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الفتوى 

والرقابة ال�شرعية للوكيل. ويعلن الوكيل معدل الربح اإىل العميل م�شبقًا. 

اأو  اأو الإهمال  الوكيل ملزم ب�شمان املبلغ امل�شتثمر يف حالة التخلف  اإن 

خمالفة اأية من احكام و�شروط الوكالة.

14/4 اأوراق مالية اإلزامية التحويل

عن  ال�شادرة  التحويل  الإلزامية  املالية  لــالأدوات  املكونة  العنا�شر  اإن 

امللكية،  حقوق  وعن�شر  الإلتزام  لعن�شر  منف�شلة  اإدراجها  يتم  البنك 

تقدير  يتم  الإ�شدار  بتاريخ  العقد.  ترتيبات  جوهر  مع  بالتوافق  وذلك 

القيمة العادلة لعن�شر املطلوبات با�شتخدام �شعر الفائدة ال�شوقي لأوراق 

م�شابهة غري قابلة للتحويل. ويتم اإدراج هذا املبلغ كمطلوبات بناًء على 

اإنق�شائها  لغاية  الفعلية  الفائدة  با�شتعمال طريقة  التكلفة املطفاأة  على 

عند حتويلها اأو بتاريخ اإنتهاء مدتها. ويتم حتديد عن�شر حقوق امللكية 

بطرح مبلغ عن�شر املطلوبات من القيمة العادلة لالأوراق املالية اإلزامية 

بيان  يف  منف�شل  كبند  واإدراجــهــا  بها  الإعـــرتاف  ويتم  ككل.  التحويل 

التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحد ول يتم اإعادة قيا�شها لحقًا. 

15/4   اأدوات حقوق امللكية

اأو  اإما كطلوبات مالية  واأدوات حقوق امللكية  اأدوات الدين  يتم ت�شنيف 

حقوق ملكية وفقا مل�شمون الرتتيبات التعاقدية.

اإن اأدوات حقوق امللكية هي اأي عقد يدل على الفائدة املتبقية يف موجودات 

املن�شاأة بعد خ�شم كل التزاماتها. يتم الإعرتاف باأدوات حقوق امللكية التي 

الإ�شدار  تكاليف  من  �شايف  املتح�شلة،  العائدات  بقيمة  البنك  ا�شدرها 

املبا�شرة.

يتم ت�شنيف الأداة املالية على اأنها اأدوات حقوق امللكية اإذا وفقط اإذا مت 

اإ�شتيفاء �شروط )اأ( و )ب( اأدناه.

اأدوات لتت�شمن التزام تعاقدي: )اأ( 

من�شاأة  اإىل  اأخــرى  مالية  موجودات  اأو  نقدية  مبالغ  )1(  تقدمي   

اأخرى؛ اأو

)2(  تبادل املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية مع من�شاأة اأخرى   

يف ظل الظروف التي يحتمل اأن تكون غري مالئمة للبنك.

امللكية  حقوق  اأدوات  يف  ت�شويتها  �شيتم  اأو  قد  الأدوات  كانت  )ب(  اإذا 

اخلا�شة بالبنك، هي:

لتقدمي  للبنك  تعاقدي  اإلتزام  على  ول حتتوي  امل�شتقة  )1(  غري   

عدد متغري من اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة به؛ اأو

بتبادل  البنك  قبل  من  فقط  ت�شويتها  �شيتم  التي  )2(  امل�شتقات   

مبلغ ثابت من النقد اأو املوجودات املالية الأخرى للح�شول 

على عدد ثابت من اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة به.

16/4   مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

ملوظفيه  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  مقابل  خم�ش�س  بعمل  البنك  يقوم 

اخلدمة  فرتة  اأ�شا�س  على  املكافاآت  هذه  احت�شاب  يتم  املواطنني.  غري 

للموظفني واإكمال احلد الأدنى لفرتة اخلدمة. يتم الإ�شتدراك للتكاليف 

املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة.

يقوم البنك بامل�شاهمة يف خم�ش�س التقاعد والتاأمني الوطني ملوظفيه 

التعاون اخلليجي  املتحدة وجمل�س  العربية  الإمــارات  من مواطني دولة 

وفقًا للقانون الإحتادي رقم 7 ل�شنة 1999.

17/4   املخ�س�سات واملطلوبات الطارئة

يتم الإعرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على البنك اأي اإلتزام قانوين 

اإىل  اللجوء  والتي يكون من املحتمل  �شابقة،  اأحداث  اأو متوقع ناجت عن 

الإلتزام  قيا�س  وميكن  الإلتزام  لت�شديد  الإقت�شادية  املــوارد  يف  تدفق 

ب�شكل موثوق. عندما يتم قيا�س املخ�ش�س با�شتخدام التدفقات النقدية 

املقّدرة ل�شداد اللـتزام احلـايل، فاإن قيمـته املدرجة هي القيمة احلالية 

لتلك التدفقات النقدية. 

يتم الإعرتاف بالعقود املتعلقة باأعباء عندما تكون املنافع املتوقعة التي 

التكلفة والتي ل بد من  اأقل من  ميكن يتح�شل عليها البنك عن العقد 

الوفاء بالتزامه مبوجب العقد. يتم قيا�س املخ�ش�س با�شتخدام القيمة 

احلالية للتكلفة املتوقعة لإنهاء العقد و�شايف التكلفة املتوقعة لال�شتمرار 

باأية خ�شارة يف انخفا�س القيمة على  اأقل. يعرتف البنك  اأيهما  بالعقد 

املوجودات املرتبطة بهذا العقد قبل اإعداد املخ�ش�س.

عندما يكون من املتوقع اإ�شرتداد جزء اأو كافة املنافع القت�شادية املطلوبة 

املدينة  بالذمة  العـــرتاف  فيتم  ثالث،  طــرف  من  املخ�ش�س  ل�شداد 

كموجودات يف حالة كون ا�شتالم وا�شتعا�شة املبلغ موؤكدة وميكن قيا�س 

املبلغ ب�شكل موثوق.

 

الإعتماد  وخطابات  ال�شمانات  بع�س  ت�شم  التي  الطارئة  املطلوبات  اإن 

املحفوظة كرهن هي اإلتزامات حمتملة ناجتة عن اأحداث �شابقة ووجودها 

اأحداث  عــدة  اأو  لأحــد  حــدوث  عــدم  اأو  حــدوث  عند  فقط  تاأكيده  �شيتم 

هي  اأو  البنك  �شيطرة  حتت  بالكامل  لي�شت  وهي  موؤكدة  غري  م�شتقبلية 

اإلتزامات حالية ن�شاأت عن اأحداث �شابقة ولكن غري معرتف بها لأنه لي�س 

اأو  الإقت�شادية،  املنافع  من  تدفق  تتطلب  �شوف  الت�شوية  اأن  املحتمل  من 

لأنه ل ميكن قيا�س مقدار الإلتزامات ب�شكل موثوق به. ل يتم الإعرتاف 

باملطلوبات الطارئة يف البيانات املالية املوحدة بل يتم بيانها يف الإي�شاحات 

حول البيانات املالية املوحدة اإل اإذا كان حدوثها ناٍء.

18/4   عقود اإعادة ال�سراء والبيع

يف  �شرائها  باإعادة  التعهد  مع  املباعة  املالية  ــالأدوات  ب الإعــرتاف  ي�شتمر 

تاريخ م�شتقبلي حمدد )repos( يف بيان املركز املايل املوحد ويتم ت�شجيل 

الأجل.  ومتو�شطة  امل�شتلم �شمن قرو�س ق�شرية  بالعو�س  املتعلق  الإلتزام 

يتم معاجلة الفرق بني �شعر البيع و�شعر اإعادة ال�شراء كم�شروفات فوائد 

على اأ�شا�س طريقة عائد معدل الفائدة الفعلي. اأما املوجودات امل�شرتاه مع 

يتم  )reverse repo( فال  تاريخ م�شتقبلي حمدد  بيعها يف  باإعادة  التعهد 

الإعرتاف بها يف بيان املركز املايل املوحد. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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18/4   عقود اإعادة ال�سراء والبيع)يتبع(

هذه الإتفاقيات �شمن قرو�س و�شلفيات اإىل البنوك اأو قرو�س و�شلفيات اإىل 

العمالء. يتم معاجلة الفرق بني �شعر ال�شراء و�شعر اإعادة البيع كاإيرادات 

فوائد على اأ�شا�س طريقة العائد الفعلي على تاريخ عمر الإتفاقية.

اإن اقرتا�س الأوراق املالية ومعامالت الإقرا�س تكون عادًة م�شمونة نقدا 

اأو باأوراق مالية مقدمة من املقرت�س. ل يتم الإعرتاف باقرتا�س الأوراق 

املالية يف بيان املركز املايل اأو اإلغاء الإعرتاف باقرا�س الأوراق املالية. 

يتم الإعرتاف بال�شمانات النقدية امل�شتلمة اأو املمنوحة على �شكل قر�س 

اأو ودائع ول يتم الإعرتاف بال�شمان ب�شكل اإيداعات. ولكن، عندما يتم 

حتويل الأوراق املالية املقرت�شة اإىل اأطراف ثالثة، يتم ت�شجيل الإلتزام 

باإعادة الأوراق املالية اإىل مقر�س هذه الأوراق املالية.

19/4   اأوراق القبول

اإن اأدوات القبول تعترب �شمن معيار املحا�شبة الدويل 39 )الأدوات املالية: 

الإعرتاف والقيا�س( ويتم الإعرتاف بها كمطلوبات مالية يف بيان املركز 

املايل املوحد مع حق تعاقدي لالإ�شرتداد من العمالء كموجودات مالية. 

ولذلك فاإن الإلتزامات املتعلقة باأوراق القبول مت اإحت�شابها كموجودات 

مالية ومطلوبات مالية. 

20/4   �سمانات مالية

اإن ال�شمانات املالية هي عقود تقت�شي من البنك اأن يقوم باأداء دفعات 

حمددة لتعوي�س حاملها عن اخل�شارة التي يتكبدها ب�شبب ف�شل طرف 

حمدد يف اأداء الدفعات عند ا�شتحقاقها وفقًا لأحكام و�شروط العقد.

من  والتي  العادلة،  بالقيمة  مبدئيًا  املالية  بال�شمانات  الإعــرتاف  يتم 

املحتمل اأن ت�شاوي الأق�شاط امل�شتلمة عند الإ�شدار. يتم اإطفاء الق�شط 

امل�شتلم على مدى عمر ال�شمانات املالية. اإن ال�شمانات املالية )القيمة 

لأي  احلالية  القيمة  اأو  املطفاأة،  بالقيمة  لحقًا  ت�شجيلها  يتم  الإ�شمية( 

اأيهما  حمتملة(  ال�شمان  حتت  الدفعة  ت�شبح  )عندما  متوقعة  دفعات 

اإدراجها  يتم  املالية  ال�شمانات  هذه  على  امل�شتلمة  الأق�شاط  اإن  اأعلى. 

�شمن املطلوبات الأخرى.

21/4   الإعرتاف واإلغاء الإعرتاف بالأدوات املالية

يعرتف البنك مبدئيًا بالقرو�س وال�شلفيات والودائع و�شندات الدين ال�شادرة 

واملطلوبات الثانوية يف تاريخ ن�شوء املعاملة. يتم ت�شجيل امل�شرتيات واملبيعات 

للموجودات املالية والتي تتم »بالطرق العتيادية« يف تاريخ الت�شوية. يتم 

الإعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية )مبا يف ذلك املوجودات واملطلوبات 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر( مبدئيًا كما يف تاريخ املتاجرة 

عندما ي�شبح طرفًا يف البنود التعاقدية لالأداة.

العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  املالية  املطلوبات  اأو  املالية  املوجودات  ت�شجيل  يتم 

العادلة من خالل  بالقيمة  يتم قيا�شه لحقًا  الذي ل  اإىل )للبند  بالإ�شافة 

الإقتناء  اإىل  مبا�شرة  تعود  التي  املعامالت  تكاليف  اخل�شائر(  اأو   الأربــاح 

اأو الإ�شدار.

يقوم البنك باإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية عندما ينتهي حق البنك 

يف اإ�شتالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات اأو عندما يقوم البنك 

بتحويل حقه التعاقدي يف اإ�شتالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات 

وعدم اإبقاء جميع خماطر ومزايا امللكية ب�شورة جوهرية. يتم الإعرتاف 

باأية حقوق ناجتة من حتويل املوجودات املالية التي مت اإن�شاوؤها اأو التي 

يحتفظ بها البنك كموجودات اأو مطلوبات منف�شلة.

يكون  عندما  اأي  اإطفائها  عند  املالية  باملطلوبات  الإعــرتاف  اإلغاء  يتم 

الإلتزام املحدد يف العقد قد مت ت�شديده اأو اإلغائه اأو اإنتهت مدته.

بها  معرتف  مــوجــودات  بتحويل  مبوجبها  يقوم  معامالت  البنك  يــربم 

ملكية  ومــزايــا  خماطر  بجميع  الإحــتــفــاظ  مــع  املـــايل،  املــركــز  بيان  يف 

الإحتفاظ  ويف حال  منها.  اأو جزء  ب�شورة جوهرية  املحولة  املوجودات 

اإلغاء الإعرتاف  امللكية ب�شورة جوهرية. ل يتم  بجميع خماطر ومزايا 

باملوجودات املحولة من بيان املركز املايل املوحد. اإن حتويل املوجودات 

مع الإحتفاظ بجميع خماطر ومزايا امللكية ب�شورة جوهرية ت�شم على 

�شبيل املثال اإقرا�س الأوراق املالية وعمليات اإعادة ال�شراء.

ثالث مع مبادلة متزامنة ملجموع  اإىل طرف  املوجودات  بيع  يتم  عندما 

متويل  كعملية  املعاملة  اإحت�شاب  فيتم  املحولة،  املوجودات  على  العائد 

م�شمونة مماثلة ملعامالت اإعادة �شراء.

يف املعامالت التي ل يحتفظ بها البنك اأو ل يقوم بتحويل جميع خماطر 

ومزايا ملكية املوجودات املالية، يقوم البنك باإلغاءالإعرتاف باملوجودات 

والإلتزامات  باحلقوق  الإعــرتاف  يتم  عليها.  بال�شيطرة  يحتفظ  اإذا مل 

املحتفظ بها من التحويل ب�شورة منف�شلة كموجودات اأو مطلوبات كما 

هو منا�شب. بالن�شبة للتحويالت التي مبوجبها يحتفظ البنك بال�شيطرة 

م�شاركته  مدى  اإىل  باملوجودات  العــرتاف  البنك  يوا�شل  الأ�شل.  على 

قيمة  يف  التغريات  اإىل  يتعر�س  ما  مــدى  اإىل  يحددها  التي  امل�شتمرة 

املوجودات املحولة.

يحتفظ البنك ببع�س معامالت اللتزام خلدمة حتويل املوجودات املالية 

مقابل ر�شوم. يتم اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املحولة بالكامل اإذا كانت 

اأو  بالأ�شل  الإعــرتاف  يتم  الإعــرتاف.  اإلغاء  ملتطلبات  معظمها مطابقة 

الإلتزام لعقد تقدمي اخلدمات، ويعتمد هذا على اإذا كانت ر�شوم اخلدمات 

هي اأكرث من كافية )اأ�شل(، اأو اأقل من كافية )اإلتزام( لأداء اخلدمة. 

يقوم البنك ب�شطب بع�س القرو�س والإ�شتثمارات يف اأوراق مالية عندما 

يتم اإعتبارها على اأنها غري قابلة للتح�شيل )اإي�شاح 9(. 

22/4   حما�سبة تاريخ املتاجرة والت�سوية

يتم ت�شجيل امل�شرتيات واملبيعات للموجودات املالية والتي تتم »بالطرق 

فعليًا  البنك  به  يقوم  الذي  التاريخ  وهو  الت�شوية،  تاريخ  يف  العتيادية« 

بالطرق  املبيعات  اأو  امل�شرتيات  اإن  املــوجــودات.  ا�شتالم  اأو  بتحويل 

ت�شليم  تتطلب  التي  املالية  باملوجودات  تتعلق  التي  تلك  هي  الإعتيادية 

املوجودات خالل الإطار الزمني الذي حتدده الت�شريعات اأو القوانني اأو 

ح�شب اأعراف ال�شوق. يتم اإدراج اأية تغريات جوهرية يف القيمة العادلة 

للموجودات التي التزم البنك 

ب�شرائها كما يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد يف بيان الدخل املوحد 

املتاجرة  التي مت ت�شنيفها كموجودات حمتفظ بها بغر�س  للموجودات 

ت�شنيفها  مت  التي  للموجودات  املوحد  الآخــر  ال�شامل  الدخل  بيان  ويف 

كموجودات متاحة للبيع.

23/4   النقد ومرادفات النقد

لدى  املقيدة  غري  والأر�ــشــدة  النقد  من  النقد  ومرادفات  النقد  يتكون 

البنوك املركزية والإيداعات والأر�شدة امل�شتحقة من البنوك والبنود يف 

قيد حت�شيلها من اأو حتويلها اإىل البنوك وغريها من املوجودات ال�شائلة 

العالية والتي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ال�شراء، والتي تخ�شع 

البنك  قبل  من  وت�شتخدم  العادلة،  قيمها  يف  للتغري  مهمة  غري  ملخاطر 

النقد  ومرادفات  النقد  اإدراج  يتم  الأجل.  اإلتزاماتها ق�شرية  اإدارة  يف 

بالتكلفة املطفاأة يف بيان املركز املايل.

24/4   برنامج حوافز اأ�سهم للموظفني

يقوم البنك مبنح دفعات على اأ�شا�س اأ�شهم يتم ت�شويتها بحقوق امللكية 

اإىل املوظفني. �شوف يتم ت�شوية هذه املنح باأ�شهم بنك اأبوظبي التجاري 

ويتم قيا�شها بالقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية كما يف تاريخ املنح.

 

اأ�شهم  اأ�شا�س  على  للدفعات  املنح  بتاريخ  املحددة  العادلة  القيمة  اإن 

امللكية يتم اإدراجها كم�شروف على اأ�شا�س طريقة الق�شط الثابت على 

فرتة الإكت�شاب، بناًء على تقدير البنك لالأدوات املالية التي �شوف يتم 

اإكت�شابها بالنهاية. بتاريخ كل فرتة تقرير، يراجع البنك تقديراته لعدد 

الأدوات املالية املتوقع اإكت�شابها. اإن تاأثري مراجعة التقديرات الأ�شلية، 

اإن وجد، يتم الإعرتاف به يف بيان الدخل املوحد على فرتة الإكت�شاب 

املتبقية مع تعديل مماثل لإحتياطي اأ�شهم برنامج حوافز املوظفني.

25/4   املقا�سة 

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�شايف يف بيان 

املبالغ  املوحد فقط عند وجود حق قانوين ملزم مبقا�شة  املايل  املركز 

على  واملطلوبات  املــوجــودات  ت�شوية  البنك  ينوي  وعندما  بها  املعرتف 

اأ�شا�س ال�شايف، اأو بيع املوجودات وت�شديد املطلوبات يف اآن واحد.

عندما  فقط  ال�شايف  اأ�شا�س  على  وامل�شروفات  ــرادات  الإي عر�س  يتم 

ت�شمح به معايري املحا�شبة اأو ملكا�شب اأو خ�شائر ناجتة عن جمموعة من 

املعامالت املماثلة مثل ن�شاط البنك التجاري.

اإن البنك هو طرف يف عدد من الرتتيبات مبا يف ذلك اتفاقات املقا�شة 

املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقا�شة  يف  احلق  تعطيه  التي  الرئي�شية 

ولكن حيث ل ينوي ت�شديد املبالغ بال�شايف اأو يف اآن واحد، وبالتايل مت 

عر�س املوجودات واملطلوبات املعنية ب�شكل اإجمايل.

26/4   املوجودات الئتمانية

اأو و�شع  اأخرى ينتج عنها حفظ  اأو ب�شفات  يعمل البنك كاأمني/ مدير 

اأ�شول بالنيابة عن الأمانة وموؤ�ش�شات اأخرى. اإن هذه الأ�شول والإيرادات 

الناجتة عنها ل يتم �شمها يف البيانات املالية املوحدة للبنك حيث اأنها 

لي�شت اأ�شول للبنك.

27/4   تقارير القطاعات

اخلدمات  اأو  املنتجات  بتقدمي  يقوم  للبنك  مميز  عن�شر  ميثل  القطاع  اإن 

اقت�شادية  بيئة  �شمن  اخلدمات  اأو  املنتجات  يقدم  اأو  الأعــمــال(،  )قطاع 

تلك  عن  تختلف  التي  واملنافع  للمخاطر  ويخ�شع  جغرايف(  )قطاع  حمددة 

اخلا�شة ببقية القطاعات. اأنظر اإىل اإي�شاح 38 تقارير املعلومات القطاعية.

28/4   ال�سرائب

يتم تكوين خم�ش�شات لل�شرائب با�شتخدام معدلت ال�شريبة املطبقة 

اأو املطبقة ب�شكل جوهري يف تاريخ املركز املايل على الأرباح اخلا�شعة 

املالية  لالأنظمة  وفقًا  التابعة  وال�شركات  اخلارجية  للفروع  لل�شرائب 

ال�شرائب  اإحت�شاب  يتم  البنك.  فيها  يعمل  التي  الــدول  يف  بها  املعمول 

لالأ�شل  املدرجة  القيمة  بني  املوؤقتة  الفروقات  جلميع  بالكامل  املوؤجلة 

يعرتف  ال�شريبة.  لغر�س  املدرجة  وقيمته  املحا�شبة  لغر�س  الإلتزام  اأو 

باأ�شول ال�شرائب املوؤجلة فقط حلد اأنه من املحتمل اأن يتم اإ�شرتدادها. 

يتم الإعرتاف ب�شريبة الدخل يف بيان الدخل املوحد اإل اإذا كانت تتعلق 

يتم الإعرتاف بها  امللكية، عندها  ببنود معرتف بها مبا�شرًة يف حقوق 

يف حقوق امللكية. 

29/4   الإعرتاف بالإيرادات وامل�سروفات

املالية  الأدوات  جلميع  الفوائد  وم�شروفات  بــاإيــرادات  الإعــرتاف  يتم 

اأو  للمتاجرة  بها  حمتفظ  اأنها  على  ت�شنيفها  مت  التي  تلك  با�شتثناء 

بيان  الفوائد« يف  »م�شروفات  و  الفوائد«  »اإيــرادات  العادلة يف  بالقيمة 

الدخل املوحد با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اإن طريقة معدل 

الفائدة الفعلية هي طريقة احت�شاب التكلفة املطفاأة للموجودات املالية 

اأو املطلوبات املالية )اأو جمموعة املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية(، 

العمر  مدى  على  الفائدة  م�شروفات  اأو  الفوائد  ــرادات  اإي وتخ�شي�س 

املتوقع للموجودات اأو املطلوبات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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29/4   الإعرتاف بالإيرادات وامل�سروفات )يتبع(

بدقة  اخل�شم  مبوجبه  يتم  الذي  املعدل  هو  الفعلية  الفائدة  معدل  اإن 

لالأدوات  املقّدرة  الأعمار  على  امل�شتلمة  اأو  امل�شتقبلية  النقدية  للمبالغ 

القيمة  �شايف  اإىل  اأق�شر،  فــرتة  على  مالئم،  يكون  حيثما  اأو  املالية 

معدل  اإحت�شاب  عند  املالية.  املطلوبات  اأو  املالية  للموجودات  املدرجة 

يف  الأخــذ  مع  النقدية  التدفقات  بتقدير  البنك  يقوم  الفعلي،  الفائدة 

الأخذ  بــدون  ولكن  املالية  ــالأدوات  ل التعاقدية  ال�شروط  كافة  الإعتبار 

بالإعتبار اخل�شائر الإئتمانية امل�شتقبلية. ي�شتمل الإحت�شاب جميع املبالغ 

املدفوعة اأو امل�شتلمة من قبل البنك التي متثل جزء ل يتجزاأ من معدل 

الفائدة الفعلية لالأداة املالية، مبا فيها تكاليف املعاملة وكافة الأق�شاط 

الأخرى اأو اخل�شومات.

تعترب  التي  وال�شلفيات  القرو�س  على  امل�شتحقة  الفوائد  ا�شتبعاد  يتم 

م�شكوك يف حت�شيلها من الدخل حتى ا�شتالمها. ويتم لحقًا الإعرتاف 

�شعر  با�شتخدام  القيمة  املنخف�شة  املالية  املوجودات  الفوائد  باإيرادات 

الفائدة امل�شتخدم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لقيا�س خ�شارة 

اإنخفا�س القيمة.

التي  متنوعة من اخلدمات  الر�شوم من جمموعة  اإيــرادات  يتم حتقيق 

يقدمها البنك لعمالئه. يتم اإحت�شاب اإيرادات الر�شوم كما يلي:

يتم الإعرتاف بالإيرادات املحققة عن تقدمي الأعمال الهامة كاإيرادات   • 

عند اإكتمال العمل)على �شبيل املثال، الر�شوم الناجتة عن التفاو�س اأو   

�شراء  ترتيبات  مثل  ثالث،  طرف  مع  ملعاملة  التفاو�س،  يف  امل�شاركة    

الأ�شهم اأو اأوراق مالية اأخرى(؛  

•  يتم الإعرتاف بالإيرادات املحققة من تقدمي اخلدمات كاإيرادات عند 

املحافظ  اإدارة  الأ�شول،  اإدارة  املثال،  �شبيل  )على  اخلدمات  تقدمي 

الإ�شت�شارية ور�شوم اخلدمات(؛ و

•  الدخل الذي ي�شكل حزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلية لالأدوات املالية 

يتم الإعرتاف به كتعديل على معدل الفائدة الفعلية )على �شبيل املثال، 

ر�شوم الإلتزام ببع�س القرو�س( ويتم ت�شجيله يف »اإيرادات الفوائد«.

كافة  املتاجرة  بغر�س  الإ�شتثمارات  من  اخل�شائر  اأو  ــاح  الأرب تت�شمن 

الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة 

لالإ�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة والأرباح اأو اخل�شائر املحققة 

الناجتة عن اإ�شتبعاد الإ�شتثمارات. متثل الأرباح اأو اخل�شائر على اإ�شتبعاد 

املحتفظ بها حتى الإ�شتحقاق الفرق بني ريع البيع والقيمة املدرجة لهذه 

متثل  بها.  املتعلقة  البيع  تكاليف  تنزيل  بعد  البيع  بتاريخ  الإ�شتثمارات 

بني  الفرق  للبيع  املتاحة  الإ�شتثمارات  اإ�شتبعاد  من  اخل�شائر  اأو  الأرباح 

اإن  القيمة،  يف  اإنخفا�س  اأي  من  �شايف  الأ�شلية  والتكلفة  البيع  عوائد 

وجدت، بعد تنزيل م�شاريف البيع املتعلقة بها. 

يتم الإعرتاف باأن�شبة الأرباح من الإ�شتثمارات كاإيرادات عند وجود 

حق للبنك يف اإ�شتالمها.

متويالت املرابحة

الإيراد  يكون  عندما  )املرابحة(  البيع  عمليات  باإيرادات  الإعرتاف  يتم 

النهائي حمدد مبوجب العقد يف نف�س الوقت ميكن قيا�شه عند البدء يف 

املعاملة. يتم الإعرتاف بهذه الإيرادات بطريقة التنا�شب وذلك بتخ�شي�س 

الأرباح العائدة خالل فرتة الإئتمان الذي مبوجبه يجب اأن يحمل كل فرتة 

املبلغ.  اإ�شرتداد  يتم  مل  اأو  مت  فيما  النظر  بغ�س  الأربــاح  من  جزء  مالية 

بيان  من  اإ�شتبعادها  يتم  العاملة  غري  باملرابحات  املتعلقة  الإيــرادات  اإن 

الدخل. 

