
 بنك أبوظبي التجاري 
 شرآة مساهمة عـامة

 
 الموحدةالبيانات المالية التقرير و

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 



 بنك أبوظبي التجاري
 شرآة مساهمة عامة

 
 الموحدةالتقرير والبيانات المالية 

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 صفحة 

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 ٢ - ١ 
 

   الموحدةالميزانية العمومية
 

٣ 
 

 الموحدبيان الدخل 
 

٤ 
 

  الموحدالمساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 
٦ - ٥ 

 
 

   الموحدةبيان التدفقات النقدية
 

 
٧ 
 

 
   الموحدة إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 
 

٨٣ – ٨ 









 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

 . الموحدة من هذه البيانات الماليةأجزجزءًا ال يتفقة يضاحات المرإلاتشكل 

٤ 

 
   الموحدبيان الدخل

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  إيضاحات ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

    درهـمألف  درهـمألف ألف دوالر أمريكي
     

 إيرادات الفوائد ٢٤ ٥٫٩٤٥٫٩١٠ ٥٫٩٩٢٫٢٢٤ ١٫٦١٨٫٨١٦
٩٣٥٫٨٦٦( ) ٣٫٧٠٣٫٨٠٩( ) ٣٫٤٣٧٫٤٣٤( )        الفوائد مصاريف ٢٥

     
 صافي إيرادات الفوائد   ٢٫٥٠٨٫٤٧٦ ٢٫٢٨٨٫٤١٥ ٦٨٢٫٩٥٠

     
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٦ ٩٨٢٫٠٩٤ ٨٧٣٫٩٦٠ ٢٦٧٫٣٨٢
 ة يمتاجرة في عمالت أجنبالأرباح صافي  ٢٧ ٢٧٨٫٥٥٨ ١١٦٫٥٦٦ ٧٥٫٨٣٩
 إلستثمارات عقارية زيادة في القيمة العادلة ١٢ ١٧٨٫١٤٨ ٢٩٥٫٣٦١ ٤٨٫٥٠٢
 صافي أرباح المتاجرة في مشتقات مالية  ١٣١٫٠١٥ ٨٧٫٧٢٤ ٣٥٫٦٧٠
 أنصبة أرباح مقبوضة   ١١٫٠٧٦ ٣٥٦ ٣٫٠١٦
٢٨ ٧٨٫٥٦٥ ١٠٥٫٤٥٦ ٢١٫٣٩٠ 

  لغرض المتاجرة إلستثمارات من ارباحصافي األ
 واإلستثمار 

 إيرادات عمليات اخرى   ٧٨٫٦٧٥ ٣٢٫٠٣٦ ٢١٫٤٢٠
      ، صافي زميلةشرآاتالحصة في أرباح   ١٧١٫٥٥٧ - ٤٦٫٧٠٨

     
      إيرادات العمليات   ٤٫٤١٨٫١٦٤ ٣٫٧٩٩٫٨٧٤ ١٫٢٠٢٫٨٧٧

     
٢٣٠٫٩٠٤( ) ٥٤٣٫٧٤٣( ) ٨٤٨٫١١٠( )  مصروفات الموظفين  
١٥٫٦٠٨( ) ٥٠٫٢٥٢( ) ٥٧٫٣٣٠( )  االستهالك  ١٤
١٦٨٫٧٢٣( ) ٤١٤٫٦٣٥( ) ٦١٩٫٧٢١( )  مصروفات عمليات اخرى  
٤٠٧٫٨٨١( ) ٧٠٢٫٩٥٨( ) ١٫٤٩٨٫١٤٧( )       خسارة إنخفاض قيمة الموجودات المالية ٢٩

     
٨٢٣٫١١٦( ) ١٫٧١١٫٥٨٨( ) ٣٫٠٢٣٫٣٠٨( )        العمليات مصاريف 

     
١٫٣٩٤٫٨٥٦ ٢٫٠٨٨٫٢٨٦ ٣٧٩٫٧٦١  

  التوزيعاتأرباح العمليات قبل 
  والضرائبللمودعين 

     
٧٫٥٨٦( )  - ٢٧٫٨٦٥( )  توزيعات للمودعين ١٦
٢٫٣١٩( ) ٣٫٣٥٦( ) ٨٫٥١٨( )       مصاريف ضريبة الدخل الخارجية  ٣١

     
      صافي أرباح السنة   ١٫٣٥٨٫٤٧٣ ٢٫٠٨٤٫٩٣٠ ٣٦٩٫٨٥٦

 :عائدة إلى    
 حقوق الملكية للمساهمين في الشرآة األم  ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٫٩٨٧٫٥١٨ ٣٣٦٫٦٧٣
      حقوق األقلية  ١٢١٫٨٨١ ٩٧٫٤١٢ ٣٣٫١٨٣

     
      صافي أرباح السنة  ١٫٣٥٨٫٤٧٣ ٢٫٠٨٤٫٩٣٠ ٣٦٩٫٨٥٦

     
٣٠ ٠٫٢٦ ٠٫٤١ ٠٫٠٧ 

 على   والمخفضالعائد األساسي
       )دوالر أمريكي/ درهم(السهم  



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

 . الموحدة من هذه البيانات الماليةأجزجزءًا ال يتفقة يضاحات المرإلاتشكل 

٥ 

 
 الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  مجمـوع

 حقوق األقلية حقوق الملكية

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشرآة األم
 األرباح 
 المستبقاة

إحتياطي 
لبرنامج حوافز 

 الموظفين
أسهم برنامج 

حوافز الموظفين
التغيرات 

المتراآمة في 
 القيمة العادلة 

 أنصبة أرباح
مقترحة للتوزيع

إحتياطي تحويل 
  أجنبيةعمالت

عنصر حقوق 
الملكية من 

األوراق المالية 
إلزامية التحويل

 احتياطي 
 طوارئ

  حتياطيا
 عـام

 حتياطي ا
 قانوني

 احتياطي 
 نظامي

 رأس 
احاتإيض المال  

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

١١٫٤١١٫٧٤٣ ١١٫٢٩٧٫٥١٢ ١١٤٫٢٣١ ٩٤٫٨٥٤ -  -  ١٫٦٤٣٫٤٥٢( )  ٢٠٠٨ر  يناي١الرصيد آما في   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢١٢٫٧٢٤ ١٫١٦٧٫٩٣٧ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ -  ٨٫٢٥٣ ١٫٢١٠٫٠٠٠
                 

                 
٤٢١٫٢٨٥( )  - ٤٢١٫٢٨٥( )  -  -  -  -  - ٤٢١٫٢٨٥( )  -  -  -  -  -  -  

 تحويل البيانات المالية فرق ناتج عن
 والشرآات الزميلةللفروع الخارجية 

٥٤٤٫٧١٣( )  - ٥٤٤٫٧١٣( )  -  -  - ٥٤٤٫٧١٣( )  -  -  -  -  -  -  -  -  
صافي الحرآة في التغيرات المتراآمة في 
 القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

١١٫٦٠٨ -  -  -  ١١٫٦٠٨ -  ١١٫٦٠٨  -  -  -  -  -  -  -  -  
خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة 

 للبيع
١١ -  -  -  -  -  -  ٢١٫٠١٠ -  ٣٫٤٠٠ -  -  -  ٢٤٫٤١٠ -  ٢٤٫٤١٠ 

الحصة من بنود بيان الدخل الشامل لشرآة 
  )آر إتش بي آابيتال برهارد (زميلة

                 
                 

٩٢٩٫٩٨٠( )  - ٩٢٩٫٩٨٠( )  -  -  - ٥٢٩٫٧٠٥( )  - ٤٠٠٫٢٧٥( )  المجموع اإلجمالي  -  -  -  -  -  - 
                 

                 
 إصدار أوراق مالية إلزامية التحويل  ١٧ -  -  -  -  -  ٤٫٦٣٣٫٨٨٣ -  -  -  -  -  -  ٤٫٦٣٣٫٨٨٣ -  ٤٫٦٣٣٫٨٨٣
٥٢٨٫٥٠٩( ) ١٢٨٫٥٠٩( ) ٤٠٠٫٠٠٠( )  -  -  -  - ٤٠٠٫٠٠٠( )  أنصبة أرباح مدفوعة  ٢٣ -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - ٨١٠٫٠٠٠( )  سهم منحةإصدار أ ٢٣ ٨١٠٫٠٠٠ -  -  -  -  -  - 
٣٨٫١٣١( )  - ٣٨٫١٣١( )  -  - ٣٨٫١٣١( )  أسهم ممنوحة ٢٢ -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 الجزء المكتسب من األسهم ٢٢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٢٫٤٢٣ -  ١٢٫٤٢٣ -  ١٢٫٤٢٣

 ٢٠٠٨أرباح سنة صافي   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٢١٫٨٨١ ١٫٣٥٨٫٤٧٣
٤٫٧٥٠( )  - ٤٫٧٥٠( ) ٤٫٧٥٠( )  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  - ١٢٣٫٦٥٩( )  يمحول إلى اإلحتياطي النظام ٢١ -  ١٢٣٫٦٥٩ -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  - ١٢٣٫٦٥٩( )  محول إلى اإلحتياطي القانوني ٢١ -  -  ١٢٣٫٦٥٩ -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  - ٤٥٥ -  -  ٤٥٥( )

  
 
 
 -  -  -  -  -  -  -  -  

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة 
سابقًا مدرجة ضمن األرباح (للبيع 

 عند تطبيق معيار المتراآمة وذلك
 )٣٩المحاسبة الدولي رقم 

 -  -  - ٤٨١٫٠٠٠( )   مقترحةتوزيعات أرباح ٢٣ -  -  -  -  -  -  -  ٤٨١٫٠٠٠ -  -  - 
                 

                 
١٥٫٩١٥٫١٥٢ ١٥٫٨٠٧٫٥٤٩ ١٠٧٫٦٠٣ ٣٨٫١٣١ ١٢٫٤٢٣ ٢٫١٤٧٫٤٣١( ) ٦٢٥٫٠١٤( ) ٣٩٢٫٠٢٢ ٤٨١٫٠٠٠( )  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الرصيد آما في   ٤٫٨١٠٫٠٠٠ ١٫٣٣٦٫٣٨٣ ١٫٢٩١٫٥٩٦ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ ٤٫٦٣٣٫٨٨٣

                 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

 . الموحدة من هذه البيانات الماليةأجزجزءًا ال يتفقة يضاحات المرإلاتشكل 

٦ 

 
   الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  مجمـوع

 حقوق األقلية قوق الملكيةح

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشرآة األم
 األرباح 
 المستبقاة

التغيرات 
المتراآمة في 
 القيمة العادلة 

أنصبة أرباح 
 مقترحة للتوزيع

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 احتياطي 
 طوارئ

  حتياطيا
 عـام

 حتياطي ا
 قانوني

 احتياطي 
 نظامي

 رأس 
إيضاحات المال  

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

               ٢٠٠٧ر  يناي١الرصيد آما في   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٠١٣٫٩٧٢ ٩٦٩٫١٨٥ ١٫٩٢٥٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ -  ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٤٧٫٣٢٩ ١٫٣٤٢٫٨٩٢ ١٠٫٦٥٨٫٣٧٨ ٦٥٫٨٠٠ ١٠٫٧٢٤٫١٧٨
              

٨٫٢٥٣ -  -  -  ٨٫٢٥٣ -  ٨٫٢٥٣  -  -  -  -  -  
فرق ناتج عن تحويل البيانات المالية 

 للفروع الخارجية 

١٤٤٫٥٨١( )  - ١٤٤٫٥٨١( )  - ١٤٤٫٥٨١( )  -  -  -  -  -  -  -  
صافي الحرآة في التغيرات المتراآمة 
في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة 

 للبيع
٢٫٦٩٤ -  ٢٫٦٩٤ -  ٢٫٦٩٤  -  -  -  -  -  -  -  

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة
               للبيع

              
١٣٣٫٦٣٤( )  - ١٣٣٫٦٣٤( )  - ١٤١٫٨٨٧( )                المجموع اإلجمالي  -  -  -  -  -  ٨٫٢٥٣ - 
              

              
١٫٢٥٨٫٩٨١( ) ٤٨٫٩٨١( ) ١٫٢١٠٫٠٠٠( )  -  - ١٫٢١٠٫٠٠٠( )  نصبة أرباح مدفوعة أ ٢٣ -  -  -  -  -  - 
 ٢٠٠٧أرباح سنة صافي   -  -  -  -  -  -  -  -  ١٫٩٨٧٫٥١٨ ١٫٩٨٧٫٥١٨ ٩٧٫٤١٢ ٢٫٠٨٤٫٩٣٠

 -  -  - ١٩٨٫٧٥٢( )  محول إلى اإلحتياطي النظامي ٢١ -  ١٩٨٫٧٥٢ -  -  -  -  -  - 
 -  -  - ١٩٨٫٧٥٢( )  محول إلى اإلحتياطي القانوني ٢١ -  -  ١٩٨٫٧٥٢ -  -  -  -  - 
 -  -  - ٧٥٫٠٠٠( )  محول إلى اإلحتياطي العام ٢١ -  -  -  ٧٥٫٠٠٠ -  -  -  - 

٤٫٧٥٠( )  - ٤٫٧٥٠( ) ٤٫٧٥٠( )  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  - ٢٩٦ ٢٩٦( )  -  -  -  -  -  -  -  

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة
سابقًا مدرجة ضمن األرباح (للبيع 

المتراآمة وذلك عند تطبيق معيار 
 )٣٩المحاسبة الدولي رقم 

 -  -  - ١٫٢١٠٫٠٠٠( )                 نقدية مقترحةتوزيعات أرباح ٢٣ -  -  -  -  -  -  ١٫٢١٠٫٠٠٠ - 
              

٩٤٫٨٥٤ ١٫٦٤٣٫٤٥٢ ١١٫٢٩٧٫٥١٢ ١١٤٫٢٣١ ١١٫٤١١٫٧٤٣( )                ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد آما في   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢١٢٫٧٢٤ ١٫١٦٧٫٩٣٧ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠ ٨٫٢٥٣ ١٫٢١٠٫٠٠٠



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

 . الموحدة من هذه البيانات الماليةأجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٧ 

 
 الموحدةبيان التدفقات النقدية 

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  اتإيضاح ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

    درهـمألف  درهـمألف ألف دوالر أمريكي
 األنشطة التشغيلية     

 قبل الضرائب وحصة األقليةوبعد التوزيع للمودعين صافي األرباح   ١٫٣٦٦٫٩٩١ ٢٫٠٨٨٫٢٨٦ ٣٧٢٫١٧٣
 :التعديالت    

٤٫٣٨٣( ) ١٦٫١٠٠ ٧٫٥٨٩( )  ات تحويل عمليات أجنبية فروق 
 استهالك الممتلكات والمعدات ١٤ ٥٧٫٣٣٠ ٥٠٫٢٥٢ ١٥٫٦٠٩
٣٫٠١٦( ) ٣٥٦( ) ١١٫٠٧٦( )  أنصبة أرباح مقبوضة 

 - ٣٩٦( )  الربح الناتج عن بيع ممتلكات ومعدات   - 
 ، صافيمخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها ٨ ٩٣٤٫٧٢٢ ٢٩٥٫٣٠٠ ٢٥٤٫٤٨٥
٤٧٫٩٩٤( ) ١٥١٫٩٣٧( ) ١٧٦٫٢٨٢( )  مخصصات مرتجعة لقروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها ٨
  اإلئتمانمخصصات إنخفاض القيمة من مقايضات عدم تسديد  ٢٩ ٤٤٣٫٦٣٧ ٦٦٫٠٦٠ ١٢٠٫٧٨٣
 إنخفاض قيمة إستثمارات في أوراق مالية ٢٩ ٢٩٦٫٠٧٠ ٤٩٣٫٥٣٥ ٨٠٫٦٠٧
٢١٫٣٩٠( ) ١٠٥٫٤٥٦( ) ٧٨٫٥٦٥( )  من بيع استثمارات في أوراق ماليةالصافي الربح  ٢٨
٤٨٫٥٠٢( ) ٢٩٥٫٣٦١( ) ١٧٨٫١٤٨( )  الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية ١٢
٤٦٫٧٠٨( )  - ١٧١٫٥٥٧( )  حصة في أرباح شرآات زميلة 
 حويل لتاإلزامية األوراق المالية الفائدة المحتسبة على  ١٧ ٢٣٫٩٥٣ -  ٦٫٥٢١
 مصاريف برنامج حوافز أسهم الموظفين   ١٢٫٤٢٣ -  ٣٫٣٨٢

      
 أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة   ٢٫٥٠٣٫٣٩٨ ٢٫٤٤٧٫٥١٦ ٦٨١٫٥٦٧
 في ودائع وأرصدة مستحقة من البنوكالنقص   ٢٥١٫٩٠٥ ١٫٩٩٤٫٠٨٥ ٦٨٫٥٨٣

 - ٤٤٫٨٠٣( )   محتفظ بها لغرض المتاجرةفي أوراق مالية استثمارات  فيالزيادة  - 
٢٢١( ) ٢٧١٫٩٤٣( ) ٨١٣( )   للمتاجرةالزيادة في صافي أدوات مالية مشتقة 

٩٫٣٤٩٫٠٢٤( ) ١٣٫٣٩٤٫٧٩٦( ) ٣٤٫٣٣٨٫٩٦٥( )  الزيادة في قروض وسلفيات  
١٢٩٫٦٦٨( ) ٣٤١٫٦٠٠( ) ٤٧٦٫٢٦٩( )  ودات األخرىالزيادة في الموج 
٣٨٢٫٣٢٤( ) ١٫٤٠٤٫٢٧٧ ٢٫٣٢٤٫٨٧٧( )  الزيادة في األرصدة المستحقة للبنوك /)النقص( 

 الزيادة في ودائع العمالء  ٢٧٫٢٠٠٫٠٠١ ١٣٫٧٦٣٫٩٦٨ ٧٫٤٠٥٫٣٩١
          الزيادة في المطلوبات األخرى  ١٫١٨٠٫١٣٠ ٦١١٫٧١٢ ٣٢١٫٢٩٩

١٫٣٨٤٫٣٩٧( ) ٥٫٠٨٤٫٨٩٠ ٧٫٠٨٩٫٠١٦( )  الناتج من العمليات التشغيلية/ )المستخدم في(النقد 
١٫٢٩٣( ) ٤٫٧٥٠( ) ٤٫٧٥٠( )  مكافأة مدفوعة لمجلس اإلدارة  
٢٫٦٨٦ ٥٫١٣٧( )            )مدفوعة/ (مقبوضةضرائب خارجية   ١٨٫٨٦٨

١٫٣٨٠٫٥٥٣( ) ٥٫٠٧٠٫٧٧٢ ٧٫٠٨١٫٥٨٠( )      الناتج من األنشطة التشغيلية /) فيالمستخدم(صافي النقد  
 األنشطة االستثمارية    

١٫١٥٢٫٠٧٢( )  - ٤٫٢٣١٫٥٦٢( )  إستثمارات في شرآات زميلة 
 أنصبة أرباح مقبوضة  ١١٫٠٧٦ ٣٥٦ ٣٫٠١٦

٦٤٩٫٠٨٨( ) ١٫١٤١٫٧٠٠( ) ٢٫٣٨٤٫٠٩٩( )  شراء استثمارات في أوراق مالية 
 في أوراق ماليةعوائد بيع استثمارات   ١٫٣٠١٫٣١٦ ١٫٣٤٤٫٢٩٠ ٣٥٤٫٢٩٢
٤٢٫١٤٥( ) ٩٠٫٥١٥( ) ١٥٤٫٧٩٨( )  شراء ممتلكات ومعدات، صافي  

 - ٩٠٫٠٧٢( )  شراء إستثمارات عقارية  - 
 عوائد بيع ممتلكات ومعدات   -  ٥٥٠ - 

١٠٩٫٩٩٦( )  - ٤٠٤٫٠١٦( )           فروقات تحويل عمليات أجنبية 
١٫٥٩٥٫٩٩٣( ) ٥٫٨٦٢٫٠٨٣ ٢٢٫٩٠٩( )       األنشطة االستثمارية الناتج من /)المستخدم في (صافي النقد 

 األنشطة التمويلية    
  قصيرة ومتوسطة األجل قروض عائدات  ٤٫٠١٣٫٣٥٠ ١٠٫٥٦٩٫٥٥١ ١٫٠٩٢٫٦٦٣
١٠٨٫٩٠٣( ) ١٫٢١٠٫٠٠٠( ) ٤٠٠٫٠٠٠( )  دفوعة لمساهمي البنك   أنصبة أرباح م 
٣٤٫٩٨٧( ) ٤٨٫٩٨١( ) ١٢٨٫٥٠٩( )  حقوق األقلية لأنصبة أرباح مدفوعة  

 إصدار أوراق مالية إلزامية التحويل عائدات  ٤٫٧٧٨٫٣٦٥ -  ١٫٣٠٠٫٩٤٣
١٠٫٣٨١( )  - ٣٨٫١٣١( )           الدفعات المتعلقة ببرنامج حوافز أسهم للموظفين 

           صافي النقد من األنشطة التمويلية   ٨٫٢٢٥٫٠٧٥ ٩٫٣١٠٫٥٧٠ ٢٫٢٣٩٫٣٣٥
٧٣٧٫٢١١( ) ٢٫٧٠٧٫٧٨٠ ١٦٫٤١٥٫٠٥٩( )       الزيادة في النقد وما يعادله  /)النقص( 

           النقد وما يعادله في بداية السنة  ١٧٫٨٥١٫٨٨٩ ١٫٤٣٦٫٨٣٠ ٤٫٨٦٠٫٣٠٢
      النقد وما يعادله في نهاية السنة ٣٢ ١٥٫١٤٤٫١٠٩ ١٧٫٨٥١٫٨٨٩ ٤٫١٢٣٫٠٩١



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

 

٨ 

 
 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 ة ـاألنشط ١
 

وظبي،               ) البنك (.ع.م. ش –بنك أبوظبي التجاري     ارة أب ي إم سؤولية مسجلة ف ة   هو شرآة مساهمة عامة محدودة الم  دول
ك                    . اإلمارات العربية المتحدة   لقد تم تغيير اسم البنك من بنك الخليج التجاري إلى االسم الحالي بعد اندماجه مع آل من بن

و    ١اإلمارات التجاري والبنك اإلتحادي التجاري في        تثمارية            . ١٩٨٥ يولي ة واالس ة والتجاري دم البنك الخدمات البنكي يق
الغ عددها             ة وإدارة المحافظ     والوساط   واإلسالمية  والتمويلية بكة فروعه الب ارات         ٣٩من خالل ش ة اإلم ي دول ا ف  فرع

 .  والشرآات الزميلة باإلضافة إلى الشرآات التابعة والمشاريع المشترآةالعربية المتحدة باإلضافة إلى فرعين في الهند
 

 .المتحدة، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية ٩٣٩. ب.عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو ص
 

 . وتعديالته١٩٨٤لسنة ) ٨(البنك مسجل آشرآة مساهمة عامة طبقا لقانون الشرآات التجارية االتحادي رقم 
 

م (يتم عرض البيانات المالية الموحدة للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة            ة   ،  )دره ك    وهي عمل ا       البن ارس به ي يم الت
 .نشاطه

 
 . للتيسير على القاريءيتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي

 
 
 ةاعتماد معايير جديدة ومعدل ٢
 

 : تطبيقها في الفترة الحالية آما يلييسريصدار ثالثة تفسيرات من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والتي إتم 
 
امالت أسهم   – ٢م المعيار الدولي للتقارير المالية رق: ١١تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم        •   مع

   .المجموعة والخزينة
    ترتيبات خدمات حقوق اإلمتياز-١٢تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم   •
 حد المنفعة المحدد،     – ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم     : ١٤تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم          •

 تمويل وعالقتها مع بعضها البعضالحد األدنى لمتطلبات ال
 
 .للبنكفي السياسات المحاسبية مادي لى أي تغيير إ ن تطبيق هذه التفسيرات لم يؤِدإ
 

 : ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعدة المعايير والتفسيرات التالية آانت مصدرفإنعتماد هذه البيانات المالية، إبتاريخ 



 بنك أبوظبي التجاري 
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٩ 

 
 دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ة اعتماد معايير جديدة ومعدل ٢

 :معايير جديدة ومعدلة
م      • دل  (١المعيار المحاسبي الدولي رق ات      –) المع عرض البيان

 .المالية
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 
م    المعيار المحاسبي ال    • دل  (١دولي رق ات     –) المع عرض البيان

ة م  المالي دولي رق ار المحاسبي ال دل (٣٢والمعي  األدوات) المع
واإللتزامات   الشراء   بأدوات التعديل المتعلق    –العرض  : المالية

 .الناتجة عن التصفية

دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت
 ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 

    
دأ            تكاليف اإلقتراض – ٢٣ الدولي رقم المعيار المحاسبي• ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 
ة  األدوات –) المعدل (٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم     •  : المالي

 .للبنود القابلة للتحوطتعديل  -اإلعتراف والقياس 
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يوليو ١د من أو بع
م       • ة رق ارير المالي دل  (١المعيار الدولي للتق ايير   ) المع ي المع تبن

والمعيار المحاسبي    األولى التقارير المالية للمرة     إلعدادالدولية  
صلة  ) المعدل (٢٧الدولي رقم    –البيانات المالية الموحدة والمنف

 .األولى عند التبني للمرة اإلستثمارالتعديل المتعلق بتكلفة 

دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت
 ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 

    
م          • ة رق ارير المالي دولي للتق ى     –) المعدل  (٢المعيار ال دفع عل ال

 . التعديل المتعلق بشروط الملكية واإللغاءات–أساس األسهم 
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 
ال  ) المعدل (٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    • اندماج األعم

ديالت – شراء والتع ة ال ي طريق اتج عن تبن ديل الن ة  التع الناتج
البيانات المالية ) المعدل (٢٧للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عنه

صل دة والمنف م   ةالموح دولي رق بي ال ار المحاس  ٢٨والمعي
دل( ن   )المع بة ع ي  المحاس تثمار ف شآتاالس ه، المن  الزميل

م    دولي رق بي ال ار المحاس دل (٣١والمعي ي  ) المع الحصص ف
 .المشاريع المشترآة

دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت
 ٢٠٠٩ يوليو ١من أو بعد 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١٠ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ة يير جديدة ومعدلاعتماد معا ٢

 :)يتبع (معايير جديدة ومعدلة
    
دأ            .قطاعات األعمال  - ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم • ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 
م           • ة رق ارير المالي ايير   ٥تعديالت على المعيار الدولي للتق ، ومع

، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٣،  ٢٠،  ١٩،  ١٦،  ١لية ارقام   المحاسبة الدو 
سنوية      ٤١ و   ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٦،  ٣١ الناتجة عن التحسينات ال

ايو   ي م ة ف ارير المالي ة للتق ايير الدولي ى المع ت عل ي تم الت
 .٢٠٠٨وأآتوبر من عام 

دأ        ي تب سنوية الت يسري تطبيقها للفترات ال
 ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 

 :تقسيرات جديدة
    
م             ت• ة رق ة الدولي ارير المالي سيرات التق رامج   -١٣فسير لجنة تف ب

 . العمالءوالء
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٨ يوليو ١من أو بعد 
ة          • ة الدولي ارير المالي م   تفسير لجنة تفسيرات التق ود   – ١٥رق عق

 .المقاوالت للعقارات
دأ           ي تب سنوية الت رات ال  يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يناير ١من أو بعد 
ة     • ة الدولي ارير المالي سيرات التق ة تف سير لجن م تف  – ١٦رق

 .تحوطات صافي االستثمار في العمليات الخارجية
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٨ أآتوبر ١من أو بعد 
م             • ة رق ة الدولي ارير المالي سيرات التق ع   -١٧تفسير لجنة تف توزي

 .األصول غير النقدية على المالك
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

     ٢٠٠٩ يوليو ١من أو بعد 
م            • ة رق ة الدولي ارير المالي ل   -١٨تفسير لجنة تفسيرات التق تحوي

 .موجودات من العمالء
دأ            ي تب سنوية الت رات ال يسري تطبيقه للفت

 ٢٠٠٩ يوليو ١من أو بعد 
 

ستقبلية   والتفسيرات المذآورة أعاله      المعايير هذه تطبيقأن   دارةمجلس اإل  يتوقع أثير         في الفترات الم ى أي ت ؤدي إل ن ي  ل
 . على البيانات المالية الموحدة للبنك في فترة التطبيق األوليةهام

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية ٣
 س اإلعداداأس ٣/١

ة      ات المالي داد البيان م إع دة لقد ت ا   الموح ة    للم وفق ارير المالي ة للتق ايير الدولي بية      ع ايير المحاس صادرة عن مجلس المع ، ال
سيرات           ة تف ايير الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجن ة  المع ة     الدولي ارير المالي ارات          للتق ة اإلم وانين دول ات ق ، ومتطلب

 .العربية المتحدة المطبقة
 

ة اإل  ي دول سلع ف ة وال ة األوراق المالي ات هيئ ًا لمتطلب م وفق بالغ رق دة بموجب ال ة المتح ارات العربي  ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤م
ة          ٢٠٠٨ أآتوبر   ١٢بتاريخ   بية المتعلق سياسات المحاس صاح عن ال دى       ، فقد تم اإلف د وأرصدة ل بتعرضات البنك من نق

ة      ة    البنوك المرآزية، وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، وإستثمارات في األوراق المالي ارات العربي ة اإلم  خارج دول
 . المتعلقة بها اإليضاحات فيالمتحدة 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١١ 

 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 أساس القياس ٣/٢

دا بعض اال           الموحدة لقد تم إعداد البيانات المالية     ا ع ة، فيم ة التاريخي دأ التكلف ة   وفقا لمب ة  دوات المالي تثمارات عقاري  وإس
ة           ة العادل ا للقيم ا وفق م اظهاره ار الموجودات                      . والتي ت تم إظه اه، ي ا هو موضح بالتفصيل أدن ك، وآم ى ذل باإلضافة إل

 . والمطلوبات التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة إلى حد درجة المخاطرة التي تم التحوط لها

 وحيدأساس الت ٣/٣
وظبي التجاري       لمالية الموحدة   البيانات ا إن   ة            -تتضمن بنك أب ة وشرآاته التابع ساهمة عام ـ     (شرآة م ًا ب ا مع شار إليه ي

ا آشرآات تاب        . ٤٤ آما هي مدرجة في إيضاح    ،  ")البنك" تم معاملته ك ي ل البن ا من قب إن . ةع إن المنشآت المسيطر عليه
ة       السيطرة على هذه الشرآات التابعة تتمثل في قدرة البنك على ا           شرآات التابع شغيلية لل ة والت سياسات المالي ي ال لتحكم ف

ة للبنك وباستخدام             .  نشاط هذه الشرآات   منلإلستفادة   رة المالي نفس الفت ة ل لقد تم تحضير البيانات المالية للشرآات التابع
ك ستخدمه البن ا ي ة لم بية مماثل رادات و. سياسات محاس امالت واإلي ة للمع تبعاد األرصدة المهم تم إس ين ي المصاريف ب

 .وحدات البنك عند التوحيد
 

إن حقوق األقلية تمثل جزء من األرباح والخسائر للسنة وصافي الموجودات للمنشآت التابعة التي تم توحيدها والتي هي              
غير مملوآة من قبل البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتم بيانها منفصلة عن حقوق ملكية البنك، فيما عدا الخسائر   

ي               . م.م.لمتعلقة بحقوق األقلية لشرآة أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ        ا ين ف ا هو مب ك آم ى البن والتي يتم تحميلها عل
 . التابعةاتتتكون حصة األقلية من حصة مساهمي األقلية في صافي حقوق المساهمين في الشرآ. ٤٤إيضاح 

  مستحق من البنوك٣/٤
وك بالتكلف        ستحق من البن ة           يتم إظهار الم ي القيم م شطبها ومخصص االنخفاض ف د ت الغ ق ة مب د خصم أي يم  . ة بع إن الق

ا                               ي قيمه رات ف ى حد التغي ديلها إل تم تع ة ي ا العادل ي قيمه رات ف ة للتغي المدرجة لهذه الموجودات والتي تم التحوط بفعالي
 .دالعادلة التي تم التحوط لها، وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك ضمن بيان الدخل الموح

   اإلستثمارات٣/٥

  أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة
تعتبر اإلستثمارات آمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا آان الهدف الرئيسي من اإلمتالك هو البيع في المستقبل القريب، أو              

ى نمط حديث أل                   ل عل اك دلي ويًا ويوجد هن ح قصير    إذا آانت جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة والتي تدار س خذ رب
ر        مبدئيًا والحقًا   تدرج األوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة        . األجل بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح والخسائر غي

ان               ا ضمن بي ة له اح والخسائر المحقق ذلك األرب تثمارات وآ ك االس ة لتل ة العادل المحققة والناتجة عن أي تغيير في القيم
د، أو           وتوزيعاتاح الفوائد   إن أرب . الدخل الموحد  ى شروط العق اًء عل د   األرباح يتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد بن عن

 .ثبات أحقية إستالمها
 

ى                     ديالت عل ع التع يًا م ع تماش تثمارات متاحة للبي ى إس تم إعادة تصنيف األوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة إل
 .٢٠٠٨ أآتوبر ١٣رة بتاريخ  الصاد٣٩رقم  المحاسبي  الدوليلمعيارا



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
  )يتبع( اإلستثمارات ٣/٥

  في أوراق ماليةاإلستثمارات
 :  آما يلياإلستثمارات تصنف هذه 

 .محتفظ بها حتى االستحقاق -
 .احة للبيعمت -
 

ضمنة                          تثمار مت تالك اإلس ه الم م دفع ا ت ة لم ة العادل ل القيم ذي يمث ة وال يتم تسجيل جميع االستثمارات مبدئيا بسعر التكلف
 .مصاريف االمتالك المتعلقة باإلستثمار

