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املؤرشات املالية 
٢٠٠٤  ٢٠٠٥  

١٠,٤٥٣  ١٥,٦٥١ إجاميل األصول 
 ٧,٧٦٠  ١١,٤٨٠ القروض والسلفيات، صايف 
 ١,٣٦٥  ٢,٧٢٠ مبالغ مستحقة من البنوك 
 ١,٢٦٥  ٢,٣٤٤ الحقوق (أرباح مقرتحة) 

 ٨٦٤  ١,٦٤٧ مبالغ مستحقة للبنوك 
 ٨,٠٤٦  ٩,٢٤٠ ودائع العمالء 

 -  ٢,١١٠ قروض قصرية ومتوسطة األجل 
 ٪١٧  ٪١٩ نسبة رأس املال/ األصول 
 ٪١٧  ٪٢٠ نسبة رأس املال/ القروض 
 ٩٣  ١٤٠ مصاريف العمليات 

 ٢١٨  ٥٢٣ صايف األرباح 
جميع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري ٢٠٠٥ 

Untitled-1   5Untitled-1   5 6/19/06   2:52:20 PM6/19/06   2:52:20 PM



AR Arabic 1-7 c_rET   3AR Arabic 1-7 c_rET   3 6/3/06   9:06:22 PM6/3/06   9:06:22 PM



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي
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سعيد مبارك الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو لجنة االسرتاتيجيات
عضو لجنة التعويضات

رئيس اللجنة اإلستشارية لصندوق النوخذة
رئيس لجنة إسرتاتيجيات بنك أبوظبي التجاري-ماكوايري

راشد حميد املزروعي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق

عبدالله خليل املطوع

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االسرتاتيجيات

عضو اللجنة التنفيذية

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري  | ٧

أعضاء مجلس اإلدارة

AR Arabic 1-10_rET   Sec1:7AR Arabic 1-10_rET   Sec1:7 6/2/06   4:27:37 AM6/2/06   4:27:37 AM



حمد سعيد محمد البادي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التحصيل

رئيس لجنة املبنى الرئييس الجديد
عضو لجنة االسرتاتيجيات

عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة املوارد البرشية

عضو لجنة إسرتاتيجيات بنك أبوظبي التجاري-ماكوايري

محمد درويش محمد الخوري

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االسرتاتيجيات
نائب رئيس لجنة التدقيق

مبارك مطر الحمريي

عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس لجنة املبنى الرئييس الجديد

عضو لجنة التحصيل
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أعضاء مجلس اإلدارة

محمد سلطان غنوم الهاميل

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة االسرتاتيجيات
عضو لجنة التعويضات

عضو لجنة إسرتاتيجيات بنك أبوظبي التجاري-ماكوايري
رئيس لجنة املوارد البرشية

عامر عبدالجليل الفهيم

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق

نائب رئيس لجنة التحصيل

جون بول فيالن

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االسرتاتيجيات

نائب رئيس اللجنة اإلستشارية لصندوق النوخذة
رئيس لجنة التعويضات
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري  | ١٠
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أن  يرسين  للبنك  العليا  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  بالنيابة 
أعلن عن تحقيق البنك لنتائج قياسية جديدة خالل عام ٢٠٠٥، حيث بلغ 
صايف األرباح بنهاية العام ١٫٩١٢ مليون درهم إمارات مقارنة بـ ٨٠١ مليون 
درهم إمارات عام ٢٠٠٤، مام شكل ارتفاعا بنسبة ١٣٩٪ كام حقق العائد 
عىل األسهم زيادة كبرية بنسبة ٦٦٪ ليصل إىل ٢٨٫٢٪ مقارنة مع ١٧٪ خالل 
 ٪٦٧ بنسبة  كبرياً  منواً  األصول  العائد عىل  متوسط  أظهر  فقد   ،٢٠٠٤ عام 

حيث بلغ ٣٫٩٩٪ مقابل ٢٫٣٨٪ يف العام املايض.
منذ بدء عملية إعادة الهيكلة الشاملة يف عام ٢٠٠٣، حقق بنك أبوظبي التجاري للعام الثاين عىل التوايل معدالت منو قياسية، ذلك 
من خالل توحيد أهداف ورؤية أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية للبنك، حيث تم طرح العديد من مبادرات األعامل الجديدة 
التي شكلت جزءا من االسرتاتيجيات طويلة األمد،  بصفة خاصة املشاريع املشرتكة ورشكات االئتالف يف مجاالت االستثامرات املرصفية 

املختلفة وخدمات االستشارات املالية للرشكات.

يف عام ٢٠٠٥، تركزت الجهود عىل تحسني األداء باستمرار، من خالل مراقبة التكاليف وتحسني العائد عىل األسهم، إضافة إىل زيادة 
متوسط الدخل من األصول. 

إن الرؤية االسرتاتيجية املتزنة والحكيمة ملجلس إدارة البنك كانت قادرة عىل تلبية كافة متطلبات العمالء، ترافق ذلك مع العمل عىل 
تقديم كل ما يتطلع إليه العمالء من خدمات ومنتجات مالية متطورة طبقا ألحدث وأعىل معايري الصناعة املرصفية.

نحن يف بنك أبوظبي التجاري ننظر إىل موظفينا عىل أنهم أحد أهم عنارص النجاح، وباألصالة عن نفيس وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، 
أتوجه إليهم بالشكر عىل أدائهم املتميز ومجهوداتهم ووالئهم، كام أود أن أهنئهم عىل ما حققوه من انجازات خالل عام ٢٠٠٥.

كام أنتهز هذه الفرصة للتعبري عن عميق شكري وامتناين لزماليئ أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا جميعاً عىل التزامهم الدائم 
لتحقيق غاية النجاح املنشود. وأخريا وليس آخراً، أتوجه بالشكر إىل مساهمينا وعمالئنا الكرام عىل كل ما قدموه لنا من دعم ومؤازرة 

متواصلة.

سعيد مبارك راشد الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

       

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري  | ١١
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تقرير الرئيس التنفيذي
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إستراتيجية األعمال في عامي 
٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

كان العمل عىل توحيد الرؤية املستقبلية ملجلس إدارة البنك واإلدارة العليا اضافة إىل دعم املساهمني والعمالء، له الدور األكرب يف إحداث 
النقلة النوعية والتطوير يف أداء البنك العام، فقد تم تسجيل أرباح ونتائج مميزة خالل فرتة زمنية قياسية، بحيث ساهمت يف خلق أرضية 

صلبة لدعم  عملية التطوير خالل السنوات القادمة.

من  املزيد  وتحقيق  النمو  عىل  بالحفاظ   ٢٠٠٥ عام  متيز 
األرباح، مبا تخطى جميع توقعات عام ٢٠٠٤. رافق ذلك 
حيث  األمد،  طويلة  اإلسرتاتيجيات  تطبيق  يف  اإلستمرار 
جميع  يف  التوسع  من  املنرصم  العام  خالل  البنك  متكن 
مجاالت األعامل األمر الذي بدا جليا يف الزيادة اإلستثنائية 

لصايف األرباح واإليرادات لعام ٢٠٠٥. 

 ٢٠٠٥ عام  خالل  التجاري  أبوظبي  بنك  استطاع  لقد 
ائتالف  وتأسيس رشكات  إسرتاتيجية  تحالفات  يف  الدخول 
كالتي مع بنك ماكوايري االسرتايل، إحدى املؤسسات املالية 
الرائدة عامليا. حيث ساهمت هذه التحالفات والرشاكات 
تقديم  خاللها  من  تم  ريادية،  مكانة  إىل  البنك  نقل  يف 
إىل  املالية  واالستشارات  املرصفية  االستثامرات  منتجات 
التحتية يف دولة  البنية  العاملة يف مجال تطوير  الرشكات 
عالقته  من  البنك  وطد  كام  املتحدة.  العربية  اإلمارات 
متخصصة  اتفاقية  توقيع  خالل  من  االسرتايل  البنك  مع 
بتقديم  الطرفان  يقوم  بحيث  الخزينة  منتجات  مجال  يف 
مجال  يف  العالية  والقدرات  املتقدمة  التقنيات  أحدث 
هيكلة املنتجات املالية و املرصفية املتميزة بهدف خدمة 

العمالء.

العديد   ٢٠٠٥ عام  يف  التجاري  أبوظبي  بنك  طرح  كام 
من املبادرات الجديدة يف مختلف القطاعات املالية مثل 
إدارة األصول املالية وأعامل الوساطة املالية وإدارة رؤوس 
األموال والخدمات العقارية والخدمات املرصفية ومنتجات 

التأمني املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.

تقرير الرئيس التنفيذي

منذ البدء يف عملية إعادة الهيكلة الشاملة يف أواخر عام ٢٠٠٣، شهد بنك أبوظبي 
التجاري عامني من النمو املضطرد والنجاح الكبري، استطاع خاللهام من اكتساب حصة 

أكرب من سوق املعامالت املالية واملرصفية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري  | ١٣
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وكخطوة عىل طريق التوسع باألعامل والرفع من مستوى 
بافتتاح   ٢٠٠٥ عام  خالل  البنك  قام  للعمالء،  الخدمات 
خمسة فروع جديدة باإلضافة إىل إعادة تصميم وتجديد 
العربية املتحدة  فرعني من أكرب فروعه يف دولة األمارات 
مبا يتامىش مع هويته الجديدة. اضافة اىل ذلك، تم افتتاح 
املنتجات  من  العديد  وطرح  الرثوات  إلدارة  مراكز  عدة 
املهيكلة.  والودائع  اإلسالمية  الودائع  من  املبتكرة  املالية 
الرشكات  ألسهم  االكتتاب  عمليات  يف  البنك  ساهم  كام 
الجديدة، حيث قام خالل عام ٢٠٠٥ بالتعامل مع ما يزيد 

عىل مئتي وواحد وعرشين ألف طلب اكتتاب. 

من أهم منتجات االستثامر التي طرحها البنك عام ٢٠٠٥، 
الصناديق  أهم  من  يعد  الذي  النوخذة“  ”صندوق  كان 
املنتجات  من  مجموعة  اىل  اضافة  املحلية،  االستثامرية 
اإلسالمية التي تويف مبتطلبات العمالء. كام لعب البنك دوراً 
مجموعة  توقيع  من خالل  العقارات  قطاع  دعم  يف  بارزاً 
من اتفاقيات متويل مع أشهر مطوري العقارات. وقد قام 
البنك أيضا بطرح قروض شخصية مصممة خصيصا لدعم 

وتشجيع االستقاللية املالية لسيدات األعامل املواطنات. 

ويف عام ٢٠٠٥، أضاف البنك أكرث من ٧٥٠٠٠ عميل جديد 
إىل قاعدة عمالئه من األفراد، فقد بلغت نسبة الزيادة يف 
الحسابات ٥٣٪، إضافة اىل إصدار أكرث من ٣٧٠٠٠ بطاقة 
ائتامنية جديدة، كام حققت القروض الشخصية وقروض 

السيارات ارتفاعا بنسبة ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠٠٤. 

وقع البنك خالل عام ٢٠٠٥ سلسلة من مشاريع التمويل، إضافة لدخوله يف اتفاقيات تزويد خدمات االستشارات الخدمات المصرفية للشركات
املالية، مثل تلك التي تم توقيعها مع املؤسسة العليا للمناطق االقتصادية املتخصصة لدعم البنية التحتية يف 
الطويلة  البنك يف عمليات متويل ضخمة منها مرشوع محطة  الصناعية الجديدة. كام شارك  مدينة أبوظبي 

للطاقة ومرشوع مدينة ديب للمهرجانات. 

وقد استفاد بنك أبوظبي التجاري من التطور االقتصادي الحاصل ومتكن من املساهمة يف تطوير العديد من املبادرات التنموية متثلت يف 
متويل املشاريع والصفقات املشرتكة، إضافة إىل التحسن امللحوظ يف عمليات بيع املنتجات املالية والخدمات املرصفية مع استقطاب املزيد 

من العمالء من خالل توفري منتجات تتامىش ومتطلبات السوق الحالية واملستقبلية. 

االقتصادية الخدمات المصرفية لألفراد البيئة  عام ٢٠٠٥، حيث ساهمت  قياسية يف  نتائج  لألفراد  املرصفية  الخدمات  حققت مجموعة 
اإليجابية يف توفري جو مالئم لألداء العايل والنمو املتميز يف اإليرادات من األتعاب والعموالت.   
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الخزينة  مجموعة  قامت  بنك،  ماكوايري  مع  وبالرشاكة 
إدارة  مجال  يف  االستشارية  الخدمات  من  الكثري  بتقديم 
املخاطر إىل العمالء يف املنطقة. وقد أثبتت هذه املبادرة 
نجاحا كبريا ملا حققته من فوائد لكل من البنك وعمالئه 
الذين استفادوا من منتجات وخدمات استشارية مل تكن 

متاحة أو متوفرة مسبقا.

وقد حرصت مجموعة الخزينة واالستثامر عىل الرفع من 
من  ذلك   ،٢٠٠٥ عام  خالل  التقليدية  املنتجات  مستوى 
مبا  املجاالت  جميع  يف  الخدمات  من  املزيد  طرح  خالل 
واالستثامرات  العملة  رصف  وأسواق  املالية  األسواق  فيها 

العقارية. 

األعمال المصرفية الخاصة 
وإدارة الثروات

املالية،  بزيادة األصول  املرتبطة  إيراداتها  الخاصة عن تحقيق زيادة كبرية يف  أعلنت مجموعة األعامل املرصفية 
إضافة إىل زيادة كبرية يف حجم معامالت الوساطة التي أدت إىل رفع مستوى التدفقات املالية املمتازة، مع القيام 

بطرح العديد من الصناديق االستثامرية املتنوعة خالل العام املايض.

الخاصة الخزينة والتمويل املبتكرة  املالية  املنتجات  من  الكثري  طرح  خالل  من  أعاملها  يف  واالستثامر  الخزينة  مجموعة  توسعت 
برشيحة معينة من السوق، منها رصف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة حيث سجلت جميع أعامل مجموعة 

الخزينة واالستثامر منوا قويا خالل العام. 

ويف ٢٠٠٥، قام البنك بطرح برنامج سندات مالية متوسطة األجل بعملة اليورو مام يعترب أول برنامج يقدمه البنك بهدف اجتذاب مستثمرين 
أجانب، حيث القت عملية طرح السندات نجاحاً كبرياً، فقد متت تغطية قيمتها بالكامل مام أثبت ثقة املؤسسات املالية الدولية يف مكانة بنك 

أبوظبي التجاري وأظهر املتانة االقتصادية املتزايدة إلمارة أبوظبي بصفة خاصة ودولة اإلمارات العربية املتحدة بصفة عامة. 

وكجزء من برنامج السندات املالية متوسطة األجل، قام بنك أبوظبي التجاري خالل العام أيضا بطرح سندات مالية دولية بقيمة (٩٠٠) مليون 
دوالر أمرييك بسعر فائدة يبلغ (٣٥) نقطة أساس باإلضافة إىل سعر الفائدة عىل الودائع املعروض بني البنوك العاملة يف لندن (ليبور + ٣٥ 

نقطة أساس) وهي أفضل نسبة يتم عرضها عىل اإلطالق بواسطة أحد بنوك الرشق األوسط يف األسواق الدولية. 

ويف أواخر عام ٢٠٠٥، نجح البنك يف الحصول عىل قرض مجمع ملدة خمس سنوات بقيمة مليار دوالر أمرييك بأقل هامش فائدة يتم االتفاق 
عليه يف هذا املجال بنسبة (٢٧,٥) نقطة أساسية عالوة عىل سعر الفائدة املعروض عىل الودائع بني بنوك لندن (ليبور + ٢٧٫٥ نقطة أساس). 

وقد كان هذا القرض الذي شارك يف تقدميه ٣٧ مرصفا دوليا قصة نجاح أخرى تخللت العام املايض.

املصمم  الرثوات“  ”إلدارة  اكسيلنيس  برنامج  طرح  كان 
خصيصاً لتلبية احتياجات النخبة من كبار العمالء واصحاب 
الرثوات، من أبرز العالمات الفارقة يف طريق تطور البنك. 

تقرير الرئيس التنفيذي
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يف عام ٢٠٠٥، قام بنك أبوظبي التجاري بتطبيق النظام املرصيف املتطور  ”FLEXCUBE“، الذي ساعد عىل تقديم العمليات وتقنية املعلومات
مجموعة كبرية من الخدمات املرصفية الحديثة، وإيجاد املزيد من قنوات التوزيع وتقديم الخدمات مبا يف ذلك 
الهاتفية  العمالء  مراكز خدمة  إىل  باإلضافة  واألفراد،  الرشكات  لكل من  اإلنرتنت  املرصفية عرب  املعامالت  خدمة 

وخدمات الوساطة املالية. 

حرص،  بكل  املخاطر  إدارة  تطبيق  عىل  البنك  ركز  وقد 
لضامن االلتزام باإلجراءات والضوابط املعتمدة يف سياسة 
األسواق  مخاطر  مثل  والخارجية  الداخلية  املخاطر  إدارة 

واملخاطر االئتامنية ومخاطر العمليات التشغيلية. 

حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً قياسية للعام املنرصم ٢٠٠٥ بلغت ١٫٩١٢مليون درهم إمارات مقارنًة بـ٨٠١ النتائج المالية
مليون درهم إمارات يف عام ٢٠٠٤، بنسبة منو يف صايف األرباح قدرها ١٣٩٪ مقارنًة بعام ٢٠٠٤، كام حقق البنك 
زيادة بالعائد عىل الحقوق بنسبة ٦٦٪  لتصل إىل ٢٨٫٢٪ مقارنة مع ١٧٪ خالل عام ٢٠٠٤. مام يربز التقدم الكبري 
الحاصل يف الزيادة عىل متوسط العائد عىل األصول الذي بلغ ٣٫٩٩٪ بارتفاع قدره ٦٧٪ عن العام املايض حيث 

كان يبلغ ٢٫٣٨٪.

لعب بنك أبوظبي التجاري خالل عام ٢٠٠٥ دورا نشطا يف 
مجال إدارة عمليات االكتتاب يف أسهم الرشكات الجديدة، 
ضمن  النشاط  هذا  من  املحقق  الدخل  تسجيل  تم  فقد 
بند األتعاب والعموالت (الفوائد التحصيلية). وفيام إذا تم 
استبعاد الدخل املحقق من عمليات طرح أسهم الرشكات 
الجديدة، نجد أن إيرادات البنك من األتعاب والعموالت 
بنسبة ١١٩٪ مقارنة مبا  ارتفعت  األساسية والتقليدية قد 
كانت عليه يف عام ٢٠٠٤. نتيجة لذلك، تضاعف الدخل من 
العمليات ليصل إىل ٢٦٤٠ مليون درهم إمارات مقارنة مع 

١١٥٨ مليون درهم إمارات يف عام ٢٠٠٤.
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السوق موظفو بنك أبوظبي التجاري املهارات وأكرثهم كفاءة وتأهيال يف  تنافسية تجذب وتحافظ عىل أفضل  بيئة  البنك عىل توفري  ركز 
املرصفية، يأيت ذلك من إدراك اإلدارة العليا لبنك أبوظبي التجاري وتفهمها ألهمية أداء املوظفني، الذي يعترب 
أحد العنارص األساسية لتنفيذ إسرتاتيجيات أعامله بنجاح، حيث ساهمت هذه السياسة يف إحداث نقلة نوعية 

ومتقدمة ملكانة البنك بني البنوك العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وتشجع إدارة البنك املوظفني أيضا عىل التقدم يف حياتهم املهنية، كام تحرص عىل منحهم الفرص لتحقيق الذات وإثبات املهارات، من 
خالل سياسة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة داخليا عرب شبكة االتصاالت الداخلية (اإلنرتانت)، بحيث يتمكن املوظفني من التقدم بطلبات 

لاللتحاق مبختلف الوظائف يف كافة أقسام البنك وفروعه يف الدولة. 