متويالت الإيجارة

يتم الإعرتاف باإيرادات الإيجارة بالتنا�شب مع الفرتات املالية على مدى 

فرتة الإيجار. اإن متويل الإيجارة هو عقد مبوجبه يقوم البنك )املوؤجر( 

بتاأجري اأ�شل اإىل العميل، لفرتة معينة مقابل اأق�شاط ايجار حمددة. وقد 

تنتهي الإيجارة يف نقل ملكية الأ�شل اإىل امل�شتاأجر يف نهاية مدة الإيجار. 

كما اأن البنك يقوم بتحويل كافة املخاطر والعائدات اجلوهرية املتعلقة 

مبلكية الأ�شل املوؤجر اإىل امل�شتاأجر.

متويالت �سالم 

يتم  الب�شائع.  ت�شليم  عند  �شالم  متويل  من  بالإيرادات  الإعــرتاف  يتم 

البائع  اإىل  املقدم  الت�شديد  يتم  كاأ�شل عندما  �شالم  بتمويل  الإعــرتاف 

للنقد اأو العني اأو املنافع وذلك عن ت�شليم ال�شلعة يف امل�شتقبل.

30/4 العمالت الأجنبية

قيا�شها  يتم  البنك  من�شاآت  لكل  املالية  البيانات  يف  املدرجة  البنود  اإن 

املن�شاأة  بها  تعمل  التي  الرئي�شية  القت�شادية  البيئة  عملة  با�شتخدام 

بالدرهم  املــوحــدة  املالية  البيانات  عر�س  يتم  الوظيفية(.  )العملة 

الإماراتي وهي عملة البنك امل�شتخدمة يف العر�س.

يتم ت�شجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية بالعملة الوظيفية على اأ�شا�س 

تقييم  اإعـــادة  يتم  املــعــامــالت.  تلك  بتاريخ  ال�شائدة  ال�شرف  اأ�شعار 

املوجودات واملطلوبات النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية اإىل الدرهم 

باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد. يتم اإدراج 

اأي فروقات حتويل العملة �شمن بيان الدخل املوحد. يتم حتويل املوجودات 

واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية التي يتم قيا�شها طبقًا للتكلفة 

تاريخ  يف  ال�شرف  اأ�شعار  با�شتخدام  الوظيفية  العملة  اإىل  التاريخية 

املعاملة الأويل. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت 

الأجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة 

اأو خ�شارة  باأية عن�شر ربح  العادلة. يتم الإعــرتاف  القيمة  عند حتديد 

اإذا كان  امللكية،  املالية مبا�شرًة يف حقوق  البنود غري  حتويل عملة على 

الإعرتاف بالربح اأو اخل�شارة على البنود غري املالية مبا�شرًة يف حقوق 

 امللكية. يتم الإعرتاف باأية عن�شر ربح اأو خ�شارة حتويل عملة على البنود 

غري املالية مبا�شرًة يف بيان الدخل املوحد، اإذا كان الإعرتاف بالربح اأو 

اخل�شارة على البنود غري املالية مبا�شرًة يف بيان الدخل املوحد.

اإن املوجودات مبا فيها ال�شهرة املتعلقة بها، ومطلوبات الفروع وال�شركات 

التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة املدرجة يف البيانات املالية 

املوحدة، والتي لديها عمالت وظيفية غري الدرهم الإماراتي، يتم ترجمتها 

ال�شائدة يف تاريخ بيان املركز  باأ�شعار ال�شرف  البنك  اإىل عملة عر�س 

املايل. اإن نتائج الفروع وال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات 

الزميلة والتي لديها عمالت وظيفية غري الدرهم الإماراتي يتم ترجمتها 

اإىل الدرهم الإماراتي مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف خالل فرتة التقرير. اإن 

اإ�شتثمارات  �شايف  ترجمة  اإعــادة  عن  الناجتة  ال�شرف  اأ�شعار  فروقات 

اإعادة  عن  الناجتة  ال�شرف  اأ�شعار  وفروق  الإفتتاحية،  الأجنبية  العملة 

الرتجمة النتائج عن فرتة التقرير من متو�شط �شعر ال�شرف اإىل �شعر 

ال�شرف بنهاية الفرتة، يتم الإعرتاف بها يف بيان الدخل ال�شامل الآخر 

وترتاكم امللكية يف حقوق امللكية �شمن »اإحتياطى عمالت اأجنبية«.

للمن�شاآت  اأو  زميلة  )ل�شركات  اجلزئي  الإ�شتبعاد  اأو  الإ�شتبعاد  عند 

اأ�شا�س  يف  تغيري  عليها  ينطبق  ل  والتي  امل�شرتكة  لل�شيطرة  اخلا�شعة 

بها  املتعلقة  ال�شرف  اأ�شعار  فروق  اإن  الأجنبية،  للعمليات  املحا�شبة( 

الدخل  بيان  يف  اإدراجــهــا  يتم  الحتياطيات  يف  �شابقا  بها  واملعرتف 

)لي�س  اجلزئي  الإ�شتبعاد  حالة  يف  اإل  تنا�شبي  اأ�شا�س  على  املوحد 

اإن  اأجنبية،  تت�شمن عمليات  التي  التابعة  لل�شركات  ال�شيطرة(  فقدان 

اإىل حقوق  الن�شبية لفروقات العمالت املرتاكمة تعاد توزيعها  احل�شة 

امللكية غري امل�شيطرة ول يعرتف بها يف بيان الدخل املوحد.

اإن تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة الناجتة عن عملية �شراء عمليات 

اخلارجية  العمليات  من  ومطلوبات  كموجودات  معاملتها  يتم  خارجية 

ويتم ترجمتها ب�شعر الإغالق.

اأحكام حما�سبية ح�سا�سة وم�سادر رئي�سية للتقدير غري املوؤكد  5

اإن النتائج املعلنة للبنك ح�شا�شة اإىل ال�شيا�شات املحا�شبية والإفرتا�شات 

والتقديرات التي تكمن وراء حت�شري هذه البيانات املالية املوحدة. تتطلب 

املعايري الدولية للتقارير املالية من الإدارة عند حت�شري البيانات املالية 

املوحدة للبنك اأن تختار ال�شيا�شات املحا�شبية املنا�شبة، وتطبيقها ب�شكل 

منتظم واتخاذ تقديرات وافرتا�شات معقولة وبتوخي احليطة واحلذر. 

يف غياب معيار اأو تف�شري مطابق، يتطلب املعيار املحا�شبي الدويل رقم 8، 

ال�شيا�شات املحا�شبية، التغريات يف التقديرات املحا�شبية والأخطاء، من 

الإدارة تطوير وتطبيق �شيا�شة حما�شبية ينتج عنها معلومات ذات عالقة 

للتقارير  الدولية  املعايري  يف  والتوجيهات  املتطلبات  �شوء  يف  وموثوقة 

املالية والتي تتعامل مع اأمور م�شابهة وذات عالقة و�شمن اإطار جمل�س 

اإن  املالية.  البيانات  وعر�س  بتح�شري  املتعلق  الدولية  املحا�شبة  معايري 

التقديرات والفرتا�شات املتعلقة يف ال�شيا�شات املحا�شبية للبنك والتي 

للبنك  املايل  الو�شع  لتبني  اأهمية  الأكــرث  البنك  اإدارة  جمل�س  يعتربها 

قد  التي  والنماذج  والإفرتا�شات  التقديرات  اإ�شتخدام  اإن  اأدناه.  مبينة 

تختلف عن تلك املطبقة من قبل البنك قد توؤثر على النتائج املعلنة.

1/5   القرو�س وال�سلفيات

اإنخفا�س خل�شائر القرو�س بتحميله يف بيان الدخل  اإن�شاء خم�ش�س  يتم 

املوحد كمخ�ش�س اإنخفا�س للقرو�س وال�شلفيات امل�شكوك يف حت�شيلها.

1/1/5   القرو�س املقّيمة اإفرادياً

بتقييم  اإفراديًا  املقّيمة  للقرو�س  القيمة  اإنخفا�س  خ�شائر  حتديد  يتم 

الإجــراء على جميع  تطبيق هذا  ويتم  التعر�س يف كل حالة على حدة. 

القرو�س وال�شلفيات التجارية والتي تكون ذات قيمة مهمة اإفراديًا والتي 

ل ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم الإدارة باعتبار العوامل التالية عند حتديد خم�ش�س الإنخفا�س 

للقرو�س وال�شلفيات الإفرادية املهمة:

•   املبالغ املتوقع حت�شيلها من بيع ال�شمانات املرهونة.
وامل�شاريف  بال�شمانات  مطالبته  يف  حقه  تنفيذ  على  البنك  •   قــدرة 

القانونية املتعلقة بذلك.

وــبيــع  الــقانــونــية  ــراءات  الإجـــ لإكـمـال  املتـوقعـة  الزمـنيـة   •  الفـتـرة 

ال�شمانات املرهونة.

الإنخفا�س  خم�ش�شات  لقيمة  منتظمة  مراجعة  البنك  �شيا�شة  تتطلب 

البنك  وقدرة  ال�شمان  لقيمة  منتظمة  ومراجعة  الإفرادية  للت�شهيالت 

على التنفيذ على هذه ال�شمانات.

اإذا  اإل  القيمة  كمنخف�شة  م�شنفة  القيمة  املنخف�شة  القرو�س  تبقى 

�شمن  الدين  واأ�ــشــل  الفوائد  حت�شيل  واأن  بالكامل  جارية  اأ�شبحت 

اجلداول الزمنية املحددة اأ�شبح حمتماًل.

2/1/5   القرو�س املقّيمة كمجموعة

املتاأخر  الأفـــراد  لقرو�س  الإنخفا�س  ملخ�ش�س  اجلماعي  التقييم  يتم 

ت�شديدها والتي لها خ�شائ�س م�شرتكة والتي ل تكون قيمها مهمة اإفراديًا 

وللقرو�س العاملة التي مل يكن لديها اإنخفا�س يف القيمة ب�شورة اإفرادية.

خم�ش�س  حتديد  عند  الإدارة  قبل  من  التالية  العوامل  اإعتبار  يتم 

اإنخفا�س القيمة لهذه القرو�س:

يف  تاأخر  فرتة  لديها  التي  القرو�س  جميع  اإن   - ال�شخ�شية  القرو�س 

تكوين  ويتم  الإئتمان  خماطر  نف�س  حتمل  اأنها  يعترب  مماثلة  ال�شداد 

خم�ش�س اإنخفا�س القيمة على اأ�شا�س اإجمايل.

القرو�س العاملة الأخرى - تقّيم اإدارة البنك بناًء على اخلربة ال�شابقة 

والظروف الإئتمانية والإقت�شادية ال�شائدة مقدار القرو�س التي قد تكون 

منخف�شة القيمة ولكن مل يتم حتديدها بتاريخ بيان املركز املايل املوحد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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2/5   القيم العادلة لالأدوات املالية غري املدرجة 

يتم حتديد القيم العادلة لالأدوات املالية غري املدرجة يف الأ�شواق املالية 

الن�شطة باإ�شتخدام تقنيات التقييم. عندما يتم اإ�شتخدام تقنيات التقييم 

)مثاًل النماذج( لتحديد القيم العادلة يتم التاأكد من �شحتها ومراجعتها 

ب�شكل دوري من قبل اأ�شخا�س خمت�شون وم�شتقلون عن اجلهات التي قامت 

باإعدادها. اإن كل النماذج تكون معتمدة قبل اإ�شتخدامها ويتم معايرتها 

ومراجعتها للتاأكد من اأن النتائج تعك�س البيانات احلقيقية واأ�شعار ال�شوق 

املقارنة. من حيث التطبيق فاإن النماذج ت�شتخدم فقط البيانات املتواجدة 

بينما هناك نواحي اأخرى مثل خماطر الإئتمان )�شواًء كانت من البنك اأو 

جهة اأخرى(، التذبذبات والإرتباطات تتطلب من الإدارة و�شع تقديرات. 

اإن التغيريات يف الإفرتا�شات حول هذه العوامل قد توؤثر على القيم العادلة 

لالأدوات املالية املدرجة.

3/5   اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات متاحة للبيع

املتاحة  الإ�شتثمارات  قيمة  يف  الإنخفا�س  حول  حكمه  البنك  ميار�س 

للبيع. تت�شمن تلك الأحكام حتديد اإنخفا�س هام اأو مطول للقيم العادلة 

لأقل من التكلفة. ولو�شع هذه الأحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل 

من بينها التذبذب العادي يف اأ�شعار الأ�شهم. بالإ�شافة اإىل ذلك يعترب 

البنك باأن اإنخفا�س القيمة يكون منا�شبًا عندما يكون هناك اأدلة على 

اأو  القطاع  واأداء  ال�شناعة  طبيعة  فيه،  للم�شتثمر  املايل  الو�شع  تدهور 

التغري التكنولوجي.

4/5   الإنخفا�س يف اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

كان هناك �شرورة  اإذا  البنك  يحدد  امللكية،  تطبيق طريقة حقوق  بعد 

املدرجة  القيمة  على  اإ�شافية  قيمة  اإنخفا�س  خ�شائر  باأية  لالإعرتاف 

يف  القيمة  مع  امل�شرتدة  القيمة  مبقارنة  الزميلة  ال�شركة  يف  لالإ�شتثمار 

الإ�شتعمال اأو القيمة العادلة بعد تنزيل تكلفة البيع، اأيهما اأعلى.

عند حتديد القيمة يف الإ�شتعمال لالإ�شتثمار يقدر البنك ما يلي:

املتوقع  امل�شتقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  يف  1.  احل�شة 

التح�شل عليها من قبل ال�شركات الزميلة، مبا فيها التدفقات النقدية 

من اعمال ال�شركات الزميلة وريع الإ�شتبعاد النهائي لالإ�شتثمار، اأو

2.  القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع حت�شيلها من ان�شبة الأرباح 

التي �شيتم اإ�شتالمها من الإ�شتثمار والإ�شتبعاد النهائي لالإ�شتثمار.

5/5   الأدوات املالية امل�ستقة

لحقًا لالإعرتاف املبدئي، اإن القيم العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة يتم 

قيا�شها بالقيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املدرجة، مناذج خ�شم 

التدفقات النقدية ومناذج الت�شعري املعرتف بها ح�شبما هو منا�شب. عند 

باإ�شتعمال طرق  العادلة  القيمة  يتم حتديد  م�شتقلة  اأ�شعار  تواجد  عدم 

التقييم التي ت�شتند على بيانات ال�شوق املتواجدة. ويت�شمن ذلك املقارنة 

النقدية  التدفقات  وحتاليل  �شوق  بيانات  توفر  عند  م�شابهة  اأدوات  مع 

املخ�شومة ومناذج ت�شعري اخليارات وطرق التقييم الأخرى امل�شتخدمة 

عند  الإدارة  تعتربها  التي  الرئي�شية  العوامل  اإن  ال�شوق.  قبل  من  عادًة 

اإ�شتعمال اأي منوذج هي:

اإن لــالأداة.  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  اإمكانية  مدى   )اأ(   

تقدير ولكن  الأداة  ل�شروط  وفقًا  عادًة  تكون  النقدية  التدفقات   

 

الإدارة قد يكون مطلوبًا عند وجود �شكوك يف قدرة الطرف الآخر  

 

للتعاقد يف خدمة الأداة مبوجب �شروطها التعاقدية.   

معدل خ�شم مالئم لالأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا املعدل بناًء  )ب(   

 

على تقييمها للفرق املالئم ملعدل الأداة عن املعدل بدون خماطر.   

تاأخذ م�شابهة،  اأخــرى  اأدوات  اإىل  بالرجوع  الأداة  تقييم  عند    

التي الأداة  وت�شنيف  وتركيب  اإ�شتحقاق  تاريخ  بالإعتبار  الإدارة    

يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات املالية بناًء على مناذج باإ�شتعمال  

 

اإىل بالإ�شافة  بالإعتبار  الإدارة  تاأخذ  ملكوناتها  العادلة  القيمة    

فرق ت�شم  عوامل  عدة  باحل�شبان  تاأخذ  تعديالت  �شرورة  ذلك    

�شعر العر�س والطلب واملالئة الإئتمانية وتكاليف خدمة املحفظة   

وعدم وجود التاأكيدات للنموذج امل�شتخدم.   

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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2008

األف درهم

2009

األف درهم

509.628 470.374 نقد يف ال�شندوق

3.151.381 3.668.641 اأر�شدة لدى البنوك املركزية

250.000 - �شهادات اإيداع لدى البنك املركزي 

3.911.009 4.139.015

اإن الرتكيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2008

األف درهم

2009

األف درهم

3.890.266 4.113.522 داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

20.743 25.493 خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

3.911.009 4.139.015

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك   7

2008

األف درهم

2009

األف درهم

143.247 195.154 ح�شابات جارية وودائع حتت الطلب

586.000 71.000 ح�شابات مرابحة

16.799.175 18.082.834 ح�شابات اإكتتاب

17.528.422 18.348.988

اإن الرتكيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2008

األف درهم

2009

األف درهم

6.910.198 5.719.958 داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

10.618.224 12.629.030 خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

17.528.422 18.348.988

اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة  8

2008

األف درهم

2009

األف درهم

-  86.561 اأدوات حقوق امللكية - م�شعرة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية  6
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اإن الرتكيزات اجلغرافية هي كما يلي:

املجموع

األف درهم

باقي 

دول العامل

األف درهم

دول جمل�س 

التعاون 

اخلليجي 

الأخرى

األف درهم

 داخل دولة 

الإمارات 

العربية 

املتحدة

األف درهم

اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

86.561 12.474 67.125 6.962 اأدوات حقوق امللكية - م�شعرة

متثل الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة ا�شتثمارات يف اأ�شهم يحتفظ بها 

�شنـدوق بـنك اأبـوظبي التـجاري ملـوؤ�شـر »ا م اأ�س �شـي اأي لـالأ�شـواق الـعربية«، 

وهي �شركة تابعة للبنك والتي تعطي البنك اإمكانية الربح من خالل اأن�شبة 

اأرباح ومكا�شب املتاجرة. ولي�س لديها تاريخ اإ�شتحقاق ثابت اأو �شـعـر فائـدة. 

اإن الـقيـمـة الـعادلـة لهــذه الإ�شــتثمـارات مـبـنيـة عـلـى اأ�شعار ال�شوق.

اإن ت�شنيف البنك ملخاطر القرو�س وال�شلفيات والتي تتفق مع متطلبات امل�شرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وبازل 2 هي كما يلي:

ت�سنيف املخاطر

متاأخرة ال�شداد حتى 30 يوم القرو�س العاملة 

متاأخرة ال�شداد ما بني 31 اإىل 90 يوم قرو�س متاأخرة ال�شداد ولي�شت منخف�شة القيمة

متاأخرة ال�شداد لأكرث من 91 يوم القرو�س غري العاملة 

اإن ت�شنيف املخاطر للقرو�س وال�شلفيات هي كما يلي:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

104.615.487 110.352.702
القرو�س العاملة 

5.195.330 4.248.171
قرو�س متاأخرة ال�شداد ولي�شت منخف�شة القيمة 

1.260.283 6.241.676
القرو�س غري العاملة 

111.071.100 120.842.549

)1.990.011( )4.232.257( يطرح: خم�ش�س اإنخفا�س القيمة

109.081.089 116.610.292

القرو�س وال�سلفيات، �سايف  9

2008

األف درهم

2009
األف درهم

22.376.570 15.537.675 ال�شحب على املك�شوف )اأفراد و�شركات(

11.376.290 13.642.012 قرو�س الأفراد

74.777.891 87.781.570 قرو�س ال�شركات

1.138.426 1.442.136 بطاقات ائتمان

46.188 1.530.043 متويل اإ�شالمي

1.355.735 909.113 ت�شهيالت اأخرى

111.071.100 120.842.549

)1.990.011( )4.232.257( يطرح: خم�ش�س اإنخفا�س القيمة

109.081.089 116.610.292

اأبوظبي  حكومة  اإىل  فائدة  بدون  قر�س  وال�شلفيات  القرو�س  تت�شمن 

األف   545.400  –  2008( درهم  األف   495.150 بقيمـة  )»احلكومة«( 

درهم(. نتج هذا القر�س نتيجة حتويل احلكومة لبع�س القرو�س وال�شلفيات 

بوا�شطة  احلكومة  قبل  من  م�شمونة  ال�شابق  يف  كانت  والتي  العاملة  غري 

خطاب �شمان. اإن لدى البنك مبلغ م�شاوي يتمثل بودائع طويلة الأجل وذلك 

ملقابلة القر�س بدون فائدة اإىل حكومة اأبوظبي )اإي�شاح 17(.

�سمانات

يحتفظ البنك ب�شمانات مقابل القرو�س وال�شلفيات وذلك ب�شكل رهونات 

على ممتلكات و�شيارات واآلت، وهوام�س نقدية، ودائع ثابتة، و�شمانات 

وغريها. يوافق البنك على �شمانات يف الغالب من بنوك حملية لديهم 

عاملية،  و�شركات  حملية  كبرية  �شركات  عاملية،  بنوك  اأو  جيدة  �شمعة 

واأفراد ذو دخل عايل. اإن البنك يدرج جميع ال�شمانات بالتكلفة با�شتثناء 

ب�شورة  العادلة  بالقيمة  تقييمها  يجري  والتي  املدرجة  املالية  الأوراق 

منف�شلة عرب نظام خا�س بالإقرتا�س مقابل الأ�شهم. اإن القيمة املدرجة 

لهذه ال�شمانات كما يف 31 دي�شمرب 2009 ت�شاوي 102.336.086 الف 

درهم )2008 – 77.922.451 األف درهم( تقريبًا.

بالتقييم  قام  العادل، حيث  التقييم  البنك مبمار�شة  بداأ  ال�شنة،  خالل 

العادل لنحو خم�شني باملئة من �شمانات الرهن العقاري با�شتخدام مقّيم 

خارجي لتقييم وتقدير اإن كانت القيمة العادلة تقارب القيمة املدرجة.

لقد كانت احلركة على خم�ش�س النخفا�س لقيمة القرو�س وال�شلفيات املقيمة اإفراديًا واملقيمة كمجموعة كما يلي:

2008 2009

املجموع

األف درهم

اإنخفا�س 

قيمة 

القرو�س 

املقيمة 

كمجموعة

األف درهم

اإنخفا�س 

قيمة 

القرو�س 

املقيمة 

اإفراديًا

األف درهم

املجموع

األف درهم

اإنخفا�س 

قيمة 

القرو�س 

املقيمة 

كمجموعة

األف درهم

اإنخفا�س 

قيمة 

القرو�س 

املقيمة 

اإفراديًا

األف درهم

1.149.957 433.465 716.492 1.990.011 1.059.272 930.739 كما يف 1 يناير

934.722 642.643 292.079 3.077.563 459.001 2.618.562 املحمل خالل ال�شنة 

)176.282( -  )176.282( )109.248( -  )109.248 مبالغ م�شرتجعة

88.790 )16.403( 105.193 )726.820( )13.509( )713.311( �شايف مبالغ مت )�شطبها(اإ�شرتجاعها

)7.176( )433( )6.743( 751 90 661 حتويل عملة

1.990.011 1.059.272 930.739 4.232.257 1.504.854 2.727.403 كما يف 31 دي�شمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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9   القرو�س وال�سلفيات، �سايف )يتبع( 

اإن تركيب القطاع الإقت�شادي ملحفظة القرو�س وال�شلفيات بعد خ�شم الفوائد املعلقة هو كما يلي:

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

القيم العادلة

املطلوبات

األف درهم

املوجودات

 األف درهم

كما يف 31 دي�شمرب 2009

م�شتقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

688.361 687.618 عقود �شرف عمالت اأجنبية اآجلة

3.459.607 3.479.411 مقاي�شات اأ�شعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

265.910 267.054 خيارات

3.790 5.309 عقود م�شتقبلية

20.062 34.579 عقود املنتجات الآجلة

20.888 21.289 مقاي�شات الطاقة 

4.458.618 4.495.260

230.871 457.759 م�شتقات مالية حمتفظ بها بغر�س التحوط

4.689.489 4.953.019

2008 2009

اإجمايل

األف درهم

خارج 

الإمارات

األف درهم

داخل 

الإمارات

األف درهم 

اإجمايل

األف درهم 

خارج 

الإمارات

األف درهم

داخل 

الإمارات

األف درهم

القطاع القت�سادي

13.743 - 13.743 10.831 - 10.831 الزراعي

686.922 218.107 468.815 3.356.378 247.967 3.108.411 الطاقة

2.198.587 638.664 1.559.923 1.474.567 313.138 1.161.429 التجارة

4.280.490 650.573 3.629.917 3.732.739 740.156 2.992.583 متويل املقاولني

16.189.232 - 16.189.232 18.565.551 - 18.565.551 تطوير واإن�شاءات

7.199.661 - 7.199.661 10.289.688 - 10.289.688 اإ�شتثمار عقاري

3.893.338 214.223 3.679.115 3.726.271 201.205 3.525.066 النقل واملوا�شالت

7.007.961 299.492 6.708.469 5.944.781 301.417 5.643.364 الأفراد

14.331.441 8.867 14.322.574 16.326.814 7.738 16.319.076 الأفراد – قرو�س التجزئة

14.427.247 - 14.427.247 13.548.826 - 13.548.826 الأفراد – قرو�س مقابل املتاجرة بالأ�شهم

3.137.112 - 3.137.112 1.568.521 - 1.568.521 احلكومي

13.635.894 2.498.786 11.137.108 7.329.590 2.325.129 5.004.461 موؤ�ش�شات مالية

2.068.506 277.038 1.791.468 2.578.121 118.373 2.459.748 ال�شناعة

21.241.306 4.922.047 16.319.259 32.347.838 5.031.395 27.316.443 خدمات 

759.660 - 759.660 42.033 - 42.033 اأخرى

111.071.100 9.727.797 101.343.303 120.842.549 9.286.518 111.556.031 الإجمايل

)1.990.011( )4.232.257( ينزل: خم�ش�س اإنخفا�س القيمة

109.081.089 116.610.292 الإجمايل

10   الأدوات املالية امل�ستقة

متنوعة  م�شتقة  معامالت  البنك  يربم  الإعتيادية  الأعمال  م�شار  خالل 

تتاأثر وتخ�شع لتغريات يف الأداة. اإن الأداة املالية امل�شتقة هي عقد مايل 

ما بني طرفني بحيث تعتمد الدفعات على التحركات يف �شعر واحدة اأو 

تت�شمن  املوؤ�شـر.  اأو  املعدل  ومرجع  املت�شمنة  املالية  الأدوات  من  اأكرث 

الأدوات املالية امل�شتقة التي يربمها البنك عقود اآجلة، خيارات، وعقود 

م�شتقبلية ومقاي�شات. 