 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
ددة ولدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى    ستثمارات التي لديها تواريخ استرداد أو مدفوعات ثابتة أو مح         اإلإن  

يتم ادراج هذه اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة على       . تاريخ االستحقاق يتم تصنيفها آإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق        
د األ   .  انخفاض في القيمةأيأساس طريقة الفائدة الفعلية، مطروحًا منها      أة بع ة المطف ة    يتم احتساب التكلف ار أي خذ باالعتب

 . الفعلية على أساس طريقة معدل الفائدةستثماراتاإلعالوات أو خصومات متعلقة بامتالك 
 

د الموحد وذلك  الدخل بيان في هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في  خسارة أو ربح أيإن   راف   عن اء اإلعت تثمار اإلب إلغ  أو س
 .قيمته انخفاض

 
تحقاق      إن اإلستثمارات التي تم تصنيفها آإ      ة   ستثمارات محتفظ بها لإلس ست قريب اريخ إستحقاقها ال يمكن      ولي ادًة   من ت ع

م                             صنيفها آعناصر ت ذلك ال يمكن ت صنيف، آ ذا الت ى إستخدام ه بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة البنك عل
 .ارات طويلة األجلتعكس طبيعة هذه اإلستثمل معدل الفائدة أو مخاطر الدفع المقدم، بخصوصالتحوط لها 

 ستثمارات متاحة للبيعإ
اجرة  "يتم إدراج اإلستثمارات غير المصنفة   ى اإلستحقاق    "أو " آمحتفظ بها بغرض المت ا حت تثمارات  " "محتفظ به آإس

ع                   و" متاحة للبيع  تثمارات المتاحة للبي اس اإلس ادة قي تم إع دئي، ي راف المب د اإلعت ة   بع ة العادل اح     . بالقيم تم إدراج األرب ي
وق                 وا ي حق ة ف ة العادل ي القيم ة ف لخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرًة ضمن إحتياطي التغيرات المتراآم

اح والخسائر الناتجة              ة واألرب دة الفعلي الملكية، باستثناء خسائر إنخفاض القيمة، والفوائد المحسوبة بإستخدام طريقة الفائ
دخل          عن تحويل الموجودات النقدية بالعمال     ان ال ي بي رًة ف م    .  الموحد ت األجنبية والتي يتم اإلعتراف بها مباش ة ت ي حال ف

وجود إنخفاض دائم في قيمته، فيتم إدراج األرباح والخسائر المتراآمة المسجلة سابقًا ضمن              تحديد  إستبعاد اإلستثمار أو    
 . إحتياطي التغيرات المتراآمة في القيمة العادلة في بيان الدخل للفترة

 
ي إستالم                                ي د تثبيت حق البنك ف دخل عن ان ال ي بي ع ف ة المتاحة للبي اح من الموجودات المالي تم اإلعتراف بأنصبة األرب

 .أنصبة األرباح



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 ةالقيم العادل ٣/٦

إن القيمة العادلة لألدوات المالية عند تسجيلها المبدئي تكون عادًة . يتم تسجيل جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة       
 . القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلميبسعر المعاملة وه

 
تم    إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط           اجرة عادية وي ا  المت يولة     في أسواق       به شطة ذات س  ن

 .ةدرجيتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق الم
 

شتقة     (إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى          ى        ) فيما عدا األدوات المالية الم اًء عل دها بن تم تحدي ي
دي المخصوم ب            دفق النق ى الت اًء عل ك بن سوق      نماذج األسعار المقبولة بشكل عام وذل امالت ال إستخدام أسعار من مع

 .الحالية المنظورة واألسعار المقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة
 

ذه األسعار         . يتم إحتساب القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بناًء على األسعار المدرجة              دم وجود ه ة ع ي حال وف
ى العائ ى منحن تناد إل دي المخصوم باإلس دفق النق تعمال الت تم إس ة دون ي رة األداة المالي ى فت ك عل ا وذل ق به د المتعل

 .الخيار ونماذج تسعير الخيار لألوارق المالية اإلختيارية
 

ا                          تم تحويله ك العمالت وي ع بتل ة والمصنفة آمتاحة للبي العمالت األجنبي يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات النقدية ب
ة ال  اريخ الميزاني ا بت سائدة آم صرف ال عار ال ةبأس ات  . عمومي ى فروق د إل ة العائ ة العادل ي القيم ر ف تم إدراج التغي ي

رات األخرى ضمن              تم إدراج التغي ا ي دخل، بينم ان ال التحويل والناتج عن التغير في التكلفة المطفأة لألصل ضمن بي
 .حقوق الملكية

 ستثمارات في شرآات زميلة إ٣/٧
شرآ ة ةال ي الزميل شأة الت ك المن كستطيع ي هي تل أثير  مالبن المارسة ت ا فع ة أو مشروع وهي عليه ست شرآة تابع  لي
شترك درة . م ال ق أثير الفع ل الت كيمث شرآة البن شغيلية لل ة والت سياسات المالي ة بال رارات المتعلق ي الق شارآة ف ى الم  عل

 .الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة المشترآة على هذه السياسات
 

، إال  باستخدام طريقة حقوق الملكية الموحدة في البيانات الماليةالزميلةشرآات يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات ال
ة       متاح للبيع، في تلك الحالة يتم تسجيله بناًءآإستثمار اإلستثمارفي حال تم تصنيف    ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي  عل

تثمارات ريقة حقوق الملكية، تظهر       على ط  بناًء". موجودات غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة       "٥رقم   ي   اإلس  ف
ديلها  الموحدة شرآات زميلة في الميزانية العمومية    د    لبالتكلفة بعد تع ا بع رات م شراء تغي ي حصة   ال ك  ف  صافي  من  البن

ده    إموجودات الشرآة الزميلة، ناقص أي انخفاض بقيمة آل          ى ح ة            .ستثمار عل شرآة الزميل راف بخسائر ال تم اإلعت ال ي
الجوهر جزء             ( في الشرآة الزميلة     البنكيد عن قيمة استثمار     والتي تز  شكل ب ذي ي الذي يتضمن أي حق طويل األجل وال

 إال إذا آان على البنك إلتزامات قانونية أو مالية أو قام بدفع مبالغ نيابًة عن ) في الشرآة الزميلةالبنكستثمار إمن صافي 
 .الشرآة الزميلة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١٤ 

 
 ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 )يتبع( ستثمارات في شرآات زميلة إ٣/٧

ة                         ات الطارئ ات والمطلوب ة للموجودات والمطلوب ة العادل إن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيم
ة  شرآة الزميل ددة لل شهرة  المح ا آ تم إعتباره شراء في اريخ ال سجيلها بت م ت ي ت ة  . والت شهرة ضمن القيم ضمين ال تم ت ي

تثمار               يم اإلس ة آجزء من تقي ي حصة البنك من صافي              . المدرجة لإلستثمار ويتم تقييمها إلنخفاض القيم ادة ف إن أي زي
شراء،          ة ال ة عن تكلف ات الطارئ ات والمطلوب ا       القيمة العادلة للموجودات والمطلوب راف به تم اإلعت يم، في ادة التقي د إع بع

 . مباشرة في بيان الدخل الموحد
 

عندما تقوم إحدى شرآات البنك التابعة بالتعامل مع شرآة زميلة، يتم إستبعاد أية أرباح أو خسائر وذلك بما يعادل مقدار     
  .حصة البنك في الشرآة الزميلة المعنية

 القروض والسلفيات ٣/٨
ا بواسطة                         ياتالقروض والسلف  ا أو إقتنائه م منحه دها ت ة أو ممكن تحدي هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابت

 .البنك
 

ي                المطفأة  تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة      سلفيات المشكوك ف بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض وال
م الت         . تحصيلها ى حد                  يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلفيات التي ت ة إل ا العادل ي قيمه رات ف ة للتغي ا بفعالي حوط له

 .التغيرات في القيمة العادلة التي تم التحوط لها وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد
 

سلفيات ع          ين               ن يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض وال ع األخذ بع ي تحصيلها أو استردادها م د وجود شك ف
ي       . تطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة        االعتبار م  ط ف سلفيات فق يتم شطب القروض وال

 .حالة استنفاذ جميع السبل الممكنة والمتاحة الستردادها

   المالية الموجوداتانخفاض قيمة ٣/٩
ى إنخفاض        فيما عدا تلك المقتناة لغرض المت        الموجودات المالية    مراجعة قيم يتم   شير إل ا ي ك م ان هنال د إن آ  اجرة لتحدي
 دليل موضوعي خفض قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك        يتم   . الموحدة  في قيمتها بتاريخ الميزانية العمومية     دائم

د ا         أحداث   عدة وألحدث  بأنه نتيجَة    د حدثت بع دئي     آانت ق راف المب ى           إلعت رت عل د أث الي تكون ق دفقات   لألصل الم الت
ة هو                       . إلستثمارل النقدية المستقبلية  غ اإلنخفاض بالقيم أة، إن مبل ة المطف ة المدرجة بالتكلف سبة للموجودات المالي ا بالن أم

دة                       ّدرة والمخصومة بموجب سعر الفائ ستقبلية المق ة الم دفقات النقدي ة للت ة الحالي الفرق بين قيمة األصل المدرجة والقيم
 .الفعلي األساسي لألصل المالي

 
ة           للموجودات المالية م تخفيض القيمة المدرجة     يت  . بمبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة الموجودات المالي

ساب            ي ح ل ف غ المقاب ة والمبل غ الذم دام مبل دها إع تم عن صيل ي ة للتح ر قابل ة غي ذمم المدين دى ال ر إح دما تعتب عن
م    . المخصصات ي ت الغ الت ة للمب ات الالحق ساب       إن المرتجع ل ح دائن مقاب ب ال ي الجان سجيلها ف تم ت ابقًا ي طبها س ش
 . يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في حساب األرباح والخسائر. المخصصات



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

١٥ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ية ملخص بأهم السياسات المحاسب ٣
 )يتبع(  المالية الموجوداتانخفاض قيمة ٣/٩

ة    اض بالقيم سارة اإلنخف غ خ دنى مبل ال ت ي ح ع، ف ة للبي ة المتاح وق الملكي تثناء أدوات حق ان   باس ة، وآ رة الحق ي فت ف
اض      سارة اإلنخف تم عكس خ ة، ي اض بالقيم راف باإلنخف د اإلعت م بع دث ت شكل موضوعي بح دني ب ط الت ان رب باإلمك

 بها سابقًا من خالل بيان األرباح والخسائر على أال تتجاوز القيمة المدرجة لإلستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض     المعترف
 .قيمة المبلغ الذي آانت ستؤول إليه التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة

 
اإلعتراف بانخفاض قيمتها في السابق ال يتم عكسها خالل          إن أية زيادة الحقة في القيمة العادلة ألدوات الملكية والتي تم            

 . مباشرًة في بيان حقوق الملكيةبالزيادة األرباح والخسائر بل اإلعتراف

   انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة ٣/١٠
ة           يعمل البنك  ة عمومي اريخ آل ميزاني دة   في ت ه         موح يم المدرجة لموجودات ة الق ى مراجع ر الملموسة      الملم عل  وسة وغي

ة        ى خسائر انخفاض القيم شير    . وذلك لتحديد إن آان هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إل ا ي إذا وجد م
 في حال عدم التمكن     ).إن وجدت (وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة      لألصل   القابلة لإلسترداد    ةإلى ذلك يتم تقدير القيم    
ود      ةلإلسترداد ألصل محدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتج          من تقدير القيمة القابلة      ي يع  للنقد الت

  .إليها األصل نفسه
 

ى           ا أعل تخدام، أيهم ي اإلس ة ف دير   . إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو القيم د تق عن
ة بإستخدام سعر                        القيمة المستخدمة لألصل،     ا الحالي تم خصمها لقيمته درة لألصل ي ستقبلية المق ة الم دفقات النقدي ان الت ف

 .المخاطر المرتبطة بذلك األصلويعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقد ما قبل الضريبة خصم 
 

ة         بما يقل عن ا   ) أو لوحدة منتجة للنقد   (في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل          تم تخفيض القيم لقيمة المدرجة، ي
دائم يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض  . إلى القيمة القابلة لإلسترداد   ) الوحدة المنتجة للنقد  (المدرجة لألصل    ي    ال رًة ف  مباش

ادة            الموحد بيان الدخل  ل من مخصص إع سجيل خسائر اإلنخفاض آتنزي دها ت تم عن ه في ، إال إذا آان األصل معاد تقييم
 .التقييم

 
ة المدرجة لألصل                 ادة القيم د     (في حالة إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة تتم زي دة المنتجة للنق ة      ) الوح ة المعدل ى القيم إل

تم   ) الوحدة المنتجة للنقد(القابلة لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل   م ي فيما لو ل
بيان الدخل يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة في . ي السنوات السابقةإحتساب خسائر إنخفاض القيمة ف

سجيل إسترجاع خسائر إنخفاض                               الموحد تم ت ة ي ذه الحال ي ه ا وف اد تقييمه ة المع سجيله بالقيم  إال إذا آان األصل قد تم ت
 .القيمة آزيادة في مخصص إعادة التقييم
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 موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 إنخفاض قيمة القرض ٣/١١

 القروض المقّيمة إفراديًا
ة     ًا لمعرف تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشرآات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها إفرادي

ة القرض      دائم  أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض      إن آان هنالك   ة       .  في قيم ا   تصّنف القروض آمنخفضة القيم  حالم
درة المقترض         يوجد ي ق ى  شك ف اء  عل د األصلية       الوف شروط العق ًا ل ك وفق ة للبن دفعات الملتزم د    . بال ي ق شك ف شأ ال ة ر ين

 : بالدفعات الملتزمة عامًة عندماالوفاءالمقترض على 
 
  و؛القيمة اإلسمية والفائدة آما في شروط العقدال يتم سداد  )أ
ر         مهم تدهور    وجود عند  )ب ع تحصيلها من     تكون  أن المحتمل  في الوضع المالي للمقترض ومن غي الغ المتوق  المب

 . للقرض الحاليةالمدرجةالقيمة آافية لتغطية  ، المرهونة، إن وجدت الضماناتتسييل
 

ى                    خفضة القيمة عل   نيتم تقييم القروض الم    تم خصمها عل ة وي ستقبلية المتوقع ة الم دفقات النقدي ة للت ة الحالي ى أساس القيم
سوقية         نأساس معدل الفائدة الفعلي للقرض أو يتم تقييم القروض الم          ة ال خفضة القيمة آبديل عملي مناسب، بناًء على القيم

ان القرض يخ      المنظورة للقرض أو القيمة العادلة للضمان المرتبط بالقرض،          ضمانات  إذا آ ساب خسارة    . ضع ل تم إحت ي
 .خفضةن للقرض والقيمة الحالية المالدفتريةإنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة 

 القروض المقّيمة آمجموعة
 : من المخصصات المحتسبة علىآمجموعة قّيمةتشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض الم

 
 ؛القروض العاملة )أ
 .ديًاافرإوليست مهمة رآة  ذات ميزات مشتأفرادقروض  )ب

 القروض العاملة
آمجموعة القروض العاملة بخصائص تصّنف  تقييمها دليل بوجود خسارة ينتج عن القروض المقّيمة إفراديًا والتي لم إن

د        . المنتج أو تصنيف القرض    وأ بناًء على القطاع الصناعي      مشترآةإئتمان   تغطي خسائر إنخفاض القيمة الخسائر التي ق
ة            تنتج ة العمومي اريخ الميزاني دة    عن قروض فردية عاملة بت تم       الموح م ي ي ل دها والت ي وقت الحق         تحدي ذلك إال ف ي   آ  ف

ة               . المستقبل رة التاريخي ى الخب اًء عل يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بواسطة إدارة البنك لكل مجموعة من القروض بن
 .قتصادية واإلئتمانية السائدةبالبيئة اإلالسابقة والخسائر المتأصلة والتي تتأثر 

 ديًاافرإ ذات ميزات مشترآة وليست مهمة أفرادقروض 
دة خسارة   يحمل معدالت     ي معادل  منهج  بتطبيق األفراديتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض        ع    ت متزاي توافق م

 .الدفعات المستحقةسداد التأخر في تواريخ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 )يتبع(إنخفاض قيمة القرض  ٣/١١

 التفاوض حولهاالقروض المعاد 
ادة                  م إع د ت ي ق اوض حول  إن قروض األفراد الخاضعة لمراجعة إنخفاض القيمة آمجموعة والت ا التف ر   أحكامه ، ال تعتب

سداد ون أخرة ال ذلك مت ًة ل اتيج اض فيه ر وجود إنخف تم إستالم يعتب م ي دما ل ط عن د األ فق ى الح ندن ة م دفعات المطلوب  ال
 .المعدلة بالشروط واألحكام وعدم إلتزام المقترضبموجب اإلتفاقيات الجديدة 

 
ادة     م إع ي ت ًا والت ة إفرادي يم إنخفاض القيم اوض حول إن القروض الخاضعة لتقي ا التف ة  خاضعة ى تبق أحكامه لمراجع

ستمرة د إذا م ا  لتحدي شروط     م اإللتزام بال رض ب ام المقت ى قي اًء عل سداد بن أخرة ال رة مت ة أو معتب ضة القيم ت منخف بقي
 . المطلوبة ليتم تحويل القروض إلى مجموعة القروض العاملةمن الدفعاتدنى األ  الحد وتسديدالمعدلةواألحكام 

 
ة آم           يم إنخفاض القيم ة      وأجموعة   إن القروض الخاضعة لتقي ة الهام م      القروض اإلفرادي ي ت ادة    والت اوض   إع  حول التف

ر   متأخرة السداد تعتبر  ال   أحكامها دة    ولكنها تعتب سداد                .  قروض جدي أخر ال ار األصل مت تم إعتب ة ي سنوات الالحق ي ال وف
 .واإلفصاح عنه آذلك إذا تم إعادة التفاوض عليه الحقًا

 ضمانات مرهونة معروضة للبيع ٣/١٢
تدرج هذه العقارات   . لبنك في بعض األحيان ملكية عقارات وضمانات أخرى آتسوية لبعض القروض والسلفيات           تؤول ل 

اريخ                د ت والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك الموجودات عن
لناتجة عن االستبعاد وآذلك الخسائر غير المحققة الناتجة عن يتم ادراج األرباح أو الخسائر ا    . الحصول عليها، أيهما أقل   

 .إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل الموحد

  المشتقة الماليةاألدوات ٣/١٣
تثمار          مالية  أدوات األدوات المالية المشتقة هي      إن ي أو إس تثمار أول رة وال تتطلب إس ارات متغي ًا إلعتب ا تبع تتغير قيمته

 .ا في تاريخ مستقبليأولي مبدئي ويتم سداده
 

ك  وم البن إبراميق امالت متنوعب شتقة مع ة م ة بالتعرضات إلدارة ة ألدوات مالي عار مخاطر  المتعلق دةأس  وصرف الفائ
ة                  والعمالت األجنبية    ة ومقايضات أسعار عمل تتضمن عقود عملة أجنبية آجلة وعقود أسعار مستقبلية وعقود أسعار آجل

 ). مكتتبة ومشتراة(فوائد وفوائد وخيارات وأسعار عملة و
 

ة                        ة العادل ادة قياسها بالقيم ا إع تم الحق . يتم ادراج المشتقات المالية مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد وي
البة            جميع  تدرج   ة س يم عادل ي تحمل ق المشتقات التي تحمل قيم عادلة موجبة ضمن الموجودات بينما تدرج المشتقات الت
 .ن المطلوباتضم

 
سعير  وعلى القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة  عادًة  يتم الحصول    نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج الت

 . المعترف بها حسبما هو مناسب
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(المحاسبية ملخص بأهم السياسات  ٣
 )يتبع(األدوات المالية المشتقة  ٣/١٣

ين       البنك  صنف  يألغراض محاسبة التحوط،     ى فئت امالت التحوط إل وفر       ) أ: (مع ذي ي ة وال ة العادل امالت تحوط القيم مع
ا،  لتعرضاتتحوط   دفقات   ) ب( التغيرات في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات مثبتة ومعترف به امالت تحوط الت  مع

وفر تحوط  ذي ي ة وال ودات أو لتعرضاتالنقدي ة بموج ة متعلق اطر معين ة سواء بمخ ة المرتبط دفقات النقدي رات الت  تغي
 . صافي الدخل المستقبلي المصرح بهعلىتؤثر سمطلوبات معترف بها أو بمعاملة متوقعة 

 
ال بصورة عال                    ًا أن يكون التحوط فّع ة          إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقع رات في القيم ة، أي أن التغي ي

ة  تقوم  المتحوط بهاالعادلة أو التدفقات النقدية من األداة       ها         بفعالي ه وأن يكون قياس د المتحوط ل ي البن رات ف ة التغي بمقابل
وق تراتيجيته   . موث ر وإس ت غرض إدارة الخط تم تثبي وط، ي دأ التح د ب دعن ه  وتحدي وط ل د المتح ستعملة والبن  األداة الم

ه تحوط          . المخاطر المتحوط لها وآيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط         وطبيعة   د بأن ويتم الحقًا تقييم التحوط والتأآ
 .فّعال بصورة مستمرة

 تحوطات القيمة العادلة
ة           ،إذا آانت عالقة التحوط قد حددت آتحوط للقيمة العادلة         ة العادل ة    يتم تعديل البند المتحوط له للتغيرات في القيم  المتعلق

ا تم . بالمخاطر المتحوط له ه ي د المتحوط ل شتقة والبن ٍل من األداة الم اس آ ادة قي ة عن إع اح والخسائر الناتج إن األرب
د     . اإلعتراف بها في بيان الدخل     ة للبن ة المتعلق إن تعديالت القيمة العادلة المتعلقة باألداة المشتقة يتم تحميلها إلى نفس الفئ

ه          إن أية . المتحوط له  د المتحوط ل ة للبن ة المتعلق ى نفس الفئ ا إل إذا إنتهت صالحية األداة   .  عدم فعالية سيتم أيضًا تحميله
اء                                م إلغ ة أو ت ة العادل بة تحوطات القيم ات محاس ل متطلب دما ال تقاب ا أو إستخدامها أو عن ا أو إنهائه م بيعه المشتقة، أو ت

ديالت حتى هذه النقطة، لبند متحوط له والتي يتم بموجبها إستعمال           إن أية تع  . تحديدها يتم وقف إستخدام محاسبة التحوط     
 .طريقة الفائدة الفّعالة المعاد إحتسابه على الفترة حتى إنتهاء صالحيتها

 تحوطات التدفقات النقدية
ا آتحو                  دها وتأهيله م تحدي دفقات    يتم اإلعتراف بالجزء الفّعال للتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ت طات للت

اح وخسائر للجزء            . النقدية ضمن إحتياطي تحوطات التدفقات النقدية في حقوق الملكية         ة أرب رًة ألي ويتم اإلعتراف مباش
إن المبالغ المتراآمة في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى بيان الدخل           . خسائر تجارية / غير الفّعال في بيان الدخل آإيرادات     

ا       . يها البند المتحوط له عن الربح أو الخسارة       في الفترات التي يؤثر ف     ّدرة المتحوط له ة المق ولكن عندما ينتج عن المعامل
وق                  ي حق ابقًا ف ا س م تأجيله ي ت ة والت اح أو الخسائر المتراآم ل األرب تم تحوي الي، في اإلعتراف بأصل أو مطلوب غير م

وب  )األصل (الملكية من حقوق الملكية وإدراجها ضمن القياس المبدئي لتكلفة           شتقة     .  المطل إذا إنتهت صالحية األداة الم
ا                  ة المعترف به اح والخسائر المتراآم أو تم بيعها أو إنهائها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة التحوط، فيتم إبقاء األرب

ا أصل غ             الي أو   في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية حتى يتم اإلعتراف بالمعاملة المقّدرة وذلك في حاالت آونه ر م ي
ل           . مطلوب غير مالي أو حتى تؤثر المعاملة المقّدرة على بيان الدخل           إذا آان متوقعًا أن ال تتم المعاملة المقّدرة فيتم تحوي

 .خسائر تجارية/  وتبوب آإيرادات مباشرَةاألرباح والخسائر المتراآمة المعترف بها في حقوق الملكية إلى بيان الدخل
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 ت المالية الموحدة إيضاحات حول البيانا

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 )يتبع( األدوات المالية المشتقة ٣/١٣

 األدوات المشتقة التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط
شت              ألدوات الم تم      إن آافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ل ي ال تتأهل بمحاسبة التحوط ي قة الت

إيرادات   د آ دخل الموح ان ال ي بي رًة ف ا مباش راف به ة/ اإلعت سائر تجاري ن  . خ ة ع سائر الناتج اح والخ ن إن األرب ولك
تم ضمها ضمن                                ة ي ة العادل ددة في القيم ة مح ع أدوات مالي ا باإلشتراك م تم إدارته شتقات ي التغيرات في القيم العادلة لم

 .ألدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة ضمن اإليرادات والخسائر األخرىصافي دخل ا
 

دما تكون                            صلة عن شتقات منف ا آم تم معالجته ة مضيفة ي ر مالي إن المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود غي
د   تم إدراج العق ث ال ي د المضيف وحي اطر وصفات العق ن مخ رب م ق بق ا وصفاتها ال تتعل ة مخاطره المضيف بالقيم

 .العادلة وإدراج األرباح والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الموحد

 إستثمارات عقارية ٣/١٤
رادات إيجار و          ا      /يحتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إي ادة في قيمته ة       . أو زي تثمارات العقاري شمل اإلس ة  ت تكلف

د الت   ات من عقار  محولةالشراء األولي، تطويرات     ة         قي ة العادل ى القيم ديالت عل ة والتع ة التطويرات الالحق . طوير، تكلف
ة       بناًء ع اإلستثمارات العقارية   تدرج ة العمومي اريخ الميزاني ي ت ا ف تثمارات آم ك اإلس إن . لى تقييم على القيمة العادلة لتل

اريخ ال             ي ت ار ف تبدال العق ا يمكن إس ين    القيم العادلة هي المبالغ المقّدرة والتي من خالله ا ب يم م ديهما    تقي ائع ل شتري وب م
د يتم  . الرغبة في معامالت تجارية بحتة     ين               تحدي ل مقّيم شكل دوري من قب ة ب ة العادل ستقلين    القيم ين م سجيل    . مهني تم ت ي

ي       رة الت ي الفت األرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموحد ف
 .دث فيها التغييرحي

  الممتلكات والمعدات٣/١٥
د   ة، إن وج اض القيم راآم ومخصص إنخف تهالك المت صًا اإلس ة ناق ة التاريخي دات بالتكلف ات والمع ار الممتلك تم اظه . ي

 .تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرًة بإمتالك األصل
 

يم الممت         ة أو ق ة          يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلف ى أساس طريق ّدرة، عل ة المق ا اإلنتاجي ى أعماره دات عل لكات والمع
 :القسط الثابت آما يلي

 
 ملكية حرةعقارات   سنة٢٥ – ١٥
 عقارات مستأجرة  سنوات١٠ – ٥
 األثاث والمعدات والسيارات  سنوات٥ – ٣
 معدات الحاسوب اآللي ومستلزماته  سنوات١٠-٣

 
ع              يتم احتساب الربح أو الخسارة ال      دات البي ين عائ ا ب رق م ى أساس الف تبعاد أو شطب أي من األصول عل ناتجة عن اس

 . الموحدوالقيمة المدرجة بها آما في ذلك التاريخ ويتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة في بيان الدخل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ ٣
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ٣/١٦

مالية   ، يتم تحويليكون األصل جاهز لإلستخدام    ماوعند. يتم اظهار األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة       ال الرأس  األعم
 . سياسة البنك بهذا الخصوصتلكات والمعدات ويتم استهالآها حسبم وتصنيفها ضمن الفئة المالئمة للمقيد التنفيذ

 مطلوبات مالية أخرى ٣/١٧
 . يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بما فيها القروض، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة

 
ى    الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم اإلعتراف بمصاريف     المطلوبات المالية  يتم قياس  د عل  الفوائ

 .أساس العائد الفعلي
 

رة             ى الفت د عل ع مصاريف الفوائ ة وتوزي ات المالي أة للمطلوب ة المطف إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلف
ي               . المعنية ة ف ستقبلية المتوقع ة الم دفعات النقدي شكل محدد لخصم ال ستخدم وب ذي ي دل ال إن معدل الفائدة الفعلي هو المع
 . العمر الزمني المتوقع للمطلوبة المالية أو فترة أقصر، إذا آان ذلك مناسبًاإطار

  قصيرة ومتوسطة األجلقروض العمالء وودائع ٣/١٨
ي            قروضإن ودائع العمالء وال    ة والت ادًة   هي    قصيرة ومتوسطة األجل تقاس مبدئيًا بالقيمة العادل الغ ع ستلمة   ال المب د  م بع

 .الفعليةالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة بشرة ويتم قياسها الحقًا  المباالمعاملة تكاليف تنزيل

 ودائع الوآالة
شريعة اإلسالمية               ) البنك(يقوم الموآل بتعيين الوآيل      ع ال ة م تثمارات متوافق ي إس ه ف تثمار أموال وال الموآل     . إلس إن أم

تثمارها             ا          تمثل جزء من أموال الخزينة للوآيل التي يقوم الوآيل بإس شريعة اإلسالمية آم ام وشروط ال ع أحك التوافق م ب
سبقاً       . هي محددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للوآيل         زم     . ويبين الوآيل معدل الربح إلى العميل م ل مل إن الوآي

 .بضمان المبلغ المستثمر في حالة التخلف أو اإلهمال أو مخالفة أية من احكام وشروط الوآالة

 وآالةالمن ودائع  توزيع األرباح
 . هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةلتعليماتوفقًا المساهمين  واإليداعاتحسابات  توزيع األرباح بين يتم
 

ين  الموزع الربح صافي  هو ،الدخل من جميع بنود المضاربة في نهاية آل ربع سنةإن صافي    ساهمين   ب ودعين والم  الم
 .وحسابات التوفير

 
وفير  وحساباتار غير المقيد  ستثماإلحصة  يتم إحتساب    نة         ت ع س ة آل رب ودعين في نهاي اح    الم اع من صافي األرب  باتب

 .نسبة رسوم المضارب المتفق عليها والمعلنة بعد خصم حساب اإلستثمار المنفصل طريقة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢١ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(اسات المحاسبية ملخص بأهم السي ٣
  أوراق مالية إلزامية التحويل٣/١٩

عنصر اإللتزام وعنصر ل يتم إدراجها منفصلة المالية اإللزامية التحويل الصادرة عن البنك العناصر المكونة لألدواتإن 
دير تم  ي بتاريخ اإلصدار . وذلك بالتوافق مع ترتيبات العقد    حقوق الملكية،    ة لعنصر      تق ة العادل ات باستخدام      القيم  المطلوب
سوقي    سعر ال ل    ألوراقال ة للتحوي ر قابل شابهة غي تم إدراج . م غ   وي ذا المبل ات  آ  ه ى    مطلوب ى عل اًء عل ة المطف بن ة أالتكلف

ضائها لغاية  باستعمال طريقة الفائدة الفعلية      ا أو     إنق د تحويله دتها    عن اء م اريخ إنته ة      . بت وق الملكي د عنصر حق تم تحدي وي
ل آكل      بطرح مبلغ عنصر الم   ة التحوي ة إلزامي ألوراق المالي ة ل ا     . طلوبات في القيمة العادل ا وإدراجه راف به تم اإلعت وي

 . وال يتم إعادة قياسها الحقًافي بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد آبند منفصل 

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين٣/٢٠
ى أساس      . ظفيه غير المواطنين يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية الخدمة لمو         آت عل ذه المكاف ساب ه يتم احت

رة          . فترة الخدمة للموظفين وإآمال الحد األدنى لفترة الخدمة        يتم اإلستدراك للتكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فت
 .الخدمة

 
ا       ة اإلم واطني دول ًا    يقوم البنك بالمساهمة في مخصص التقاعد والتأمين الوطني لموظفيه من م دة وفق ة المتح رات العربي

 .١٩٩٩ لسنة ٧تحادي رقم اإلللقانون 

  والمطلوبات الطارئةالمخصصات ٣/٢١
وين يتم   انو             مخصصات    تك زام ق ك أي إلت ى البن دما يكون عل ي يكون من             عن ابقة، والت اتج عن أحداث س ع ن ني أو متوق

 .كن قياس اإللتزام بشكل موثوقد اإللتزام ويميالمحتمل اللجوء إلى تدفق في المواد اإلقتصادية لتسد
 

إن المطلوبات الطارئة التي تضم بعض الضمانات وخطابات اإلعتماد المحفوظة آرهن هي إلتزامات محتملة ناتجة عن             
 أو عدة أحداث مستقبلية غير مؤآدة وهي ليست ألحددها سيتم تأآيده فقط عند حدوث أو عدم حدوث          وأحداث سابقة ووج  

ل يطرة الب بالكام ت س ك تح ي       . ن ا ف تم بيانه ل ي دة ب ة الموح ات المالي ي البيان ة ف ات الطارئ راف بالمطلوب تم اإلعت ال ي
 .ناٍءة الموحدة إال إذا آان حدوثها اإليضاحات حول البيانات المالي

 عقود إعادة الشراء والبيع ٣/٢٢
شراء              إدراج الموجودات المباعة مع التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبل           يستمر ادة ال ود إع ا لعق ي محدد وفق

)repos (      تثمارات     قياسهافي الميزانية العمومية الموحدة ويتم ة باالس ة   وفقا للسياسات المحاسبية المتعلق ي أوراق مالي . ف
ات األخرى                ود ضمن المطلوب ذه العق ستلمة له ع       . تدرج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ الم ين سعر البي رق ب تم معالجة الف ي