وقد قام البنك خالل عام ٢٠٠٥ بإدخال تعديالت كبرية عىل نظام الرواتب والعالوات واملكافآت املمنوحة للموظفني لتصبح أكرث تنافسية 
يف سوق العمل، باإلضافة إىل استحداث نظام جديد لدفع املكافآت السنوية ملستويات األداء العالية. وعالوة عىل ذلك استثمر البنك الكثري 

من الجهد واملال يف طرح العديد من مبادرات وأنشطة التدريب للحفاظ عىل النتائج املحققة مستقبلياً.

وقد استمرت اإلدارة يف حرصها عىل تطبيق مبادئ الشفافية واإلفصاح يف جميع تعامالتها مع املوظفني، ومشاركتهم الفعالة يف املجلة الفصلية  
”قناة“ الخاصة بهم، إضافة اىل عقد اجتامعات دورية مع املدراء وأعضاء اإلدارة العليا وإجراء الحوارات املنتظمة مع املوظفني. 

هو   ،٢٠٠٦ لعام  املوضوعة  األساسية  األهداف  أحد  من 
التعلم وتحسني  أساس  تقوم عىل  ثقافة  العمل عىل نرش 
األداء عن طريق زيادة أعداد الدورات التدريبية، وإنشاء 

”مركز املصادر التعليمية“ يف جميع أفرع البنك. 

رفع  عىل  أكرب  بشكل  الرتكيز   ٢٠٠٦ عام  سيتم خالل  كام 
العليا  واملدارس  الجامعات  خريجي  من  الوطنية  الكوادر 
املؤهلني لإلنضامم إىل القطاع املرصيف. إضافة إىل إستمرارية 
توفري دورات تدريبية داخلية وخارجية لتطوير كادر من 
يتوافق والتطور  املتخصص“، مبا  املهني  املواطن  ”الشباب 

املرصيف الحايل.

تقرير الرئيس التنفيذي
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قام البنك بحمالت دعاية واعالن منظمة بهدف ترويج املنتجات الجديدة، والتوسع يف متويل املشاريع وتنفيذ الصفقات التطوير الشامل
املجمعة. 

فقد تم رفع رأسامل بنك أبوظبي التجاري من ١,٢٥ مليار درهم إمارات ليصل إىل ٤ مليارات درهم إمارات، كام تم السامح لألجانب بامتالك ٢٥٪ 
من أسهم البنك. إضافة إىل توزيع أرباح أسهم للمساهمني لعام ٢٠٠٥ بقيمة ٥٠٠ مليون درهم إمارات عىل هيئة أسهم منحة بنسبة ٣٣٪. كام تم 
إصدار أسهم جديدة حق لكل مساهم االكتتاب فيها بنسبة حصته يف رأس املال وذلك دون عالوة إصدار،  مام أدى إىل ارتفاع عائد إجاميل االستثامر 

يف عام ٢٠٠٥ مبا يتجاوز نسبة ١٠٠٪. 

ومن أهم اإلنجازات الكبرية التي حققها البنك يف عام ٢٠٠٥ هي حصوله عىل تقدير Aa3 من رشكة موديز ”إحدى أكرب رشكات التقويم اإلئتامين يف 
العامل“، كام حصل البنك عىل تقدير ”A“ من رشكة ستاندرد آند بورز، وهو أعىل تصنيف ائتامين يحصل عليه بنك يف منطقة الرشق األوسط، حيث 

جاءت هذه التقديرات والتصنيفات انعكاسا للتطورات الكبرية التي شهدها البنك خالل العام املايض. 

يؤمن بنك أبوظبي التجاري مبسؤوليته تجاه املجتمع الذي يخدمه وقد تم ترجمة ذلك عىل أرض الواقع من خالل رعاية العديد من األنشطة المساهمات اإلجتماعية
والفعاليات الرياضية واالجتامعية والثقافية والخريية. فقد شارك بنك أبوظبي التجاري بنجاح يف معرض البيئة لعام ٢٠٠٥ كام قام برعاية سباق 
القدرة ورعاية نادي العني الريايض والثقايف خالل السنوات الثالثة األخرية. كام قام البنك باملشاركة يف دعم العديد من الفعاليات لذوي االحتياجات 
الخاصة املنظمة بواسطة مؤسسة زايد لألعامل الخريية، كام أطلق البنك حملة تربعات ضخمة إلغاثة ضحايا الزلزال الذي رضب الباكستان وأطلق 
مرشوع درهم الخري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر، مع استمرار دعمه املتواصل لفعاليات مركز املستقبل والنور واملراكز اإلجتامعية والتعليمية 

املنترشة يف انحاء الدولة. 
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سوف تركز الجهود يف عام ٢٠٠٦، عىل االلتزام بتقديم أعىل وأفضل مستويات الخدمة إىل العمالء عن طريق أولويات عام ٢٠٠٦
تقييم األداء مقارنة باألهداف املوضوعة ومتابعة مستويات اإلنجاز. كام سيستمر البنك يف تقديم املزيد من 
املنتجات الجديدة واملبتكرة القادرة عىل اجتذاب املزيد من العمالء من خالل استحداث القنوات البديلة مثل 
اإلنرتنت ومراكز خدمة العمالء والهواتف املتحركة (اس ام اس) وأجهزة الرصاف اآليل، مع االستثامر يف أحدث 
ما توصل إليه العلم الحديث يف مجال تقنية املعلومات بغرض الوصول إىل أعىل مستويات الخدمات املرصفية 

بني البنوك.

تم وضع خطط تطوير يف كافة املجاالت، منها إدارة األصول املالية، إضافة إىل التخطيط لطرح أول صندوق للبنية التحتية خاص مبدينة 
أبوظبي الصناعية الثانية (إيكاد ٢)، حيث تهدف رشكة اإلئتالف بني بنك أبوظبي التجاري – وبنك ماكوايري إىل اجتذاب مستثمرين من 
األسواق املحلية والدولية، ومن خالل دعمه للتنمية العقارية يف إمارة أبوظبي، قام البنك مؤخرا بطرح ”صندوق املدائن“ الذي يعترب أول 

صندوق لالستثامرات العقارية. 

ويتطلع بنك أبوظبي التجاري خالل عام ٢٠٠٦ إىل إمكانيات التوسع يف أسواق الهند والصني وبعض األسواق اإلقليمية األخرى.

وباإلضافة إىل ذلك، تعكف اإلدارة حاليا عىل طرح دراسة املزيد من املنتجات املرصفية اإلسالمية يف مجاالت مختلفة، مثل متويل املشاريع 
والتمويل التجاري مبا يتناسب و أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

إيرفني نوكس
الرئيس التنفيذي

تقرير الرئيس التنفيذي
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التقارير والبيانات املالية
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التـقـاريـر والـبـيـانـات املـالـيـة املـوحـدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥

تـقـريـر مـدقـق 
الحـسابات املسـتـقـل

إلى السادة المساهمين
بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة

أبوظبي – اإلمارات العربية المتحدة 

لقد دققنا الميزانية العمومية الموحدة المرفقة لبنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة 
عامة (البنك) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين 
والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كما هو مبين في الصفحات 
من ٢٢ ولغاية ٥٦. إن هذه البيانات المالية الموحدة هي من مسؤولية إدارة البنك، وإن 

مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على تدقيقنا.

لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وتستدعى تلك المعايير أن نقوم بتخطيط 
الموحدة  المالية  البيانات  كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  للحصول  التدقيق  وإجراء 
خالية من أي خطأ جوهري. يتضمن التدقيق فحص البّينات الثبوتية للمبالغ واإلفصاحات 
السياسات  الموحدة على أساس عينات مختارة، كما يتضمن تقييم  المالية  البيانات  في 
العرض  تقييم  وكذلك  اإلدارة،  قبل  من  المعدة  الهامة  والتقديرات  المتبعة  المحاسبية 
إلبداء  معقوالً  أساساً  يوفر  تدقيقنا  أن  وبإعتقادنا  الموحدة،  المالية  للبيانات  اإلجمالي 

رأينا. 

الجوهرية،  النواحي  كافة  من  عادلة،  بصورة  تظهر  الموحدة  المالية  البيانات  أن  برأينا، 
المركز المالي الموحد لبنك أبوظبي التجاري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ ونتائج أعماله 
المالية  التقارير  لمعايير  التاريخ وفقاً  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية  وتدفقاته 

الدولية.

وبرأينا أيضاً، إن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة 
الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع سجالت البنك المحاسبية. ولقد حصلنا على 
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق. وفي حدود المعلومات 
التي توفرت لنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية اإلتحادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (وتعديالتـه)، أو للنظـام األساسـي 

للبنك والتي قد تؤثر بشكل جوهري على نشاط البنك أو مركزه المالي. 

ديلويت آند توش

سابا يوسف سنداحة
رقم القيد ٤١٠
١٩ يناير ٢٠٠٦
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٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

املوجـودات
٤٦٣٫٤٦٩ ١٫٦٧٩٫٨٣٢ ١٫٧٠٢٫٣٢١ ٤ نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

٢٫٧١٩٫٦٤٣ ٥٫٠١٣٫٩٥٩ ٩٫٩٨٩٫٢٥٠ ٥ ودائع وأرصدة لدى البنوك
١٠٦٫٩٥٢ ٢٩٧٫٠١١ ٣٩٢٫٨٣٦ ٦ استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة

١١٫٤٧٩٫٤٦١ ٢٨٫٥٠١٫٥٣٨ ٤٢٫١٦٤٫٠٦١ ٧ قروض وسلفيات، صايف 
٤٨٢٫٢٩١ ٢٫٢٣٦٫٠٧٧ ١٫٧٧١٫٤٥٤ ٨ استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة
٢٨٨٫٩٣١ ٤٦٣٫٨٠٧ ١٫٠٦١٫٢٤٣ ٩ موجودات أخرى
١٠٩٫٧٧٢ ٢٠١٫١١٩ ٤٠٣٫١٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات، صايف

                                                

١٥٫٦٥٠٫٥١٩ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ مجموع املوجودات
                                                

املطلوبـات 
١٫٦٤٧٫٠٠٦ ٣٫١٧٢٫١٣٥ ٦٫٠٤٩٫٤٥١ ١١ أرصدة مستحقة للبنوك
٩٫٢٣٩٫٦٨٩ ٢٩٫٥٥٣٫٠٨٠ ٣٣٫٩٣٧٫٣٧٩ ودائع العمالء
٢٫١٠٩٫٨٥١ -  ٧٫٧٤٩٫٤٨٤ ١٢ قروض قصرية ومتوسطة األجل

٣٠٧٫٥٥٠ ٧٠٧٫٨٠٧ ١٫١٢٩٫٦٣٠ ١٣ مطلوبات أخرى
                                                

١٣٫٣٠٤٫٠٩٦ ٣٣٫٤٣٣٫٠٢٢ ٤٨٫٨٦٥٫٩٤٤ مجموع املطلوبات
                                                

حقوق املساهمني 
١٫٠٨٩٫٠٢٨ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥ رأس املال

٤٢٦٫٥٨١ ١٫١٨٤٫٣٩٧ ١٫٥٦٦٫٨٣٣ ١٦ احتياطيات نظامية وقانونية
٥٤٤٫٥١٤ ١٫٩٢٥٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦ احتياطي عام واحتياطي طوارىء

-  ٢٥٠٫٠٠٠ -  ١٧ أسهم منحة مقرتحة
-  ٣١٢٫٥٠٠ -  ١٧ أنصبة أرباح نقدية مقرتحة 

٢٠٫٦٥٩ ٢١٫٢٥٨ ٧٥٫٨٨١ التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة
٢٦٣٫٠٥٩ ١٧٫١٦٦ ٩٦٦٫٢١٦ األرباح املرتاكمة

                                                

٢٫٣٤٣٫٨٤١ ٤٫٩٦٠٫٣٢١ ٨٫٦٠٨٫٩٣٠ مجموع حقوق املساهمني
٢٫٥٨٢ -  ٩٫٤٨٣ حقوق األقلية

                                                

٢٫٣٤٦٫٤٢٣ ٤٫٩٦٠٫٣٢١ ٨٫٦١٨٫٤١٣ مجموع حقوق املساهمني وحقوق األقلية
                                                

١٥٫٦٥٠٫٥١٩ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني
                                                

٦٫٩٤٨٫٢٣٦ ١٦٫٨٨٣٫٦٠٣ ٢٥٫٥٢٠٫٨٧٢ ٢٥ التزامات ومطلوبات طارئة
                                                

إيرفني نوكس سعيد الهاجري
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة جزأً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

امليزانية العمومية املوحدة
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
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٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

٦٦٦٫٨٥٢ ١٫٣١٠٫٧٨٥ ٢٫٤٤٩٫٣٤٩ ١٨ إيرادات الفوائد
(٢٩٣٫١٥٠) (٤٦٣٫٨١٠) (١٫٠٧٦٫٧٤١) ١٩ مرصوفات الفوائد 

                                                

٣٧٣٫٧٠٢ ٨٤٦٫٩٧٥ ١٫٣٧٢٫٦٠٨ صايف إيرادات الفوائد 

٢٩٧٫٥٦٩ ٢٤٦٫٩٣٩ ١٫٠٩٢٫٩٧٠ ٢٠ صايف إيرادات الرسوم والعموالت
٢٣٫٤٤٦ ٥٠٫١٧٠ ٨٦٫١١٩ صايف أرباح من املتاجرة يف عمالت أجنبية ومشتّقات مالية

٦٦٦ ١٫٦٢٥ ٢٫٤٤٦ أرباح أسهم مقبوضة 
١٨٫٠٢٩ ٢٫٥٦٥ ٦٦٫٢١٩ ٢١ أرباح استثامرات لغرض املتاجرة ولغري غرض املتاجرة
٨٫٠٤٤ ٩٫٨٢٣ ٢٩٫٥٤٦ إيرادات عمليات اخرى 

                                                

٧٢١٫٤٥٦ ١٫١٥٨٫٠٩٧ ٢٫٦٤٩٫٩٠٨ إيرادات العمليات 
                                                

(٨٤٫٨٥٦) (٢٢٢٫٥١١) (٣١١٫٦٧٥) مرصوفات املوظفني 
(٧٫٤٣٢) (٢٠٫٣٢٣) (٢٧٫٢٩٧) ١٠ االستهالك 

(٤٨٫٠٦٦) (٩٨٫٧٩١) (١٧٦٫٥٤٧) مرصوفات عمليات اخرى 
(٥٧٫٨٣٤) (١٩٫٧٥٩) (٢١٢٫٤٢٥) ٧ مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها، صايف من املبالغ املسرتدة

                                                

(١٩٨٫١٨٨) (٣٦١٫٣٨٤) (٧٢٧٫٩٤٤) مرصوفات العمليات 
                                                

٥٢٣٫٢٦٨ ٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩٢١٫٩٦٤ أرباح العمليات، قبل الرضائب
(١١٥) ٣٫٨٨١ (٤٢٢) ١٤  (مرصوفات) اسرتجاع رضيبة الدخل 

                                                

٥٢٣٫١٥٣ ٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩٢١٫٥٤٢ صايف أرباح السنة 
                                                

عائدة إىل:
٥٢٠٫٦٠٣ ٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩١٢٫١٧٦ حقوق املساهمني يف الرشكة األم

٢٫٥٥٠ -  ٩٫٣٦٦ حقوق األقلية
                                                

٥٢٣٫١٥٣ ٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩٢١٫٥٤٢ صايف أرباح السنة
                                                

٠٫١٣ ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٢٢ العائد األسايس عىل السهم (درهم) 
                                                

تشكل اإليضاحات املرفقة جزأً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بـيــان الــدخــل الــمــوحــد 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
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املجمـوع
حقوق 
األقلية

عائدة إىل 
حقوق 

املساهمني 
يف الرشكة 

األم
األرباح 
املرتاكمة

التغريات 
املرتاكمة 

يف القيمة 
العادلة 

أنصبة 
أرباح 
نقدية 
مقرتحة

أسهم 
منحة 

مقرتحة
احتياطي 

طوارئ
احتياطي 

عـام
احتياطي 

قانوين
احتياطي 

نظامي
رأس 
املال إيضاح

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

٤٫٤٧٩٫٥٥٠ -  ٤٫٤٧٩٫٥٥٠ ١٣٫١٧٢ ٢٩٫٥٩٩ ٣١٢٫٥٠٠ -  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٧٠٠٫٠٠٠ ٤٨٩٫٧٤٦ ٥٣٤٫٥٣٣ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ الرصيد كام يف ١ يناير ٢٠٠٤

(٣١٢٫٥٠٠) -  (٣١٢٫٥٠٠) -  -  (٣١٢٫٥٠٠) -  -  -  -  -  -  ١٧ أنصبة أرباح مدفوعة

٨٠٠٫٥٩٤ -  ٨٠٠٫٥٩٤ ٨٠٠٫٥٩٤ -  -  -  -  -  -  -  - صايف أرباح سنة ٢٠٠٤ 

٢٫٣٤٨ -  ٢٫٣٤٨ ٢٫٣٤٨ -  -  -  -  -  -  -  -  
فرق ناتج عن تحويل 

املوجودات واملطلوبات العاملة 
للفروع الخارجية 

-  -  -  (٨٠٫٠٥٩) -  -  -  -  -  -  ٨٠٫٠٥٩ -  ١٦ محول إىل االحتياطي النظامي

-  -  -  (٨٠٫٠٥٩) -  -  -  -  -  ٨٠٫٠٥٩ -  -  ١٦ محول إىل االحتياطي القانوين

-  -  -  (٧٥٫٠٠٠) -  -  -  -  ٧٥٫٠٠٠ -  -  -  ١٦ محول إىل االحتياطي العام

(٨٫٣٤١) -  (٨٫٣٤١) -  (٨٫٣٤١) -  -  -  -  -  -  - صايف الحركة يف التغريات  
املرتاكمة يف القيم العادلة

-  -  -  (٣١٢٫٥٠٠) -  ٣١٢٫٥٠٠ -  -  -  -  -  -  ١٧ أنصبة أرباح نقدية مقرتحة 

-  -  -  (٢٥٠٫٠٠٠) -  -  ٢٥٠٫٠٠٠ -  -  -  -  -  ١٧ أسهم منحة مقرتح توزيعها

(١٫٨٥٠) -  (١٫٨٥٠) (١٫٨٥٠) -  -  -  -  -  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٥٢٠ -  ٥٢٠ ٥٢٠ -  -  -  -  -  -  -  -  

أرباح محققة من بيع 
استثامرات متاحة للبيع (سابقاً 
مدرجة ضمن األرباح املرتاكمة 

وذلك عند تطبيق معيار 
املحاسبة الدويل رقم ٣٩)

                                                                                                                                                            

٤٫٩٦٠٫٣٢١ -  ٤٫٩٦٠٫٣٢١ ١٧٫١٦٦ ٢١٫٢٥٨ ٣١٢٫٥٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٧٧٥٫٠٠٠ ٥٦٩٫٨٠٥ ٦١٤٫٥٩٢ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ الرصيد كام يف ١ يناير ٢٠٠٥
                                                                                                                                                            