لأغرا�س  وذلك  التالية  امل�شتقة  املالية  الأدوات  با�شتخدام  البنك  يقوم 

التحوط وعدم التحوط:

معامالت العمالت الآجلة

متثل عقود العمالت الآجلة اإلتزام ب�شراء عملة اأجنبية اأو حملية مبا فيها 

معامالت فورية، غري م�شلمة. اإن املعامالت امل�شتقبلية للعمالت الأجنبية 

ومعدلت الفوائد متثل اإلتزامات تعاقدية لإ�شتالم اأو ت�شديد مبالغ �شافية 

مبنية على التغريات يف اأ�شعار العمالت اأو الفوائد اأو �شراء اأو بيع عمالت 

اأجنبية اأو اأداة مالية بتاريخ م�شتقبلي وب�شعر حمدد يتم اإبرامها يف �شوق 

امل�شتقبلية  العقود  اأن  حيث  متدنية  الإئتمان  خماطر  اإن  منتظم.  مايل 

م�شمونة بالنقد اأو اأوراق مالية مدرجة واأن التغريات يف العقود امل�شتقبلية 

اإتفاقيات املعدلت امل�شتقبلية متثل  اإن  يتم ت�شديدها يوميًا مع التبادل. 

وتطلب  اإفراديًا  بها  التفاو�س  يتم  م�شتقبلية  فوائد  معدلت  اإتفاقيات 

ت�شديد نقدي بتاريخ م�شتقبلي للفرق ما بني معدل الفائدة املتفق عليه 

ومعدل الفائدة لل�شوق بناًء على مبلغ القيمة الإ�شمية.

 

معامالت املقاي�سة

متثل معامالت مقاي�شة العمالت ومعدلت الفوائد اإلتزام معني اأو خالل 

فرتة معينة. وينتج عن املقاي�شات تبادل عمالت اأو معدلت فوائد )مثل 

معدلت حمددة اأو متغرية( اأو جمموعة منها )اأي مقاي�شات تبادل عمالت 

ملعدلت فائدة(. ومبوجبها ل يتم اأي تبادل للمبلغ الأ�شلي فيما عدا بع�س 

متثل  الإئتمانية  البنك  خماطر  اإن  م�شتقة.  عمالت  مقاي�شة  خيارات 

اإلتزامها. ويتم  اإذا مل تقم اجلهات الأخرى بتنفيذ  اخل�شارة الإحتمالية 

مراقبة هذه املخاطر ب�شورة م�شتمرة وذلك بالرجوع اإىل القيمة احلالية 

العادلة واجلزء من املبلغ الإ�شمي للعقد و�شيولة ال�شوق. وللتحكم مبعدل 

خماطر الإئتمان املاأخوذة يقوم البنك مبراجعة القيمة الإئتمانية للجهات 

الأخرى با�شتعمال الطرق املماثلة للطرق امل�شتعملة لعمليات الإقرا�س.

معامالت اخليار

اإتفاقيات  الفوائد  ومعدلت  الأجنبية  العمالت  خيار  معامالت  متثل 

تعاقدية يقوم مبوجبها البائع )املكتتب( مبنح امل�شرتي )احلامل( حق 

ولي�س اإلتزام يف اأن يقوم ب�شراء )خيار الطلب( اأو بيع )خيار بيع( بتاريخ 

مالية  اأداة  اأو  اأجنبية  لعملة  لقيمة حمددة  معينة  اأو خالل فرتة  حمدد 

وذلك  امل�شرتي  من  عالوة  البائع  وي�شتلم  م�شبقًا.  حمدد  ب�شعر  وذلك 

مقابل حتمل خماطر العمالت الأجنبية اأو معدل الفائدة. اإن اخليارات 

قد تكون متاجر بها يف ال�شوق اأو متفاو�س عليها بني البنك والعميل من 

خالل و�شطاء خارج ال�شوق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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القيم العادلة

املطلوبات

األف درهم

املوجودات

 األف درهم

كما يف 31 دي�شمرب 2008

م�شتقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

1.044.644
1.036.452 عقود �شرف عمالت اأجنبية اآجلة

3.812.645
3.743.250 مقاي�شات اأ�شعار الفائدة و عقود معدلت اآجلة

442.632
457.996 خيارات

11.773
13.224 عقود م�شتقبلية

534.015
558.356 عقود املنتجات الآجلة

392.991
393.408 مقاي�شات الطاقة 

6.238.700 6.202.686

540.193 414.927 م�شتقات مالية حمتفظ بها بغر�س التحوط

6.778.893 6.617.613

10   الأدوات املالية امل�ستقة )يتبع(

اإن امل�شتقات املالية املحتفظ بها للتحوط تتكون من مقاي�شات معدل الفائدة، ومقاي�شات العمالت امل�شتقة والعقود الآجلة لتحويل العمالت.

خماطر الئتمان املتعلقة بامل�ستقات

احتمال  من  املالية  الأدوات  مب�شتقات  املتعلقة  الئتمان  خماطر  تن�شاأ 

اإخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون حمدودة بالقيمة ال�شوقية 

الإيجابية لالأدوات املالية التي تكون يف �شالح البنك. يقوم البنك باإبرام 

الت�شنيف  ذات  مالية  موؤ�ش�شات  عدة  مع  م�شتقة  مالية  اأدوات  عقود 

الئتماين اجليد.

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

تتكون معظم اأن�شطة املتاجرة التي يقوم بها البنك يف عر�س حلول حتوط 

اأو  تعديل  اأو  حتويل  من  لتمكينهم  وذلك  تناف�شية  باأ�شعار  العمالء  على 

تخفي�س املخاطر احلالية واملتوقعة. ويقوم البنك اإي�شًا باإدارة املخاطر 

يتوقع احل�شول على  العمالء والدخول يف مواقف  الناجتة عن عمليات 

اأرباح من التحركات املالئمة لالأ�شعار اأو املعدلت اأو املوؤ�شرات.

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

للمخاطر  التحوط  لغر�س  املالية  الأدوات  م�شتقات  البنك  ي�شتخدم 

كجزء من اأن�شطة اإدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعر�س البنك 

العمالت  عقود  البنك  ي�شتخدم  وال�شرف.  الفائدة  اأ�شعار  لتقلبات 

الفائدة  اأ�شعار  تبادل  وعقود  العمالت  تبادل  وعقود  الآجلة،  الأجنبية 

للتحوط من خماطر اأ�شعار ال�شرف والفائدة. ويف جميع هذه احلالت 

تفا�شيل  التحوط مبا يف ذلك  توثيق عالقة وهدف  ر�شمية  يتم ب�شفة 

البند الذي يتم التحوط له واأداة التحوط، ويتم ت�شجيل هذه املعامالت 

على اأ�شا�س نوع التحوط.

11   ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

2009

املجموع

األف درهم

باقي دول العامل

األف درهم

دول جمل�س 

التعاون 

اخلليجي 

الأخرى

األف درهم

الإمارات 

العربية املتحدة

األف درهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع مدرجة:

58.644 58.644 -  - اأوراق ب�شعر �شرف عائم 

210.706 210.706 -  - تعهدات مدينة م�شمونة 

13.346 335 -  13.011 اأدوات حقوق ملكية

1.891.809 52.046 2.057 1.837.706 �شندات مالية

1.095.325 313.783 379.000 402.542 اأوراق مالية حكومية

3.269.830 635.514 381.057 2.253.259 جمموع الإ�شتثمارات املدرجة

غري مدرجة:

144.988 144.988 -  - اأوراق ب�شعر �شرف عائم 

229.194 66 -  229.128 اأدوات حقوق ملكية

687.319 -  -  687.319 �شندات مالية 

41.413 -  -  41.413 ا�شتثمارات يف �شناديق اأخرى

1.102.914 145.054 -  957.860 جمموع الإ�شتثمارات غري مدرجة

4.372.744 780.568 381.057 3.211.119 جمموع الإ�شتثمارات املتاحة للبيع

تت�شمن �شندات الإ�شتثمار املالية املدرجة �شندات بالقيمة العادلة مببلغ 

547.821 األف درهم يف �شركات القطاع العام.

خالل ال�شنة، اأبرم البنك اإتفاقيات اإعادة ال�شراء واإتفاقيات مقاي�شة 

اإجمايل العائد ومبوجبها فاإن �شندات بقيمة مدرجة تبلغ 1.194.765 

 األف درهم مت رهنها والإحتفاظ بهـا لـدى جهـات اأخـرى ك�شمانات. اإن 

اجلدول التايل يبني القيمة املدرجة لهذه ال�شندات واللتزامات املالية 

املرتبطة بها كما يف 31 دي�شمرب 2009.

القيمة املدرجة للمطلوبات املتعلقة بها

األف درهم

القيمة املدرجة للموجودات املرهونة

األف درهم

636.394 616.521 مقاي�شات اإجمايل العائد

440.760 578.244 متويل اإعادة ال�شراء

1.077.154 1.194.765

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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11   ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )يتبع(
 

2008

املجموع

األف درهم

باقي دول العامل

األف درهم

دول جمل�س 

التعاون اخلليجي 

الأخرى

األف درهم

الإمارات العربية 

املتحدة

األف درهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع مدرجة:

69.738 69.738 -  - اأوراق ب�شعر �شرف عائم

290.620 290.620 -  - تعهدات مدينة م�شمونة

89.946 326 -  89.620 اأدوات حقوق ملكية

914.181 - 2.057 912.124 �شندات مالية

71.283 - - 71.283 ا�شتثمارات يف �شناديق اأخرى

459.668 281.509 105.782 72.377 اأوراق مالية حكومية

1.895.436 642.193 107.839 1.145.404 جمموع الإ�شتثمارات املدرجة

غري مدرجة:

150.380 150.380 -  - اأوراق ب�شعر �شرف عائم

342.580 94 -  342.486 اأدوات حقوق ملكية

1.034.341 -  -  1.034.341 �شندات مالية 

57 57 -  1.376.827 ا�شتثمارات يف �شناديق اأخرى

1.527.358 150.531 -  1.376.827 جمموع الإ�شتثمارات غري مدرجة

3.422.794 792.724 107.839 2.522.231 جمموع الإ�شتثمارات املتاحة للبيع

 اإن احلركة على اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية ل�شنة 2008 هي كما يلي:

املجموع

 األف درهم

حمتفظ بها 

حتى تاريخ 

ال�شتحقاق

األف درهم

متاحة للبيع

األف درهم

2.968.188 68.627 2.899.561 القيمة العادلة كما يف 1 يناير 2008

2.477.760 -  2.477.760 اإ�شتحواذات

-  )53.887( 53.887 حتويالت

)1.051.304( -  )1.051.304( اإ�شتبعادات

)157.939( -  )157.939( اإ�شتحقاقات

)519.557( -  )519.557( تعديالت القيمة العادلة

)14.740( )14.740( - اإ�شتثمارات مت �شطبها خالل ال�شنة 

2.924 -  2.924 فرق حتويل عمالت

)282.538( -  )282.538( خ�شائر اإنخفا�س القيمة

3.422.794( -  3.422.794 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2008 

 اإن احلركة يف خم�ش�س اإنخفا�س القيمة هي كالتايل: 

2008

األف درهم

2009

األف درهم

493.535 410.609 الر�سيد الإفتتاحي

296.070 540.109 حممل خالل ال�شنة

)13.532( )254.032( عك�س نتيجًة لإ�شتبعاد اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

-  1.067 فرق حتويل عمالت

)365.464( )271.676( اإ�شتثمارات مت �شطبها

410.609( 426.077 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

متاحة للبيع

األف درهم

3.422.794 القيمة العادلة كما يف 1 يناير 2009

2.471.876 اإ�شتحواذات

)762.386( اإ�شتبعادات

)697.722( اإ�شتحقاقات

441.715 تعديالت القيمة العادلة

)87.529( اإ�شتثمارات مت �شطبها خالل ال�شنة

80.000 حتويل من اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )اإي�شاح 12(

)116.325( حتويل اإىل اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )اإي�شاح 12(

)100.000( احلذف عند الإمتالك للحقوق امل�شيطرة يف اإ�شتثمار )اإي�شاح 48(

6.398 فرق حتويل عمالت

)286.077( خ�شائر اإنخفا�س القيمة

4.372.744 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2009 

اإن احلركة على اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية ل�شنة 2009 هي كما يلي:

خالل �شنة 2008، قام البنك باإعادة ت�شنيف موجودات مالية حمتفظ 

بها بغر�س املتاجرة اإىل متاحة للبيع. متت عملية اإعادة الت�شنيف وفقًا 

للفقرة 50 ب من املعيار الدويل املحا�شبي رقم 39 املعدل. كان التاأثري 

وقد   ،2008 �شنة  من  الثاين  الن�شف  خالل  املايل  ال�شوق  و�شع  على 

اعتربته الإدارة حالة نادرة مب�شمون الفقرة 50 ب من املعيار الدويل 

اإ�شتثمارات  املالية  املوجودات  هذه  متثل  املعدل.   39 رقم  املحا�شبي 

اأرباح  اأن�شبة  خالل  من  الربح  فر�شة  للبنك  توفر  والتي  �شناديق  يف 

ثابتة  اإ�شتحقاق  فرتة  حتمل  ل  وهي  التجارية  واملكا�شب  الدخل  من 

على  ال�شندوق  مدراء  من  العادلة  القيمة  حتديد  يتم  فائدة.  �شعر  اأو 

للموجودات  العادلة  القيمة  اإن  ال�شافية.  املوجودات  قيمة  اأ�شا�س 

 116.325 كانت  الت�شنيف  اإعادة  تاريخ  يف  كما  امل�شنفة  املالية 

اإن  درهم.  األف   34.099 كانت   2009 يونيو   30 يف  وكما  درهم  األف 

يونيو   30 يف  كما  املالية  املوجودات  هذه  على  العادلة  القيمة  خ�شارة 

2009 بلغت 82.283 األف درهم )31 دي�شمرب 2008 – 88.992 األف 

درهم( ومت الإعرتاف بها �شمن التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة 

 ،2009 عام  يونيو   30 من  اإبتداءًا  املوحد.  ال�شامل  الدخل  بيان  يف 

حتويله  مت  وقد  املالية  املوجودات  هذه  على  مهم  تاأثري  البنك  اكت�شب 

من اإ�شتثمارات متاحة للبيع اإىل اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )اإي�شاح 

12(. مت عك�س خ�شارة القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية من تاريخ 

املوحد. الدخل  بيان  اإىل  ال�شامل  الدخل  بيان  يف  الأويل   الت�شنيف 

تاأثري  واكت�شب  ح�شته  بزيادة  البنك  2009،قام  يونيو   30 من  اإبتداءًا 

مهم على �شندوق بنك اأبوظبي التجاري ملوؤ�شر اأم اأ�س �شي اأي لالأ�شواق 

اإىل  للبيع  متاحة  اإ�شتثمارات  من  ال�شندوق  حتويل  مت  الإماراتية. 

القيمة  خ�شارة  عك�س  مت   .)12 )اإي�شاح  زميلة  �شركات  يف  اإ�شتثمارات 

الدخل  بيان  من  درهم  األف   4.649 والبالغة  ال�شندوق  على  العادلة 

ال�شامل اإىل بيان الدخل املوحد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

80> <81

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

البنك على احل�شة امل�شيطرة على �شندوق بنك  ال�شنة، اكت�شب  خالل 

اأبوظبي التجاري ملوؤ�شر »اأم اأ�س �شي اأي« لالأ�شواق العربية )»ال�شندوق«( 

من خالل زيادة يف ح�شة راأ�س مال هذا ال�شندوق. بتاريخ احل�شول على 

احل�شة امل�شيطرة، بلغ جمموع القيمة العادلة لال�شتثمار يف ال�شندوق 

الدخل  بيان  يف  بها  معرتف  مرتاكمة  خ�شارة  مع  درهم  األف   79.557

ال�شامل بلغت 57.173 األف درهم. نتيجًة لالإ�شتحواذ على هذه احل�شة 

اإعادة ت�شنيف خ�شارة القيمة العادلة املرتاكمة والبالغة  امل�شيطرة، مت 

57.173 األف درهم من بيان الدخل ال�شامل اإىل بيان الدخل. اإن ن�شبة 

 %96 2009 هي  31 دي�شمرب  الفعلية يف ال�شندوق كما يف  البنك  ملكية 

)اإي�شاح 48(.

تت�شمن الإ�شتثمارات يف اأوراق مالية اإ�شتثمار يف و�شائل اإ�شتثمار مركبة 

والتي  امل�شمونة  املدينة  التعهدات  مثل  مركبة  مالية  اأخرى  وموجودات 

يعتمد اأدائها على �شمانات موجودة خارج دولة الإمارات العربية املتحدة 

الأمـريـكيـة  املتـحـدة  الـوليـات  يف  مـوجـودات  مـن  مـعظـمـهـا   وتتكون 

واأوروبا الغربية. 

اأوراق مالية )يتبع(  11   ا�ستثمارات يف 

 31 يف  كما  الإ�شتثمارات  لهذه  العادلة  والقيمة  الإ�شمية  القيمة  اإن 

األف درهم   414.338 و  األف درهم   933.249 2009 بلغت  دي�شمرب 

األف   510.738 و  درهم  األف   1.243.259  -  2008( التوايل  على 

نتيجة  �شلبيًا  املالية  الأوراق  هذه  تاأثرت  وقد  التوايل(.  على  درهم 

الرهونات  �شوق  يف  هبوط  عن  نتجت  والتي  العاملية  املالية  لالأزمة 

التاأمينية  والأحوال  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الثانوي  العقارية 

بالإ�شافة  واأوروبا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  كٍل  يف  الأخرية 

ال�شك  يف  امل�شتمر  التوا�شل  اإن  اجلارية.  ال�شيولة  يف  النق�س  اإىل 

ما  الإئتمان  قرو�س  �شداد  يف  التقلبات  وزيادة  العاملي  الإقت�شاد  يف 

اإدراجه  مت  اأعاله  التعر�س  اإن  العادلة.  القيم  على  �شلبًا  توؤثر  تزال 

األف درهم   404.663 اإنخفا�س القيمة مببلغ  بال�شايف يف خم�ش�س 

اأعاله. األف درهم( ملقابلة جمموع التعر�س   400.300  - 2008(

العادلة  القيمة  يف  الإنخفا�س  عن  الناجتة  اخل�شائر  تقدير  مت  لقد 

والظروف  احلايل  ال�شوق  و�شع  على  بناًء  البنك  اإدارة  قبل  من 

الإ�شتثمارات. لهذه  املتوقعة  الإقت�شادية 

عاملية  �شمعة  لديهم  م�شتقلني  م�شت�شارين  بالبداأ  البنك  عنّي  لقد 

املركبة.  الإ�شتثمارات  ملحفظة  وم�شت�شارين  اأ�شول  كمديري  ليعملوا 

واحد  مع  بها  املتعلقة  اأعماله  بتوحيد  البنك  قام   ،2009 �شنة  خالل 

امل�شت�شارين. هوؤلء  من 

اإحتمال  بالإ�شافة  اجلدولة  اإعادة  اأجل  من  الن�شح  امل�شت�شار  ويقدم 

حت�شيلها  املمكن  الإقت�شادية  للقيمة  التقييم  ويقدم  الإ�شتثمار  اإلغاء 

املالية. الأوراق  لهذه 

والكمية  النوعية  الأ�شاليب  من  مزيج  امل�شت�شار  اإ�شتخدم  لقد 

وجدت،  اإن  املحتملة  املقّدرة  واخل�شارة  الإقت�شادية  القيمة  لتقييم 

عدة  ت�شتخدم  التقييم  مناذج  اإن  املالية.  الأوراق  يف  لالإ�شتثمارات 

الأ�شعار  تقلب  بخ�شو�س  متغرية  اإفرتا�شات  مع  �شيناريوهات 

اإفرتا�شات  النماذج  وتغري هذه  املتغرية.  الإقت�شادي  الهبوط  وحجم 

اخل�شائر  حدة  لتقييم  املخاطر  عنا�شر  حتويل  على  مبنية  الرهونات 

لفئات  نقاط اخل�شائر  باختبار  اأي�شًا  وتقوم  الإ�شتثمار،  املحتملة على 

الإفرادية. الإ�شتثمارات  تتمثل يف  التي  املخاطر  حمددة من 

يف  امل�شتخدمة  واملدخالت  التقييم  وم�شامري  النماذج،  حتديد  اإن 

وذلك  ال�شوق  لديناميكية  تعديلها  يتم  الإقت�شادية  القيمة  تقييم 

بخ�شو�س بند الأ�شل املتعلق به وطبيعة الرهن مل�شاندة الإ�شتثمارات. 

التحركات  فيها  مبا  بقرو�س  امل�شنودة  للمعامالت  املوؤ�شرات  اإن 

اأعلى  تكون  والتي  اأ�شبوعي  اأ�شا�س  على  القرو�س  اأ�شعار  يف  املهمة 

تغيري  لإعادة  عليها  التح�شل  يتم  حمددة  ن�شبة  اأو  حمدد  مبلغ  عن 

كل  بني  من   25 املئوي  املركز  من  اأقل  اإىل  تدنى  قد  كقر�س  القيم، 

تركيب  لقيا�س  موؤ�شرات  اإىل  بالإ�شافة  القطاع.  يف  القرو�س  اأ�شعار 

الغطاء،  اإىل  املقربة  فح�س  ت�شم  والتي  امل�شمونة  املدينة  التعهدات 

اإزدياد   )1( معني  و�شع  يف  تكون  التي  بها  املتعلقة  الرهونات  تقييم 

الرهن  اإغالق  يوم،   60 من  لأكرث  )اإخالل  املجهد  القر�س  ن�شبة 

و�شلت  قد  تكون   )2( اأو  حمدد  مببلغ  التعهدات(  تقاي�س  وحتركات 

التحليالت  وت�شم  اإنتهاك  عنها  ينتج  قد  الإجهاد  من  معني  حد  اإىل 

فح�س  باإحتمال  التنبوؤ  النقدي،  التدفق  مناذج  الأخرى  النوعية 

الفوائد(.  اأو غطاء  الرهن  التحول )زيادة 

الت�شنيف،  لتغري  املحتمل  التاأثري  الأخرى  الكمية  القيا�شات  وت�شم 

الت�شنيف  تغري  وت�شم  كما  الإ�شتثمارات  على  املجربة  كاملوؤ�شرات 

املحفظة. �شمن  الأ�شول  على 

الإ�شتثمارات  على  الإئتمانية  للمخاطر  للتعر�شات  الأق�شى  احلد  اإن 

يقوم  الإ�شتثمارات.  لهذه  املدرجة  بالقيمة  املالية حمددة  الأوراق  يف 

املقابلة  للجهات  الإئتمانية  للت�شنيفات  منتظمة  مبراقبة  البنك 

الإ�شتثمارات. لديها  اأودعت  والتي 

)اأ(  بتاريخ 14 مايو 2008، ا�شتـحـوذ البـنك مـن خـالل �شـركتـه التابعة 

املـمـلـوكـة بالـكامل، بنـك اأبـوظبي التجاري هولدينغ )ماليزيا( ا�س 

دي اأن برهارد، على 25% من حقوق ملكية بنك اآر اإت�س بي كابيتال 

برهارد، ماليزيا )»ال�شركة الزميلة«(. 

 

   مت الإعرتاف بالزيادة يف تكلفة الإ�شتحواذ عن �شايف ح�شة البنك 

الطارئة  واملطلوبات  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  يف 

اإدراجها  ومت  ك�شهرة  درهم  األف   2.048.390 البالغة  املحددة 

قامت  الزميلة.  ال�شركات  يف  لالإ�شتثمار  املدرجة  القيمة  �شمن 

الإدارة بتقييم الإنخفا�س يف كامل القيمة املدرجة لالإ�شتثمارات 

يف ال�شركات الزميلة كما هو مبني يف اإي�شاح 4/5 وحددت عدم 

وجود خ�شائر اإنخفا�س القيمة.

   اإن ح�شة البنك يف اأرباح ال�شركة الزميلة يتم تعديلها لإطفاءات 

املوجودات امللمو�شة وغري امللمو�شة املحددة خالل تقييم ال�شهرة 

وكذلك مت تعديلها للفروقات الناجتة من حتويل املعايري املحا�شبية 

املاليزية اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية.

بور�شة  يف  برهارد  كابيتال  بي  اإت�س  اآر  ملكية  اأدوات  اإدراج     مت 

الأوراق املالية يف ماليزيا كما يف 31 دي�شمرب 2009 وبلغت قيمة 

 –  2008( درهم  األف   3.061.303 املدرجة  الإ�شتثمارات 

2.233.736 األف درهم(.

  يف 31 دي�شمرب 2009، حتوط البنك جزئيًا يف خماطر ترجمة العملة 

يف �شايف الإ�شتثمارات يف اآر اإت�س بي كابيتال برهارد من خالل العقود 

الآجلة للعمالت الأجنبية ومت ت�شنيف هذه العقود كم�شتقات حتوط. 

نتيجًة لأدوات التحوط مت الإعرتاف بخ�شائر مببلغ 107.360 األف درهم 

والتي مت اإحت�شابها يف بيان الدخل ال�شامل الآخر. مل جترى اأية �شحوبات 

الإ�شتثمارات يف  اإ�شتبعاد �شايف  ال�شنة نتيجة عدم  الأ�شهم خالل  من 

�شركة زميلة.

12   اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

2008

األف درهم

2009

األف درهم

4،327،529 4.474.784 اآر اإت�س بي كابيتال برهارد

100،000 - اأبوظبي للتمويل �س.م.خ. 

-  73.150 �شندوق النوخذة

-  34.725 �شندوق بنك اأبوظبي التجاري ملوؤ�شر »ا م ا�س �شي اأي لأ�شواق الإمارات«

4،427،529 4.582.659 القيمة املدرجة 

اإن تفا�شيل ا�شتثمار البنك يف ال�شركات الزميلة هي كما يلي:

ن�سبـة امللكيةبلد التاأ�سي�سالن�ساط الرئي�سيال�سركات الزميلة

20092008

 تـقـديـم كافـة الـخدمـات البـنـكيـة للـ�شـركـات والأفـراد)اأ( اآر اإت�س بي كابيتال برهارد

والـخـدمات الإ�شـالمـية والإ�شـت�شارات املالية والتاأمني 

والإ�شتثمارات العقارية

ماليزيا

%25%25

الإمارات التمويل العقاري)ب( اأبوظبي للتمويل �س.م.خ.

العربية املتحدة

-%20

ال�شتثمار يف الأ�شهم املدرجة يف بور�شة اأبوظبي و�شوق )ج( �سندوق النوخذة

دبي املايل ويف بور�شات اأخـرى يف دول جمـل�س التـعاون 

اخلليجي.

الإمارات 

العربية املتحدة

%22-

)د( �سندوق بنك اأبوظبي التجاري

        ملوؤ�سر »ا م ا�س �سي اأي لأ�سواق  

       الإمارات«

ال�شتثمار يف الأ�شهم املدرجة يف بور�شة اأبوظبي و�شوق 

دبي املايل و�شوق دبي املايل العاملي التي يحددها موؤ�شر 

�شندوق بنك اأبـوظـبـي التـجاري ملوؤ�شـر »ا م ا�س �شي اأي 

لأ�شواق الإمارات« ) »موؤ�شر الوراق املالية«(.

الإمارات 

العربية املتحدة

%30-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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ملكية  حقوق  من   %20 بن�شبة  بامل�شاهمة  البنك  قام   ،2008 �شنة  )ب(  خالل 

زميلة«(.  )»�شركة  املتحدة  العربية  الإمارات  �س.م.خ.،  للتمويل  اأبوظبي 

اإن الن�شاط الأ�شا�شي لل�شركة الزميلة هو التمويل العقاري. خالل ال�شنة، 

قام البنك با�شتبعاد 4% من ح�ش�شه يف اأبوظبي للتمويل �س.م.خ.، ونتج 

عن ذلك خف�س ح�شته يف امل�شاهمة اإىل 16%. مل ينتج عن هذه املعاملة 

اأية اأرباح اأو خ�شائر ناجتة عن الإ�شتبعاد وعليه، مت حتويل الإ�شتثمار اإىل 

املوجودات املالية املتاحة للبيع بقيمته املدرجة.