د   . الفعليمعدل الفائدة  إعادة الشراء آمصروفات فوائد على أساس طريقة عائد         وسعر ع التعه أما الموجودات المشتراه م
ستقبلي محدد         اريخ م ي ت ا ف ادة بيعه زامن بإع دة       ) reverse repo(المت ة الموح ة العمومي ي الميزاني ا ف تم إدراجه ال ي . ف
ادة         . الموجودات األخرى تدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن         يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إع

 .البيع آإيرادات فوائد على أساس طريقة العائد الفعلي

 أوراق القبول ٣/٢٣
ر     دولي          إن أدوات القبول تعتب بة ال ار المحاس ة  ( ٣٩ ضمن معي اس   : األدوات المالي راف والقي ا      )اإلعت راف به تم اإلعت  وي
ي الم ة ف ات مالي دي  آمطلوب ع حق تعاق دة م ة الموح ة العمومي الء ليزاني ن العم سداد م ةآل ودات مالي إن. موج ذلك ف  ول

  .موجودات مالية ومطلوبات ماليةآتم إحتسابها المتعلقة بأوراق القبول اإللتزامات 
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٢٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ياسات المحاسبية ملخص بأهم الس ٣
  مالية ضمانات٣/٢٤

ود تقتضي من       ة المالي اتعقود الضمان  ك  هي عق وم أن  البن ي         ب يق ا عن الخسارة الت ددة لتعويض حامله ات مح أداء دفع
 .والشروط األصليةاستحقاقها وفقًا لألحكام  يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في أداء الدفعات عند

 
ستلم     . ، والتي تمثل األقساط المستلمة عند اإلصدارة مبدئيًا بالقيمة العادلة الضمانات المالي  إدراجيتم   سط الم اء الق تم إطف ي

ة             ) القيمة اإلسمية (إن الكفالة المالية    . على مدى عمر الكفاالت المالية     ة الحالي أة، أو القيم ة المطف ًا بالقيم يتم تسجيلها الحق
ة تحت الكف        (ألي دفعات متوقعة     دما تصبح الدفع ة   عن ة محتمل ى   ) ال ا أعل االت           . أيهم ذه الكف ى ه ستلمة عل ساط الم إن األق

 .المالية يتم إدراجها ضمن المطلوبات األخرى

  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف في الموجودات المالية٣/٢٥
ود      ي البن ًا ف صبح طرف دما ي ط عن دة فق ة الموح ة العمومي ي الميزاني ة ف ات المالي الموجودات والمطلوب ك ب رف البن  يعت

ذه                          . التعاقدية لألداة  ة من ه دفقات النقدي دما ينتهي حق البنك في إستالم الت ة عن ويتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالي
ع         منالموجودات أو عندما يقوم البنك بتحويل حقه التعاقدي في إستالم التدفقات النقدية              اء جمي  هذه الموجودات وعدم إبق

ا       .  أو ال يكون هناك سيطرةمخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية   د إطفائه ة عن ات المالي راف بالمطلوب اء اإلعت يتم إلغ
 .أي عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد قد تم تسديده أو إلغائه أو إنتهت مدته

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية٣/٢٦
ي الم         د وجود حق        تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي ف ط عن دة فق ة الموح ة العمومي يزاني

ع الموجودات             صافي، أو بي ى أساس ال ات عل سوية الموجودات والمطلوب ة لت دى البنك ني ون ل دما يك زم وعن انوني مل ق
 .وتسديد المطلوبات في آن واحد

 الموجودات االئتمانية ٣/٢٧
إن . أصول بالنيابة عن األمانة ومؤسسات أخرى     مدير أو بصفات أخرى ينتج عنها حفظ أو وضع          / ال يعمل البنك آأمين   

 .هذه األصول واإليرادات الناتجة عنها ال يتم ضمها في البيانات المالية الموحدة للبنك حيث أنها ليست أصول للبنك

 الضرائب ٣/٢٨
ا لألن                 ة وفق ة   يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية والمؤجلة والناتجة عن نتائج عمليات فروع البنك الخارجي ة المالي ظم

 .هذا البنكعمل فيها يالمعمول بها في الدول التي 

 اإليرادات والمصروفاتاإلعتراف ب ٣/٢٩
ع                     ب اإلعترافيتم   ي تخصها م ة الت رات الزمني ى أساس الفت إيرادات ومصروفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض عل

دة                  سدد وسعر الفائ ر الم غ األصلي غي ار رصيد المبل ستخدم األخذ في االعتب سجيل الرسوم والعموالت     . الم تم ت ة  ي عام
ي تحصيلها ضمن            . تاريخ حدوث المعاملة  ب ر مشكوك ف ي تعتب سلفيات والت ى القروض وال ال تدرج الفوائد المستحقة عل

ي تحصيلها              . إيرادات الفوائد إال عند تحصيلها     يتم الحقا احتساب الفائدة االعتبارية على القروض والسلفيات المشكوك ف
ة                    والم دفقات النقدي ة للت ة الحالي وجودات المالية األخرى على أساس سعر الفائدة المستخدم الحتساب وخصم صافي القيم

ا ستقبيلة له بض  . الم ستحقة الق وم األخرى م ساب الرس تم احت تحقاقها وأي د اس دفع عن هم . ال اح األس درج أرب ا ت نآم  م
 .مساهمات البنك ضمن اإليرادات عند أحقية استالمها
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٢٣ 

 
 يضاحات حول البيانات المالية الموحدة إ

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 )يتبع( اإلعتراف باإليرادات والمصروفات ٣/٢٩

رات في                       اح والخسائر الناتجة من التغي ة األرب اجرة آاف ة   تتضمن األرباح والخسائر من اإلستثمارات بغرض المت  القيم
تتمثل األرباح . العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واألرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد اإلستثمارات    

تحقاق عن                 اريخ اإلس ا لت تفظ به تثمارات المح اجرة واإلس ا لغرض المت تثمارات المحتفظ به تبعاد اإلس والخسائر من إس
ا                الفرق ما بين عوائد البيع والقيمة        ة به ع المتعلق صًا مصاريف البي ع ناق ل  . الدفترية لهذه اإلستثمارات في تاريخ البي تتمث

صًا    ا األصلية ناق ع وتكلفته د البي ين عوائ ا ب رق م ع عن الف ة للبي تثمارات المتاح تبعاد اإلس ن إس سائر م اح أو الخ األرب
 . مصاريف البيع المتعلقة

 
 . آإيرادات عند وجود حق للبنك في إستالمهايتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من اإلستثمارات

  العمالت األجنبية٣/٣٠
ك            يتم تسجيل المعامالت التي تتم بعمالت غير الدرهم اإلماراتي مبدئيًا على أساس أسعار التحويل السائدة وقت اجراء تل

ة إ                  . المعامالت العمالت األجنبي ة المسجلة ب ات النقدي يم الموجودات والمطلوب ادة تقي تم إع درهم بأسعار الصرف        ي ى ال ل
دخل       . السائدة في تاريخ الميزانية العمومية الموحدة     ان ال ل ضمن بي ات التحوي تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عملي

 .الموحد
 

ي    بعملياتيتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة   سائدة ف  البنك الخارجية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف ال
سائدة خالل                . زانية العمومية الموحدة  تاريخ المي  يتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات على أساس متوسط األسعار ال

ستبقاة                       . الفترة اح الم ى األرب ة وتحول إل وق الملكي تم  . يتم ادراج أية فروقات ناتجة عن التحويل، إن وجدت، ضمن حق ي
 .عملياتهذه ال التي يتم فيها استبعاد تسجيل فروقات التحويل هذه آإيرادات أو مصروفات في الفترة

 تاريخ المتاجرة والتسوية ٣/٣١
تم      ي ت ة  "يتم تسجيل المشتريات والمبيعات للموجودات المالية والت الطرق االعتيادي سوية، وهو ال    " ب اريخ الت ي ت اريخ  ف ت

ك       ًا   الذي يقوم به البن ل أو  فعلي شتريات أو المبيعات       .  استالم الموجودات    بتحوي ال إن الم ة  ب ي       طرق اإلعتيادي ك الت  هي تل
وانين أو                      شريعات أو الق ذي تحدده الت ي ال سليم الموجودات خالل اإلطار الزمن تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب ت

ي                        . حسب أعراف السوق   ا ف شرائها آم زم البنك ب ي الت ة للموجودات الت ة العادل يتم إدراج أية تغيرات جوهرية في القيم
ي                   تاريخ الميزانية ا   اجرة وف ا بغرض المت لعمومية الموحدة في بيان الدخل الموحد إذا تم تصنيفها آموجودات محتفظ به

 .بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد إذا تم تصنيفها آموجودات متاحة للبيع

  النقد ومرادفات النقد٣/٣٢
زي لد     ك المرآ دى البن دة ل د واألرص ن النق د م ات النق د ومرادف ون النق دة   يتك دة واألرص ة المتح ارات العربي ة اإلم ول

 .نوك والتي تستحق خالل ثالثة أشهرالمستحقة من الب

  أنصبة أرباح٣/٣٣
اح      ب اإلعترافيتم   صبة األرب ي       إيرادات أن رة الت ي الفت ا   ف تم اإلعالن عنه اريخ       . ي د ت ا بع ن عنه اح المعل صبة األرب إن أن

 .ترحةالميزانية العمومية يتم بيانها آأنصبة أرباح مق
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٢٤ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٣
 برنامج حوافز أسهم للموظفين ٣/٣٤

ى أساس         ة   يتم قياس الدفعات عل ة        أسهم الملكي ة العادل ة بالقيم دمون خدمات مماثل ذين يق وظفين واآلخرين ال  ألدوات  للم
 . حقوق الملكية الممنوحة آما في تاريخ المنح

 
ة                         ى أساس طريق ا آمصروف عل تم إدراجه ة ي ى أساس أسهم الملكي دفعات عل نح لل إن القيمة العادلة المحددة بتاريخ الم

ة                       سابها بالنهاي تم إآت ي سوف ي ة الت ألدوات المالي اريخ    .القسط الثابت على فترة اإلآتساب، بناًء على تقدير البنك ل آل   بت
سابها    ع إآت ة المتوق دد األدوات المالي ه لع ك تقديرات ع البن دة، يراج ة موح ة عمومي ديرات  . ميزاني ة التق أثير مراجع إن ت

اطي                   ل إلحتي ديل مماث ع تع ة م ساب المتبقي رة اإلآت ى فت دخل الموحد عل ان ال ي بي ه ف األصلية، إن وجد، يتم اإلعتراف ب
 .الموظفينحقوق الملكية لبرنامج أسهم حوافز 

 
 
 للتقدير غير المؤآد ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  ٤
 

ي    قامت اإلدارة باتخاذ قرارات   ،  ٣والموضحة في إيضاح     بنكمن خالل تطبيق السياسات المحاسبية لل      ا   الت ان له أثير   آ  ت
ألدوات      واإلستثمارات   وسلفيات العمالء القيم المدرجة للقروض    آبير على    ة ل شتقة   والقيم العادل ة الم القروض  إن  . المالي
التي قد تأثرت قيمهم المدرجة بهذه القرارات المتخذة من      والقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة      واإلستثمارات   والسلفيات

 :قبل اإلدارة تتكون بصورة رئيسية من

 القروض والسلفيات ٤/١
 . والسلفياتآمخصص خسائر القروضتحميله في بيان الدخل الموحد بيتم إنشاء مخصص لخسائر القروض 

 ديًاافرإالقروض المقّيمة  ٤/١/١
ة  ة للقروض المقّيم د خسائر إنخفاض القيم تم تحدي يمافرإي ًا بتقي يدي د التعرض ف ى ح ة عل ذا  و.ة آل حال ق ه تم تطبي ي

ة                     ة مهم ي تكون ذات قيم ة والت سلفيات التجاري ع القروض وال ًا   افرإاإلجراء على جمي ي دي ق   والت ا     ال ينطب ة   عليه طريق
  .التقييم آمجموعة

  :مخصص اإلنخفاض للقروض والسلفيات اإلفرادية المهمةتقوم اإلدارة باعتبار العوامل التالية عند تحديد 
 . المرهونة المتوقع تحصيلها من بيع الضماناتالمبالغ •
 .كالضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة بذلب مطالبته تنفيذ حقه فيقدرة البنك على  •
  . المرهونة القانونية وبيع الضماناتاإلجراءاتالفترة الزمنية المتوقعة إلآمال  •

ضمان      منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية      سياسة البنك مراجعة     تتطلب  ومراجعة منتظمة لقيمة ال
  .التنفيذ على هذه الضماناتوقدرة البنك على 

ة        د               ةمصنف تبقى القروض المنخفضة القيم ة بالكامل وأن تحصيل الفوائ ة إال إذا أصبحت جاري وأصل   آمنخفضة القيم
 .أصبح محتمًال الزمنية المحددةضمن الجداول الدين 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢٥ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )بعيت (للتقدير غير المؤآد ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  ٤
 )يتبع( القروض والسلفيات ٤/١

 القروض المقّيمة آمجموعة ٤/١/٢
ي ال تكون               يتم التقييم الجماعي لمخصص اإلنخفاض لقروض األفراد المتأخر تسديدها والتي لها خصائص مشترآة والت

 .قيمها مهمة إفراديًا وللقروض العاملة التي لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية
 

 :عتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروضيتم إ
 

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

 
دار           -القروض العاملة األخرى    سائدة مق صادية ال ة واإلقت سابقة والظروف اإلئتماني رة ال ى الخب اًء عل ك بن  تقّيم إدارة البن

 .القروض التي قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم تحديدها بتاريخ الميزانية العمومية الموحدة

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في األسواق ٤/٢
يم العاد     يم                       يتم تحديد الق ات التقي تخدام تقني شطة بإس ة الن ي األسواق المالي ر المدرجة ف ة غي ألدوات المالي ة ل تم   . ل دما ي عن

يم  ات التقي تخدام تقني اذج(إس ثًال النم ل    ) م ن قب شكل دوري م ا ب ن صحتها ومراجعته د م تم التأآ ة ي يم العادل د الق لتحدي
ستقل  ل إستخ   .نوأشخاص مختصون وم دة قب ون معتم اذج تك تم دامهاإن آل النم ا  وي د من أن معايرته ا للتأآ  ومراجعته

ات         . النتائج تعكس البيانات الحقيقية وأسعار السوق المقارنة       ط البيان ستخدم فق اذج ت إن النم ق ف دة من حيث التطبي  المتواج
ان              ل مخاطر اإلئتم واحي أخرى مث واًء آا  (بينما هناك ن ل         س ا مقاب ة أو له ذبات واإلرتباط  ،)نت األدوات مملوآ ات  التذب

ألدوات               إن   .تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات     ة ل يم العادل التغييرات في اإلفتراضات حول هذه العوامل قد تؤثر على الق
 .المالية المدرجة

 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع ٤/٣
د إن      . ستثمارات المتاحة للبيع  اإل قيمة   في حول اإلنخفاض    يمارس البنك حكمه   ام تحدي خفاض جوهري    تتضمن تلك األحك

ذب ال  عدة عوامل من بينها    تقييمب بنكقوم ال ي ،ولوضع هذه األحكام  . قل من التكلفة  ألللقيم العادلة    أو ادي  تذب في أسعار      الع
ك  عتبريباإلضافة إلى ذلك    . األسهم دهور الوضع                       ب   البن ى ت ة عل اك أدل دما يكون هن بًا عن ة يكون مناس أن إنخفاض القيم

 . التغير التكنولوجي أو الصناعة وأداء القطاعه، طبيعةفيالمالي للمستثمر 

 إستثمارات في شرآات زميلةاإلنخفاض في  ٤/٤
ة                             ى القيم ة إضافية عل ة خسائر قيم راف بأي اك ضرورة لإلعت ان هن ك إذا آ بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، يحدد البن

ل      المدرجة آاإلستثمارات في الشرآة الزميلة بمقارنة القيمة المستردة مع ال          د تنزي ة بع قيمة في اإلستعمال أو القيمة العادل
 .تكلفة البيع، أيهما أعلى



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢٦ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع (للتقدير غير المؤآد ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  ٤
 )يتبع( اإلنخفاض في إستثمارات في شرآات زميلة ٤/٤

  :عند تحديد القيمة في اإلستعمال لإلستثمار يقدر البنك ما يلي
ا                        )١ ا فيه ة، بم شرآات الزميل ل ال ا من قب حصة في القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع التحصل عليه

 التدفقات النقدية من اعمال الشرآات الزميلة وريع اإلستبعاد النهائي لإلستثمار، أو
 
ة المالية للتدفقات النقدية المتوقع تحصيلها من انصبة األرباح التي سيتم إستالمها من اإلستثمار واإلستبعاد               القيم )٢

 .النهائي لإلستثمار

 األدوات المالية المشتقة ٤/٥
ى أ           ة لألدوات ل القيم العاد  إنالحقًا لإلعتراف المبدئي،     الرجوع إل سوق    المالية المشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة ب سعار ال

لة تقعند عدم تواجد أسعار مس    . المدرجة، نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب       
دة                       سوق المتواج ات ال ى بيان ستند عل ي ت يم الت تعمال طرق التقي ة بإس ة     . يتم تحديد القيمة العادل ك المقارن ع   ويتضمن ذل  م

د  شابهة عن وفرأدوات م وت ات س ة  بيان دفقات النقدي ل الت يم المخصومة ق وتحالي ارات وطرق التقي سعير الخي اذج ت ونم
 :نموذج هيأي  اإلدارة عند إستعمال تعتبرهاإن العوامل الرئيسية التي .  عادًة من قبل السوقالمستخدمةاألخرى 

 
ادًة وفقًا لشروط األداة ولكن تقدير      إن التدفقات النقدية تكون ع    . مدى إمكانية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لألداة       ) أ

د   اإلدارة ًا عن ون مطلوب د يك ي   ق كوك ف ود ش درة وج ر ق رف اآلخ روطها   الط ب ش ة األداة بموج ي خدم د ف  للتعاق
  و،التعاقدية

ى           . معدل خصم مالئم لألداة    ) ب اًء عل دل بن دل األداة     تقوم اإلدارة بتحديد هذا المع م لمع رق المالئ ا للف دل   تقييمه  عن المع
اريخ               . مخاطربدون   ار ت تحقاق عند تقييم األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتب ترآيب   و إس

ا تأخذ                .  األداة التي يتم مقارنتها    وتصنيف ة لمكوناته ة العادل عند تقييم األدوات المالية بناًء على نماذج بإستعمال القيم
رق  دعاإلدارة باإلعتبار باإلضافة إلى ذلك ضرورة ت     الطلب  وعرض  السعر  يالت تأخذ بالحسبان عدة عوامل تضم ف
 .  وعدم وجود التأآيدات للنموذج المستخدموالمالئة اإلئتمانية وتكاليف خدمة المحفظة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢٧ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٥

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 نقد في الصندوق  ٥٠٩٫٦٢٨  ٣٦٧٫٤٦١

 ةك المرآزيوأرصدة لدى البن  ٣٫١٥١٫٣٨١  ٢٫٢٩٠٫١٢٧
    البنك المرآزيوديعة لدى   ٢٥٠٫٠٠٠  ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠

     
٣٫٩١١٫٠٠٩  ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨      

 
 :ة هي آما يلي الجغرافياتالترآيزإن 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٣٫٨٩٠٫٢٦٦  ١٥٫٦٢٣٫٧٨٧

    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠٫٧٤٣  ٣٣٫٨٠١
     

٣٫٩١١٫٠٠٩  ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨      
 
 
   البنوكمستحقة منودائع وأرصدة  ٦

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ١٤٣٫٢٤٧  ٦٠٫٣٦٦
 حسابات مرابحة  ٥٨٦٫٠٠٠  ١٥٧٫٠٩٣

    حسابات إآتتاب  ١٦٫٧٩٩٫١٧٥  ٥٫٨١٢٫٩٠٥
     

١٧٫٥٢٨٫٤٢٢  ٦٫٠٣٠٫٣٦٤      
 :ة هي آما يلي الجغرافياتالترآيزإن 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٦٫٩١٠٫١٩٨  ٢٫٩٩٦٫٩٧٤
    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١٠٫٦١٨٫٢٢٤  ٣٫٠٣٣٫٣٩٠

     
١٧٫٥٢٨٫٤٢٢  ٦٫٠٣٠٫٣٦٤      



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢٨ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
   بها بغرض المتاجرةاألوراق المالية المحتفظ ٧

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 :القيمة العادلة    

 استثمارات في صناديق مسعرة  -   ١٢٢٫٢٧٨
    استثمارات في صناديق أخرى  -   ١٥٥

     
١٢٢٫٤٣٣   -      

 
د       تمثل االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات في صناديق و      ى عائ ك فرصة الحصول عل وفر للبن التي ت

ة أو  اح الموزع ن خالل األرب ااألم اجر به اح المت ددة أو . رب ة أو مح تحقاق ثابت واريخ اس تثمارات ت ذه االس د له ال يوج
 .يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثمارات بناًء على تقييم مدراء المحافظ اإلستثمارية. آوبونات بسعر فائدة

 
اجرة      إعادة تصنيف األوراق المالية      تم،  لسنةاخالل   ا بغرض المت ع     المحتفظ به تثمارات متاحة للبي ى إس ة  . إل  تمت عملي

اريخ     ٣٩رقم   المحاسبي  الدولي لمعيارا الحديثة في لتعديالت  ا تماشيًا مع إعادة التصنيف    صادرة بت وبر  ١٣ال  ٢٠٠٨ أآت
صنيف  ادة ت ق بإع ا يتعل وداتفيم ةالموج ة ابلغت .  المالي ة العادل ة للقيم ا ألوراق المالي صنيف آم ادة الت اريخ إع ي ت ف

م١١٦٫٣٨٢ ا وبلغت ألف دره م٢٧٫٣٩٠ ، آم اريخ  ألف دره سمبر٣١ بت ي  .٢٠٠٨  دي سارة ف ة إن الخ ة العادل القيم
ة  ل في التغيرات المتراآمة   تم اإلعتراف بها   ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١آما في   لإلستثمارات   ة العادل رات   لقيم ان التغي ي بي ي   ف  ف

 .حقوق المساهمين الموحد
 
 
 القروض والسلفيات، صافي ٨

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 )أفراد وشرآات(السحب على المكشوف   ٢٢٫٣٧٦٫٥٧٠  ١٤٫٠٢١٫٧٤٤
 قروض األفراد  ١١٫٣٧٦٫٢٩٠  ٧٫١٢٢٫٠٦٩
 قروض الشرآات  ٧٤٫٧٧٧٫٨٩١  ٥٣٫٠٣٣٫٩٩٠

 ائتمانبطاقات   ١٫١٣٨٫٤٢٦  ٦٨٥٫١٨٢
 تمويل إسالمي  ٤٦٫١٨٨  - 

    تسهيالت أخرى  ١٫٣٥٥٫٧٣٥  ١٫٩٦٣٫٠٥٤
     

١١١٫٠٧١٫١٠٠  ٧٦٫٨٢٦٫٠٣٩   
١٫١٤٩٫٩٥٧( ) ٢٫٢٥٨٫١٣٠( )     مخصص إنخفاض القيمة: يطرح

     
١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠ ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢      



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٢٩ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١تهية في للسنة المن
 
 
 )يتبع(القروض والسلفيات، صافي  ٨
 

الل  سلف    سنةالخ روض وال اطر الق صنيف مخ ر ت ك بتغيي ام البن ب  يات، ق ة   بموج زي لدول صرف المرآ ات الم متطلب
 : آما يلي٢بازل و اإلمارات العربية المتحدة

 
 تصنيف المخاطر ٢٠٠٨ ٢٠٠٧

   
 القروض العاملة  م يو٣٠أقل من   يوم٩٠أقل من 

  مراقبة بصورة إستثنائيةقروض اخرى   يوم٩٠ إلى ٣٠تتراوح من   يوم١٨٠ إلى ٩٠تتراوح من 
 القروض غير العاملة   يوم٩٠أآثر من   يوم١٨٠أآثر من 

 
 :آما يليهي لقروض والسلفيات إن تصنيف المخاطر ل

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 القروض العاملة   ١٠٤٫٦١٥٫٤٨٧  ٧٥٫٦٣٥٫٢٧٢

  مراقبة بصورة إستثنائيةقروض اخرى   ٥٫١٩٥٫٣٣٠  ١٣٥٫٣٥٢
    القروض غير العاملة   ١٫٢٦٠٫٢٨٣  ١٫٠٥٥٫٤١٥

     
١١١٫٠٧١٫١٠٠  ٧٦٫٨٢٦٫٠٣٩   
١٫١٤٩٫٩٥٧( ) ٢٫٢٥٨٫١٣٠( )     مخصص إنخفاض القيمة: يطرح

     
١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠ ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢      

 
ي         ٥٤٥٫٤٠٠بقيمـة  ") الحكومة("تتضمن القروض والسلفيات قرض بدون فائدة إلى حكومة أبوظبي           ا ف م آم  ألف دره

سمبر ٣١ م  ٦٠٩٫٤٨٠ – ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ دي ف دره روض      ). أل بعض الق ة ل ل للحكوم ة تحوي رض نتيج ذا الق تج ه ن
ل الحك                  سابق مضمونة من قب ي ال ي آانت ف ة والسلفيات غير العاملة والت غ      .وم ك مبل دى البن ل ساويم إن ل ع  ب  يتمث ودائ

 ).١٦ إيضاح(قرض بدون فائدة إلى حكومة أبوظبي ال لمقابلةطويلة األجل وذلك 

 ضمانات
ى  بشكل وذلك ياتضمانات مقابل القروض والسلفبالبنك  يحتفظ   سيارات  الممتلكات  عل ة،   ،واآلالت وال وامش النقدي  واله

ة    من   في الغالب البنك على ضمانات    يوافق  . ا، والضمانات وغيره  الودائع الثابتة  وك محلي ديهم  بن وك        ل دة أو بن  سمعة جي
ة وشرآات      شرآات  ،عالمية رة محلي ة   آبي الي       عالمي راد ذو دخل ع وم . ، وأف اً  دارةاإل تق ذه        ب  حالي ة له ة العادل دير القيم تق

ضمانات      إن  . الضمانات ذه ال ة ه ا  قيم ي  آم سمبر  ٣١ف اً   ٢٠٠٨ دي ساوي تقريب م   ٧٧٫٩٢٢٫٤٥١ ت  – ٢٠٠٧( الف دره
 . )ألف درهم ٥٥٫٠١٥٫٥٦٤



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٣٠ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(القروض والسلفيات، صافي  ٨
 

 :يالمقيمة إفراديًا والمقيمة آمجموعة آما يل  والسلفياتقيمة القروضلمخصص االنخفاض لقد آانت الحرآة على 
 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  المجموع

إنخفاض قيمة 
القروض 

المقيمة 
  آمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

  المجموع  المقيمة إفراديًا

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

  آمجموعة
إنخفاض قيمة 

القروض 
   المقيمة إفراديًا

   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
             

  يناير١آما في   ٧١٦٫٤٩٢  ٤٣٣٫٤٦٥  ١٫١٤٩٫٩٥٧  ٦٥٩٫٢٢٩  ٣٢٣٫٦٥٣  ٩٨٢٫٨٨٢
 المحمل خالل السنة  ٢٩٢٫٠٧٩ ١٫٠٨٦٫٢٨٠ ١٫٣٧٨٫٣٥٩ ١٧٧٫٨٦١ ١١٧٫٤٣٩ ٢٩٥٫٣٠٠
١٥١٫٩٣٧( )  - ١٥١٫٩٣٧( ) ١٧٦٫٢٨٢( )  - ١٧٦٫٢٨٢( )  مسترجعةمبالغ 
٧٫٨٥٥ ١٩٫٣٠٥( ) ٨٦٫٧٢٨ ٢٧٫١٦٠( ) ١٩١٫٩٢١( ) ١٠٥٫١٩٣ 

ترجاعها  م إس الغ ت افي مب / ص
 )شطبها(

٧٫١٧٦  ٤٫١٧٩  ٢٢٨  ٤٫٤٠٧( ) ٤٣٣( ) ٦٫٧٤٣( )  تحويل عملة
       
             

  ديسمبر٣١آما في   ٩٣٠٫٧٣٩  ١٫٣٢٧٫٣٩١  ٢٫٢٥٨٫١٣٠  ٧١٦٫٤٩٢  ٤٣٣٫٤٦٥  ١٫١٤٩٫٩٥٧
       

 
م   ٤٤٣٫٦٣٧روض المقيمة آمجموعة للسنة على مبلغ     يشمل مخصص إنخفاض قيمة الق     ضاح  ( ألف دره ل  ) ٣٤إي مقاب

 .مقايضات عدم تسديد اإلئتمان
 

 : آما يلي هومحفظة القروض والسلفيات بعد خصم الفوائد المعلقةل إن ترتيب القطاع اإلقتصادي
 

٢٠٠٨ ٢٠٠٧  
  ل اإلماراتداخ خارج اإلمارات إجمالي داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي

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

 الزراعي ١٣٫٧٤٣ -  ١٣٫٧٤٣ ١٤٫٥٦٣ -  ١٤٫٥٦٣
 الطاقة ٥٠٥٫٥٤٥ ١٨١٫٣٧٧ ٦٨٦٫٩٢٢ ٢١٥٫٠٣٩ ٧٠١٫٩٨٩ ٩١٧٫٠٢٨

 التجارة ٢٫١٩٨٫٥٨٧ -  ٢٫١٩٨٫٥٨٧ ٢٫١٦٥٫٢٨٥ ١٧٫٦٦٢ ٢٫١٨٢٫٩٤٧
 تمويل المقاولين ٤٫١١٥٫٢٠٥ ١٦٥٫٢٨٥ ٤٫٢٨٠٫٤٩٠ ٣٫٥٠١٫٢٤١ ١٨٣٫٠١١ ٣٫٦٨٤٫٢٥٢
 تطوير وإنشاءات ١٦٫١٨٩٫٢٣٢ -  ١٦٫١٨٩٫٢٣٢ ٩٫٢٢٠٫٧٧٤ -  ٩٫٢٢٠٫٧٧٤
 إستثمار عقاري ٦٫٧٨٥٫٥٦١ -  ٦٫٧٨٥٫٥٦١ ٧٫٥١٤٫٠٢٦ -  ٧٫٥١٤٫٠٢٦
 قل والمواصالتالن ٣٫٧١٣٫٧٢٤ ١٠٤٫٢٧٠ ٣٫٨١٧٫٩٩٤ ١٫٢٧١٫٠٩٥ ١٫٢٨٦٫٢٠٦ ٢٫٥٥٧٫٣٠١
 ألفرادا ٨٫١٠٥٫٥٩١ ١٫٦١٧ ٨٫١٠٧٫٢٠٨ ٣٫٢٤٨٫٢٧٥ ٩٦٥٫٤٥٥ ٤٫٢١٣٫٧٣٠
  قروض التجزئة–األفراد  ١٤٫٣٣١٫٤٤١ -  ١٤٫٣٣١٫٤٤١ ٧٫٤٨٩٫١٩١ ٦٫٦٦٠ ٧٫٤٩٥٫٨٥١
المتاجرة  قروض مقابل –األفراد  ١٤٫٤٢٧٫٢٤٧ -  ١٤٫٤٢٧٫٢٤٧ ١٠٫٤٧٩٫٢٨٩ - ١٠٫٤٧٩٫٢٨٩

 باألسهم
 الحكومي ٣٫١٣٧٫١١٢ -  ٣٫١٣٧٫١١٢ ١٫٧٣٥٫٩١٠ - ١٫٧٣٥٫٩١٠
 مؤسسات مالية ١٢٫٢٠٣٫٩٢٣ ١٫٣٣٦٫٤٧٣ ١٣٫٥٤٠٫٣٩٦ ١٠٫١٧٠٫٣٤٨ ٢٫١١١٫٧٥٩ ١٢٫٢٨٢٫١٠٧
 الصناعة ١٫٧٠٥٫١٥٧ ٢٠٦٫٣٨٢ ١٫٩١١٫٥٣٩ ١٫٤٤١٫٠٧٠ ١٫١٤٧٫٤٢١ ٢٫٥٨٨٫٤٩١
 خدمات  ١٧٫٩٣٩٫٠٤٨ ٢٫٩٤٤٫٩٢٠ ٢٠٫٨٨٣٫٩٦٨ ٨٫٢٠٦٫٤٧٩ ٣٫١٢٠٫٥٥٦ ١١٫٣٢٧٫٠٣٥

        أخرى ٧٢٢٫٩٣٠ ٣٦٫٧٣٠ ٧٥٩٫٦٦٠ ٥٧٦٫٠٠٥ ٣٦٫٧٣٠ ٦١٢٫٧٣٥
       

١٠٦٫٠٩٤٫٠٤ ٤٫٩٧٧٫٠٥٤ ١١١٫٠٧١٫١٠٠ ٦٧٫٢٤٨٫٥٩٠ ٩٫٥٧٧٫٤٤٩ ٧٦٫٨٢٦٫٠٣٩
٦ 

 اإلجمالي
       
       
        إنخفاض القيمةمخصص : ينزل   )٢٫٢٥٨٫١٣٠(   )١٫١٤٩٫٩٥٧(
       

        اإلجمالي   ١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠   ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٣١ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
  المشتقةاألدوات المالية ٩
 

د         . متغيرات تتضمن    متنوعة مشتقة  البنك معامالت  يبرم األعمال اإلعتيادية    مسارخالل   شتقة هي عق إن األداة المالية الم
 ومرجع  المتضمنة حرآات في سعر واحدة أو أآثر من األدوات المالية تيث تعتمد الدفعات على المالي ما بين طرفين بح 

دل ـرالمع ضمن.  أو المؤش ي  تت ة الت شتقات المالي ود  ي أدوات الم ك عق ا البن ةدخل فيه ستقبلية  آجل ود م ارات، وعق ، خي
  .ومقايضات

 
 : ألغراض التحوط وعدم التحوط التالية وذلك المشتقةدوات الماليةاألباستخدام  البنك يقوم