تشكل اإليضاحات املرفقة جزأً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
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املجموع
حقوق 
األقلية

موزعة 
إىل حقوق 
املساهمني 
يف الرشكة 

األم
األرباح 
املرتاكمة

التغريات 
املرتاكمة 

يف القيمة 
العادلة 

أنصبة 
أرباح 
نقدية 
مقرتحة

أسهم 
منحة 

مقرتحة
احتياطي 

طوارئ
احتياطي 

عـام
احتياطي 

قانوين
احتياطي 

نظامي
رأس 
املال إيضاح

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

٤٫٩٦٠٫٣٢١ -  ٤٫٩٦٠٫٣٢١ ١٧٫١٦٦ ٢١٫٢٥٨ ٣١٢٫٥٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٧٧٥٫٠٠٠ ٥٦٩٫٨٠٥ ٦١٤٫٥٩٢ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ الرصيد كام يف ١ يناير ٢٠٠٥

(٣١٢٫٥٠٠) -  (٣١٢٫٥٠٠) -  -  (٣١٢٫٥٠٠) -  -  -  -  -  -  ١٧ أنصبة أرباح مدفوعة

١٫٩١٢٫١٧٦ -  ١٫٩١٢٫١٧٦ ١٫٩١٢٫١٧٦ -  -  -  -  -  -  -  - صايف أرباح سنة ٢٠٠٥ 

-  -  -  (٥٠٠٫٠٠٠) -  -  (٢٥٠٫٠٠٠) -  -  -  -  ٧٥٠٫٠٠٠ ١٥ أسهم منحة مقرتحة للتوزيع

(٣٫١٠٥) -  (٣٫١٠٥) (٣٫١٠٥) -  -  -  -  -  -  -  -  
فرق ناتج عن تحويل املوجودات 

واملطلوبات العاملة للفروع 
الخارجية 

-  -  -  (١٩١٫٢١٨) -  -  -  -  -  -  ١٩١٫٢١٨ -  ١٦ محول إىل االحتياطي النظامي

-  -  -  (١٩١٫٢١٨) -  -  -  -  -  ١٩١٫٢١٨ -  -  ١٦ محول إىل االحتياطي القانوين

-  -  -  (٧٥٫٠٠٠) -  -  -  -  ٧٥٫٠٠٠ -  -  -  ١٦ محول إىل االحتياطي العام

٥٤٫٦٢٣ -  ٥٤٫٦٢٣ -  ٥٤٫٦٢٣ -  -  -  -  -  -  - صايف الحركة يف التغريات املرتاكمة  
يف القيم العادلة

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥ أسهم صادرة من حق إصدار

١١٧ ١١٧ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - حّصة األقلية يف رأس مال  
رشكة تابعة

٩٫٣٦٦ ٩٫٣٦٦ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - حّصة األقلية يف األرباح 

(١٫٨٥٠) -  (١٫٨٥٠) (١٫٨٥٠) -  -  -  -  -  -  -  - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(٧٣٥) -  (٧٣٥) (٧٣٥) -  -  -  -  -  -  -  -  
أرباح محققة من بيع استثامرات 
متاحة للبيع (سابقاً مدرجة ضمن 

األرباح املرتاكمة وذلك عند تطبيق 
معيار املحاسبة الدويل رقم ٣٩)

                                                                                                                                                            

٨٫٦١٨٫٤١٣ ٩٫٤٨٣ ٨٫٦٠٨٫٩٣٠ ٩٦٦٫٢١٦ ٧٥٫٨٨١ -  -  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٨٥٠٫٠٠٠ ٧٦١٫٠٢٣ ٨٠٥٫٨١٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ الرصيد كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
                                                                                                                                                            

تشكل اإليضاحات املرفقة جزأً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٢٥
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بيان التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ إيضاح
ألف دوالر أمرييك ألف درهـم ألف درهـم

األنشطة التشغيلية 
٥٢٣٫٢٦٨ ٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩٢١٫٩٦٤ صايف األرباح قبل الرضائب وحصة األقلية

التعديالت:
(٧٩٢) ٢٫١١٧ (٢٫٩٠٩) فروقات تحويل عمالت أجنبية 
٧٫٤٣٢ ٢٠٫٣٢٣ ٢٧٫٢٩٧ استهالك املمتلكات واملعدات
(١٢٧) (٥٩١) (٤٦٦) الربح الناتج عن بيع ممتلكات ومعدات 

٨٦٫٧٣٩ ١٣٣٫٠٧٤ ٣١٨٫٥٩٤ مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها
(٢٨٫٩٠٥) (١١٣٫٣١٥) (١٠٦٫١٦٩) مخصصات مرتجعة لقروض وسلفيات مشكوك يف تحصيلها
(٥٫٥٥٣) ٦٠٦ (٢٠٫٣٩٦) (الربح)/ الخسارة من بيع استثامرات لغري غرض املتاجرة

                                                

٥٨٢٫٠٦٢ ٨٣٨٫٩٢٧ ٢٫١٣٧٫٩١٥ أرباح العمليات قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة
(٦٣٧٫٣٨٩) ١٫٣٦٧٫٢٧٠ (٢٫٣٤١٫١٢٩) (الزيادة)/ النقص يف ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

(٣٫٧٧٧٫٥٥٢) (٩٫٤٢٤٫٨٠٧) (١٣٫٨٧٤٫٩٤٨) الزيادة يف قروض وسلفيات العمالء
(٢٦٫٠٨٩) (٢٩٧٫٠١١) (٩٥٫٨٢٥) الزيادة يف استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة

(١٦٢٫٦٥٦) (٣٦٫٢٢٢) (٥٩٧٫٤٣٦) الزيادة يف املوجودات األخرى
(١٥٧٫٠٩١) ٢٫٧٧٠ (٥٧٦٫٩٩٦) (النقص)/ الزيادة يف األرصدة املستحقة للبنوك
١٫١٩٣٫٦٥٦ ٩٫٤٦٧٫٨٦٨ ٤٫٣٨٤٫٢٩٩ الزيادة يف ودائع العمالء

١١٤٫٧٢٩ ٣٧٠٫٣٣٣ ٤٢١٫٤٠٠ الزيادة يف املطلوبات األخرى 
                                                

(٢٫٨٧٠٫٣٣٠) ٢٫٢٨٩٫١٢٨ (١٠٫٥٤٢٫٧٢٠) النقد (املستخدم يف)/ من العمليات التشغيلية
(٥٠٤) (١٫٨٥٠) (١٫٨٥٠) مكافأة مدفوعة ملجلس اإلدارة 

-  ٤٫٩٤٣ - رضائب مسرتدة  
                                                

(٢٫٨٧٠٫٨٣٤) ٢٫٢٩٢٫٢٢١ (١٠٫٥٤٤٫٥٧٠) صايف النقد (املستخدم يف)/ من األنشطة التشغيلية
                                                

األنشطة االستثامرية
(٤٠٤٫٣٧٦) (٧١٧٫٥٢٨) (١٫٤٨٥٫٢٧٣) رشاء استثامرات لغري غرض املتاجرة

٥٥١٫٠٩٧ ١٫٤٢٩٫٧٢٧ ٢٫٠٢٤٫١٨٠ عوائد بيع استثامرات لغري غرض املتاجرة 
(٦٢٫٥٩٥) (٧٦٫٢٥٤) (٢٢٩٫٩١٣) رشاء ممتلكات ومعدات 

٢٢١ ٦٠٥ ٨١٣ عوائد بيع ممتلكات ومعدات 
                                                

٨٤٫٣٤٧ ٦٣٦٫٥٥٠ ٣٠٩٫٨٠٧ صايف النقد من األنشطة االستثامرية
                                                

األنشطة التمويلية
٢٫١٠٩٫٨٥١ -  ٧٫٧٤٩٫٤٨٤ عائدات قروض  قصرية ومتوسطة األجل

٥٤٤٫٥١٤ -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ أسهم مصدرة
(٨٥٫٠٨٠) (٣١٢٫٥٠٠) (٣١٢٫٥٠٠) أرباح مدفوعة  

٣٢ -  ١١٧ مساهمة األقلية يف رأس مال رشكة تابعة
                                                

٢٫٥٦٩٫٣١٧ (٣١٢٫٥٠٠) ٩٫٤٣٧٫١٠١ صايف النقد من/ (املستخدم يف) األنشطة التمويلية 
                                                

(٢١٧٫١٧٠) ٢٫٦١٦٫٢٧١ (٧٩٧٫٦٦٢) (النقص)/ الزيادة يف النقد وما يعادله 
١٫٢٩٠٫٧١٣ ٢٫١٢٤٫٥١٧ ٤٫٧٤٠٫٧٨٨ النقد وما يعادله يف بداية السنة

                                                

١٫٠٧٣٫٥٤٣ ٤٫٧٤٠٫٧٨٨ ٣٫٩٤٣٫١٢٦ ٢٣ النقد وما يعادله يف نهاية السنة
                                             

تشكل اإليضاحات املرفقة جزأً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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١  األنشطـة 
بنك أبوظبي التجاري – ش.م.ع (البنك) هو رشكة مساهمة عامة محدودة املسؤولية مسجلة يف إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. لقد تم تغيري اسم البنك 
من بنك الخليج التجاري إىل االسم الحايل بعد اندماجه مع كل من بنك اإلمارات التجاري والبنك اإلتحادي التجاري يف ١ يوليو ١٩٨٥. يقدم البنك الخدمات البنكية 

والتجارية واالستثامرية والتمويلية من خالل شبكة فروعه البالغ عددها ٤١ فرعا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة باإلضافة إىل فرعني يف الهند. 

عنوان املكتب الرئييس للبنك هو ص.ب. ٩٣٩، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

البنك مسجل كرشكة مساهمة عامة طبقا لقانون الرشكات التجارية االتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ وتعديالته.

يتم عرض البيانات املالية املوحدة للبنك بدرهم اإلمارات وقد تم عرض املبالغ بالدوالر األمرييك للتيسري عىل القارئ.

٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية
أساس اإلعداد

لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، الصادرة عن مجلس املعايري املحاسبية الدولية، والتفسريات الصادرة عن لجنة 
تفسريات التقارير املالية الدولية، ومتطلبات قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة املطبقة.

اعتمد البنك يف السنة الحالية، جميع معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة والنرشات الصادرة من قبل مجلس معايري املحاسبة الدويل وهيئة النرشات 
املالية الدولية ملجلس معايري املحاسبة الدويل واملناسبة لعملياتها للفرتة املحاسبية إبتداءاً من ١ يناير ٢٠٠٥. لقد نتج عن إعتامد تلك املعايري املحاسبية الجديدة 

واملعدلة والنرشات تغري يف العرض واإلفصاح يف البيانات املالية للبنك وكام هو متطلب مبوجب املعايري املحاسبية الدولية التالية:

١)  عرض البيانات املالية (املعيار املحاسبي الدويل رقم ١)

٢)   اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة (املعيار املحاسبي الدويل رقم ٢٤) 

٣)  األدوات املالية: اإلعرتاف والقياس (املعيار املحاسبي الدويل رقم ٣٩) 

إن السياسات املحاسبية الهامة املتبعة هي كام ييل: 

العرف املحاسبي
لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، فيام عدا بعض االدوات املالية والتي تم اظهارها وفقا للقيمة العادلة. باإلضافة إىل ذلك، وكام هو 
موضح بالتفصيل أدناه، يتم إظهار املوجودات واملطلوبات التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة إىل حد درجة املخاطرة التي تم التحوط لها. يطبق البنك السياسات 

املحاسبية بصورة منتظمة وهي مطابقة للسياسات التي تم تطبيقها يف السنة السابقة.

أساس التوحيد
إن البيانات املالية املوحدة تتضمن البيانات املالية املوحدة للبنك والرشكات التابعة التالية:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة اإلمتالكإسم الرشكة التابعة

وساطة يف تجارة األدوات املالية واألسهماإلمارات العربية املتحدة١٠٠٪الظبي لخدمات الوساطة ذ.م.م.

اإلمارات العربية املتحدة٦١٪أبوظبي لحلول املخاطر واملال ذ.م.م.
توفري برامج الحاسوب والتي لها عالقة مع 

املخاطرة وحلول خزينة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٢٧
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٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
يشارك البنك يف أرباح رشكة أبوظبي لحلول املخاطر واملال ذ.م.م. عن طريق إتفاقية خاصة مع مساهمي األقلية والبنك والتي ال يشرتط أن تتبع نسبة اإلمتالك (يف 

رأس املال) وهي كالتايل:

٥١٪حتى سنة ٢٠٠٨
٦٠٪من سنة ٢٠٠٩ حتى سنة ٢٠١١

٧٥٪من سنة ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥

توجب اإلتفاقية مع مساهمي األقلية عدم مشاركة مساهمي األقلية يف خسائر الرشكة التابعة.

يتم إستبعاد األرصدة املهمة للمعامالت واإليرادات واملصاريف بني وحدات املجموعة عند التوحيد.

يتم إعداد البيانات املالية للرشكات التابعة باستخدام سياسات مامثلة ملا يستخدمه البنك.

يتم إظهار حصة األقلية يف صايف موجودات الرشكات التابعة بشكل منفصل عن حقوق املساهمني للبنك. تتضمن حصة األقلية من حصة املساهمني األقلية يف صايف 
حقوق املساهمني يف الرشكات التابعة.

الودائع واألرصدة املستحقة من البنوك
يتم إظهار الودائع واألرصدة املستحقة من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها ومخصص االنخفاض يف القيمة. إن القيم املدرجة لهذه املوجودات 
والتي تم التحوط بفعالية للتغريات يف قيمها العادلة يتم تعديلها إىل حد التغريات يف قيمها العادلة التي تم التحوط لها، وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك ضمن 

بيان الدخل.

االستثامرات
االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة

تدرج االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح والخسائر غري املحققة والناتجة عن أي تغيري يف القيمة العادلة لتلك االستثامرات 
وكذلك األرباح والخسائر املحققة لها ضمن بيان الدخل.

االستثامرات املحتفظ بها لغري غرض املتاجرة
 تصنف هذه االستثامرات كام ييل: 

-  محتفظ بها حتى االستحقاق.
-  متاحة للبيع.

يتم تسجيل جميع االستثامرات مبدئيا بسعر التكلفة والذي ميثل القيمة العادلة ملا تم دفعه المتالك االستثامر متضمنة مصاريف االمتالك املتعلقة باالستثامر.

يتم إطفاء العالوات والخصومات عىل االستثامرات املصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق عىل أساس منتظم حتى تاريخ االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة 
الفعيل وتسجل ضمن إيرادات الفوائد.

استثامرات محتفظ بها حتى االستحقاق

إن االستثامرات التي لديها تواريخ اسرتداد أو مدفوعات ثابتة أو محددة والتي يوجد نية لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق، يتم ادراجها بالتكلفة املطفأة، مطروحاً 
منها مخصص االنخفاض الدائم يف القيمة. يتم احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ باالعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك االستثامرات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٢٨
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٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
استثامرات متاحة للبيع

يتم إدراج اإلستثامرات غري املدرجة «كمحتفظ بها بغرض املتاجرة» و «محتفظ بها حتى اإلستحقاق» «كإستثامرات متاحة للبيع». بعد التسجيل املبديئ، يتم إعادة 
تقييم االستثامرات املصنفة «كاستثامرات متاحة للبيع» بالقيمة العادلة. إن األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة عن إعادة التقييم للقيمة العادلة والتي ال تعترب 
جزًء من عملية تحوط فعالة، فيتم إدراجها كبند منفصل يف حقوق املساهمني حتى يتم بيع هذه االستثامرات أو تحصيلها أو استبعادها أو عند التأكد من وجود 

انخفاض دائم يف قيمة االستثامرات، فعند ذلك يتم إدراج األرباح أو الخسائر املرتاكمة املسجلة سابقا يف حقوق املساهمني يف بيان الدخل.

تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغري يف القيمة العادلة لالستثامرات املتاحة للبيع والتي تعترب جزءا من عالقة تحوط فعالة مبارشة يف بيان الدخل إىل حد 
التغريات يف القيمة العادلة التي تم التحوط لها. 

القروض والسلفيات
تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها. يتم تعديل القيم املدرجة للقروض والسلفيات 

التي تم التحوط لها بفعالية للتغريات يف قيمها العادلة إىل حد التغريات يف القيمة العادلة التي تم التحوط لها وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك يف بيان الدخل.

يتم أخذ مخصص ألي انخفاض ويف قيمة القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها أو اسرتدادها مع األخذ بعني االعتبار متطلبات معايري التقارير املالية الدولية 
املتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب القروض والسلفيات فقط يف حالة استنفاذ جميع السبل املمكنة واملتاحة السرتدادها.

إنخفاض يف قيمة القرض

القروض املقّيمة إفراديًا
تتمثل القروض املقّيمة إفرادياً بشكل رئييس من قروض الرشكات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها إفرادياً ملعرفة إن كان هنالك أي دليل موضوعي يؤرش إىل 
إنخفاض يف قيمة القرض. يتم تقييم القروض املخفضة القيمة عىل أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ويتم خصمها عىل أساس معدل الفائدة 
الفعيل للقرض أو يتم تقييم القروض املخفضة القيمة كبديل عميل مناسب، بناًء عىل القيمة السوقية املنظورة للقرض أو القيمة العادلة للضامن املرتبط بالقرض، إن 

وجد. يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة عىل أساس الفرق بني القيمة املدرجة للقرض والقيمة الحالية املخفضة.

القروض املقّيمة كمجموعة
تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض املقّيمة كمجموعة من املخصصات املحتسبة عىل:

أ)  القروض العاملة
ب)  قروض أفراد ذات ميزات مشرتكة وليست مهمة إفرادياً.

القروض العاملة
تصّنف القروض املقّيمة إفرادياً والتي مل ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة كمجموعة القروض العاملة بخصائص إئتامن مشرتكة بناًء عىل القطاع الصناعي واملنتج 
أو تصنيف القرض. تغطي خسائر إنخفاض القيمة الخسائر التي قد تنتج عن قروض فردية عاملة بتاريخ امليزانية العمومية والتي مل يتم تحديدها كذلك إال يف وقت 
الحق. يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بواسطة إدارة البنك لكل مجموعة من القروض بناًء عىل الخربة التاريخية السابقة والخسائر املتأصلة السابقة والتي تتأثر 

بالبيئة اإلقتصادية واإلئتامنية السائدة.

قروض أفراد ذات ميزات مشرتكة وليست مهمة إفراديًا
يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض األفراد بتطبيق منهج معاديل يحدد معدل خسارة أعىل يتوافق مع التأخر يف سداد الدفعات املستحقة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٢٩

Ara Financials for www_rET   29Ara Financials for www_rET   29 6/8/06   8:02:43 PM6/8/06   8:02:43 PM



٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
املمتلكات واملعدات

يتم اظهار املمتلكات واملعدات، مبا فيها األرايض التي حصل عليها البنك يف ١ يوليو ١٩٨٥، عىل أساس تقدير مجلس اإلدارة لصايف قيمتها القابلة للتحصيل كام يف 
تاريخ الحصول عليها. يتم اظهار املمتلكات واملعدات التي تم رشاؤها بعد ١ يوليو ١٩٨٥ مبدئيا بسعر التكلفة.