 

�شندوق  يف  امللكية  ح�شة  بزيادة  البنك  قام   ،2009 يونيو  من  )ج(    اإعتبارًا 

النوخذة واأ�شبح له تاأثري مهم على ال�شندوق. اإن الإ�شتثمار يف هذه ال�شركة 

الزميلة يحتفظ بـها لدى �شركة تابعة للبنك – �شندوق تغذية النوخذة. 

)د(  اعتبارا من يونيو 2009، قام البنك بزيادة ح�شة امللكية يف �شندوق بنك 

اأبوظبي التجاري ملوؤ�شر ام ا�س �شي اأي لأ�شواق الإمارات واأ�شبح له تاأثـري 

مهم على ال�شندوق. اإن هذا ال�شتثمار يف �شركة زميلة حتتفظ به �شركة 

تابعة للبنك - �شندوق تغذية موؤ�شر اأم ا�س �شي اأي لأ�شواق الإمارات. 

12   اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة )يتبع(

فيما يلي اأحدث املعلومات املالية املدرجة امللخ�شة لل�شركات الزميلة:

2008

األف درهم

2009

األف درهم

111.212.413 117.660.417 جمموع املوجودات

102.870.437 108.334.766 جمموع املطلوبات

8.341.976 9.325.651 �شايف املوجودات

3.665.193 4.357.319 جمموع اإيرادات الفوائد واإيرادات الت�شغيل الأخرى

1.116.834 997.564 جمموع ربح الفرتة

13   اإ�ستثمارات عقارية

2008

األف درهم

2009

األف درهم

445.730
632.492

كما يف 1 يناير

8.614
-  

حتويل من ممتلكات ومعدات، بال�شايف

178.148
)83.000(

)نق�س(/ زيادة يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات عقارية 

632.492 549.492 كما يف 31 دي�سمرب

14   موجودات اأخرى 

2008

األف درهم

2009

األف درهم

797.460 607.052 فوائد م�شتحقة القب�س 

17.795 37.743 �شرائب م�شتقطعة

145.915 121.985 م�شاريف مدفوعة مقدما 

70.562 106 ر�شيد مقا�شة مدين

887.669 4.631.510 اأوراق قبول

314.279 375.891 اأخرى

2.233.680 5.774.287

تن�شاأ اأوراق القبول عندما ي�شمن البنك الدفعات مقابل تقدمي م�شتندات م�شحوبة مبوجب خطابات الإئتمان. 

مت حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية للبنك من قبل مقّيمني م�شتقلني لي�شت لهم �شلة بالبنك. يتم تقدير القيمة العادلة لالإ�شتثمارات العقارية 

بانتظام باإعتبار الأ�شعار احلالية لنف�س العقارات يف نف�س املوقع والظروف، مع التعديالت ليتم عك�س اأي تغريات يف الطبيعة، املوقع، اأو الظروف الإقت�شادية 

منذ تاريخ ح�شول العملية بهذه الأ�شعار. اإن التاريخ الفعلي لتقييم الإ�شتثمارات هو 31 دي�شمرب 2009. اإن جميع الإ�شتثمارات العقارية للبنك موجودة يف 

الإمارات العربية املتحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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15   ممتلكات ومعدات، �سايف

املجموع

األف درهم

اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

األف درهم

معدات وملحقات احلا�سب الآيل

األف درهم

اأثـاث ومعدات و�سيارات

األف درهم

عقارات م�ستاأجرة

األف درهم

عقارات مبلكية حرة

األف درهم

التكلفة اأو التقييم

793.803 39.259 191.172 93.060 57.136 413.176 كما يف 1 يناير 2008

)2.053(  - )79( )934(  - )1.040( فرق عملة

152.816 135.966 3.515 11.651 317 1.367 اإ�شافات خالل ال�شنة

4.113 )52.550( 28.477 13.887 7.404 6.895 حتويالت

)2.365( )2.365(  -  -  -  - حتويل اإىل امل�شاريف

)24.821(  -  -  -  - )24.821( حتويل اإىل اإ�شتثمارات عقارية

921.493 120.310 223.085 117.664 64.857 395.577 كما يف 1 يناير 2009

480  - 17 463  -  - فرق عملة

311.096 295.309 7.494 2.642 141 5.510 اإ�شافات خالل ال�شنة

 - )139.463( 108.917 12.694 12.778 5.074 حتويالت

)2.741( )2.741(  -  -  -  - حتويل اإىل امل�شاريف

)4.665(  - )1.221( )1.706( )1.562( )176( اإ�شتبعادات خالل ال�شنة

1.225.663 273.415 338.292 131.757 76.214 405.985 كما يف 31 دي�سمرب 2009

الإ�ستهالك ااملرتاكم

305.413  - 100.113 55.194 17.582 132.524 كما يف 1 يناير 2008

)884(  - )48( )825(  - )11( فرق عملة

57.330  - 24.695 12.080 5.585 14.970  حممل خالل ال�شنة

)16.207(  -  -  -  - )16.207( حتويل اإىل اإ�شتثمارات عقارية

345.652  - 124.760 66.449 23.167 131.276 كما يف 1 يناير 2009

228  - 17 215  - )4( فرق عملة

89.083  - 51.738 14.842 6.591 15.912  حممل خالل ال�شنة

)1.021(  - )516( )493(  - )12( اإ�شتبعادات خالل ال�شنة

433.942 - 175.999 81.013 29.758 147.172 كما يف 31 دي�سمرب 2009

القيمة املدرجة

791.721 273.415 162.293 50.744 46.456 258.813 كما يف 31 دي�سمرب 2009

575.841 120.310 98.325 51.215 41.690 264.301 كما يف 31 دي�سمرب 2008

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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16   اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

2008

األف درهم

2009

األف درهم

998.342

5.906.921

523.878

4.214.323
ح�شابات جارية وودائع حتت الطلب

ودائع - بنوك

6.905.263 4.738.201

17   ودائع العمالء

2008

األف درهم

2009 

األف درهم

الفئة:

14.653.828 17.510.668 ودائع لأجل وحتت الطلب 

1.230.648 1.271.803 ح�شابات توفري

64.438.702 56.607.806 ودائع ثابتة

545.400 495.150 ودائع حكومية طويلة الأجل )اإي�شاح 9(

2.115.062 7.266.047 ودائع متعلقة مبنتجات اإ�شالمية 

1.377.181 3.148.483 اأوراق جتارية باليورو

84.360.821 86.299.957

القطاع:

15.489.461 20.682.752 اأفراد

38.690.102 43.579.493 جتاري

30.181.258 22.037.712 حكومي

84.360.821 86.299.957

مت ا�شدار الأوراق التجارية باليورو عامليًا و�شدرت غالبيتها يف اململكه املتحدة وبلدان اوروبيه اخرى. 

تت�شمن الودائع املتعلقة مبنتجات اإ�شالمية ما يلي:

2008

األف درهم

2009 

األف درهم

املنتجات
158.697 4.899.358 ودائع م�شاربة وح�شابات توفري

1.937.984 757.972 ودائع وكالة

18.381 1.608.717 وديعة

2.115.062 7.266.047

18   اأوراق مالية اإلزامية التحويل

خالل �شنة 2008، اأ�شدر البنك اأوراق مالية اإلزامية التحويل بقيمة اإ�شمية بلغت 4.800.000 األف درهم قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم عادية جديدة خالل 3 �شنوات 

مبوجب   »1« الأوىل  الطبقة  �شمن  التحويل  الإلزامية  املالية  الأوراق  تعترب  اأن  على  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  البنك  اأعتمد  الإ�شدار.  تاريخ  من 

متطلبات كفاية راأ�س املال ووفقًا لذلك تدخل يف اإحت�شاب كفاية راأ�س املال )اإي�شاح 49(. ت�شتحق فوائد على هذه الأوراق حتى تاريخ التحويل كل ربع �شنة ب�شعر 

1.5% بال�شنة.  ايبور زائد 

17   ودائع العمالء)يتبع(

توزيع الأرباح على حاملي ح�شاب ال�شتثمار

يتم توزيع الأرباح بني الودائع وح�شابات الإدخار وامل�شاهمني وفقًا لتعليمات هيئة الفتوى وال�شريعة:

�شـايف الـدخـل مـن كافـة عـنا�شـر املـ�شـاربـة يف نـهايـة كـل ربـع �شـنة هو �شايف الأرباح القابلة للتـوزيـع بيـن امل�شاهمـني واملودعـني واأ�شحاب حـ�شـابـات الإدخـار.

بعد  لالإ�شتثمار  منف�شلة  ح�شاب  طريقة  باعتماد  وذلك  �شنة  ربع  كل  نهاية  يف  الأرباح  �شايف  من  الإدخار  وح�شابات  املقيدة  غري  الإ�شتثمار  ح�شة  اإحت�شاب  يتم 

خ�شم ن�شبة ر�شوم امل�شاربة املعلنة املتفق عليها.

اإن توزيعات اأرباح حاملي ودائع وكالة خالل ال�شنة بلغت 104،777 األف درهم )2008 – 27،865 األف درهم(.

اإن العائدات امل�شتلمة من اإ�شدار الأوراق املالية الإلزامية التحويل قد مت تق�شيمها اإىل عن�شر الإلتزام الذي ين�شاأ من دفعات الفوائد وعن�شر حقوق امللكية، والذي ميثل 

القيمة امل�شتقبلية املتبقية لت�شليم حقوق ملكية البنك كما يلي:

األف درهم

4.800.000 عوائد اإ�شدار 

)21.635( تكلفة الإ�شدار

4.778.365 �شايف العوائد املح�شلة

)144.482( عن�شر الإلتزام عند الإعرتاف الأويل

4.633.883 عن�شر حقوق امللكية عند الإعرتاف الأويل

2008

األف درهم

2009
األف درهم

144.482 168.435 عن�شر الإلتزام عند الإعرتاف الأويل

168.106 153.296 تكلفة الفائدة لل�شنة

)144.153( )212.682( الفائدة املدفوعة خالل ال�شنة

168.435 109.049

مت اإحت�شاب الفائدة املحملة لل�شنة بتطبيق �شعر الفائدة الفّعال مبعدل 2.08% �شنويًا )2008 - 7.80% �شنويًا(. يتم قيا�س عن�شر املطلوبات بالتكلفة املطفاأة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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19   قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل

اإن تفا�شيل القرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل كما يف 31 دي�شمرب 2009 هي كما يلي:

املجموع

األف درهم

3-5 �شنوات

األف درهم

1-3 �شنوات

األف درهم

خالل �شنة

األف درهم
العملة  الأداة

164.605 -  164.605 - دولر ا�شرتايل  اأوراق مالية غري م�شمونة

142.092 -  142.092 - دولر هوجن كوجن 

198.734 -  198.734 - ين ياباين 

2.950.337 -  2.950.337 - جنيه ا�شرتليني  

131.401 -  131.401 - كرونا �شلوفاكية 

49.652 -  49.652 - رند جنوب اأفريقيا 

1.597.188 -  1.064.792 532.396 فرنك �شوي�شري

379.645 -  -  379.645 دولر �شنغافوري

3.453.000 1.253.000 1.300.000 900.000 درهم اإماراتي 

7.492.920 3.673.000 73.460 3.746.460 دولر اأمريكي

16.559.574 4.926.000 6.075.073 5.558.501

10.820.658 3.739.849 3.789.801 3.291.008 دولر اأمريكي قرو�س م�شرتكة

402.194 402.194 -  - دولر اأمريكي  قرو�س مبادلة جمموع العائد

234.200 234.200 -  - درهم اإماراتي  

440.760 440.760 -  - دولر اأمريكي  قرو�س عقود اإعادة ال�شراء

28.457.386 9.743.003 9.864.874 8.849.509

464.418

تعديالت القيمة العادلة على القرو�س الق�سرية 

واملتو�سطة الأجل والتي مت التحوط لها 

28.921.804

تت�شمن القرو�س الق�شرية واملتو�شطة الأجل مبلغ 2.523.792 األف درهم وقد مت التحوط له باإ�شتعمال عقود مقاي�شة العمالت املتداخلة.

19   قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل

اإن تفا�شيل القرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل كما يف 31 دي�شمرب 2008 هي كما يلي:

املجموع

األف درهم

3-5 �شنوات

األف درهم

1-3 �شنوات

األف درهم

خالل �شنة

األف درهم
العملة  الأداة

126.489 126.489 -  - دولر ا�شرتايل  اأوراق مالية غري م�شمونة

256.366 -  -  256.366 يورو

142.181 94.787 47.394 - دولر هوجن كوجن 

202.917 -  202.917 - ين ياباين 

2.677.158 -  2.677.158 - جنيه ا�شرتليني  

127.629 127.629 -  - كرونا �شلوفاكية 

39.083 39.083 -  - رند جنوب اأفريقيا 

1.550.225 -  1.550.225 - فرنك �شوي�شري 

369.749 -  369.749 - دولر �شنغافوري 

5.413.000 1.253.000 -  4.160.000 درهم اإماراتي 

4.021.935 -  3.783.190 238.745 دولر اأمريكي

14.926.732 1.640.988 8.630.633 4.655.111

12.273.330 6.978.700 3.474.658 1.819.972 دولر اأمريكي قرو�س م�شرتكة

820.372 -  -  820.372 يورو

28.020.434 8.619.688 12.105.291 7.295.455

406.755
تعديالت القيمة العادلة على القرو�س الق�شرية 

واملتو�شطة الأجل والتي مت التحوط لها 

28.427.189

تت�شمن القرو�س الق�شرية واملتو�شطة الأجل مبلغ 2.762.537 األف درهم والتي قد مت التحوط له باإ�شتعمال عقود مقاي�شة العمالت املتداخلة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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19   قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل )يتبع(

ت�شتحق دفعات الفائدة على الأوراق املالية غري امل�شمونة كل ربع �شنة ون�شبة الفائدة كما يف 31 دي�شمرب 2009 هي كما يلي:

3-5 �شنوات 1-3 �شنوات خالل �شنة العملة

-
 فائدة على اأ�شا�س معدل �شعر الدولر الأ�شرتايل 

لثالثة اأ�شهر زائد 30 نقطة اأ�شا�شية.

- دولر ا�شرتايل

-
 فائدة على اأ�شا�س معدل �شعر هوجن كوجن املعرو�س 

لثالثة اأ�شهر زائد 29-35 نقطة.

- دولر هوجن كوجن

- فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 1.66% بال�شنة.
- ين ياباين

- فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 5.625% بال�شنة.
- جنيه ا�شرتليني 

-
فائدة على اأ�شا�س بريبور لثالثة اأ�شهر زائد 11 نقطة 

اأ�شا�شية.

- كرونا �شلوفاكية

فائدة على اأ�شا�س جيبار لثالثة اأ�شهر زائد 41 نقطة 

اأ�شا�شية.

- رند جنوب اأفريقيا

- فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 2.76% بال�شنة.
 فائدة على اأ�شا�س ليبور لثالثة اأ�شهر زائد

10 نقاط اأ�شا�شية.
فرنك �شوي�شري

- - فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 4.08% بال�شنة. دولر �شنغافوري

فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 

6% بال�شنة.

فائدة على اأ�شا�س ايبور لثالثة اأ�شهر زائد 250 نقطة 

اأ�شا�شيًة.

 فائدة على اأ�شا�س ايبور لثالثة اأ�شهر زائد

200 نقطة اأ�شا�شية.
درهم اإماراتي 

فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 

4.75% بال�شنة.

فائدة على اأ�شا�س ليبور لثالثة اأ�شهر زائد 30 اإىل 110 

نقطة اأ�شا�شية.

 فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 5.25% �شنويًا 

وثالثة اأ�شهر ليبور زائد 35 نقطة اأ�شا�شية.
دولر اأمريكي

الفائدة على الأوراق املالية غري امل�شمونة والتي عليها متاأخرات م�شتحقة الدفع واأ�شعار الكوبون يف 31 دي�شمرب 2009 كما يلي: 

اأكرث من 5 �شنوات العملة

فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 12.75% بال�شنة لرية تركي

فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 6% بال�شنة درهم اإماراتي

فائدة مبعدل ثابت ب�شعر 5.3875% بال�شنة دولر اأمريكي

21   مطلوبات اأخرى

2008

األف درهم

2009
األف درهم

700.122 992.049 فوائد م�شتحقة الدفع

109.906 130.973 خم�ش�شات نهاية اخلدمة للموظفني

504.950 736.492 دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

271.194 606 ح�شاب مقا�شة دائن

127.202 263.881 اإيرادات موؤجلة

887.669 4.631.510 اأوراق قبول

1.134.314 985.154 اأخرى

3.735.357 7.740.665

تن�شاأ اأوراق القبول عندما ي�شمن البنك الدفعات مقابل تقدمي م�شتندات م�شحوبة مبوجب خطابات الإئتمان. 

ت�شتحق دفعات الفائدة على القر�س امل�شرتك كل �شهر ب�شعر كوبون يعادل 25 نقطة اأ�شا�شية اإىل 27.5 نقطة اأ�شا�شية زيادة على ليبور ل�شهر، وت�شتحق دفعات 

الفائدة على القر�س امل�شرتك كل ربع �شنة ب�شعر كوبون يعادل 27.5 نقطة اأ�شا�شية اإىل 185 نقطة اأ�شا�شية زيادة على ليبور لثالثة اأ�شهر. يحق للبنك اأن ميدد 

القر�س امل�شرتك ملدة عامني اإ�شافيني من تاريخ الإ�شتحقاق. ت�شتحق دفعات الفائدة على الأوراق املالية الثانوية ب�شعر �شرف عائم كل ربع �شنة ب�شعر كوبون يعادل 

60 نقطة اأ�شا�شية زيادة على ليبور لثالثة اأ�شهر.

لدى البنك اأي�شًا ت�شهيالت غري م�شمونة وغري م�شتخدمة بقيمة 25.000 األف دولر اأمريكي )2008 – 175.000 األف دولر اأمريكي( من جمموعة بنوك مع 

فرتة �شحب ل�شتة اأ�شهر.

 20   قرو�س طويلة الأجل

2008 

األف درهم

2009 

األف درهم
العملة الأداة

88،527 90،204 لرية تركي اأوراق مالية غري م�شمونة

500،000 500،000 درهم اإماراتي

73،460 73،460 دولر اأمريكي

661،987 663،664

1،469،200 1،328،891 دولر اأمريكي �شندات ثانوية ب�شعر فائدة عائمة

-  6،617،456 درهم اإماراتي قرو�س الطبقة الثانية »2«

8،172 9،483 تعديالت القيمة العادلة على قرو�س طويلة الأجل والتي مت التحوط لها 

2،139،359 8,619,494

ت�شتحق الفائدة على ال�شندات الثانوية ب�شعر فائدة عائمة كل ثالثة اأ�شهر 

ب�شعر كوبون يعادل 60 نقطة اأ�شا�شية زيادة على ليبور لثالثة اأ�شهر. مت 

دولة  خارج  مالية  موؤ�ش�شات  من  الثانوية  املالية  الأوراق  على  احل�شول 

الإمارات العربية املتحدة وهي موؤهلة كقر�س ثانوي راأ�شمايل بالدرجة 

الثانية للخم�س �شنوات الأوىل ولغاية عام 2011 وبعد ذلك يتم اإطفاوؤها 

راأ�س  كفاية  اإحت�شاب  لأغرا�س  وذلك   2016 ولغاية  �شنويًا   %20 مبعدل 

املال )اإي�شاح 49( اإذا مل يتم اإ�شرتجاعها خالل عام 2011. مت اإعتماد 

هذا من قبل البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

قر�س الطبقة الثانية »2«

العربية  المارات  دولة  يف  الحتادية  احلكومة  قامت   ،2008 عام  يف 

املتحدة بتوفري دعم ال�شيولة على �شكل ودائع حكومية جديدة يف البنوك 

التجارية الرئي�شية لدولة الإمارات العربية املتحدة، مبا فيها بنك اأبوظبي 

التجاري. يف نهاية عام 2008، قامت احلكومة الحتادية لدولة الإمارات 

من  موؤهل  لقر�س  الودائع  هذه  لتحويل  عر�س  بتقدمي  املتحدة  العربية 

2009، وافق البنك على تطبيق خيار حتويل  الطبقة الثانية. يف مار�س 

احلكومة  من  امل�شتلمة  درهم  األف   6.617.456 مببلغ  العمالء  ودائع 

الحتادية لقر�س موؤهل من الطبقة الثانية. بح�شب العر�س، اإن قر�س 

وت�شتحق  الإ�شدار  تاريخ  من  �شنوات   7 خالل  ي�شتحق  الثانية  الطبقة 

الفوائد كل ربع �شنة مبعدل 4% �شنويًا اإبتداًء من 31 مار�س 2009 لأول 

�شنتني و 4.5% �شنويًا لل�شنة الثالثة و 5% �شنويًا لل�شنة الرابعة و %5.25 

بالكامل  اأو  القر�س جزئيًا  بت�شديد  خيار  للبنك  املتبقية.  للفرتة  �شنويًا 

ال�شنوات اخلم�س الأوىل من تاريخ الإ�شدار. لأغرا�س تنظيمية  بنهاية 

اإن هذا القر�س موؤهل للطبقة الثانية لراأ�س املال.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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22   راأ�س املال

امل�شدر واملدفوع بالكامل امل�شرح به 

2008

األف درهم

2009
األف درهم األف درهم

4.810.000 4.810.000 4.810.000 ا�شهم عادية بقيمة 1 درهم

2008

األف درهم
عدد الأ�شهم

2009
األف درهم عدد الأ�شهم

4.000.000 4.000.000.000 4.810.000 4.810.000.000 كما يف 1 يناير 

810.000 810.000.000 -  - اأ�شهم منحة م�شدرة خالل ال�شنة 

4.810.000 4.810.000.000 4.810.000 4.810.000.000 كما يف 31 دي�شمرب

اإن احلركة على برنامج الأ�شهم هو كما يلي:

2008 2009

-  14.346.260 الأ�شهم امل�شتحقة يف 1 يناير

14.346.260 - الأ�شهم املمنوحة خالل ال�شنة 

-  
)1.172.932(

الأ�شهم املوزعة خالل ال�شنة

14.346.260 13.173.328 الأ�شهم امل�شتحقة يف 31 دي�شمرب

-  - الأ�شهم املوزعة يف 31 دي�شمرب 

2008

األف درهم

2009

األف درهم

12.423 12.270 تكاليف »الربنامج« معرتف بها يف بيان الدخل

27   اإيرادات الفوائد

2008

األف درهم

2009

األف درهم

608،279 139،828 قرو�س و�شلفيات للبنوك

5،194،926 6،596،749 قرو�س و�شلفيات للعمالء

142،705 161،246 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

5،945،910 6,897,823

اأبوظبي  هيئة  قبل  من  اململوكة  الأ�شهم  كامل  حتويل  مت   ،2006 �شنة  خالل 

جمل�س  اىل  واملدفوع  امل�شدر  املال  را�س  من   %64.841 والبالغة  لال�شتثمار 

وافق   .2006 عام  من   16 رقم  القانون  مبوجب  وذلك  لال�شتثمار  اأبوظبي 

غري  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  يف  الأ�شهم  هذه  بتحويل  البنك  م�شاهمو 

العاديه للبنك التي عقدت يف 18 مار�س 2007. 

لحقًا لإجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية املنعقدة بتاريخ 31 مار�س 2009، 

األف درهم متثل   481.000 بقيمة  اأرباح نقدية  توزيع  امل�شاهمون على  وافق 

10% من راأ�س املال املدفوع ل�شنة 2008 )2007: توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 

400.000 األف درهم واأ�شهم منحة بقيمة 810.000 األف درهم والتي متثل 

10% و 20.25% من راأ�س املال املدفوع على التوايل(.

23   احتياطيات نظامية واأخرى

الحتياطي النظامي

وفقا للمادة رقم 82 من القانون الحتادي رقم 10 ل�شنة 1980، يتم حتويل 

اإيقاف  للبنك  النظامي. ميكن  الحتياطي  اإىل  ال�شنة  اأرباح  �شايف  10% من 

هذا التحويل عندما يبلغ ر�شيد الحتياطي النظامي 50% من راأ�شمال البنك 

املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

الحتياطي القانوين

1984 )وتعديالته(  ل�شنة   8 التجارية الحتادي رقم  ال�شركات  لقانون  وفقا 

واملادة رقم 84 من النظام الأ�شا�شي للبنك، يتم حتويل 10% من �شايف اأرباح 

عندما  التحويل  هذا  اإيقاف  للبنك  ميكن  القانوين.  الحتياطي  اإىل  ال�شنة 

هذا  اإن  املدفوع.  البنك  راأ�شمال  من   %50 القانوين  الحتياطي  ر�شيد  يبلغ 

الحتياطي غري قابل للتوزيع.

الحتياطي العام 

وفقًا للمادة 84 يف النظام الأ�شا�شي للبنك، مت حتويل ن�شبة اإ�شافية من �شايف 

اأرباح ال�شنة اإيل احتياطي عام بناءًا على تو�شية جمل�س الإدارة. ميكن للبنك 

25% يف راأ�س مال  العام  التحويل عندما يبلغ ر�شيد الحتياطي  اإيقاف هذا 

البنك املدفوع. اإن هذا الحتياطي ممكن اأن ي�شتخدم فقط بناءًا على تو�شية 

جمل�س الإدارة وموافقة امل�شاهمني. 

احتياطي طوارئ 

غري  امل�شتقبلية  الطوارئ  اأو  املخاطر  ملقابلة  الحتياطي  هذا  ان�شاء  مت  لقد 

املتوقعة وغري املنظورة التي قد تنتج عن املخاطر البنكية العامة.

اأ�سهم برنامج حوافز املوظفني  24

 

اأن�شاأ البنك برنامج حوفز طويل الأجل للموظفني )»الربنامج«( وذلك بغر�س 

واإبقائهم. ووفقًا للربنامج، �شيتم منح  الرئي�شيني اجليدين  تقدير املوظفني 

املوظفني اأ�شهم يف البنك عندما ت�شتويف �شروط الإكت�شاب. مت احل�شول على 

هذه الأ�شهم من �شوق الأوراق املالية من قبل البنك ب�شعر ال�شوق ال�شائد كما 

املنح  تاريخ  يف  كما  املمنوحة  لالأ�شهم  العادلة  القيمة  بلغت  ال�شراء.  بتاريخ 

على  املوحد  الدخل  بيان  يف  بها  الإعرتاف  مت  والتي  درهم،  األف   38.131

اأ�شا�س معدل ثابت ملدة 3 �شنوات من فرتة منحها. ومت الإحتفاظ بهذا الإ�شم 

من قبل اأي �شي بي ال تي اآي بي )اآي اأو اأم( املحدودة وهي �شركة تابعة، حتى 

يتم اإ�شتيفاء �شروط الإكت�شاب.