 
 :معامالت العمالت اآلجلة

 
ة  تمثل عقود العمالت اآلجلة إلتزام       سلمة                 بشراء عمل ر م ة، غي امالت فوري ا مع ا فيه ة بم ة أو محلي امالت   .  أجنبي إن المع

رات     المستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد تمثل إلتزامات تعاقدية إلستالم أو تسديد مبالغ صافية               ى التغي مبنية عل
ي     ي في أسعار العمالت أو الفوائد أو شراء أو بيع عمالت أجنبية أو أداة مالية بتاريخ مستقبلي وبسعر محدد                     ا ف تم إبرامه

ان      . تظمن سوق مالي م   ة إن مخاطر اإلئتم ستقبلية مضمونة         متدني ود الم د   حيث أن العق ة مدرجة وأن        بالنق  أو أوراق مالي
ادل          التغيرات في العقود ال    ع التب ًا م سديدها يومي تم ت ات معدالت             . مستقبلية ي ل إتفاقي ستقبلية تمث ات المعدالت الم إن إتفاقي

ه                               ق علي دة المتف دل الفائ ين مع ا ب رق م ستقبلي للف اريخ م دي بت سديد نق ًا وتطلب ت ا إفرادي اوض به فوائد مستقبلية يتم التف
  .ومعدل الفائدة للسوق بناًء على مبلغ القيمة اإلسمية

 
 معامالت المقايضة

 
ادل عمالت          . تمثل معامالت مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد إلتزام لمبادلة تدفق نقدي بآخر           تج عن المقايضات تب وين

د  دالت فوائ رة (أو مع ددة أو متغي دالت مح ل مع ا ) مث ة منه ضات (أو مجموع الت لأي مقاي ادل عم دةتب دالت فائ ). مع
شتقة           وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ        ضة عمالت م ارات مقاي دا بعض خي ة    . األصلي فيما ع ك اإلئتماني إن مخاطر البن

ا                          ذ إلتزامه م الجهات األخرى بتنفي م تق ضة إذا ل ود المقاي ة لإلستعاضة عن عق ة اإلحتمالي ذه      . تمثل التكلف ة ه تم مراقب وي
ة        ة المالي ى القيم الرجوع إل ك ب ة وذل ة المخاطر بفعالي غ ا   والجزء   العادل سوق    من المبل يولة ال د وس تحكم  . إلسمي للعق ولل

 يقوم البنك بمراجعة القيمة اإلئتمانية للجهات األخرى باستعمال الطرق المماثلة للطرق   المأخوذةبمعدل مخاطر اإلئتمان    
 .المستعملة لعمليات اإلقراض

 
 : الخيارمعامالت

 
ائع       تمثل معامالت خيار العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد إتفاقيات تعاقدي         ا الب نح المشتري    ) المكتتب (ة يقوم بموجبه بم

ة    ) خيار بيع(أو بيع ) خيار الطلب(حق وليس إلتزام في أن يقوم بشراء       ) الحامل( ة لقيم رة معين بتاريخ محدد أو خالل فت
ل تحمل          . محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية وذلك بسعر محدد مسبقاً          ك مقاب  مخاطر   ويستلم البائع عالوة من المشتري وذل

ل من           . العمالت األجنبية أو معدل الفائدة     ك والعمي إن الخيارات قد تكون متاجر بها في السوق أو متفاوض عليها بين البن
 .خالل وسطاء خارج السوق



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٣٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( المشتقة األدوات المالية ٩
 

 :العادلة لألدوات المالية المشتقة هي مبينة أدناهإن القيمة 
  القيم العادلة

  الموجودات  المطلوبات
  درهمألف   درهمألف 

     ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في    
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة   

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة ١٫٠٣٦٫٤٥٢  ١٫٠٤٤٫٦٤٤
  عقود معدالت آجلة ومقايضات أسعار الفائدة ٣٫٧٤٣٫٢٥٠  ٣٫٨١٢٫٦٤٥
 خيارات ٤٥٧٫٩٩٦  ٤٤٢٫٦٣٢
 عقود مستقبلية ١٣٫٢٢٤  ١١٫٧٧٣
 عقود المنتجات اآلجلة ٥٥٨٫٣٥٦  ٥٣٤٫٠١٥
         مقايضات الطاقة  ٣٩٣٫٤٠٨  ٣٩٢٫٩٩١

٦٫٢٠٢٫٦٨٦  ٦٫٢٣٨٫٧٠٠      
         تفظ بها بغرض التحوطمشتقات مالية مح -   ١٢٥٫٢٦٦

٦٫٢٠٢٫٦٨٦  ٦٫٣٦٣٫٩٦٦      
    
  القيم العادلة

  الموجودات  المطلوبات
  درهمألف   درهمألف 

     ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في    
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة   

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة ١٢٦٫٤٩٨  ١٧١٫٥٥٦
  عقود معدالت آجلة ومقايضات أسعار الفائدة ١٫٥٩٩٫٨٧٧  ١٫٦٤١٫٠٩٧
 خيارات ٤١٤٫١٩٩  ٣٨٧٫٦٧٥
 عقود مستقبلية ١٫٨٢٦  ١٫٢١٦

 عقود المنتجات اآلجلة ٢٢٨٫٧٩٤  ٢٠٦٫٤٧٧
         مقايضات الطاقة  ٥٫٢٤٨  ٥٫٢٤٨

٢٫٣٧٦٫٤٤٢  ٢٫٤١٣٫٢٦٩      
         حتفظ بها بغرض التحوطمشتقات مالية م ٦٩١٫٨٠٠  - 

٣٫٠٦٨٫٢٤٢  ٢٫٤١٣٫٢٦٩      
 

يتم معالجة . العمالت المشتقة ات معدل الفائدة، ومقايضات من مقايضتتكونإن المشتقات المالية المحتفظ بها للتحوط 
 .لقيمة العادلةل  تحوطهذه المشتقات المالية باعتبارها
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٣٣ 

 
 لموحدة إيضاحات حول البيانات المالية ا

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( المشتقة األدوات المالية ٩

  المتعلقة بالمشتقاتمخاطر االئتمان
ون محدودة                  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بمشتقات األدوات المالية من احتمال إخالل العمالء بالتزاماتهم التعاقدية، وتك

دة  مشتقة يقوم البنك بإبرام عقود أدوات مالية       . لألدوات المالية التي تكون في صالح البنك      بالقيمة السوقية اإليجابية     مع ع
 .مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني الجيد

  المحتفظ بها أو المصدرة لغرض المتاجرة المشتقةاألدوات المالية
ى ا  ع تحوط عرض حلول   تتكون معظم أنشطة المتاجرة التي يقوم بها البنك في           نهم      ل ك لتمكي سية وذل لعمالء بأسعار تناف

ة              ة والمتوقع ديل أو تخفيض المخاطر الحالي ضًا       . من تحويل أو تع ك إي وم البن إدارة ويق ات         ب  المخاطر الناتجة عن عملي
 .ألسعار أو المعدالت أو المؤشراتل التحرآات المالئمة على أرباح من والدخول في مواقف يتوقع الحصولالعمالء 

  المحتفظ بها أو المصدرة مقابل التحوط المشتقةلماليةاألدوات ا
ات للحد                      شطة إدارة الموجودات والمطلوب يستخدم البنك مشتقات األدوات المالية لغرض التحوط للمخاطر آجزء من أن

ادل العم            . من تعرض البنك لتقلبات أسعار الفائدة والصرف       ود تب ة، وعق الت يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية اآلجل
دة                     ادل ألسعار الفائ ود التب ستخدم البنك عق ا ي دة آم وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف والفائ

تم      . للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن بعض األدوات المالية ذات المعدل الثابت             ذه الحاالت ي ع ه ي جمي وف
تم                بصفة رسمية توثيق عالقة وهدف التحوط        شتق التحوط، وي ه وم تم التحوط ل سجيل  بما في ذلك تفاصيل البند الذي ي ت

 . المعامالت على أنها معامالت تحوط القيمة العادلةهذه



 بنك أبوظبي التجاري 
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٣٤ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  في أوراق ماليةاستثمارات  ١٠
٢٠٠٨  

  العالمباقي دول  المجموع

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
  األخرى

اإلمارات 
  العربية المتحدة

  درهمألف   درهمألف  درهمألف   درهمألف 
 استثمارات متاحة للبيع      
 :مدرجة      

  بسعر صرف عائمأوراق -   -  ١٧٠٫٧٤٦  ١٧٠٫٧٤٦
 تعهدات مدينة مضمونة -   -  ٥٧٥٫٠٠٧  ٥٧٥٫٠٠٧
٣٨٥٫٣٩٥( ) ٣٨٥٫٣٩٥( )       مخصص إنخفاض القيمة -   - 

       
 المجموع اإلجمالي -   -  ٣٦٠٫٣٥٨  ٣٦٠٫٣٥٨
 أدوات حقوق ملكية ٨٩٫٦٢٠  -  ٣٢٦  ٨٩٫٩٤٦

 سندات مالية  ٩٨٤٫٥٠١  ١٠٧٫٨٣٩ -   ١٫٠٩٢٫٣٤٠
 استثمارات في صناديق أخرى ٧١٫٢٨٣  -  -   ٧١٫٢٨٣
      أوراق مالية حكومية -   -  ٢٨١٫٥٠٩  ٢٨١٫٥٠٩

       
      مجموع اإلستثمارات المدرجة ١٫١٤٥٫٤٠٤  ١٠٧٫٨٣٩ ٦٤٢٫١٩٣  ١٫٨٩٥٫٤٣٦

       
 :غير مدرجة      

  بسعر صرف عائمأوراق -   -  ١٦٥٫٢٨٥  ١٦٥٫٢٨٥
 ةأدوات حقوق ملكي ٣٥٢٫٧٩٥  -  ٩٤  ٣٥٢٫٨٨٩
٢٥٫٢١٤( ) ١٤٫٩٠٥( )  -  ١٠٫٣٠٩( )       مخصص إنخفاض القيمة

       
 المجموع اإلجمالي ٣٤٢٫٤٨٦  -  ١٥٠٫٤٧٤  ٤٩٢٫٩٦٠

 سندات مالية  ١٫٠٣٤٫٣٤١  -  -  ١٫٠٣٤٫٣٤١
      استثمارات في صناديق أخرى -   -  ٥٧ ٥٧

       
      مدرجةغير مجموع اإلستثمارات  ١٫٣٧٦٫٨٢٧  -  ١٥٠٫٥٣١  ١٫٥٢٧٫٣٥٨

       
      مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع ٢٫٥٢٢٫٢٣١  ١٠٧٫٨٣٩ ٧٩٢٫٧٢٤  ٣٫٤٢٢٫٧٩٤



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٣٥ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )بعيت(استثمارات في أوراق مالية  ١٠
٢٠٠٧  

 باقي دول العالم  المجموع

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
  األخرى

اإلمارات 
  العربية المتحدة

  درهمألف   درهمألف  درهمألف   درهمألف 
 استثمارات متاحة للبيع      
 :مدرجة      

  بسعر صرف عائمأوراق -   -  ٥٦٨٫١٤٢  ٥٦٨٫١٤٢
 تعهدات مدينة مضمونة -   -  ٦٤٩٫٧٢٠  ٦٤٩٫٧٢٠
٣١٥٫٨٨٢( ) ٣١٥٫٨٨٢( )       مخصص إنخفاض القيمة -   - 

       
 المجموع اإلجمالي -   -  ٩٠١٫٩٨٠  ٩٠١٫٩٨٠
 أدوات حقوق ملكية ١٢٨٫٠٥٥  -  ٣٤٤  ١٢٨٫٣٩٩

 سندات مالية  ١٫١٤١٫٦٢٦  ٩٥٫٥٣٤ -   ١٫٢٣٧٫١٦٠
 استثمارات في صناديق أخرى -   -  ٢٦٫٥٩٩  ٢٦٫٥٩٩
      أوراق مالية حكومية -   -  ١٧٤٫٢٠٧  ١٧٤٫٢٠٧

       
      مجموع اإلستثمارات المدرجة ١٫٢٦٩٫٦٨١  ٩٥٫٥٣٤ ١٫١٠٣٫١٣٠  ٢٫٤٦٨٫٣٤٥

 :غير مدرجة      
  بسعر صرف عائمأوراق -   -  ١٨٠٫٢٠٥  ١٨٠٫٢٠٥
 تعهدات مدينة مضمونة -   -  ٣٦٫٧٣٠  ٣٦٫٧٣٠
٦٢٫٦٣٠( ) ٦٢٫٦٣٠( )       مخصص إنخفاض القيمة -   - 

       
 المجموع اإلجمالي -   -  ١٥٤٫٣٠٥  ١٥٤٫٣٠٥
 أدوات حقوق ملكية ٢٤٦٫٢٨٦  -  -  ٢٤٦٫٢٨٦
      أخرى ٣٠٫٦٢٥  -  -  ٣٠٫٦٢٥

       
      مدرجةغير مجموع اإلستثمارات  ٢٧٦٫٩١١  -  ١٥٤٫٣٠٥  ٤٣١٫٢١٦

       
      مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع ١٫٥٤٦٫٥٩٢  ٩٥٫٥٣٤ ١٫٢٥٧٫٤٣٥  ٢٫٨٩٩٫٥٦١

       
 :استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق      
 :مدرجة      

 بسعر صرف عائمأوراق مالية  -   -  ١٨٣٫٦٥٠  ١٨٣٫٦٥٠
١١٥٫٠٢٣( ) ١١٥٫٠٢٣( )       مخصص إنخفاض القيمة -   - 

       
٦٨٫٦٢٧  ٦٨٫٦٢٧  -   -       

     
      في أوراق ماليةمجموع اإلستثمارات  ١٫٥٤٦٫٥٩٢ ٩٥٫٥٣٤ ١٫٣٢٦٫٠٦٢ ٢٫٩٦٨٫١٨٨

 
ساوي       إن القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ ب       ى اإلستحقاق ت ا حت اً  ه ا المدرجة     تقريب اقص مخصص إنخفاض        قيمته  ن

 .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ آما في القيمة
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٣٦ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( استثمارات في أوراق مالية ١٠
 

 :آما يلي هي ٢٠٠٨لسنة  إن الحرآة على إستثمارات في أوراق مالية

 المجموع
محتفظ بها حتى 

تاريخ 
  متاحة للبيع االستحقاق

      درهمألف  درهمألف  درهمألف 
 ٢٠٠٨ يناير ١آما في القيمة العادلة  ٢٫٨٩٩٫٥٦١ ٦٨٫٦٢٧ ٢٫٩٦٨٫١٨٨
 إضافات ٢٫٤٧٧٫٧٦٠ -  ٢٫٤٧٧٫٧٦٠
١٫٧٢٥٫٨٧٦( ) ٥٣٫٨٨٧( ) ١٫٦٧١٫٩٨٩( )  ت وتعديالت القيمة العادلةإستبعادا

١٤٫٧٤٠( ) ١٤٫٧٤٠( )  إستثمارات تم شطبها خالل السنة - 
٢٨٢٫٥٣٨( )  - ٢٨٢٫٥٣٨( )      خسائر إنخفاض القيمة

    
     ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في القيمة العادلة  ٣٫٤٢٢٫٧٩٤ -  ٣٫٤٢٢٫٧٩٤

 
 :آما يلي هي ٢٠٠٧لسنة  إن الحرآة على إستثمارات في أوراق مالية

 المجموع
محتفظ بها حتى 

تاريخ 
  متاحة للبيع االستحقاق

      درهمألف  درهمألف  درهمألف 
 ٢٠٠٧ يناير ١آما في القيمة العادلة  ٣٫٤٣٨٫٦٣٤ ٢٦٢٫١١٠ ٣٫٧٠٠٫٧٤٤
 إضافات ١٫١٤١٫٥٠٠ -  ١٫١٤١٫٥٠٠
١٫٣٨٠٫٥٢١( ) ٧٨٫٤٦٠( ) ١٫٣٠٢٫٠٦١( )  ستبعادات وتعديالت القيمة العادلةإ
٤٩٣٫٥٣٥( ) ١١٥٫٠٢٣( ) ٣٧٨٫٥١٢( )      خسائر إنخفاض القيمة

    
     ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في القيمة العادلة  ٢٫٨٩٩٫٥٦١ ٦٨٫٦٢٧ ٢٫٩٦٨٫١٨٨
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٣٧ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )تبعي (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( استثمارات في أوراق مالية ١٠
 

 :  آالتاليهيالقيمة إن الحرآة في مخصص إنخفاض 
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

       درهمألف   درهمألف 
  يناير١آما في الرصيد   ٤٩٣٫٥٣٥ - 

 مخصص إلستثمارات متاحة للبيع ٢٩٦٫٠٧٠ ٣٧٨٫٥١٢
 ريخ اإلستحقاقمخصص إلستثمارات محتفظ بها لتا -  ١١٥٫٠٢٣

 - ١٣٫٥٣٢( )  عكس نتيجًة إلستبعاد إستثمارات متاحة للبيع 
 - ٣٦٥٫٤٦٤( )     إستثمارات تم شطبها

    
     ديسمبر٣١آما في الرصيد  ٤١٠٫٦٠٩ ٤٩٣٫٥٣٥

 
دات      تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية إستثمار في وسائل إستثمار مرآبة وموجودات أخرى مالية مر              ل التعه ة مث آب

ا من                   المدينة المضمونة والتي يعتمد أدائها على ضمانات موجودة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وتتكون معظمه
 . موجودات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية

 
ي   ا ف سمبر ٣١آم تثمارات       ٢٠٠٨ دي ذه اإلس ة له ة العادل مية والقيم ة اإلس ت القيم م و  ١٫٢٤٣٫٢٥٩، بلغ ف دره  أل

والتي نتجت عن    لألزمة المالية العالمية  وقد تأثرت هذه األوراق المالية سلبيًا نتيجة        .  ألف درهم على التوالي    ٩١١٫٠٣٨
ة            هبوط   دة األمريكي ات المتح ي الوالي انوي ف ة الث ات العقاري ات       في سوق الرهون ي الوالي رة ف ة األخي واألحوال التأميني

ة في اإلخالل                 وما تبعها من أزمة السيولة     وأوروبا   المتحدة األمريكية  ادة مهم ا زي تج عنه ي ن .  وحالة السوق السلبية والت
 . ألف درهم لمقابلة اإلنخفاض من التعرضات لهذه األوراق٤٠٠٫٣٠٠لقد خصص البنك مبلغ 

 
اءً   ك بن ل إدارة البن ن قب ة م ة العادل ي القيم اض ف ة عن اإلنخف سائر الناتج دير الخ م تق د ت الي لق سوق الح ى وضع ال  عل

 .والظروف اإلقتصادية المتوقعة لهذه اإلستثمارات
 

شارين لمحفظة         " بالك روك "و  " بريكانيا"لقد عّين البنك مستشارين مستقلين وهما        وذلك ليعملوا آمديري أصول ومست
ق آامل ومراج           السنةباإلضافة فإنه خالل    . اإلستثمارات المرآبة  ى توثي ذه         تعاقد البنك ليحصل عل ع ه ة الترآيب لجمي ع

 .األصول
 

دموا     تثمار ويق ويقدم هذين المستشارين النصح من أجل إعادة جدولة بعض من التعرضات في الوقت المالئم وإلغاء اإلس
 .التقييم للقيمة اإلقتصادية الممكن تحصيلها لهذه اإلستثمارات



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٣٨ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨يسمبر  د٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( استثمارات في أوراق مالية ١٠
 

ة إن                           ّدرة المحتمل صادية والخسارة المق ة اإلقت يم القيم ة لتقي ة والكمي اليب النوعي زيج من األس لقد إستخدم المستشارون م
ع إفتراضات           . وجدت، لإلستثمارات في األوراق المالية     رة بخصوص    إن نماذج التقييم تستخدم عدة سيناريوهات م متغي

ل عناصر             . قتصادي المتغيرة تقلب األسعار وحجم الهبوط اإل     ى تحوي ة عل ات مبني وتغير هذه النماذج إفتراضات الرهون
المخاطر لتقييم حدة الخسائر المحتملة على اإلستثمار، وتقوم أيضًا باختبار نقاط الخسائر لفئات محددة من المخاطر التي       

 .تتمثل في اإلستثمارات اإلفرادية
 

يم و        سوق                    إن تحديد النماذج، ومضامير التقي ة ال ديلها لديناميكي تم تع صادية ي ة اإلقت يم القيم ي تقي ستخدمة ف المدخالت الم
تثمارات      ساندة اإلس رهن لم ة ال ه وطبيع ق ب د األصل المتعل ك بخصوص بن سنودة  . وذل امالت الم رات للمع إن المؤش

سبة    بقروض بما فيها التحرآات المهمة في أسعار القروض على أساس أسبوعي والتي تكون أعلى عن مب                 دد أو ن غ مح ل
وي  ز المئ ل من المرآ ى أق دنى إل د ت يم، آقرض ق ر الق ادة تغيي ا إلع تم التحصل عليه ددة ي ين آل أسعار ٢٥مح  من ب

ى                . القروض في القطاع   ة إل باإلضافة إلى مؤشرات لقياس ترآيب التعهدات المدينة المضمونة والتي تضم فحص المقرب
د   ) ١(تي تكون في وضع معين الغطاء، تقييم الرهونات المتعلقة بها ال   ر من    (زادت نسبة القرض المجه  ٦٠إخالل ألآث

ا                    ) ٢( بمبلغ محدد أو     )يوم، إغالق الرهن وتحرآات التعهدات     تج عنه د ين اد ق ين من اإلجه ى حد مع تكون قد وصلت إل
ال فحص التحول            ؤ بإحتم دي، التنب دفق النق اذج الت ا (إنتهاك وتضم التحليالت النوعية األخرى نم رهن أو غطاء   زي دة ال

 ). الفوائد
 

ر          ضم تغي ا وت تثمارات آم ى اإلس رة عل رات المجب صنيف، آالمؤش ر الت ل لتغي أثير المحتم ة الت ات آمي ضم القياس وت
 .التصنيف على األصول ضمن المحفظة

 
اطر د األقصى للتعرضات للمخ ةاإلئتمان إن الح ة المدي ددة بالقيم ة مح ي األوراق المالي تثمارات ف ى اإلس ذه  عل ة له رج

تثمارات شكل     . اإلس تثمارات ب ديها اإلس ي توضع ل سة والت راف المعاآ ة لألط صنيفات اإلئتماني ة الت ك بمراقب وم البن يق
 . نظامي

 
 

  زميلةات في شرآاتإستثمار ١١
 

 اسم الشرآة الزميلة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧
   درهمألف   درهمألف 

    
 دربرها  إتش بي آابيتالآر ٤٫٣٢٧٫٥٢٩ - 
    .خ.م.أبوظبي التجاري للتمويل ش ١٠٠٫٠٠٠ - 
    
     ديسمبر٣١القيمة المدرجة آما في  ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ - 
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٣٩ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع ( زميلةات في شرآاتإستثمار ١١
 

 :هي آما يلي آات الزميلةفي الشرتفاصيل استثمار البنك إن 
 
      الملكية ـةنسب التأسيس بلد الرئيسي النشاط الزميلة الشرآات 
راد           آر إتش بي آابيتال برهارد )أ شرآات واألف ة لل تقديم آافة الخدمات البنكي

ة  شارات المالي المية واإلست دمات اإلس والخ
 والتأمين واإلستثمارات العقارية

 %٢٥ ماليزيا
 

     
 %٢٠ اإلمارات العربية المتحدة التمويل العقاري .خ.م.بوظبي التجاري للتمويل شأ )ب
 
اريخ  ) أ( ايو ١٤ بت اري   ٢٠٠٨ م وظبي التج ك أب ل بن ة بالكام ة المملوآ رآته التابع ن خالل ش ك م تحوذ البن ، اس

ك  من حقوق ملكية  %٢٥اس دي أن برهارد على ) ماليزيا(هولدينغ   ال   آربن ي آابيت ا   إتش ب ا  ، مدربره اليزي
  .")الشرآة الزميلة("

ات              تكلفة  تم اإلعتراف بالزيادة في      ة للموجودات والمطلوب ة العادل اإلستحواذ عن صافي حصة البنك في القيم
ة       ة المحددة البالغ م    ٢٫٠٤٨٫٣٩٠ والمطلوبات الطارئ م       ألف دره شهرة وت ة المدرجة         آ ا ضمن القيم إدراجه

ة     ي                 قامت اإلدا   .لإلستثمار في الشرآات الزميل تثمارات ف ة المدرجة لإلس ي آامل القيم يم اإلنخفاض ف رة بتقي
 . وحددت عدم وجود خسائر إنخفاض القيمة في السنة الحالية٤/٤الشرآات الزميلة آما هو مبين في إيضاح 

ة  ا بورصة    فيمدرجة    أدوات حقوق ملكية بنك آر إتش بي آابيتال برهارد         إن ا،    ،ألوراق المالي وبلغت   ماليزي
 . الف درهم٢٫٢٣٣٫٧٣٦ مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في  المدرجة آماتثماراتقيمة االس

ك     ة وذل شرآة الزميل اح ال ي أرب ك ف صة البن ديل ح م تع اتت بية  للفروق ايير المحاس ل المع ن تحوي ة م  الناتج
 . للتقارير الماليةالمعايير الدوليةالماليزية إلى 

ل ش       لكيةحقوق م من  % ٢٠خالل السنة، قام البنك بالمساهمة بنسبة        ) ب( وظبي التجاري للتموي ارات   .خ.م.أب ، اإلم
  .العربية المتحدة

  
      :٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠لشرآات الزميلة آما في لالملخصة   المدرجةأحدث المعلومات الماليةفيما يلي 

          درهمألف 
 مجموع الموجودات   ١١١٫٣٩٤٫٩٩٨
    مجموع المطلوبات  ١٠٣٫٣٥٩٫١٢٤

    
    صافي الموجودات   ٨٫٠٣٥٫٨٧٤

    
     األخرىإيرادات التشغيلو الفوائد  إيراداتمجموع   ٤٫٧٧٨٫١١٩

    
    الفترةمجموع ربح    ٩٠٧٫٥٤٣



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٠ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 إستثمارات عقارية ١٢
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
    
  يناير١آما في   ٤٤٥٫٧٣٠ - 

 إضافات -  ٩٠٫٠٧٦
 تحويل من ممتلكات ومعدات، بالصافي ٨٫٦١٤ ٦٠٫٢٩٣
    زيادة في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية  ١٧٨٫١٤٨ ٢٩٥٫٣٦١

    
     ديسمبر٣١آما في   ٦٣٢٫٤٩٢ ٤٤٥٫٧٣٠

 
ة   لالالقيمة العادلة   د  تم تحدي  تثمارات العقاري ك    س ل    للبن ي  من قب ستقلين  ن مقّيم ك         م م صلة بالبن ة     ي .  ليست له دير القيم تم تق

ديالت             ب  بانتظام العادلة لإلستثمارات العقارية   ع التع إعتبار األسعار الحالية لنفس العقارات في نفس الموقع والظروف، م
إن التاريخ  . و الظروف اإلقتصادية منذ تاريخ حصول العملية بهذه األسعار        ليتم عكس أي تغيرات في الطبيعة، الموقع، أ       

ك   إن جميع اإلستثمارات العقارية .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١لتقييم اإلستثمارات هو   الفعلي   ة     للبن ارات العربي ي اإلم ودة ف موج
 المتحدة

 
 

  موجودات أخرى  ١٣
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
     

 فوائد مستحقة القبض    ٧٧٥٫٧١١  ٦٦٤٫٧١٨
 ضرائب مستقطعة  ١٧٫٥٩١  ٣٧٫٩٣٧
 دفعة مقدمة لشراء إستثمار  -   ٩٣٫٦٦٢
 مصاريف مدفوعة مقدما   ١٤٥٫٤٣٧  ١٢٦٫٨٦٧
 رصيد مقاصة مدين  ٧٠٫٥٦٢ ١٨٠٫٤٤٨
 أوراق قبول  ٨٨٧٫٦٦٩ ٤٩٣٫١٢٠
    أخرى  ٣١٣٫١٥٢ ١٥٥٫٩٦٩

     
٢٫٢١٠٫١٢٢ ١٫٧٥٢٫٧٢١      

 
 . تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤١ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ممتلكات ومعدات، صافي ١٤
 المجموع

  أعمال رأسمالية
 قيد التنفيذ

  وملحقات معدات
 الحاسب اآللي

  أثـاث
  بملكية حرةعقارات  عقارات مستأجرة وسيارات ومعدات

  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف 
  أو التقييمالتكلفة      

 ٢٠٠٧  يناير١ ٤٤٢٫٣٢٦ ٣٠٫٩٤٠ ٧٩٫٠٩٣ ١٧١٫٥٢٠ ٤٣٫٣٤٨ ٧٦٧٫٢٢٧
  عملةفرق -  ٥٩٣ ٧٥١ ٥٠ -  ١٫٣٩٤
 إضافات خالل السنة ٢٠٫٣٢٨ ٦٦٨ ٤٫٣٩٤ ٦٫٤٤٤ ٦١٫١٩٢ ٩٣٫٠٢٦

 - ٦٢٫٧٧٠( )  تحويالت ١٥٫٨٥٥ ٢٤٫٩٣٥ ٨٫٨٢٢ ١٣٫١٥٨
٢٫٥١١( ) ٢٫٥١١( )  تحويل إلى المصاريف -  -  -  - 
٦٤٫٨٣٣( )  -  -  -  - ٦٤٫٨٣٣( )  يةتحويل إلى إستثمارات عقار

٥٠٠( )  -  -  -  - ٥٠٠( )  إستبعادات
            
       

 ٢٠٠٨ يناير ١ ٤١٣٫١٧٦ ٥٧٫١٣٦ ٩٣٫٠٦٠ ١٩١٫١٧٢ ٣٩٫٢٥٩ ٧٩٣٫٨٠٣
٢٫٠٥٣( )  - ٧٩( ) ٩٣٤( )  - ١٫٠٤٠( )   عملةفرق

 إضافات خالل السنة ١٫٣٦٧ ٣١٧ ١١٫٦٥١ ٣٫٥١٥ ١٤٠٫٣١٣ ١٥٧٫١٦٣
 - ٥٢٫٥٥٠( )  تحويالت ٦٫١٤٨ ٨٫٠٥٤ ٩٫٦٣٦ ٢٨٫٧١٢

٢٫٣٦٥( ) ٢٫٣٦٥( )  تحويل إلى المصاريف -  -  -  - 
٢٤٫٨٢١( )  -  -  -  - ٢٤٫٨٢١( )  تحويل إلى إستثمارات عقارية

            
       

 ٢٠٠٨  ديسمبر٣١ ٣٩٤٫٨٣٠ ٦٥٫٥٠٧ ١١٣٫٤١٣ ٢٢٣٫٣٢٠ ١٢٤٫٦٥٧ ٩٢١٫٧٢٧
            
  المتراآماالستهالك      

 ٢٠٠٧  يناير١ ١١٥٫٩٧٥ ١٤٫٤٩٩ ٥١٫٣١٣ ٧٣٫٤١٦ -  ٢٥٥٫٢٠٣
  عملةفرق -  ٢٢ ٦٧٤ ٣٧ -  ٧٣٣

 محمل خالل السنة  ١٧٫٦٣٣ ٣٫١١١ ٩٫٣٤١ ٢٠٫١٦٧ -  ٥٠٫٢٥٢
٤٫٥٤٠( )  -  -  -  - ٤٫٥٤٠( )  تحويالت
٣٤٦( )  -  -  -  - ٣٤٦( )  إستبعادات

            
       

 ٢٠٠٨ يناير ١ ١٢٨٫٧٢٢ ١٧٫٦٣٢ ٦١٫٣٢٨ ٩٣٫٦٢٠ -  ٣٠١٫٣٠٢
٨٨٤( )  - ٤٨( ) ٨٢٥( )  - ١١( )   عملةفرق

 محمل خالل السنة  ١٤٫٩٧٠ ٥٫٥٨٥ ١٢٫٠٨٠ ٢٤٫٦٩٥ -  ٥٧٫٣٣٠
١٦٫٢٠٧( )  -  -  -  - ١٦٫٢٠٧( )  تحويل إلى إستثمارات عقارية

            
      

 ٢٠٠٨  ديسمبر٣١ ١٢٧٫٤٧٤ ٢٣٫٢١٧ ٧٢٫٥٨٣ ١١٨٫٢٦٧ -  ٣٤١٫٥٤١
            
 المدرجةصافي القيمة       

 ٢٠٠٨  ديسمبر٣١ ٢٦٧٫٣٥٦ ٤٢٫٢٩٠ ٤٠٫٨٣٠ ١٠٥٫٠٥٣ ١٢٤٫٦٥٧ ٥٨٠٫١٨٦
            
       

 ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ ٢٨٤٫٤٥٤ ٣٩٫٥٠٤ ٣١٫٧٣٢ ٩٧٫٥٥٢ ٣٩٫٢٥٩ ٤٩٢٫٥٠١
            



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٢ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة مستحقة للبنوك ١٥
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
     

 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ٩٩٨٫٣٤٢  ٢٢٧٫٨٢٥
     بنوك-ودائع   ٥٫٩٠٦٫٩٢١  ٥٫٣٧٠٫٥٥١

     
٦٫٩٠٥٫٢٦٣ ٥٫٥٩٨٫٣٧٦      

 
 

 ودائع العمالء ١٦
٢٠٠٨   ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
 :الفئة    

 تحت الطلب ألجل وودائع   ١٤٫٦٥٣٫٨٢٨  ١٣٫٣٤٧٫٨٣٨
 ت توفيرحسابا  ١٫٢٣٠٫٦٤٨  ١٫١١٤٫٢٣٥
 ودائع ثابتة  ٦٤٫٤٣٨٫٧٠٢  ٣٨٫٨٦٦٫٨٤٦

 )٨إيضاح  (ودائع حكومية طويلة األجل  ٥٤٥٫٤٠٠  ٦٠٩٫٤٨٠
 إسالمية منتجات ودائع متعلقة ب  ٢٫١١٥٫٠٦٢  - 