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة أو تقييم املمتلكات واملعدات عىل أعامرها اإلنتاجية املقّدرة، عىل أساس طريقة القسط الثابت كام ييل:

سنة  ٢٥  –  ١٥ عقارات مملوكة
سنوات  ١٠  –  ٥ عقارات مستأجرة
سنوات  ٥  –  ٣ األثاث واملعدات والسيارات
سنوات  ١٠  –  ٣ معدات الحاسوب اآليل ومستلزماته

يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من املمتلكات واملعدات عىل أساس الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة بها كام يف ذلك 
التاريخ ويتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة يف بيان الدخل.

أعامل رأساملية قيد التنفيذ
الفئة املالمئة للممتلكات واملعدات ويتم  الخدمة، يتم تحويلها وتصنيفها ضمن  بالتكلفة. وعند استكاملها ووضعها يف  التنفيذ  الرأساملية قيد  يتم اظهار األعامل 

استهالكها حسب سياسة البنك بهذا الخصوص.

ضامنات مرهونة معروضة للبيع
تؤول للبنك يف بعض األحيان ملكية عقارات وضامنات أخرى كتسوية لبعض القروض والسلفيات. تدرج هذه العقارات والضامنات عىل أساس صايف القيمة القابلة 
للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك املوجودات عند تاريخ الحصول عليها، أيهام أقل. يتم ادراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد وكذلك 

الخسائر غري املحققة الناتجة عن إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل.

الرضائب
يتم تكوين مخصص للرضائب الحالية واملؤجلة والناتجة عن نتائج عمليات فروع البنك الخارجية وفقا لألنظمة املالية املعمول بها يف الدول التي يعمل بها البنك.

املخصصات
يتم تكوين املخصصات إذا كان عىل البنك أي التزام حايل (قانوين أو متوقع) ناتج عن أحداث سابقة والتي تعترب محتملة السداد وميكن قياس تكلفة سدادها بدقة.

الودائع
يتم ادراج جميع ودائع أسواق املال والعمالء بالتكلفة بعد خصم املبالغ املسددة وأية تعديالت ناتجة عن التحوط بفعالية لقيم الودائع.

املوجودات االئتامنية
ال تعترب املوجودات املحتفظ بها برسم األمانة أو بصفة ائتامنية كموجودات للبنك وبالتايل فإنها غري مدرجة ضمن هذه البيانات املالية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
تحقيق اإليرادات واملرصوفات

يتم احتساب إيرادات ومرصوفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض عىل أساس الفرتات الزمنية التي تخصها مع األخذ يف االعتبار رصيد املبلغ األصيل غري املسدد وسعر 
الفائدة املستخدم. يتم تسجيل الرسوم والعموالت بصفة عامة، بتاريخ حدوث املعاملة. ال تدرج الفوائد املستحقة عىل القروض والسلفيات والتي تعترب مشكوك يف 
تحصيلها ضمن إيرادات الفوائد إال عند تحصيلها. يتم الحقا احتساب الفائدة االعتبارية عىل القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها واملوجودات املالية األخرى 
عىل أساس سعر الفائدة املستخدم الحتساب وخصم صايف القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبيلة لها. يتم احتساب الرسوم األخرى مستحقة القبض والدفع عند 

استحقاقها. كام تدرج أرباح األسهم عن مساهامت البنك ضمن اإليرادات عند أحقية استالمها.

العمالت األجنبية
يتم تحويل قيمة املعامالت التي تتم بعمالت غري الدرهم اإلمارايت إىل الدرهم عىل أساس أسعار التحويل السائدة وقت اجراء تلك املعامالت. يتم تحويل املوجودات 
واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية إىل الدرهم بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ امليزانية العمومية. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل 

ضمن بيان الدخل.

يتم تحويل املوجودات واملطلوبات الخاصة بفروع البنك الخارجية إىل الدرهم اإلمارايت بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ امليزانية العمومية. كام يتم تحويل بنود 
اإليرادات واملرصوفات عىل أساس متوسط األسعار السائدة خالل الفرتة. يتم تصنيف وادراج أية فروقات ناتجة عن التحويل، إن وجدت، ضمن حقوق املساهمني 

وتحول إىل األرباح املرتاكمة. يتم تحقيق فروقات التحويل تلك كإيرادات أو مرصوفات يف الفرتة التي يتم فيها انهاء أو استبعاد عمليات هذه الفروع.

النقد وما يعادله
للبنوك والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ  البنوك واألرصدة املستحقة  البنوك املركزية والودائع لدى  النقد واألرصدة لدى  النقد وما يعادله عىل  يشتمل 

اإليداع.

عقود إعادة الرشاء والبيع
يتم إدراج املوجودات املباعة مع التعهد املتزامن بإعادة رشائها يف تاريخ مستقبيل محدد وفقا لعقود إعادة الرشاء   (repos) يف امليزانية العمومية ويتم تقييمها وفقا 
للسياسات املحاسبية املتعلقة باالستثامرات املحتفظ بها لغري غرض املتاجرة. تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات األخرى. يتم 
معالجة الفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الرشاء كمرصوفات فوائد ويتم عىل أساس طريقة العائد الفعيل. أما املوجودات املشرتاه مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها 
يف تاريخ مستقبيل محدد (reverse repo) فال يتم إدراجها يف امليزانية العمومية. تدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن املوجودات األخرى. يتم معالجة 

الفرق بني سعر الرشاء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد ويتم عىل أساس طريقة العائد الفعيل.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية الخدمة ملوظفيه غري املواطنني. يتم احتساب هذه املكافآت عىل أساس فرتة الخدمة للموظفني وإكامل الحد األدىن 

لفرتة الخدمة. يتم احتساب التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت عىل مدى فرتة الخدمة.

يقوم البنك باملساهمة يف مخصص التقاعد والتأمني الوطني ملوظفيه من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للقانون االتحادي رقم ٧ لسنة ١٩٩٩.

املشتقات املالية
البنك بالدخول يف معامالت متنوعة يف أسواق رصف العمالت األجنبية واألسواق الرأساملية يستخدم فيها أدوات مالية مشتقة تتضمن العقود املستقبلية،  يقوم 
العقود اآلجلة، املقايضات وعقود الخيارات وذلك ألهداف التحوط كجزء من نشاط إدارة موجوداته ومطلوباته وذلك لتقليل األثر واملخاطر املتعلقة بتقلبات أسعار 

الرصف والفوائد. 

يتم ادراج املشتقات املالية يف البداية بالتكلفة ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة. تدرج املشتقات التي تحمل قيام سوقية موجبة ضمن املوجودات بينام تدرج 
املشتقات التي تحمل قيام سوقية سالبة ضمن املطلوبات يف امليزانية العمومية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
يتم الحصول عىل القيم العادلة بالرجوع إىل أسعار السوق املدرجة أو مناذج خصم التدفقات النقدية ومناذج التسعري الداخلية حسبام هو مناسب. 

يتم إدراج التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املالية التي ال تتوافر فيها رشوط محاسبة التحوط ضمن بيان الدخل وقت حدوثها.

ألغراض محاسبة التحوط، تصنف معامالت التحوط إىل فئتني: (أ) معامالت تحوط القيمة العادلة والذي يوفر تحوط ملخاطر التغريات يف القيمة العادلة ملوجودات 
ومطلوبات مثبتة ومعرتف بها، (ب) معامالت تحوط التدفقات النقدية والذي يوفر تحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية املرتبطة سواء مبخاطر معينة متعلقة 

مبوجودات أو مطلوبات معرتف بها أو مبعاملة متوقعة/التزامات مؤكدة تؤثر يف صايف الدخل املستقبيل املرصح به.

إن رشوط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقعاً أن يكون التحوط فّعال بصورة عالية أي أن التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من األداة تقوم 
مبقابلة التغريات يف البند املتحوط له وأن يكون قياسه معتمداً. عند بدأ التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة الخطر وإسرتاتيجيته وتعيني األداة املستعملة والبند املتحوط 

له وطبيعة املخاطر املتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. ويتم الحقاً تقييم التحوط والتأكد بأنه تحوط فّعال بصورة مستمرة.

فيام يتعلق مبعامالت تحوط القيمة العادلة والتي تتوافر فيها رشوط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط إىل القيمة العادلة تدرج 
مبارشة يف بيان الدخل املوحد. 

فيام يتعلق مبعامالت تحوط التدفقات النقدية التي تتوافر فيها رشوط محاسبة التحوط، فيتم ادراج جزء الربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي يحقق التحوط 
الفعال مبدئيا يف حقوق املساهمني، أما الجزء غري الفعال فيتم ادراجه ضمن بيان الدخل. يتم تحويل أرباح أو خسائر التدفقات النقدية التي تم تحقق التحوط 

الفعال والتي تم ادراجها مبدئيا يف حقوق املساهمني إىل بيان الدخل يف الفرتة التي تؤثر فيها معامالت التحوط عىل بيان الدخل.

يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات املالية املشتقة التي استعملت للتحوط قد انتهت مدتها أو تم بيعها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو مل تعد مستوفية 
لرشوط محاسبة التحوط. وعند تحديد ذلك، فإن أي ربح أو خسارة مرتاكمة عىل أدوات التحوط النقدية واملدرجة يف حقوق املساهمني تبقى يف حقوق املساهمني 
حتى حدوث املعاملة املتوقعة. وعندما ال يعود من املتوقع حدوث معامالت التحوط املتوقعة فإن صايف الربح أو الخسارة املرتاكمة املدرجة ضمن حقوق املساهمني 

يتم تحويلها إىل بيان الدخل.

إن املشتقات املالية املتضمنة يف أدوات مالية أخرى او عقود أخرى راعية غري مالية يتم معاملتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها غري متعلقة 
بصورة قريبة بالعقد الراعي وأن ال يكون العقد الراعي مقّيم بالقيمة العادلة حيث تكون األرباح والخسائر غري املحققة قد تم إدراجها يف بيان الدخل.

انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية تحصيلها
يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية عمومية مبراجعة القيم املدرجة ملوجوداته لتحديد فيام إذا كان هناك دليًال موضوعياً يدل عىل أن موجوداته تعرضت لخسارة 
إنخفاض القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لهذه املوجودات وذلك لتحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة، إن وجدت. وعندما 
يكون تقدير القيمة القابلة لالسرتداد ألية وحدة من املوجودات غري ممكًنا، فإن البنك يقوم بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة التي تحقق التدفق النقدي والذي 

تنتمي إليها تلك املوجودات.

تاريخ املتاجرة والسداد املحاسبي
يتم تسجيل جميع املشرتيات واملبيعات للموجودات املالية والتي تتم بالطرق االعتيادية («املعتادة») يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي يقوم به البنك بتحويل/

استالم املوجودات إىل/من الطرف املعني. إن املشرتيات أو املبيعات املعتادة هي تلك التي تتعلق باملوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار 
الزمني الذي تحدده الترشيعات أو القوانني أو حسب أعراف السوق. يتم إدراج أية تغريات جوهرية يف القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك برشائها كام يف 
تاريخ امليزانية العمومية يف بيان الدخل إذا تم تصنيفها كموجودات محتفظ بها بغرض املتاجرة ويف بيان التغريات يف حقوق املساهمني إذا تم تصنيفها كموجودات 

متاحة للبيع.

القيم العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثامرات املتداولة يف األسواق املالية املنتظمة بالرجوع إىل أسعار السوق املعلنة عند إقفال العمل يف تلك االسواق بتاريخ امليزانية 

العمومية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢  ملخص بأهم السياسات املحاسبية (يتبع)
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحسب عليها فوائد بناء عىل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الرشوط وخصائص 

املخاطرة.

بالنسبة لالستثامرات التي ليس لها أسعار سوق معلنة، فإنه يتم تحديد إدراجها بسعر التكلفة ناقصاً مخصص إنخفاض القيمة، إن وجد.

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات واملطلوبات املالية وتظهر بالصايف يف امليزانية العمومية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي البنك القيام 

بالتسوية عىل أساس صايف القيمة أو عند تحقيق (استعادة) األصل وتسديد االلتزام يف نفس الوقت.

٣  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غري املؤكد
من خالل تطبيق السياسات املحاسبية للبنك واملوضحة يف إيضاح ٢، قامت اإلدارة باتخاذ قرارات كان لها تأثري كبري عىل القيم املدرجة للقروض وسلفيات العمالء. إن 

القروض والسلفيات التي قد تأثرت قيمها املدرجة بهذه القرارات املتخذة من قبل اإلدارة تتكون بصورة رئيسية من:

يتم إنشاء مخصص لخسائر القروض يتم تحميله يف بيان الدخل كمخصص خسائر القروض. إن الزيادة والنقص يف املخصص والتي تنتج عن التغريات يف قياس القروض 
املخفضة القيمة تدرج ضمن مخصص خسائر القروض وتؤثر بالتايل عىل بيان الدخل.

القروض املقّيمة إفراديًا
يتم تحديد خسائر إنخفاض القيمة للقروض املقّيمة إفرادياً بتقييم كل حالة عىل حدا. ويتم تطبيق هذا اإلجراء عىل جميع القروض والسلفيات التجارية والتي تكون 

ذات قيمة مهمة إفرادياً والتي ال ينطبق عليها نظام إحتساب املحافظ.

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

·  القيمة املتوقع تحصيلها من بيع الضامنات.

·  قدرة البنك عىل دعم مطالبته بالضامنات واملصاريف القانونية املتعلقة بذلك.

·  الفرتة الزمنية املتوقعة إلكامل األوراق القانونية وبيع الضامنات.

تلزم سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية.

الرئييس محتمل  املعينة والرصيد  الجداول  الفوائد ضمن  بالكامل وأن تحصيل  إذا أصبحت جارية  إال  القيمة  القيمة مدرجة كمنخفضة  املنخفضة  القروض  تبقى 
حدوثها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٣  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غري املؤكد (يتبع)
القروض املقّيمة كمجموعة

يتم التقييم الجامعي ملخصص اإلنخفاض لقروض األفراد املتأخر تسديدها والتي لها خصائص مشرتكة والتي ال تكون قيمها مهمة إفرادياً وللقروض العاملة التي مل 
يكن لديها إنخفاض يف القيمة بصورة إفرادية.

يتم إعتبار العوامل التالية عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض:

القروض الشخصية: إن جميع القروض التي لديها فرتة تأخر للسداد مامثلة يعترب أنها تحمل نفس مخاطر اإلئتامن ويتم إعداد مخصص إنخفاض القيمة عىل أساس 
إجاميل.

القروض العاملة: تقّيم إدارة البنك بناًء عىل الخربة السابقة والظروف اإلئتامنية واإلقتصادية السائدة حجم القروض التي قد تكون منخفضة القيمة ولكن مل يتم 
التعرف عليها بتاريخ امليزانية العمومية.

٤  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

٢٧٩٫١٧٤ ٢٩٠٫٠٧٤ نقد يف الصندوق
١٫٤٠٠٫٦٥٨ ١٫٤١٢٫٢٤٧ أرصدة لدى البنوك املركزية

                                

١٫٦٧٩٫٨٣٢ ١٫٧٠٢٫٣٢١
                              

٥  ودائع وأرصدة لدى البنوك 
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١١٢٫٩٣٨ ٨١٫٠٨١ حسابات جارية وودائع تحت الطلب
٤٫٩٠١٫٠٢١ ٩٫٩٠٨٫١٦٩ حسابات إكتتاب

                                

٥٫٠١٣٫٩٥٩ ٩٫٩٨٩٫٢٥٠
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٦  االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة 
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم
                                

٢٩٧٫٠١١ ٣٩٢٫٨٣٦ القيمة العادلة
                              

متثل االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة استثامرات يف أسهم رشكات متداولة والتي توفر للبنك فرصة الحصول عىل عائد من خالل األرباح املوزعة أو أرباح 
املتاجرة بها. ال يوجد لهذه االستثامرات تواريخ استحقاق ثابتة أو محددة أو كوبونات بسعر فائدة. يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثامرات بناًء عىل تقييم 

مدراء املحافظ اإلستثامرية.

٧  القروض والسلفيات، صايف
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

٧٫٢٤٢٫٩٣٥ ١٤٫٥٤٨٫١٥٨ السحب عىل املكشوف
٣٫٤٥٨٫٥٠٥ ٤٫٤٩٨٫٧٠٠ قروض شخصية

١٧٫٧٢٨٫٩١٩ ٢٢٫٨٩١٫٧٢٦ قروض ألجل
١٤٤٫١٢٣ ٢٣٢٫٣٢٧ بطاقات ائتامن
٧٢٠٫١١٠ ٧٠٧٫٢٥٠ تسهيالت أخرى

                                

٢٩٫٢٩٤٫٥٩٢ ٤٢٫٨٧٨٫١٦١
(٧٩٣٫٠٥٤) (٧١٤٫١٠٠) يطرح: مخصص القروض والسلفيات املشكوك يف تحصيلها

                                

٢٨٫٥٠١٫٥٣٨ ٤٢٫١٦٤٫٠٦١
                              

تظهر القروض والسلفيات بصايف القيمة بعد خصم املخصص املتعلق بعدم االسرتداد. لقد كانت الحركة عىل املخصص خالل السنة كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

١٫٧٦٦٫٢٢٢ ٧٩٣٫٠٥٤ يف ١ يناير
١٫١٤٢ (٨٣١) تعديل تحويل عملة

(٩٩٤٫٠٦٩) (٢٩٠٫٥٤٨) صايف مبالغ تم شطبها 
(١١٣٫٣١٥) (١٠٦٫١٦٩) مبالغ مسرتدة

١٣٣٫٠٧٤ ٣١٨٫٥٩٤ مخصص إضايف خالل السنة 
                                

٧٩٣٫٠٥٤ ٧١٤٫١٠٠ كام يف ٣١ ديسمرب
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٧  القروض والسلفيات، صايف (يتبع)
تظهر محفظة القروض والسلفيات بعد خصم الفوائد املعلقة من اآليت:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
إجاميل دولية محلية إجاميل دولية محلية

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

٥٣٫١٠٩ - ٥٣٫١٠٩ ٢٩٫١٦٧ - ٢٩٫١٦٧ الزراعي
٢٫١٦٤٫٨٦٩ ٣٧٫١٥٧ ٢٫١٢٧٫٧١٢ ٢٫٠٥٧٫٢٤٤ ٧٥٠٫٣٩٨ ١٫٣٠٦٫٨٤٦ الطاقة
٢٫٢٢٥٫٨٩٩ ٤٥٫٤٨٠ ٢٫١٨٠٫٤١٩ ١٫٦٨٢٫٧٥٢ ١٨٣٫٦٧٣ ١٫٤٩٩٫٠٧٩ التجارة
٢٫١٥٨٫٤٠٠ ٦١٫٧٨٤ ٢٫٠٩٦٫٦١٦ ١٫٩٦٠٫٧٦٤ ٤٫٩٤٠ ١٫٩٥٥٫٨٢٤ اإلنشاءات

٦٤٨٫٤١٧ ٢٣٫٠٤٥ ٦٢٥٫٣٧٢ ٦٤٠٫٢٨٠ ٨٩٫٢٨٣ ٥٥٠٫٩٩٧ النقل واملواصالت
٣٫٢٧٩٫٤٩٩ - ٣٫٢٧٩٫٤٩٩ ٤٫٣٦٥٫١٧٤ ٣٫٤٢٠ ٤٫٣٦١٫٧٥٤ أألفراد
٧٫٤٩٥٫٦٩٨ ٣٩٫٢٧٧ ٧٫٤٥٦٫٤٢١ ١٨٫١٣٢٫٠٥٥ ١٩٧٫٢٢٩ ١٧٫٩٣٤٫٨٢٦ األفراد - آخرين
٥٫٧٢٥٫٨٢٦ ٦٥٫٥٨٩ ٥٫٦٦٠٫٢٣٧ ٤٫٥٨٢٫٥٦٦ - ٤٫٥٨٢٫٥٦٦ الحكومي
٢٫٩٨٨٫٤١٧ ٢٫٣٩٤٫٥٨٥ ٥٩٣٫٨٣٢ ٢٫٧١٨٫٦٨٠ ٢٫٣٢٣٫٥٣٣ ٣٩٥٫١٤٧ مؤسسة مالية

٩٠٥٫٠٨٩ ٢٣٢٫٠٢٧ ٦٧٣٫٠٦٢ ١٫٦٧٠٫٩٩٨ ٢٨١٫٠٨٠ ١٫٣٨٩٫٩١٨ الصناعة
١٫٦٤٩٫٣٦٩ ٢٣٢٫٨٣٤ ١٫٤١٦٫٥٣٥ ٥٫٠٣٨٫٤٨١ ٧٣٠٫٥٥٢ ٤٫٣٠٧٫٩٢٩ أخرى

                                                                                                

٢٩٫٢٩٤٫٥٩٢ ٣٫١٣١٫٧٧٨ ٢٦٫١٦٢٫٨١٤ ٤٢٫٨٧٨٫١٦١ ٤٫٥٦٤٫١٠٨ ٣٨٫٣١٤٫٠٥٣ اإلجاميل
                                                            

(٧٩٣٫٠٥٤) (٧١٤٫١٠٠) مخصص القروض والسلفيات  يطرح:  
املشكوك يف تحصيلها

                                

٢٨٫٥٠١٫٥٣٨ ٤٢٫١٦٤٫٠٦١ اإلجاميل
                              

لقد بلغ رصيد القروض والسلفيات غري العاملة التي مل يتم إحتساب فوائد عليها، أو تلك التي تم تعليق فوائدها مبلغ ١٫٢٥٠ مليون درهم كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ 
(٢٠٠٤: ٢٫٠٨٦ مليون درهم). كذلك، فقد بلغت الفوائد املعلقة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ مبلغ٣١٤ مليون درهم (٢٠٠٤: ٧٠٢ مليون درهم).