قررت ووافقت جلنة الرت�شيح/ الأجور وجلنة املوارد الب�شرية على منح اأ�شهم 

ملوظفي الإدارة الرئي�شيني على اأ�شا�س موؤ�شرات الأداء الرئي�شية للبنك وح�شب 

الراتب ال�شنوي لكل موظف. اإن تفا�شيل الربنامج هي كما يلي:

تاريخ املنح – 1 يناير 2008

عدد الأ�شهم املمنوحة – 14.346.260

�شروط الإكت�شاب – خدمة لثالث �شنوات من تاريخ املنح اأو ظروف خا�شة 

خالل فرتة املنح مثل )الوفاة اأو العجز اأو التقاعد اأو اإنهاء اخلدمة(

25   اأن�سبة اأرباح مقرتحة للتوزيع

ل  اأن  الإدارة  جمل�س  اإقرتح   ،2009 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة 

يتم دفع اأرباح نقدية من راأ�س املال املدفوع كتوزيعات. )2008: دفع 

توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 481.000 األف درهم 10% من راأ�س املال 

ال�شنوي  الإجتماع  يف  امل�شاهمني  اإعتماد  اإىل  هذا  يخ�شع  املدفوع(. 

للجمعية العمومية.

26   �سندات راأ�س مال

للتعامل مع الأزمة  اإ�شرتاتيجية احلكومة  2009، وكجزء من  يف فرباير 

القت�شادية العاملية، ق�شم املالية حلكومة اأبوظبي بالكتتاب يف �شندات 

راأ�س مال تنظيمية من الطبقة الأوىل »1« )»ال�شندات«( من بنك اأبوظبي 

اإىل  بالإ�شافة  )»ال�شندات«(،  درهم  مليار   4 اإ�شمية  بقيمة  التجاري 

�شندات راأ�س مال اأخرى مماثلة يف البنوك التجارية الرئي�شية الأخرى 

يف اإمارة اأبوظبي. 

ل تتمتع هذه ال�شندات بحق الت�شويت، وهي �شندات دائمة غري جممعة 

لالأرباح ولي�س لها تاريخ حمدد لل�شداد، وهي قابلة لال�شرتداد من جهة 

مبا�شرة  التزامات  ال�شندات  هذه  ومتثل  معينة،  ل�شروط  وفقًا  الإ�شدار 

تفا�شل  اأي  دون  رتبتها  وتت�شاوى يف  البنك  وثانوية على  وغري م�شمونة 

بينها. وتاأتي حقوق والتزامات حاملي ال�شندات بعد مطالبات الدائنني 

ت�شتحق   %6 بن�شبة  �شنوي  فائدة  ملعدل  ال�شندات  تخ�شع  الرئي�شيني. 

ل�شتة  عائمة  فائدة  ومعدل   2014 فرباير  حتى  اأ�شهر  �شتة  كل  الدفع 

للبنك  يحق  اأنه  اإل  ذلك،  بعد  �شنويًا   %2.3 اإىل  بالإ�شافة  ايبور  اأ�شهر 

وفقًا لتقديره احل�شري اأن يختار عدم اإجراء دفعات الق�شائم. ل يحق 

حلاملي ال�شندات مطالبة البنك بدفعات الق�شائم ول يعترب خيار البنك 

على عدم تقدمي دفعات الق�شائم مبثابة اإخالل. وعالوًة على ذلك، فاإن 

هناك ظروفًا معينة يحظر على البنك يف ظلها القيام بدفعات الق�شائم 

بتاريخ الدفعة املعنية )»حالت ت�شتوجب عدم الدفع«(. 

يف حال قام البنك باختيار عدم الدفع اأو يف حال الأحداث التي ت�شتوجب 

عدم الدفع، فاإنه ل يحق جلهة الإ�شدار: )اأ( الإعالن عن اأو دفع اأو توزيع 

اأية اأرباح؛ اأو )ب( املطالبة اأو �شراء اأو اإلغاء اأو تخفي�س اأو ال�شتحواذ 

اأوراق مالية من جهة  اأو  املال  راأ�س  اأي جزء من  و�شيلة كانت على  باأي 

التي  املالية  الأوراق  با�شتثناء  منها،  اأقل  اأو  لل�شندات  م�شاوية  الإ�شدار 

اأي  اأو التحويل اإىل حقوق ملكية يف  اإلزامية الت�شوية  تن�س بنودها على 

حالة اإل اإذا مت، اأو حلني، �شداد دفعتني ثابتتني متتاليتني بالكامل. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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28   م�ساريف الفوائد

2008

األف درهم

2009

األف درهم

279.612 215.396 ودائع البنوك

1.820.881 2.468.462 ودائع العمالء

1.168.835 476.722 اأوراق مالية مدينة مت اإ�شدارها ومطلوبات تابعة

168.106 356.323 فوائد اأوراق مالية و�شندات

3.437.434 3.516.903

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت   29

2008

األف درهم

2009

األف درهم

اإيرادات من الر�شوم والعمولت

462.649 456.608 ر�شوم بنكية لالأفراد

320.468 382.267 ر�شوم بنكية لل�شركات

170.141 86.575 ر�شوم الأن�شطة البنكية الإ�شتثمارية

31.109 18.436 ر�شوم و�شاطة

52.589 67.246 ر�شوم من �شناديق الإئتمان والأن�شطة الإئتمانية الأخرى

17.579 40.660 ر�شوم اأخرى

1.054.535 1.051.792 جمموع اإيرادات الر�شوم والعمولت

)72.441( )66.168( م�شاريف الر�شوم والعمولت

982.094 985.624 �شايف اإيرادات الر�شوم والعمولت

30   �سايف الربح من التعامل بالعمالت الأجنبية

يت�شمن �شايف الربح من التعامل بالعمالت الأجنبية �شايف اأرباح املتاجرة، الأرباح واخل�شائر الناجتة من العقود الفورية والآجلة، اخليارات، العقود امل�شتقبلية، 

والفروقات الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية للبنك.

 31   �سايف اأرباح اإ�ستثمارات لغر�س املتاجرة واإ�ستثمارات يف اأوراق مالية

2008

األف درهم

2009

األف درهم

)10.687( 7.497 �شايف اأرباح/ )خ�شائر( من اإ�شتثمارات لغر�س املتاجرة

89.252 64.081 �شايف الربح من بيع اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

78.565 71.578

32   خم�س�سات اإنخفا�س القيمة   

2008

األف درهم

2009

األف درهم   

758.440 2.968.315 خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة على القرو�س والت�شهيالت، �شايف من املبالغ امل�شرتدة )اإي�شاح 9(

296.070 540.109 خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة على الإ�شتثمارات يف الأوراق املالية – )اإي�شاح 11(

443.637 244.550 خم�ش�شات اإنخفا�س القيمة من مقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان )اإي�شاح 37(

1.498.147 3.752.974

 

2008 2009

1.236.592 )559.448( �شايف )خ�شائر(/ اأرباح ال�شنة العائدة اإىل حقوق امللكية يف البنك )باآلف الدراهم( 

168.106 153.296 ي�شاف: فوائد على الأوراق املالية الإلزامية التحويل لل�شنة

-  )120.000( ينزل: الفائدة املدفوعة ل�شندات راأ�س املال )باآلف الدراهم(

1.404.698 )526.152( �شايف )اخل�شائر(/ الأرباح املعدلة العائدة اإىل حقوق امللكية يف البنك خالل ال�شنة )باآلف الدراهم( )اأ(

4.810.000 4.810.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم يف الإ�شدار خالل ال�شنة )بالآلف(

531.444 785.597 ي�شاف: املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم الناجتة عن الأوراق املالية الإلزامية التحويل )بالآلف(

)1.018( )13.564( ينزل: املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم الناجتة من برنامج خيار �شراء الأ�شهم للموظفني )بالآلف(

5.340.426 5.582.033 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم يف الإ�شدار خالل ال�شنة )بالآلف( )ب(

0.26 )0.09( )اخل�شارة(/ العائد الأ�شا�شي على ال�شهم )بالدراهم( )اأ(/ )ب( 

33   العائد على ال�سهم

الأ�سا�سي 

يتم احت�شاب العائد الأ�شا�شي على ال�شهم وذلك بق�شمة �شايف اأرباح ال�شنة العائدة اإىل حقوق امللكية يف البنك على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم 

القائمة خالل ال�شنة.

اإن الأ�شهم العادية التي �شوف ت�شدر عند حتويل ال�شندات الإلزامية التحويل مت اإدراجها يف اإحت�شاب العائد الأ�شا�شي على ال�شهم.

34   ال�سرائب

اإن ال�شرائب الناجتة عن عمليات الفروع العاملة يف الهند وال�شركات التابعة اخلارجية مت اإحت�شابها وفقًا لقانون ال�شرائب يف الهند والبلدان املتواجدة 

فيها ال�شركات التابعة.

36   املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

يقوم البنك باإبرام تعامالت مع كبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا للبنك واملن�شاآت املتعلقة بهم �شمن �شياق اأعماله العتيادية وبالأ�شعار 

التجارية للفوائد والعمولت.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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35   النقد ومرادفات النقد

ت�شتمل النقد ومرادفات النقد واملدرجة يف بيان التدفقات النقدية املوحد على مبالغ بيان املركز املايل التالية:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

3.911.009 4.139.015 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

17.528.422 18.348.988 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

)6.905.263( )4.738.201( اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

14.534.168 17.749.802

)488.168( )919.535( ينزل: اأر�شدة م�شتحقة من البنوك ونقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية – تاريخ الإ�شتحقاق اأكرث من 3 اأ�شهر 

1.098.109 2.543.652 ي�شاف: اأر�شدة م�شتحقة للبنـوك – تاريـخ الإ�شتحقـاق اأكرث من 3 اأ�شهر

15.144.109 19.373.919

 

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

اإن الأر�شدة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة واملدرجة �شمن بيان املركز املايل املوحد هي كما يلي:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

قرو�س و�شلفيات:

116.697 30.296 اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة

36.018 30.776 اإىل املدراء الرئي�شيني 

152.715 61.072

ودائع العمالء:

14.291 297.470 من اأع�شاء جمل�س الإدارة

6.611.400 2.368.396 من كبار امل�شاهمني 

8.345 16.939 من املدراء الرئي�شيني

6.634.036 2.682.805

اأوراق مالية اإلزامية التحويل:

800.000 800.000 من كبار امل�شاهمني 

ا�شتثمارات يف حمافظ مدارة بوا�شطة البنك – بالقيمة العادلة:

71.283 - ا�شتثمارات متاحة للبيع  

التزامات ومطلوبات طارئة غري قابلة للنق�س:

62.276 6.064 اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة

اإن اأهم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�شنة هي كما يلي:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

اإيرادات الفوائد والر�شوم والعمولت:

1.702 410 - اأع�شاء جمل�س الإدارة

588 1.650 - املدراء الرئي�شيني 

126.376 60.068 - ن�شاطات اإئتمان

128.666 62.128

م�شروفات الفوائد:

229 17.451 - اأع�شاء جمل�س الإدارة

66.729 31.496 - كبار امل�شاهمني

84 472 - املدراء الرئي�شيني 

67.042 49.419

اإن مكافاآت املدراء الرئي�شيني خالل ال�شنة كانت كما يلي:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

45.925 33.260 مكافاآت ق�شرية الأجل

4.750 - مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة 

50.675 33.260

37   التزامات ومطلوبات طارئة

لقد كان لدى البنك اللتزامات واملطلوبات الطارئة التالية كما يف 31 دي�شمرب:

2008

األف درهم

2009
األف درهم

التزامات نيابًة عن عمالء

8.682.852 4.107.386 اعتمادات م�شتندية

15.989.632 16.077.519 خطابات �شمان

4.278.420 4.791.152 التزامات قابلة لاللغاء لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية 

18.324.032 18.820.730 التزامات غري قابلة لاللغاء لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية 

2.395.094 2.007.017 مقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان

49.670.030 45.803.804

اأخرى

505.590 190.920 التزامات م�شاريف راأ�شمالية م�شتقبلية 

119.579 245.409 التزامات اإ�شتثمار يف اأوراق مالية

50.295.199 46.240.133

36   املعامالت مع الأطراف ذات العالقة)يتبع(

اإن املعامالت بني البنك وال�شركات التابعة قد مت حذفها عند التوحيد ومل يتم الإف�شاح عنها يف هذا الإي�شاح.

يتم تخ�شي�س وت�شديد مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة كتوزيع من �شايف 

ربح ال�شنة وفقًا لبنود القانون الحتادي رقم )8( اخلا�س بال�شركات 

التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. اإن عدد موظفي الإدارة 

الرئي�شيني كما يف 31 دي�شمرب 2009 هو 10 )2008 : 16 موظفًا(.

اللتزامات املتعلقة بالت�سهيالت 

بتقدمي  املتعلقة  اللتزامات  على  بالت�شهيالت  املتعلقة  اللتزامات  ت�شتمل 

لتلبية احتياجات  ت�شهيالت وخطابات اعتماد وخطابات �شمان خم�ش�شة 

عمالء البنك. 

متثل اللتزامات املتعلقة بتقدمي ت�شهيالت اللتزامات التعاقدية لتقدم قرو�س 

و�شلفيات وت�شهيالت جتدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه اللتزامات تواريخ 

انتهاء  لمكانية  ونظرا  للغائها.  �شروط  على  ت�شتمل  اأو  حمددة،  �شالحية 

�شالحية هذه العقود دون ا�شتعمالها، فاإن اإجمايل مبالغ هذه العقود ل متثل 

بال�شرورة التزامات مالية م�شتقبلية.

يلتزم البنك مبوجب خطابات العتماد وخطابات ال�شمان بال�شداد نيابة عن 

عمالئه يف حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا ل�شروط العقد. قد 

حتمل هذه العقود، خماطر �شوقية عند ا�شدارها اأو متديد �شالحيتها باأ�شعار 

فائدة ثابته. غري اأن هذه العقود تكون ب�شورة رئي�شية ذات اأ�شعار متغرية.

اإن الإلتزامات واملطلوبات الطارئة والتي مت الدخول بها نيابًة عن العمالء، 

املوجودات  �شمن  اإدراجها  يتم  ل  العمالء  من  اإلتزامات  يقابلها  والتي 

واملطلوبات. اإن احلد الأق�شى الذي ميكن اأن يتعر�س له البنك من خ�شائر 

اإئتمانية، يف حالة عدم ت�شديد الأداء من الطرف الآخر، واأن جميع املطالبات 

التعاقدي  الإ�شمي  باملبلغ  يتمثل  قيمة.  اأقل  كانت  الرهونات  اأو  وال�شمانات 

لهذه الأدوات املدرجة يف اجلدول اأعاله. تخ�شع هذه الإلتزامات واملطلوبات 

الطارئة ملوافقة البنك الإعتيادية على الإئتمان.

اإن مقاي�شات عدم ت�شديد الإئتمان تعني �شمان مع م�شتوى خماطرة وخيارات 

الأوراق  م�شدري  من  اأكرث  اأو  واحد  قبل  من  ت�شديد  عدم  على  مبنية  �شعر 

املالية. اإن عقود عدم ت�شديد الإئتمان تت�شمن مقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان 

عقود موؤ�شرات عدم ت�شديد اإئتماين، خيارات عدم ت�شديد اإئتماين وجمموعة 

خيارات عدم ت�شديد اإئتماين. كذلك ت�شتخدم عقود عدم ت�شديد اإئتمان كجزء 

من الآليات خلف العديد من الإلتزامات املدينة امل�شمونة، يف هذه احلالت 

ميكن اأن تكون للعقود �شروط فريدة ل تت�شمن اأحداث ال�شركة، مثل اإعادة 

جدولة ديون »حدث دائن«.

بلغ تعر�س البنك ملقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان �شايف من املخ�ش�شات مبلغ 

 2008( التوايل  على  درهم  األف   2.007.017 و  درهم  األف   2.222.454

مقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان �شايف من املخ�ش�شات – 2.663.214 األف 

البنك  قام  ال�شنة،  التوايل(. خالل  األف درهم على   2.395.094 و  درهم 

بتخ�شي�س مبلغ 244.550 األف درهم )اإي�شاح 32(، )31 دي�شمرب 2008 

– 443.637 األف درهم( مقابل طلبات ت�شديد متوقعة لإنخفا�س املقاي�شات 
�شرحه  مت  كما  امل�شتقلني  املقّيمني  وتو�شيات  تقارير  على  بالإعتماد  وذلك 

 

يف اإي�شاح 11.

املعلومات القطاعية   38

قطاعات   8 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  بتطبيق  البنك  قام 

الأعمال اإبتداءًا من 1 يناير 2009. يتطلب هذا املعيار تعريف قطاعات الأعمال 

على اأ�شا�س التقارير الداخلية املتعلقة باأق�شام البنك والتي يتم مراجعتها دوريًا 

من قبل �شانعي القرارات املتعلقة بالعمليات وذلك لتوزيع املوارد للقطاعات 

وتقييم اأدائها. وعلى النقي�س من ذلك، فاإن املعيار ال�شابق )املعيار املحا�شبي 

تعريف  املن�شاأة  من  يتطلب  للقطاعات(  املالية  التقارير   14 رقم  الدويل 

جمموعتني من القطاعات؛ قطاعات اأعمال وقطاعات جغرافية. وبناًء عليه 

فقد اأدى التطبيق الالحق للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 اإىل 

تغيري تعريف البنك للقطاعات. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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فيما يلي حتليل لإيرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع الأعمال ل�شنة 2009:

املجموع

األف درهم

دعم ال�شركة

األف درهم

الإ�شتثمارات 

والتمويل

األف درهم

اخلدمات 

البنكية 

للموؤ�ش�شات

األف درهم

اخلدمات 

البنكية 

لالأفراد

األف درهم

3.276.143 30.726 )483.119( 1.578.971 2.149.565
�شايف اإيرادات الفوائد بعد توزيعات 

املودعني

1.283.501 41.621 171.913 563.144 506.823 اإيرادات غري اإيرادات الفوائد

223.162 -  -  214.338 8.824 احل�شة يف اأرباح �شركة زميلة

)2.968.315( -  -  )2.007.092( )961.223( خم�ش�س اإنخفا�س القرو�س وال�شلفيات

)784.659( -  )636.752( -  )147.907(
اإنخفا�س قيمة الإ�شتثمارات املمولة وغري 

املمولة

)89.083( )40.466( )5.414( )2.762( )40.441( اإ�شتهالكات واإطفاءات

)1.450.317( )527.498( )74.213( )233.774( )614.832( م�شاريف العمليات الأخرى

)509.568( )495.617( )1.027.585( 112.825 900.809 �شايف الأرباح قبل ال�شرائب

)3.231( -  -  )3.231( - ال�شرائب 

)512.799 )495.617( )1.027.585( 109.594 900.809 �شايف الأرباح بعد ال�شرائب

311.096 311.096 -  -  - امل�شروفات الراأ�شمالية  

كما يف 31 دي�شمرب 2009

160.208.778 1.447.068 31.180.835 68.474.440 59.106.435 املوجودات القطاعية

141.118.659 283.981 82.679.810 34.413.534 23.741.334 املطلوبات القطاعية

كما يف 31 دي�شمرب 2008

148.430.469 1.178.298 35.654.328 57.907.721 53.690.122 املوجودات القطاعية

132.515.317 954.098 96.229.340 20.328.181 15.003.698 املطلوبات القطاعية

فيما يلي حتليل لإيرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع الأعمال ل�شنة 2008:

املجموع

األف درهم

دعم ال�شركة

األف درهم

الإ�شتثمارات 

والتمويل

األف درهم

اخلدمات 

البنكية 

للموؤ�ش�شات

األف درهم

اخلدمات 

البنكية 

لالأفراد

األف درهم

2.480.611 40.711 )73.365( 1.024.903 1.488.362
�شايف اإيرادات الفوائد بعد توزيعات 

املودعني

1.738.131 188.638 352.090 683.464 513.939 اإيرادات غري اإيرادات الفوائد

171.557 -  -  171.557 - احل�شة يف اأرباح �شركة زميلة 

)758.440( -  -  )275.008( )483.432( خم�ش�س اإنخفا�س القرو�س وال�شلفيات

)739.707( -  )739.707( -  -  
اإنخفا�س قيمة الإ�شتثمارات املمولة وغري 

املمولة

)57.330( )28.609( )4.415( )2.121 )22.185( اإ�شتهالكات واإطفاءات

)1.467.831( )536.015( )53.428( )260.733( )617.655( م�شاريف العمليات الأخرى

1.366.991 )335.275( )518.825( 1.342.062 879.029 �شايف الأرباح قبل ال�شرائب

)8.518( -  -  )8.518( - ال�شرائب 

1.358.473 )335.275( )518.825( 1.333.544 879.029 �شايف الأرباح بعد ال�شرائب

152.816 152.816 -  -  - امل�شروفات الراأ�شمالية  

املعلومات اجلغرافية

وال�شوق  املحلي  ال�شوق  وهما  جغرافيني  قطاعني  �شمن  البنك  يعمل 

الدويل. اإن دولة الإمارات العربية املتحدة متثل القطاع املحلي لعمليات 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  البنك  فروع  من  تن�شاأ  التي  البنك 

و�شركاته التابعة، وال�شوق الدويل والذي ميثل عمليات البنك التي تن�شاأ 

من فروعه يف الهند ومن خالل �شركاته التابعة و�شركته الزميلة خارج 

املتعلقة  البنك  ومعلومات  عمليات  اإن  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة 

الإ�شتثمارات  با�شتثناء  متداولة  غري  )موجودات  القطاعية  باملوجودات 

جغرايف  قطاع  لكل  وفقًا  الأخرى(  املالية  والأدوات  زميلة  �شركات  يف 

 

وهي كما يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
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38   املعلومات القطاعية )يتبع(

يف ال�شنوات ال�شابقة، مت حتليل البيانات القطاعية التي ت�شمنتها التقارير اخلارجية على اأ�شا�س اخلدمات امل�شرفية التجارية وال�شتثمارية، يف حني اأن البيانات يف التقارير 

اأكرث حتديدًا على قطاعات  البنك، بغر�س توزيع املوارد وتقييم الأداء، تركز ب�شكل  القرارات املتعلقة بعمليات  للبنك، ب�شفتها �شانع  التنفيذية  اللجنة  اإىل  التي قّدمت 

الأعمال للبنك. ووفقًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 فاإن قطاعات الأعمال هي اخلدمات البنكية للموؤ�ش�شات واخلدمات البنكية لالأفراد وخدمات ال�شتثمار 

والتمويل. مت بيان املوجودات واملطلوبات والأداء والتي مل حتدد لقطاعات معينة يف اجلدول التايل كدعم لل�شركة. 

مت بيان اأدناه املعلومات التي تخ�س هذه القطاعات. مت اإعادة بيان املبالغ لل�شنة ال�شابقة لتتالئم مع متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

دويل حملي 

2008

األف درهم

2009

األف درهم

2008

األف درهم

2009

األف درهم

اإيرادات 

)104.955( )113.677( 2.585.566 3.389.820 �شايف اإيرادات الفوائد بعد توزيعات املودعني

2.054 1.886 1.736.077 1.281.615 اإيرادات غري اإيرادات الفوائد

171.557 214.338 -  8.824 احل�شة يف اأرباح �شركة زميلة

كما يف 31 دي�شمرب كما يف 31 دي�شمرب

2008

األف درهم

2009
األف درهم

2008

األف درهم

2009
األف درهم

-  -  632.492 549.492 اإ�شتثمارات عقارية

4.908 4.985 570.933 786.736 ممتلكات ومعدات، �شايف

الأدوات املالية   39

فئات الأدوات املالية   1/39

تظهر اجلداول التالية حتليل املوجودات واملطلوبات املالية وفقًا لفئات الأدوات املالية يف املعيار الدويل رقم 39. مت اإظهار املوجودات واملطلوبات خارج نطاق املعيار 

الدويل املحا�شبي رقم 39 ب�شكل منف�شل.
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1/39   فئات الأدوات املالية)يتبع(

املجموع

األف درهم

التكلفة 

املطفاأة

األف درهم

قرو�س 

وذمم مدينة

األف درهم

متاحة للبيع

األف درهم

حتوط 

لالأدوات 

امل�شتقة

األف درهم

حمتفظ بها 

للمتاجرة

األف درهم

31 دي�شمرب 2009

املوجودات

4.139.015 4.139.015 -  -  -  - نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية 

18.348.988 18.348.988 -  -  -  - ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك 

86.561 -  -  -  -  86.561 اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

116.610.292 -  116.610.292 -  -  - قرو�س و�شلفيات، �شايف  

4.953.019 -  -  -  457.759 4.495.260 اأدوات مالية م�شتقة

4.372.744 -  -  4.372.744 -  - اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية 

148.510.619 22.488.003 116.610.292 4.372.744 457.759 4.581.821 جمموع املوجودات

املطلوبات

4.738.201 4.738.201 -  -  -  - اأر�شدة م�شتحقة للبنوك 

86.299.957 86.299.957 -  -  -  - ودائع العمالء 

109.049 109.049 -  -  -  -  
عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية 

اإلزامية التحويل

28.921.804 28.921.804 -  -  -  - قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل 

4.689.489 -  -  -  230.871 4.458.618 اأدوات مالية م�شتقة

8.619.494 8.619.494 -  -  -  - قرو�س طويلة الأجل 

133.377.994 128.688.505 -  -  230.871 4.458.618 جمموع املطلوبات

املجموع

األف درهم

التكلفة املطفاأة

األف درهم

قرو�س 

وذمم دائنة

األف درهم

قرو�س وذمم 

مدينة

األف درهم

حتوط لالأدوات 

امل�شتقة

األف درهم

حمتفظ بها 

للمتاجرة

األف درهم

31 دي�شمرب 2008

املوجودات

3.911.009 3.911.009 -  -  -  - نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية 

17.528.422 17.528.422 -  -  -  - ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك 

109.081.089 -  109.081.089 -  -  - قرو�س و�شلفيات، �شايف  

6.617.613 -  -  -  414.927 6.202.686 اأدوات مالية م�شتقة

3.422.794 -  -  3.422.794 -  - اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية 

140.560.927 21.439.431 109.081.089 3.422.794 414.927 6.202.686 جمموع املوجودات

املطلوبات

6.905.263 6.905.263 -  -  -  - اأر�شدة م�شتحقة للبنوك 

84.360.821 84.360.821 -  -  -  - ودائع العمالء 

168.435 168.435 -  -  -  -  

عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية 

اإلزامية التحويل

28.427.189 28.427.189 -  -  -  - قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل 

6.778.893 -  -  -  540.193 6.238.700 اأدوات مالية م�شتقة

2.139.359 2.139.359 -  -  -  - قرو�س طويلة الأجل 

128.779.960 122.001.067 -  -  540.193 6.238.700 جمموع املطلوبات

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

يتطلب هذا الت�شل�شل الهرمي ا�شتخدام بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها عند توفرها. ويعترب البنك اأ�شعار ال�شوق املتعلقة ميكن مالحظتها يف تقديراته حيثما 

يكون ذلك ممكنًا.

امل�شتوى الثالث

األف درهم

امل�شتوى الثاين

األف درهم

امل�شتوى الأول

األف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

-  -  86.561 اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

-  4.953.019 - اأدوات مالية م�شتقة 

موجودات مالية متاحة للبيع

-  -  3.269.830 اإ�شتثمارات مدرجة

1.102.914 -  - اإ�شتثمارات غري مدرجة 

1.102.914 4.953.019 3.356.391 املجموع

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

-  4.689.489 - اأدوات مالية م�شتقة 

39   الأدوات املالية )يتبع(

2/39   قيا�سات القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن به تبادل اأ�شل اأو دفع اإلتزام من 

املعاملة.  بهذه  دراية  وعلى  راغبني  اأطراف  بني  جتارية  معاملة  خالل 

لذلك ميكن اأن ين�شاأ فروقات بني القيمة الدفرتية �شمن طريقة التكلفة 

التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

القيمة  اإن  العادلة.  بقيمتها  مبدئيًا  املالية  الأدوات  جميع  ت�شجيل  يتم 

العادلة لالأدوات املالية عند ت�شجيلها املبدئي تكون عادًة ب�شعر املعاملة 

وهي القيمة العادلة للثمن امل�شدد اأو امل�شتلم.