     أوراق تجارية باليورو  ١٫٣٧٧٫١٨١  ٣٫٢٢٢٫٤٢١
     

٨٤٫٣٦٠٫٨٢١  ٥٧٫١٦٠٫٨٢٠      
 :القطاع    

 أفراد  ١٥٫٤٨٩٫٤٦١  ١٧٫٧٥٥٫٨٦٣
 تجاري  ٣٨٫٦٩٠٫١٠٢  ٢٥٫٢٩٨٫٠٣٥
     حكومي  ٣٠٫١٨١٫٢٥٨  ١٤٫١٠٦٫٩٢٢

     
٨٤٫٣٦٠٫٨٢١ ٥٧٫١٦٠٫٨٢٠      

 
 . في المملكه المتحدة وبلدان اوروبيه اخرىغالبيتها صدرت عالميًا و باليوروتجارية األوراق الاصدار تم 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٣ 

 
 ة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالي

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع (ودائع العمالء ١٦
 

 : إسالمية ما يلي المتعلقة بمنتجاتلودائعتتضمن ا
 

٢٠٠٨   ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

 المنتجات    
 ة وحسابات توفيربودائع مضار  ١٥٨٫٦٩٧  - 
 ودائع وآالة  ١٫٩٣٧٫٩٨٤  - 
     وديعة  ١٨٫٣٨١  - 
     
 -  ٢٫١١٥٫٠٦٢      

 
 ). ال شيء– ٢٠٠٧( ألف درهم ٢٧٫٨٦٥إن توزيعات أرباح حاملي ودائع وآالة خالل السنة بلغت 

 
 

 لتحويلاأوراق مالية إلزامية  ١٧
 

ة        ٤٫٨٠٠٫٠٠٠خالل السنة، أصدر البنك أوراق مالية إلزامية التحويل بقيمة إسمية بلغت               م قابل ى     ألف دره ل إل للتحوي
ى أن      .  سنوات من تاريخ اإلصدار٣أسهم عادية جديدة خالل   دة عل ة المتح ارات العربي ة اإلم أعتمد البنك المرآزي لدول

ل   تعد األوراق المالية   ة التحوي ة   من   اإللزامي ى    آفاي ة األول ال الطبق ات األ بموجب  " ١"رأس م ة متطلب ذلك  ًا ووفق نظم  ل
نة                    ).٤٥إيضاح  (تشمل في إحتساب آفاية رأس المال        ع س ل آل رب اريخ التحوي ى ت ذه األوراق حت ى ه تستحق فوائد عل

  .بالسنة% ١٫٥بسعر ايبور زائد 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٤ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع (لتحويلاأوراق مالية إلزامية  ١٧
 

زام               إن العائدات المستلمة من إصدار األورا      ى عنصر اإللت سيمها إل م تق د ت ل ق ة التحوي ة اإللزامي شأ   ق المالي ذي ين  من ال
 :حقوق ملكية البنك آما يلي لتسليمالمتبقية المستقبلية وعنصر حقوق الملكية، والذي يمثل القيمة دفعات الفوائد 

   
 ٢٠٠٨     

          درهمألف 
 يللتحوإلزامية اعوائد إصدار سندات     ٤٫٨٠٠٫٠٠٠

٢١٫٦٣٥( )     تكلفة اإلصدار  
     

 المحصلةصافي العوائد     ٤٫٧٧٨٫٣٦٥
١٤٤٫٤٨٢( )     عنصر اإللتزام عند اإلعتراف األولي  

     
     عند اإلعتراف األوليحقوق الملكيةعنصر     ٤٫٦٣٣٫٨٨٣

     
 عنصر اإللتزام عند اإلعتراف األولي    ١٤٤٫٤٨٢
 تكلفة الفائدة للسنة    ١٦٨٫١٠٦
١٤٤٫١٥٣( )     السنةالفائدة المدفوعة خالل   

     
١٦٨٫٤٣٥        

 
 

ة      . سنويًا% ٧٫٨٠ بتطبيق سعر الفائدة الفّعال بمعدل       للسنةالفائدة المحملة   تم إحتساب    يتم قياس عنصر المطلوبات بالتكلف
 .المطفأة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٥ 

 
 دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  قروض قصيرة ومتوسطة األجل ١٨
 األداة العملة   خالل سنة   سنوات٣-١   سنوات٣أآثر من   المجموع  : آما يليهي ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل آما في 

              درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  -   -   ١٢٦٫٤٨٩  ١٢٦٫٤٨٩
  يورو  ٢٥٦٫٣٦٦  -   -   ٢٥٦٫٣٦٦
  دوالر هونج آونج  -   ٤٧٫٣٩٤  ٩٤٫٧٨٧  ١٤٢٫١٨١
  ين ياباني  -   ٢٠٢٫٩١٧  -   ٢٠٢٫٩١٧

  جنيه استرليني   -   ٢٫٦٧٧٫١٥٨  -   ٢٫٦٧٧٫١٥٨
  آرونا سلوفاآية  -   -   ١٢٧٫٦٢٩  ١٢٧٫٦٢٩
  رند جنوب أفريقيا  -   -   ٣٩٫٠٨٣  ٣٩٫٠٨٣

  فرنك سويسري  -   ١٫٥٥٠٫٢٢٥  -   ١٫٥٥٠٫٢٢٥
  دوالر سنغافوري  -   ٣٦٩٫٧٤٩  -   ٣٦٩٫٧٤٩
  ليرة ترآي  -   -   ٨٨٫٥٢٧  ٨٨٫٥٢٧

  درهم إماراتي   ٤٫١٦٠٫٠٠٠  -   ١٫٧٥٣٫٠٠٠  ٥٫٩١٣٫٠٠٠
                  دوالر أمريكي  ٢٣٨٫٧٤٥  ٣٫٧٨٣٫١٩٠  ٧٣٫٤٦٠  ٤٫٠٩٥٫٣٩٥
٤٫٦٥٥٫١١١  ٨٫٦٣٠٫٦٣٣  ٢٫٣٠٢٫٩٧٥  ١٥٫٥٨٨٫٧١٩    
 قرض مشترك دوالر أمريكي  ١٫٨١٩٫٩٧٢ ٣٫٤٧٤٫٦٥٨  ٦٫٩٧٨٫٧٠٠ ١٢٫٢٧٣٫٣٣٠

  يورو  ٨٢٠٫٣٧٢ -   -  ٨٢٠٫٣٧٢
                 أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم دوالر أمريكي  -   -   ١٫٤٦٩٫٢٠٠  ١٫٤٦٩٫٢٠٠
٧٫٢٩٥٫٤٥٥  ١٢٫١٠٥٫٢٩١  ١٠٫٧٥٠٫٨٧٥  ٣٠٫١٥١٫٦٢١                    

                  مقايضة عملةتعديالت القيمة العادلة من       ٤١٤٫٩٢٧
٣٠٫٥٦٦٫٥٤٨              

 .قد تم التحوط له بإستعمال عقود مقايضة العمالت المتداخلة)  ألف درهم٧٫٣٨٠٫٦٩٨ – ٢٠٠٧( ألف درهم ٨٫٢٨٠٫٢٤٦ة والمتوسطة األجل مبلغ تتضمن القروض القصير



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٦ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ١٨
 

 : آما يليهي ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١قروض قصيرة ومتوسطة األجل آما في إن تفاصيل ال
 

 األداة العملة   خالل سنة   سنوات٣-١   سنوات٣أآثر من   المجموع
              درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  ١٤٥٫٧٣٢  -   ١٦١٫٩٢٤  ٣٠٧٫٦٥٦
  يورو  -   ٢٧٠٫٨٢٩  -   ٢٧٠٫٨٢٩
  دوالر هونج آونج  ٤٧٫٠٨٣  -   ١٤١٫٢٤٩  ١٨٨٫٣٣٢
  ين ياباني  -   -   ١٦٤٫١١٣  ١٦٤٫١١٣
  دوالر نيوزيالندي   ٤٢٫٧٥١  -   -   ٤٢٫٧٥١

  جنيه استرليني   -   -   ٣٫٦٦٩٫٩٧٠  ٣٫٦٦٩٫٩٧٠
  آرونا سلوفاآية  -   -   ١٢٠٫٨٢٨  ١٢٠٫٨٢٨
  رند جنوب أفريقيا  -   -   ٥٣٫٩٨٥  ٥٣٫٩٨٥

  فرنك سويسري  ١٧٠٫٠٤٦  ٤٩٠٫٥١٨  ٩٨١٫٠٣٧  ١٫٦٤١٫٦٠١
  ليرة ترآي  -   -   ١١٦٫٦٦٥  ١١٦٫٦٦٥

  درهم إماراتي   ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٦٥٫٠٠٠  ١٫٧٥٣٫٠٠٠  ٥٫٧١٨٫٠٠٠
        دوالر أمريكي  ١٨٣٫٦٥٠  ٣٫٩٨٥٫٢٠٥  ٣٦٫٧٣٠  ٤٫٢٠٥٫٥٨٥

 ض مشتركقر         
١٫٧٨٩٫٢٦٢  ٧٫٥١١٫٥٥٢  ٧٫١٩٩٫٥٠١  ١٦٫٥٠٠٫٣١٥    

 أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم         
            دوالر أمريكي  -   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠  ٩٫١٨٢٫٥٠٠
                  دوالر أمريكي  -   -   ١٫٤٦٩٫٢٠٠  ١٫٤٦٩٫٢٠٠
                  مقايضة عملةتعديالت القيمة العادلة من   ١٫٧٨٩٫٢٦٢  ١١٫١٨٤٫٥٥٢  ١٤٫١٧٨٫٢٠١  ٢٧٫١٥٢٫٠١٥

٢١٨٫٢٤٩              
        

٢٧٫٣٧٠٫٢٦٤              



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٧ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(طة األجل قروض قصيرة ومتوس ١٨
 

دة       فائدة على   تستحق دفعات ال   سبة الفائ نة ون ا في   األوراق المالية غير المضمونة آل ربع س سمبر  ٣١آم هي   ٢٠٠٨ دي
 :آما يلي

 
     العملة خالل سنة  سنوات٣-١  سنوات٣أآثر من 

دوالر  دل سعر ال ى أساس مع دة عل فائ
د         نقطة   ٣٠األسترالي لثالثة أشهر زائ

 أساسية
 دوالر استرالي - -

فائدة على أساس ليبور لثالثة أشهر  - -
 . نقطة أساسية١٢زائد 

 يورو
فائدة على أساس معدل سعر هونج 

 ٢٩آونج المعروض لثالثة أشهر زائد 
 .نقطة

فائدة على أساس معدل سعر هونج 
آونج المعروض لثالثة أشهر زائد 

 . نقطة٣٥
 دوالر هونج آونج -

% ١٫٦٦ر فائدة بمعدل ثابت بسع -
 .بالسنة

 ين ياباني -
% ٥٫٦٢٥فائدة بمعدل ثابت بسعر  -

 .بالسنة
 جنيه استرليني  -

فائدة على أساس بريبور لثالثة أشهر 
 . أساسية نقطة١١زائد 

 آرونا سلوفاآية - -
فائدة على أساس جيبار لثالثة أشهر 

 . أساسية نقطة٤١زائد 
 رند جنوب أفريقيا - -

بور لثالثة أشهر فائدة على أساس لي -
فائدة بمعدل نقاط أساسية و ١٠زائد 

 .بالسنة% ٢٫٧٦ثابت بسعر 
 فرنك سويسري -

% ٤٫٠٨فائدة بمعدل ثابت بسعر  -
 .بالسنة

 دوالر سنغافوري -
% ١٢٫٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 

 .بالسنة
 ليرة ترآي - -

ة أشهر فائدة على أساس ايبور لثالث  .بالسنة% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 أساسية نقطة ٥٢صفر إلى زائد 

على أساس ايبور لستة أشهر فائدة و
 . نقاط أساسيًة٨أساسية زائد 

 درهم إماراتي 

% ٥٫٣٨٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

% ٥٫٢٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 ٣٠سنويًا وثالثة أشهر ليبور زائد 

 . نقطة أساسية٣٥إلى 
 أشهر فائدة على أساس ليبور لثالثة

 .أساسية نقطة ٣٠ إلى ٢٤زائد 
 دوالر أمريكي

 
ادل                 ون يع سعر آوب ى        ٢٥تستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك آل شهر ب ية إل ية     ٢٧٫٥ نقطة أساس  نقطة أساس

ادل             وزيادة على ليبور لشهر،      ون يع سعر آوب نة ب ع س شترك آل رب  نقطة  ٢٧٫٥تستحق دفعات الفائدة على القرض الم
نة         زيادة على ليبور لثالثة أشهر  نقطة أساسية ١١٠ إلىأساسية   شترك آل س ى القرض الم دة عل ستحق دفعات الفائ ، وت

يحق للبنك أن يمدد القرض المشترك لمدة عامين إضافيين من            .  نقطة أساسية على ليبور لسنة     ١١٥بسعر آوبون يعادل    
ة الثا          .تاريخ اإلستحقاق  ى األوراق المالي دة عل ون              تستحق دفعات الفائ سعر آوب نة ب ع س ائم آل رب سعر صرف ع ة ب نوي

 . نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر٦٠يعادل 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٨ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ١٨
 

آقرض  ت مالية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي مؤهلة      تم الحصول على األوراق المالية الثانوية من مؤسسا       
ام            ثانوي رأسمالي  ة ع ى ولغاي دل            ٢٠١١ بالدرجة الثانية للخمس سنوات األول ا بمع تم إطفاؤه ك ي د ذل نويًا  % ٢٠ وبع س

ة  ال ٢٠١٦ولغاي ة رأس الم ساب آفاي ك ألغراض إحت ضاح ( وذل ام ) ٤٥إي ترجاعها خالل ع تم إس م ي م ت. ٢٠١١إذا ل
  .إعتماد هذا من قبل البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ة             ستخدمة بقيم  ٨٥٠٫٠٠٠ – ٢٠٠٧( ألف دوالر أمريكي       ١٧٥٫٠٠٠لدى البنك أيضًا تسهيالت غير مضمونة وغير م
 .من مجموعة بنوك مع فترة سحب لسنة واحدة) ألف دوالر أمريكي

 
 

 مطلوبات أخرى ١٩
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   رهمدألف 
     

 فوائد مستحقة الدفع  ٦٧٣٫٧٨٢  ٥٤٧٫٧٤٢
 مخصصات نهاية الخدمة للموظفين  ١٠٩٫٩٠٦  ٦٧٫٦١٠
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  ٥٠٣٫٩٦٨  ٧٧٫١٤٣
 حساب مقاصة دائن  ٢٧١٫١٩٤  ٣٤٧٫٦٢٧
 إيرادات مؤجلة  ١٠٨٫٨٦٣  ١٠٤٫١٢٣
 أوراق قبول  ٨٨٧٫٦٦٩  ٤٩٣٫١٢٠
    أخرى  ٨٩٢٫٦٤٣  ٦٢٢٫٠١٢

     
٣٫٤٤٨٫٠٢٥ ٢٫٢٥٩٫٣٧٧      

 
 . تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان

 
 

 رأس المال ٢٠
   المصرح به   المصدر والمدفوع بالكامل

٢٠٠٨  ٢٠٠٧     
   ألف درهم  درهمألف   درهمألف 

       
       درهم١اسهم عادية بقيمة   ٤٫٨١٠٫٠٠٠  ٤٫٨١٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٤٩ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(رأس المال  ٢٠
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   عدد األسهم  درهمألف   عدد األسهم  درهمألف 
         

   يناير١آما في   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠
       أسهم منحة مصدرة خالل السنة  ٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨١٠٫٠٠٠  -   - 

         
        ديسمبر٣١آما في   ٤٫٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٨١٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠

 
ل آامل األسهم ال       ،  ٢٠٠٦سنة  خالل   ة من     تم تحوي ل   مملوآ ة         قب تثمار والبالغ وظبي لالس ة أب  من راس  % ٦٤٫٨٤١هيئ

م        بوظبي لالستثمار   مجلس أ مال المصدر والمدفوع الى     ال انون رق ام    ١٦وذلك بموجب الق ساهمو   . ٢٠٠٦ من ع وافق م
 . ٢٠٠٧ مارس ١٨العاديه للبنك التي عقدت في غير  العموميةلجمعية في إجتماع ا األسهمهذه البنك بتحويل 

 
اريخ   دة بت سنوية المنعق ة ال ة العمومي اع الجمعي ي إجتم ساهمون ف ق الم ل ٢١واف سنة ٢٠٠٨ ابري اح ل ع أرب ى توزي  عل

غ      % ١٠ ألف درهم تتكون من توزيعات نقدية بنسبة         ١٫٢١٠٫٠٠٠ بقيمة   ٢٠٠٧  ٤٠٠٫٠٠٠من رأس المال المدفوع تبل
 . ألف درهم٨١٠٫٠٠٠مة من رأس المال المدفوع بقي% ٢٠٫٢٥ألف درهم وأسهم منحة بمعدل 

 
 

 االحتياطيات   ٢١
 االحتياطي النظامي

من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي % ١٠، يتم تحويل ١٩٨٠ لسنة ١٠ من القانون االتحادي رقم ٨٢وفقا للمادة رقم   
اطي النظامي               . النظامي غ رصيد االحتي ك ا      % ٥٠يمكن للبنك إيقاف هذا التحويل عندما يبل دفوع من رأسمال البن إن . لم

 .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع
 االحتياطي القانوني

تم     ٨٤والمادة رقم   ) وتعديالته (١٩٨٤ لسنة   ٨وفقا لقانون الشرآات التجارية االتحادي رقم         من النظام األساسي للبنك، ي
ل  انوني % ١٠تحوي اطي الق ى االحتي سنة إل اح ال ن صافي أرب ل ع . م ذا التحوي اف ه ك إيق ن للبن غ رصيد يمك دما يبل ن

 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأسمال البنك المدفوع% ٥٠االحتياطي القانوني 
 االحتياطي العام 

ام                        ٨٤وفقًا للمادة    اطي ع ي احتي سنة إل اح ال اءاً  في النظام األساسي للمصرف، تم تحويل نسبة إضافية من صافي أرب  بن
ام                 يمكن للبنك    . على توصية مجلس اإلدارة    اطي الع غ رصيد االحتي دما يبل ل عن ذا التحوي اف ه ال     % ٢٥إيق ي رأس م ف

 . إن هذا االحتياطي ممكن أن يستخدم فقط بناءًا على توصية مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين. البنك المدفوع
 احتياطي طوارئ

ر المتوقع                  ستقبلية غي ة المخاطر أو الطوارئ الم تج عن             لقد تم انشاء هذا االحتياطي لمقابل د تن ي ق ر المنظورة الت ة وغي
 .المخاطر البنكية العامة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٠ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 سهم للموظفين األ خيار شراءبرنامج  ٢٢
 

وظفين     و") البرنامج(" للموظفين    طويل األجل  برنامج خيار شراء األسهم    البنك   آونخالل السنة،    دير الم  ذلك بغرض تق
امج،      .وإبقائهم الجيدين   الرئيسيين ًا للبرن وظفين        ووفق نح الم يتم م ك     أسهم   س ي البن يتم شراؤها       ف ي س ددة    والت بأسعار مح

ساب إلى تاريخ في التوحيد وهي شرآة تضم  ACB LTIP (IOM) LIMITED   وسيتم اإلحتفاظ بهم من قبل . اإلآت
 .هامن تاريخ منحتبدأ  سنواتفترة ثالث تكتسب على الممنوحة  إن األسهم

 
ك        برنامج خيار الشراء   بموجب نح البن ذآور أعاله، م ة بلغت           الم ة عادل سيين أسهم بقيم وظفين الرئي ألف   ٣٨٫١٣١  للم

 .سنوات من تاريخ المنح ٣ لمدة ثابت  معدل بها في بيان الدخل على أساسدرهم من تاريخ المنح، وتم اإلعتراف
 
 

  مقترحة للتوزيعأنصبة أرباح ٢٣
 

ة سنة المنتهي يلل سمبر ٣١  ف رح مجلس اإلدارة ، ٢٠٠٨ دي ى إقت تم عل ةأن ي اح نقدي ع أرب ة توزي  ألف ٤٨١٫٠٠٠ بقيم
م   ٤٠٠٫٠٠٠دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة : ٢٠٠٧(. من رأس المال المدفوع آتوزيعات% ١٠درهم تمثل     ألف دره

ة   ة بقيم هم منح ي  ٨١٠٫٠٠٠وأس م والت ف دره ل  أل والي  % ٢٠٫٢٥و % ١٠تمث ى الت دفوع عل ال الم ن رأس الم ). م
 .يخضع هذا إلى إعتماد المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية

 
 

 إيرادات الفوائد ٢٤
٢٠٠٨ ٢٠٠٧   

   درهمألف  درهمألف 
    

 قروض وسلفيات للبنوك  ٦٠٨٫٢٧٩ ٩٦٠٫٠٥٩
  للعمالءقروض وسلفيات  ٥٫١٩٤٫٩٢٦ ٤٫٨٢٤٫٠٨١
    إستثمارات في أوراق مالية  ١٤٢٫٧٠٥ ٢٠٨٫٠٨٤

    
٥٫٩٤٥٫٩١٠ ٥٫٩٩٢٫٢٢٤      

 
د        ٢٠٠٧سنة  في   رادات الفوائ تثمارا  من  تضمنت إي ة       ت إس ي أدوات مالي ى    ف غ   عل م      ١٣٫٠٨٦مبل  عن  نتجت  ألف دره

ى االستثمارات المحتفظ بها     ا بال           حت م إدراجه ي ت اريخ االستحقاق والت أة    ت ة المطف نة       . تكلف م تتضمن س رادات  ٢٠٠٨ل  إي
 . خالل السنةشطبها أو إستبعادها تم اإلستثمارات هذه ألنمماثلة 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥١ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  الفوائدمصاريف ٢٥
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
     

 لبنوكاودائع   ٢٧٩٫٦١٢  ٣٧٢٫٤٢٦
 لعمالءاودائع   ١٫٨٢٠٫٨٨١  ٢٫٠٥٩٫٦٣٦
 أوراق مالية مدينة تم إصدارها ومطلوبات تابعة  ١٫١٦٨٫٨٣٥  ١٫٢٧١٫٧٤٧

    فوائد أوراق مالية إلزامية التحويل  ١٦٨٫١٠٦  - 
     

٣٫٤٣٧٫٤٣٤ ٣٫٧٠٣٫٨٠٩      
 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٢٦
٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

  درهمألف  درهمألف 
   
  الرسوم والعموالت منإيرادات  

 رسوم بنكية لألفراد ٤٦٢٫٦٤٩ ٣١٠٫٩٩٥
 رسوم بنكية للشرآات ٣٢٠٫٤٦٨ ٣٥٤٫٢٢٩
 رسوم األنشطة البنكية اإلستثمارية ١٧٠٫١٤١ ٩٦٫٢١٤
 رسوم وساطة ٣١٫١٠٩ ٣٧٫٦١٢
 إلئتمان واألنشطة اإلئتمانية األخرى اصناديقرسوم من  ٥٢٫٥٨٩ ٨٣٫٢٣٦
    رسوم أخرى ١٧٫٥٧٩ ١٥٫٦٧٦

   
 الرسوم والعموالت إيراداتمجموع  ١٫٠٥٤٫٥٣٥ ٨٩٧٫٩٦٢

   
٢٤٫٠٠٢( ) ٧٢٫٤٤١( )     عموالتالرسوم والمصاريف 

   
    الرسوم والعموالت إيراداتصافي  ٩٨٢٫٠٩٤ ٨٧٣٫٩٦٠



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٢ 

 
 ول البيانات المالية الموحدة إيضاحات ح

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 صافي الربح من التعامل بالعمالت األجنبية ٢٧
 

ة صافي   العمالت األجنبي ل ب ن التعام ربح م ضمن صافي ال اجرةيت اح المت ود أرب ن العق ة م سائر الناتج اح والخ ، األرب
 .والفروقات الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المالية للبنك، قبليةالعقود المست، الخيارات، واآلجلةالفورية 

 
 

 واإلستثمار إستثمارات لغرض المتاجرة أرباحصافي  ٢٨
 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
١٠٫٦٨٧ ٤٥٫٢٩٥( )  متاجرةغرض المن إستثمارات لأرباح  )/خسائر(
    ات متاحة للبيعربح بيع إستثمار  ٨٩٫٢٥٢  ٦٠٫١٦١

     
٧٨٫٥٦٥ ١٠٥٫٤٥٦     

 
 

 الموجودات الماليةخسائر إنخفاض قيمة  ٢٩
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
    

٧٥٨٫٤٤٠ ١٤٣٫٣٦٣  
  إنخفاض القيمة على القروض والتسهيالت، مخصصات

 صافي من المبالغ المستردة  
٢٩٦٫٠٧٠ ٤٩٣٫٥٣٥  

ة              إنخف  مخصصات ي األوراق المالي تثمارات ف ى اإلس ة عل  –اض القيم
 )١٠إيضاح (

٤٤٣٫٦٣٧ ٦٦٫٠٦٠  
  عدم تسديد إئتمان من مقايضاتإنخفاض القيمة  مخصصات

    )٨إيضاح ( 
    

١٫٤٩٨٫١٤٧ ٧٠٢٫٩٥٨      



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 العائد على السهم ٣٠
  والمخفض على السهمالعائد األساسي

ى               ي شرآة األم عل ي ال ة ف تم احتساب العائد األساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حقوق الملكي
 :المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي

 
٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

  درهمف أل درهمألف 
   

    )أ ()بآالف الدراهم(صافي أرباح السنة العائدة إلى مساهمي البنك  ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٫٩٨٧٫٥١٨
   

 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل السنة  ٤٫٨١٠٫٠٠٠ ٤٫٨١٠٫٠٠٠
 - ١٫٠١٨( )

ا           : ينزل دد األسهم الناتجة من برن ار شراء     المتوسط المرجح لع مج خي
    األسهم للموظفين

   
٤٫٨٠٨٫٩٨٢ ٤٫٨١٠٫٠٠٠ 

الل  دار خ ي اإلص هم ف دد األس رجح لع ط الم سنةالمتوس آالف ( ال ب
    )ب ()الدراهم

   
     )ب (/)أ) (بالدراهم( على السهم  والمخفضالعائد األساسي ٠٫٢٦ ٠٫٤١

 
سنة         أسهم عادية   إلى  ) ١٧إيضاح  (اإلحتماليلتحويل  األوراق المالية اإللزامية ا   تحويل  إن   ك لل ى سهم البن . يزيد العائد عل

ى             د المخفض عل ساب العائ ووفقًا لذلك، لم يتم إدراج األوراق المالية اإللزامية التحويل التي صدرت خالل السنة في إحت
 .السهم ألنها لم تكن مخفضة للسنة

 
 

 الضرائب ٣١
 

ن عملي   ة ع ضرائب الناتج د   إن ال ي الهن ة ف روع العامل ة  ات الف ة الخارجي شرآات التابع انون   وال ًا لق سابها وفق م إحت ت
 .المتواجدة فيها الشرآات التابعة والبلدان الضرائب في الهند



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٤ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 النقد ومرادفات النقد ٣٢
 

  : مرادفات النقد والمدرجة في بيان التدفقات النقدية الموحد على مبالغ الميزانية العمومية التاليةتشتمل النقد و
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٣٫٩١١٫٠٠٩  ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨
 أرصدة مستحقة من البنوكودائع و  ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢ ٦٫٠٣٠٫٣٦٤
٥٫٥٩٨٫٣٧٦( ) ٦٫٩٠٥٫٢٦٣( )     أرصدة مستحقة للبنوك

     
١٤٫٥٣٤٫١٦٨ ١٦٫٠٨٩٫٥٧٦   

٧٤٠٫٠٧٣( ) ٤٨٨٫١٦٨( )
ة       أرصدة مستحقة من البنوك   : ينزل وك المرآزي   ونقد وأرصدة لدى البن

  أشهر ٣تاريخ اإلستحقاق أآثر من  –
١٫٠٩٨٫١٠٩ ٢٫٥٠٢٫٣٨٦ 

ضاف ستحقة للبن : ي دة م ن  ـحقخ اإلستـ تاري–وك ـأرص ر م  ٣اق أآث
    أشهر

     
١٥٫١٤٤٫١٠٩ ١٧٫٨٥١٫٨٨٩     

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٣
 

م                              ة به شآت المتعلق ا للبنك والمن ساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلي ار الم ع آب امالت م إبرام تع يقوم البنك ب
 .ية للفوائد والعموالتضمن سياق أعماله االعتيادية وباألسعار التجار

 
 .إن المعامالت بين البنك والشرآات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح

 
  :رصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن الميزانية العمومية الموحدة هي آما يلياألإن 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 :قروض وسلفيات    

 إلى أعضاء مجلس اإلدارة  ١١٦٫٦٩٧  ١٠٦٫٠٣٥
    إلى المدراء الرئيسيين   ٣٦٫٠١٨  ١٠٫٨٨٦

     
١٥٢٫٧١٥  ١١٦٫٩٢١      



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٥ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(عالقة المعامالت مع األطراف ذات ال ٣٣
 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهمألف   درهمألف 

     
 :ودائع العمالء    

 أعضاء مجلس اإلدارةمن   ١٤٫٢٩١ ١٨٫٠٧٧
 من آبار المساهمين   ٦٫٦١١٫٤٠٠ ٤٫٤٩٧٫٦٦٧

    المدراء الرئيسيينمن   ٨٫٣٤٥ ٦٫٨٦٣
     

٦٫٦٣٤٫٠٣٦  ٤٫٥٢٢٫٦٠٧      
     
 : إلزامية التحويلأوراق مالية    

    من آبار المساهمين   ٨٠٠٫٠٠٠  - 
     
 : بالقيمة العادلة–استثمارات في محافظ مدارة بواسطة البنك     

 إستثمارات لغرض المتاجرة  -  ١٢٢٫٢٧٨
    استثمارات متاحة للبيع   ٧١٫٢٨٣ ٣٠٫٦٢٥

     
٧١٫٢٨٣  ١٥٢٫٩٠٣      

     
 : غير قابلة للنقض طارئةومطلوباتمات التزا    

    إلى أعضاء مجلس اإلدارة  ٦٢٫٢٧٦ ٧٦٫٢٩١



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٦ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٣٣
 

 :سنة هي آما يليإن أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل ال
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
     
 :إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت    

 أعضاء مجلس اإلدارة  ١٫٧٠٢  ٢٫٧٧٥
 المدراء الرئيسيين   ٥٨٨  ١٢٨

 نشاطات إئتمان  ١٢٦٫٣٧٦  ٧٠٫٤٠٧
    الربح من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع  -   ٢٦٫٥٨٥

     
١٢٨٫٦٦٦ ٩٩٫٨٩٥      

 :مصروفات الفوائد    
 أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٢٩  ٤٠٤

 آبار المساهمين  ٦٦٫٧٢٩  ١٦٦٫١٥١
    المدراء الرئيسيين   ٨٤  ١٢

     
٦٧٫٠٤٢ ١٦٦٫٥٦٧      

 
 :آما يليآانت  السنة المدراء الرئيسيين خاللمكافآت إن 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
   درهملف أ  درهمألف 

     
     مكافآت قصيرة األجل  ٥٠٫٦٧٥  ٣٦٫١٠٢

 
) ٨( صافي ربح السنة وفقًا لبنود القانون االتحادي رقم          يتم تخصيص وتسديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة آتوزيع من        

 . ألجل أعالهوقد تم إدراجها ضمن مكافآت قصيرة ا. في دولة اإلمارات العربية المتحدةالخاص بالشرآات التجارية 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٧ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة ٣٤
 

  : ديسمبر٣١لقد آان لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية آما في 
٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

   درهمألف   درهمألف 
    
 عمالء عن بًةالتزامات نيا   

 اعتمادات مستندية  ٨٫٦٨٢٫٨٥٢ ٥٫٨٩٣٫٩٣٠
 خطابات ضمان  ١٥٫٩٨٩٫٦٣٢ ١٤٫٧٦٠٫٠٤٠
 التزامات قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ٦٫١٤٤٫٤٨٧ ١٠٫٥١٢٫٢٦٨
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ١٨٫٣٢٤٫٠٣٢ ٢١٫٠٦٦٫١٥٩
     عدم تسديد إئتماناتمقايض  ٢٫٣٩٥٫٠٩٤ ٣٫٢٢١٫٦٨٥

    
٥١٫٥٣٦٫٠٩٧ ٥٥٫٤٥٤٫٠٨٢   

 أخرى   
 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية   ٥٠٥٫٥٩٠ ٥٦٫٩٨٠
    التزامات إلستثمارات لغير غرض المتاجرة   ١١٩٫٥٧٩ ٩٣٫٥٨٠

    
٥٢٫١٦١٫٢٦٦ ٥٥٫٦٠٤٫٦٤٢      

 لتسهيالت االلتزامات المتعلقة با
ات ضمان                       اد وخطاب ات اعتم سهيالت وخطاب ديم ت ة بتق ات المتعلق ى االلتزام سهيالت عل ة بالت تشتمل االلتزامات المتعلق

  . مخصصة لتلبية احتياجات عمالء البنك
ا               دد تلقائي ا   وع . تمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت االلتزامات التعاقدية لتقدم قروض وسلفيات وتسهيالت تج ادة م

ا                 ى شروط اللغائه شتمل عل ذه          . يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو ت اء صالحية ه ة انته ونظرا المكاني
  .العقود دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية

س           ضمان بال ات ال اء                   يلتزم البنك بموجب خطابات االعتماد وخطاب ل بالوف ام العمي ة عدم قي ي حال ه ف ة عن عمالئ داد نياب
ه     . بالتزاماته وفقا لشروط العقد    دة ثابت . قد تحمل هذه العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائ

  .غير أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ذات أسعار متغيرة
سديد ن مع مستوى مخاطرة وخيارات سعر مبنية على  اإلئتمان تعني ضماات عدم تسديد  إن مقايض  ل واحد    عدم ت  من قب

 إئتمان عقود مؤشرات     عدم تسديد  ات اإلئتمان تتضمن مقايض   عدم تسديد إن عقود   . أو أآثر من مصدري األوراق المالية     
ستخدم    .  إئتماني عدم تسديد  إئتماني ومجموعة خيارات     عدم تسديد  إئتماني، خيارات    عدم تسديد  ود   آذلك ت سديد   عق  عدم ت

ود شروط                      إئتمان آجزء من اآلليات خلف العديد من اإللتزامات المدينة المضمونة، في هذه الحاالت يمكن أن تكون للعق
 ".حدث دائن"فريدة ال تتضمن أحداث الشرآة، مثل إعادة جدولة ديون 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٨ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(التزامات ومطلوبات طارئة  ٣٤
 

  خالل السنة، . ألف درهم٢٫٣٩٥٫٠٩٤ مبلغ بلغ تعرض البنك لمقايضات عدم تسديد إئتمان صافي من المخصصات
مقابل طلبات تسديد )  ألف درهم٦٦٫٠٦٠ – ٢٠٠٧ (،)٨إيضاح  ( ألف درهم٤٤٣٫٦٣٧قام البنك بتخصيص مبلغ 

ه في اإليضاح ـآما تم شرحالمستقلين ت وذلك باإلعتماد على تقارير وتوصيات المقّيمين مقايضاالمتوقعة إلنخفاض 
١٠. 
 