تتضمن القروض والسلفيات قرض بدون فائدة إىل حكومة أبوظبي («الحكومة») بقيمـة ٧٠٥ مليون درهم كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (٢٠٠٤ – ٧١٧ مليون درهم). 
نتج هذا القرض نتيجة تحويل للحكومة لبعض القروض والسلفيات غري العاملة والتي كانت يف السابق مضمونة من قبل الحكومة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٨  استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة 
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

استثامرات متاحة للبيع
٤٨٠٫٠٢٨ ٣٧٢٫٧٣٣ استثامرات مدرجة

١٫٠٦٧٫٤٦٧ ١٫١٣٦٫٦١١ استثامرات غري مدرجة
                                

١٫٥٤٧٫٤٩٥ ١٫٥٠٩٫٣٤٤
                                

استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
١٠٠٫٥٨٢ ٢٦٢٫١١٠ أوراق مالية بسعر رصف عائم
٥٨٨٫٠٠٠ - أوراق مالية بسعر رصف ثابت 

                                

٦٨٨٫٥٨٢ ٢٦٢٫١١٠
                                

٢٫٢٣٦٫٠٧٧ ١٫٧٧١٫٤٥٤
                              

إن القيمة العادلة لإلستثامرات املحتفظ بها حتى اإلستحقاق تساوي قيمتها اإلسمية كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (٢٠٠٤: ٧٢٧٫٥٦٦ ألف درهم).

تتضمن االستثامرات املتاحة للبيع مبلغ ٥٣٢٫٦٢٥ ألف درهم (٢٠٠٤: ٤٩٥٫٨٥٥ ألف درهم) مرتبطة مبوجودات محددة كجزء من عمليات مقايضة ائتامنية.

تتضمن اإلستثامرات املتاحة للبيع أداة رأساملية تبلغ ٥١ مليون درهم (٢٠٠٤: ال يشء درهم) تم إدراجها بالتكلفة.

٩  موجودات أخرى  
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١٦٠٫٥٤٢ ٢٥٩٫٢٦٤ فوائد مستحقة القبض  
٥٧٫٠٤١ ٨٦٫٢٧١ رضائب مقتطعة
٢٢٫٢٨١ ٦٠٫٠١٩ مصاريف مدفوعة مقدما 
-  ٣٨٣٫١٠٥ القيمة العادلة املوجبة للمشتقات (إيضاح ٢٥)

١٤٩٫٨١٦ ١٣٠٫٥٦٢ رصيد مقاصة مدين
٧٤٫١٢٧ ١٤٢٫٠٢٢ أخرى

                                

٤٦٣٫٨٠٧ ١٫٠٦١٫٢٤٣
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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١٠  ممتلكات ومعدات، صايف

املجموع
أعامل رأساملية 

قيد التنفيذ
معدات وملحقات 

الحاسب اآليل
أثـاث 

وسيارات ومعدات عقارات مستأجرة عقارات مملوكة
درهم درهم درهم درهم درهم درهم

التكلفة أو التقييم
٣١٦٫٣٢٩ ٦٫٥٣٦ ٥١٫١٠٤ ٤٩٫٠٠٨ ١٢٫٨٦٣ ١٩٦٫٨١٨ ١ يناير ٢٠٠٤

٤٤٥ -  -  ٢٢٥ ٣ ٢١٧ تعديل تحويل عملة
٧٦٫٢٥٤ ٦٣٫٨٨٣ ٥٫٤٠٥ ٣٫٥٠٣ ١٫٠٣٧ ٢٫٤٢٦ إضافات خالل السنة

-  (٤٫٧٩٤) -  ٣٫٧٤٨ -  ١٫٠٤٦ تحويالت
(٣٫٣٩١) -  -  (٣٫٣٨١) -  (١٠) إستبعادات

                                                                                                

٣٨٩٫٦٣٧ ٦٥٫٦٢٥ ٥٦٫٥٠٩ ٥٣٫١٠٣ ١٣٫٩٠٣ ٢٠٠٫٤٩٧ ١ يناير ٢٠٠٥
(٣٤٥) -  -  (١٧٨) (٢) (١٦٥) تعديل تحويل عملة

٢٢٩٫٩١٣ ١٧٤٫٠١٦ ٤٥٫٩٧٠ ٤٫١٣٠ ٥٫٥٩٣ ٢٠٤ إضافات خالل السنة
-  (٥٤٫٩٠٣) ٣٦٫٩٥١ ٢٫٢١٩ ٩٫٥٠٣ ٦٫٢٣٠ تحويالت

(١٫٧٧٧) -  -  (١٫٠٩٣) -  (٦٨٤) إستبعادات
                                                                                                

٦١٧٫٤٢٨ ١٨٤٫٧٣٨ ١٣٩٫٤٣٠ ٥٨٫١٨١ ٢٨٫٩٩٧ ٢٠٦٫٠٨٢ ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
                                                                                                

االستهالك املرتاكم
١٧١٫٣٥٨ -  ٤١٫٠٥٦ ٣٨٫٠٩٠ ٨٫٣٦٨ ٨٣٫٨٤٤ ١ يناير ٢٠٠٤

٢١٤ -  -  ١٩٨ -  ١٦ تعديل تحويل عملة
٢٠٫٣٢٣ -  ٣٫٩٢٠ ٥٫٦١٢ ١٫٩٢٨ ٨٫٨٦٣ محمل خالل السنة 
(٣٫٣٧٧) -  -  (٣٫١٣٧) (٢٢٩) (١١) إستبعادات

                                                                                                

١٨٨٫٥١٨ -  ٤٤٫٩٧٦ ٤٠٫٧٦٣ ١٠٫٠٦٧ ٩٢٫٧١٢ ١ يناير ٢٠٠٥
(١٤٩) -  -  (١٣٥) (١) (١٣) تعديل تحويل عملة

٢٧٫٢٩٧ -  ١١٫٥٦٨ ٥٫٠٩٠ ١٫٦٠٥ ٩٫٠٣٤ محمل خالل السنة 
(١٫٤٣٠) -  -  (١٫٠٥٨) -  (٣٧٢) إستبعادات

                                                                                                

٢١٤٫٢٣٦ -  ٥٦٫٥٤٤ ٤٤٫٦٦٠ ١١٫٦٧١ ١٠١٫٣٦١ ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥
                                                                                                

صايف القيمة الدفرتية
٤٠٣٫١٩٢ ١٨٤٫٧٣٨ ٨٢٫٨٨٦ ١٣٫٥٢١ ١٧٫٣٢٦ ١٠٤٫٧٢١ ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥

                                                                                          

٢٠١٫١١٩ ٦٥٫٦٢٥ ١١٫٥٣٣ ١٢٫٣٤٠ ٣٫٨٣٦ ١٠٧٫٧٨٥ ٣١ ديسمرب ٢٠٠٤
                                                                                          

تشتمل العقارات اململوكة عىل عقارات تم تسجيلها بناًء عىل تقدير مجلس اإلدارة ويبلغ إجاميل قيمتها ١٩ مليون درهم (٢٠٠٤: ١٩ مليون درهم).

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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١١  أرصدة مستحقة للبنوك
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١٨٤٫٨٤٤ ٣٤٦٫١٣٧ حسابات جارية وودائع تحت الطلب
١٫٥٨٤٫٥٤٨ ٥٫٢٥٣٫٥٥٩ ودائع تستحق خالل عام واحد
١٫٤٠٢٫٧٤٣ ٤٤٩٫٧٥٥ ودائع تستحق بعد عام واحد

                                

٣٫١٧٢٫١٣٥ ٦٫٠٤٩٫٤٥١
                              

١٢  قروض قصرية ومتوسطة األجل
أوراق مالية غري مضمونة 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم اإلستحقاق القيمة اإلسمية

-  ١٧١٫٦٤٣ ٢٠٠٦ ٥٫٥٠٠ مليون ين ياباين
-  ١٧٦٫٧٤٦ ٢٠٠٦ ٨٠ مليون دوالر سنغافوري
-  ٢٥٧٫١١٠ ٢٠٠٦ ٧٠ مليون دوالر أمرييك
-  ١٨٫٣٦٥ ٢٠٠٧ ٥ مليون دوالر أمرييك
-  ١٤٦٫٩٢٠ ٢٠٠٩ ٤٠ مليون دوالر أمرييك
-  ٣٫٣٠٥٫٧٠٠ ٢٠١٠ ٩٠٠ مليون دوالر أمرييك

                                

-  ٤٫٠٧٦٫٤٨٤
قرض مشرتك

-  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ ٢٠٠٨ ١٫٠٠٠ مليون دوالر أمرييك
                                

-  ٧٫٧٤٩٫٤٨٤ املجموع
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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١٢  قروض قصرية ومتوسطة األجل (يتبع)
تستحق دفعات الفائدة عىل األوراق املالية غري املضمونة كل ربع سنة ونسبة الفائدة هي كام ييل:

٠٫١٣ إىل ٠٫١٧٪ سنوياً أوراق بالني الياباين 
فائدة عىل أساس ليبور لثالثة أشهر زائد ١٠ إىل ٣٥ نقطة. أوراق بالدوالر األمرييك

فائدة عىل أساس سعر املقايضة للدوالر السنغافوري لثالثة أشهر زائد ٧ نقاط. أوراق بالدوالر السنغافوري

تستحق دفعات الفائدة عىل القرض املشرتك كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل ٢٧٫٥ نقطة أساسية زيادة عىل ليبور لثالثة أشهر عىل الودائع بالدوالر األمرييك. يحق 
للبنك أن ميدد القرض املشرتك ملدة عامني إضافيني من تاريخ اإلستحقاق.

لدى البنك أيضاً تسهيالت غري مضمونة بقيمة ٩٢٥ مليون دوالر أمرييك (٢٠٠٤ – اليشء درهم) من مجموعة بنوك مع فرتة سحب لسنة واحدة.

١٣  مطلوبات أخرى
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١٢٨٫٥٩٨ ٢١٣٫٨٠١ فوائد مستحقة الدفع
٥٢٫٢٧٣ ٦٠٫١٩٦ مخصصات نهاية الخدمة للموظفني
١٦٫٢٢٤ ١٦٫٧٧٥ دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٢٥٨٫٤٨٤ ٢١٨٫٨٤٢ حساب مقاصة دائن
٣٥٫٨٠٩ ٧٩٫١٣٩ إيرادات مؤجلة
٥٤٫٠٨٧ ٣٥٧٫٧٥٣ القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح ٢٥) 

١٦٢٫٣٣٢ ١٨٣٫١٢٤ أخرى
                                

٧٠٧٫٨٠٧ ١٫١٢٩٫٦٣٠
                              

إن القيمة العادلة السالبة للمشتقات تتعلق مبشتقات محتفظ بها للمتاجرة وللتحوط للقيمة العادلة لبعض القروض والسلفيات واالستثامرات والودائع. وقد تم 
إجراء زيادة موجبة مببلغ مامثل يف القيمة الدفرتية للبنود التي تم التحوط لها.

١٤  الرضائب
إن الرضائب الناتجة عن عمليات الفروع العاملة يف الهند تم إحتسابها وفقاً لقانون الرضائب يف الهند.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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١٥  رأس املال
املصدر واملدفوع بالكامل املرصح به 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١٫٢٥٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ اسهم عادية بقيمة ١ درهم (٢٠٠٤ - ١٠ درهم لكل سهم)
                                             

٢٠٠٤
ألف درهم

٢٠٠٤
عـدد 
األسهم

٢٠٠٥
ألف درهم

٢٠٠٥
عـدد 

األسهم

١٫٢٥٠٫٠٠٠ ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١ يناير
-  -  ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إصدار أسهم منحة  كام يف ٦ مارس 

                                                                

١٫٢٥٠٫٠٠٠ ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
                                                                

-  -  -  ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تجزئة األسهم كام يف ١٨ سبتمرب،  ١٠ أسهم للسهم الواحد
-  -  ٥٠٠٫٠٠٠ ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إصدار أسهم منحة  كام يف ١٨ سبتمرب
-  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حق إصدار أسهم كام يف ١٠ أكتوبر

                                                                

١٫٢٥٠٫٠٠٠٠ ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣١ ديسمرب الرصيد كام يف 
                                                                

ميتلك جهاز أبوظبي لالستثامر ٦٤٫٨٤١٪ (٢٠٠٤: ٦٤٫٧٩٦٪) من رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل.

بتاريخ ٦ مارس ٢٠٠٥، وافق مساهمو البنك عىل زيادة رأس املال بقيمة تبلغ ٢٥٠ مليون درهم أو ٢٥ مليون سهم متثل ٢٠٪ أسهم منحة مصدرة إىل املساهمني 
الحاليني حسب نسبة اإلمتالك. 

بتاريخ ١٨ سبتمرب ٢٠٠٥، وافق مساهمو البنك عىل تجزئة األسهم بواقع ١٠ أسهم للسهم الواحد وزيادة رأس املال بقيمة ٥٠٠ مليون درهم أو ٥٠٠ مليون سهم متثل 
٣٣٪ أسهم منحة مصدرة إىل املساهمني الحاليني حسب نسبة اإلمتالك. كام متت املوافقة عىل حق إصدار أسهم بنسبة واحد لواحد بسعر ١ درهم للسهم. كان آخر 

تاريخ لتنفيذ هذه الحقوق هو ١٠ أكتوبر ٢٠٠٥. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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١٦  االحتياطيات 
االحتياطي النظامي

وفقا للامدة رقم ٨٢ من القانون االتحادي رقم ١٠ لسنة ١٩٨٠، يتم تحويل ١٠٪ من صايف أرباح السنة إىل االحتياطي النظامي. ميكن للبنك إيقاف هذا التحويل عندما 
يبلغ رصيد االحتياطي النظامي ٥٠٪ من رأسامل البنك املدفوع. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

االحتياطي القانوين
السنة إىل  أرباح  يتم تحويل ١٠٪ من صايف  للبنك،  النظام األسايس  التجارية االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ (وتعديالته) واملادة رقم ٦٠ من  لقانون الرشكات  وفقا 
االحتياطي القانوين. ميكن للبنك إيقاف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي القانوين ٥٠٪ من رأسامل البنك املدفوع. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

االحتياطي العام 
يتم التحويل إىل االحتياطي العام وفقا لتوصيات مجلس اإلدارة. يستخدم هذا االحتياطي لألغراض التي يويص بها مجلس اإلدارة ويوافق عليها املساهمون.

احتياطي طوارئ
لقد تم انشاء هذا االحتياطي ملقابلة املخاطر أو الطوارئ املستقبلية غري املتوقعة وغري املنظورة التي قد تنتج عن املخاطر البنكية العامة.

١٧  األرباح املقرتح توزيعها
مل يقرتح مجلس اإلدارة دفع توزيعات أرباح نقدية للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (٢٠٠٤: ٣١٢٫٥ مليون درهم). لقد تم توزيع ٣٣٪ أسهـم منحـة بقيمة ٥٠٠ 
مليون درهم من أرباح السنة (٢٠٠٤: ٢٠٪ أسهـم منحـة بلغت قيمتها ٢٥٠ مليون درهم) و تم إعتامد ما ذكر من قبل املساهمني يف إجتامع الجمعية العمومية غري 

العادية املنعقد يف تاريخ ١٨ سبتمرب ٢٠٠٥.

١٨  إيرادات الفوائد
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١٫٠٣٩٫٨٧٠ ١٫٩١٦٫٨٦٠ قروض وسلفيات
٨٣٫٣٣٨ ٣٦٦٫٢٤٢ ودائع لدى البنوك

١٣٩٫٧٩٧ ١٣٧٫٩٢٢ اوراق مالية لالستثامر
٤٥٫٦٨٠ ٢٨٫٣٢٥ فائدة اسمية عىل قروض منخفضة القيمة
٢٫١٠٠ - أخرى 

                                
١٫٣١٠٫٧٨٥ ٢٫٤٤٩٫٣٤٩

                              

١٩  مرصوفات الفوائد
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

١٢٨٫٦٧٣ ٢٢١٫٤٣٩ ودائع للبنوك
٣٣٥٫١٣٧ ٧٤٠٫٩٦٥ ودائع للعمالء

-  ١١٤٫٣٣٧ قروض قصرية ومتوسطة األجل
                                

٤٦٣٫٨١٠ ١٫٠٧٦٫٧٤١
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢٠  صايف إيرادات الرسوم والعموالت 
تتضمن صايف أتعاب الدخل من صايف إيرادات مببلغ ٥٨٦ مليون من نشاطات البنك والتي لها عالقة باكتتابات رشكات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

٢١  أرباح إستثامرات لغرض املتاجرة ولغري غرض املتاجرة
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم ألف درهم

٣٫١٧١ ٤٥٫٨٢٣ أرباح من إستثامرات لغرض املتاجرة
(٦٠٦) ٢٠٫٣٩٦ ربح/ (خسارة) من إستثامرات لغري غرض املتاجرة

                                

٢٫٥٦٥ ٦٦٫٢١٩
                              

٢٢  العائد األسايس عىل السهم
تم احتساب العائد األسايس عىل السهم وذلك بقسمة صايف أرباح السنة عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة خالل السنة عىل النحو التايل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩١٢٫١٧٦ صايف أرباح السنة (بآالف الدراهم)

٣٫٨٤٦٫٢٢٨ ٣٫٨٩٠٫٠٧٨ املتوسط املرجح لعدد األسهم يف اإلصدار خالل السنة (باآلالف)
                                

٠٫٢١ ٠٫٤٩ العائد األسايس عىل السهم  (درهم) 
                              

لقد تم تعديـل إحتساب العائـد األسايس للسهم لعام ٢٠٠٤ لتعكس األسهم املنحة املصدرة، وتجزئة األسهم إىل ١٠ أسهم للسهم الواحـد وحـق إصـدار أسهم بنسبـة 
واحـد لواحـد وفقـاً ملوافقـة املساهمني كام يف تاريخ ٦ مارس ٢٠٠٥ و ١٨ سبتمرب ٢٠٠٥.