عادية  �شروط  مع  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  •  اإن 

حتديدها  يتم  �شيولة  ذات  ن�شطة  اأ�شواق  يف  بها  املتاجرة  يتم  والتي 

بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املدرجة؛

املالية الأخرى )فيما عدا  العادلة للموجودات واملطلوبات  القيمة  •   اإن 

الأدوات املالية امل�شتقة( يتم حتديدها بناًء على مناذج الأ�شعار املقبولة 

ب�شكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي املخ�شوم باإ�شتخدام اأ�شعار 

من معامالت ال�شوق احلالية املنظورة والأ�شعار املقدمة من و�شطاء 

لأوراق مماثلة؛

•   يتم اإحت�شاب القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة بناًء على الأ�شعار 

التدفق  اإ�شتعمال  يتم  الأ�شعار  هذه  وجود  عدم  حالة  ويف  املدرجة. 

النقدي املخ�شوم بالإ�شتناد اإىل منحنى العائد املتعلق بها وذلك على 

فرتة الأداة املالية دون اخليار ومناذج ت�شعري اخليار لالأوارق املالية 

الإختيارية؛

الأجنبية  بالعمالت  النقدية  للموجودات  العادلة  القيمة  حتديد  •  يتم 

وامل�شنفة كمتاحة للبيع بتلك العمالت ويتم حتويلها باأ�شعار ال�شرف 

القيمة  التغري يف  اإدراج  يتم  العمومية.  امليزانية  بتاريخ  ال�شائدة كما 

التكلفة  يف  التغري  عن  والناجت  التحويل  فروقات  اإىل  العائد  العادلة 

املطفاأة لالأ�شل �شمن بيان الدخل املوحد، بينما يتم اإدراج التغريات 

الأخرى �شمن حقوق امللكية.

7 تقنيات التقييم على  يحدد معيار اإعداد التقارير املالية الدولية رقم 

اأ�شا�س ما اإذا كانت هذه املدخالت اإىل تقنيات التقييم ميكن مالحظتها 

تعك�س  مالحظتها  ميكن  التي  املدخالت  اإن  للمالحظة.  قابلة  غري  اأو 

اإن  م�شتقلة؛  م�شادر  من  عليها  احل�شول  مت  التي  ال�شوق  معطيات 

ال�شوق.  يف  البنك  افرتا�شات  تعك�س  للمالحظة  القابلة  غري  املدخالت 

اإن هذين النوعني من الت�شل�شالت التي ت�شتخدم للتحديد والإف�شاح عن 

القيمة العادلة:

اأ�شعار متداولة )غري 1: قيا�س القيمة العادلة امل�شتمدة من  امل�شتوى   • 

معدلة( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات ومطلوبات حمددة.   

اأخرى حيث اأ�شاليب  امل�شتمدة من  العادلة  القيمة  قيا�س   :2 امل�شتوى   • 

امل�شجلة العادلة  القيمة  تاأثري جوهري على  املدخالت  لدى كل  يكون    

غري  اأو  الأ�شعار(  يف  )كما  مبا�شر  ب�شكل  �شواء  مالحظتها  وميكن     

مبا�شر )امل�شتمدة من الأ�شعار(.  

التقييم  اأ�شاليب  من  امل�شتمدة  العادلة  القيمة  قيا�س   :3 •  امل�شتوى 

ميكن  معلومات  على  ت�شتند  ول  املطلوبات  اأو  املوجودات  ت�شمل  التي 

اأ�شهم  يف  اإ�شتثمارات  امل�شتوى  هذا  ي�شمل  ال�شوق.  يف  مالحظتها 

واأدوات الدين مع مدخالت ل ميكن مالحظتها ب�شكل جوهري.

40   اإطار خماطر الإئتمان وقيا�س ومراقبة و�سيا�سات خماطر الئتمان 

الأدوات  لعقود  الأطراف  اأحد  التزام  عدم  يف  الئتمان  خماطر  تتمثل 

خل�شائر  الآخر  الطرف  تكبد  اإىل  يوؤدي  مما  بالتزاماته  بالوفاء  املالية 

متابعة  خالل  من  الئتمان  خماطر  يف  التحكم  البنك  يحاول  مالية. 

املخاطر الئتمانية واحلد من الرتكيز على التعامل مع اأطراف حمددة، 

بالطراف  املتعلقة  والإئتمانية  القت�شادية  للقدرة  امل�شتمر  والتقييم 

يقوم  الإئتمانية،  اإىل مراقبة احلدود  اإ�شافة  البنك.  يتعامل معها  التي 

الدخول  طريق  عن  املتاجرة  باأن�شطة  املتعلقة  التعر�شات  باإدارة  البنك 

ح�شبما  الأخرى  الأطراف  مع  ال�شمان  وترتيبات  الت�شوية  اتفاقيات  يف 

تقت�شيه الظروف وكذلك احلد من فرتة التعر�س للمخاطر. وقد يقوم 

البنك يف بع�س احلالت باإلغاء معامالت اأو توزيعها على اطراف اأخرى 

لتخفي�س خماطر الئتمان.

تنتج تركزات خماطر الئتمان عندما تتعامل جمموعة من الأطراف يف 

واحدة،  جغرافية  منطقة  �شمن  اأن�شطة  يف  اأو  مت�شابهة  جتارية  اأن�شطة 

يوؤثر على مقدرتها  القت�شادية مما  ال�شمات  نف�س  لها  تكون  اأو عندما 

تغريات  بروز  حالة  يف  م�شابه  ب�شكل  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  على 

اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو اأي تغريات اأخرى. وت�شري تركزات الئتمان اإىل 

التطورات  جتاه  البنك  اأداء  على  توؤثر  قد  خماطر  وا�شتجابة  ح�شا�شية 

التي قد تطراأ على قطاع اأعمال معني اأو منطقة جغرافية معينة.

كما يف تاريخ البيانات، 30% من القرو�س ال�شلفيات مرتكزة يف 12 عميل 

)2008 – 28% مرتكزة يف 12 عميل(.

اإدارة خماطر الئتمان

ي�شم اإطار اإدارة خماطر الإئتمان للبنك ما يلي:

الت�شهيالت الإئتمانية اإن�شاء هيكيلية للموافقة و�شقف للموافقة على   • 

وجتديدها؛   

املوافقات هيكلية  مبوجب  الإئتمانية  التعر�شات  ومتابعة  مراجعة   • 

ومراجعة جتديد  اإن  العمالء.  اإىل  الت�شهيالت  منح  قبل  وال�شقف     

الت�شهيالت تخ�شع اإىل نف�س املراجعة؛   

تنويع اأن�شطه الإ�شتثمار والإقرتا�س؛  •

احلـد من التعـر�س لتـركيـزات القطاعات، واملواقع اجلغرافية واجلهات؛  •

مراجعة الإلتزام ب�شورة منتظمة ل�شقوف التعر�شات املتفق عليها    •

واملتعلقة بالقطاعات واجلهات والبلدان ومراجعة ال�شقوف مبوجب    

اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر وتطورات ال�شوق؛ و  

ذات  الإئتمان  على  للموافقة  امل�شوؤولة  هي  املخاطر  اإدارة  جلنة  اإن 

اإعداد  عن  امل�شوؤولة  هي  الإئتمانية  ال�شيا�شة  جلنة  واأن  العالية  القيم 

املخاطر  واإدارة  النمو  مبوجب  وذلك  الإئتمان  واإجراءات  �شيا�شات 

الإ�شرتاتيجية. والأهداف 

باحل�شول  الإئتمان  تعر�شات  باإدارة  البنك  يقوم  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

اإن التعر�شات الإئتمانية  على �شمانات مقبولة وحتديد فرتة التعر�س. 

املتعلقة بالأدوات املالية امل�شتقة هي حمددة فقط لتلك الأدوات التي لها 

قيم عادلة موجبة.

يتم اإجراء اأعمال تدقيق منتظمة لالأق�شام والإجراءات الإئتمانية للبنك 

من قبل ق�شم التدقيق الداخلي وق�شم الإلتزام.

الإي�شاح  يف  مبينة  وال�شلفيات  القرو�س  حمفظة  حمتويات  تفا�شيل  اإن 

املتعلقة  الإئتمان  خماطر   )10( رقم  الإي�شاح  يبني  كما   .)9( رقم 

بالأدوات املالية امل�شتقة. 

قيا�س خماطر الئتمان

يقوم البنك بتقدير اإحتمال عدم �شداد اإئتمان اجلهات الفرادية وذلك 

با�شتخدام اأدوات ت�شنيف مت تطويرها داخليًا ملختلف الفئات الإفرادية. 

مدير  اأحكام  مع  اإح�شائية  حتليالت  وت�شم  داخليًا  تطويرها  مت  ولقد 

الإئتمان ويتم اإثباتها عندما يكون ذلك لزم مبقارنتها مع بينات خارجية 

متواجدة.

تبقى اأدوات الت�شنيف حتت املراجعة والتطوير عند ال�شرورة. يقوم البنك 

ال�شداد  عن  التخلف  اإحتمالت  لإحت�شاب  جديدًا  نظامًا  بتطبيق  حاليًا 

با�شتخدام اأف�شل الأدوات امل�شتعملة والتي تتوافق مع اإتفاقية بازل 2.

مراقبة اأخطار جتاوز احلدود و�سيا�سات احلد من املخاطر

تركيزات  على  وال�شيطرة  احلدود  جتاوز  اأخطار  باإدارة  البنك  يقوم 

املخاطر الإئتمانية عند حتديدها وبالأخ�س للجهات الإفرادية والبنوك 

والقطاعات والبلدان.

يقوم البنك باإعداد م�شتويات ملخاطر الإئتمان بو�شع حدود ملبالغ املخاطر 

املقبولة لكل مقرت�س اأو جمموعة من املقرت�شني وللقطاعات اجلغرافية 

ملراجعة  وتخ�شع  دوري  ب�شكل  املخاطر  هذه  مراقبة  ويتم  وال�شناعية. 

�شنوية اأو اأكرث من قبل جلنة اإدارة املخاطر عندما يتطلب الأمر ذلك. اإن 

هذه احلدود يتم حتديدها وفقًا لكل منتج، بلد وقطاع �شناعي.
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خماطر  و�سيا�سات  ومراقبة  وقيا�س  الإئتمان  خماطر  40    اإطار 

الئتمان )يتبع( 

مراقبة اأخطار جتاوز احلدود و�سيا�سات احلد من املخاطر )يتبع(

اإن التعر�س لأي مقرت�س مبا يف ذلك البنوك والو�شطاء قد مت حتديده 

التعر�شات احلقيقية مقابل احلدود املو�شوعة يتم مراقبتها  اإن  اأي�شًا. 

ب�شكل يومي.

حتليالت  خالل  من  اأي�شًا  اإدارتها  يتم  الإئتمان  ملخاطر  التعر�س  اإن 

منتظمة لقدرة املقرت�شني واملقرت�شني املحتملني ملقابلة اإلتزام الفوائد 

ومبالغ الإقرتا�س وبتعديل احلدود عندما يكون ذلك منا�شبًا.

)اأ( �سمانات 

ي�شتخدم البنك جمموعة من ال�شيا�شات والإجراءات للحد من خماطر 

�شمانات  اأخذ  متثل  عادًة  وامل�شتعملة  املتبعة  الأعراف  اإن  الإئتمان. 

مقابل القرو�س. ويطبق البنك اإجراءات لقبول فئات معينة لل�شمانات 

للقرو�س  الرئي�شية  ال�شمانات  اأنواع  اإن  الإئتمان.  خماطر  تخفيف  اأو 

وال�شلفيات هي كما يلي:

النقد والأوراق املالية القابلة للتداول  •

رهن املمتلكات ال�شكنية واملمتلكات اجلارية؛  •

والذمم واملخزون  العقارات  مثل  الأعمال  موجودات  على  قيود   • 

املدينة؛  

قيود على الدوات املالية مثل �شندات الدين وال�شهم.  •

)ب( امل�ستقات املالية

 لدى البنك رقابة �شارمة على حدود �شايف امل�شتقات القائمة )اأي الفرق 

بني عقود ال�شراء والبيع( من حيث املبلغ وال�شروط. يف اأي وقت اإن املبلغ 

لالأدوات  العادلة احلالية  بالقيمة  الإئتمانية حمدود  للمخاطر  اخلا�شع 

التي يف م�شلحة البنك )اأي القيمة العادلة املوجبة للموجودات( والتي 

هي بالن�شبة للم�شتقات متثل جزء �شغري من العقد اأو قيم اإ�شمية متثل 

كجزء  اإدارتها  تتم  هذه  الإئتمان  خماطر  اإن  املوقوفة.  الأدوات  حجم 

من جمموع حدود الإقرتا�س للعمالء بالإ�شافة اإىل التحركات املحتملة 

نتيجًة لتحركات �شعر ال�شوق.

التعر�س  ملقابلة  اأخرى  اأدوات  اأو  رهن  على  احل�شول  عادًة  يتم  ل 

من  هام�شية  اإيداعات  البنك  يطلب  عندما  اإل  الأدوات  لهذه  الإئتماين 

اجلهات املتعاقد معها.

باأوراق  اأو  نقدًا  الت�شديد  يكون  حني  و�شع  اأي  يف  تن�شاأ  الت�شديد  خماطر  اإن 

مالية اأو اأ�شهم مع توقع اإ�شتالم مبالغ نقدية اأو اأوراق مالية اأو اأ�شهم باملقابل. 

جمموع  لتغطية  معها  متعاقد  جهة  لكل  يومية  ت�شديدات  حدود  اإن�شاء  يتم 

خماطر الت�شديد الناجتة عن معامالت البنك ال�شوقية لأي يوم واحد.

)ج( ترتيبات املقا�سة الرئي�سية 

 

ترتيبات  باإبرام  الإئتمانية  للخ�شائر  تعر�شه  بحد  اأي�شًا  البنك  يقوم 

باإجراء  البنك  يقوم  والتي  معها  املتعاقد  اجلهات  مع  رئي�شية  مقا�شة 

حجم معامالت مهم معها. ل ينتج عن ترتيبات املقا�شة الرئي�شية عادًة 

العمومية حيث يتم ت�شديد  مقا�شة للموجودات واملطلوبات يف امليزانية 

املتعلقة  الإئتمان  خماطر  فاإن  ولكن  اإجمالية.  ب�شورة  عامة  املعامالت 

حد  اإىل  رئي�شية  مقا�شة  برتتيبات  تنزيلها  يتم  البنك  ل�شالح  بالعقود 

اجلهة  مع  املبالغ  وت�شديد  اإنهاء  يتم  تعرث  ح�شول  حالة  يف  اأنه  حيث 

املتعاقد معها بال�شايف. اإن تعر�س البنك الإجمايل للمخاطر الإئتمانية 

تتغري  قد  رئي�شية  مقا�شة  لرتتيبات  واخلا�شعة  امل�شتقة  املالية  لالأدوات 

ب�شورة كبرية يف مدة ق�شرية وتتاأثر من كل معاملة خا�شعة ملثل هذه 

الرتتيبات.

2008 2009

احلد الأق�شى 

للتعر�س 

الإئتماين

األف درهم

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

األف درهم

الفيمة 

املدرجة 

األف درهم 

احلد 

الأق�شى 

للتعر�س 

الإئتماين

األف درهم 

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

األف درهم

القيمة 

املدرجة

األف درهم

17.528.422 - 17.528.422 18.348.988 - 18.348.988
ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

- - - 86.561 - 86.561 اأوراق مالية حمتفظ بها للمتاجرة

108.535.689 - 109.081.089 116.115.142 - 116.610.292 قرو�س و�شلفيات، �شايف 

3.452.375 119.579 3.422.794 4.618.153 245.409 4.372.744 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

6.617.613 - 6.617.613 4.953.019 - 4.953.019 اأدوات مالية م�شتقة

4.427.529 - 4.427.529 4.582.659 - 4.582.659 اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

2.145.527 - 2.233.680 5.738.244 - 5.774.287 موجودات اأخرى 

15.638.688 15.989.632 - 15.763.100 16.077.519 - �شمانات بنكية 

8.664.919 8.682.852 - 4.074.210 4.107.386 - اعتمادات م�شتندية 

18.324.032 18.324.032 - 18.820.730 18.820.730 - التزامات غري قابلة لاللغاء لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية 

2.395.094 2.395.094 - 2.007.017 2.007.017 - مقاي�شات عدم ت�شديد اإئتمان

187.729.888 45.511.189 143.311.127 195.107.823 41.258.061 154.728.550 الإجمايل
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

41   الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية وفقا للمنطقة اجلغرافية والقطاع ال�شناعي خالل ال�شنة هو كما يلي:

1/41   القطاع اجلغرايف

31 دي�شمرب 2009

حملي )الإمارات 

العربية املتحدة(

األف درهم

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي الأخرى

األف درهم

دول عربية اخرى

األف درهم

اآ�شيا

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

الوليات 

املتحدة المريكية

األف درهم

دول العامل الأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

-4.113.522نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية  -  25.493-  -  -  4.139.015

-5.777.3394.567.2117371.194.0486.558.152251.501ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك  18.348.988

-6.96267.12512.474اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة  -  -  -  86.561

107.340.3665.152.465575.6511.708.048529.24897.6701.206.844116.610.292قرو�س و�شلفيات، �شايف 

3.555.25352.0696.8706.515862.809415.77653.7274.953.019اأدوات مالية م�شتقة

-3.211.120381.056اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية  401.62250.339328.607-  4.372.744

-107.875اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  -  4.474.784-  -  -  4.582.659

-549.492اإ�شتثمارات عقارية  -  -  -  -  -  549.492

-5.727.249موجودات اأخرى  -  47.038-  -  -  5.774.287

-786.736ممتلكات ومعدات، �شايف  -  4.985-  -  -  791.721

131.175.91410.219.926595.7327.862.5338.000.5481.093.5541.260.571160.208.778جمموع املوجودات

املطلوبات

2.941.798151.50914.88648.8171.473.170107.6323894.738.201اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

77.241.7553.757.40782.264557.0873.221.931278.6811.160.83286.299.957ودائع العمالء

-109.049عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية اإلزامية التحويل  -  -  -  -  -  109.049

-قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل  -  -  -  25.212.0743.709.730-  28.921.804

617.6319.36726453.5922.575.0351.253.800179.8004.689.489اأدوات مالية م�شتقة

-6.617.456قرو�س طويلة الأجل  -  -  2.002.038-  -  8.619.494

-7.634.395مطلوبات اأخرى  -  106.270-  -  -  7.740.665

95.162.0843.918.28397.414765.76634.484.2485.349.8431.341.021141.118.659جمموع املطلوبات

-19.420.772حقوق امللكية  -  )330.653(-  -  -  19.090.119

114.582.8563.918.28397.414435.11334.484.2485.349.8431.341.021160.208.778

40.231.082676.06765.9831.798.8401.205.3541.551.563711.24446.240.133البنود خارج امليزانية العمومية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

41   الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية )يتبع(

1/41   القطاع اجلغرايف )يتبع(

 31 دي�شمرب 2008
حملي )الإمارات العربية 

املتحدة(

األف درهم

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي الأخرى

األف درهم

دول 

عربية اخرى

األف درهم

اآ�شيا

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

الوليات 

املتحدة المريكية

األف درهم

دول 

العامل الأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

-3.890.270نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية  -  20.739-  -  -  3.911.009

-6.929.5391.683.29073516.0988.186.928212.494ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك  17.528.422

100.236.5154.914.136581.9921.545.176841.9882.983958.299109.081.089قرو�س و�شلفيات، �شايف 

-3.399.09051.05938.887606.9981.651.459870.120اأدوات مالية م�شتقة  6.617.613

-2.522.231107.839اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية  293.13456.573443.017-  3.422.794

-100.000اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  -  4.327.529-  -  -  4.427.529

-632.492اإ�شتثمارات عقارية  -  -  -  -  -  632.492

-2.190.061موجودات اأخرى  -  24.40819.211-  -  2.233.680

-570.933ممتلكات ومعدات، �شايف  -  4.908-  -  -  575.841

120.471.1316.756.324620.9527.338.99010.756.1591.528.614958.299148.430.469جمموع املوجودات

املطلوبات

-4.435.7321.240.225148.804214.837865.636اأر�شدة م�شتحقة للبنوك  296.905.263

73.881.1803.863.034149.025124.8021.345.3909.8014.987.58984.360.821ودائع العمالء

-168.435عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية اإلزامية التحويل  -  -  -  -  -  168.435

-قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل  -  -  -  28.427.189-  -  28.427.189

-413.211467.564132630.1084.092.4662.001.834(اأدوات مالية م�شتقة  6.778.893

-قرو�س طويلة الأجل  -  -  -  2.139.359-  -  2.139.359

-3.674.333مطلوبات اأخرى  -  61.024-  -  -  3.735.357

81.746.4695.570.823297.9611.030.77136.870.0402.011.6354.987.618132.515.317جمموع املطلوبات

-16.236.229حقوق امللكية  -  )321.077(-  -  -  15.915.152

97.982.6985.570.823297.961709.69436.870.0402.011.6354.987.618148.430.469

39.370.943522.57255.5511.924.8961.693.0022.151.7924.576.44350.295.199البنود خارج امليزانية العمومية
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

41   الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية )يتبع(

2/41   قطاع ال�سناعات

جتاري واأعمال31 دي�شمرب 2009

األف درهم

اأفراد

األف درهم

القطاع العام

األف درهم

احلكومي

األف درهم

بنوك 

وموؤ�ش�شات مالية

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

-470.374نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية  -  -  3.668.6414.139.015

-ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك  -  -  -  18.348.98818.348.988

-68.652اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة  -  -  17.90986.561

42.768.04042.232.84715.744.6962.800.14813.064.561116.610.292قرو�س و�شلفيات، �شايف 

-1.320.30515.478اأدوات مالية م�شتقة  1.014.1662.603.0704.953.019

-1.142.084اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية  -  1.869.1051.361.5554.372.744

-اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  -  -  -  4.582.6594.582.659

-549.492اإ�شتثمارات عقارية  -  -  -  549.492

-5.774.287موجودات اأخرى  -  -  -  5.774.287

-791.721ممتلكات ومعدات، �شايف  -  -  -  791.721

52.884.95542.248.32515.744.6965.683.41943.647.383160.208.778جمموع املوجودات

املطلوبات

-اأر�شدة م�شتحقة للبنوك  -  -  -  4.738.2014.738.201

27.069.48119.538.1846.657.18322.811.36210.223.74786.299.957ودائع العمالء

-109.049عن�شر الإلتزامات من اأوراق مالية اإلزامية التحويل  -  -  -  109.049

-قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل  -  -  -  28.921.80428.921.804

-262.21645.642اأدوات مالية م�شتقة  1.4264.380.2054.689.489

-قرو�س طويلة الأجل  -  -  6.617.4562.002.0388.619.494

-7.740.665مطلوبات اأخرى  -  -  -  7.740.665

35.181.41119.583.8266.657.18329.430.24450.265.995141.118.659جمموع املطلوبات

-19.090.119حقوق امللكية  -  -  -  19.090.119

54.271.53019.583.8266.657.18329.430.24450.265.995160.208.778

35.835.7494.697.4731.705.240436.7103.564.96146.240.133البنود خارج امليزانية العمومية
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

41   الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية )يتبع(

2/41   قطاع ال�سناعات )يتبع(

31 دي�شمرب 2008
جتاري واأعمال

األف درهم

اأفراد

األف درهم

القطاع العام

األف درهم

احلكومي

األف درهم

بنوك 

وموؤ�ش�شات 

مالية

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

-509.628نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية  -  -  3.401.3813.911.009

-ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك  -  -  -  17.528.42217.528.422

47.077.49436.865.8969.541.6262.055.67713.540.396109.081.089قرو�س و�شلفيات، �شايف 

-1.924.57416.966اأدوات مالية م�شتقة  2.005.0982.670.9756.617.613

-1.073.710اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية  -  459.6681.889.4163.422.794

-اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  -  100.000-  4.327.5294.427.529

-632.492اإ�شتثمارات عقارية  -  -  -  632.492

-2.233.680موجودات اأخرى  -  -  -  2.233.680

-575.841ممتلكات ومعدات، �شايف  -  -  -  575.841

54.027.41936.882.8629.641.6264.520.44343.358.119148.430.469جمموع املوجودات

املطلوبات

-اأر�شدة م�شتحقة للبنوك  -  -  -  6.905.2636.905.263

17.984.05514.522.94014.441.74629.082.3808.329.70084.360.821ودائع العمالء

عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية 

اإلزامية التحويل

168.435-  -  -  -  168.435

-قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل  -  -  -  28.427.18928.427.189

-594.09117.976اأدوات مالية م�شتقة  4.5356.162.2916.778.893

-قرو�س طويلة الأجل  -  -  -  2.139.3592.139.359

-3.735.357مطلوبات اأخرى  -  -  -  3.735.357

22.481.93814.540.91614.441.74629.086.91551.963.802132.515.317جمموع املطلوبات

-15.115.152حقوق امللكية  -  800.000-  15.915.152

37.597.09014.540.91614.441.74629.886.91551.963.802148.430.469

35.138.6645.071.6581.398.14561.9788.624.75450.295.199البنود خارج امليزانية العمومية

114> <115

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

42   اإطار خماطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها  

اإن املوجودات واملطلوبات املالية التي تتعر�س ملخاطر اأ�شعار الفائدة على 

التدفقات النقدية هي موجودات ومطلوبات مالية مبعدلت فائدة متغرية 

)عائمة(. اإن جزء مهم من اأر�شدة القرو�س وال�شلفيات واملطلوب من 

للبنوك  واملطلوب  العمالء  وودائع  مالية  اأوراق  يف  واإ�شتثمارات  البنوك 

والقرو�س الق�شرية واملتو�شطة الأجل والقرو�س الطويلة الأجل والأوراق 

املالية الإلزامية التحويل لدى البنك هي من �شمن هذا البند.

لأ�شعار  العادلة  القيمة  ملخاطر  معر�شة  الغري  املالية  املوجودات  اإن 

الفائدة اأو خماطر اأ�شعار الفائدة ب�شكل رئي�شي هي اإ�شتثمارات يف اأدوات 

امللكية.

الطبيعة  ذات  املالية  لالداة  الفعلي(  )العائد  الفعلي  الفائدة  �شعر  اإن 

النقدية هو املعدل الذي عندما ي�شتخدم يف ح�شاب القيمة احلالية، ينتج 

لت�شعري  التاريخية  املعدلت  ا�شتخدام  يتم  لالأداة.  املدرجة  القيمة  عنه 

وبا�شتخدام  املطفاأة  بالتكلفة  تظهر  التي  الثابت  املعدل  ذات  الأدوات 

العائم  الفائدة  معدل  ذات  الأدوات  لت�شعري  احلالية  ال�شوق  معدلت 

وكذلك الأدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

لأدوات  اإ�شمية  مبالغ  �شايف  العمومية  امليزانية  خارج  البنود  متثل 

يتم  التي  الفائدة  �شعر  مقاي�شات  مثل  العمومية،  امليزانية  مالية خارج 

اإ�شتخدامها لإدارة خماطر تقلبات �شعر الفائدة.