  المعلومات القطاعية ٣٥
 المطلوبات القطاعية الرئيسية

ا            سيين هم ى قطاعين رئي شطة ) أ: (ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة البنك إل ة األن شكل      البنكي ل ب ي تمث ة والت  التجاري
ك،           رئيسي تقديم ال   شطة   ) ب(قروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية لعمالء البن ة  األن البنكي

ك    تثمارية للبن شتقة   االستثمارية والتي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االس األدوات الم ة   والتعامل ب ات الخزين .  وعملي
سي  ة القطاعي  المعلوماته عن   تمثل هذه القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقارير         ين        . ة الرئي امالت ب ذ المع تم تنفي ي

 .تكلفة األموالالقطاعين وفقا ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار 
 

 : للسنة آما يليآانت المعلومات القطاعية
 

  التجاريةالبنكية األنشطة   االستثمارية البنكيةاألنشطة اإلجمالي
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

         ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
        إيرادات العمليات ٣٫٩٩٠٫٤٤٣ ٣٫٣٢٠٫٤٨١ ٤٢٧٫٧٢١ ٤٧٩٫٣٩٣ ٤٫٤١٨٫١٦٤ ٣٫٧٩٩٫٨٧٤

       
 نتائج القطاع وأرباح العمليات ١٫٨٨٥٫٢٠٥ ٢٫٢١٤٫١٤٥ )٤٩٠٫٣٤٩( )١٢٥٫٨٥٩( ١٫٣٩٤٫٨٥٦ ٢٫٠٨٨٫٢٨٦

        حصة حقوق األقلية -  -  )١٢١٫٨٨١( )٩٧٫٤١٢( )١٢١٫٨٨١( )٩٧٫٤١٢(
       

١٫٨٨٥٫٢٠٥ ٢٫٢١٤٫١٤٥ )٦١٢٫٢٣٠( )٢٢٣٫٢٧١( ١٫٢٧٢٫٩٧٥ ١٫٩٩٠٫٨٧٤ 
مودعين للتوزيعات صافي األرباح قبل 

 ضريبة الدخلو
        توزيعات للمودعين )٢٧٫٨٦٥( -  -  -  )٢٧٫٨٦٥( - 

       
        صافي الربح قبل ضريبة الدخل ١٫٨٥٧٫٣٤٠ ٢٫٢١٤٫١٤٥ )٦١٢٫٢٣٠( )٢٢٣٫٢٧١( ١٫٢٤٥٫١١٠ ١٫٩٩٠٫٨٧٤

        مصروفات ضريبة الدخل غير موزعة     )٨٫٥١٨( )٣٫٣٥٦(
       

        السنة) خسائر/ (صافي أرباح     ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٫٩٨٧٫٥١٨
 معلومات أخرى      

        موجودات القطاع ١١٠٫٦١٦٫٧٧٩ ٧٧٫٨٧٥٫١٥٤ ٣٧٫١١١٫٤٣١ ٢٨٫٣٣٨٫٦٩٥ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩
       

        مطلوبات القطاع ١٠٠٫٠٦٦٫٨٥٦ ٦٦٫٣٣١٫٣٨٠ ٣١٫٧٤٦٫٢٠٢ ٢٨٫٤٧٠٫٧٢٦ ١٣١٫٨١٣٫٠٥٨ ٩٤٫٨٠٢٫١٠٦
       

        حقوق الملكية      ١٥٫٩١٥٫١٥٢ ١١٫٤١١٫٧٤٣
       

        الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق      ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩

١٥٤٫٥٦٠ ٩٠٫٢٥٣ ٢٣٨ ٢٦٢ ١٥٤٫٧٩٨ ٩٠٫٥١٥ 
المصروفات الرأسمالية المتكبدة خالل 

        ، بالصافيالسنة
       

        مصاريف االستهالك خالل السنة  ٥٣٫١٩٥ ٤٥٫٨٨٤ ٤٫١٣٥ ٤٫٣٦٨ ٥٧٫٣٣٠ ٥٠٫٢٥٢



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٥٩ 

 
  الموحدة المالية إيضاحات حول البيانات

 )يتبع (٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ) يتبع (ة القطاعيالمعلومات ٣٥
 ة الثانوية القطاعيالمعلومات

ك يعمل ضمن          ل، إال أن البن ة،  بالرغم من أن البنك منظم بشكل رئيسي من قطاعات عم ي   أسواق جغرافي سوق المحل  ال
شأ عمليات البنك التي    مثل  يفي دولة اإلمارات العربية المتحدة       دة،                 تن ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ك ف روع البن  من ف

د       تنشأالسوق الدولي والذي يمثل عمليات البنك التي        و ي الهن ة         من فروعه ف ة     ومن خالل شرآاته التابع   وشرآته الزميل
 العمليات وإجمالي الموجودات    يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي إليرادات     . خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    

 .وإجمالي المطلوبات والمصروفات الرأسمالية للبنك حسب القطاع الجغرافي
 

  محلي دولي اإلجمالي
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

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

 إيرادات العمليات ٤٫٣٤٩٫٥٠٨ ٣٫٧٧٠٫٤٣٠ ٦٨٫٦٥٦ ٢٩٫٤٤٤ ٤٫٤١٨٫١٦٤ ٣٫٧٩٩٫٨٧٤
       
       

الضرائب و  توزيعات المودعينربح قبل ١٫٣٣٦٫٠٦١ ٢٫٠٧١٫٧٥٠ ٥٨٫٧٩٥ ١٦٫٥٣٦ ١٫٣٩٤٫٨٥٦ ٢٫٠٨٨٫٢٨٦
 توزيعات للمودعين )٢٧٫٨٦٥( -  -  -  )٢٧٫٨٦٥( - 
 مصروفات ضريبة الدخل -  -  )٨٫٥١٨( )٣٫٣٥٦( )٨٫٥١٨( )٣٫٣٥٦(
 حصة حقوق األقلية )١٢١٫٨٨١( )٩٧٫٤١٢( -  -  )١٢١٫٨٨١( )٩٧٫٤١٢(
       
       

 صافي أرباح السنة ١٫١٨٦٫٣١٥ ١٫٩٧٤٫٣٣٨ ٥٠٫٢٧٧ ١٣٫١٨٠ ١٫٢٣٦٫٥٩٢ ١٫٩٨٧٫٥١٨
       
       

١٤٢٫٩٤٥٫١٢ ١٠٥٫٦٩١٫٤١٤ ٤٫٧٨٣٫٠٨٣ ٥٢٢٫٤٣٥ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩
٧ 

 موجودات القطاع
       
       

١٢٦٫٧١٠٫٦٥ ٩٤٫٢٩٥٫٨٧٠ ٥٫١٠٢٫٤٠٠ ٥٠٦٫٢٣٦ ١٣١٫٨١٣٫٠٥٨ ٩٤٫٨٠٢٫١٠٦
٨ 

 مطلوبات القطاع 
       
       

١٥٢٫٥٢٩ ٩٠٫٢٩١ ٢٫٢٦٩ ٢٢٤ ١٥٤٫٧٩٨ ٩٠٫٥١٥ 
 المصروفات الرأسمالية المتكبدة 

 ، صافيخالل السنة 
       

 
 

 مخاطر االئتمان سياسات و وقياس ومراقبة إطار مخاطر اإلئتمان ٣٦
 
د الطرف               تتم ثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكب

ز              . اآلخر لخسائر مالية   ة والحد من الترآي ة المخاطر االئتماني ان من خالل متابع يحاول البنك التحكم في مخاطر االئتم
ا          على التعامل مع أطراف محددة، والتقييم ال      ي يتعامل معه االطراف الت ة ب ة المتعلق صادية واإلئتماني درة االقت ستمر للق م

دخول            التعرضات، يقوم البنك بإدارة     مراقبة الحدود اإلئتمانية  إضافة إلى   . البنك ق ال اجرة عن طري شطة المت  المتعلقة بأن
رة التعرض          في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسبما تقتضيه الظروف و             ذلك الحد من فت آ

 .وقد يقوم البنك في بعض الحاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها على اطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان. للمخاطر



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٠ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ) يتبع (خاطر االئتمانإطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات م ٣٦
 

شطة ضمن                           تنتج ي أن شابهة أو ف ة مت شطة تجاري ي أن  ترآزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف ف
ا                      اء بالتزاماته ى الوف درتها عل ى مق ؤثر عل ا ي صادية مم سمات االقت ا نفس ال دما تكون له دة، أو عن ة واح منطقة جغرافي

ى        . روز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى         التعاقدية بشكل مشابه في حالة ب      ان إل شير ترآزات االئتم وت
ة                           ين أو منطق ال مع ى قطاع أعم د تطرأ عل ي ق اه التطورات الت ك تج ى أداء البن ؤثر عل د ت حساسية واستجابة مخاطر ق

 .جغرافية معينة

 إدارة مخاطر االئتمان
 :يلي ماللبنك  إدارة مخاطر اإلئتمان يضم إطار

 
 ؛ وتجديدها للموافقة على التسهيالت اإلئتمانيةوسقفإنشاء هيكيلية للموافقة  

  
ة         ى العمالء                بموجب مراجعة ومتابعة التعرضات اإلئتماني سهيالت إل نح الت ل م سقف قب ات وال ة الموافق إن .  هيكلي

 ؛تجديد ومراجعة التسهيالت تخضع إلى نفس المراجعة
 

 ؛اإلستثمار واإلقتراضنشطه أتنويع  
 

 ؛والجهاتقطاعات، والمواقع الجغرافية الالحد من التعرض لترآيزات  
 

ة        ا والمتعلق ق عليه ات المتف سقوف التعرض ة ل صورة منتظم زام ب ة اإللت ات ال بمراجع دان  قطاع ات والبل والجه
 ؛ وجية إدارة المخاطر وتطورات السوقومراجعة السقوف بموجب إستراتي

 
ر هي المسؤولة للموافقة على اإلئتمان ذات القيم العالية وأن لجنة السياسة اإلئتمانية هي المسؤولة                إن لجنة إدارة المخاط   

 .عن إعداد سياسات وإجراءات اإلئتمان وذلك بموجب النمو وإدارة المخاطر واألهداف اإلستراتيجية
 

ك   ى ذل ى ضمانات مق    باإلضافة إل ان بالحصول عل إدارة تعرضات اإلئتم وم البنك ب ة  يق د بول رة التعرضوتحدي إن .  فت
 .التعرضات اإلئتمانية المتعلقة باألدوات المالية المشتقة هي محددة فقط لتلك األدوات التي لها قيم عادلة موجبة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦١ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ) يتبع(اسات مخاطر االئتمان إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسي ٣٦
 )يتبع(إدارة مخاطر االئتمان 

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

م                    ي اإليضاح رق ة ف سلفيات مبين ات محفظة القروض وال م         ). ٨(إن تفاصيل محتوي ضاح رق ين اإلي ا يب مخاطر   )٩(آم
  .اإلئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة

 قياس مخاطر االئتمان
ًا      يقوم البنك بتقدير إحتمال      ا داخلي  لمختلف عدم سداد إئتمان الجهات االفرادية وذلك باستخدام أدوات تصنيف تم تطويره

ك ر اإلئتمان ويتم إثباتها عندما يكونولقد تم تطويرها داخليًا وتضم تحليالت إحصائية مع أحكام مدي . الفئات اإلفرادية    ذل
 .بينات خارجية متواجدةالزم بمقارنتها مع 

 
ة       ك ضرورياً    والتطوير تبقى أدوات التصنيف تحت المراجع دما يكون ذل وم البنك   .  عن التحقق من  ويق  أداء التصنيف  ب

 .وقدرته على التنبؤ بصورة منتظمة وذلك بخصوص حاالت التخلف عن السداد

 الحد من المخاطرطار تجاوز الحدود وسياسات أخمراقبة 
ى ت يقوم البنك بإدارة     األخص       أخطار تجاوز الحدود والسيطرة عل دها وب د تحدي ة عن زات المخاطر اإلئتماني للجهات  رآي

 .اإلفرادية والبنوك والقطاعات والبلدان
 

ك  وم البن داديق ستويات بإع ان ل م اطر اإلئتم دود مخ الغبوضع ح اطر المقبلمب ل مقترض أو  المخ ة لك ن ول ة م مجموع
ر            . الصناعيةو وللقطاعات الجغرافية    المقترضين ويتم مراقبة هذه المخاطر بشكل دوري وتخضع لمراجعة سنوية أو أآث

 .إن هذه الحدود يتم تحديدها وفقًا لكل منتج، بلد وقطاع صناعي .من قبل مجلس اإلدارة عندما يتطلب األمر ذلك
 

ا طاء إن التعرض ألي مقترض بم وك والوس ك البن ي ذل م  ف د ت ضًاق ده أي دود إن . تحدي ل الح ة مقاب التعرضات الحقيقي
 . يتم مراقبتها يوميًاةالموضوع

 
يال      ا أيضاً التعرض لمخاطر اإلئتمان يتم إدارته    إن   ين         ة منتظم  ت من خالل تحل درة المقترضين والمقترضين المحتمل  لق

 .مناسبًاديل الحدود عندما يكون ذلك الفوائد ومبالغ اإلقتراض وبتع إلتزام لمقابلة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ) يتبع(إطار مخاطر اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان  ٣٦
 )يتبع(مراقبة أخطار تجاوز الحدود وسياسات الحد من المخاطر 

 ضمانات ) أ(
إن األعراف المتبعة والمستعملة أآثر تمثل .  من مخاطر اإلئتمانللحد البنك مجموعة من السياسات واإلجراءات       متخديس

ان           . أخذ ضمانات مقابل القروض    واع   . ويطبق البنك إجراءات لقبول فئات معينة للضمانات وتخفيف مخاطر اإلئتم إن أن
 :الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات هي آما يلي

 

 ؛رهن الممتلكات السكنية 
 ؛قيود على موجودات األعمال مثل العقارات والمخزون والذمم المدينة 
 .سندات الدين واالسهم  االدوات المالية مثلعلى قيود 

 المشتقات المالية ) ب(
ة                   شتقات القائم ى حدود صافي الم ة صارمة عل ك رقاب ين عق      (لدى البن رق ب ع    وأي الف شراء والبي غ  من حيث المب    ) د ال ل

ي             الخاضعفي أي وقت إن المبلغ      . والشروط ة ألدوات ف ة الحالي ة العادل ك    مصلحة   للمخاطر اإلئتمانية محدود بالقيم  البن
 تمثل حجم  والتي هي بالنسبة للمشتقات تمثل جزء صغير من العقد أو قيم إسمية           ) أي القيمة العادلة الموجبة للموجودات    (

ة ان ه. األدوات الموقوف اطر اإلئتم راض   إن مخ دود اإلقت وع ح ن مجم زء م ا آج تم إدارته الءذه ت ى للعم  باإلضافة إل
 .نتيجًة لتحرآات سعر السوقالمحتملة التحرآات 

 
ك                            دما يطلب البن دا عن ا ع ذه األدوات فيم اني له ال يتم عادًة الحصول على رهن أو أدوات أخرى لمقابلة التعرض اإلئتم

 .إيداعات هامشية من الجهات المتعاقد معها
 

ة أو                     الغ نقدي ع إستالم مب ع توق ة أو أسهم م أوراق مالي دًا أو ب إن مخاطر التسديد تنشأ في أي وضع حين يكون التسديد نق
سديد                       . أوراق مالية أو أسهم بالمقابل     ة مجموع مخاطر الت ا لتغطي د معه ة متعاق ة لكل جه سديدات يومي يتم إنشاء حدود ت

 .واحدالناتجة عن معامالت البنك السوقية ألي يوم 
 ترتيبات المقاصة الرئيسية ) ج(

يقوم البنك باإلضافة بحد تعرضه للخسائر اإلئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة رئيسية مع الجهات المتعاقد معها والتي يقوم                 
ال ينتج عن ترتيبات المقاصة الرئيسية عادًة مقاصة للموجودات والمطلوبات في           . البنك بإجراء حجم معامالت مهم معها     

صالح    . لميزانية العمومية حيث يتم تسديد المعامالت عامة بصورة إجمالية   ا العقود ل ة ب ولكن فإن مخاطر اإلئتمان المتعلق
ة                               ع الجه الغ م سديد المب اء وت تم إنه ر ي ة حصول تعث ي حال البنك يتم تنزيلها بترتيبات مقاصة رئيسية إلى حد حيث أنه ف

صافي     ا بال ك اإل     . المتعاقد معه ات                إن تعرض البن شتقة والخاضعة لترتيب ة الم ألدوات المالي ة ل الي للمخاطر اإلئتماني جم
 .مقاصة رئيسية قد تتغير بصورة آبيرة في مدة قصيرة وتتأثر من آل معاملة خاضعة لمثل هذه الترتيبات
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٦٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ) يتبع(اإلئتمان وقياس ومراقبة وسياسات مخاطر االئتمان إطار مخاطر  ٣٦
 )يتبع(مراقبة أخطار تجاوز الحدود وسياسات الحد من المخاطر 

 :إن الحد األقصى لتعرض البنك الناتج عن مخاطر اإلئتمان بدون الضمانات والتقديرات اإلئتمانية األخرى آما يلي
٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

الحد األقصى للتعرض 
 اإلئتماني

 البنود خارج 
 الفيمة المدرجة  الميزانية العمومية

الحد األقصى للتعرض 
 اإلئتماني

 البنود خارج 
  القيمة المدرجة الميزانية العمومية

         ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم
 ة من البنوكودائع وأرصدة مستحق ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢ - ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢ ٦٫٠٣٠٫٣٦٤ - ٦٫٠٣٠٫٣٦٤
 قروض وسلفيات، صافي   ١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠ - ١٠٨٫٢٦٧٫٥٧٠ ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢ - ٧٥٫٠٦٦٫٦٠٢

١٫٥٢٧٫٣٥٨ ١١٩٫٥٧٩ ١٫٦٤٦٫٩٣٧ ٤٩٩٫٨٤٣ ٩٣٫٥٨٠ ٥٩٣٫٤٢٣ 
 غير مدرجة،متاحة للبيع ومحتفظ –إستثمارات

 بها حتى تاريخ اإلستحقاق
  مشتقةأدوات مالية ٦٫٢٠٢٫٦٨٦ - ٦٫٢٠٢٫٦٨٦ ٣٫٠٦٨٫٢٤٢ - ٣٫٠٦٨٫٢٤٢

 إستثمارات في شرآات زميلة ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ - ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ - - -
 موجودات أخرى  ٢٫٢١٠٫١٢٢ - ٢٫١٢١٫٩٦٩ ١٫٧٥٢٫٧٢١ - ١٫٥٣٤٫٣٣٥
 ضمانات بنكية  - ١٥٫٩٨٩٫٦٣٢ ١٥٫٦٣٨٫٦٨٨ - ١٤٫٧٦٠٫٠٤٠ ١٤٫٤١٨٫٧٢٠
 اعتمادات مستندية  - ٨٫٦٨٢٫٨٥٢ ٨٫٦٦٤٫٩١٩ - ٥٫٨٩٣٫٩٣٠ ٥٫٨٦٩٫٧٤٩
١٨٫٣٢٤٫٠٣٢ ١٨٫٣٢٤٫٠٣٢ - ٢١٫٠٦٦٫١٥٩ ٢١٫٠٦٦٫١٥٩ - 

التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت 
 إئتمانية 

        مقايضات عدم تسديد إئتمان - ٢٫٣٩٥٫٠٩٤ ٢٫٣٩٥٫٠٩٤ - ٣٫٢٢١٫٦٨٥ ٣٫٢٢١٫٦٨٥
       

        اإلجمالي ١٤٠٫٧٠٩٫٠٨٧ ٤٥٫٥١١٫١٨٩ ١٨٥٫٢١٧٫٨٤٦ ٨٧٫٠٢٧٫٢٥٢ ٤٥٫٠٣٥٫٣٩٤ ١٣٠٫٨٦٩٫٢٧٩

 
 

 الترآزات للموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية ٣٧
 

ة               ة الجغرافي ا للمنطق ة وفق صناعي  إن توزيع الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومي  خالل  والقطاع ال
 :السنة هو آما يلي

٢٠٠٨ ٢٠٠٧  
 البنود خارج 

 الميزانية 
 العمومية

 المطلوبات 
 الموجودات وحقوق الملكية

 البنود خارج 
 الميزانية 
 العمومية

 المطلوبات 
  الموجودات  وحقوق الملكية

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم
 :المنطقة الجغرافية      

 )مارات العربية المتحدةاإل(محلي  ١١٩٫٥٤٩٫٧٨٤ ٩٧٫٢١٤٫١٣٨ ٤١٫٢٣٧٫٠١٠ ٩١٫٤٩٦٫٠٣٣ ٦٧٫٩٧٩٫٨٩٤ ٤٤٫٢٤٠٫٧٨٣
٦٫٨٠٠٫٨٢٣ ٥٫٥٧١٫٣٣٢ ٥٢٢٫٥٧٢ ٤٫٦٥٤٫١٤٩ ٤٫١٣٧٫١٩١ ٢٫٤٦٠٫٦٩٨ 

دول مجلس التعاون الخليجي 
 األخرى

 دول عربية اخرى ٦٢١٫٠٢٥ ٢٩٧٫٩٦١ ٥٥٫٥٥١ ٢١٥٫٤٨٩ ٥١٢٫٩٩٤ ٣٨٫٦٥٩
 آسيا ٧٫٤٧٤٫٦١٤ ١٫٣٣٥٫١٤٧ ١٫٩٢٤٫٨٩٦ ٣٫٣٩٠٫١٠٥ ٩٤٧٫٦٣٢ ٢٫٠٧١٫٥٦٧
 أوروبا ١٠٫٧٧٢٫٥٥٧ ٣٦٫٣١٠٫٣٥١ ١٫٦٩٣٫٠٠٢ ٣٫٢١١٫٠٨٢ ٣٢٫٤١٣٫٩٩٨ ٥٫٠٠٨٫٨٩٦
 الواليات المتحدة االمريكية ١٫٥٥١٫١٠٨ ٢٫٠١١٫٦٣٥ ٢٫١٥١٫٧٩٣ ٧٨٥٫٧٨٦ )١١٧٫٦٥١( ١٫٤٥٠٫٤٥٣
 دول العالم األخرى ٩٥٨٫٢٩٩ ٤٫٩٨٧٫٦٤٦ ٤٫٥٧٦٫٤٤٢ ٢٫٤٦١٫٢٠٥ ٣٣٩٫٧٩١ ٣٣٣٫٥٨٦

       
       

 اإلجمالي ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ٥٢٫١٦١٫٢٦٦ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩ ٥٥٫٦٠٤٫٦٤٢
       
 قطاع الصناعات      

 تجاري وأعمال  ٥١٫٥٤٧٫٢٦٤ ٣٠٫٩٤٣٫٩٧٧ ٣٤٫٩٨٩٫٠٦٨ ٣١٫١٠٨٫٢٥٧ ٣٣٫٤١١٫٦٨١ ٤١٫٩٥٩٫٩٢٠
 أفراد ٣٦٫٨٦٥٫٨٩٦ ١٤٫٦٥٣٫٦٨٠ ٥٫٨٧٧٫١٣٣ ٢٨٫٩٦٠٫٣١٢ ١٥٫٢٥٧٫٤٠٦ ٢٫٩١٥٫٥٧٢
 القطاع العام ٩٫٥٤١٫٦٢٦ ١٤٫٤٤١٫٧٤٦ ١٫٨٦٤٫٢١٥ ٩١٧٫٠٢٨ ٧٦٨٫٧٦٢ ١٠٦٫٨٢٧
 القطاع الحكومي ٤٫٧١٨٫١٣٥ ٢٩٫٠٨٦٫٩١٦ ٤١١٫٩٧٨ ١٫٧٤٠٫٩٨١ ١٤٫٢٤١٫٤٨٢ ٤٩٫٩٦٠

  ماليةاتبنوك ومؤسس ٤٥٫٠٥٥٫٢٨٩ ٥٨٫٦٠١٫٨٩١ ٩٫٠١٨٫٨٧٢ ٤٣٫٤٨٧٫٢٧١ ٤٢٫٥٣٤٫٥١٨ ١٠٫٥٧٢٫٣٦٣
       
       

 اإلجمالي  ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ٥٢٫١٦١٫٢٦٦ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩ ٥٥٫٦٠٤٫٦٤٢
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٦٤ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

   إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها ٣٨
 

ات        ا  أسعار الفائدة على   إن الموجودات والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر       لتدفقات النقدية هي موجودات ومطلوب
ع العمال      . )عائمة(بمعدالت فائدة متغيرة   مالية   وك وودائ وب من البن سلفيات والمطل  ءجزء مهم من أرصدة القروض وال

ل       القصيرة ومتوسطة المدى  والمطلوب للبنوك والقروض     ة التحوي ة اإللزامي دى البنك هي من ضمن            واألوراق المالي  ل
 .هذا البند

 
دة        لقيمة العادلة ألسعار الفائدة     امخاطر  ل الغير معرضة من الموجودات المالية    تتض سي    أو مخاطر أسعار الفائ شكل رئي ب

 .من إستثمارات في أدوات الملكية
 

ة   ) العائد الفعلي (إن سعر الفائدة الفعلي      لالداة المالية ذات الطبيعة النقدية هو المعدل الذي عندما يستخدم في حساب القيم
يتم استخدام المعدالت التاريخية لتسعير األدوات ذات المعدل الثابت التي تظهر  . لية، ينتج عنه القيمة المدرجة لألداة   الحا

ي تظهر                      ذلك األدوات الت ائم وآ دة الع بالتكلفة المطفأة وباستخدام معدالت السوق الحالية لتسعير األدوات ذات معدل الفائ
 .بالقيمة العادلة

 
ة        إسمية الميزانية العمومية صافي مبالغ      تمثل البنود خارج   ة العمومي ل مقايضات سعر      .  ألدوات مالية خارج الميزاني مث

 .الفائدة التي يتم إستخدامها إلدارة مخاطر تقلبات سعر الفائدة
 

أثير التغ   وتتمثل المرتبطة بأسعار الفائدة     تنشأ مخاطرأسعار الفائدة من األدوات المالية      ال ت ي    هذه المخاطر بإحتم رات ف ي
ا                ق به ربح المتعل ة وال ذه األدوات المالي ة ه ق               . أسعار الفائدة على قيم ذه المخاطر عن طري إدارة ه ك ب وم البن ة يق  مراقب

 .مطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوباتفجوات معدالت أسعار الفائدة وعن طريق 
 

ذه المخاطر              يتم إدارة مخاطر أسعار معدالت الفائدة آكل من خالل قسم الخ           ة إلدارة ه شتقات مالي ستخدم م ذي ي زينة وال
 .الناشئة عن األدوات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة

 
 

ة     جع تم تحليل ومرا ينموذج إقتراض آأداة لمراقبة وتحليل حساسية معدالت الفوائد و        يستخدم البنك    ل لجن ائج من قب ة النت
رة       البنك    ومطلوباتودات  معظم موج حيث أن   ). ALCO(الموجودات والمطلوبات    ة هي مرتبطة بمعدالت متغي المالي

سعير   ، بالتالي فإن القروض وإيداعات العمالء       )عائمة( زامن     هايتم إعادة ت شكل مت ى     ب تم الحصول عل طبيعي  تحوط  وي
ل    دة أسعار    مخاطر معدالت      وبالتالي يتم تقلي ك      .الفائ ى ذل سعير    ه فإن  إضافة إل ادة ت تم إع ات  موجودات  ي ك   الومطلوب بن

 .أسعار الفائدةمعدالت مخاطر وبالتالي يتم الحد من  سنويًا المالية
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

   )يتبع (إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها ٣٨
 

  : آما يليآانت ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ات إعادة تسعير الفائدة آما في على أساس ترتيب بناًءإن حساسية أسعار الفائدة للبنك 
 

 اإلجمالي
  بنود غير 
 لفائدةخاضعة ل

 أآثر من 
  سنوات٣

 من سنة إلى أقل 
  سنوات٣من 

 أشهر إلى أقل ٦من 
 من سنة

 أشهر إلى أقل ٣من 
  أشهر٦من 

 أقل من 
  أشهر٣

 سعر الفائدة 
 الفعلي

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

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية %٠٫٩٤ ٢٠٠٫٠٠٠ ٥٠٫٠٠٠ -  -  -  ٣٫٦٦١٫٠٠٩ ٣٫٩١١٫٠٠٩
 من البنوكودائع وأرصدة مستحقة  %٢٫٧٠ ١٥٫٤٥٥٫٠٣٧ ٣٦٫٧٣٠ ٨٫٥٠٠ -  ٢٣٫١٨٩ ٢٫٠٠٤٫٩٦٦ ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢
٢٫٢٥٨٫١٣٠ ١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠( )  قروض وسلفيات، صافي %٥٫٦٤ ٩٠٫٩٢٧٫٨٦٠ ١٧٫٠٩٧٫٦٠١ ٢٩٢٫٠٨٨ ٢٫٧٥٣٫٥٥١ - 
 أدوات مالية مشتقة -  ٣٫٧٥٦٫٤١٩ ٩٤٢٫١٧٨ ٥٤٠٫٤٩٩ ٧٥٠٫٢٠٢ ٢١٣٫٣٨٨ -  ٦٫٢٠٢٫٦٨٦
 إستثمارات في أوراق مالية %٤٫٢٣ ١٫٩٧٣٫٥٠٨ ٤٩٣٫٥٧٧ ١٣٫١٥٨ ٤٢٨٫٣٧٦ -  ٥١٤٫١٧٥ ٣٫٤٢٢٫٧٩٤
 إستثمارات في شرآات زميلة -  -  -  -  -  -  ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ ٤٫٤٢٧٫٥٢٩
 ممتلكات إستثمارية -  -  -  -  -  -  ٦٣٢٫٤٩٢ ٦٣٢٫٤٩٢

 موجودات أخرى -  -  -  -  -  -  ٢٫٢١٠٫١٢٢ ٢٫٢١٠٫١٢٢
          آالت ومعدات، صافي -  -  -  -  -  -  ٥٨٠٫١٨٦ ٥٨٠٫١٨٦

          
          إجمالي الموجودات  ١١٢٫٣١٢٫٨٢٤ ١٨٫٦٢٠٫٠٨٦ ٨٥٤٫٢٤٥ ٣٫٩٣٢٫١٢٩ ٢٣٦٫٥٧٧ ١١٫٧٧٢٫٣٤٩ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠

 المطلوبات وحقوق الملكية        
 أرصدة مستحقة للبنوك %٣٫٠٧ ٥٫٨٠٧٫١٥٥ ٧٦٠٫٩٣٢ ٢٣٫٩٥٩ ٢٤١٫٤٧٧ ٧١٫٧٤٠ -  ٦٫٩٠٥٫٢٦٣
 ودائع العمالء %٢٫٧٩ ٧١٫٦٦٩٫٠٨١ ٧٫٩٦٢٫٠٧٣ ٤٫٤٥٣٫١٢٨ ٢٧٣٫٧٨٤ ٢٫٧٥٥ -  ٨٤٫٣٦٠٫٨٢١

 أوراق مالية إلزامية التحويل %٧٫٨٠ ١٦٨٫٤٣٥ -  -  -  -  -  ١٦٨٫٤٣٥
 قروض قصيرة ومتوسطة األجل %٣٫٦٦ ٢٣٫٦٣٢٫٩٥٥ ٣٫٠٢١٫١٣٦ ٣٫٤٩٧٫٥٣٠ -  -  ٤١٤٫٩٢٧ ٣٠٫٥٦٦٫٥٤٨
 أدوات مالية مشتقة -  ٤٫٧٧٠٫١٣٩ ٦٩٣٫٥٩٠ ٤٠٫٨٧١ ٦٥٩٫٥٥٣ ١٩٩٫٨١٣ -  ٦٫٣٦٣٫٩٦٦
 مطلوبات أخرى -  -  -  -  -  -  ٣٫٤٤٨٫٠٢٥ ٣٫٤٤٨٫٠٢٥
          حقوق الملكية -   -  -  -  -  -  ١٥٫٩١٥٫١٥٢ ١٥٫٩١٥٫١٥٢

         
          إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  ١٠٦٫٠٤٧٫٧٦٥ ١٢٫٤٣٧٫٧٣١ ٨٫٠١٥٫٤٨٨ ١٫١٧٤٫٨١٤ ٢٧٤٫٣٠٨ ١٩٫٧٧٨٫١٠٤ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠

         
 - ٨٫٠٠٥٫٧٥٥( ) ٣٧٫٧٣١( ) ٧٫١٦١٫٢٤٣ ٢٫٧٥٧٫٣١٥( )  بنود المدرجة في الميزانية العموميةفرق ال  ٦٫٢٦٥٫٠٥٩ ٦٫١٨٢٫٣٥٥
 -  - ١٫٢٣١٫٤٦١ -  ٤٫٢٧٤٫٣٠٢ ١٫١٤٠٫٩٥٦( ) ٤٫١٨٣٫٧٩٧( )           فرق البنود خارج الميزانية العمومية 
         

 - ٨٫٠٠٥٫٧٥٥( ) ٧٫١٦١٫٢٤٣ ٧٫٠٣١٫٦١٧ ١٫١٠٣٫٢٢٥( )           سية أسعار الفائدةإجمالي فرق حسا  ٢٫٠٨١٫٢٦٢ ٤٫٩٥٠٫٨٩٤
         

 -  - ١٢٩٫٠٨٧ ٦٫٩٠٢٫٥٣٠ ٨٫٠٠٥٫٧٥٥( )           فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراآمة  ٢٫٠٨١٫٢٦٢ ٧٫٠٣٢٫١٥٦
 

 %.٧٫٥٤علق بفروع البنك الخارجية وتتحمل أسعار فائدة فعلية قدرها  ألف درهم تت٢٨١٫٥٠٩ قدرها  خاضعة للفوائدعلى مبالغفي أوراق مالية تتضمن االستثمارات 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٦ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

   )يتبع (إطار مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها ٣٨
 

  : آما يليآانت ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ادة تسعير الفائدة آما في على أساس ترتيبات إع بناًءإن حساسية أسعار الفائدة للبنك 
 

 اإلجمالي
 بنود غير  

 خاضعة للفائدة
 أآثر من 

  سنوات٣
 من سنة إلى أقل 

  سنوات٣من 
 أشهر إلى أقل ٦من 

 من سنة
 أشهر إلى أقل ٣من 
  أشهر٦من 

 أقل من 
  أشهر٣

 سعر الفائدة 
 الفعلي

 
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٣٫٧٦ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ -  ٥٠٠٫٠٠٠ -  -  ٢٫٦٥٧٫٥٨٨ ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨
 بنوكودائع وأرصدة مستحقة من ال ٥٫١٠ ٥٫٧٦٨٫٦٣٤ ٤١٫٤١٨ ١٥٩٫٩٤٦ -  ١٠٫٢٠٩ ٥٠٫١٥٧ ٦٫٠٣٠٫٣٦٤
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة -  -  -  -  -  -  ١٢٢٫٤٣٣ ١٢٢٫٤٣٣

١٫٣٣٣٫٣٤٢ ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢( )  قروض وسلفيات، صافي ٧٫٢٤ ٥٧٫٨٨٦٫٩٨٣ ١٦٫٨٧٤٫٣٦٣ ٦٣٩٫١٣٣ ١٫٦٠٨٫٩٤٥ - 
  مشتقةأدوات مالية -  ٢٫٠٦١٫١٦٨ ٥٢٤٫٢٩٦ ٧٥٫٣٧٢ ٣٤٣٫٢٧٤ ٦٤٫١٣٢ -  ٣٫٠٦٨٫٢٤٢
 إستثمارات في أوراق مالية ٦٫٤٧ ١٫٦٠٥٫٦٨٩ ٦٦٩٫٣٦١ ٦٨٤٫٥٩٥ ٨٫٥٤٣ -  -  ٢٫٩٦٨٫١٨٨
 ممتلكات إستثمارية -  -  -  -  -  -  ٤٤٥٫٧٣٠ ٤٤٥٫٧٣٠

 موجودات أخرى -  -  -  -  -  -  ١٫٧٥٢٫٧٢١ ١٫٧٥٢٫٧٢١
          ت ومعدات، صافيآال -  -  -  -  -  -  ٤٩٢٫٥٠١ ٤٩٢٫٥٠١

         
          إجمالي الموجودات  ٧٩٫٨٢٢٫٤٧٤ ١٨٫١٠٩٫٤٣٨ ٢٫٠٥٩٫٠٤٦ ١٫٩٦٠٫٧٦٢ ٧٤٫٣٤١ ٤٫١٨٧٫٧٨٨ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩

 المطلوبات وحقوق الملكية        
 أرصدة مستحقة للبنوك ٤٫٥٢ ٣٫٣٥٨٫٥٨٣ ١٫٧٣٢٫٢٥٨ ٢٥٢٫٩٤٩ ٢٦٫٧٦١ -  ٢٢٧٫٨٢٥ ٥٫٥٩٨٫٣٧٦
 ودائع العمالء ٣٫٩٦ ٣٩٫٥٠٦٫٩٤٧ ٤٫٧١٢٫٤٢١ ٣٫٥٦٤٫٥٧٩ ٨١٫٧٦٩ ١١٫٧٦٠ ٩٫٢٨٣٫٣٤٤ ٥٧٫١٦٠٫٨٢٠
 قروض قصيرة ومتوسطة األجل ٥٫٤٨ ٢٠٫٣٩٣٫٧٧١ ٢٫٥٨٨٫٢٧٤ ٤٫١٦٩٫٩٧٠ -  -  ٢١٨٫٢٤٩ ٢٧٫٣٧٠٫٢٦٤
 أدوات مالية مشتقة -  ١٫٧٢٨٫١٩١ ٢٤٥٫٧٢٨ ٨٠٫٨٧٩ ٢٧٨٫٦٢٥ ٧٩٫٨٤٦ -  ٢٫٤١٣٫٢٦٩
 مطلوبات أخرى -  -  -  -  -  -  ٢٫٢٥٩٫٣٧٧ ٢٫٢٥٩٫٣٧٧
          حقوق الملكية -   -  -  -  -  -  ١١٫٤١١٫٧٤٣ ١١٫٤١١٫٧٤٣

         
          إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  ٦٤٫٩٨٧٫٤٩٢ ٩٫٢٧٨٫٦٨١ ٨٫٠٦٨٫٣٧٧ ٣٨٧٫١٥٥ ٩١٫٦٠٦ ٢٣٫٤٠٠٫٥٣٨ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩

         
 - ١٩٫٢١٢٫٧٥٠( ) ١٧٫٢٦٥( ) ٦٫٠٠٩٫٣٣١ ١٫٥٧٣٫٦٠٧( )  فرق البنود المدرجة في الميزانية العمومية  ١٤٫٨٣٤٫٩٨٢ ٨٫٨٣٠٫٧٥٧
 -  - ٢٫٢٤١٫٥٦٨ ٣٢٥٫٥١٧ ١٫٥٨٧٫٧٧٢ ٣٫٤٢٩٫٩٨٣( ) ٣٫١٠١٫٧٠٤( )           فرق البنود خارج الميزانية العمومية 
         

 - ١٩٫٢١٢٫٧٥٠( ) ٥٫٦٨٣٫٨١٤ ٣٫١٦١٫٣٧٩ ٣٫٤١٢٫٧١٨( )           إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة  ١١٫٧٣٣٫٢٧٨ ٦٫٥٨٩٫١٨٩
         

          فروقات حساسية أسعار الفائدة المتراآمة  ١١٫٧٣٣٫٢٧٨ ١٨٫٣٢٢٫٤٦٧ ١٢٫٦٣٨٫٦٥٣ ١٥٫٨٠٠٫٠٣٢ ١٩٫٢١٢٫٧٥٠ -  - 
 

ة وتتحم             ١٨٫٩٦٤ ألف درهم و     ١٧٤٫٢٠٧ قدرها    خاضعة للفوائد  تتضمن االستثمارات واألرصدة المستحقة للبنوك على مبالغ       ك الخارجي روع البن ل  ألف درهم على التوالي تتعلق بف
 .على التوالي% ٧٫١٤و % ٧أسعار فائدة فعلية قدرها 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٧ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها ٣٩
 

اء             ى الوف ك عل ه  بإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البن تحقاقها وعدم     التمإلتزامات د إس ة عن ويلي
ادة            سحبهاعند   على إعادة األموال  مقدرة البنك    ى إع درة عل الي عدم المق ع وبالت ع  دف ى          الودائ درة عل للعمالء وعدم المق

 .الوفاء باإللتزام باإلقراض
 

سب                     إن مخاطر السيولة     د يت ا ق اني مم دني درجة التصنيف االئتم ي  قد تنتج عن حدوث اضطرابات في األسواق أو ت ب ف
ل وإدارة الموجودات                   .نضوب مباشر لمصادر التمويل    ع مصادر التموي ذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنوي وللوقاية من ه

 . للنقد واألوراق المالية القابلة للتداولالمرادفة للنقد والبنود جيدمع األخذ في اإلعتبار السيولة، واالحتفاظ برصيد 

 إدارة مخاطر السيولة
والتي تقوم بإعداد سياسة إدارة مخاطر  ) ALCO(عن طريق لجنة الموجودات والمطلوبات  السيولة  رمخاطيتم مراقبة   

 .سيولة مناسبة إلدارة متطلبات البنك النقدية للوفاء باإللتزامات عند إستحقاقها
 

  :لعمليةيتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق البنك ويتم مراقبة العملية عن طريق قسم الخزينة حيث تشمل هذه ا
 

ات          اء بالمتطلب . يتم إدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأآد من إمكانية الوف
الء         ه للعم تحقاقه أو تمويل د إس ل عن نقص من التموي ك تعويض ال شمل ذل اظ     . وي وم البنك باإلحتف ك يق ق ذل ولتحقي

 ؛ميةبحضور فّعال في األسواق المالية العال
دفقات   ب بسهولة وتسييلهااإلحتفاظ بمحفظة موجودات عالية السيولة بحيث يتم        ات للت سرعة آحماية مقابل أي معوق

 ؛النقدية غير المتوقعة
 و؛ سيولة الميزانية العمومية مع المتطلبات الداخلية والقانونيةمؤشرات مراقبة  
 . الترآيز وإستحقاقات مجموعة المديونيةإدارة 

 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٨ 

 
  حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع (إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها ٣٩
 

والي                 إن عملية المراقبة وإعداد التقارير يكون على شكل قياس للتدفقات النقدية والمتوقع لليوم واألسبوع والشهر على الت
سيولة  والتي هي فترات مهمة إلد     ة                     . ارة ال ات المالي واريخ إستحقاق المطلوب ل ت ذه التوقعات هو تحلي ة له إن نقطة البداي

 . الموجودات الماليةلتحصيل المتوقع والتاريخالتعاقدية 
 

 : بين١:١ اإليداعات والتي يجب أن ال تزيد عن إلىلقد قام البنك بتحديد سقف داخلي لنسبة السلفيات 
 
  مع البنوك األخرى لفترة تزيد عن ثالثة شهور واإلضافة إلى اإليداعاتبقيمة القروض والسلفيات  •
ة      ،حرة الملكية القيمة مصادر األموال الثابتة المتمثلة باألموال        •  ولفترة تزيد عن ستة شهور وإيداعات العمالء الثابت

 . والتسهيالت القائمة
 

ة اإل إن المصطلحات أعاله متفقة مع مصطلحات البنك المرآزي    دة   لدول ة المتح ارات العربي ع    م سلفيات والودائ  لنسب ال
 .قائمةالتسهيالت الفيما عدا أن المصطلح القانوني ال يأخذ بعين اإلعتبار 

 
ك    دى البن ضا  ل سهيالت  اي ة  ت ر مضمون  قائم ة  ةغي ألف   ٨٥٠٫٠٠٠ – ٢٠٠٧ ( أمريكي لف دوالر أ ١٧٥٫٠٠٠ بقيم

  ).١٨إيضاح (سيولة الإحتياجيات لتمويل  )أمريكيدوالر

  التمويلإستراتيجية
 تفي العمال بتنويع  لإلحتفاظ  خزينة وذلك   قسم ال  في   عمل منفصل يتم مراقبة مصادر السيولة بشكل منتظم من قبل فريق          

 .والمناطق الجغرافية والمزود والمنتج والشروط
 

دد االستحقاق ا          . يلخص الجدول أدناه تفاصيل استحقاق موجودات ومطلوبات البنك         د م م تحدي د ت ة للموجودات    لق لتعاقدي
ة           ة العمومي دة  والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزاني تم            الموح م ي دي، ول تحقاق التعاق اريخ االس ى ت  إل

ة                   سيولة النقدي وفر ال ه ومدى ت اظ بودائع ي االحتف سابقة ف ك ال رة البن األخذ باالعتبار االستحقاقات الفعلية آما تعكسها خب
ه وم اإلد. لدي ة تق سيولة الكافي اظ بال ن االحتف د م تحقاق للتأآ واريخ االس ة ت ودات . ارة بمراقب تحقاق الموج واريخ اس إن ت

 :والمطلوبات للبنك آما في نهاية السنة مبنية على أساس الترتيبات التعاقدية للسداد وهي آما يلي



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٦٩ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

   )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  )يتبع(إطار مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها  ٣٩

 : ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في 
 أآثر من 

  ثالث سنوات
 من سنة 

 إلى أقل من 
   سنوات٣

  أشهر ٦من 
  إلى أقل من سنة

  أشهر ٣من 
 إلى أقل من 

   أشهر٦
 أقل من 

   لياإلجما  أشهر٣
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٣٫٩١١٫٠٠٩ ٣٫٨٦١٫٠٠٩ ٥٠٫٠٠٠ -  -  - 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢ ١٧٫٠٩٠٫٢٥٥ ٣٦٫٧٣٠ ٨٫٥٠٠ ٣٦٩٫٧٤٩ ٢٣٫١٨٨
 قروض وسلفيات العمالء، صافي  ١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠ ٣٣٫٦٧٤٫١٧٢ ١٫٤١٠٫٩٥٨ ١٠٫٧٥٤٫١٣٢ ١٥٫٧٠١٫٤٨٧ ٤٧٫٢٧٢٫٢٢١
 األدوات المالية المشتقة  ٦٫٢٠٢٫٦٨٦ ٢٧١٫٥٩٤ ١١٨٫٤٩٨ ٨٦٫٧٩٧ ٢٫٣٦٥٫٦٦٢ ٣٫٣٦٠٫١٣٥
 ماليةإستثمارات في أوراق   ٣٫٤٢٢٫٧٩٤ ١٨٣٫٧٢٨ ٤٨٫٦٥٣ ٣٠٦٫١١٣ ٧١٧٫٣١٨ ٢٫١٦٦٫٩٨٢
 إستثمارات في شرآات زميلة  ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ -  -  -  -  ٤٫٤٢٧٫٥٢٩
 ممتلكات إستثمارية  ٦٣٢٫٤٩٢ -  -  -  -  ٦٣٢٫٤٩٢

 أخرىموجودات   ٢٫٢١٠٫١٢٢ ٢٫٢١٠٫١٢٢ -  -  -  - 
 ممتلكات ومعدات، صافي  ٥٨٠٫١٨٦ -  -  -  -  ٥٨٠٫١٨٦

        
        

 إجمالي الموجودات  ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ٥٧٫٢٩٠٫٨٨٠ ١٫٦٦٤٫٨٣٩ ١١٫١٥٥٫٥٤٢ ١٩٫١٥٤٫٢١٦ ٥٨٫٤٦٢٫٧٣٣
        
 المطلوبات وحقوق الملكية       

 أرصدة مستحقة للبنوك  ٦٫٩٠٥٫٢٦٣ ٥٫٨٠٧٫١٥٤ ٤٣٥٫٨٧٣ ٢٣٫٩٥٩ ٢٤١٫٤٧٧ ٣٩٦٫٨٠٠
 ودائع العمالء  ٨٤٫٣٦٠٫٨٢١ ٦٢٫٤٦٨٫٠٧٨ ٨٫٦١٤٫٥٦٦ ٦٫٢٠٥٫٦٣٥ ٣٫٧٥٨٫٧٥٣ ٣٫٣١٣٫٧٨٩

 أوراق مالية إلزامية التحويل  ١٦٨٫٤٣٥ -  -  -  ١٦٨٫٤٣٥ - 
 قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ٣٠٫٥٦٦٫٥٤٨ ١٫٤٨٦٫٨٢٥ ٤٠٣٫٢٨٦ ٥٫٤٠٥٫٣٤٤ ١٢٫٥٢٠٫٢١٨ ١٠٫٧٥٠٫٨٧٥
 األدوات المالية المشتقة  ٦٫٣٦٣٫٩٦٦ ٤٥١٫٢٩٩ ١٢٣٫٠٠٦ ٦٠٫٥٦٩ ٢٫٤٦٩٫١٤٥ ٣٫٢٥٩٫٩٤٧

 مطلوبات أخرى  ٣٫٤٤٨٫٠٢٥ ٣٫٤٤٨٫٠٢٥ -  -  -  - 
 حقوق الملكية  ١٥٫٩١٥٫١٥٢ ٥٨٨٫٦٠٣ -  -  -  ١٥٫٣٢٦٫٥٤٩

        
        

 لوبات وحقوق الملكيةإجمالي المط ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠ ٧٤٫٢٤٩٫٩٨٤ ٩٫٥٧٦٫٧٣١ ١١٫٦٩٥٫٥٠٧ ١٩٫١٥٨٫٠٢٨ ٣٣٫٠٤٧٫٩٦٠
        
        

٣٫٨١٢ ٢٥٫٤١٤٫٧٧٣( ) ٥٣٩٫٩٦٥( ) ٧٫٩١١٫٨٩٢( ) ١٦٫٩٥٩٫١٠٤( )  فجوة السيولة - 
        
        

 - ٢٥٫٤١٤٫٧٧٣( ) ٢٥٫٤١٠٫٩٦١( ) ٢٤٫٨٧٠٫٩٩٦( ) ١٦٫٩٥٩٫١٠٤( )  فجوة السيولة المتراآمة  - 
         

 . إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي الموحدةلقد تم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات األخرى على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية العمومية



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٠ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

   )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  )يتبع(سها ومراقبتها إطار مخاطر السيولة وقيا ٣٩

 : ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في 
 أآثر من 

  ثالث سنوات
 من سنة 

 إلى أقل من 
   سنوات٣

  أشهر ٦من 
  إلى أقل من سنة

  أشهر ٣من 
 إلى أقل من 

   أشهر٦
 أقل من 

   اإلجمالي   أشهر٣
   ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات            
 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨  ١٥٫١٥٧٫٥٨٨  -   ٥٠٠٫٠٠٠  -   - 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٦٫٠٣٠٫٣٦٤  ٥٫٢٩٠٫٢٩١  ٥٨٦٫٨٠٢  ١٤٣٫٠٦٣  -   ١٠٫٢٠٨
 لية محتفظ بها لغرض المتاجرةأوراق ما  ١٢٢٫٤٣٣  -   -   -   ١٢٢٫٤٣٣  - 

 قروض وسلفيات العمالء، صافي  ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢  ٢٤٫٨٥٤٫٣٢٥  ٢٫٧٢٦٫٣٥٦  ٢٫٦٥٤٫٤٤١  ٩٫٩٥٠٫٥٤٢  ٣٥٫٤٩٠٫٤١٨
 األدوات المالية المشتقة  ٣٫٠٦٨٫٢٤٢  ١٣٢٫٧٧٣  ٢٠٨٫٢١٥  ١٤٩٫٤٢٦  ٣٨٠٫٠٦٤  ٢٫١٩٧٫٧٦٤
 إستثمارات في أوراق مالية  ٢٫٩٦٨٫١٨٨  ٦٤٫٧١١  ٩٩٫٤٨٦  ٩٣٫١٣٤  ١٫٣٩٦٫٣٠٩  ١٫٣١٤٫٥٤٨
 ممتلكات إستثمارية  ٤٤٥٫٧٣٠  -   -   -   -   ٤٤٥٫٧٣٠

 أخرىموجودات   ١٫٧٥٢٫٧٢١  ١٫٧٥٢٫٧٢١  -   -   -   - 
                         ممتلكات ومعدات، صافي  ٤٩٢٫٥٠١  -   -   -   -   ٤٩٢٫٥٠١

             إجمالي الموجودات  ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩ ٤٧٫٢٥٢٫٤٠٩  ٣٫٦٢٠٫٨٥٩  ٣٫٥٤٠٫٠٦٤  ١١٫٨٤٩٫٣٤٨  ٣٩٫٩٥١٫١٦٩
 المطلوبات وحقوق الملكية            

 أرصدة مستحقة للبنوك  ٥٫٥٩٨٫٣٧٦  ٣٫٠٩٥٫٩٩٠  ٢٫١٦٨٫٨٥٩  -   -   ٣٣٣٫٥٢٧
 ودائع العمالء  ٥٧٫١٦٠٫٨٢٠  ٤٨٫٧٩٠٫٢٩٠  ٣٫٩٦٤٫٧٨٠  ٣٫٥٦٤٫٥٧٩  ٨٢٩٫٤١١  ١١٫٧٦٠

 قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ٢٧٫٣٧٠٫٢٦٤  ٤٥٣٫٨١٥  ١٧٠٫٠٤٦  ١٫٣٨٣٫٦٥٠  ١١٫١٨٤٫٥٥٢  ١٤٫١٧٨٫٢٠١
 األدوات المالية المشتقة  ٢٫٤١٣٫٢٦٩  ١٦٥٫٣٨٢  ٢٠٥٫٣٧٩  ١١١٫٨٤٣  ٤٣٩٫٦٣٦  ١٫٤٩١٫٠٢٩

 مطلوبات أخرى  ٢٫٢٥٩٫٣٧٧  ٢٫٢٥٩٫٣٧٧  -   -   -   - 
                         حقوق الملكية  ١١٫٤١١٫٧٤٣  ١٫٢٨٨٫٥٧٥  -   -   -   ١٠٫١٢٣٫١٦٨
             إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩  ٥٦٫٠٥٣٫٤٢٩  ٦٫٥٠٩٫٠٦٤  ٥٫٠٦٠٫٠٧٢  ١٢٫٤٥٣٫٥٩٩  ٢٦٫١٣٧٫٦٨٥

            
٦٠٤٫٢٥١  ١٣٫٨١٣٫٤٨٤( ) ١٫٥٢٠٫٠٠٨( ) ٢٫٨٨٨٫٢٠٥( ) ٨٫٨٠١٫٠٢٠( )              فجوة السيولة  - 

            
 -  ١٣٫٨١٣٫٤٨٤( ) ١٣٫٢٠٩٫٢٣٣( ) ١١٫٦٨٩٫٢٢٥( ) ٨٫٨٠١٫٠٢٠( )              فجوة السيولة المتراآمة  - 

 
ور              ى الف ق عل ة للتحقي واريخ استحقاق الموجودات وال       . تعتبر االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قابل د ت م تحدي د ت اريخ         لق ة من ت رة المتبقي ى أساس الفت ات األخرى عل مطلوب

 . إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي الموحدةالميزانية العمومية



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧١ 

 
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  وقياسها ومراقبتهامخاطر العمالت األجنبية إطار ٤٠
 

ة                    البنك بإدارة    يقوم ه النقدي الي وتدفقات زه الم ى مرآ سائدة عل ة ال إن مجلس   . مخاطر التقلبات في أسعار العمالت األجنبي
دة            ل يضع حدود اإلدارة   ى ح ة عل ومي و          مستويات المخاطر لكل عمل ٍل من المرآز الي ة لك الي     ومجتمع وم الت ، مرآز الي

 :األجنبية بالعمالت اآلتية الجوهرية لتعرضاتا صافي ديسمبر 31 في البنك لدى آان. والتي يتم مراقبتها بشكل يومي
 

٢٠٠٨ ٢٠٠٧  
 درهمألف 

 المعادل
 )عجز/ (فائض

 ألف درهم 
 المعادل 
 )عجز/ (فائض

 

   
١٫٣٤٦٫٤٦٣( ) ٧٫٣١٢٫٨٨٥( )     دوالر أمريكي

   
    روبية هندية ٧٣٫٢٥٢ ٧٣٫٨٥٤

   
    ريال عماني ٢٫٠٥٧ ١٫٣١٩

   
١٫٨٠٣( )     جنيه استرليني ٢٫٥٩٣

   
    يورو ٩٫٣٨٢ ٢٫٣٤٨

   
٤٤٥( ) ١٩١( )     دينار بحريني

   
١٫٠٨٢( )     ريال سعودي ٢٣

   
١٫٣٠٨( )     ين ياباني ٧١٢

   
٢٫٩٥٨( ) ٨٫٣٢٩( )     دوالر أسترالي

   
    فرنك سويسري ٨ ٨٩٩

   
١٠( )     رينغيت ماليزي ٤٫٢٨٠٫٨٧٠

   
    ريال قطري ١٫٥١٢ ٤٩٢

   
٦٠٣( ) ٣٣٦( )     أخرى



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  وقياسها ومراقبتهامخاطر العمالت األجنبيةإطار  ٤٠
 

 :٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ترآيزات مخاطر العمالت آما في 
 

 أخرى المجموع
 رينغيت 
 ماليزي

 جنيه 
 يورو فرنك سويسري استرليني

 دوالر 
  درهم أمريكي

         
 الموجودات        

٣٫٤٧٥٫٦١٧ ٤١٤٫٣٩٥ ١٠ -  -  -  ٢٠٫٩٨٧ ٣٫٩١١٫٠٠٩ 
نقد وأرصدة لدى البنوك 

 المرآزية
٤٫٦٨١٫٥٤٥ ٩٫٨٨١٫٤٩٨ ٢٫٧٠٣٫٥٠٠ ٣٫٧٤٠ ١٤٠٫١٤٤ ٢ ١١٧٫٩٩٣ ١٧٫٥٢٨٫٤٢٢ 

ودائع وأرصدة مستحقة من 
 البنوك

٨١٫٦٠٠٫٥٣٠ ٢٣٫٤٤٠٫٢٢٤ ٤٦٥٫٢٦٢ ١٨٦٫٦٢٥ ٥٫٧٦٥ -  ٣٫١١٤٫٥٦٤ ١٠٨٫٨١٢٫٩٧٠ 
قروض وسلفيات العمالء، 

 صافي
 األدوات المالية المشتقة ٩٤٧٫٧٩٧ ٣٫٧٥٨٫٥٠١ ٥٤٫٣٣٩ -  ١٫٢٥٧٫٤٥٢ -  ١٨٤٫٥٩٧ ٦٫٢٠٢٫٦٨٦
 استثمارات في أوراق مالية ١٫٨٣٧٫٨٣٧ ١٫١٨٢٫٤١٤ ٥٧٫٧٧٨ -  -  -  ٣٤٤٫٧٦٥ ٣٫٤٢٢٫٧٩٤
١٠٠٫٠٠٠ -  -  -  -  ٤٫٣٢٧٫٥٢٩ -  ٤٫٤٢٧٫٥٢٩ 

إستثمارات في شرآات 
 زميلة

 ممتلكات إستثمارية ٦٣٢٫٤٩٢ -  -  -  -  -  -  ٦٣٢٫٤٩٢
 موجودات أخرى ١٫١٠٥٫٢٣٠ ٨٦٠٫٢٤٧ ١٥٫٣٥٢ ١٦٫٨٣٥ -  ١٣٫٤٠٢ ١٩٩٫٠٥٦ ٢٫٢١٠٫١٢٢
 ، صافيممتلكات ومعدات ٥٧٥٫٢٧٨ -  -  -  -  -  ٤٫٩٠٨ ٥٨٠٫١٨٦

         
         

 مجموع الموجودات ٩٤٫٩٥٦٫٣٢٦ ٣٩٫٥٣٧٫٢٧٩ ٣٫٢٩٦٫٢٤١ ٢٠٧٫٢٠٠ ١٫٤٠٣٫٣٦١ ٤٫٣٤٠٫٩٣٣ ٣٫٩٨٦٫٨٧٠ ١٤٧٫٧٢٨٫٢١٠
         
         
 المطلوبات        

 أرصدة مستحقة للبنوك ٢٫٩٨٢٫٥٩٠ ٢٫٨٩٧٫٥٣١ ٦٠٧٫٨٣٦ -  ٧١٫٨٩٢ -  ٣٤٥٫٤١٤ ٦٫٩٠٥٫٢٦٣
 ودائع العمالء ٥٥٫١٢٧٫٠٦٤ ٢٥٫٠٠٢٫٩٦٤ ٢٫٦٨٢٫٧٨١ ٣٨٫٦٥٤ ١٦٧٫٢٥٦ ١٢ ١٫٣٤٢٫٠٩٠ ٨٤٫٣٦٠٫٨٢١

 أوراق مالية إلزامية التحويل ١٦٨٫٤٣٥ -  -  -  -  -  -  ١٦٨٫٤٣٥
٥٫٩١٣٫٠٠٠ ١٨٫٢٥٢٫٨٥١ ١٫٠٧٦٫٧٣٨ ١٫٥٥٠٫٢٢٥ ٢٫٦٧٧٫١٥٨ -  ١٫٠٩٦٫٥٧٦ ٣٠٫٥٦٦٫٥٤٨ 

قروض قصيرة ومتوسطة 
 األجل

 األدوات المالية المشتقة ٢٤٦٫٢٣٤ ٦٫١١٧٫٧٣٢ -  -  -  -  -  ٦٫٣٦٣٫٩٦٦
 مطلوبات أخرى ٢٫٥٢٩٫٧٦٥ ٥٢٧٫٤٣٦ ٩٩٫٣٦٠ ٢٤٫٣١٧ ٣٦٫٧٩٧ ١٫٢٨٧ ٢٢٩٫٠٦٣ ٣٫٤٤٨٫٠٢٥

         
         

 مجموع المطلوبات ٦٦٫٩٦٧٫٠٨٨ ٥٢٫٧٩٨٫٥١٤ ٤٫٤٦٦٫٧١٥ ١٫٦١٣٫١٩٦ ٢٫٩٥٣٫١٠٣ ١٫٢٩٩ ٣٫٠١٣٫١٤٣ ١٣١٫٨١٣٫٠٥٨
         
بنود خارج الميزانية         

 العمومية
 إعتمادات مستندية ٣٫٠٧٠٫٣٩٧ ٤٫٦٢٩٫٤٧٦ ٢٢٦٫٣٧٣ ١٫٦٢٨ ٧٫٤٣٩ -  ٧٤٧٫٥٣٩ ٨٫٦٨٢٫٨٥٢
 انات بنكيةضم ١٠٫٦٣٨٫٨١٩ ٤٫٠١٠٫١٣٦ ٣٨٣٫٩٢٢ ٢٫٠١٨ ٢٣٫٣٣٤ -  ٩٣١٫٤٠٣ ١٥٫٩٨٩٫٦٣٢
٢١٫٥٤٤٫٥٠١ ٢٫٧١٠٫٨٧٠ ٨٧٫٢٣٦ ١٧٨ ٣٥٧ -  ١٢٥٫٣٧٧ ٢٤٫٤٦٨٫٥١٩ 

إلتزامات لتقديم تسهيالت 
 إئتمانية

٢٫٣٩٥٫٠٩٤ -  -  -  -  -  ٢٫٣٩٥٫٠٩٤  - 
عدم تسديد مقايضات 
 اإلئتمان

         
         

٣٥٫٢٥٣٫٧١٧ ١٣٫٧٤٥٫٥٧٦ ٦٩٧٫٥٣١ ٣٫٨٢٤ ٣١٫١٣٠ -  ١٫٨٠٤٫٣١٩ ٥١٫٥٣٦٫٠٩٧  
 إلتزامات رأسمالية مستقبلية ٥٠٥٫٥٩٠ -  -  -  -  -  -  ٥٠٥٫٥٩٠
١١٩٫٥٧٩ -  -  -  -  -  ١١٩٫٥٧٩  - 

 إلتزامات لإلستثمار 
 في أوراق مالية 

         
         

٣٥٫٧٥٩٫٣٠٧ ١٣٫٨٦٥٫١٥٥ ٦٩٧٫٥٣١ ٣٫٨٢٤ ٣١٫١٣٠ -  ١٫٨٠٤٫٣١٩ ٥٢٫١٦١٫٢٦٦ 
مجموع البنود خارج 

 ميةالميزانية العمو
         



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( وقياسها ومراقبتها مخاطر العمالت األجنبيةإطار  ٤٠
 
 

 :٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ترآيزات مخاطر العمالت آما في 
 

  درهم يدوالر أمريك يورو فرنك سويسري جنيه استرليني أخرى المجموع
        
 الموجودات       

١٥٫٢٧٩٫٢٦٣ ٣٤٤٫٣٨٨ ٤ - - ٣٣٫٩٣٣ ١٥٫٦٥٧٫٥٨٨ 
نقد وأرصدة لدى البنوك 

 المرآزية
٢٧٤٫٩٠٥ ٣٫٩٨١٫٧٧٨ ٢١٩٫٨١٠ ٩٩٥ ٦٨٫٨٦٣ ١٫٤٨٤٫٠١٣ ٦٫٠٣٠٫٣٦٤ 

ودائع وأرصدة مستحقة من 
 البنوك

  تجاريةأوراق مالية ١٢٢٫٢٧٨ ١٥٥ - - - - ١٢٢٫٤٣٣
٤٧٫٤٧٠٫٩٧٨ ٢٥٫٢٥٦٫٥٣٣ ٨٣٢٫٨٤٢ ١٨٥٫٨٨٨ ١١٫٥٤٤ ١٫٩١٨٫٢٩٧ ٧٥٫٦٧٦٫٠٨٢ 

قروض وسلفيات العمالء، 
 صافي

 األدوات المالية المشتقة ٢٨٢٫١٦٨ ٢٫٥١٨٫٠٠٨ ٣١٫٣٥٦ - ٦٠٫٨٤٨ ١٧٥٫٨٦٢ ٣٫٠٦٨٫٢٤٢
 استثمارات في أوراق مالية ٣٦٤٫٢٣٠ ٢٫١٦٦٫٧٦٧ ٢٠٨٫٩٤٣ - - ٢٢٨٫٢٤٨ ٢٫٩٦٨٫١٨٨
 استثمارات عقارية  ٤٤٥٫٧٣٠ - - - - - ٤٤٥٫٧٣٠