مل يقم البنك بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثري عىل العائد األسايس للسهم يف حال تحويلها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢٣  النقد ومرادفات النقد
يشتمل النقد وما يعادله واملدرج يف بيان التدفقات النقدية عىل مبالغ امليزانية العمومية التالية: 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

١٫٦٧٩٫٨٣٢ ١٫٧٠٢٫٣٢١ نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
٥٫٠١٣٫٩٥٩ ٩٫٩٨٩٫٢٥٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

(٣٫١٧٢٫١٣٥) (٦٫٠٤٩٫٤٥١) أرصدة مستحقة للبنوك

٣٫٥٢١٫٦٥٦ ٥٫٦٤٢٫١٢٠
(٨٤٨٫١٤٠) (٣٫١٨٩٫٢٧٠) يطرح: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك – تاريخ اإلستحقاق األسايس أكرث من ٣ أشهر 
٢٫٠٦٧٫٢٧٢ ١٫٤٩٠٫٢٧٦ يضاف: أرصدة مستحقة للبنوك – تاريخ اإلستحقاق األسايس أكرث من ٣ أشهر

                                

٤٫٧٤٠٫٧٨٨ ٣٫٩٤٣٫١٢٦
                              

٢٤  املعامالت مع األطراف ذات العالقة
يقوم البنك بالدخول يف تعامالت مع كبار املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك واملؤسسات املتعلقة بهم ضمن سياق أعامله االعتيادية وباألسعار 

التجارية للفوائد والعموالت.

إن املعامالت بني البنك والرشكات التابعة والتي هي أطراف ذات العالقة قد تم حذفها عند التوحيد ومل يتم اإلفصاح عنها يف هذا اإليضاح.

إن أرصدة نهاية السنة املتعلقة باألطراف ذات العالقة واملدرجة ضمن امليزانية العمومية هي كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

٤٫٩٨٣٫٩٧٦ ٤٫٠٢٦٫٤٧٣ قروض وسلفيات العمالء

٧٫٠١٠٫٤١٧ ٣٫٧٤٥٫٣١٨ ودائع العمالء
                                

٣٢٫٦٧١ ٦٠٥٫٤٧٦ التزامات محتملة طارئة غري قابلة لاللغاء
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢٤  املعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
إن أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة هي كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

٦٧٫٧١٨ ١٦٩٫٧١٣ إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت
                              

٢٢٫٧١٢ ٥٤٫٢٤٣ مرصوفات الفوائد
                              

إن تحديد مكافآت املدراء الرئيسيني خالل السنة كانت كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
درهـم درهـم

٩٫٣٦٩ ١٤٫٦٩٥ مكافآت قصرية األجل
                              

يتم تخصيص وتسديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كتوزيع من صايف ربح السنة وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم (٨) الخاص بالرشكات التجارية يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. وقد تم إدراجها ضمن مكافآت قصرية األجل أعاله. 

إن مكافآت املديرين الرئيسيني اآلخرين هي وفقاً لعقود العمل املتفق عليها.

٢٥  التزامات ومطلوبات طارئة
لقد كان لدى البنك االلتزامات واملطلوبات الطارئة التالية كام يف ٣١ ديسمرب:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

التزامات نيابًة عن زبائن
٢٠٢٫٩٣٢ ٢٤٠٫٩٥٧ أوراق قبول

١٫٢٥٨٫١٣٧ ٢٫٤٢٧٫٢٦٥ اعتامدات مستندية
٨٫٧٦٤٫٦٠٩ ١٠٫٢١٣٫٦٦٦ خطابات ضامن
٦٫٥١٦٫٠٢١ ١٢٫٦٠١٫٩٤٣ التزامات غري قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتامنية 

١١٥٫٩٦٤ ١٩٫٧٤٨ التزامات مصاريف رأساملية مستقبلية 
٢٥٫٩٤٠ ١٧٫٢٩٣ التزامات إلستثامرات لغري غرض املتاجرة 

                                

١٦٫٨٨٣٫٦٠٣ ٢٥٫٥٢٠٫٨٧٢
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

٢٥  التزامات ومطلوبات طارئة (يتبع)
االلتزامات املتعلقة بالتسهيالت االئتامنية

تشتمل االلتزامات املتعلقة بالتسهيالت اإلئتامنية عىل االلتزامات املتعلقة بتقديم خطابات اعتامد وخطابات ضامن وأوراق قبول مخصصة لتلبية احتياجات عمالء 
البنك. 

متثل االلتزامات املتعلقة بتقديم تسهيالت ائتامنية االلتزامات التعاقدية لتقديم قروض وتسهيالت تجدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية 
محددة، أو تشتمل عىل رشوط اللغائها. ونظرا المكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون استعامل تلك التسهيالت، فإن إجاميل مبالغ هذه العقود ال متثل بالرضورة 

التزامات مالية مستقبلية.

يلتزم البنك مبوجب خطابات االعتامد وخطابات الضامن وأوراق القبول بالسداد نيابة عن عمالئه يف حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا لرشوط العقد. قد 
تحمل هذه العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو متديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابته. غري أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ذات أسعار متغرية.

مشتقات األدوات املالية
يقوم البنك، ضمن سياق نشاطه االعتيادي بإجراء معامالت متنوعة تتضمن مشتقات األدوات املالية. متثل مشتقة األدوات املالية عقد مايل مربم بني طرفني تعتمد 
فيه املدفوعات عىل تحركات األسعار لواحدة أو أكرث من األدوات املالية أو النسب املشار اليها أو مؤرش األسعار. تشتمل مشتقات األدوات املالية التي يتعامل فيها 

البنك عىل العقود اآلجلة وعقود الخيارات والتبادل. 

إن الجدول أدناه يوضح املبالغ االعتبارية لألدوات املالية املشتقة، التي تم تحليلها وفقا ملدة االستحقاق. إن القيمة االعتبارية هي قيمة املشتقات املالية التي تخص 
املوجودات، أو املؤرش األسايس للسعر ومتثل األساس لقياس التغري يف قيمة املشتقات املالية. إن القيم االعتبارية تدل عىل حجم رصيد املعامالت يف نهاية السنة وال 

تعطي مؤرشا ملخاطر السوق واالئتامن.

املبالغ االعتبارية وفقا ملدة االستحقاق
١ – ٥ سنوات خالل ٣-١٢ شهر خالل ٣ أشهر االجاميل

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض املتاجرة
-  ١٫٥٨١٫٥١٩ ١٨٥٫٤٧١ ١٫٧٦٦٫٩٩٠ عقود رصف أجنبي آجلة

٦٢٫٦٥٧٫٩٨٣ ٥٫٦٧٥٫٦٣٦ ١١٤٫٤٦٢ ٦٨٫٤٤٨٫٠٨١ مقايضات أسعار الفائدة
-  ٤٨٠٫٠٦٦ ١٫٣٩٥٫٧٤٠ ١٫٨٧٥٫٨٠٦ عقود تحويل عمالت

٨٫٥١٨٫٠٥٥ ٨٧٧٫٥٢٣ ٨٢٠٫٠٦٤ ١٠٫٢١٥٫٦٤٢ خيارات
                                                                
٧١٫١٧٦٫٠٣٨ ٨٫٦١٤٫٧٤٤ ٢٫٥١٥٫٧٣٧ ٨٢٫٣٠٦٫٥١٩
                                                                

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط
٣٥٥٫٧٧٢ ٧١٨٫٩١١ ١٨٫٣٦٥ ١٫٠٩٣٫٠٤٨ مقايضات أسعار الفائدة
١٣٣٫١٢٣ ٥٥١٫٤٦٩ ٢٫٥٠٣٫٣٢٠ ٣٫١٨٧٫٩١٢ عقود رصف أجنبي آجلة

                                                                
٤٨٨٫٨٩٥ ١٫٢٧٠٫٣٨٠ ٢٫٥٢١٫٦٨٥ ٤٫٢٨٠٫٩٦٠

                                                                
٧١٫٦٦٤٫٩٣٣ ٩٫٨٨٥٫١٢٤ ٥٫٠٣٧٫٤٢٢ ٨٦٫٥٨٧٫٤٧٩
                                                            

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٤

مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط:
٧٣٠٫٧٦٥ ٩٤٣٫٥٠٣ ١١٫٠١٩ ١٫٦٨٥٫٢٨٧ مقايضات أسعار الفائدة

٥٫٦١١ ٤١٤٫٦٤٣ ١٫٩٠٦٫٣٤٠ ٢٫٣٢٦٫٥٩٤ عقود رصف أجنبي آجلة
                                                                

٧٣٦٫٣٧٦ ١٫٣٥٨٫١٤٦ ١٫٩١٧٫٣٥٩ ٤٫٠١١٫٨٨١
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٢٥  التزامات ومطلوبات طارئة (يتبع)
مشتقات األدوات املالية (يتبع) 

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥، بلغت القيم العادلة اإليجابية والسالبة لهذه املشتقات ٣٨٣٫١٠٥ ألف درهم (٢٠٠٤: ال يشء درهم) و ٣٥٧٫٧٥٣ ألف درهم (٢٠٠٤: ٥٤٫٠٨٧ 
ألف درهم) عىل التوايل. لقد تم إدراج القيم العادلة اإليجابية والسالبة لهذه املشتقات ضمن املوجودات األخرى (إيضاح ٩) واملطلوبات األخرى (إيضاح ١٣).

مشتقات األدوات املالية املتعلقة مبخاطر االئتامن
تنشأ مخاطر االئتامن املتعلقة مبشتقات األدوات املالية من احتامل إخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية اإليجابية لألدوات املالية 

التي تكون يف صالح البنك. يقوم البنك بإبرام عقود مشتقات أدوات مالية ألدوات مالية ذات التصنيف االئتامين الجيد.

مشتقات األدوات املالية املحتفظ بها أو املصدرة لغرض املتاجرة
تتكون معظم أنشطة املتاجرة التي يقوم بها البنك يف مشتقات األدوات املالية من أنشطة متركز وموازنة. تشتمل األنشطة البيعية عىل عرض املنتجات للعمالء بأسعار 
تنافسية وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر الحالية واملتوقعة. تتعلق أنشطة التمركز بإدارة مراكز مخاطر السوق يف ضوء توقعات بتحقيق 
واملنتجات. األسواق  بني  األسعار  فروقات  أرباح  التعرف عىل واالستفادة من  املوازنة  أنشطة  األسعار. وتشمل  واملعدالت ومؤرشات  األسعار  لتقلبات  نتيجة  أرباح 

مشتقات األدوات املالية املحتفظ بها أو املصدرة مقابل التحوط
الفائدة  لتقلبات أسعار  البنك  التحوط للمخاطر كجزء من أنشطة إدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعرض  املالية لغرض  البنك مشتقات األدوات  يستخدم 
والرصف. يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية اآلجلة للتحوط مقابل مخاطر تقلبات أسعار الرصف، وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر تقلبات 
أسعار الفائدة. كام يستخدم البنك عقود التبادل ألسعار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة الناشئة عىل بعض األدوات املالية ذات املعدل الثابت. ويف 
جميع هذه الحاالت يتم بصفة رسمية توثيق عالقة وهدف التحوط مبا يف ذلك تفاصيل البند الذي يتم التحوط له ومشتق التحوط، ويتم احتساب املعامالت عىل 

أنها معامالت تحوط القيمة العادلة.

لقد كان لدى البنك صايف مخاطر بالعمالت األجنبية الرئيسية التالية كام يف ٣١ ديسمرب
٢٠٠٤ ٢٠٠٥

ألف درهم
املعادل

فائض (نقص)

ألف درهم
املعادل

فائض (نقص)
١٫٦٢٨٫٤٧١ (٥٫٠٦٤٫٠٨٢) دوالر أمرييك

                              

٤٧٫٥٠٦ ٤٨٫٤١١ روبية هندية
                              

٢٫٥٢٥ ٢٫٠٤٨ ريال عامين
                              

١٫٥٦٧ (٣٫٥٣٨) جنيه اسرتليني
                              

٥٫٨٩٢ ١٫٢١٨ يورو
                              

٣٠٨ ٧٣ دينار بحريني
                              

١٫١٣٣ (٥٣٣) ريال سعودي
                              

١٫٠٩١ (١٫٤٨٦) ين ياباين
                              

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢٦  التحليل القطاعي 
التحليل القطاعي الرئييس

ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة البنك إىل قطاعني رئيسيني هام: (أ) األنشطة التجارية والتي متثل بشكل رئييس تقديم القروض والتسهيالت اإلئتامنية األخرى 
الخزينة. متثل هذه  للبنك وعمليات  االستثامرية  املحفظة  إدارة  والتي متثل بشكل رئييس  االستثامرية  األنشطة  البنك، (ب)  لعمالء  الجارية  والحسابات  والودائع 
القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره عن التحليل القطاعي الرئييس. يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعني وفقا ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعني االعتبار 

التكلفة الهامشية لألموال.

لقد كان التحليل القطاعي للسنة كام ييل:

اإلجاميل األنشطة اإلستثامرية األنشطة التجارية
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

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

١٫١٥٨٫٠٩٧ ٢٫٦٤٩٫٩٠٨ ٢٤٫٨٨٠ ٢٢٠٫٩٤٤ ١٫١٣٣٫٢١٧ ٢٫٤٢٨٫٩٦٤ إيرادات العمليات
                                                                                          

٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩٢١٫٩٦٤ ١٧٫٧٠٤ ٢٠٧٫٦١٩ ٧٧٩٫٠٠٩ ١٫٧١٤٫٣٤٥ نتائج القطاع وأرباح العمليات
-  (٩٫٣٦٦) -  (٩٫٣٦٦) -  - حصة حقوق األقلية 

                                                                                                

٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩١٢٫٥٩٨ ١٧٫٧٠٤ ١٩٨٫٢٥٣ ٧٧٩٫٠٠٩ ١٫٧١٤٫٣٤٥ صايف األرباح قبل رضيبة الدخل
٣٫٨٨١ (٤٢٢) (مرصوفات) اسرتجاع رضيبة الدخل  غري موزعة

                                

٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩١٢٫١٧٦ صايف أرباح السنة
                              

معلومات أخرى
٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ١٣٫٧١٤٫١٥٩ ٢١٫١٩٩٫٤٠٨ ٢٤٫٦٧٩٫١٨٤ ٣٦٫٢٨٤٫٩٤٩ موجودات القطاع
                                                                                          

٣٣٫٤٣٣٫٠٢٢ ٤٨٫٨٦٥٫٩٤٤ ١٣٫٧١٤٫١٥٩ ٢١٫١٩٩٫٤٠٨ ١٩٫٧١٨٫٨٦٣ ٢٧٫٦٦٦٫٥٣٦ مطلوبات القطاع
                                                            

٤٫٩٦٠٫٣٢١ ٨٫٦١٨٫٤١٣ حقوق املساهمني 
                                

٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
                              

التحليل القطاعي الثانوي
بالرغم من أن البنك منظم بشكل رئييس من قطاعات عمل، إال أن البنك يعمل ضمن سوقني جغرافيني: أحدهام السوق املحيل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والذي ميثل عمليات البنك التي نشأت من فروع البنك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، واآلخر السوق الدويل والذي ميثل عمليات البنك التي نشأت من فروعه 
يف الهند. يوضح الجدول التايل التوزيع الجغرايف إليرادات العمليات وإجاميل املوجودات وإجاميل املطلوبات واملرصوفات الرأساملية للبنك حسب القطاع الجغرايف:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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التحليل القطاعي الثانوي (يتبع)
اإلجاميل دويل محيل

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١٫١٥٨٫٠٩٧ ٢٫٦٤٩٫٩٠٨ ١٤٫٢٧٨ ٧٫١٨٤ ١٫١٤٣٫٨١٩ ٢٫٦٤٢٫٧٢٤ إيرادات العمليات
                                                                                          

٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩٢١٫٩٦٤ ٤٩٧ (١٫١٥٨) ٧٩٦٫٢١٦ ١٫٩٢٣٫١٢٢ ربح/ (خسارة) قبل الرضائب وحصة حقوق األقلية
-  (٩٫٣٦٦) -  -  -  (٩٫٣٦٦) حصة حقوق األقلية

                                                                                                

٧٩٦٫٧١٣ ١٫٩١٢٫٥٩٨ ٤٩٧ (١٫١٥٨) ٧٩٦٫٢١٦ ١٫٩١٣٫٧٥٦ األرباح قبل الرضائب
٣٫٨٨١ (٤٢٢) ٣٫٨٨١ (٤٢٢) -  - (مرصوفات) اسرتجاع رضيبة الدخل 

                                                                                                

٨٠٠٫٥٩٤ ١٫٩١٢٫١٧٦ ٤٫٣٧٨ (١٫٥٨٠) ٧٩٦٫٢١٦ ١٫٩١٣٫٧٥٦ صايف أرباح/ (خسارة) السنة
                                                                                          

٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ١٫٥٠٤٫٢٩٨ ٤٧٢٫٧٢١ ٣٦٫٨٨٩٫٠٤٥ ٥٧٫٠١١٫٦٣٦ موجودات القطاع
                                                                                          

٣٣٫٤٣٣٫٠٢٢ ٤٨٫٨٦٥٫٩٤٤ ١٫٤٧٧٫٧٢٣ ٤٧٤٫٣٠١ ٣١٫٩٥٥٫٢٩٩ ٤٨٫٣٩١٫٦٤٣ مطلوبات القطاع 
                                                                                          

٧٦٫٢٥٤ ٢٢٩٫٩١٣ ٨١٩ ٣٥٢ ٧٥٫٤٣٥ ٢٢٩٫٥٦١ املرصوفات الرأساملية املتكبدة خالل العام
                                                                                          

٢٧  مخاطر االئتامن 
تتمثل مخاطر االئتامن يف عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. يحاول البنك التحكم 
يف مخاطر االئتامن من خالل متابعة املخاطر االئتامنية والحد من الرتكيز عىل التعامل مع أطراف محددة، والتقييم املستمر للقدرة االقتصادية واإلئتامنية املتعلقة 
باالطراف التي يتعامل معها البنك. إضافة إىل ذلك، يقوم البنك بإدارة املخاطر املتعلقة بأنشطة املتاجرة عن طريق الدخول يف اتفاقيات التسوية وترتيبات الضامن 
مع األطراف األخرى حسبام تقتضيه الظروف وكذلك الحد من فرتة التعرض للمخاطر. وقد يقوم البنك يف بعض الحاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها عىل اطراف أخرى 

لتخفيض مخاطر االئتامن.