تن�شاأ خماطراأ�شعار الفائدة من الأدوات املالية املرتبطة باأ�شعار الفائدة، 

وتتمثل هذه املخاطر باإحتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على قيمة 

هذه الأدوات املالية والربح املتعلق بها. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر 

الفائدة وعن طريق مطابقة  اأ�شعار  عن طريق مراقبة فجوات معدلت 

عملية اإعادة ت�شعري املوجودات واملطلوبات.

يتم اإدارة خماطر اأ�شعار معدلت الفائدة ككل من خالل ق�شم اخلزينة 

والذي ي�شتخدم م�شتقات مالية خطية وغري خطية لإدارة هذه املخاطر 

النا�شئة عن الأدوات املالية املرتبطة باأ�شعار الفائدة.

ح�شا�شية  وحتليل  ملراقبة  كاأداة  اإقرتا�س  منوذج  البنك  ي�شتخدم 

معدلت الفوائد ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل جلنة املوجودات 

واملطلوبات )ALCO(. حيث اأن معظم موجودات ومطلوبات البنك املالية 

هي مرتبطة مبعدلت متغرية )عائمة(، بالتايل فاإن القرو�س واإيداعات 

اإعادة ت�شعريها ب�شكل متزامن ويتم احل�شول على حتوط  العمالء يتم 

طبيعي وبالتايل يتم تقليل خماطر معدلت اأ�شعار الفائدة. اإ�شافة اإىل 

�شنويًا  املالية  البنك  ومطلوبات  موجودات  ت�شعري  اإعادة  يتم  فاإنه  ذلك 

وبالتايل يتم احلد من خماطر معدلت اأ�شعار الفائدة.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

42   اإطار خماطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها )يتبع( 

اإن ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�شا�س ترتيبات اإعادة ت�شعري الفائدة كما يف 31 دي�شمرب 2009 كانت كما يلي:

الإجمايل

األف درهم

بنود غري 

خا�شعة للفائدة

األف درهم

اأكرث من 

3 �شنوات

األف درهم

من �شنة اإىل اأقل 

من 3 �شنوات

األف درهم

من 6 اأ�شهر اإىل اأقل 

من �شنة

األف درهم

من 3 اأ�شهر اإىل اأقل 

من 6 اأ�شهر

األف درهم

اأقل من 

3 اأ�شهر

األف درهم

�شعر الفائدة 

الفعلي
31 دي�شمرب 2009

املوجودات

4.139.015 4.139.015 -  -  -  -  -  - نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية 

18.348.988 193.804 16.473 -  -  4.052.645 14.086.066 %0.81 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

86.561 86.561 -  -  -  -  -  - اأوراق مالية حمتفظ بها للمتاجرة 

116.610.292 )4.795.143( 11.253.007 2.638.034 780.765 11.535.059 95.198.570 %5.72 قرو�س و�شلفيات، �شايف

4.953.019 457.758 835.395 832.630 114.830 453.260 2.259.146 - اأدوات مالية م�شتقة 

4.372.744 480.985 14.942 172.742 2.130.436 643.820 929.819 %5.50 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.582.659 4.582.659 -  -  -  -  -  - اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة 

549.492 549.492 -  -  -  -  -  - ممتلكات اإ�شتثمارية 

5.774.287 5.774.287 -  -  -  -  -  - موجودات اأخرى 

791.721 791.721 -  -  -  -  -  - اآلت ومعدات، �شايف 

160.208.778 12.261.139 12.119.817 3.643.406 3.026.031 16.684.784 112.473.601 اإجمايل املوجودات

املطلوبات 

4.738.201 200.047 49.129 30.111 1.726.601 1.069.025 1.663.288 %1.58 اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

86.299.957 55.865 1.901 329.060 6.491.259 12.222.469 67.199.403 %3.11 ودائع العمالء

109.049 -  -  -  -  -  109.049 %2.08 عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية اإلزامية التحويل

28.921.804 -  3.673.000 -  2.950.338 2.386.688 19.911.778 %2.00 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

4.689.489 230.870 827.903 756.359 129.234 237.339 2.507.784 - اأدوات مالية م�شتقة 

8.619.494 -  7.290.603 -  -  -  1.328.891 %4.12 قرو�س طويلة الأجل

7.740.665 7.740.665 -  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

19.090.119 19.090.119 -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

160.208.778 27.317.566 11.842.536 1.115.530 11.297.432 15.915.521 92.720.193 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

-  )15.056.427( 277.281 2.527.876 )8.271.401( 769.263 19.753.408 فرق البنود املدرجة يف امليزانية العمومية

-  -  353.666 6.735.983 )1.359.863( )563.528( )5.166.258( فرق البنود خارج امليزانية العمومية

-  )15.056.427( 630.947 9.263.859 )9.631.264( 205.735 14.587.150 اإجمايل فرق ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة

-  -  15.056.427 14.425.480 5.161.621 14.792.885 14.587.150 فروقات ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة املرتاكمة

تت�شمن ال�شتثمارات يف اأوراق مالية على مبالغ خا�شعة للفوائد قدرها 313.784 األف درهم تتعلق بفروع البنك اخلارجية وتتحمل اأ�شعار فائدة فعلية قدرها %7.88.
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة



بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

42   اإطار خماطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها )يتبع( 

اإن ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�شا�س ترتيبات اإعادة ت�شعري الفائدة كما يف 31 دي�شمرب 2008 كانت كما يلي:

الإجمايل

األف درهم

بنود غري 

خا�شعة للفائدة

األف درهم

اأكرث من 

3 �شنوات

األف درهم

من �شنة اإىل اأقل 

من 3 �شنوات

األف درهم

من 6 اأ�شهر اإىل اأقل 

من �شنة

األف درهم

من 3 اأ�شهر اإىل اأقل من 

6 اأ�شهر

األف درهم

اأقل من 

3 اأ�شهر

األف درهم

�شعر الفائدة 

الفعلي

31 دي�شمرب 2008

املوجودات

3.911.009 3.661.009 -  -  -  50.000 200.000 %0.94 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

17.528.422 2.004.966 23.189 -  8.500 36.730 15.455.037 %2.70 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

109.081.089 )1.990.011( -  2.753.551 292.088 17.097.601 90.927.860 %5.64 قرو�س و�شلفيات، �شايف

6.617.613 414.927 213.388 750.202 540.499 942.178 3.756.419 - اأدوات مالية م�شتقة 

3.422.794 514.175 -  428.376 13.158 493.577 1.973.508 %4.23 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.427.529 4.427.529 -  -  -  -  -  - اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة 

632.492 632.492 -  -  -  -  -  - ممتلكات اإ�شتثمارية 

2.233.680 2.233.680 -  -  -  -  -  - موجودات اأخرى 

575.841 575.841 -  -  -  -  -  - اآلت ومعدات، �شايف 

148.430.469 12.474.608 236.577 3.932.129 854.245 18.620.086 112.312.824 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

6.905.263 -  71.740 241.477 23.959 760.932 5.807.155 %3.07 اأر�شدة م�شتحقة 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 عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية اإلزامية التحويل

28.427.189 406.755 -  -  3.497.530 3.021.136 21.501.768 %3.66 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

6.778.893 414.927 199.813 659.553  40.871 693.590 4.770.139 - اأدوات مالية م�شتقة 

2.139.359 8.172 -  -  -  -  2.131.187 %3.66 قرو�س طويلة الأجل

3.735.357 3.735.357 -  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

15.915.152 15.915.152 -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

148.430.469 20.480.363 274.308 1.174.814 8.015.488 12.437.731 106.047.765 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

-  )8.005.755( )37.731( 2.757.315 )7.161.243( 6.182.355 6.265.059 فرق البنود املدرجة يف 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 اإجمايل فرق ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة

-  -  8.005.755 6.902.530 )129.087( 7.032.156 2.081.262 فروقات ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة املرتاكمة

تت�شمن ال�شتثمارات يف اأوراق مالية على مبالغ خا�شعة للفوائد قدرها 281.509 األف درهم تتعلق بفروع البنك اخلارجية وتتحمل اأ�شعار فائدة فعلية قدرها %7.54.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

43   اإطار خماطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها

على  البنك  تكمن يف عدم مقدرة  التي  املخاطر  ال�شيولة هي  اإن خماطر 

على  البنك  مقدرة  وعدم  اإ�شتحقاقها  عند  التمويلية  باإلتزاماته  الوفاء 

اإعادة الأموال عند �شحبها وبالتايل عدم املقدرة على اإعادة دفع الودائع 

للعمالء وعدم املقدرة على الوفاء بالإلتزام بالإقرا�س.

اإن خماطر ال�شيولة قد تنتج عن حدوث ا�شطرابات يف الأ�شواق اأو تدين 

مل�شادر  مبا�شر  ن�شوب  يف  يت�شبب  قد  مما  الئتماين  الت�شنيف  درجة 

التمويل. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�شادر التمويل 

واإدارة املوجودات مع الأخذ يف الإعتبار ال�شيولة، والحتفاظ بر�شيد جيد 

للنقد والبنود املرادفة للنقد والأوراق املالية القابلة للتداول.

اإدارة خماطر ال�سيولة

واملطلوبات  املوجودات  جلنة  طريق  عن  ال�شيولة  خماطر  مراقبة  يتم 

لإدارة  منا�شبة  �شيولة  اإدارة خماطر  �شيا�شة  باإعداد  تقوم  والتي   )ALCO(

متطلبات البنك النقدية للوفاء بالإلتزامات عند اإ�شتحقاقها.

عن  العملية  مراقبة  ويتم  البنك  طريق  عن  ال�شيولة  خماطر  اإدارة  يتم 

طريق ق�شم اخلزينة حيث ت�شمل هذه العملية: 

يتم اإدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية  • 

الوفاء باملتطلبات. وي�شمل ذلك تعوي�س اإمكانية  للتاأكد من  امل�شتقبلية     

ولتحقيق  للعمالء.  متويله  اأو  اإ�شتحقاقه  عند  التمويل  من  النق�س     

ذلك يقوم البنك بالإحتفاظ بح�شور فّعال يف الأ�شواق املالية العاملية؛  

 

ت�شييلها  يتم  بحيث  ال�شيولة  عالية  موجودات  مبحفظة  الإحتفاظ   • 

النقدية  للتدفقات  معوقات  اأي  مقابل  كحماية  وب�شرعة  ب�شهولة    

غري املتوقعة؛  

الداخلية  املتطلبات  مع  العمومية  امليزانية  �شيولة  موؤ�شرات  مراقبة   • 

والقانونية؛ و  

اإدارة الرتكيز واإ�شتحقاقات جمموعة املديونية.  •

اإن عملية املراقبة واإعداد التقارير يكون على �شكل قيا�س للتدفقات النقدية 

لإدارة  والتي هي فرتات مهمة  التوايل  وال�شهر على  والأ�شبوع  لليوم  واملتوقع 

ال�شيولة. اإن نقطة البداية لهذه التوقعات هو حتليل تواريخ اإ�شتحقاق املطلوبات 

املالية التعاقدية والتاريخ املتوقع لتح�شيل املوجودات املالية.

لقد قام البنك بتحديد �شقف داخلي لن�شبة ال�شلفيات اإىل الإيداعات والتي 

يجب اأن ل تزيد عن 1:1 بني:

•   قيمة القرو�س وال�شلفيات بالإ�شافة اإىل الإيداعات مع البنوك الأخرى 
لفرتة تزيد عن ثالثة �شهور و

ولفرتة  امللكية،  احلرة  بالأموال  املتمثلة  الثابتة  الأموال  م�شادر  •   قيمة 
تزيد عن �شتة �شهور واإيداعات العمالء الثابتة والت�شهيالت القائمة. 

لدولة  املركزي  البنك  م�شطلحات  مع  متفقة  اأعاله  امل�شطلحات  اإن 

الإمارات العربية املتحدة لن�شب ال�شلفيات والودائع.

كما يقوم البنك مبراقبة تكوين م�شادر م�شتوى التمويل على م�شتوى معني 

وو�شع م�شغالت لتجنب الرتكيز على م�شادر التمويل. يتم مراقبة تركيز 

بع�س  اإن  املايل.  املركز  بيان  جمموع  من  مئوية  كن�شبة  التمويل  م�شادر 

ن�شب املراقبة هي كما يلي:

اأوراق جتارية باليورو اإىل اإجمايل املطلوبات  •

متويل ال�شركات اإىل اإجمايل املطلوبات  •

الودائع يف �شوق املال اإىل اإجمايل املطلوبات  •

الأموال الأ�شا�شية اإىل اإجمايل املطلوبات  •

الأموال غري الأ�شا�شية اإىل اإجمايل املطلوبات  •

لدى البنك اي�شا ت�شهيالت قائمة غري م�شمونة بقيمة 25.000 األف دولر 

اإحتياجيات  لتمويل  دولراأمريكي(  األف   175.000  –  2008( اأمريكي 

ال�شيولة )اإي�شاح 19(. 

اإ�شرتاتيجية التمويل

يتبع بنك اأبوظبي التجاري م�شادر متويل متنوعة تت�شمن، متويل التجزئة، 

املطلوبات لل�شركات واملوؤ�ش�شات املالية، وكذلك بنوك اأخرى واأ�شواق راأ�س 

املال. يتم مراقبة م�شادر ال�شيولة ب�شكل منتظم من قبل جلنة املوجودات 

واملنتج  املزود  قبل  من  والتنويع  الإ�شتدامة  ل�شمان  وذلك  واملطلوبات 

وال�شروط.

يحدد البنك املكون الأ�شا�شي للنقد اأو ح�شابات على الطلب مثل ح�شابات 

التوفري واحل�شاب اجلاري وتعامل هذه على اأنها م�شادر التمويل بالتجزئة 

طويلة الأجل.

متثل اأي�شًا اإ�شدارات راأ�س املال الطويلة الأجل وخطوط التمويل امل�شمونة 

وغري امل�شمونة من امل�شتثمر جزءًا ل يتجزاأ من م�شادر التمويل. 

ت�شكل ت�شهيالت البنك املركزي وت�شهيالت اإعادة ال�شراء اأي�شًا جزءًا من 

املتاحة  التمويل  م�شادر  تنويع  على  ت�شاعد  التي  املتاحة  التمويل  م�شادر 

اإىل البنك.

يلخ�س اجلدول اأدناه تفا�شيل ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد 

اأ�شا�س  مت حتديد مدد ال�شتحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على 

الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية املوحدة اإىل تاريخ ال�شتحقاق 

تعك�شها  كما  الفعلية  ال�شتحقاقات  بالعتبار  الأخذ  يتم  ومل  التعاقدي، 

النقدية  ال�شيولة  توفر  بودائعه ومدى  الحتفاظ  ال�شابقة يف  البنك  خربة 

الحتفاظ  من  للتاأكد  ال�شتحقاق  تواريخ  مبراقبة  الإدارة  تقوم  لديه. 

بال�شيولة الكافية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

43   اإطار خماطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

فيما يلي بيان ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�شمرب 2009: 

الإجمايل

األف درهم

اأكرث من 

ثالث �شنوات

األف درهم

من �شنة 

اإىل اأقل من 

3 �شنوات

األف درهم

من 6 اأ�شهر 

اإىل اأقل من 

�شنة

األف درهم

من 3 اأ�شهر 

اإىل اأقل من 

6 اأ�شهر

األف درهم

اأقل من 

3 اأ�شهر

األف درهم

املوجودات

4.139.015 -  -  -  -  4.139.015 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

18.348.988 3.689.473 1.336.730 900.000 379.645 12.043.140 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

86.561 -  -  -  -  86.561
اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية حمتفظ 

بها للمتاجرة

116.610.292 66.757.020 20.070.926 5.537.117 4.556.118 19.689.111 قرو�س و�شلفيات العمالء، �شايف

4.953.019 3.700.914 788.017 92.131 49.098 322.859 الأدوات املالية امل�شتقة

4.372.744 3.152.876 207.539 79.596 48.251 884.482 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.582.659 4.582.659 -  -  -  - اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة 

549.492 549.492 -  -  -  - ممتلكات اإ�شتثمارية 

5.774.287 -  -  -  -  5.774.287 موجودات اأخرى

791.721 791.721 -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شايف 

160.208.778 83.224.155 22.403.212 6.608.844 5.033.112 42.939.455
اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

4.738.201 489.889 1.089.671 992.101 303.204 1.863.336 اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

86.299.957 1.901 1.567.987 6.783.316 12.701.226 65.245.527 ودائع العمالء

109.049 -  109.049 -  -  -  

عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية 

اإلزامية التحويل

28.921.804 9.743.003 10.247.378 4.194.847 4.129.706 606.870 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

4.689.489 3.714.007 426.165 147.995 48.367 352.955 الأدوات املالية امل�شتقة

8.619.494 8.619.494 -  -  -  - قر�س طويلة الأجل 

7.740.665 -  -  -  -  7.740.665 مطلوبات اأخرى

19.090.119 19.090.119 -  -  -  - حقوق امللكية 

160.208.778 41.658.413 13.440.250 12.118.259 17.182.503 75.809.353 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

-  41.565.742 8.962.962 )5.509.415( )12.149.391( )32.869.898( فجوة ال�شيولة

-  -  )41.565.742( )50.528.704( )45.019.289( )32.869.898 فجوة ال�شيولة املرتاكمة

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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43   اإطار خماطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2008:

الإجمايل

األف درهم

اأكرث من 

ثالث �شنوات

األف درهم

من �شنة 

اإىل اأقل من 

3 �شنوات

األف درهم

من 6 اأ�شهر 

اإىل اأقل من 

�شنة

األف درهم

من 3 اأ�شهر 

اإىل اأقل من 

6 اأ�شهر

األف درهم

اأقل من 3 

اأ�شهر

األف درهم

31 دي�شمرب 2008

املوجودات

3.911.009 -  -  -  50.000 3.861.009 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

17.528.422 23.188 369.749 8.500 36.730 17.090.255 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

109.081.089 47.272.221 15.701.487 10.754.132 1.410.958 33.942.291 قرو�س و�شلفيات العمالء، �شايف

6.617.613 3.360.135 2.365.662 86.797 118.498 686.521 الأدوات املالية امل�شتقة

3.422.794 2.166.982 717.318 306.113 48.653 183.728 اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.427.529 4.427.529 -  -  -  - اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة 

632.492 632.492 -  -  -  - ممتلكات اإ�شتثمارية 

2.233.680 -  -  -  -  2.233.680 موجودات اأخرى

575.841 575.841 -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شايف 

148.430.469 58.458.388 19.154.216 11.155.542 1.664.839 57.997.484 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

6.905.263 396.800 241.477 23.959 435.873 5.807.154 اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

84.360.821 3.313.789 3.758.753 6.205.635 8.614.566 62.468.078 ودائع العمالء

168.435 -  168.435 -  -  -  

عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية 

اإلزامية التحويل

28.427.189 8.611.516 12.520.218 5.405.344 403.286 1.486.825 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

6.778.893 3.259.947 2.469.145 60.569 123.006 866.226 الأدوات املالية امل�شتقة

2.139.359 2.139.359 -  -  -  - قر�س طويلة الأجل 

3.735.357 -  -  -  -  3.735.357 مطلوبات اأخرى

15.915.152 15.915.152 -  -  -  - حقوق امللكية 

148.430.469 33.636.563 19.158.028 11.695.507 9.576.731 74.363.640 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

-  24.821.825 )3.812( )539.965( )7.911.892( )16.366.156 فجوة ال�شيولة

-  -  )24.821.825( )24.818.013( )24.278.048( )16.366.156 فجوة ال�شيولة املرتاكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

44   اإطار خماطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتها

يقوم البنك باإدارة خماطر التقلبات يف اأ�شعار العمالت الأجنبية ال�شائدة 

على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. ي�شع جمل�س الإدارة حدود مل�شتويات 

املخاطر لكل عملة على حدة وجمتمعة لكٍل من املركز اليومي ومركز 

اليوم التايل، والتي يتم مراقبتها ب�شكل يومي. كان لدى البنك يف 31 

دي�شمرب �شايف التعر�شات اجلوهرية الآتية بالعمالت الأجنبية:

2008

األف درهم

املعادل

فائ�س/ )عجز(

2009

األف درهم 

املعادل 

فائ�س/ )عجز(

)7.312.885( )8.685.085( دولر اأمريكي

73.252 92.406 روبية هندية

2.057 2.057 ريال عماين

2.593 1.663 جنيه ا�شرتليني

9.382 3.976 يورو

)191( )4( دينار بحريني

23 3.852 ريال �شعودي

712 )587( ين ياباين

)8.329( 14.108 دولر اأ�شرتايل

8 3.408 فرنك �شوي�شري

4.280.870 716.170 رينغيت ماليزي

1.512 )8.429( ريال قطري

)336( )79( اأخرى

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

44   اإطار خماطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�شمرب 2009:

املجموع

�آالف

اأخرى

�آالف

رينغيت 

ماليزي

�آالف

جنيه 

ا�شرتليني

�آالف

فرنك �شوي�شري

�آالف

يورو

�آالف

دولر 

اأمريكي

�آالف

درهم اإماراتي

�آالف

املوجودات

4.139.015 25.532 -  1 -  3 389.101 3.724.378 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

18.348.988 1.237.215 21 168.982 5.855 799.221 12.850.762 3.286.932 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

86.561 -  -  -  -  -  86.561 - اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية حمتفظ بها للمتاجرة 

116.610.292 2.881.498 -  125 904 72.737 18.566.447 95.088.581 قرو�س و�شلفيات، �شايف

4.953.019 53.992 -  744.000 -  14.886 2.919.174 1.220.967 الأدوات املالية امل�شتقة

4.372.744 354.230 -  -  -  44.774 2.561.793 1.411.947 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.582.659 -  4.474.784 -  -  -  -  107.875 اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

549.492 -  -  -  -  -  -  549.492 ممتلكات اإ�شتثمارية

5.774.287 51.512 36.397 -  31.294 20.031 221.899 5.413.154 موجودات اأخرى

791.721 4.985 -  -  -  -  -  786.736 ممتلكات ومعدات، �شايف

160.208.778 4.608.964 4.511.202 913.108 38.053 951.652 37.595.737 111.590.062 جمموع املوجودات

املطلوبات

4.738.201 376.605 -  57.872 835 11.880 -  4.291.009 اأر�شدة م�شتحقة للبنوك

86.299.957 3.234.195 12 891.696 396.684 1.839.958 23.288.508 56.648.904 ودائع العمالء

109.049 -  -  -  -  -  -  109.049 عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية اإلزامية التحويل

28.921.804 1.530.547 -  2.950.337 1.597.188 -  19.156.532 3.687.200 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

4.689.489 189.186 -  744.000 -  14.886 2.818.786 922.631 الأدوات املالية امل�شتقة

8.619.494 88.715 -  -  -  -  1.413.323 7.117.456 قرو�س طويلة الأجل

7.740.665 42.094 5.160 29.560 23.643 11.050 -  7.629.158 مطلوبات اأخرى

141.118.659 5.461.342 5.172 4.673.465 2.018.350 1.877.774 46.677.149 80.405.407 جمموع املطلوبات

بنود خارج امليزانية العمومية

4.107.386 325.499 -  7.866 21.885 426.384 2.401.495 924.257 اإعتمادات م�شتندية

16.077.519 1.149.745 -  13.678 1.678 392.150 4.987.417 9.532.851 �شمانات بنكية

4.791.152 -  -  -  -  -  -  4.791.152 اإلتزامات لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية قابلة لالإلغاء

18.820.730 152.275 -  -  -  67.943 3.156.044 15.444.468 اإلتزامات لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية غري قابلة لالإلغاء

2.007.017 -  -  -  -  -  2.007.017 - مقاي�شات عدم ت�شديد الإئتمان 

45.803.804 1.627.519 -  21.544 23.563 886.477 12.551.973 30.692.728

190.920 -  -  -  -  -  -  190.920 اإلتزامات راأ�شمالية م�شتقبلية

245.409 -  -  -  -  -  245.409 - اإلتزامات لالإ�شتثمار يف اأوراق مالية 

46.240.133 1.627.519 -  21.544 23.563 886.477 12.797.382 30.883.648 جمموع البنود خارج امليزانية العمومية
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44   اإطار خماطر العمالت الأجنبية وقيا�سها ومراقبتها )يتبع(

تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�شمرب 2008:

املجموع

اآلف

اأخرى

اآلف

رينغيت 

ماليزي

اآلف

جنيه 

ا�شرتليني

اآلف

فرنك �شوي�شري

اآلف

يورو

اآلف

دولر 

اأمريكي

اآلف

درهم اإماراتي

اآلف

املوجودات

3.911.009 20.987 -  -  -  10 414.395 3.475.617 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية

17.528.422 117.993 2 140.144 3.740 2.703.500 9.881.498 4.681.545 ودائع واأر�شدة م�شتحقة من البنوك

109.081.089 3.114.564 -  5.765 186.625 465.262 23.708.343 81.600.530 قرو�س و�شلفيات، �شايف

6.617.613 184.597 -  1.257.452 -  54.339 3.758.501 1.362.724 الأدوات املالية امل�شتقة

3.422.794 344.765 -  -  -  57.778 1.182.414 1.837.837 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

4.427.529 -  4.327.529 -  -  -  -  100.000 اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

632.492 -  -  -  -  -  -  632.492 ممتلكات اإ�شتثمارية

2.233.680 199.088 13.402 2.305 17.713 28.077 863.518 1.109.577 موجودات اأخرى

575.841 4.908 -  -  -  -  -  570.933 ممتلكات ومعدات، �شايف

148.430.469 3.986.902 4.340.933 1.405.666 208.078 3.308.966 39.808.669 95.371.255 جمموع املوجودات

املطلوبات

6.905.263 345.414 -  71.892 -  607.836 2.897.531 2.982.590 اأر�شدة م�شتحقة 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 عن�شر الإلتزام يف اأوراق مالية اإلزامية التحويل

28.427.189 1.019.590 -  2.677.158 1.550.225 1.076.738 16.690.478 5.413.000 قرو�س ق�شرية ومتو�شطة الأجل

6.778.893 -  -  -  -  -  6.117.732 661.161 الأدوات املالية امل�شتقة

2.139.359 76.986 -  -  -  -  1.562.373 500.000 قرو�س طويلة الأجل

3.735.357 229.095 1.287 39.102 25.195 112.085 530.707 2.797.886 مطلوبات اأخرى

132.515.317 3.013.175 1.299 2.955.408 1.614.074 4.479.440 52.801.785 67.650.136 جمموع املطلوبات

بنود خارج امليزانية العمومية

8.682.852 747.539 -  7.439 1.628 226.373 4.629.476 3.070.397 اإعتمادات م�شتندية

15.989.632 931.403 -  23.334 2.018 383.922 4.010.136 10.638.819 �شمانات بنكية

4.278.420 -  -  -  -  -  -  4.278.420 اإلتزامات لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية قابلة لالإلغاء

18.324.032 125.377 -  357 178 87.236 1.820.060 16.290.824 اإلتزامات لتقدمي ت�شهيالت اإئتمانية غري قابلة لالإلغاء

2.395.094 -  -  -  -  -  2.395.094 - مقاي�شات عدم ت�شديد الإئتمان 

49.670.030 1.804.319 -  31.130 3.824 697.531 12.854.766 34.278.460

505.590 -  -  -  -  -  -  505.590 اإلتزامات راأ�شمالية م�شتقبلية

119.579 -  -  -  -  -  119.579 - اإلتزامات لالإ�شتثمار يف اأوراق مالية 

50.295.199 1.804.319 -  31.130 3.824 697.531 12.974.345 34.784.050 جمموع البنود خارج امليزانية العمومية
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قيا�س املخاطر

اأنه ل يوجد  ال�شوق، ومبا  فيما يلي الأدوات امل�شتخدمة لقيا�س خماطر 

قيا�س منفرد يعك�س جميع توقعات خماطر ال�شوق، فاإن البنك ي�شتخدم 

قيا�شات خمتلفة اإح�شائية وغري اإح�شائية، تت�شمن:

قيا�شات خماطر غري اإح�شائية  •

حتاليل ح�شا�شية  •

مقايي�س خماطر غري اإح�سائية

اإن قيا�شات املخاطر غري الإح�شائية، فيما عدا فح�س اجلهد، تت�شمن 

الأ�شا�شية، ح�شا�شية اخليارات،  الهوام�س  قيم  املفتوحة،  املراكز  �شايف 

قيم ال�شوق، تركيزات املراكز ودورانها. اإن هذه القيا�شات توفر معلومات 

مف�شلة عن تعر�س البنك ملخاطر ال�شوق.