 موجودات أخرى ٥٠٣٫٨٢٧ - ٢٩٣٫٨٢٦ - - ٩٥٥٫٠٦٨ ١٫٧٥٢٫٧٢١
  ، صافيممتلكات ومعدات ٤٨٦٫٤١٦ - - - - ٦٫٠٨٥ ٤٩٢٫٥٠١

        
        

 مجموع الموجودات ٦٥٫٢٢٩٫٧٩٥ ٣٤٫٢٦٧٫٦٢٩ ١٫٥٨٦٫٧٨١ ١٨٦٫٨٨٣ ١٤١٫٢٥٥ ٤٫٨٠١٫٥٠٦ ١٠٦٫٢١٣٫٨٤٩
        
        
 المطلوبات       

 أرصدة مستحقة للبنوك ١٫٣٦٥٫٢٥٩ ٣٫٧٥١٫٨٩٤ ٢٥٥٫٤٦١ ٦٤٫٥٤٤ ٨٫٥٢٢ ١٥٢٫٦٩٦ ٥٫٥٩٨٫٣٧٦
 ودائع العمالء ٣٦٫٨٩١٫٢٦٩ ١٥٫١٤٢٫٧١٩ ٩١٠٫٤٤٩ ٣٢٨٫٢٢٥ ٩٢٥٫٣٦٩ ٢٫٩٦٢٫٧٨٩ ٥٧٫١٦٠٫٨٢٠
٥٫٩٣٦٫٢٤٩ ١٤٫٨٥٧٫٢٨٥ ٢٧٠٫٨٢٩ ١٫٦٤١٫٦٠١ ٣٫٦٦٩٫٩٧٠ ٩٩٤٫٣٣٠ ٢٧٫٣٧٠٫٢٦٤ 

ة ومتوسطة قروض قصير
 األجل

 األدوات المالية المشتقة ٢٧٤٫٦٧٣ ١٫٨٨٤٫٩٠٢ ٢٣٫٧٣٤ - ٦٠٫٧٤٥ ١٦٩٫٢١٥ ٢٫٤١٣٫٢٦٩
 مطلوبات أخرى ١٫٤٩٨٫٥٠٤ ٦٨٠٫٥٢٥ ١٤٫٩٩٦ ٢٢٫٦٣٥ ٤٢٫٧١٧ - ٢٫٢٥٩٫٣٧٧

        
        

 المطلوباتمجموع  ٤٥٫٩٦٥٫٩٥٤ ٣٦٫٣١٧٫٣٢٥ ١٫٤٧٥٫٤٦٩ ٢٫٠٥٧٫٠٠٥ ٤٫٧٠٧٫٣٢٣ ٤٫٢٧٩٫٠٣٠ ٩٤٫٨٠٢٫١٠٦
        
  الميزانية العموميةبنود خارج       

 إعتمادات مستندية ٢٫٣٣٠٫٧٠٣ ٢٫٠٣٧٫٦٧٢ ٣٣٩٫٦٢٢ ١٢٫٠٤٦ ٤٫٧٣٨ ١٫١٦٩٫١٤٩ ٥٫٨٩٣٫٩٣٠
 ضمانات بنكية ٨٫٢٧٤٫٥١٥ ٥٫٠٩٤٫١١٢ ٥٣٥٫٥٩٤ ٣٫٥١٨ ٣٣٫٠٢٨ ٨١٩٫٢٧٣ ١٤٫٧٦٠٫٠٤٠
٢٥٫٧١١٫٢٩٣ ٥٫٣٠٣٫٢٩٩ ٣٤٢٫٤٢٧ - - ٢٢١٫٤٠٨ ٣١٫٥٧٨٫٤٢٧ 

إلتزامات لتقديم تسهيالت 
 إئتمانية

 عدم تسديد إئتمانمقايضات  - ٣٫٢٢١٫٦٨٥ - - - - ٣٫٢٢١٫٦٨٥
        
        

٣٦٫٣١٦٫٥١١ ١٥٫٦٥٦٫٧٦٨ ١٫٢١٧٫٦٤٣ ١٥٫٥٦٤ ٣٧٫٧٦٦ ٢٫٢٠٩٫٨٣٠ ٥٥٫٤٥٤٫٠٨٢  
 إلتزامات رأسمالية مستقبلية ٥٦٫٩٨٠ - - - - - ٥٦٫٩٨٠
٩٣٫٥٨٠ - - - - ٩٣٫٥٨٠ - 

 إلتزامات لإلستثمار 
 في أوراق مالية 

        
        

٣٦٫٣٧٣٫٤٩١ ١٥٫٧٥٠٫٣٤٨ ١٫٢١٧٫٦٤٣ ١٥٫٥٦٤ ٣٧٫٧٦٦ ٢٫٢٠٩٫٨٣٠ ٥٥٫٦٠٤٫٦٤٢ 
الميزانية خارج مجموع البنود 

 العمومية
        



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٤ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

   وقياسها ومراقبتهامخاطر السوق إطار ٤١
 

ة        مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي       إن   يم األدوات المالي رات  اًً نظر ينتج عنها تقلبات في إيرادات البنك أو في ق  للتغي
 .وأسعار األسهم جنبية األ العمالتأسعاروائد والفمعدالت في السوق مثل 

 
  السوق سعرمخاطر

 
رات نتيجة                      تقلب  تمثل مخاطر السوق مخاطر     ذه التغي سوق، سواء آانت ه ر أسعار ال ة آنتيجة لتغي يم األدوات المالي  ق

ة          ة المتداول ع األوراق المالي عوامل خاصة بأوراق مالية معينة أو بالطرف الذي قام بإصدارها أو عوامل تؤثر على جمي
سوق آكل     سوق         . في ال ك لمخاطر ال تثمارا       يتعرض البن سية نتيجة لإلس د من       . ت المدرجة  بصورة رئي ك بالح وم البن يق

ى    . اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة مستمرة ألي تطورات في السوق         مخاطر السوق من خالل      باإلضافة إل
ى         مراقبة مستمرة   ذلك تتم    ؤثر عل ي ت سية الت ات و  األسهم  للعوامل الرئي سوق  تحرآ شمل       ال ي ت الي      والت ل األداء الم تحلي

 .هافيالمستثمر شرآات والتشغيلي لل
 

 إدارة مخاطر السوق
 

حدود للمخاطر مبنية على تحليالت الحساسية وحدود إسمية والتي تراقب بشكل مكثف من قبل قام مجلس اإلدارة بوضع 
شته                 تم مناق ا وي ى اإلدارة العلي بوعيًا إل ة الموجودات           اقسم إدارة المخاطر ويتم التقرير بها أس ل لجن  آل أسبوعين من قب

 .اتوالمطلوب
 

ة             دارة       . يقوم البنك بفصل تعرضه لمخاطر السوق إلى المحفظة التجارية والمحفظة غير التجاري ة م إن المحفظة التجاري
ى الموجودات                         ة باإلضافة إل سوق وأخذ مراآز ريادي من قبل قسم الخزينة والمشتقات وتتضم مراآز ناتجة عن إدارة ال

 .ة العادلةوالمطلوبات المالية التي تدار على أساس القيم
 

ة                إن عمليات البنك تعرضه بصورة رئيسية إلى المخاطر المالية الناتجة عن التغيرات ومعدالت صرف العمالت األجنبي
د دالت الفوائ دة والعمالت   . ومع عر الفائ اطر س ى مخ ددة إلدارة تعرضه إل شتقة متع ة م ود أدوات مالي ك عق رم البن ويب

 .األجنبية
 

سوق        .  ومستقلة للمخاطر   منفصلةوتراقب وتدار من قبل إدارة      تحدد وتقاس   إن مخاطر السوق     إن هدف إدارة مخاطر ال
ين  الحادة في األداء التشغيلي     هو تخفيض التقلبات     سوق      وأن تب ة با   مخاطر ال ك المتعلق ا ومجلس اإلدارة        لبن إلدارة العلي ل
 . بشفافيةوالجهات الرقابية

 
 :مخاطر التي تقوم بالوظائف التاليةوتدار إدارة مخاطر السوق من قبل لجنة إدارة ال

 
 ؛إعداد سياسة لمخاطر السوق ضمن إطار شامل •

 
 ؛القيام بالقياس والمراقبة وإدارة مخاطر السوق بصورة مستقلة •

 
 .والمراقبةوضع حدود للموافقة  •



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٥ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع(  وقياسها ومراقبتهااطر السوقمخإطار  ٤١
 

 المخاطروتصنيف تحديد 
 

ات إدارة          راءات وسياس ع إج وم بوض ذلك تق ك وآ سوق للبن اطر ال صنيف مخ ف وت اطر بتعري ة إدارة المخ وم لجن تق
داتها                  . المخاطر سوق حسب وح شامل وتوضيح مخاطر ال ة  جميع قطاعات األعمال مسؤولة عن التعريف ال تم  .  العامل ي

رارات حول التعرض                        عقد إ  شة وأخذ ق ال المخاطر لمناق اء أعم سوق ورؤس جتماعات بشكل منظم بين إدارة مخاطر ال
 .للمخاطرة في نفس سياق بيئة السوق

 
 .يتم تقسيم مخاطر السوق بوجه عام إلى تجارية وغير تجارية

 
يكون عملها الرئيسي اإلستراتيجي هو      المملوآة بواسطة وحدة التجارة في البنك والتي         المراآزتشمل المخاطر التجارية    

ذه             . التجارة أو صناعة األسواق      ة له ر محقق ح أو خسارة غي سجيلها      المراآز أي رب تم ت ات   ضمن ال   ي ي    العملي سية ف رئي
 .من األعمالالدخل 

 
ة                           ة األجل في األوراق المالي تثمارات طويل ة إلس ة وموجودات أخرى مملوآ ة أوراق مالي ر التجاري تشمل المخاطر غي

أي ربح أو خسارة غير محققة لهذه األوضاع        . والمشتقات والتي تستخدم إلدارة التعرضات لموجودات ومطلوبات البنك       
 .ضمن إيرادات األعمال الرئيسيةال يتم تسجيلها في 

 
 مخاطر تجارية

 
التجارية األخرى   والسلع والمخاطر    األسهمإن مخاطر السوق والتي تتضمن مخاطر معدالت الفائدة، العمالت األجنبية،           

 . المالي نتيجة التغيرات العكسية في معدالت السوقالوضع صافي الدخل أو من المحتمل أن تخفض
 

 مخاطر غير تجارية
 

ذ  المخاطر غير التجارية من      تنتج ة للعمالء،                تنفي ة، المنتجات والخدمات المقدم تراتيجيات البنك الجوهري  والمراآز  إس
 .نك إلدارة التعرض للمخاطر البيأخذهااإلستراتيجية التي 

 
ات                     سعير فجوات الموجودات، المطلوب ادة ت ددة بإع ست مح دة عوامل ولكن لي تج من ع إن هذه التعرضات يمكن ان تن

 .السوقفي فائدة الوأدوات البنود المدرجة خارج الميزانية العمومية والتغيرات في مستوى وشكل منحنى معدل 
 

 قياس المخاطر
 

إن                فيما يلي األدوات     المستخدمة لقياس مخاطر السوق، ألنه ال يوجد قياس منفرد يعكس جميع توقعات مخاطر السوق، ف
 : مختلفة إحصائية وغير إحصائية، تتضمنقياساتالبنك يستخدم 

 
 قياسات مخاطر غير إحصائية 
 تحاليل حساسية 



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٦ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( وقياسها ومراقبتها مخاطر السوقإطار  ٤١
 

  مخاطر غير إحصائيةمقاييس
 

ية  ، قيم   ي المراآز الموقوفة  فصاجهد، تتضمن   ال فحص   فيما عدا إن قياسات المخاطر غير اإلحصائية،       ، الهوامش األساس
ا  المراآزحساسية الخيارات، قيم السوق، ترآيزات       وف     .  ودورانه ذه القياسات ت ات    ه صلة ر معلوم ك       مف  عن تعرض البن

 .لمخاطر السوق
 

 .سقوف حدود المخاطر لرصد ومراقبة مخاطر السوق بشكل يومي هاتسيناريوومقاييس غير إحصائية يستخدم البنك 
 

سيناريو ستخدمهاتإن ال ر  ة الم ة والغي دالت الموازي صدمات المع افظ ل ي المح ر ف ّدر التغي دة يق دالت الفائ اطر مع  لمخ
 .تظهرالتقلبات المتعددة لسيناريوهات معدالت الفائدةإن صدمة المعدالت غير المتوازية . موازية

 
سية  دة الرئي دالت الفائ اطر مع ة(المحفظة الحساسة لعمالت مخ دالت الموازي صل ) صدمة المع شكل منف ا ب تم تحليله ي

 :  هي آما يليلمحافظ البنك التجارية وغير التجارية
 
 لتجارية االمحافظ –خاطر السوق م
 

ان       ثابتة يبين الجدول التالي الحساسية لتغير محتمل في أسعار الفائدة مع بقاء العوامل المتغيرة األخرى              ى بي  وتأثيرها عل
 .الدخل الموحد وحقوق الملكية الناتجة من المحفظة التجارية

 
ى صافي دخل الف         يإن حساسية الدخل ه    د عل سنة    تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الفوائ د ل دة  وائ ة   واح وهي مبني

ي                          ا ف ك آم ا البن ي يحتفظ به ة والت د عائم سمبر   ٣١على الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية بمعدالت فوائ  دي
ة        .  وتضم تأثير األدوات المالية المشتقة  ٢٠٠٨ يم الموجودات المالي ادة تقي سابها بإع م إحت د ت إن حساسية حقوق الملكية ق

ع ب ة للبي ي    المتاح ا ف ا آم ة به ات متعلق ة تحوط أثيرات أي ضم ت ة وت دالت ثابت سمبر ٣١مع أثير  ٢٠٠٨ دي ن ت ك ع  وذل
رات  دالمفترضةالتغي دالت الفوائ ي مع تحقاق األصل أو  .  ف اريخ إس ا حسب ت م تحليله د ت ة ق وق الملكي ساسية حق إن ح
 .المقايضة

 
 مخاطر معدالت الفوائد

 
 ) بآالف الدراهم(ئد الدرهم اإلماراتي تحرآات المعدالت الموازية في معدالت فوا

 
 المعدلنقص في 

   نقطة٢٠٠
 المعدلنقص في 

   نقطة١٠٠
 المعدلزيادة في 

  نقطة١٠٠
  المعدلزيادة في 

    نقطة٢٠٠
        

٧٫١٦٨  ٢٠٫١٨٥  ٥٧٫٢٩٩( ) ٤٫٦٠٥( )          ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
        

١٫٤١٦  ١١٫٨٦٠  ٣٧٫٠٤١( )          ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ ٥٫٥٥٧
        



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٧ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( وقياسها ومراقبتها مخاطر السوقإطار  ٤١
 
 )يتبع ( التجاريةالمحافظ –خاطر السوق م
 

 )يتبع(مخاطر معدالت الفوائد 
 

 )الدراهمبآالف (ي معدالت فوائد الدوالر األمريكي تحرآات المعدالت الموازية ف
 

 نقص في المعدل
   نقطة٢٠٠

 نقص في المعدل
   نقطة١٠٠

 زيادة في المعدل
  نقطة١٠٠

 زيادة في المعدل 
  نقطة٢٠٠

  
        

٧٣٫٨٣٣( ) ٢٥٫٣٨٨( )          ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ٣٫٦٤٨ ٧٫٨٩٤
       

٤٨٫٣١٧( ) ١٦٫٠٦٥( ) ٣٫١٣٩ ٣٫٣٨٩( )          ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
 

 حسب العملة
 

 :التغيير في سعر العمالت األجنبيةحساسية تحليل يوضح الجدول التالي 
 

  )آالف الدراهم(األسعار بالنسبة المئوية  تغير
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

-١٠+  %٥+  %٥-  %١٠%  
        

٩٤ ٢٣٩( )  دوالر أسترالي ٩٢٩  ٤١٧
٢٤ ٢٤ ٤٨( ) ٤٨( )  يورو
٥  ٥ ١٠( ) ١٠( )   استرلينيجنيه
٦٥ ٦٥ ١٣٠( ) ١٣٠( )  ين ياباني

٢٫٣٦٩  ٢٫٩٦٠  ٦٫٣٥٤( ) ٤٫٥٦٦( )  دوالر أمريكي
        

 
  )آالف الدراهم(األسعار بالنسبة المئوية  تغير
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

-١٠+  %٥+  %٥-  %١٠%  
        
٢٧( ) ١٤( )  دوالر أسترالي ٢٧  ١٤
٥٩( ) ٢٩( )  يورو ٥٩  ٢٩
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١٩٠( ) ٩٥( )  ين ياباني ١٩٠  ٩٥

٤٫٣٢٠  ٤٫٧٧٥  ١٠٫٠٨١( ) ٨٫٢٤٨( )  دوالر أمريكي



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٨ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع(ا ومراقبتها  وقياسهمخاطر السوقإطار  ٤١
 

   المحافظ غير التجارية – السوق مخاطر
 

  مخاطر سعر الفائدة
 

ان     ييبين الجدول التالي الحساسية لتغير محتمل في أسعار الفائدة مع بقاء العوامل المتغيرة األخرى ثابتة وتأث                ى بي رها عل
 .الدخل الموحد وحقوق الملكية الناتجة من المحفظة غير التجارية

 
ى                  إن   ة عل سنة وهي مبني د ل ى صافي دخل الفوائ د عل ي معدالت الفوائ رات المفترضة ف أثير التغي حساسية الدخل هو ت

إن حساسية  . الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية بمعدالت فوائد عائمة وتضم تأثيرات األدوات المالية المشتقة            
 .رات موازية في منحنى العائدحقوق الملكية قد تم تحليلها بافتراض أنه هنالك تغي

 
حساسية التغير في 
 حقوق المساهمين 

حساسية التغير في  
 دخل الفوائد 

 التغير  
  األساسيةفي النقاط

 
    ألف درهم  ألف درهم

      
٢٩٫٩٩٦( )  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ٢٥+  ٥٥٫١٤٨
٥٥٫١٤٨  ٢٩٫٩٩٦( ) -٢٥  

     
٣٣٫٢٩٢( )  ٢٠٠٧سمبر  دي٣١ ٢٥+  ٣٨٫٤٢٠
٣٨٫٤٢٠  ٣٣٫٢٩٢( ) -٢٥  

 
 التشغيلمخاطر 

 
ال أو               تعّرف مخاطر التشغيل     شرية أو الغش واإلحتي على أنها المخاطر الناتجة عن مشاآل أنظمة التشغيل واألخطاء الب

سمعة وع       . العوامل الخارجية  شويه لل سبب ت د ت شغيل ق واقب  وفي حالة فشل الضوابط بالعمل آما ينبغي، فإن مخاطر الت
شغيلية، ولكن بوجود            . قانونية وتنظيمية وبالتالي تؤدي إلى خسارة مالية       ع المخاطر الت تخلص من جمي ال يتوقع البنك ال

ستطيع إدارة المخاطر         ك ي إن البن ة، ف شتمل  . إطار للضوابط الرقابية ومن خالل المراقبة واإلستجابة للمخاطر المحتمل ت
ا  والدخوللمهام، الضوابط الرقابية وجود فصل فّعال في ا    وإجراءات التسويات وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم، بم

 .في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي
 

 ماألسه أسعار مخاطر
 
رات  نتيجة  لألسهم  العادلة القيمة انخفاض مخاطر تمثل األسهم أسعار مخاطر إن ي  للتغي ستويات  ف  األسهم  مؤشرات  م

 .اطر األسهم غير التجارية عن محفظة البنك اإلستثماريةوتنتج مخ. الفردية األسهم وقيمة



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٧٩ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة عمالت أجنبية ٤٢
 

غ    ةروبية الهندي  البالموجودات المحتفظ بها في الهند      صافي  إن   ي تبل م    ألف  ٧٣٫٢٤٣ والت  فأل  ٧٤٫٣١١: ٢٠٠٧( دره
 .الهندفي م مراقبة الّنقد النظتخضع ) درهم

 
 

 اإلئتمانيةنشطة األ ٤٣
 

ك   الالمدار من قبل لصندوق اإلئتمانيت قيمة صافي الموجودات ل، بلغ٢٠٠٨  ديسمبر٣١آما في    ألف  ١٫١٣٧٫٨٠١بن
 .)ألف درهم ١٫٩٨٠٫٨٠٥ – ٢٠٠٧(درهم 

 
 

  الشرآات التابعة  ٤٤
 

شآت  شرآات الز (إن المن دا ال ا ع ةم ى       ) ميل سيطر عل ك ي ث أن البن د حي رض التوحي ة لغ شرآات تابع ا آ م معاملته ت
ة                             ي آامل أو أآثري ة ف ه األحقي شآت ول ذه المن ال ه ة رأس م السياسات المالية والتشغيلية، وقد إستثمر في آامل أو أآثري

  : يليإن حصة البنك المباشرة أو غير المباشرة في الشرآات التابعة هي آما. الخسائر/ األرباح
  اإلمتالكنسبة إسم الشرآة التابعة

سنة 
      األنشطة الرئيسية بلد التأسيس التأسيس

في تجارة األدوات المالية  الوساطة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥ %١٠٠ .م.م.الظبي لخدمات الوساطة ذ
      األسهمو

. م.م. ذخزينةحلول المخاطرة وللظبي وأب
 ) هأدنا) ١(راجع إيضاح (

 التي لهاحاسوب وال برامج توفير اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥ %٥١
مخاطرة وحلول العالقة مع 

      خزينةال
      ارات شإدارة العقارات واست اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥ %١٠٠ .م.م. ذللعقارات التجاريةظبي وأب

      خدمات هندسية اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٧ %١٠٠ .م.م.أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ
 )آايمان(بنك أبوظبي التجاري هولدنغ 

  المحدودة
 مالية وشرآة قابضةخدمات  آايمان جزر ٢٠٠٨ %١٠٠

     
) البوان(بنك أبوظبي التجاري هولدنغ 

 المحدودة
 مالية وشرآة قابضةخدمات  ماليزيا ٢٠٠٨ %١٠٠

     
اس ) ماليزيا(لدنغ بنك أبوظبي التجاري هو

 دي ان برهاد
 مالية وشرآة قابضةخدمات  ماليزيا ٢٠٠٨ %١٠٠

     
 )آايمان(بنك أبوظبي التجاري فايننس 

  المحدودة
 مالية خدمات  آايمان جزر ٢٠٠٨ %١٠٠

     
      فية إسالميةخدمات مصر اإلمارات العربية المتحدة قيد التأسيس %١٠٠ . خ.م.أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي ش

 حق  المحدودة ) أي أو أم(أس ب أل ت أي ب 
 السيطرة 

 إئتمانأنشطة  جزيرة مان ٢٠٠٨



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٨٠ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( الشرآات التابعة  ٤٤
 

  اإلمتالكنسبة إسم الشرآة الزميلة
سنة 

      األنشطة الرئيسية التأسيسبلد  التأسيس
          شرآة أبوظبي التجاري لتطوير األمالك

  (*).م.م.ّذ
 تطوير األمالك اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٦ %١٠٠

     
    أبوظبي التجاري لإلستشارات العقارية 

  (*).م.م.ذ
 ات العقاريةاإلستشار اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٨ %١٠٠

     
 .م.م.شرآة أبوظبي التجاري للحلول المالية ذ

(*) 
 إستثمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥ %١٠٠

     
شرآة أبوظبي التجاري للخدمات اإلستثمارية 

  (*).م.م.ذ
 إستثمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥ %١٠٠

     
) لكة المتحدةالمم(بنك أبوظبي التجاري 

 (*)المحدودة 
 وآيل تشغيل المملكة المتحدة ٢٠٠٨ %١٠٠

     
      اإلستثمارات في البنية التحتية اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٦ %١٠٠ (*) بنك أبوظبي التجاري لخدمات المشاريع

طوير البنية التحتية والمشاريع ت اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٦ %١٠٠  (*).م.م.آينتك لتطوير البنية التحتية ذ
      العقارية

سابقًا . (م.م.الريم لتطوير البنية التحتية ذ
  (*).)م.م.التوسع للمقاوالت ذ

 اإلستثمار في المشاريع التجارية اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٦ %١٠٠
     
 

 .هذه الشرآات التابعة غير عاملة حاليًا (*)
 
ساهمي          . م.م.باح شرآة أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ      يشارك البنك في أر    )١( ع م ة خاصة م عن طريق إتفاقي

 :األقلية وهي آالتالي
 

 حصة األقلية من رأس المال البنك خصائص
 %٤٩ %٥١ ٢٠١١حتى سنة 
 %٢٥ %٧٥ ٢٠١٥ حتى ٢٠١٢من سنة 

 
 

سا  ي خ ة ف ساهمي األقلي شارآة م دم م ة ع ساهمي األقلي ع م ة م ات توجب اإلتفاقي ة عن مخالف ة الناتج شرآة التابع ئر ال
 .م.م.األطراف األخرى إللتزاماتها تجاه شرآة أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينة ذ



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٨١ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 آفاية وإدارة رأس المال ٤٥
 إدارة رأس المال

 :في الميزانية العمومية هي" حقوق الملكية"ارة رأس المال وهو مفهوم أآبر مما هو ظاهر في إن أهداف البنك عند إد
 

ة             ح اإللتزام بمتطلبات رأس المال    • ارات العربي ة اإلم سب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المرآزي لدول
 ؛المتحدة

  و؛دات للمساهمينوزيادة العائالمحافظة على مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل  •

 .اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال البنك •
 

ه         ايتم مر  نظم ل ال واالستخدام الم ستمر  قبة آفاية رأس الم شكل م ل    ب ى     إدارة البنك من قب تنادًا إل ات إس ، وإستخدام التقني
ة   اديء التطويري ار     المب ة االم زي لدول صرف المرآ ازل والم ة ب عتها لجن ي وض دة الت ة المتح ديم   .ات العربي تم تق وي

 .المعلومات المطلوبة إلى لجنة الرقابة آل ربع سنة
 

ى مخاطر الموجودات                   ال النظامي إل إن المصرف المرآزي يتطلب من آل بنك المحافظة على معدل مجموع رأس الم
 . أو أآثر%١٠بحد أدنى ") معدل بازل("المرجحة 

 
دة          ٢٠٠٧ يوليو   ٣١يخ   الصادر بتار  ٢٥٤٥/٢٠٠٧في تعميمه رقم     ة المتح  إقترح البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربي

دة                           ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف وك العامل على آل البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على آل البن
ازل        دة لب داءًا من     " ٢"تطبيق المقاربة الموح سمبر    ٣١إبت ك المرآز     . ٢٠٠٧ دي ق       أصدر البن ات لتطبي سودة توجيه ي م

ة       . المقاربة الموحدة بخصوص مخاطر اإلئتمان والسوق      ك المرآزي لدول أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد أعطى البن
دة               ة الموح ية أو المقارب ار        . اإلمارات العربية المتحدة الخيار للبنوك باستخدام مقاربة الدالئل األساس ك بإختي ام البن د ق وق

 ".٢"و بازل " ١"تقوم البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا بتطبيٍق متوازن لبازل . وحدةالمقاربة الم



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٨٢ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(آفاية وإدارة رأس المال  ٤٥
 

 :هي آما يلي" ٢"زل و با" ١"إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازل 
 

  ٢بازل  ١بازل 
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف 
      "١"رأس المال الطبقة األولى     

 رأس المال ٤٫٨١٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٨١٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠
 اطي نظامي وقانوني إحتي ٢٫٦٢٧٫٩٧٩ ٢٫٣٨٠٫٦٦١ ٢٫٦٢٧٫٩٧٩ ٢٫٣٨٠٫٦٦١
 ي عام واحتياطي طواريءاحتياط ٢٫١٥٠٫٠٠٠ ٢٫١٥٠٫٠٠٠ ٢٫١٥٠٫٠٠٠ ٢٫١٥٠٫٠٠٠

٣٩٢٫٠٢٢ ٨٫٢٥٣( ) ٣٩٢٫٠٢٢ ٨٫٢٥٣( )  فرق عملة ناتج عن تحويل العمليات الخارجية
 أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع ٤٨١٫٠٠٠ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٤٨١٫٠٠٠ ١٫٢١٠٫٠٠٠
 أرباح مستبقاة ١٫٥٢٢٫٤١٧ ١٫٥٤٨٫٥٩٨ ١٫٥٢٢٫٤١٧ ١٫٥٤٨٫٥٩٨
 حصة األقلية في صافي موجودات الشرآات التابعة ١٠٧٫٦٠٣ ١١٤٫٢٣١ ١٠٧٫٦٠٣ ١١٤٫٢٣١

 - ٢٥٫٧٠٨( )  - ٢٥٫٧٠٨( )  برنامج خيار شراء أسهم للموظفين
 )١٧إيضاح (أوراق مالية إلزامية التحويل  ٤٫٨٠٢٫٣١٨ -  ٤٫٨٠٢٫٣١٨ - 
 - ٢٫٢١٣٫٧٦٥( )  - ٢٫٢١٣٫٧٦٥( )  %)٥٠(إستثمارات في شرآات زميلة : ينزل

     
     

١٣٫٨٦٩٫٨٢٢ ١١٫٤١١٫٧٤٣ ١٣٫٨٦٩٫٨٢٢ ١١٫٤١١٫٧٤٣  
     
      "٢"رأس المال الطبقة الثانية     

١٫٣٢٧٫٣٩١ ٤٣٣٫٤٦٥ ١٫٣٢٧٫٣٩١ ٤٣٣٫٤٦٥ 
 للقروض والسلفيات المقّيمة لقيمةخسائر إنخفاض ا

 آمجموعة
 أوراق مالية ثانوية بسعر صرف عائم  ١٫٤٦٩٫٢٠٠ ١٫٤٦٩٫٢٠٠ ١٫٤٦٩٫٢٠٠ ١٫٤٦٩٫٢٠٠

  )١٨إيضاح ( 
 - ٢٫٢١٣٫٧٦٥( )  - ٢٫٢١٣٫٧٦٥( )  %)٥٠(إستثمارات في شرآات زميلة : ينزل

     
     

٥٨٢٫٨٢٦ ١٫٩٠٢٫٦٦٥ ٥٨٢٫٨٢٦ ١٫٩٠٢٫٦٦٥  
     
     

 مجموع قاعدة رأس المال المؤهل ١٤٫٤٥٢٫٦٤٨ ١٣٫٣١٤٫٤٠٨ ١٤٫٤٥٢٫٦٤٨ ١٣٫٣١٤٫٤٠٨
     
      :الموجودات المرجحة بالمخاطر    

 بنود مدرجة في الميزانية العمومية -  -  ١١٤٫١٥٢٫١٣٩ ٨٠٫٦٠٧٫٧١٧
 بنود خارج الميزانية العمومية -  -  ١٦٫٣٩٩٫٨١٧ ١٥٫٠٧٧٫٢٦٥

 مخاطر اإلئتمان ١١٤٫٣٧٧٫٥٦٩ ٨٤٫٠١٠٫٣٧٧ -  - 
 مخاطر السوق ٤٫٣٨٣٫٨٩٦ ٤٫٢٣٩٫٩٣٢ -  - 
 مخاطر التشغيل ٥٫٩٦٦٫٩١٣ ٥٫٤٤٩٫٣٧٩ -  - 

     
     

  المرجحة بالمخاطرمجموع الموجودات ١٢٤٫٧٢٨٫٣٧٨ ٩٣٫٦٩٩٫٦٨٨ ١٣٠٫٥٥١٫٩٥٦ ٩٥٫٦٨٤٫٩٨٢
     
     

 نسبة آفاية رأس المال %١١٫٥٩ %١٤٫٢١ %١١٫٠٧ %١٣٫٩١
     

 
سلفيات           بما يتماشى مع توجيهات البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، تم تعديل قيمة مخصص القروض وال

ة      . ات عند إحتساب األصول المرجحة بالمخاطر     المقيمة آمجموعة من القيمة المدرجة للقروض والسلفي       سبة آفاي بلغت ن
 %).١٣٫٤٦ – ٢٠٠٧% (١٠٫١٦ المال بحسب هذه التوجيهات رأس



 بنك أبوظبي التجاري 
 ة مساهمة عـامةشرآ

٨٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 )يتبع (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  أحداث الحقة ٤٦
 

ى      الحقًا لنهاية السنة، وافق البنك على إصدار سندات ر         ة األول سندات " ("١"أسمال الطبق وظبي،      ") ال ة أب صالح حكوم ل
 بموجب  تمت الموافقة على إصدار هذه السندات من قبل مجلس إدارة البنك.  ألف درهم٤٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة أساسية تبلغ   

 .٢٠٠٩ فبراير ٤ في إجتماعه المنعقد بتاريخ  ٠٣/٠١/٢٠٠٩القرار رقم 
 

.  مضمونة وثانوية للمصدر وهي تصنف بالتساوي من دون أي مفاضلة فيما بينها            تمثل السندات مطلوبات مباشرة وغير    
ة بالن             تكون ثانوي سندات س املي ال سيين      إن حقوق ومطالبات ح دائنين الرئي ات ال سندات حق         . سبة لمطالب ذه ال ال تحمل ه

 .عينةالتصويت وهي تشكل أوراق مالية دائمة وغير متراآمة، آما يمكن طلب تسديدها بموجب شروط م
 

ازل  إن نسبة آفاية رأس المال للبنك حسب     ازل  " ١" ب اريخ           "  ٢"وب ي ت ا ف سندات آم ذه ال ساب أجور ه م إحت و ت ا ل فيم
 . على التوالي% ١٤٫٨و % ١٤٫١٣الميزانية العمومية آانت 

 
 

 أرقام المقارنة ٤٧
 

 .م السنة الحاليةلقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تصنيف أرقا
 
 

   الموحدةإعتماد البيانات الماليةتاريخ  ٤٨
 

 . ٢٠٠٩ فبراير ٤ بتاريخ  وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة الموحدةلقد تم اعتماد البيانات المالية