تظهر تركزات مخاطر االئتامن عندما تتعامل مجموعة من األطراف يف أنشطة تجارية متشابهة أو يف أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس 
السامت االقتصادية مام يؤثر عىل مقدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه يف حالة بروز تغريات اقتصادية أو سياسية أو أي تغريات أخرى. وتشري تركزات 

االئتامن إىل حساسية واستجابة مخاطر قد تؤثر عىل أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ عىل قطاع أعامل معني أو منطقة جغرافية معينة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٢٧  مخاطر االئتامن (يتبع) 
يسعى البنك إىل إدارة مخاطر االئتامن من خالل تنويع أنشطته االئتامنية لتفادي تركزات املخاطر غري املناسبة تجاه أفراد أو مجموعات من العمالء يف منطقة معينة 

أو قطاع أعامل معني. كام يقوم البنك باالستحواذ عىل الضامنات املالمئة كلام دعت الرضورة.

إن تفاصيل محتويات محفظة القروض والسلفيات مبينة يف اإليضاح رقم (٧). كام يبني اإليضاح رقم (٢٥) املعلومات حول مخاطر االئتامن املتعلقة مبشتقات األدوات 
املالية.

٢٨  الرتكزات للموجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية
إن توزيع املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية وفقا للمنطقة الجغرافية وقطاع الصناعات خالل السنة هو كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
البنود خارج 

امليزانية 
العمومية

املطلوبات وحقوق 
املساهمني املوجودات

البنود خارج 
امليزانية 

العمومية
املطلوبات وحقوق 

املساهمني املوجودات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

املنطقة الجغرافية:
٩٫٥٨٤٫٩٨٩ ٣٠٫٥٧٩٫٤٢٩ ٢٥٫١٣٩٫٠٤٨ ١٦٫٠٢٥٫٨١٠ ٤٠٫٦٨٢٫٣٦٦ ٤٠٫٠٩٥٫١٣١ محيل (اإلمارات العربية املتحدة)

٤٧٩٫٢٩٢ ٢٫٨١٣٫٣٤٦ ٣٫٧١٣٫٢٣٠ ١٫٩٨٠٫١٠٠ ٢٫٩٦٩٫١٥٥ ٣٫٦٤٣٫٥٣٧ دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى

٩٠٩٫٤٣٠ ١٫٠٢٤٫٠٣٢ ٩٩٧٫٣٧٩ ٣٠٨٫١٤٦ ٩١٣٫٣٧١ ٥٧٤٫٧٧٠ دول عربية اخرى
٣٫٢٢٨٫٠٠٠ ٢٫٧٠٥٫٩٨٤ ٦٫٣٥٢٫٨٠٧ ٣٫٢٧٠٫٦٢٢ ٢٫٦٦٥٫٥٨٨ ٥٫٢٣٨٫٣٢٥ آسيا
٢٫٢٤٠٫٧٢٢ ٥٧١٫٣٦٠ ٤١١٫٥٣٥ ٣٫١١٨٫٢٠٨ ٩٫١٨٨٫٥٠٣ ٤٫١٧٢٫٧٣٩ أوروبا

٩٩٫٢٢٩ ١٦٦٫٤٠٨ ٣٣١٫٢١٥ ٢٩٫٣٣٣ ١٩١٫٠٨٥ ٨٩٣٫١٣٧ الواليات املتحدة االمريكية
٣٤١٫٩٤١ ٥٣٢٫٧٨٤ ١٫٤٤٨٫١٢٩ ٧٨٨٫٦٥٣ ٨٧٤٫٢٨٩ ٢٫٨٦٦٫٧١٨ دول العامل األخرى

                                                                                                

١٦٫٨٨٣٫٦٠٣ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٢٥٫٥٢٠٫٨٧٢ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ اإلجاميل
                                                                                          

قطاع الصناعات
٧٫٦٣٣٫١٠١ ٥٫٩٦٨٫٠٦١ ٨٫٤٦٨٫١٥٠ ١١٫٠٥٥٫٥٠٠ ١٧٫٨٤٩٫١٨٩ ١٣٫٨٧١٫٦٩٣ تجاري وأعامل 
١٫٩٧٧٫١٤٦ ١٠٫١٥٣٫٦٢٦ ١٠٫٦٠٥٫٤٥٠ ١١٫٤٦٣٫٩٠٦ ٩٫٠١٩٫٨٣٢ ٢٢٫٤٩٧٫٢٢٩ أفراد

٤٧٩٫٦٨٥ ١٫٧٨٠٫٨٠٤ ١٫٦٢٥٫٠١٧ ١٫١٧٢٫٩٤٣ ٤٫٤٩٧٫٦١٠ ١٫٧١٥٫٢٠٨ القطاع العام
٧٢٧٫٢٠٠ ١٠٫٧٤٧٫٨٨٤ ٦٫٧٠٧٫٩٩٢ ١٫٣٧١٫٩٤٢ ١٠٫٢٤٢٫٦٢١ ٤٫٨٠٣٫٤٤٠ القطاع الحكومي

٦٫٠٦٦٫٤٧١ ٩٫٧٤٢٫٩٦٨ ١٠٫٩٨٦٫٧٣٤ ٤٥٦٫٥٨١ ١٥٫٨٧٥٫١٠٥ ١٤٫٥٩٦٫٧٨٧ بنوك ومؤسسة مالية
                                                                                                

١٦٫٨٨٣٫٦٠٣ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٢٥٫٥٢٠٫٨٧٢ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ اإلجاميل 
                                                                                          

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

٢٩  إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطرأسعار الفائدة من احتامل تأثري التغريات يف أسعار الفائدة عىل قيمة األدوات املالية. يتعرض البنك ملخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق، أو لوجود 
فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية خارج بنود امليزانية العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعريها يف فرتة معينة. يقوم البنك بإدارة هذه املخاطر 

عن طريق مطابقة عملية إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات ضمن اسرتاتيجية إدارة املخاطر.

إن أغلبية موجودات ومطلوبات البنك يعاد تسعريها خالل سنة، وبناًء عليه فإن التعرض ملخاطر أسعار الفائدة يظل محدوداً.

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

معدل الفائدة العائم وكذلك األدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

إن مركز حساسية أسعار الفائدة للبنك عىل أساس ترتيبات إعادة تسعري الفائدة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ هي كام ييل:

اإلجاميل

بنود غري 
حساسة ألسعار 

الفائدة
أكرث من 
٣ سنوات

من سنة إىل أقل 
من ٣ سنوات

من ٦ أشهر إىل 
أقل من سنة

من ٣ أشهر 
إىل أقل من ٦ 

أشهر
أقل من 
٣ أشهر

سعر 
الفائدة 
الفعيل

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

١٫٧٠٢٫٣٢١ ١٫٧٠٢٫٣٢١ -  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 
٩٫٩٨٩٫٢٥٠ ٨٠٫٣٩٥ -  -  -  ١٢٤٫٨٣١ ٩٫٧٨٤٫٠٢٤ ٤٫٤٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٣٩٢٫٨٣٦ ٣٩٢٫٨٣٦ -  -  -  -  - إستثامرات تجارية 
٤٢٫١٦٤٫٠٦١ ٣٨٤٫٩٥٤ ٥٫٤٦٩٫٢١٦ ٣٩٧٫٠٠٤ ٣٠٩٫٧٥١ ٢٫٢٠٦٫٦٥٤ ٣٣٫٣٩٦٫٤٨٢ ٥٫٩٨ قروض وسلفيات، صايف
١٫٧٧١٫٤٥٤ ٢٣٢٫٥٥١ ٩٫٦٠٥ ٥٫١١٤ ١٢٠٫٨٢٤ ٥٩٧٫٦٥٣ ٨٠٥٫٧٠٧ ٧٫٥٠ استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة
١٫٠٦١٫٢٤٣ ١٫٠٦١٫٢٤٣ -  -  -  -  - موجودات أخرى 

٤٠٣٫١٩٢ ٤٠٣٫١٩٢ -  -  -  -  - آالت ومعدات، صايف 
                                                                                                                

٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ٤٫٢٥٧٫٤٩٢ ٥٫٤٧٨٫٨٢١ ٤٠٢٫١١٨ ٤٣٠٫٥٧٥ ٢٫٩٢٩٫١٣٨ ٤٣٫٩٨٦٫٢١٣ إجاميل املوجودات
                                                                                                         

املطلوبات وحقوق املساهمني
٦٫٠٤٩٫٤٥١ ٣٠٣٫٤٩٦ -  -  ٧٣٠٫١٩٢ -  ٥٫٠١٥٫٧٦٣ ٤٫٣١ أرصدة مستحقة للبنوك
٧٫٧٤٩٫٤٨٤ -  -  -  ١٢٤٫٨٣١ ٤٦٫٨١٢ ٧٫٥٧٧٫٨٤١ ٤٫٤٩ قروض متوسطة األجل

٣٣٫٩٣٧٫٣٧٩ ٧٫٣٥٨٫٨٢٩ ٧٨٦٫٤٥٢ ٢٥٢٫٢٤٩ ١٫٣٤٩٫٨٣٨ ١٫٨١٢٫٩٥٤ ٢٢٫٣٧٧٫٠٥٧ ٣٫١٠ ودائع العمالء
١٫١٢٩٫٦٣٠ ١٫١٢٩٫٦٣٠ -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 
٨٫٦١٨٫٤١٣ ٨٫٦١٨٫٤١٣ -  -  -  -  - حقوق املساهمني 

                                                                                                                

٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ ١٧٫٤١٠٫٣٦٨ ٧٨٦٫٤٥٢ ٢٥٢٫٢٤٩ ٢٫٢٠٤٫٨٦١ ١٫٨٥٩٫٧٦٦ ٣٤٫٩٧٠٫٦٦١ إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
                                                                                                                

-  (١٣٫١٥٢٫٨٧٦) ٤٫٦٩٢٫٣٦٩ ١٤٩٫٨٦٩ (١٫٧٧٤٫٢٨٦) ١٫٠٦٩٫٣٧٢ ٩٫٠١٥٫٥٥٢ البنود املدرجة يف امليزانية العمومية
-  -  (١٤٨٫٧٥٦) (١٨٫٣٦٥) (٤٤٣٫٤٣٥) ٤٣٣٫٤١٤ ١٧٧٫١٤٢ البنود خارج امليزانية العمومية

                                                                                                                

-  (١٣٫١٥٢٫٨٧٦) ٤٫٥٤٣٫٦١٣ ١٣١٫٥٠٤ (٢٫٢١٧٫٧٢١) ١٫٥٠٢٫٧٨٦ ٩٫١٩٢٫٦٩٤ إجاميل فرق حساسية أسعار الفائدة
                                                                                                         

-  -  ١٣٫١٥٢٫٨٧٦ ٨٫٦٠٩٫٢٦٣ ٨٫٤٧٧٫٧٥٩ ١٠٫٦٩٥٫٤٨٠ ٩٫١٩٢٫٦٩٤ فروقات حساسية أسعار الفائدة املرتاكمة
                                                                                                         

تتضمن االستثامرات املحتفظ بها لغري غرض املتاجرة واألرصدة املستحقة للبنوك عىل مبالغ قدرها ١٣٨٫٦٥٩ ألف درهم و ٣٢٫٦١٢ ألف درهم عىل التوايل تتعلق 
بفروع البنك الخارجية وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها ٦٫٩٪ و ٧٫٢٥٪ عىل التوايل.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥١
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٢٩  إدارة مخاطر أسعار الفائدة (يتبع)
إن مركز حساسية أسعار الفائدة للبنك عىل أساس ترتيبات إعادة تسعري الفائدة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٤ هي كام ييل:

اإلجاميل

بنود غري 
حساسة ألسعار 

الفائدة
أكرث من 
٣ سنوات

من سنة إىل أقل 
من ٣ سنوات

من ٦ أشهر إىل 
أقل من سنة

من ٣ أشهر إىل 
أقل من ٦ أشهر

أقل من 
٣ أشهر

سعر 
الفائدة 
الفعيل

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

١٫٦٧٩٫٨٣٢ ١٫٦٧٩٫٨٣٢ -  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 
٥٫٠١٣٫٩٥٩ ٤٫٢٥٤ -  ٢٩٫٤٠٠ ٣٦٧٫٣٠٠ ١٩٨٫٤٣١ ٤٫٤١٤٫٥٧٤ ٤٫١٨ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

٢٩٧٫٠١١ ٢٩٧٫٠١١ -  -  -  -  - إستثامرات تجارية 
٢٨٫٥٠١٫٥٣٨ ٨٢٩٫٣١٥ ٣٫٠٧٤٫٧٠٧ ٤٨٦٫٦٩٩ ٧١٧٫٥١٦ ٣٫٦٦٢٫٤٤٦ ١٩٫٧٣٠٫٨٥٥ ٤٫٤٩ قروض وسلفيات، صايف
٢٫٢٣٦٫٠٧٧ ١٠٢٫٦٧٠ ١٥٫٩٥٦ ٦٣٤٫٢٩٦ ٣٧٥٫١٩٥ ٧٦١٫٤٤٠ ٣٤٦٫٥٢٠ ٦٫١٤ استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة

٤٦٣٫٨٠٧ ٤٦٣٫٨٠٧ -  -  -  -  - موجودات أخرى 
٢٠١٫١١٩ ٢٠١٫١١٩ -  -  -  -  - آالت ومعدات، صايف 

                                                                                                                

٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ٣٫٥٧٨٫٠٠٨ ٣٫٠٩٠٫٦٦٣ ١٫١٥٠٫٣٩٥ ١٫٤٦٠٫٠١١ ٤٫٦٢٢٫٣١٧ ٢٤٫٤٩١٫٩٤٩ إجاميل املوجودات
                                                                                                         

املطلوبات وحقوق املساهمني
٣٫١٧٢٫١٣٥ ١٫٠٩٩ -  ١٫٣٢٥٫٩٣١ ٧٣٫٤٦٠ ٥٢٤٫٢٣٤ ١٫٢٤٧٫٤١١ ٤٫٨٨ أرصدة مستحقة للبنوك

٢٩٫٨١١٫٥٦٤ ٦٫١٨٣٫٩٧٩ ٣٠٠ ١٫٢٣١٫١٦٢ ٢٫٢٧٠٫٢٧٠ ٢٫١٠٨٫٨٥٩ ١٨٫٠١٦٫٩٩٤ ١٫٥٥ ودائع العمالء
٤٤٩٫٣٢٣ ٤٤٩٫٣٢٣ -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

٤٫٩٦٠٫٣٢١ ٤٫٩٦٠٫٣٢١ -  -  -  -  - حقوق املساهمني 
                                                                                                                

٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ ١١٫٥٩٤٫٧٢٢ ٣٠٠ ٢٫٥٥٧٫٠٩٣ ٢٫٣٤٣٫٧٣٠ ٢٫٦٣٣٫٠٩٣ ١٩٫٢٦٤٫٤٠٥ إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
                                                                                                                

-  (٨٫٠١٦٫٧١٤) ٣٫٠٩٠٫٣٦٣ (١٫٤٠٦٫٦٩٨) (٨٨٣٫٧١٩) ١٫٩٨٩٫٢٢٤ ٥٫٢٢٧٫٥٤٤ البنود املدرجة يف امليزانية العمومية
-  -  (٩٣٫٦٦١) ٥٩٧٫٠٢٧ (٥٤٣٫٢٦٦) ٣٩٫٩٠٠ - البنود خارج امليزانية العمومية 

                                                                                                                

-  (٨٫٠١٦٫٧١٤) ٢٫٩٩٦٫٧٠٢ (٨٠٩٫٦٧١) (١٫٤٢٦٫٩٨٥) ٢٫٠٢٩٫١٢٤ ٥٫٢٢٧٫٥٤٤ إجاميل فرق حساسية أسعار الفائدة
                                                                                                         

-  -  ٨٫٠١٦٫٧١٤ ٥٫٠٢٠٫٠١٢ ٥٫٨٢٩٫٦٨٣ ٧٫٢٥٦٫٦٦٨ ٥٫٢٢٧٫٥٤٤ فروقات حساسية أسعار الفائدة املرتاكمة
                                                                                                         

تتضمن االستثامرات املحتفظ بها لغري غرض املتاجرة واألرصدة املستحقة للبنوك عىل مبالغ قدرها ١٫٠٦٤٫٨٥٢ ألف درهم و ٨٩٦٫١٧٨ ألف درهم عىل التوايل تتعلق 
بفروع البنك الخارجية وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها ٩٫٤٢٪ و ١٠٫١٠٪ عىل التوايل.

متثل البنود خارج امليزانية العمومية صايف مبالغ مفرتضة ألدوات مالية خارج امليزاانية العمومية، مثل مقايضات سعر الفائدة اّلتي يتم إستخدامها إلدارة مخاطر 
تقلبات سعر الفائدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)
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٣٠  مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة املنشأة عىل الوفاء بالتزاماتها التمويلية، والتي قد تنتج عن حدوث اضطرابات يف األسواق أو تدين درجة 
التصنيف االئتامين مام قد يتسبب يف نضوب مبارش ملصادر التمويل. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع األخذ يف 

اإلعتبار السيولة، واالحتفاظ برصيد مقبول للنقد والبنود املعادلة للنقد واألوراق املالية القابلة للتداول.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل استحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد تم تحديد مدد االستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات عىل أساس الفرتة املتبقية من 
تاريخ امليزانية العمومية إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي، ومل يتم األخذ باالعتبار االستحقاقات الفعلية كام تعكسها خربة البنك السابقة يف االحتفاظ بودائعه ومدى 
توفر السيولة النقدية لديه.  تقوم اإلدارة مبراقبة تواريخ االستحقاق للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية. إن تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات للبنك كام يف 

نهاية السنة مبنية عىل أساس الرتتيبات التعاقدية للسداد وهي كام ييل:

٥ سنوات
 فأكرث

من ٣ سنوات 
إىل أقل من 

٥ سنوات

من سنة 
إىل أقل من 

٣ سنوات
من ٦ أشهر 

إىل أقل من سنة

من ٣ أشهر 
إىل أقل من 

٦ أشهر
أقل من 
٣ أشهر اإلجاميل

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

املوجودات
-  -  -  -  -  ١٫٧٠٢٫٣٢١ ١٫٧٠٢٫٣٢١ نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
-  -  -  ٧٦٨٫٨٧٧ -  ٩٫٢٢٠٫٣٧٣ ٩٫٩٨٩٫٢٥٠ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
-  -  -  -  -  ٣٩٢٫٨٣٦ ٣٩٢٫٨٣٦ استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة

١٠٫٣٩٥٫٧٧١ ٣٫٦٨١٫٩٠٨ ٣٫٦٤٤٫٧٤٣ ٤٫٤٥٨٫١٢٥ ٢٫٢٩٧٫٦٦٩ ١٧٫٦٨٥٫٨٤٥ ٤٢٫١٦٤٫٠٦١ قروض وسلفيات العمالء، صايف
٧٨٥٫٧٣٤ ٣٣٣٫٢٥٨ ٢٤٩٫٠٦٨ ٢٠٫٨٠٧ ٣٣٫١٤٤ ٣٤٩٫٤٤٣ ١٫٧٧١٫٤٥٤ استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة

-  ٢٢٫١١٦ ٢٠٫٥٧٣ -  ٩٫٧٠١ ١٫٠٠٨٫٨٥٣ ١٫٠٦١٫٢٤٣ موجودات أخرى
٤٠٣٫١٩٢ -  -  -  -  -  ٤٠٣٫١٩٢ ممتلكات ومعدات، صايف

                                                                                                                

١١٫٥٨٤٫٦٩٧ ٤٫٠٣٧٫٢٨٢ ٣٫٩١٤٫٣٨٤ ٥٫٢٤٧٫٨٠٩ ٢٫٣٤٠٫٥١٤ ٣٠٫٣٥٩٫٦٧١ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ إجاميل املوجودات
                                                                                                         

املطلوبات وحقوق املساهمني
-  ١٦٫٣٤١ ٤٣٣٫٤١٤ ٤١١٫٩٨٣ ٢٨٤٫٢٩٥ ٤٫٩٠٣٫٤١٨ ٦٫٠٤٩٫٤٥١ أرصدة مستحقة للبنوك

٦٫٩٧٨٫٧٠٠ ١٤٦٫٩٢٠ ١٨٫٣٦٥ ٥٥٨٫٦٨٧ ٤٦٫٨١٢ -  ٧٫٧٤٩٫٤٨٤ قروض متوسطة األجل
٥١٫٣٩٠ ٦٦٫١٨١ ١٫٢٢٠٫٤٩٨ ٤٫٠٩٦٫٥٥٦ ٣٫١٩٨٫٤١٢ ٢٥٫٣٠٤٫٣٤٢ ٣٣٫٩٣٧٫٣٧٩ ودائع العمالء

-  -  -  -  -  ١٫١٢٩٫٦٣٠ ١٫١٢٩٫٦٣٠ مطلوبات أخرى
٨٫٦١٨٫٤١٣ -  -  -  -  -  ٨٫٦١٨٫٤١٣ حقوق املساهمني

                                                                                                                

١٥٫٦٤٨٫٥٠٣ ٢٢٩٫٤٤٢ ١٫٦٧٢٫٢٧٧ ٥٫٠٦٧٫٢٢٦ ٣٫٥٢٩٫٥١٩ ٣١٫٣٣٧٫٣٩٠ ٥٧٫٤٨٤٫٣٥٧ إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
                                                                                                         

تعترب االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة قابلة للتحقيق عىل الفور. لقد تم تحديد تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات األخرى عىل أساس الفرتة املتبقية 
من تاريخ امليزانية العمومية إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٣
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٣٠  مخاطر السيولة (يتبع)
فيام ييل بيان استحقاق املوجودات واملطلوبات كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٤: 

٥ سنوات
فأكرث

من ٣ سنوات 
إىل أقل من 

٥ سنوات

من سنة إىل
أقل من 

٣ سنوات

من ٦ أشهر 
إىل أقل من 

سنة

من ٣ أشهر 
إىل أقل من 

٦ أشهر
أقل من 
٣ أشهر اإلجاميل

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

املوجودات
-  -  -  -  -  ١٫٦٧٩٫٨٣٢ ١٫٦٧٩٫٨٣٢ نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
-  -  -  -  ١٤٢٫٧٠٨ ٤٫٨٧١٫٢٥١ ٥٫٠١٣٫٩٥٩ ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
-  -  -  -  -  ٢٩٧٫٠١١ ٢٩٧٫٠١١ استثامرات محتفظ بها بغرض املتاجرة

٦٫٤٨٢٫١٨٠ ١٫٥٧٢٫٠٢٢ ١٫٨٥٤٫٣٥٧ ٣٫٠٣٣٫٣٤٣ ٢٫٥٦٨٫٢٢٤ ١٢٫٩٩١٫٤١٢ ٢٨٫٥٠١٫٥٣٨ قروض وسلفيات العمالء، صايف
٢١٤٫٠٥٤ ٢٦٦٫٣٣٩ ١٫١٢٢٫٨٩٢ ٤٤٨٫٦٥٥ ١٤٠٫٢٧٧ ٤٣٫٨٦٠ ٢٫٢٣٦٫٠٧٧ استثامرات محتفظ بها لغري غرض املتاجرة

-  ١١٫٢٣١ -  ٢٤٫٢٣٤ ٩٫٧٨٣ ٤١٨٫٥٥٩ ٤٦٣٫٨٠٧ موجودات أخرى
٢٠١٫١١٩ -  -  -  -  -  ٢٠١٫١١٩ ممتلكات ومعدات، صايف

                                                                                                                

٦٫٨٩٧٫٣٥٣ ١٫٨٤٩٫٥٩٢ ٢٫٩٧٧٫٢٤٩ ٣٫٥٠٦٫٢٣٢ ٢٫٨٦٠٫٩٩٢ ٢٠٫٣٠١٫٩٢٦ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ إجاميل املوجودات
                                                                                                         

املطلوبات وحقوق املساهمني
-  -  ١٫٣٢٥٫٩٣١ ٧٣٫٤٦٠ ٥٢٤٫٢٣٤ ١٫٢٤٨٫٥١٠ ٣٫١٧٢٫١٣٥ أرصدة مستحقة للبنوك

٧١٨٫٤٦٨ ١٥١ ٥١٤٫٣٠٩ ٢٫٢٧٠٫٢٧٠ ٢٫١٠٧٫٣٩٣ ٢٣٫٩٤٢٫٤٨٩ ٢٩٫٥٥٣٫٠٨٠ ودائع العمالء
٦٫٣٠٣ ١٫٥٣٢ ٦٫٤٨٩ ٢١٫١٦٩ ١٨٫٠١٢ ٦٥٤٫٣٠٢ ٧٠٧٫٨٠٧ مطلوبات أخرى

٤٫٦٤٧٫٨٢١ -  -  -  -  ٣١٢٫٥٠٠ ٤٫٩٦٠٫٣٢١ حقوق املساهمني
                                                                                                                

٥٫٣٧٢٫٥٩٢ ١٫٦٨٣ ١٫٨٤٦٫٧٢٩ ٢٫٣٦٤٫٨٩٩ ٢٫٦٤٩٫٦٣٩ ٢٦٫١٥٧٫٨٠١ ٣٨٫٣٩٣٫٣٤٣ إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
                                                                                                         

تعترب االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة قابلة للتحقيق عىل الفور. لقد تم تحديد تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات األخرى عىل أساس الفرتة املتبقية 
من تاريخ امليزانية العمومية إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٤
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٣١  مخاطر السوق 
متثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب قيم األدوات املالية كنتيجة لتغري أسعار السوق، سواء كانت هذه التغريات نتيجة عوامل خاصة بأوراق مالية معينة أو بالطرف 
الذي قام بإصدارها أو عوامل تؤثر عىل جميع األوراق املالية املتداولة يف السوق ككل. يتعرض البنك ملخاطر السوق بصورة رئيسية نتيجة لإلستثامرات املدرجة 
واملتاحة للبيع واملحتفظ بها للمتاجرة. يقوم البنك بالحد من مخاطر السوق من خالل مراقبة مستمرة للعوامل الرئيسية التي تؤثر عىل تحركات السوق. عالوة عىل 

تحليل األداء املايل والتشغييل للرشكات املستثمر فيها.

٣٢  القيمة العادلة لألدوات املالية
بينام يقوم البنك بإعداد بياناته املالية عىل أساس مبدأ التكلفة التاريخية واملعدل بإعادة تقييم االستثامرات املحتفظ بها بغرض املتاجرة واالستثامرات املتوفرة للبيع 
ومشتقات األدوات املالية بقيمها العادلة، فإنه وحسب رأي اإلدارة، فإن القيمة املدرجة املقدرة والقيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك التي ال تدرج بقيمها 
العادلة يف البيانات املالية ال تختلف بصورة جوهرية عن القيمة املدرجة بها، حيث أنها إما أن تكون قصرية األجل أو يف حالة الودائع والقروض والسلفيات العاملة 
املحتمل تحصيلها من تسييل  واملبالغ  املتوقعة منها  النقدية  التحصيالت  فإن  العاملة  والسلفيات غري  للقروض  بالنسبة  أما  تسعريها بصورة منتظمة.  إعادة  فيتم 
قيمة الضامنات املوجودة فيتم خصمها باستعامل أسعار الفائدة األصلية حيث يؤخذ يف االعتبار توقيت التحصيل املتوقع واملخصص املأخوذ مقابل التحصيالت غري 

املؤكدة.

إن القيمة العادلة لالستثامرات املحتفظ بها حتى االستحقاق قد تم االفصاح عنها يف اإليضاح رقم (٨). 

٣٣  كفاية رأس املال
لقد تم احتساب كفاية رأس املال حسب التعليامت والتوجيهات الصادرة عن املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كام ييل:

٢٠٠٤ ٢٠٠٥
ألف درهم ألف درهم

٤٫٩٦٠٫٣٢١ ٨٫٦٠٨٫٩٣٠ إجاميل قاعدة رأس املال
                              

املوجودات املرجحة باملخاطر:
٤٫٥٨٩٫١٧٤ ٦٫٣٠٣٫٢٠٨ بنود خارج امليزانية العمومية

٢٣٫٧٧٧٫٥١٩ ٣٩٫٦١٠٫٠٦٤ موجودات امليزانية العمومية
                                

٢٨٫٣٦٦٫٦٩٣ ٤٥٫٩١٣٫٢٧٢ إجاميل املوجودات املرجحة باملخاطر
                                

٪١٧٫٤٩ ٪١٨٫٧٥ نسبة كفاية رأس املال
                              

٣٤  أرصدة عمالت أجنبية
إن صايف املوجودات املحتفظ بها يف الهند بالروبية الهندية البالغة ١٠٢٫٤ مليون درهم (٢٠٠٤: ٤٠ مليون درهم) تخضع لنظام مراقبة الّنقد يف الهند.

٣٥  أرقام املقارنة
لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تصنيف أرقام السنة الحالية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٥
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٣٦  األنشطة اإلئتامنية
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥، بلغ الصندوق اإلئتامين املدار من قبل البنك ٣٫٠٧٦ مليون درهم (٢٠٠٤ – ال يشء درهم).

٣٧  تاريخ إعتامد البيانات املالية 
لقد تم اعتامد البيانات املالية وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٦. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٠٥ (يتبع)

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٦
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دليل اإلدارة
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اإلدارة العامة

املركز الرئييس

إيرفني نوكس
الرئيس التنفيذي

عالء عريقات
رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

جيم كوملان
رئيس مجموعة الخزينة واإلستثامر

ستيف ديكنز
رئيس العمليات

دارن روبينسون
املسؤول املايل الرئييس

نورمان الكسندر
رئيس التخطيط االسرتاتيجي واملشاريع

شيوماس كالترش
رئيس املجموعة املرصفية للرشكات

بسام داوود
رئيس مجموعة االئتامن

دليل اإلدارة

زيك الهمداين
رئيس الدائرة القانونية وإدارة األصول الخاصة

سلطان املحمود
رئيس دائرة املوارد البرشية

يارس منصور
سكرتري مجلس اإلدارة

رئيس دائرة العالقات الخارجية

عبدالرزاق عيل
رئيس دائرة التدقيق الداخيل

الوك كاكار
رئيس دائرة تطبيق اإلسرتاتيجيات

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٨
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املبنى الرئييس

بنك أبوظبي التجاري، املبنى الرئييس الجديد، شارع السالم، ص.ب. ٩٣٩، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة
ADCB01 :تعليقات رويرت ،ADCU معامالت رويرت

هاتف: ٦٩٦٢٢٢٢ (٢) ٩٧١ - البدالة

الفروع والعناوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تلكس   فاكس  هاتف  ص.ب.  إمارة أبوظبي 
  -  (٠٢) ٦٧٩٣٧٨٨  (٠٢) ٦٧٢٠٠٠٠  ٢٩٣٤ شارع السالم 

 ٢٤٢٤١  ADCBCO EM  (٠٢) ٦٢٦٠٥٤٠  (٠٢) ٦٢٧٥٥٠٠  ٢٠٥٤ الكورنيش 
 ٢٢٥٢٣  ADCBHM EM  (٠٢) ٦٣٤٠٦٨٠  (٠٢) ٦٣٣٥٨٢٠  ٢٨٣٢ شارع حمدان 

  -  (٠٢) ٦٤٤٦٩٨٠  (٠٢) ٦٤٤٢٨٠٠  ٢٨٠٠ النادي السياحي 
 ٢٤٤٩١  ADCBAK EM  (٠٢) ٤٤٣٢٤٩١  (٠٢) ٤٤٥٨٢٨٨  ٢٥٩٩٣ شارع الشيخ راشد 
 ٢٣٤٨٥  ADCBKL EM  (٠٢) ٦٦٥٠٢٢٧  (٠٢) ٦٦٦٩٩١٠  ٢٩٩٢٣ الخالدية 

  -  (٠٢) ٤٤٤٤٧٩٥  (٠٢) ٤٤٤٧٩٦٠  ٩٣٩ املرور 
  -  (٠٢) ٤٤١٥٨٠٠  (٠٢) ٤٤١٥٦٢٦  ٢٥٩٩٤ القيادة العامة للقوات املسلحة 

 ٢٣٢٨٦  ADCBBS EM  (٠٢) ٦١٠٩٧٢٠  (٠٢) ٦٢١٣٩٠١  ٥١٥٤ فالح 
  -  (٠٢) ٥٥٤٤٢٧٣  (٠٢) ٥٥٤٤٢٧٢  ٩٣٣١ املصفح 

 ٢٢٧٤٦  ADCBAS EM  (٠٢) ٥٦٣٣٤٤٦  (٠٢) ٥٦٣٢٢٥٥  ٧٦١٢٢ الشهامة 
 ٢٣٥٧٣  ADCBBT EM  (٠٢) ٥٨٢٣٥٢٩  (٠٢) ٨٥٢١٥٥٠  ١١٦١٦ مدينة بني ياس 

  -  (٠٢) ٥٨٥١٠٤٥  (٠٢) ٥٨٥١٠٣٠  ١١٦١٦ قاعدة الظفرة الجوية 
 ٥٢٢٠٦  ADCBZT EM  (٠٢) ٨٨٤٧٦٦٣  (٠٢) ٨٨٤٦١٨٠  ٥٠٠١٣ مدينة زايد 
 ٥٢٢٢٥  ADCBRW EM  (٠٢) ٨٧٧٤٧٠٤  (٠٢) ٨٧٧٥٠١٥  ١١٨٥١ الرويس 
 ٥٢٢١٩  ADCBSI EM  (٠٢) ٨٧٢٨١٢٤  (٠٢) ٨٧٢١٣٠٠  ٧٦٨٨٩ البعيه 
 ٥٢٢٠٢  ADCBGB EM  (٠٢) ٨٧٤١٦٢٦  (٠٢) ٨٧٤٢١٥٥  ٧٧٧٣١ غيايث 

  -  (٠٢) ٥٥٠٠٧٣٩  (٠٢) ٥٥٠٠٧٢٤  ٣٩٢٦٠ مدينة أبوظبي الصناعية 
  -  (٠٢) ٦١٠٩٧٩٧  (٠٢) ٦٧٧٢٣٦٢  ٤٨٣٣٢ جاسكو 

دليل المبنى الرئيسي والفروع

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٥٩
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الفروع والعناوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تلكس   فاكس  هاتف  ص.ب.  مدينة العني 
 ٣٣٥٤٤  ADCBMS EM  (٠٣) ٧٥١١٤٥٥  (٠٣) ٧٥٥٠٠٠٠  ١٥١٨٠ الفرع الرئييس 
 ٣٣٥٣٦  ADCBAL EM  (٠٣) ٧٦٦٠٣٤٩  (٠٣) ٧٦٦٩٩٩٩  ١٨٢٠ شارع خليفة 

  -  (٠٣) ٧٢١٦١٩٣  (٠٣) ٧٢١٠٠٠٩  ٢٤٦٩٩ الصناعية 
  -  (٠٣) ٧٣٥١٧٩٩  (٠٣) ٧٣٥١٤٤٤  ٢١٨٧٩ الوجن 
  -  (٠٣) ٧٨٢٦٦٠٠  (٠٣) ٧٨١٤٠٠٠  ٨١٠٨٤ اليحر 
  -  (٠٣) ٧٣٢٢٨٨٣  (٠٣) ٧٣٢١٨٨٨  ٢١١١٢ الهري 

إمارة ديب      
 ٤٦٢١١  ADCBDI EM  (٠٤) ٢٩٥٩٣١٠  (٠٤) ٢٩٥٨٨٨٨  ٥٥٥٠ شارع الرقة 
 ٤٩١٩١  ADCBKR EM  (٠٤) ٣٣٤٨٠٠٠  (٠٤) ٣٣٤٥٠٠٠  ١٢٨٠٨ الكرامة 
 ٤٩١٤٩  ADCBNF EM  (٠٤) ٢٢٧٥٠٨٦  (٠٤) ٢٢٧٩٠٠٠  ١٠٦٩ شارع نايف 
 ٤٧٨٦٦  ADCBDB EM  (٠٤) ٣٩٨٢٦٦٤  (٠٤) ٣٩٨٤٤٤٤  ٩٢٨٦ شارع املينا 
 ٤٥٤١٠  ADCBDI EM  (٠٤) ٣٣٨٦٦٧٧  (٠٤) ٣٣٨٨٠٠٠  ٣٧٣٦٣ اإلتحاد 
 ٤٨١٠٧  ADCBAG EM  (٠٤) ٢٦٣٣٢٨٢  (٠٤) ٢٦٣٤٤٤٠  ١٩٦٧٨ القصيص 
 ٤٨١٠٧  ADCBAG EM  (٠٤) ٦١٠٩٧٣٢  (٠٤) ٣٤١١٠٠١  ٢٢٢٥ مول اإلمارات 

إمارة الشارقة      
 ٦٨٥٤٤  ADCBSJ EM  (٠٦) ٥٧٢٢٣٢٢  (٠٦) ٥٧٣٧٠٠٠  ٤٣٧٧ الفرع الرئييس 

  -  (٠٦) ٥٤٢١٢٨٥  (٠٦) ٥٤٣٣٣٠٠  ٢٣٦٥٧ املنطقة الصناعية 

إمارة رأس الخيمة      
 ٩٩٢٢٤  ADCBRK EM  (٠٧) ٢٣٣٠٧٠٦  (٠٧) ٢٣٣٢٢٠٠  ١٦٣٣ رأس الخيمة 

دليل المبنى الرئيسي والفروع

التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري | ٦٠
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تلكس    فاكس  هاتف  ص.ب.  إمارة الفجرية 
  ٨٩٠١٥  ADCBFJ EM  (٠٩) ٢٢٢٤٩٠٠  (٠٩) ٢٢٢٣٩٠٠  ٧٧٠ الفجرية 
   -  (٠٩) ٢٤٤٤٨٣٨  (٠٩) ٢٤٤٦٤٤٤  ١٣٢١٢ دبا 

إمارة عجامن       
  ٦٩٥٦٩  ADCBAJ EM  (٠٦) ٧٤٤٣٣٠٠  (٠٦) ٧٤٤٣٤٤٤  ١٨٤٣ عجامن 

الفروع الخارجية       
 ٨٥٤٨١-١١  ADCB IN  (٩١) ٢٨٧٠٦٨٦ ٢٢  (٩١) ٢٨٥٥٦٥٨ ٢٢  ١١٢٤٨ مومباي 
 ٢٩٣٤-٨٤٥  ADCB IN  (٩١) ٢٥٥٨٢٣٢٣ ٨٠  (٩١) ٢٥٥٨٢٠٠٠ ٨٠  ٥٢٧١ بنجلور 

دليل المبنى الرئيسي والفروع
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