حدود  �شقوف  و�شيناريوهات  اإح�شائية  غري  مقايي�س  البنك  ي�شتخدم 

املخاطر لر�شد ومراقبة خماطر ال�شوق ب�شكل يومي.

حتليل احل�سا�سية

التغري يف  يقّدر  الفائدة  معدلت  ملخاطر  امل�شتخدمة  ال�شيناريوهات  اإن 

املحافظ ل�شدمات املعدلت املوازية والغري موازية. اإن �شدمة املعدلت 

غري املتوازية تظهرالتقلبات املتعددة ل�شيناريوهات معدلت الفائدة.

املحفظة احل�شا�شة لعمالت خماطر معدلت الفائدة الرئي�شية وخماطر 

حتليلها  يتم  املوازية(  املعدلت  الأجنبية)�شدمة  العمالت  �شرف  �شعر 

ب�شكل منف�شل ملحافظة البنك التجارية هي كما يلي: 

خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية

يبني اجلدول التايل حتليل ح�شا�شية التقييمات العادلة يف دفرت املتاجرة 

الإفرتا�شية للتغريات يف م�شتوى اأ�شعار الفائدة – مع الإبقاء مع خماطر 

الدخل  بيان  على  تاأثري  لها  يكون  �شوف  التي   – ثابتة  الأخرى  ال�شوق 

املوحد للبنك:

خماطر معدلت الفوائد

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت �شعر الفائدة على اأ�شا�س الدرهم 

الإماراتي )باآلف الدراهم(

نق�س يف املعدل

200 نقطة

نق�س يف املعدل

100 نقطة

زيادة يف املعدل

100 نقطة

زيادة يف املعدل 

200 نقطة

)33.303( )20.382( 25.736 55.246 31 دي�شمرب 2009

57.299 20.185 )7.168( )4.605( 31 دي�شمرب 2008

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت �شعر الفائدة على اأ�شا�س الدولر 

الأمريكي )باآلف الدراهم(

نق�س يف املعدل

200 نقطة

نق�س يف املعدل

100 نقطة

زيادة يف املعدل

100 نقطة

زيادة يف املعدل 

200 نقطة

6.475 9.335 )22.300( )49.565( 31 دي�شمرب 2009

)73.833( )25.388( 7.894 3.648 31 دي�شمرب 2008

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

45   اإطار خماطر ال�سوق وقيا�سها ومراقبتها 

اإن خماطر ال�شوق هي تلك املخاطر التي ينتج عنها تقلبات يف اإيرادات 

البنك اأو يف قيم الأدوات املالية نظرًاً للتغريات يف ال�شوق مثل معدلت 

ال�شلع  واأ�شعار  الأ�شهم  واأ�شعار  الأجنبية  العمالت  واأ�شعار  الفوائد 

الأ�شا�شية واخليارات.

خماطر �سعر ال�سوق

لتغري  كنتيجة  املالية  الأدوات  قيم  تقلب  خماطر  ال�شوق  خماطر  متثل 

باأوراق  خا�شة  عوامل  نتيجة  التغريات  هذه  كانت  �شواء  ال�شوق،  اأ�شعار 

مالية معينة اأو بالطرف الذي قام باإ�شدارها اأو عوامل توؤثر على جميع 

الأوراق املالية املتداولة يف ال�شوق. يتعر�س البنك ملخاطر ال�شوق ب�شورة 

مثل  اأخرى  مالية  واأدوات  مالية  اأوراق  يف  لالإ�شتثمارات  نتيجة  رئي�شية 

الإحتفاظ  ال�شوق من خالل  البنك باحلد من خماطر  يقوم  امل�شتقات. 

ال�شوق.  تطورات يف  لأي  م�شتمرة  ومراقبة  متنوعة  اإ�شتثمارية  مبحفظة 

توؤثر  التي  الرئي�شية  للعوامل  م�شتمرة  مراقبة  تتم  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

على الأ�شهم وحتركات ال�شوق والتي ت�شمل حتليل الأداء املايل والت�شغيلي 

لل�شركات امل�شتثمر فيها.

اإدارة خماطر ال�سوق

قام جمل�س الإدارة بو�شع حدود للمخاطر مبنية على حتليالت احل�شا�شية 

املخاطر  اإدارة  ب�شكل مكثف من قبل ق�شم  تراقب  والتي  اإ�شمية  وحدود 

كل  مناق�شتها  ويتم  العليا  الإدارة  اإىل  اأ�شبوعيًا  بها  تقرير  اإعداد  ويتم 

اأ�شبوعني من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

الناجتة  املالية  اإىل املخاطر  البنك تعر�شه ب�شورة رئي�شية  اإن عمليات 

الفوائد.  ومعدلت  الأجنبية  العمالت  �شرف  معدلت  يف  التغريات  عن 

اإىل  تعر�شه  لإدارة  متعددة  م�شتقة  مالية  اأدوات  عقود  البنك  ويربم 

خماطر �شعر الفائدة والعمالت الأجنبية.

اإن خماطر ال�شوق حتدد وتقا�س وتراقب وتدار من قبل اإدارة منف�شلة 

وم�شتقلة للمخاطر. اإن هدف اإدارة خماطر ال�شوق هو تخفي�س التقلبات 

بالبنك  املتعلقة  ال�شوق  خماطر  تبني  واأن  الت�شغيلي  الأداء  يف  احلادة 

لالإدارة العليا وجمل�س الإدارة واجلهات الرقابية ب�شفافية.

تقوم  التي  املخاطر  اإدارة  جلنة  قبل  من  ال�شوق  خماطر  اإدارة  وتدار 

بالوظائف التالية:

اإعداد �شيا�شة ملخاطر ال�شوق �شمن اإطار �شامل؛  •

القيام بالقيا�س واملراقبة واإدارة خماطر ال�شوق ب�شورة م�شتقلة؛  •

و�شع حدود للموافقة واملراقبة.  •

حتديد وت�سنيف املخاطر

للبنك  ال�شوق  خماطر  وت�شنيف  بتعريف  املخاطر  اإدارة  جلنة  تقوم 

وكذلك تقوم بو�شع اإجراءات و�شيا�شات اإدارة املخاطر. جميع قطاعات 

ح�شب  ال�شوق  خماطر  وتو�شيح  ال�شامل  التعريف  عن  م�شوؤولة  الأعمال 

اإدارة خماطر  ب�شكل منظم بني  اإجتماعات  يتم عقد  العاملة.  وحداتها 

التعر�س  حول  قرارات  واأخذ  ملناق�شة  املخاطر  اأعمال  وروؤ�شاء  ال�شوق 

للمخاطرة يف نف�س �شياق بيئة ال�شوق.

التجارية  املحفظة  اإىل  ال�شوق  ملخاطر  تعر�شه  بف�شل  البنك  يقوم 

ق�شم  قبل  من  مدارة  التجارية  املحفظة  اإن  التجارية.  غري  واملحفظة 

اخلزينة وامل�شتقات وتت�شم مراكز ناجتة عن اإدارة ال�شوق واأخذ مراكز 

ريادية بالإ�شافة اإىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تدار على اأ�شا�س 

القيمة العادلة.

يتم تق�شيم خماطر ال�شوق بوجه عام اإىل جتارية وغري جتارية.

خماطر جتارية

العمالت  الفائدة،  معدلت  خماطر  تت�شمن  والتي  ال�شوق  خماطر  اإن 

اإحتمال  ت�شمل  الأخرى  التجارية  واملخاطر  وال�شلع  الأ�شهم  الأجنبية، 

يف  العك�شية  التغريات  نتيجة  املايل  الو�شع  اأو  الدخل  �شايف  اإنخفا�س 

معدلت ال�شوق.

يف  التجارة  وحدة  بوا�شطة  اململوكة  املراكز  التجارية  املخاطر  ت�شمل 

البنك والتي يكون عملها الرئي�شي الإ�شرتاتيجي هو التجارة اأو �شناعة 

الأ�شواق. اأي ربح اأو خ�شارة غري حمققة لهذه املراكز يتم ت�شجيلها �شمن 

العمليات الرئي�شية يف بيان الدخل املوحد.

خماطر غري جتارية

تنتج املخاطر غري التجارية من تنفيذ اإ�شرتاتيجيات البنك اجلوهرية، 

التي  الإ�شرتاتيجية  واملراكز  للعمالء،  املقدمة  واخلدمات  املنتجات 

ياأخذها البنك لإدارة التعر�س للمخاطر.

اإن هذه التعر�شات ميكن ان تنتج من عدة عوامل والتي ت�شمل ولي�شت 

البنود  واأدوات  املطلوبات  املوجودات،  فجوات  ت�شعري  باإعادة  حمدودة 

منحنى  و�شكل  م�شتوى  يف  والتغريات  العمومية  امليزانية  خارج  املدرجة 

معدل الفائدة يف ال�شوق.

مملوكة  اأخرى  وموجودات  مالية  اأوراق  التجارية  غري  املخاطر  ت�شمل 

لإ�شتثمارات طويلة الأجل يف الأوراق املالية وامل�شتقات والتي ت�شتخدم لإدارة 

التعر�شات ملوجودات ومطلوبات البنك. اأي ربح اأو خ�شارة غري حمققة لهذه 

الأو�شاع ل يتم ت�شجيلها يف �شمن اإيرادات الأعمال الرئي�شية.
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ح�شا�شية التغري يف 

حقوق امل�شاهمني 

األف درهم

ح�شا�شية التغري يف 

دخل الفوائد 

األف درهم

التغري 

يف النقاط الأ�شا�شية

)11.190( 48.760 25+ 31 دي�شمرب 2009

)11.190( )48.760( 25-

)29.996( 55.148 25+ 31 دي�شمرب 2008

29.996 )55.148( 25-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

45   اإطار خماطر ال�سوق وقيا�سها ومراقبتها )يتبع( 

خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية )يتبع(

ح�سب العملة

يو�شح اجلدول التايل حتليل ح�شا�شية التقييمات العادلة يف دفرت املتاجرة 

الإفرتا�شية للتغريات يف م�شتوى �شعر �شرف العمالت الأجنبية 

مع عوامل خماطر ال�شوق الأخرى املحتفظ بها – والتي �شيكون لها تاأثري 

على بيان الدخل املوحد للبنك:

خماطر ال�سوق – املحافظ غري التجارية 

املحفظة احل�شا�شة لعمالت خماطر معدلت الفائدة الرئي�شية )�شدمة 

الغري  البنك  ملحفظته  منف�شل  ب�شكل  حتليلها  يتم  املوازية(  املعدلت 

جتارية كما يلي:

خماطر �سعر الفائدة 

يبني اجلدول التايل احل�شا�شية لتغري حمتمل يف اأ�شعار الفائدة مع بقاء 

العوامل املتغرية الأخرى ثابتة وتاأثريها على بيان الدخل املوحد وحقوق 

امللكية الناجتة من املحفظة غري التجارية.

اإن ح�شا�شية بيان الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�شة يف معدلت الفوائد 

واملطلوبات  املوجودات  على  مبنية  وهي  ل�شنة  الفوائد  دخل  �شايف  على 

الأدوات  تاأثريات  وت�شم  عائمة  فوائد  مبعدلت  التجارية  غري  املالية 

اأنه  اإن ح�شا�شية حقوق امللكية قد مت حتليلها بافرتا�س  املالية امل�شتقة. 

هنالك تغريات موازية يف منحنى العائد.

خماطر الت�سغيل

اأنظمة  م�شاكل  عن  الناجتة  املخاطر  اأنها  على  الت�شغيل  خماطر  تعّرف 

اخلارجية.  العوامل  اأو  والإحتيال  الغ�س  اأو  الب�شرية  والأخطاء  الت�شغيل 

قد  الت�شغيل  فاإن خماطر  ينبغي،  كما  بالعمل  ال�شوابط  ف�شل  ويف حالة 

اإىل  توؤدي  وبالتايل  وتنظيمية  قانونية  وعواقب  لل�شمعة  ت�شويه  ت�شبب 

الت�شغيلية،  املخاطر  التخل�س من جميع  البنك  يتوقع  ل  مالية.  خ�شارة 

والإ�شتجابة  املراقبة  خالل  ومن  الرقابية  لل�شوابط  اإطار  بوجود  ولكن 

للمخاطر املحتملة، فاإن البنك ي�شتطيع اإدارة املخاطر. ت�شتمل ال�شوابط 

الت�شويات  واإجراءات  والدخول  املهام،  يف  فّعال  ف�شل  وجود  الرقابية 

التدقيق  اإ�شتخدام  ذلك  يف  مبا  التقييم،  واإجراءات  املوظفني  وتدريب 

الداخلي.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

العادلة  القيمة  انخفا�س  خماطر  متثل  الأ�شهم  اأ�شعار  خماطر  اإن 

الأ�شهم  الأ�شهم وقيمة  للتغريات يف م�شتويات موؤ�شرات  نتيجة  لالأ�شهم 

حمفظة  عن  التجارية  وغري  التجارية  الأ�شهم  خماطر  وتنتج  الفردية. 

البنك الإ�شتثمارية.

اأر�سدة عمالت اأجنبية  46

اإن �شايف املوجودات املحتفظ بها يف الهند بالروبية الهندية والتي تبلغ 

لنظام  تخ�شع  درهم(  األف   73.243  :2008( درهم  األف   92.459

مراقبة الّنقد يف الهند.

الأن�سطة الإئتمانية  47

لل�شندوق  املوجودات  �شايف  قيمة  بلغت   ،2009 دي�شمرب   31 يف  كما 

 –  2008( درهم  األف   1.980.119 البنك  قبل  من  املدار  الإئتماين 

1.137.801 األف درهم(.

ال�سركات التابعة    48

تابعة  ك�شركات  معاملتها  مت  الزميلة(  ال�شركات  عدا  )ما  املن�شاآت  اإن 

لغر�س التوحيد حيث اأن البنك ي�شيطر على ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية، 

اأو اأكرثية راأ�س مال هذه املن�شاآت وله الأحقية يف  اإ�شتثمر يف كامل  وقد 

غري  اأو  املبا�شرة  البنك  ح�شة  اإن  الأرباح/اخل�شائر.  اأكرثية  اأو  كامل 

املبا�شرة يف ال�شركات التابعة هي كما يلي:

تغري الأ�شعار بالن�شبة املئوية )اآلف الدراهم(

31 دي�شمرب 2009

%10- %5- %5+ %10+

)168( )84( 84 168 دولر اأ�سرتايل

43 21 )21( )43( يورو

11 5 )5( )11( جنيه ا�سرتليني

64 32 )32( )64( ين ياباين

8.553 4.051 )3.655( )6.998( دولر اأمريكي

تغري الأ�شعار بالن�شبة املئوية )اآلف الدراهم(

31 دي�شمرب 2008 

%10- %5- %5+ %10+

239 )94( 417 929
دولر اأ�شرتايل

48 24 )24( )48(
يورو

10 5 )5( )10(
جنيه ا�شرتليني

130 65 )65( )130(
ين ياباين

6.354 2.960 )2.369( )4.566(
دولر اأمريكي
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بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009 بنك اأبوظبي التجاري - التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

اإ�شم ال�شركة التابعة
ن�شبة 

الإمتالك

�شنة 

التاأ�شي�س
الأن�شطة الرئي�شيةبلد التاأ�شي�س

الإمارات العربية املتحدة1002005%الظبي خلدمات الو�شاطة ذ.م.م.

الو�شاطة يف جتارة الأدوات املالية 

والأ�شهم

اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. )راجع 

اإي�شاح )1( اأدناه( 

الإمارات العربية املتحدة%512005

توفري برامج احلا�شوب والتي لها 

عالقة مع املخاطرة وحلول اخلزينة

اإدارة العقارات وا�شت�شارات الإمارات العربية املتحدة1002005%اأبوظبي للعقارات التجارية ذ.م.م.

خدمات هند�شيةالإمارات العربية املتحدة1002007%اأبوظبي التجاري للخدمات الهند�شية ذ.م.م.

�شركة قاب�شةجزر كاميان1002008%بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )كاميان( املحدودة 

�شركة قاب�شةماليزيا1002008%بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )لبوان( املحدودة

بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )ماليزيا( ا�س دي 

ان برهاد

�شركة اإ�شتثمار قاب�شةماليزيا%1002008

خدمات مالية جزر كاميان1002008%بنك اأبوظبي التجاري فاينن�س )كاميان( املحدودة 

خدمات م�شرفية اإ�شالميةالإمارات العربية املتحدة1002009%اأبوظبي التجاري للتمويل الإ�شالمي �س.م.خ. 

�شركة اأبوظبي التجاري لتطوير الأمالك                   

ّذ.م.م. )*(

تطوير الأمالكالإمارات العربية املتحدة%1002006

اإ�سم ال�سركة الزميلة
ن�سبة 

الإمتالك

�سنة 

التاأ�سي�س
الأن�سطة الرئي�سيةبلد التاأ�سي�س

الإ�شت�شارات العقاريةالإمارات العربية املتحدة1002008%اأبوظبي التجاري لالإ�شت�شارات العقارية ذ.م.م. )*(

اإ�شتثمارات ماليةالإمارات العربية املتحدة1002005%�شركة اأبوظبي التجاري للحلول املالية ذ.م.م. )*(

اإ�شتثمارات ماليةالإمارات العربية املتحدة1002005%�شركة اأبوظبي التجاري للخدمات الإ�شتثمارية ذ.م.م. )*(

وكيل ت�شغيلاململكة املتحدة1002008%بنك اأبوظبي التجاري )اململكة املتحدة( املحدودة )*(

الإمارات العربية املتحدة1002006%بنك اأبوظبي التجاري خلدمات امل�شاريع )*(

�شركة قاب�شة لالإ�شتثمار يف البنية 

التحتية

الإمارات العربية املتحدة1002006%كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. )*(

تطوير البنية التحتية وامل�شاريع 

العقارية

الرمي لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. )�شابقًا التو�شع 

للمقاولت ذ.م.م.( )*(

الإ�شتثمار يف امل�شاريع التجاريةالإمارات العربية املتحدة%1002006

متويل اإدارة ال�شركةلوك�شمبورج1002009%بنك اأبوظبي التجاري لإدارة ال�شناديق

�شناديق ال�شتثمارلوك�شمبورج1002009%�شندوق تغذية النوخذة الإ�شتثماري

�شناديق ال�شتثمارلوك�شمبورج822009%�شندوق تغذية موؤ�شر اأم ا�س �شي اأي لأ�شواق الإمارات

�شندوق موؤ�شر اأم اأ�س �شي اآي لالأ�شواق العربية )راجع 

اإي�شاح )2( اأدناه(

�شناديق ال�شتثمارلوك�شمبورج1002009%�شندوق تغذية موؤ�شر اأم ا�س �شي اأي لالأ�شواق العربية

اأ�س ب األ ت اأي ب )اأي اأو اأم( املحدودة 

حق 

ال�شيطرة 

اأن�شطة اإئتمانجزيرة مان2008

)*( هذه ال�شركات التابعة غري عاملة حاليًا.

اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة  اأرباح �شركة  )1(  ي�شارك البنك يف 

وهي  الأقلية  م�شاهمي  مع  خا�شة  اإتفاقية  طريق  عن  ذ.م.م. 

كالتايل:

ح�شة الأقلية من البنك

راأ�س املال

49%51%حتى �شنة 2011

من �شنة 2012 حتى 

2015

%75%25

ال�شركة  خ�شائر  يف  الأقلية  م�شاهمي  م�شاركة  عدم  الإتفاقية    توجب 

التابعة الناجتة عن خمالفات الأطراف الأخرى لإلتزاماتها جتاه �شركة 

اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م.

)2(   كما اأن البنك ميلك 39% يف بنك اأبوظبي التجاري ملوؤ�شر اأم ا�س �شي 

اأبوظبي  بنك   %100 التابعة  �شركاته  خالل  من  العربية  لالأ�شواق  اأي 

التجاري �شندوق تغذية موؤ�شر اأم ا�س �شي اأي لالأ�شواق العربية. وعليه، 

تغذية  �شندوق  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف  الفّعالة  البنك  ح�شة  فاإن 

موؤ�شر اأم ا�س �شي اأي لالأ�شواق العربية هي 96% )اإي�شاح 11(.

49   كفاية واإدارة راأ�س املال

اإدارة راأ�س املال

اإن اأهداف البنك عند اإدارة راأ�س املال، وهو مفهوم اأكرب مما هو ظاهر يف 

»حقوق امللكية« يف بيان املركز املايل، هي:

الإلتزام مبتطلبات راأ�س املال ح�شب التعليمات والتوجيهات ال�شادرة    •

عن البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة؛  

املحافظة على مقدرة البنك على الإ�شتمرار يف العمل وزيادة العائدات    •

للم�شاهمني؛ و  

الإحتفاظ بقاعدة راأ�س مال قوية بهدف موا�شلة تطور اأعمال البنك.  •

يتم مراقبة كفاية راأ�س املال وال�شتخدام املنظم له ب�شكل م�شتمر من قبل 

التي  التطويرية  املباديء  اإىل  اإ�شتنادًا  التقنيات  واإ�شتخدام  البنك،  اإدارة 

املتحدة.  العربية  المارات  لدولة  املركزي  وامل�شرف  بازل  و�شعتها جلنة 

ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة اإىل جلنة الرقابة كل �شهر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

مت  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  البنك  توجيهات  مبوجب 

تعديل قيمة خم�ش�س القرو�س وال�شلفيات املقيمة كمجموعة من القيمة 

باملخاطر.  املرجحة  الأ�شول  اإحت�شاب  عند  وال�شلفيات  للقرو�س  املدرجة 

بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال مبوجب هذه التوجيهات %15.89 )2008 – 

.)%10.14

اإن ن�شبة كفاية راأ�س املال هي فوق احلد الدنى البالغ 11% مبوجب تعليمات 

البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة كما يف 31 دي�شمرب 2009 

)31 دي�شمرب 2008 – %10(.

50   اأرقام املقارنة

مع  لتتوافق  ال�شابقة  لل�شنة  املقارنة  اأرقام  بع�س  ت�شنيف  اإعادة  مت  لقد 

ت�شنيف اأرقام ال�شنة احلالية.

51   تاريخ اإعتماد البيانات املالية املوحدة 

لقد مت اعتماد البيانات املالية املوحدة واإجازة اإ�شدارها من قبل جمل�س 

الإدارة بتاريخ 26 يناير 2010.

49   كفاية واإدارة راأ�س املال )يتبع(

البنك  اأبلغ   2009 نوفمرب   17 بتاريخ  ال�شادر   2009/27 رقم  تعميمه  يف 

دولة  يف  العاملة  البنوك  جميع  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي 

من  اإعتبارًا   »2« لبازل  املوحدة  املقاربة  تطبيق  املتحدة  العربية  الإمارات 

تاريخ التعميم. اأ�شدر البنك املركزي م�شودة توجيهات لتطبيق املقاربة 

اإدارة راأ�س املال)يتبع(

متتثل  اأن  املتوقع  من  والتي  وال�شوق  الإئتمان  خماطر  بخ�شو�س  املوحدة 

البنوك للتقرير مبوجب متطلبات بيالر 2 - عملية تقييم كفاية راأ�س املال 

فقد  الت�شغيلية،  للمخاطر  بالن�شبة  اأما   .  2010 مار�س  بحلول  الداخلية 

للبنوك  اخليار  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  البنك  اأعطى 

اأو املقاربة املوحدة. وقد قام البنك  با�شتخدام مقاربة الدلئل الأ�شا�شية 

باإختيار املقاربة املوحدة. تقوم البنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

حاليًا بتطبيٍق متوازن لبازل »1« و بازل »2«.

كذلك، يتطلب من جميع البنوك العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

الأوقات  جميع  يف   %11 اأدنى  بحد  املال  راأ�س  كفاية  ن�شبة  على  املحافظة 

تزيد اإىل 12% بحلول 30 يونيو 2010 .

اإن الن�شب املحت�شبة مبا يتما�شى مع بازل »1« و بازل »2« هي كما يلي:

بازل 1 بازل 2

2008

األف درهم

2009

األف درهم

2008

األف درهم

2009

األف درهم

راأ�س املال الطبقة الأوىل »1«

4.810.000 4.810.000 4.810.000 4.810.000 راأ�س املال

2.627.979 2.627.979 2.627.979 2.627.979 اإحتياطي نظامي وقانوين 

2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 احتياطي عام واحتياطي طواريء

)25.708( )13.438( )25.708( )13.438( برنامج خيار �شراء اأ�شهم للموظفني، بال�شايف

)392.022( )353.736( )392.022( )353.736( اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية

481.000 -  481.000 - اأن�شبة اأرباح مقرتحة للتوزيع 

1.837.125 1.360.623 1.837.125 1.360.623 اأرباح م�شتبقاة

107.603 69.087 107.603 69.087
ح�شة غري م�شيطرة يف �شايف موجودات 

ال�شركات التابعة  

4.802.318 4.742.932 4.802.318 4.742.932 اأوراق مالية اإلزامية التحويل

-  4.000.000 -  4.000.000 �شندات راأ�شمالية

)2.213.765( )2.291.330( )2.213.765( )2.291.330( ينزل: اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )%50(

14.184.530 17.102.117 14.184.530 17.102.117

راأ�س املال الطبقة الثانية »2«

1.059.272 1.504.854 1.059.272 1.504.854
خ�شائر اإنخفا�س القيمة للقرو�س وال�شلفيات املقّيمة 

كمجموعة )اإي�شاح 9(

)314.708( )194.279( )314.708( )194.279( التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

-  6.617.456 -  6.617.456 قرو�س طويلة الأجل )اإي�شاح 20(

1.469.200 1.328.891 1.469.200 1.328.891 اأوراق مالية ثانوية ب�شعر �شرف عائم )اإي�شاح 20( 

)2.213.765( )2.291.329( )2.213.764( )2.291.329( ينزل: اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )%50(

-  6.965.593 -  6.965.593

14.184.530 24.067.710 14.184.530 24.067.710 جمموع راأ�س املال املوؤهل

املوجودات املرجحة باملخاطر:

114.152.139 128.512.025 -  - بنود مدرجة يف بيان املركز املايل 

16.399.817 14.963.529 -  - بنود خارج امليزانية العمومية 

-  -  114.377.569 126.294.138 خماطر الإئتمان

-  -  4.383.896 6.523.298 خماطر ال�شوق

-  -  5.966.913 5.657.608 خماطر الت�شغيل

130.551.956 143.475.554 124.728.378 138.475.044 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%10.87 %16.77 %11.37 %17.38 ن�شبة كفاية راأ�س املال

134> <135

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة


