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ر�ؤيتنا امل�ستقبلية
�أن نكون �أف�ضل بنك يف العامل العربي
مهمتنا
تزويد عمالئنا ب�أف�ضل اخلدمات امل�صرفية من خالل طرح منتجات وتقدمي خدمات ذات قيمة
عالية مل�ساعدة عمالئنا على النمو والتطور
قيمنا
•	 نقدّر كافة اجلهات املتعاملة مع البنك
•	 نو ّفر اخلدمات امل�صرفية للعمالء على مدار ال�ساعة
•	 نلتزم برتاثنا العريق ونتمتع بر�ؤية عاملية
•	 نتفهم احتياجات عمالئنا
•	 ندرك �أن موظفي البنك هم �أهم موجوداته ونزودهم بالقدرات وال�صالحيات الالزمة
•	 نعمل بروح الفريق
•	 نتعامل مع الآخرين كما نود منهم التعامل معنا
تعهدنا �أمام عمالئنا
•	 �أن نقدّر والءكم
•	 �أن ن�ستمع لكم بكل اهتمام
•	 �أن نتفهم احتياجاتكم
•	 �أن نك ّر�س كل طاقاتنا خلدمتكم
•	 �أن ننمو بكم ومعكم
امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة
اال�ستثمار يف م�ستقبلنا .نحن ملتزمون بالعمل مب�س�ؤولية وذلك من خالل التعامل مع عمالئنا
وم�ستثمرينا وغريهم من الأطراف املعنية بنزاهة و�شفافية ،وكذلك من خالل تقدير موظفينا
وتثمني جهودهم ،و�أن نكون م�س�ؤولني جتاه املجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا امل�صرفية ،عالوة
على احلفاظ على البيئة

مجل�س الإدارة ،اللجان والإدارة العليا

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1

3

2

4

5

6
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 1رئي�س جمل�س الإدارة
معالـي نا�صـر �أحمد خليفـة ال�سويـدي
 2نائب رئي�س جمل�س الإدارة
معالـي الدكتور جوعـان �سالـم الظاهـري
�أع�ضـاء جمل�س الإدارة:
7

� 3سعادة حممـد عمـر عبـد اهلل
 4ال�سيد  /خليفـة �سلطـان ال�سويـدي
 5ال�سيد  /ها�شم فواز القد�سي
 6ال�سيد  /ديفيد بو
 7ال�سيد � /سلطـان بن را�شـد الظاهـري
 8ال�شيخ �أحمـد حممـد �سلطـان الظاهـري
 9ال�شيخ حممـد بن �سيـف بن حممـد �آل نهيـان
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 10ال�سيد  /مطر حمدان العامري

9

10
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اللجــان

جلنة املخاطر
رئي�س اللجنة

معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي

الأع�ضاء

معايل الدكتور جوعان �سامل الظاهري
ال�سيد � /سلطان بن را�شد الظاهري
ال�شيخ �أحمد بن حممد �سلطان الظاهري
ال�سيد  /ها�شم فواز القد�سي

جلنة التعيينات واملكاف�آت
رئي�س اللجنة

�سعادة حممد عمر عبد اهلل

ال�سيد  /خليفة �سلطان ال�سويدي
الأع�ضاء
ال�شيخ حممد بن �سيف بن حممد �آل نهيان
ال�شيخ �أحمد بن حممد �سلطان الظاهري
	ال�سيد  /ديفيد بو
جلنة التدقيق
رئي�س اللجنة

ال�شيخ حممد بن �سيف بن حممد �آل نهيان

الأع�ضاء

ال�سيد  /خليفة �سلطان ال�سويدي
ال�سيد  /ديفيد بو
ال�سيد  /مطر حمدان العامري

جلنة حوكمة ال�شركات
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رئي�س اللجنة

معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي

الأع�ضاء

�سعادة حممد عمر عبد اهلل
ال�سيد  /خليفة �سلطان ال�سويدي
ال�سيد  /مطر حمدان العامري

الإدارة العليا

الرئي�س التنفيذي	ال�سيد  /مايكل ات�ش .تومالني
مدير عام ورئي�س العمليات	ال�سيد  /عبداهلل حممد �صالح عبدالرحيم
مدير عام القطاع امل�صريف املحلي	ال�سيد � /سيف علي حممد منخ�س ال�شحي
مدير عام القطاع امل�صريف الدويل	ال�سيد  /قمرب علي املال
مدير عام قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار امل�صريف	ال�سيد � /أكرم مارك يا�سني
مدير عام ورئي�س �إدارة املخاطر	ال�سيد � /أبهيجيت �شودري
مدير عام قطاع الأ�سواق املالية	ال�سيد  /حممود العرادي
مدير عام �إدارة الرثوات العاملية	ال�سيد  /روديغر فون فيدل
مدير عام ورئي�س قطاع املراقبة	ال�سيد  /جون غاريت
مدير عام ورئي�س قطاع التدقيق	ال�سيد  /مالكومل والكر
املدير العام� ،شركة �أبوظبي الوطني للتمويل الإ�سالمي	ال�سيد  /عارف ا�سماعيل اخلوري
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نبذة عامة عن بنك �أبوظبي الوطني

نبذة عامة عن بنك �أبوظبي الوطني

ميثل بنك �أبوظبي الوطني ،املدرج يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية� ،أحد الأنظمة
امل�صرفية املتكاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة حيث يوفر جمموعة متكاملة
من املنتجات واخلدمات لل�سوق الإماراتية .ويعد بنك �أبوظبي الوطني �أكرب بنك يف
�أبوظبي وثاين �أكرب بنك يف الإمارات العربية املتحدة من ناحية الأ�صول.
ويعترب البنك �أح��د البنوك الرئي�سية ل��دى حكومة �أبوظبي و�شركات القطاع
العام ،حيث متتلك حكومة �أبوظبي  %70.5من �أ�سهم البنك من خالل م�ؤ�س�سته
اال�ستثمارية (جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار).
كما يعد بنك �أبوظبي الوطني البنك الأكرث تنوع ًا على امل�ستوى الدويل من بني
جميع بنوك الإم��ارات العربية املتحدة ،حيث تنت�شر �أفرعه يف كل من م�صر
وعمان والبحرين والكويت وليبيا وال�سودان والأردن يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ُ
و�شمال �أفريقيا ،وهوجن كوجن يف ال�شرق الأق�صى ،ولندن وباري�س ،وجنيف يف
�أوروب��ا ،وكذلك يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن .ومتثل ال�سوق امل�صرية �أكرب
الأ�سواق اخلارجية للبنك حيث تعمل يف م�صر كبنك متكامل اخلدمات يبلغ عدد
فروعه  28فرع ًا ومكاتب للنقد .ويف ُعمان يبلغ عدد �أفرع البنك ثمانية �أفرع
بالإ�ضافة �إىل مكاتب لل�صرافة تقدم جميعها جمموعة متكاملة من اخلدمات يف
كافة �أرجاء ال�سلطنة.
ومنذ افتتاح البنك يف عام  ،1968وقاعدة املكا�سب املتنوعة لبنك �أبوظبي الوطني
حتقق م�ستويات قيا�سية وذلك من خالل منهج النمو الع�ضوي الذي يتبناه البنك.
ويتميز البنك بقوة امتيازه التجاري وكفاءة موظفيه و�إدارته طويلة الأمد.
ي�صل عدد املوظفني العاملني يف بنك �أبوظبي الوطني �إىل  4.216موظف ًا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة و 1.097موظف ًا يف بقية فروعه املنت�شرة حول العامل.
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واعتبار ًا من  31دي�سمرب :2010
بلغت قيمة �أ�صول البنك  211.4مليار درهم �إماراتي ( 57.6مليار
دوالر �أمريكي)
و�صلت قيمة القرو�ض وال�سلفيات املمنوحة للعمالء  136.8مليار درهم �إماراتي
( 37.3مليار دوالر �أمريكي)
بلغت قيمة ودائ��ع العمالء  123.1مليار درهم �إماراتي ( 33.5مليار
دوالر �أمريكي)
م�صادر ر�أ�س املال :مت تعزيزها بواقع  5.6مليار درهم �إماراتي وذلك من خالل
حتويل وديعة وزارة املالية لدولة الإمارات العربية املتحدة �إىل ال�شق الثاين من
ر�أ�س املال يف فرباير  ،2010وقد بلغت قيمة م�صادر ر�أ�س املال  32.4مليار
درهم �إماراتي ( 8.8مليار دوالر �أمريكي)
كما بلغ معدل كفاية ر�أ�س مال البنك وفق ًا التفاقية (ب��ازل )2ن�سبة %22.6
(�سجل معدل كفاية ال�شق الأول من ر�أ�س املال )%16.2

هيكلية بنك �أبوظبي الوطني

بنك �أبوظبي الوطني
القطاع امل�صريف املحلي

�أ�سواق املال

القطاع امل�صريف الدويل

• اخلدمات امل�صرفية للأفراد •	 �إدارة ال�سيولة ومنتجات الفوائد • اخلدمات امل�صرفية
للعامل العربي
• اخلدمات امل�صرفية للنخبة •	 تغطية امل�ؤ�س�سات وال�شركات  -م�صر
• اخلدمات امل�صرفية التجارية •	 جمموعة تداوالت الأوراق 		  -عُ مان
ال�سودان	املالية واال�ستثمارات
 البحرين الكويت ليبيا -الأردن

القطاع امل�صريف
لل�شركات واال�ستثمار

�إدارة الرثوات

• املجموعة امل�صرفية لل�شركات

• الإدارة امل�صرفية اخلا�صة

اخلدمات
امل�صرفية الإ�سالمية
•	 �شركة �أبوظبي الوطني
للتمويل الإ�سالمي

		

• املجموعة امل�صرفية للم�ؤ�س�سات • جمموعة �إدارة الأ�صول
	امل�شاريع العاملية والتمويل املهيكل  -ال�صناديق املحلية والدولية •	 قطاع اخلدمات امل�صرفية 		ببنك �أبوظبي الوطني
		
 حمافظ ا�ستثمارية	القرو�ض امل�شرتكة واملتخ�ص�صة 	اختيارية واخلدمات �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية	االدارية واال�ستثمارية
 �إدارة متويل التجارة• �أبوظبي للخدمات املالية
•	 املجموعة امل�صرفية لال�ستثمار  -خدمات الو�ساطة
• اخلدمات امل�صرفية الدولية � -أ�سواق الدين ور�أ�س املال
• خدمات احلفظ الأمني
 اململكة املتحدة �أ�سواق الأ�سهم فرن�سا تقدمي اال�ست�شارات لل�شركات الواليات املتحدة الأمريكية هوجن كوجن  /ال�صني•	 امللكية اخلا�صة
•	 �شركة �أبوظبي الوطنية 		
للعقارات
•	 �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أجري
•	 تقدمي اال�ست�شارات
للأ�صول اخلا�صة

املركز الرئي�سي واالدارات امل�ساندة
التدقيق ،املراقبة ،التمويل ،املوارد الب�شرية ،تكنولوجيا املعلومات ،ال�ش�ؤون القانونية ،العمليات� ،إدارة املخاطر ،عالقات امل�ستثمرين ،الإت�صال امل�ؤ�س�سي،
التخطيط الإ�سرتاتيجي ،خدمات الأوراق املالية ،حوكمة ال�شركات والبحث االقت�صادي

19

تقرير معالي رئي�س مجل�س الإدارة
�إلى ال�سادة الم�ساهمين
عن ال�سنة المالية 2010

بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي الوطني� ،أود
�أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل الإدارة العليا واملوظفني بالبنك على ما
بذلوه من جهود �ساهمت يف متكني املجموعة من �إحراز نتائج طيبة يف عام ات�سم
بالتحدي نظر ًا للأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي �سادت خالله.

الأو�ضاع االقت�صادية يف 2010
وا�صل الن�شاط االقت�صادي العاملي تعافيه خالل عام  2010مدعوم ًا ب�سيا�سة مالية
ونقدية قابلة للتطويع يف خمتلف �أنحاء العامل .ومل يكن معدل النمو ثابت ًا على
وترية واحدة ،فقد �شهد ارتفاع ًا �سريع ًا على وجه العموم يف االقت�صادات النا�شئة
بينما تعر�ض لهبوط يف البلدان ال�صناعية .وخ�ضعت ال�سيا�سات املتبعة للحيلولة
دون حدوث تباط�ؤ �أكرث حدة خالل ال�سنتني املا�ضيتني لإعادة التدقيق فيها ب�سبب
بدء �سريان ال�شكوك يف القدرة على �سداد الديون ال�سيادية يف البلدان ال�صناعية.
كما �ساهم الغمو�ض الذي �شاب التوقعات امل�ستقبلية يف �إقناع وا�ضعي ال�سيا�سات
ب�أن انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي �أمر ًا ال ميكن الت�سليم بحدوثه ،و�أن ذلك ي�ؤدي
بدوره �إىل ت�أجيل تطبيع موقف ال�سيا�سة النقدية� .أ�ضف �إىل ذلك حدوث زيادة
لأ�سعار النفط ليغلق �سعر برميل النفط بنهاية العام على  91دوالر �أمريكي
للربميل ،فيما بلغ متو�سط �سعر النفط  78دوالر �أمريكي للربميل يف  2010بزيادة
قدرها  %29.6مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،وقد قامت منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول (�أوبك) باملحافظة على ح�ص�ص الإنتاج يف �ضوء �أ�سعار ثابتة،
مع مراعاة االحتفاظ مب�ستويات مرتفعة من خمزون النفط ب�صفة مو�سمية.
وعلى غرار ذلك� ،شهد الن�شاط االقت�صادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
انتعا�ش ًا معتد ًال يعك�س االجت��اه��ات العاملية .وارتفعت العائدات من �صناعة
الهيدروكربون نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط ،يف حني ظل �إنتاج النفط ثابت ًا
مبا يتما�شى مع احل�ص�ص التي قررتها منظمة �أوبك .كما ظهر حت�سن ن�سبي
يف الن�شاطات االقت�صادية غري النفطية مقارن ًة بعام  2009بنا ًء على �أدلة
غري م���ؤك��دة .و�ألقت ال�ضغوط ال�سلبية بثقلها على �أ�سعار العقارات وت�سوية
دي��ون ال�شركات اجلارية مما �أث��ر على �سرعة حتقيق االنتعا�ش االقت�صادي.
ويف ظل هذه التغريات ق��ادت �أبوظبي حركة النمو من خالل دعمها امل�ستمر
لتنويع قاعدتها االقت�صادية مبا يتما�شى مع خطة  ،2030وقد انعك�س هذا يف
قيام البنوك املدرجة يف �أبوظبي بن�شر معدل منو �صايف الأ�صول لديها بواقع
 %10.5بنهاية  2010مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،فيما حقق النظام
امل�صريف الكلي منو ًا بواقع  %5.7مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي عن
نف�س الفرتة ،و�سي�ستمر دور �إم��ارة �أبوظبي يف التنامي على �صعيد الن�شاط
االقت�صادي الإقليمي.
�شهدت معدالت الت�ضخم م�ستويات منخف�ضة دون الع�شرة باملائة يف عام 2010
ومن املتوقع موا�صلة احتوائها على املدى املتو�سط يف ظل غياب عوامل جذب
الطلب ودفع التكاليف القابلة للتحكم.
كما �أن التوقعات القوية لأ���س��ع��ار الطاقة تعني �أي�����ض�� ًا وج��ود توقعات قوية
بالن�سبة لالقت�صادات الإقليمية ،وعليه فال بد من ح��دوث ت�سارع يف وترية
النمو االقت�صادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة عام  2011مع توقع �إفادة
عاملي ارتفاع �أ�سعار الطاقة واحتماالت ارتفاع الناجت.
االقت�صاد من
ّ
22

الأداء املايل للمجموعة
يوا�صل بنك �أبوظبي الوطني حتقيق الأداء القوي يف ظل �أو�ضاع تت�سم بالتحدي
والتقييد للعمليات امل�صرفية على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،وقد كان منوذج
الأعمال للمجموعة مبثابة القوة الكامنة التي �أدت �إىل حتقيق مثل هذا الأداء
القوي والثابت.
كدرع
وقد عملت �إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر ال�صارمة التي يتبعها البنك ٍ
واقٍ حلماية املجموعة من الأو�ضاع امل�ضطربة التي اجتاحت املنطقة �إقليمي ًا
ودولي ًا ،عالو ًة على �أن �سيا�سات االئتمان لدينا ال تزال موائمة لدعم تنويع
االقت�صاد ،وهو الهدف الذي نعتربه جزء ًا ال يتجز�أ من الر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي.
�إن بنك �أبوظبي الوطني ملتزم باال�ستمرار يف احلفاظ على م�ستوى مالئم من
املخ�ص�صات حلماية املجموعة وم�ساهميها �ضد �أية حتديات غري متوقعة.
كما وا���ص��ل البنك حتقيق النمو الع�ضوي ل�شبكته امل�صرفية على امل�ستوى
وعمان وتعزيز عمليات فروعه امل�صرفية
الدويل عن طريق التو�سع يف م�صر ُ
التي �أن�ش�أها م�ؤخر ًا يف هوجن كوجن والأردن .و�أود الإ�شارة �إىل �أن بنك �أبوظبي
الوطني هو البنك العربي الوحيد و�أحد البنوك اخلم�سة الدولية التي ح�صلت
على رخ�صة م�صرفية من بنك نيجارا يف ماليزيا .وجتري املجموعة عملياتها
امل�صرفية الآن يف  13دولة مع �شبكة فروع دولية مكونة من  49وحدة ،بالإ�ضافة
�إىل زيادة �شبكة الفروع املحلية �إىل  112فرع ًا ومكتب ًا للنقد يدعمها �أكرث من
 400جهاز �صراف �آيل� .إن �إ�سرتاتيجية التو�سع التي ينتهجها البنك تتما�شى مع
ر�ؤيته على املدى الطويل ليكون �أف�ضل بنك عربي على م�ستوى العامل.
�سجل بنك �أبوظبي الوطني �أرباح ًا �صافية بلغت  3.68مليار درهم �إماراتي
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2010بزيادة قدرها  %22عن العام
املا�ضي ،فيما بلغت الأرب��اح الت�شغيلية  5مليار درهم ،وقد �شجع ذلك جمل�س
�إدارة البنك على �إ�صدار تو�صياته بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %30عالو ًة على
�أ�سهم جمانية بن�سبة  %20لل�سادة امل�ساهمني.
وبلغت �إي��رادات الت�شغيل  7.2مليار دره��م مقارنة بالعام  ،2010مع ارتفاع
�صايف �إي���رادات الفوائد و�صايف الدخل من عقود التمويل الإ�سالمي بواقع
 %14.8مقارن ًة بالعام املا�ضي� .أما الإي��رادات بخالف الفوائد فقد ارتفعت
بواقع  %5.6مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي وذل��ك على الرغم من
�ضعف �أ�سواق الأ�سهم املحلية والتي �أثرت بدورها على الإيرادات املحققة من
خالل كل من �إدارة الأ�صول و�أن�شطة الو�ساطة املالية ببنك �أبوظبي الوطني .ومت
زيادة امل�صروفات بواقع � %15.2ضمن �إطار خطة البنك لتمويل النمو الع�ضوي
يف االمتياز التجاري للبنك و�شبكة فروع و�أنظمته املعلوماتية وموظفيه.

فيما زادت ودائع العمالء ،با�ستثناء �أموال وزارة املالية ،بواقع  %6.5لت�صل �إىل
 123مليار درهم خالل العام.
ً
لقد حققت جميع قطاعات البنك �أدا ًء ج��ي��دا ،فيما �شهد قطاع اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار حتقيق �أرباح ت�شغيلية بلغت  2.5مليار درهم،
و�أ�سهم القطاع امل�صريف املحلي يف هذه الأرباح مببلغ  1.1مليار درهم ،والقطاع
امل�صريف الدويل  588مليون درهم ،وقطاع �أ�سواق املال  712مليون درهم� .أما
قطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية فقد حقق  96مليون درهم من �إجمايل
�أرب��اح املجموعة والتي بلغت  5مليار دره��م ،كما حقق قطاع �إدارة ال�ثروات
بالبنك �أرباح ًا قدرها  11مليون درهم يف ظل �أو�ضاع ال�سوق ال�صعبة.
يف �إطار التزامنا بتطوير عن�صر املوارد الب�شرية بالدولة ،فقد قام البنك بتعيني
 393موظف من مواطني دولة الإمارات خالل عام  ،2010مبا �أدى �إىل زيادة
ن�سبة التوطني يف البنك من � %36إىل .%39
وعالو ًة على ما يتخذه البنك من مبادرات تهدف �إىل تعزيز ا�ستدامته امل�ؤ�س�سية،
ف�إننا نفخر بكوننا �أحد البنوك التي تويل اهتمام ًا كبري ًا للم�س�ؤولية االجتماعية،
وت�ساهم يف دعم الق�ضايا النبيلة .ويف عام  ،2010بلغت قيمة تربعات البنك
وم�ساهماته اخلريية  27مليون درهم.
لقد قام زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه املوقرة بدور حموري يف الأن�شطة
واجلهود التي بذلها البنك خالل عام  ،2010و�إنني �إذا �أنتهز هذه الفر�صة
�أود الإعراب عن تقديري لعمق خرباتهم و�إزجاء ال�شكر لهم مع خال�ص �شكري
وتقديري جلميع م�ساهمينا الكرام على ما قدموه من دعم م�ستمر.
�أخ ً
�يرا ،وبالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن ال�سادة امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وطاقم �إدارة البنك وعامليه ،ف�إين �أود �أن �أتقدم ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،حفظه
اهلل ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة وحاكم �إمارة �أبوظبي ،و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوب نائب الرئي�س ورئي�س جمل�س وزراء
دولة الإمارات العربية املتحدة وحاكم �إمارة دبي ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي ونائب القائد العام للقوات امل�سلحة
لدولة الإم���ارات العربية املتحدة ،على دعمهم الكرمي واهتمامهم امل�ستمر
بن�شاطات البنك.

بلغت ن�سبة العائد على �أموال امل�ساهمني  %19عن العام مبا يتما�شى مع �أهداف
املجموعة باحلفاظ على ن�سبة  %20امل�ستهدفة ل�سنة  2010على املدى املتو�سط
على مدار الدورة االقت�صادية الكاملة.
و�صل �إجمايل الأ�صول  211مليار درهم بزيادة  %7.4مقارن ًة بعام  .2009وبلغت
قيمة القرو�ض وال�سلفيات املمنوحة للعمالء  137مليار درهم بزيادة قدرها ،%3

نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير الرئي�س التنفيذي
عن ال�سنة المالية 2010

وا�صل بنك �أبوظبي الوطني م�سرية النمو التي حققها على مدار  43عام ًا منذ
�إن�شائه مواكب ًا بذلك النمو الهائل الذي ت�شهده دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ب�شكل عام و�إمارة �أبوظبي ب�شكل خا�ص .ومتكن بنك �أبوظبي الوطني خالل عقد
من الزمن من زي��ادة �صايف �أرباحه �إىل �أك�ثر من � 7أ�ضعاف و�إجمايل �أ�صوله
بحوايل  6مرات وقاعدته الر�أ�سمالية ب�أكرث من � 10أ�ضعاف .وقد ا�ستمر البنك يف
تركيزه على �أهدافه طويلة الأمد واملتمثلة بخدمة عمالئه الكرام وحتقيق عوائد
مرتفعة مل�ساهميه مع توفري حياة مهنية حافلة ومتطلبة وجمزية ملوظفيه عالو ًة
على بناء امتياز جتاري يعادل الأهمية املتنامية لدولة الإمارات العربية املتحدة
عموم ًا و�أبوظبي على وجه اخل�صو�ص.

الأداء املايل
حقق بنك �أبوظبي الوطني �أرباح ًا �صافية تخطت املليار دوالر �أمريكي لأول مرة
حيث بلغت  3.683مليون درهم �إماراتي عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2010م�سجلة زيادة بن�سبة  %22مقارن ًة بالعام  .2009وقد بلغت الأرباح املخففة
لل�سهم  1.40درهم مقارن ًة بـ  1.18درهم يف .2009
بلغت �أ�صول البنك  211.4مليار درهم �إماراتي حمققة منو ًا بواقع  ،%7.4وذلك
مقارن ًة مبعدل منو �أ�صول القطاع امل�صريف بدولة الإمارات بن�سبة  %5.7يف عام
 .2010كما انعك�ست �سيا�سات الإقرا�ض امل�أمونة والأو�ضاع االقت�صادية العامة
املتباطئة على معدل منو القرو�ض لدى البنك بن�سبة  %3.5لت�صل �إىل 136.8
مليار درهم .وبا�ستثناء ودائع وزارة املالية البالغ قيمتها  5.6مليار درهم والتي مت
حتويلها �إىل ال�شق الثاين من ر�أ�س املال يف الربع الأول من العام ،فقد منت الودائع
ب�شكل ملحوظ بن�سبة  %6.5لت�صل �إىل  123.1مليار درهم.
هذا فيما تظل نوعية حمفظة القرو�ض جيدة بالن�سبة للقرو�ض املتعرثة والتي تبلغ
قيمتها  3.249مليون درهم �إماراتي ت�شكل ما بن�سبة  %2.3من حمفظة البنك.
كما بلغ �صايف �أعباء تراجع القيمة  1.207مليون درهم �إماراتي عن ال�سنة ب�أكملها.
ومت�شي ًا مع توجيهات م�صرف الإمارات املركزي للبنوك برفع م�ستوى املخ�ص�صات
اجلماعية من � %1.25إىل  %1.5من الأ�صول املوزونة باملخاطر االئتمانية بحلول
 ،2014فقد قام بنك �أبوظبي الوطني بزيادة خم�ص�صاته اجلماعية بواقع 288
مليون درهم �إماراتي يف � 2010إىل  1.892مليون درهم �إماراتي مبا ميثل ن�سبة
 %1.39من الأ�صول املوزونة باملخاطر االئتمانية.
كما قام بنك �أبوظبي الوطني بتعزيز م�صادر ر�أ�س املال �إىل  32.4مليار درهم
�إماراتي ،بزيادة يف معدل كفاية ر�أ�س املال قدرها  %22.6بعد �أن كانت  %17.4يف
العام ال�سابق حيث ارتفع معدل ال�شق الأول من ر�أ�س املال �إىل  %16.2كما بتاريخ
 31دي�سمرب  .2010وقد متكن البنك بالفعل من ا�ستيفاء �أكرث من احلد الأدنى
ملتطلبات امل�صرف املركزي الإماراتي وكذلك متطلبات اتفاقية "بازل ."3
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بلغت �إيرادات الت�شغيل  7.2مليار درهم �إماراتي عن �سنة  2010بالكامل ،بزيادة
قدرها  %12.2عن �إيرادات �سنة  2009والتي بلغت  6.4مليار درهم �إماراتي .كما
ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد و�صايف الدخل من عقود التمويل الإ�سالمي عن نف�س
الفرتة بن�سبة  %14.8لي�صل �إىل  5.2مليار درهم �إماراتي مقارن ًة بعام ،2009
وبلغ هام�ش �صايف الفائدة  %2.57يف عام  2010م�سج ًال بذلك ارتفاع ًا طفيف ًا عن
امل�ستويات امل�سجلة يف � .2009أما بالن�سبة ل�صايف الر�سوم وغريها من الإيرادات
بخالف الفوائد فقد ارتفعت بواقع � %5.6إىل  1.929مليون درهم �إماراتي وذلك
على الرغم من الظروف ال�سيئة ال�سائدة يف �أ�سواق الدين والأ�سهم.

ويف �إط��ار التزامنا امل�ستمر بتقدمي �أف�ضل اخلدمات لعمالئنا ،فقد قام البنك
ب�إ�ضافة  12فرع ًا جديد ًا و 107جهاز �صراف �آيل .ومع و�صول عدد فروع بنك �أبوظبي
الوطني �إىل  112فرع ًا �إ�ضاف ًة �إىل  416جهاز �صراف �آيل ،ف�إن ذلك يجعل �شبكة
الفروع اخلا�صة بالبنك واحدة من �أكرب ال�شبكات يف الدولة .وت�ستمر قنوات البنك
امل�صرفية املبا�شرة ،مثل مركز االت�صال ( )Contact Centreوخدمة دايركت
امل�صرفية ( )NBAD Directوخدمة �أون الين ( ،)NBAD Onlineيف
تقدمي مزيدٍ من الدعم لعمالئنا الكرام.

زادت م�صروفات الت�شغيل بن�سبة � %15.2إىل  2.186مليون دره��م �إماراتي،
مع التزام املجموعة بتحقيق النمو الع�ضوي طويل الأمد وموا�صلة اال�ستثمار يف
امتيازها التجاري وبنيتها التحتية لتقدمي �أف�ضل املنتجات واخلدمات �إىل عمالئها
الكرام .وقد بلغت ن�سبة التكلفة �إىل الدخل  ،%30.5وتبقى هذه الن�سبة دون احلد
الأق�صى الذي و�ضعته املجموعة على املدى املتو�سط والذي يبلغ .%35
وقد بلغت ن�سبة العائد على �أم��وال امل�ساهمني  %19.3مبا يتوافق مع �أه��داف
املجموعة باحلفاظ على معدل عائد يبلغ .%20
كما حافظ بنك �أبوظبي الوطني على ت�صنيفاته االئتمانية طويلة الأجل والتي تعترب
من بني �أقوى الت�صنيفات املجمعة لأية م�ؤ�س�سة مالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،حيث ح�صل البنك على ت�صنيف  Aa3من وكالة مودي ،وA+
من �ستاندرد �آند بوورز ،و  AA-من وكالة فيت�ش ،و  AAAمن رام (ماليزيا)
و A+من �آر �أند �إلز (اليابان).

بنك �أبوظبي الوطني و�شركة لولو العاملية لل�صرافة يطرحان بطاقة م�شرتكة لدفع الأجور
"بطاقة راتبي"

�إدارة النخبة امل�صرفية
توا�صل �إدارة النخبة امل�صرفية �سعيها يف حت�سني اخلدمات امل�صرفية املقدمة
لعمالء النخبة من خالل افتتاح � 10صاالت جديدة خالل العام مع تعيني مدراء
للعالقات لتكري�س خدماتهم لعمالء النخبة ،وقد �أ�سفر ذلك على زيادة الودائع
بواقع  %5وزيادة يف ن�سبة القرو�ض املمنوحة بواقع .%6

القطاع امل�صريف املحلي
ي�ضم القطاع امل�صريف املحلي ك ًال من املجموعة امل�صرفية للأفراد و�إدارة النخبة
امل�صرفية والإدارة امل�صرفية للأعمال التجارية ،وقد حقق القطاع �إيرادات بقيمة
 1.131مليون درهم �إماراتي و�ساهم بن�سبة  %22.7من الأرباح الت�شغيلية التي
حققتها املجموعة يف عام .2010
املجموعة امل�صرفية للأفراد
حققت املجموعة امل�صرفية للأفراد منو ًا يف حقيبة الوائع اخلا�صة بها بن�سبة
 %10خالل العام م�ستند ًة يف ذلك �إىل القوة التي حتظى بها العالمة التجارية
للبنك وقنوات التوزيع املتعددة لديه ،وبهذا متكنت املجموعة من طرح العديد من
املنتجات واخلدمات.
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املجموعة امل�صرفية للأعمال التجارية
قام بنك �أبوظبي الوطني ب�إن�شاء املجموعة امل�صرفية خلدمات الأعمال التجارية
لتقدمي باقة متكاملة من املنتجات واخلدمات التي ت�ستهدف �شريحة ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي تنمو �أعمالها بوترية �سريعة داخ��ل دول��ة الإم��ارات.
وتقدم املجموعة خدماتها باال�ستعانة مبحفظة كاملة من املنتجات لدعم الكيانات
التجارية ،وقامت ب�إن�شاء �أول مركز لها لتقدمي اخلدمات امل�صرفية للأعمال
التجارية يف عام  ،2010كما قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع �صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع ملعاجلة طلبات املقرت�ضني امل�ؤهلني للح�صول على قرو�ض من ال�صندوق.

�إعادة ال�شراء العك�سية يف زيادة �أر�صدة هذا املجال من  557مليون درهم �إماراتي
�إىل  10.9مليار درهم �إماراتي يف .2010
كما عمل بنك �أبوظبي الوطني على تو�سيع نطاق �أن�شطته يف جميع �أنحاء منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بحيث ت�ستهدف امل�صارف الإ�سالمية و�صناديق
الرثوة ال�سيادية وامل�صارف املركزية �إىل جانب ح�سابات ال�شركات الكبرية واملتطورة.
ووا�صل البنك كذلك ا�سثماره يف البنية التحتية للنظم املعلوماتية مبا ميكنه من
تقدمي اخلدمات ال�شاملة بكل كفاءة مقرتن ًة ب�أدوات املراقبة املتطورة .وقد �ساهم
جمال الأعمال بن�سبة � %15أو ما يعادل  712مليون درهم �إماراتي من الأرب��اح
الت�شغيلية التي حققتها املجموعة مقارن ًة بـ 691مليون درهم �إماراتي يف .2009

القطاع امل�صريف الدويل
�شهد القطاع امل�صريف الدويل ،الذي ي�ضم الأعمال امل�صرفية يف خمتلف �أنحاء
العامل العربي وكذلك الأعمال امل�صرفية الدولية ،زيادة يف �أرباحه الت�شغيلية بواقع
 %8لت�صل �إىل  588مليون درهم �إماراتي يف  2010مقارن ًة مببلغ  546مليون درهم
�إماراتي يف العام املا�ضي ،وهو ما ميثل ن�سبة  %11.8من الأرباح الت�شغيليلة التي
حققتها املجموعة.
افتتاح �أول مركز خدمات م�صرفية للأعمال يف مدينة �أبوظبي ال�صناعية (ايكاد)

قطاع �أ�سواق املال
يف �إطار الهدف الذي ين�شد بنك �أبوظبي الوطني حتقيقه على املدى املتو�سط فيما
يتعلق باالحتفاظ بهيكل متويلي قوي ،فقد وا�صل البنك تركيزه على تنويع م�صادر
التمويل لديه بالإ�ضافة �إىل متديد فرتة قاعدة االلتزام املايل لدى البنك .ويف
مار�س  ،2010قام بنك �أبوظبي الوطني بطرح "�سندات متو�سطة الأجل باليورو"
( )EMTNعن ال�سنة بقيمة  750مليار دوالر �أمريكي على مدى � 5سنوات ،وهذا
ُيعد �أول �إ�صدار جتريه م�ؤ�س�سة مالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،وذلك �ضمن
برنامج  EMTNاخلا�ص ببنك �أبوظبي الوطني .كما �أن جناح هذا الإ�صدار
يف ظل مثل هذه البيئة غري امل�ستقرة لهو خري دليل على ثقة امل�ستثمر القوية يف
االمتياز التجاري لبنك �أبوظبي الوطني .كما قام البنك ب�إ�صدار �صفقتني ناجحتني
يف ماليزيا �ضمن برنامج "رينجت" ( )Ringgitالذي �أن�ش�أه البنك حديث ًا ،مما
�أ�سهم يف حت�صيل مليار رينجت ماليزي (حوايل  1.2مليار درهم �إماراتي) ومت
توزيعها بالت�ساوي على �إ�صدارين� ،أحدهما ملدة � 5سنوات والآخر ملدة � 10سنوات.
كما عمل فريق �أ�سواق املال على تكثيف جهوده الت�سويقية ل�ضمان الو�صول �إىل
كل من �أ�سرتاليا واليابان و�أوروب���ا ،ع�لاو ًة على جناحه يف عقد
امل�ستثمرين يف ٍ
اجتماعات ت�سويقية ملقابلة كبار امل�ستثمرين يف تلك املناطق .كما �أن لدى البنك
خمططات ب�إن�شاء برنامج " "Kangarooللتمويل (بالدوالر الأ�سرتايل) بحيث
يتيح له �إمكانية الو�صول �إىل امل�ستثمرين يف �أ�سرتاليا ونيوزيلندا� ،أ�ضف �إىل ذلك
تعاون البنك مع اجلهات اليابانية لطرح برنامج "ال�ساموراي" ( Samuraiبالني
الياباين) وال��ذي �سي�سمح بتحقيق اال�ستفادة والتعاون مع قاعدة امل�ستثمرين
املحلية يف اليابان وقد انعك�ست اجلهود التي يبذلها البنك لتنمية جمال اتفاقيات

وقد قام البنك خالل العام بتو�سيع حجم �أعماله امل�صرفية الدولية �إىل  48وحدة
يف  12دولة وذلك من خالل افتتاح �أول فرع له يف الأردن و�إ�ضافة فرع جديد يف
وعمان.
ٍ
كل من م�صر ُ
ويتطلع البنك �إىل التو�سع والدخول يف �أ�سواق جديدة ،ال �سيما �آ�سيا ومنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف امل�ستقبل القريب .جتدر الإ�شارة �إىل �أن بنك �أبوظبي
الوطني كان �أحد البنوك اخلم�سة الدولية التي ح�صلت على رخ�صة م�صرفية من
بنك نيجارا مباليزيا يف عام  ،2010كما �أن البنك يعتزم �إن�شاء فرع له يف ماليزيا
يف  2011وذلك بعد ا�ستيفاء بع�ض املتطلبات التنظيمية اخلا�صة بهذا الغر�ض.

مبنى املكتب الإقليمي لبنك �أبوظبي الوطني يف عُ مان
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قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار
قدمت الوحدات العاملة يف قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار �أدا ًء
متميز ًا ،حيث حققت �إيرادات و�صلت �إىل  2.5مليار درهم �إماراتي �أو ما يعادل
 %49.5من الأرباح الت�شغيلية للمجموعة بنمو قدره  %16مقارن ًة بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
املجموعة امل�صرفية لل�شركات
وا�صلت املجموعة توجهها الذي يرتكز على حتقيق اال�ستفادة من عالقاتها مع
اجلهات احلكومية والقطاع العام� ،إ�ضاف ًة �إىل اختيار عالقات �إ�سرتاتيجية مع
عمالء الأعمال امل�صرفية .وقد �أ�ضاف ذلك �إىل الفوائد العديدة التي حققها بنك
�أبوظبي الوطني بتوافق امتيازه التجاري مع التعامالت القيا�سية وامل�شاريع الكربى
التي يجري تنفيذها داخل دولة الإمارات العربية املتحدة .كما �أن البنك يوا�صل
جهوده يف ك�سب ثقة عمالئه من خالل تقدمي �أعلى م�ستويات اخلربة واملوائمة.
املجموعة امل�صرفية لال�ستثمار
ا�ستمرت التحديات يف عام  2010يف مواجهة �أ�سواق اال�ست�شارات واالكتتابات
الأولية عرب كافة دول اخلليج ،كما �ساهمت الأعمال امل�صرفية يف حتقيق عدد
من الإلزامات خالل هذا العام والتي يتمركز معظمها حول االكتتابات اخلا�صة
واال�ست�شارات الإ�سرتاتيجية مع الرتكيز على �أبوظبي وم�صر.
ومتكن بنك �أبوظبي الوطني من اعتالء الأدوار الريادية بنجاح يف العديد من
ال�صفقات الإ�سرتاتيجية املنفذة يف  ،2010والتي ت�ضمنت �إب��رام جمموعة من
ال�صفقات يف دولة الإمارات وقطر وماليزيا.
وال يزال البنك يحدوه التفا�ؤل ب�ش�أن ا�ستمرار ومنو �أ�سواق الدين على امل�ستوى
الإقليمي ،كما �سيقوم البنك ،باعتباره م�ؤ�س�سة مالية رائدة يف دولة الإم��ارات،
ب�ضخ ا�ستثمارات قوية يف من�صة الدخل الثابت التي �أن�ش�أها ،حيث يتمثل الهدف
الإ�سرتاتيجي من ذلك يف �أن ن�صبح البنك العربي الأول املف�ضل يف جمال �أ�سواق
الدين ور�أ�س املال ،مبا ميكننا من جذب قاعدة متنوعة من العمالء املرموقني من
خمتلف القطاعات من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية واحلكومية.
املجموعة امل�صرفية لل�شركات
�شهدت �إدارة امل�شاريع العاملية والتمويل املهيكل �أدا ًء قيا�سي ًا ،حيث جنحت يف �إبرام
� 14صفقة جديدة مع احلفاظ على مكانتها الرائدة يف جمال امل�شروعات العاملية
والتمويل املهيكل �ضمن �سوق القرو�ض امل�شرتكة على امل�ستويني الإقليمي واملحلي
من خالل م�شاركتها الرئي�سية ب�صفة البنك املن�سق واملنظم ،ومدير �سجالت،
ومدير االكتتاب.
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ت�شرف �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية على العالقات واملرا�سالت امل�صرفية ،الأمر الذي
يجعل بنك �أبوظبي الوطني اخليار الأف�ضل ك�شريك للبنوك على م�ستوى العامل
والتي ترغب يف ممار�سة �أن�شطتها امل�صرفية يف منطقتنا.
قامت �إدارة التمويل التجاري ال��دويل بتنويع منتجاتها وخدماتها املقدمة مع
ِفرق التمويل التجاري يف لندن وباري�س وجنيف وهوجن كوجنو والإمارات العربية
املتحدة ووا�شنطن والعامل العربي على ات�ساعه ،وذلك لدعم عمالئنا الكرام من
خالل �سل�سلة توريد مبا�شرة.
ويف عام  ،2010مت �إن�شاء وح��دة �إدارة النقد الإ�سرتاتيجية لإي�لاء االهتمام
بعمالء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية بهدف �أن ت�صبح املجموعة املزود البارز
خلدمات �إدارة النقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
�شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات
حققت �شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات التابعة لبنك �أبوظبي الوطني منو ًا كبري ًا
مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي بزيادة �إيراداتها و�صايف �أرباحها على
الرغم من الرتاجع امل�ستمر الذي �شهده قطاع �سوق العقارات يف دولة الإمارات
عام .2010
وتعمل �شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات من موقعها اجلديد يف قلب العا�صمة
�أبوظبي على تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات العقارية لعمالئها ع�ل�او ًة على ت�أمني
اال�ست�شارات للغري وحتويالت �إدارة العقارات يف جميع �أنحاء دولة الإمارات مما
يفيد يف تنويع حمفظة �أن�شطتها.
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أجري
اعتمدت �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أجري نهج ًا حتوطي ًا يف �أعقاب �أو�ضاع ال�سوق
امل�ضطربة خالل عام  ،2010وقد ركزت ال�شركة على متويل الأ�صول املتخ�ص�صة
مثل الطائرات و�سفن ال�شحن ومعدات النفط والغاز والبنية التحتية لتوليد الطاقة
بالإ�ضافة �إىل فئات الأ�صول املوجودة.
وقد متكنت ال�شركة من زيادة عائداتها بن�سبة  %12مع احلفاظ على ثبات �صايف
اال�ستثمار يف الأ�صول امل�ؤجرة.

قطاع �إدارة الرثوات

وبف�ضل ما تتميز به �إدارة امل�شاريع العاملية والتمويل املهيكل و�إدارة القرو�ض
امل�شرتكة واملتخ�ص�صة ،فقد �أدى ذلك �إىل ت�صنيف بنك �أبوظبي الوطني يف املرتبة
الأوىل من قبل ديلوجيك كمدير لل�سجالت واالكتتاب لل�صفقات املنفذة داخل دولة
الإمارات العربية املتحدة.

ي�شمل قطاع �إدارة الرثوات ك ًال من الإدارة امل�صرفية اخلا�صة وجمموعة �إدارة
الأ�صول وخدمات الو�ساطة واحلفظ الأمني ،وقد �شهد قطاع �إدارة الرثوات عام ًا
�صعب ًا يف ظل التباط ؤ� على امل�ستويني املحلي والعاملي .وعلى الرغم من ذلك فقد
حقق القطاع �أكرث من ال�ضعف يف الإيرادات و�أ�صول العمالء.

وعالو ًة على ما �سبق ،فقد ح�صل بنك �أبوظبي الوطني على "جائزة امييا فاينان�س
للإجنازات امل�صرفية يف ال�شرق الأو�سط" ك�أف�ضل بنك للقرو�ض امل�شرتكة يف
االمارات عام .2010

يف عام  ،2010عمل بنك �أبوظبي الوطني على اال�ستفادة من ا�ستمرار الأو�ضاع
االقت�صادية غري املواتية لإعادة هيكلة و�إعادة �شركة �أبوظبي للخدمات املالية
التابعة له �إىل �سابق و�ضعها.

وقد متكن البنك يف هذه العملية من زيادة ح�صته يف ال�سوق مع القيام يف الوقت
ذاته برفع م�ستوى الكفاءات داخل ال�شركة .ومع �أن عملية �إعادة الهيكلة قد ت�سببت
يف انخفا�ض م�ساهمة قطاع �إدارة ال�ثروات يف �أرب��اح البنك �إىل  9مليون درهم
مقارن ًة مببلغ  15مليون درهم يف � ،2009إال �أننا على يقني ب�أن هذا الإجراء �سيعيد
�إىل ال�شركة مكانتها لال�ستفادة من حتقيق عائد الثقة املتوقع يف �أ�سواق الأ�سهم
بدولة الإمارات العربية املتحدة.
كما قامت جمموعة �إدارة الأ�صول بتعزيز القدرات اخلا�صة مبنتجاتها وطرح
احللول املبتكرة لال�ستثمارات اجل��دي��دة يف جم��االت ال�صناديق اال�ستثمارية
املتبادلة والدخل الثابت واال�ست�شارات اال�ستثمارية.
ومما ي�ضاف �إىل �إجن��ازات بنك �أبوظبي الوطني ح�صوله يف عام  2010على
رخ�صة �أول مزود خلدمات احلفظ الأمني يف دولة الإمارات من قبل هيئة الأوارق
املالية وال�سلع لي�صبح بذلك املزود املرخ�ص الوحيد حملي ًا خلدمات احلفظ الأمني
يف الوقت احلايل .وتهدف �إدارة احلفظ الأمني �إىل تو�سيع نطاق عملها اجلغرايف
وقاعدة املنتجات املطروحة.
كما �أعلنت �شركة اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة التابعة لبنك �أبوظبي الوطني يف
�سوي�سرا والتي �أن�شئت يف  2008عن حتقيق �أول �أرباحها يف .2010

اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
ت�ضم اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية �شركة "�أبوظبي الوطني للتمويل الإ�سالمي"
(�أدنيف) ،اململوكة بالكامل لبنك �أبوظبي الوطني ،والقطاع الإ�سالمي لبنك �أبوظبي
الوطني .وقد حققت �إدارة اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية �أدا ًء مالي ًا قوي ًا ب�أرباح
بلغت  96مليون درهم ،بزيادة  %24مقارن ًة بعام  ،2009مع امل�ساهمة بن�سبة  %2من
الأرباح الت�شغيلية للبنك.

ا�ستعرا�ض الإدارات امل�ساندة
�إدارة تكنولوجيا املعلومات
يتطلب حتقيق �أهداف بنك �أبوظبي الوطني �سرعة يف تنفيذ العمليات امل�صرفية
وجتارب العمالء املتباينة والأفكار الت�شغيلية و�آراء العمالء عالو ًة على الإدارة
اجل��ي��دة ل�ل�إي��رادات والتكاليف وامل��خ��اط��ر .وخ�لال ال��ع��ام  ،2010تولت �إدارة
تكنولوجيا املعلومات �إدارة  44م�شروع ًا م�ستمر ًا بالإ�ضافة �إىل  130تطبيق من
تطبيقات الأعمال امل�صرفية.
وال يزال التوا�صل مع عمالئنا الكرام من خالل القنوات املختلفة واحد ًا من �أهم
�أولويات بنك �أبوظبي الوطني ،ويف �سبيل ذلك عمل البنك على حت�سني خدمة
"ال�سهم" لتحويل الأموال با�ستخدام الر�سائل الن�صية الق�صرية عرب الهاتف
املتحرك ،كما قام بتو�سيع �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع اخلا�صة
به .ووا�صلت �إدارة تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي ميزة تناف�سية للبنك من خالل

ت�أمني املزيد من عمليات الأعمال امل�صرفية من خالل التطبيقات ع�لاو ًة على
تعزيز اخلدمات عرب التو�سع يف �إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات و�إطارات عمل
احلوكمة .كما قام بنك �أبوظبي الوطني بتنفيذ العديد من املبادرات الإلزامية
التي �أطلقها م�صرف الإمارات املركزي مثل "النظام املح�سن لل�شيكات امل�ؤجلة"
و"مكافحة غ�سيل الأموال" و"النظام اجلديد لتحويل الأموال".
�إدارة املخاطر
جنح بنك �أبوظبي الوطني يف احتواء تداعيات الأو�ضاع االئتمانية ال�سلبية من خالل
املراقبة التنظيمية التي مت �إجرا�ؤها على م�ستوى احل�سابات ومراجعات املحافظ
اال�ستثمارية املعززة .كما مت تعزيز �أن�شطة حت�صيل امل�ستحقات املت�أخرة ،وو�صلت
ن�سبة القرو�ض املتعرثة لدينا �إىل  %2.3ولكن مع وج��ود تغطية للمخ�ص�صات
املرتبطة بها بن�سبة  %113وهذا يعد منا�سب ًا مقارن ًة مبتو�سط القطاع امل�صريف.
ويعك�س ذلك ال�سيا�سات ال�صائبة التي ينتهجها البنك عالو ًة على �إدارته القوية
ملحافظ االئتمان و�إجراءات التخطيط.
�إن هيكلية �إدارة املخاطر الفعالة التي يعمل بنك �أبوظبي الوطني من خاللها
ومنهجيات التقييم والإدارة القوية �إ�ضاف ًة �إىل حتليله ال�شامل للتعر�ض ملخاطر
ال�سوق املتداولة وغري املتداولة على حدٍ �سواء ،كل ذلك �ساهم يف �ضمان انخفا�ض
خماطر ال�سوق .من ناحية �أخرى وا�صل البنك �إدارت��ه الفعالة ملخاطر ال�سيولة
والتمويل من خ�لال املراقبة الل�صيقة لفجوات ال�سيولة واالحتفاظ بالأ�صول
ال�سائلة يف م�ستوى �أعلى من احلد الأدنى املقرر يف جميع الأوقات .ت�شمل الأ�صول
ال�سائلة الأ�صول املحررة عالية اجلودة والقابلة للت�سويق والدخول يف اتفاقيات
�إعادة ال�شراء العك�سية ك�ضمان للقرو�ض املمنوحة والتي ميكن �أي�ض ًا حتويلها �إىل
نقد يف غ�ضون فرتة زمنية تلبي املتطلبات اخلا�صة بال�سيولة والتمويل.
كما عمل البنك على زي��ادة تعزيز البنية التحتية للمخاطر من خالل موا�صلة
اال�ستثمار يف ال ُنظم لتحديد وتقييم و�إدارة و�إع��داد التقارير عن كافة املخاطر
املادية .وت�ساهم هذه اال�ستثمارات يف �إبقاء يف و�ضع جيد لتبني الأ�ساليب املتقدمة
مبوجب اتفاقية بازل وتلبية جميع املتطلبات التنظيمية مل�صرف دولة الإمارات
العربية املتحدة املركزي.
اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
بلغت التربعات وامل�ساهمات اخلريية لبنك �أبوظبي الوطني  27مليون درهم يف
عام  2010وذلك يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية للبنك.
وميكن االطالع على �أن�شطة اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية التي قام بها البنك
يف عام  2010مبزيد من التف�صيل من خالل عر�ض تقرير اال�ستدامة ال�سنوي
الثاين والذي يتم ن�شره ب�صورة م�ستقلة واملتاح �أي�ض ًا من خالل موقع بنك �أبوظبي
الوطني على �شبكة الإنرتنت.
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�أرباح الأ�سهم
املوارد الب�شرية
�شهد عام  2010بدء عمل �أكادميية بنك �أبوظبي الوطني على نطاق كامل ،حيث مت
تزويد هذا املركز التدريبي والتطويري ب�أحدث النظم والإمكانات و�أكرثها تقدم ًا
يف املنطقة .وقد وا�صلت الأكادميية تطوير مناهج الربامج املتاحة لديها والتي
تت�ضمن لي�س فقط الربامج الوجيزة يف القيادة واخلربات الفنية وتطوير الكفاءات
ال�شخ�صية ،بل متتد لت�شمل الربامج التعليمية مثل �شهادة الدبلوم الدولية يف
اخلدمات امل�صرفية والتمويل بالإ�ضافة �إىل العديد من امل�ؤهالت املهنية من خالل
كربى املعاهد املالية.
جنحت �أكادميية بنك �أبوظبي الوطني يف تقدمي ما يزيد عن  30.000يوم عمل
من التدريب خالل عام  2010عرب كافة القطاعات ،وك��ان معظمه داخ��ل دولة
الإمارات .ومن بني امل�شاريع الرئي�سية التي مت �إطالقها م�شروع املنارة (م�شروع
اعتماد موظفي ال��ف��روع) ،وال��ذي متثل الهدف منه يف �ضمان املعايري الدولية
خلدمة وكفاءة كافة موظفي الإدارة ومكاتب اال�ستقبال يف الفروع.
كما �أطلقت الأكادميية برنامج �آفاق ،لتدريب الكوادر الإدارية ،لت�أهيل اخلريجني
من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة .وقد جنح الربنامج يف تطوير قدرات
وتعيني �أك�ثر من  60خريج عرب كافة قطاعات بنك �أبوظبي الوطني .ويهدف
برنامج �آفاق الذي ي�ستمر ملدة � 12شهر ًا �إىل جذب وا�ستقطاب اخلريجني ذوي
القدرات العالية ويتيح لهم �إمكانية حت�ضري درجة املاج�ستري يف العلوم املالية بداي ًة
من .2011

اجلوائز
ح�صد بنك �أبوظبي الوطني العديد من اجلوائز وامليداليات خالل عام ،2010
ومت ت�صنيفه �ضمن "�أكرث  50بنكاً �آمناً يف  "2010من جملة "جلوبال فاينان�س"،
وح�صل كذلك على ت�صنيف البنك الأكرث �آمان ًا يف دولة الإمارات للعام الثاين على
التوايل .وقد ُمنح البنك جائزة �أف�ضل موقع �إلكرتوين للمعلومات املالية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي يف .2010
كما ح�صل البنك على جائزتني ق ّيمتني وهما" :جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال � – 2010أف�ضل �أداء يف فئة اخلدمات املالية" و"جائزة �أف�ضل �أداء يف
دولة الإمارات" ،وهاتني اجلائزتني لهما خري دليل على �سعي البنك الدائم نحو
�إحراز التميز يف خدمة العمالء وحتقيق �أهدفه على املدى البعيد.
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وافق ال�سادة امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد بتاريخ 13
مار�س  ،2011على توزيع �أ�سهم جمانية بن�سبة  %20و�أرباح نقدية بن�سبة  %30من
ر�أ�س مال البنك عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب .2010

النظرة امل�ستقبلية
مل يكن عام 2010عام ًا م�صرفي ًا �سه ًال بالن�سبة للبنوك ولكنه �شهد يف الوقت ذاته
�إجناز العديد من الأعمال الهامة ،فقد احتفظ �أ�سا�سيات ومنوذج الأعمال لدى
بنك �أبوظبي الوطني بقوتها مع ُم�ضيه قدم ًا نحو حتقيق خططه الإ�سرتاتيجية.
وقد �شهد البنك زيادة يف �صايف �أرباحه بن�سبة  %22والتي بلغت للمرة الأوىل يف
تاريخ بنك �أبوظبي الوطني ما يعادل مليار دوالر �أمريكي.
كما يحتفظ البنك مبركز جيد للتو�سع يف حجم �أعماله امل�صرفية على مدار الع�شر
�سنوات القادمة من خالل ا�ستهداف حتقيق متو�سط معدل منو �سنوي بلغ حوايل
 ،%16على الرغم من احتمال تباط�ؤ منو �صايف العائدات يف عام  .2011ومن
املتوقع كذلك �أن ي�شهد بنك �أبوظبي الوطني زيادة م�ستمرة يف �أ�صوله املنخف�ضة
القيمة يف  2011وذلك نظر ًا النخفا�ض �أ�سعار الأ�صول ب�شكل عام.
ومع حاجة البنك �إىل زيادة املخ�ص�صات ،ف�إنه من املتوقع �أن حتتفظ الإيرادات
بنف�س قوتها مبا يتيح للبنك �إمكانية حتقيق عائدا مقبوال مل�ساهميه .وقد مت تعديل
ن�سبة العائد على �أموال امل�ساهمني مبا يتوافق مع �أهداف البنك باحلفاظ على
معدل عائد يبلغ  %20وفق ًا ملتطلبات ر�أ���س امل��ال وال�سيولة الإ�ضافية واخلا�صة
باتفاقية "بازل � ،"3إال �أن هذا ال يزال ميثل عائد ًا متميز ًا مقارن ًة مع املناف�سني
املحليني والدوليني.

اجلوائز التي ح�صل عليها البنك يف عام 2010

�أف�ضل �أداء يف فئة اخلدمات املالية
جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال 2010 -

�أف�ضل بنك يف الإمارات
يوروموين 2010 -

�أف�ضل �أداء يف دولة الإمارات
جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال 2010 -

كلمة �شكر
�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير ملوظفي بنك �أبوظبي
الوطني على ما بذلوه من جهود وتفانٍ و�إخال�ص يف العمل.

وال يفوتني �أن �أتوجه بال�شكر �إىل ال�سادة املوقرين �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه
على ما قاموا به من دور حيوي خالل العام.

فبف�ضل الكفاءة واالن�ضباط الذي يتحلي به موظفو البنك ،متكن البنك من حتقيق
مثل هذه النتائج القوية يف ظل �أو�ضاع غاية يف ال�صعوبة والتحدي .و�إنني على يقني
ب�أن بنك �أبوظبي الوطني مبا ميتاز به من كفاءات ومهارات �سيم�ضي قدم ًا يف
حتقيق �إ�سرتاتيجية املجموعة يف �أن ت�صبح �أف�ضل بنك عربي على م�ستوى العامل.

مايكل ات�ش تومالني
الرئي�س التنفيذي
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البيانات المالية الموحدة
عن ال�سنة المالية 2010

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
التقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لـ بنك �أبوظبي الوطني �ش.م.ع.
(«البنك») و�شركاته التابعة («وي�شار �إليهم جمتمعني بـ «املجموعة») والتي ت�شتمل
على بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2010والبيان املوحد للدخل
والبيانات املوحدة للدخل ال�شامل ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان
التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص
لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة حول البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املوحدة ب�صورة
عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية .كما �أنه م�س�ؤول عن وجود رقابة داخلية
وفق ًا ملا تراه الإدارة �ضروري بغر�ض �إع��داد البيانات املالية املوحدة التي تكون
خالية من الأخطاء املادية الناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات
تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة بنا ًء على
�أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية
للتدقيق .وتقت�ضي هذه املعايري االلتزام باملتطلبات الأخالقية ،و�أن نخطط وننفذ
تدقيقنا بحيث نح�صل على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املوحدة خالية
من الأخطاء املادية .وتت�ضمن �أعمال التدقيق تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة
تدقيق حول املبالغ والإي�ضاحات يف البيانات املالية املوحدة .وتعتمد الإجراءات
التي نقوم باختيارها على تقديرنا ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية
على البيانات املالية املوحدة �سواء تلك الناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .وعند
القيام بتقييم تلك املخاطر ،ن�ضع يف االعتبار الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام
املجموعة ب�إعداد وتقدمي البيانات املالية املوحدة ب�شكل عادل ،وذلك لت�صميم
�إجراءات التدقيق املنا�سبة يف ظل الظروف الراهنة ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول
فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة .وتت�ضمن �أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة
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املبادئ املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية من قبل الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم عر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عامة .هذا ونعتقد �أن
الأدلة التدقيقية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س لإبداء ر�أينا.
الر�أي
بر�أينا� ،إن هذه البيانات املالية املوحدة تعترب ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي
املادية ،عن املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2010وكذلك
�أدا�ؤها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ،
وذلك وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ،و�أنها تلتزم ببنود الت�أ�سي�س للبنك
والقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8لعام ( 1984وتعديالته).
تقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى
كما يقت�ضي القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8لعام 1984
(وتعديالته) ،ن�ؤكد ب�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات ال�ضرورية
لتدقيقنا ،و�أن املجموعة قد احتفظت ب�سجالت مالية منتظمة ،و�أن ما جاء يف
تقرير رئي�س جمل�س الإدارة حول هذه البيانات املالية املوحدة يتفق مع ال�سجالت
املالية للمجموعة .كما مل ي�سرتع انتباهنا وجود �أي خمالفات للقانون املذكور �أعاله
�أو بنود الت�أ�سي�س خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010والتي من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا مادي ًا على �أن�شطة املجموعة �أو مركزها املايل.

كي بي �إم جي لوار جلف ليمتد
منذر الدجاين
رقم الت�سجيل268 :
 1فرباير 2011

بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2010
�إي�ضاح

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

7
8

18.429.827
1.292.826

18.056.843
1.094.321

9
10
11
12
13
14

14.163.391
10.898.457
136.833.496
21.396.005
6.202.716
2.210.552
211.427.270

19.520.709
557.075
132.258.330
18.954.398
4.317.495
2.047.845

املطلوبات
�أر�صدة للم�صارف
اتفاقيات �إعادة ال�شراء
�أوراق يورو جتارية
ودائع العمالء
مديونيات متو�سطة الأجل
مطلوبات �أخرى

15
16
17
18
19
20

31.551.346
2.542.896
35.053
123.130.589
14.458.665
7.283.019
179.001.568

173.514.114

�سندات ثانوية

21

8.312.286

2.852.334

187.313.854

176.366.448

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر
�أر�صدة لدى امل�صارف
اتفاقيات �إعادة �شراء عك�سية
قرو�ض و�سلفيات
ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
موجودات �أخرى
مباين ومعدات
�إجمايل املوجودات

�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطيات قانونية وخا�صة
احتياطيات �أخرى
�سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية حلكومة �أبوظبي
برنامج خيارات الأ�سهم
�سندات ثانوية قابلة للتحويل – بند حقوق امللكية
�أرباح حمتجزة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي
رئي�س جمل�س الإدارة

22
22
22
23
24
21

196.807.016

30.776.663
2.570.289
175.221
121.205.104
13.236.743
5.550.094

2.174.275
3.215.391
7.784.164
4.000.000
18.888
79.712
3.168.138

2.391.703
3.324.105
10.089.739
4.000.000
52.739
74.925
4.180.205
24.113.416

20.440.568

211.427.270

196.807.016

مايكل تومالني
الرئي�س التنفيذي للمجموعة

ت�شكل الإي�ضاحات رقم � 1إىل  44جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة� .إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة رقم .36
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بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمبـر 2010
�إي�ضاح

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�إيرادات الفوائد

25

7.146.858

6.697.475

م�صروفات الفوائد

26

()2.129.245

()2.255.942

5.017.613

4.441.537

�إيرادات عقود التمويل الإ�سالمي

27

283.225

179.856

ح�صة املودعني من الأرباح

28

()51.998

()50.188

�صايف الإيرادات من عقود التمويل الإ�سالمي

231.227

129.668

�إيرادات ر�سوم وعموالت

1.460.578

1.303.737

م�صروفات ر�سوم وعموالت

()198.705

()168.051

�صايف �إيرادات ر�سوم وعموالت

29

1.261.873

1.135.686

�صايف �إيرادات اال�ستثمارات

30

323.398

222.828

�صايف �أرباح حتويل العمالت الأجنبية

31

273.891

363.891

الإيرادات الت�شغيلية الأخرى

32

70.532

105.446

667.821

692.165

7.178.534

6.399.052

()2.186.002

()1.898.363

4.992.532

4.500.689

()1.206.771

()1.407.813

3.785.761

3.092.876

()102.602

()72.939

3.683.159

3.019.937

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية (درهم)

41

1.44

1.21

ربحية ال�سهم املخف�ضة (درهم)

41

1.40

1.18

�صايف �إيرادات الفوائد

�إيرادات الت�شغيل
م�صروفات عمومية و�إدارية وم�صروفات ت�شغيلية �أخرى

33

الأرباح قبل �صايف خم�ص�ص �إنخفا�ض القيمة وال�ضرائب
�صايف خم�ص�ص �إنخفا�ض القيمة

34

الأرباح قبل ال�ضرائب
م�صاريف �ضرائب الدخل اخلارجية

35

�صايف �أرباح ال�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات رقم � 1إىل  44جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
�إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .36
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بيان الدخل ال�شامل املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�صايف �أرباح ال�سنة

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

3.683.159

3.019.937

�إيرادات �شاملة �أخرى
فروق تقييم العمالت الأجنبية للعمليات اخلارجية

()9.340

()13.296

التغري يف احتياطي القيمة العادلة

430.617

()212.912

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

()4.950

()4.452

�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل

1.726

1.698

�إيرادات ( /م�صروفات) �شاملة �أخرى لل�سنة

418.053

()228.962

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

4.101.212

2.790.975

ت�شكل الإي�ضاحات رقم � 1إىل  44جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
�إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .36
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2.391.703

217.428
-

-

2.174.275

197.661
-

1.195.852

108.714
-

-

1.087.138

98.831
-

988.307
-

االحتياطي
القانوين
�ألف درهم

2.128.253

-

-

2.128.253

-

2.128.253
-

االحتياطي
اخلا�ص
�ألف درهم

10.507.798

1.726
()217.428
2.100.000

1.726

8.623.500

1.698
()197.661
2.000.000

6.819.463
1.698

االحتياطي
العام
�ألف درهم

4.000.000

-

-

4.000.000

4.000.000
-

-

�سندات ال�شق الأول
الر�أ�سمالية -
حكومة �أبوظبي
�ألف درهم

ت�شكل الإي�ضاحات رقم � 1إىل  44جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة� .إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .36

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل (�إي�ضاح )21
خيارات الأ�سهم مقدمة للموظفني (�إي�ضاح )24
توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام �( 2009إي�ضاح )22
�أ�سهم منحة م�صدرة (�إي�ضاح )22
مدفوعات على �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية (�إي�ضاح )23
التحويل �إىل احتياطي قانوين (�إي�ضاح )22
التحويل �إىل احتياطي عام (�إي�ضاح )22

�صايف �أرباح ال�سنة
�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )22
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية
�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل ( �إي�ضاح )21

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل (�إي�ضاح )21
خيارت الأ�سهم مقدمة للموظفني (�إي�ضاح )24
توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام �( 2008إي�ضاح )22
�أ�سهم منحة م�صدرة (�إي�ضاح )22
�سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية املقدمة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )23
مدفوعات على �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية (�إي�ضاح )23
حتويل �إىل احتياطي قانوين (�إي�ضاح )22
حتويل �إىل احتياطي عام (�إي�ضاح )22

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2008
�صايف �أرباح ال�سنة
�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )22
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية
�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل (�إي�ضاح )21

1.976.614
-

ر�أ�س املال
�ألف درهم

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمبـر 2010

52.739

33.851
-

-

18.888

11.674
-

7.214
-

برنامج خيارات
الأ�سهم
�ألف درهم

()414.606

430.617
-

430.617
-

()845.223

()212.912
-

()632.311
()212.912
-

احتياطي
القيمة العادلة
�ألف درهم

()3.453

()9.340
-

()9.340
-

5.887

()13.296
-

19.183
()13.296
-

74.925

()4.787
-

-

79.712

()5.696
-

85.408
-

�سندات ثانوية
احتياطي حتويل قابلة للتحويل -
العمالت الأجنبية بند حقوق امللكية
�ألف درهم
�ألف درهم

4.180.205

3.678.209
()217.428
()240.000
()108.714
()2.100.000

3.683.159
()4.950
-

3.168.138

3.015.485
()592.984
()120.000
()98.831
()2.000.000

2.964.468
3.019.937
()4.452
-

�أرباح
حمتجزة
�ألف درهم

24.113.416

4.101.212
()4.787
33.851
()217.428
()240.000
-

3.683.159
430.617
()4.950
()9.340
1.726

20.440.568

2.790.975
()5.696
11.674
()592.984
4.000.000
()120.000
-

14.356.599
3.019.937
()212.912
()4.452
()13.296
1.698

الإجمايل
�ألف درهم
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بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

3.785.761

3.092.876

121.144
11.130
()26.669
1.457.453
()101.560
33.851
()199.405

101.120
11.901
()55.403
1.552.633
139.560
11.674
()115.992

5.081.705
()214.758
()1.656.274
()10.341.382
()5.701.673
()1.665.135
774.683
()27.393
7.530.347
1.660.535

4.738.369
201.320
661.531
3.110.518
()21.759.667
1.099.566
4.979.667
()1.965.056
17.723.959
444.339

()4.559.345
()96.783

9.234.546
()110.040

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة الت�شغيلية

()4.656.128

9.124.506

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
متح�صالت بيع  /ا�ستحقاق ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
�شراء مباين ومعدات� ،صافية من اال�ستبعادات

()9.489.972
7.475.152
()323.349

()7.062.459
3.091.066
()867.269

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()2.338.169

()4.838.662

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف حركة �أوراق يورو جتارية
�إ�صدار قرو�ض متو�سطة الأجل
�سداد قرو�ض متو�سطة الأجل
متح�صالت من �إ�صدار �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية
�إعادة �شراء �سندات ثانوية قابلة للتحويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
مدفوعات على �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية

()140.168
5.128.037
()4.022.274
()154.478
()217.428
()240.000

101.224
5.144.053
()641.405
4.000.000
()159.100
()592.984
()120.000

�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

353.689

7.731.788

�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله يف  1يناير

()6.640.608
27.617.187

12.017.632
15.599.555

20.976.579

27.617.187

�إي�ضـاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأرباح قبل ال�ضرائب
تعديالت لـ:
اال�ستهالك
فوائد مطف�أة
�أرباح من �إعادة �شراء ديون ثانوية
حمذوفات وخم�ص�صات انخفا�ض القيمة
ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية
برنامج خيارات الأ�سهم
�إعادة خم�ص�صات القرو�ض وال�سلفيات

14
21
34
34

التغري يف اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر
التغري يف الأر�صدة لدى امل�صارف وامل�صارف املركزية
التغرييف عقود �إعادة ال�شراء العك�سية
التغري يف القرو�ض وال�سلفيات
التغري يف املوجودات الأخرى
التغري يف الأر�صدة للم�صارف
التغري يف عقود �إعادة ال�شراء
التغري يف ودائع العمالء
التغري يف املطلوبات الأخرى
�ضرائب دخل خارجية م�سددة� ،صافية من امل�سرتدات

النقد وما يعادله يف  31دي�سمرب

20

23
22
23

36
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية
مت ت�أ�سي�س بنك �أبوظبي الوطني ���ش.م.ع«( .البنك») يف �أبوظبي �سنة 1968
مب�س�ؤولية حمدودة وهو م�سجل ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب القانون االحتادي
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة رقم ( )8ل�سنة ( 1984وتـعديالته) اخلا�ص
بال�شركات التجارية.
�إن العنوان امل�سجل هو ���ص.ب� ، 4 .أبوظبي  ،دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة.
وتت�ضمن البيانات املالية املوحدة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
البنك و�شركاته التابعة ( ي�شار �إليهم جمتمعني بـ «املجموعة») .وتعمل املجموعة
ب�شكل رئي�سي يف الأن�شطة امل�صرفية املتعلقة بال�شركات والأف��راد بالإ�ضافة �إىل
الأن�شطة امل�صرفية اال�ستثمارية واخلا�صة والإ�سالمية .وتبا�شر املجموعة �أعمالها
من خالل فروعها ومكاتبها التمثيلية و�شركاتها التابعة املحلية واخلارجية يف دولة
وعمان والكويت وال�سودان
الإم��ارات العربية املتحدة والبحرين وم�صر وفرن�سا ُ
وليبيا واململكة املتحدة و�سوي�سرا وهوجن كوجن والأردن والواليات املتحدة الأمريكية.
�إن �أعمال املجموعة اخلا�صة بالن�شاط امل�صريف الإ�سالمي متوافقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ال�صادرة عن جلنة الرقابة ال�شرعية.
مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س الإدارة يف
 1فرباير .2011

� .2أ�سا�س الإعداد
(�أ) بيان التوافق
ً
مت �إع��داد ه��ذه البيانات املالية املوحدة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية
ومتطلبات القانون االحت��ادي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة رقم ( )8ل�سنة
( 1984وتـعديالته).
(ب) �أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء
ما يلي:
يتم قيا�س الأدوات املالية اال�شتقاقية بالقيمة العادلة
يتم قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر بالقيمة
العادلة
يتم قيا�س اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة وامل�صنفة كا�ستثمارات
متاحة للبيع بالقيمة العادلة
املرحلة للموجودات واملطلوبات املعرتف بها املغطاة
يتم تعديل القيم
ّ
مبوجب عقود حتوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية ،يف خالف ذلك يتم
ترحيلها بالتكلفة املطف�أة ،لتبني التغري يف القيم العادلة املن�سوبة للمخاطر
التي يتم تغطيتها
يتم قيا�س املوجودات غري املالية امل�ستحوذة لت�سوية القرو�ض وال�سلفيات بقيمها
املرحلة للقر�ض� ،أيهما �أقل
العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيم ّ
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(ج) العملة الت�شغيلية وعملة العر�ض
يتم عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة ،وهي
العملة الت�شغيلية للبنك .ويتم قيا�س البنود املدرجة يف البيانات املالية لل�شركات
التابعة والفروع اخلارجية للبنك با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الأ�سا�سية
التي تعمل بها .با�ستثناء ما مت الإ�شارة �إليه � ،إن املعلومات املبينة بالدرهم مدورة
�إىل �أقرب عدد �صحيح بالألف.
(د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
يتطلب �إع��داد البيانات املالية املوحدة من الإدارة و�ضع الأحكام والتقديرات
واالف�ترا���ض��ات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املدرجة
للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن
هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات التابعة ب�شكل م�ستمر .ويتم االع�تراف
بالتعديالت التي تطر�أ على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل
تلك التقديرات ويف �أي فرتات م�ستقبلية مت�أثرة بهذه التعديالت.
يتم بيان املعلومات املتعلقة بنواحي التقدير والأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية ذات الت�أثري الأكرب على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة
املبينة يف الإي�ضاح .5
(هـ) التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ال يوجد هناك تغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك خالل ال�سنة.

 . 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة �أدناه ب�صورة مت�سقة على جميع الفرتات
املبينة يف هذه البيانات املالية املوحدة ،كما مت تطبيقها ب�صورة مت�سقة من قبل
من�ش�آت املجموعة.
(�أ) �أ�سا�س التوحيد

 .1ال�شركات التابعة
�إن ال�شركات التابعة هي من�ش�آت تخ�ضع ل�سيطرة املجموعة .وتتواجد ال�سيطرة
عندما تكون لدى املجموعة القدرة على التحكم بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
ملن�ش�أة ما للإنتفاع من �أن�شطتها .ويتم �إدراج البيانات املالية لل�شركات التابعة
املوحدة اعتبار ًا من تاريخ بدء ال�سيطرة �إىل تاريخ انتهاء
يف البيانات املالية ّ
تلك ال�سيطرة.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 . 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(�أ) �أ�سا�س التوحيد (تابع)

ت�ضـم البيانات املالية املوحدة للمجموعة ك ً
ال من البنك و�شركاته التابعة اململوكة بالكامل كما هي مبينة �أدناه:
بلد الت�أ�سي�س
بنك �أبوظبي الدولــي �إنك

كورا�ساو  ،هولندا انتيليز

�شركة �أبوظبي للخدمات املالية ذ م م

�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أجري ذ م م

�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

�شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات ذ م م

�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

�شركة �أمانات بنك �أبوظبي الوطني املحدودة (جري�سي)

جري�سي ،جزر القناة

البنك اخلا�ص بنك �أبوظبي الوطني �أ�س �آيه (�سوي�س)

جنيف� ،سوي�سرا

�شركة �أبوظبي الوطنية للتمويل الإ�سالمي

�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

�أمبل �شاينا القاب�ضة املحدودة

هوجن كوجن ،ال�صني

�أبوظبي للو�ساطة املالية م�صر

م�صر

 .2املن�ش�آت ذات الأهداف اخلا�صة
�إن املن�ش�آت ذات الأهداف اخلا�صة ،هي تلك املن�ش�آت التي يتم �إن�شائها لتنفيذ
�أهداف حمدودة ومو�ضحة ب�شكل جيد .ال يتم �إدراج البيانات املالية للمن�ش�آت
ذات الأهداف اخلا�صة �ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة� ،إال �إذا كان
جوهر العالقة هو �سيطرة املجموعة على املن�ش�أة ذات الأهداف اخلا�صة� .إن
املعلومات اخلا�صة باملن�ش�آت ذات الأهداف اخلا�صة التابعة للمجموعة مبينة
يف الإي�ضاح .43

� .3إدارة ال�صناديق
تقوم املجموعة بالإدارة والإ�شراف على املوجودات املحتفظ بها بر�سم �أمانة
�أو ب�صفة ائتمانية بالنيابة عن امل�ستثمرين .ال يتم �إدراج البيانات املالية
لهذه ال�صناديق �ضمن البيانات املالية املوحدة� .إن املعلومات املتعلقة ب�إدارة
املجموعة لل�صناديق و�أن�شطتها االئتمانية مبينة يف الإي�ضاح .42

 .4املعامالت املحذوفة عند التوحيد
املرحلة ال�ستثمارات البنك وحقوق امللكية يف كل �شركة تابعة
يتم حذف القيم ّ
عند التوحيد .كما يتم حذف كافة الأر�صدة البينية الهامة �ضمن املجموعة
والإيرادات وامل�صروفات غري املحققة الناجتة عن املعامالت البينية للمجموعة
عند التوحيد.
(ب) املوجودات واملطلوبات املالية

 .1االعرتاف
تقوم املجموعة باالعرتاف املبدئي بالقرو�ض وال�سلفيات وودائع العمالء والديون
متو�سطة الأجل والثانوية يف التاريخ الذي تن�ش�أ فيه .كما يتم االعرتاف املبدئي
بجميع املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى يف بيان املركز املايل املوحد عندما
ت�صبح املجموعة طرف ًا للأحكام التعاقدية اخلا�صة بهذه الأدوات.

يتم االعرتاف بكافة امل�شرتيات واملبيعات للموجودات املالية التي تتم بالطرق
االعتيادية يف تاريخ الت�سوية� ،أي يف تاريخ ت�سليم املوجودات �أو ا�ستالمها من
الطرف املقابل� .إن امل�شرتيات واملبيعات للموجودات املالية التي تتم بالطرق
االعتيادية هي تلك التي تقت�ضي ت�سليم املوجودات خالل �إطار زمني حمدد
ب�صورة عامة وفق ًا لقوانني �أو مبادئ ال�سوق.

� .2إيقاف االعرتاف
تقوم املجموعة ب�إيقاف االع�تراف باملوجودات املالية عند �إنتهاء احلقوق
التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك املوجودات� ،أو عندما تقوم املجموعة بنقل
احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات املالية وذلك من خالل معاملة
يتم مبوجبها نقل كافة خماطر وامتيازات امللكية اجلوهرية للموجودات املالية.
توقف املجموعة االع�تراف باملطلوبات املالية عندما يتم ت�سوية التزاماتها
التعاقدية �أو �إلغائها �أو انتهائها.
تربم املجموعة معامالت تقوم مبوجبها بتحويل موجودات معرتف بها �ضمن
بيان املركز املايل املوحد ،ولكنها حتتفظ مبخاطر وامتيازات ملكية املوجودات
املحولة ب�شكل كامل �أو جوهري .ويف مثل هذه املعامالت ،ال يتم �إيقاف االعرتاف
باملوجودات املحولة يف بيان املركز املايل املوحد .تت�ضمن حتويالت املوجودات
التي يتم فيها االحتفاظ باملخاطر واالمتيازات ب�شكل كامل �أو جوهري معامالت
�إعادة ال�شراء (�إي�ضاح .)16
تقوم املجموعة �أي�ض ًا ب�إيقاف االعرتاف ببع�ض املوجودات عندما تقوم بحذف
�أر�صدة تتعلق مبوجودات تعترب غري قابلة للتح�صيل (�إي�ضاح .)4
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 . 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ب) املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)

 .3الت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
تقوم املجموعة بت�صنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر وذلك عندما:
تتم �إدارة املوجودات �أواملطلوبات وتقييمها وعر�ضها داخلي ًا على �أ�سا�س القيمة
العادلة ؛ �أو
عندما ي�ؤدي الت�صنيف �إىل �إنهاء �أو تقليل عدم التوافق املحا�سبي الذي قد
يحدث �إن مل يتم الت�صنيف.

 .4املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة
املوجودات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة ،هي املوجودات التي ت�ستحوذ عليها
املجموعة بهدف البيع على امل��دى القريب� ،أو �إذا متت �إدارت��ه��ا كجزء من
حمفظة تدار من �أجل حتقيق �أرباح ق�صرية الأجل.
يتم االعرتاف املبدئي والقيا�س الالحق للموجودات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة
على �أ�سا�س القيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املوحد ،ويتم االعرتاف
بتكاليف ال�شراء مبا�شر ًة �ضمن بيان الدخل املوحد .يتم االعرتاف بالتغريات يف
القيمة العادلة كجزء من �صايف �إيرادات اال�ستثمار �ضمن بيان الدخل املوحد .ال
يتم �إعادة ت�صنيف املوجودات لغر�ض املتاجرة الحق ًا لالعرتاف املبدئي.

 .5الت�صنيف كمتاحة للبيع وحمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
لدى املجموعة موجودات مالية غري ا�شتقاقية ت�صنف كمتاحة للبيع ،عندما
ال يتم ت�صنيف تلك املوجودات كقرو�ض و�سلفيات �أو ا�ستثمارات حمتفظ بها
لال�ستحقاق �أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تعترب اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أ�صول غري ا�شتقاقية
ذات دفعات ثابتة �أو متغرية .حتمل هذه اال�ستثمارات تواريخ ا�ستحقاق ثابتة،
كما يوجد لدى املجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
كما مل يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر �أو متاحة للبيع.

 .6املقا�صة
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم بيان �صايف املبلغ يف بيان املركز
امل��ايل املوحد ،فقط عندما يكون لدى املجموعة حق قابل للتنفيذ قانوني ًا،
مبقا�صة املبالغ املعرتف بها ويكون لديها النية لت�سوية املعامالت على �أ�سا�س
�صايف املبلغ� ،أو لتح�صيل املوجودات وت�سوية املطلوبات ب�شكل متزامن.

 .7قيا�س التكلفة املطف�أة
تتمثل التكلفة املطف�أة للموجودات �أو املطلوبات املالية بالقيمة التي يتم قيا�س
املوجودات �أو املطلوبات املالية بها عند االعرتاف املبدئي ،ناق�ص ًا �سداد دفعات
الأ�صل زائد ًا �أو ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم وذلك با�ستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي لأي ف��روق بني املبلغ املبدئي املعرتف به واملبلغ امل�ستحق ناق�ص ًا �أي
�إنخفا�ض يرجع �إىل �إنخفا�ض القيمة.
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 .8قيا�س القيمة العادلة
يرتكز حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية على �سعرها
ال�سوقي املدرج �أو عرو�ض الأ�سعار املقدمة من التجار ل�ل�أدوات املالية التي
يتم املتاجرة فيها يف �سوق ن�شط .يعترب ال�سوق ن�شط ًا يف حال كانت الأ�سعار
املدرجة متاحة ب�صورة منتظمة وعلى الفور ،ومتثل ب�صورة منتظمة وفعلية
معامالت ال�سوق التي تتم يف �سياق الأعمال الإعتيادية .يتم ا�ستخدام �أ�سعار
الطلب املدرجة للموجودات املالية بينما يتم ا�ستخدام �أ�سعار العر�ض املدرجة
للمطلوبات املالية.
فيما يتعلق بالأدوات املالية التي ال يتم املتاجرة بها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد
القيمة العادلة بنا ًء على املعامالت احلديثة ،وعرو�ض الو�سطاء �أو طرق
التقييم املعرتف بها على نطاق وا�سع.
ت�شتمل طرق التقييم على ا�ستخدام املعامالت احلالية التي تتم وفق ًا ل�شروط
ال�سوق االعتيادية بني �أط��راف على علم ورغبة يف ذلك (يف حالة توفرهم)،
وبالرجوع �إىل القيمة العادلة احلالية لأدوات �أخ��رى مماثلة ب�شكل جوهري،
وحتليالت التدفقات النقدية املخ�صومة ومناذج ت�سعري العقود االختيارية.
ت�ستخدم طرق التقييم التي مت اختيارها� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،معطيات
ال�سوق ،وتعتمد بقدر �ضئيل ،قدر الإمكان ،على التقديرات اخلا�صة باملجموعة،
ودمج كافة العوامل التي ت�ؤخذ باالعتبار من قبل امل�شاركني يف ال�سوق عند حتديد
الأ�سعار ،وكذلك تتوافق مع الطرق االقت�صادية املقبولة لت�سعري الأدوات
املالية .متثل املعطيات اخلا�صة بطرق التقييم ،ب�شكل معقول ،توقعات ال�سوق
والإجراءات اخلا�صة بعوامل �إيرادات املخاطر املت�أ�صلة يف الأداة املالية.
ميثل ال�سعر عند تنفيذ العملية �أف�ضل م�ؤ�شر للقيمة العادلة لأداة مالية عند
االعرتاف املبدئي ،مبعنى �أن القيمة العادلة لل�سعر املُقدم �أو املُ�ستلم� ،إال �إذا
كانت القيمة العادلة لهذا الأداة م�ستدل عليها من خالل املقارنة مع معامالت
�أخرى حالية وملحوظة يف ال�سوق لنف�س الأداة (بدون تعديل �أو جتميع)� ،أو بنا ًء
على طرق التقييم التي تت�ضمن متغرياتها فقط على بيانات من �سوق ملحوظ.

 .9حتديد وقيا�س انخفا�ض القيمة
يتم �إج���راء تقييم بتاريخ كل تقرير وب�صفة دوري��ة خ�لال ال�سنة ،لتحديد
فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرب��اح �أو اخل�سائر .يتم تخفي�ض
قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل مو�ضوعي على حدوث خ�سائر الحق ًا
للإعرتاف املبدئي للموجودات و�أن لهذه اخل�سائر ت�أثري على التدفقات النقدية
امل�ستقبلية للموجودات ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة.
يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (مت�ضمنة
�سندات الأ�سهم) ،ال�صعوبات املالية الهامة للمقرت�ض �أو امل�صدر� ،أو التوقف
�أو الت�أخر يف ال�سداد من قبل املقرت�ض� ،أو �إع��ادة جدولة �أح��د القرو�ض �أو
ال�سلفيات من قبل املجموعة بنا ًء على �شروط مل تكن املجموعة لت�أخذها يف
الإعتبار يف ظل ظروف �أخرى� ،أو م�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سوف
ي�شهر �إفال�سه� ،أوع��دم وجود �سوق ن�شط ل�ل�أداة� ،أو بيانات �أخ��رى ملحوظة
ترتبط مبجموعة من املوجودات مثل التغريات ال�سلبية يف بيان مدفوعات
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(ب) املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)

املقرت�ض �أو امل�صدر يف املجموعة� ،أو الظروف الإقت�صادية املرتبطة بحاالت
التوقف عن ال�سداد يف املجموعة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فيما يتعلق باال�ستثمار
يف �سندات الأ�سهم ،يعترب الإنخفا�ض الهام �أو امل�ستمر يف قيمها العادلة عن
تكلفتها ،دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة.
ت�ضع املجموعة يف االعتبار الدليل على انخفا�ض القيمة لكل �أ�صل على حدى
وللأ�صول ب�صورة جماعية .ويتم تقييم املوجودات الهامة ب�شكل منف�صل بحيث
يتم �إجراء تقييم لكل �أ�صل على حدى ،لتحديد انخفا�ض القيمة� .إذا مل يتم
حتديد انخفا�ض يف قيمة املوجودات الهامة كل على حدى ،يتم تقييم الأ�صول
ب�صورة جماعية لتحديد وجود �أي انخفا�ض يف القيمة قد يكون حدث ومل يتم
حتديده .كما يتم تقييم املوجودات التي ال تكون هامة ب�شكل منف�صل ،لتحديد
انخفا�ض القيمة ،ب�صورة جماعية عن طريق جتميع املوجودات املالية ذات
�سمات خماطر مماثلة.
ت�ستخدم املجموعة �أثناء تقييم انخفا�ض القيمة اجلماعي النماذج االح�صائية
التي تت�ضمن التوجهات التاريخية الحتمالية التوقف عن ال�سداد ،ووقت
حت�صيل اال�سرتدادات ومبلغ اخل�سارة املتكبد والتي يتم تعديلها وفق ًا لأحكام
الإدارة حول ما �إذا كانت الظروف االقت�صادية واالئتمانية الراهنة ت�شري �إىل
�أن اخل�سائر الفعلية �ستكون �أكرب �أو �أقل مما ت�شري �إليه النماذج التاريخية.
ويتم مقارنة معدالت التوقف عن ال�سداد ومعدالت اخل�سائر وتوقيت اال�سرتداد
امل�ستقبلي املتوقع ب�صورة منتظمة وفق ًا للنتائج الفعلية ل�ضمان بقاء تلك
املعدالت منا�سبة.
املرحلة بالتكلفة املطف�أة،
يتم قيا�س خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ّ
املرحلة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة
بالفرق بني القيمة ّ
مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .يتم االعرتاف مبخ�ص�صات انخفا�ض القيمة
يف بيان الدخل املوحد ،وينعك�س ذلك يف ح�ساب خم�ص�صات لتخفي�ض قيمة
مثل هذه املوجودات املالية .يف حال وقوع �أحداث الحقة تت�سبب يف انخفا�ض
على مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة ،يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة من
خالل بيان الدخل املوحد.
يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمة الأوراق املالية اال�ستثمارية املتاحة للبيع،
من خالل حتويل الفرق بني تكلفة اال�ستحواذ املطف�أة والقيمة العادلة احلالية
من �إيرادات �شاملة �أخرى �إىل بيان الدخل املوحد .ويف حال وقوع حدث الحق
ت�سبب يف انخفا�ض مبلغ خ�سارة انخفا�ض قيمة �سندات الدين املتاحة للبيع ،يتم
عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة من خالل بيان الدخل املوحد.
واملرحلة
يتم قيا�س خ�سائر انخفا�ض قيمة �أدوات حقوق امللكية غري املدرجة
ّ
بالتكلفة ،نظر ًا لعدم �إمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة موثوقة ،بالفرق بني
املرحلة للموجودات املالية والقيمة احلالية لتقديرات التدفقات النقدية
القيمة ّ
امل�ستقبلية خم�صومة مبعدل العائد احلايل يف ال�سوق ملوجودات مالية مماثلة.
ال يتم عك�س مثل هذه اخل�سائر يف انخفا�ض القيمة.

(ج) النقد ومعادالته
لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد ،ي�شتمل النقد ومعادالته على النقدية
و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية و�أر�صدة من امل�صارف �ضمن فرتة ا�ستحقاق
�أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�شهر ،والتي تتعر�ض ملخاطر غري هامة للتغريات يف القيمة
العادلة ،وتُ�ستخدم من قبل املجموعة يف �إدارة التزاماتها الق�صرية الأجل.
يتم ترحيل النقد ومعادالته بالتكلفة املطف�أة �ضمن بيان املركز املايل املوحد.
(د) اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
تتمثل هذه اال�ستثمارات مبوجودات مالية م�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة �أو
حمددة كذلك عند االعرتاف املبدئي .يتم االعرتاف املبدئي بهذه اال�ستثمارات
وقيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة مع �أخذ تكاليف تلك املعامالت مبا�شر ًة �إىل بيان
الدخل املوحد .يتم �إدراج الأرباح �أو اخل�سائر املحققة وغري املحققة ذات ال�صلة
�ضمن �صايف ايرادات اال�ستثمار.
(هـ) �أر�صدة لدى امل�صارف
يتم �إدراجها بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص النخفا�ض القيمة.
(و) القرو�ض وال�سلفيات
تتمثل القرو�ض وال�سلفيات مبوجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو قابلة
للتحديد وغري مدرجة يف �سوق ن�شط والتي ال تنوي املجموعة بيعها مبا�شرة �أو على
املدى القريب.
ويتم االع�ت�راف بها مبدئي ًا بالقيمة العادلة (وه��ي ال�سعر الأويل عند تنفيذ
العملية) زائد ًا التكاليف املبا�شرة للمعامالت ويتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،املعدل لتحوطات القيمة العادلة� ،صايف
من الفوائد املعلقة وخم�ص�صات انخفا�ض القيمة.
(ز) التمويل والعقود اال�ستثمارية الإ�سالمية

 .1التعريفات
الإجارة
تتكون الإجارة من الإجارة املنتهية بالتمليك.
تتمثل الإجارة املنتهية بالتمليك باتفاق تنقل املجموعة (امل�ؤجر) مبوجبه للعميل
(امل�ست�أجر) حق ا�ستخدام �أ�صل حمدد لفرتة زمنية حمددة مقابل دفع قيمة
�إيجارية متغرية ب�شكل دوري منتظم .تقوم املجموعة مبوجب هذا االتفاق ب�شراء
�أو ت�شييد الأ�صل وت�أجريه للعمالء .يحدد العقد الطرف امل�ست�أجر وقيمة وموعد
الدفعات الإيجارية وم�س�ؤوليات كال الطرفني خالل فرتة الإجارة .يتعهد العميل
للمجموعة بت�سوية القيمة الإجارية وفق ًا ملواعيد ال�سداد املتفق عليها.
حتتفظ املجموعة مبلكية الأ�صل على مدار فرتة الإيجار .ويف نهاية فرتة الإيجار
تقوم املجموعة ببيع الأ�صل امل�ست�أجر �إىل العميل بقيمة حمددة بنا ًء على عملية
البيع املتعهد بها من قبل املجموعة.

45

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 . 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

(ز) التمويل والعقود اال�ستثمارية الإ�سالمية (تابع)

املرابحة
وهي اتفاق تقوم املجموعة مبوجبه ببيع �سلعة ما �إىل عميل ،تكون املجموعة قد
قامت ب�شرائها واال�ستحواذ عليها  ،بنا ًء على وعد من العميل ب�شراء هذه ال�سلعة
وفق ًا لبنود و�شروط حمددة .ي�شتمل �سعر البيع على تكلفة ال�سلعة وهام�ش الربح
املتفق عليه.
امل�ضاربة
وهى اتفاق بني املجموعة والعميل ،يقوم مبوجبه �أحد الأطراف بتقدمي �أموال
(رب املال) ويقوم الطرف الأخر(امل�ضارب) با�ستثمار هذه املبالغ يف م�شروع
ما �أو ن�شاط معني ،ويتم توزيع الأرباح الناجتة بينهم وفق ًا حل�صة الأرباح املتفق
عليها بينهم م�سبق ًا يف العقد .يتحمل امل�ضارب كافة اخل�سائر الناجتة عن �سوء
ت�صرفه� ،أو �إهماله �أو خمالفة �شروط وبنود امل�ضاربة ؛ فيما عدا ذلك يكون رب
املال م�س�ؤو ًال عن اخل�سائر.
الوكالة
وهي اتفاق تقوم املجموعة مبوجبه بتقدمي مبلغ حمدد من امل��ال �إىل عميل
ما (الوكيل) ،الذي يقوم با�ستثمار هذا املبلغ مبعامالت تتوافق مع ال�شريعة
الإ�سالمية ووفق ًا ل�شروط حمددة مقابل �أتعاب حمددة (مبلغ مقطوع من املال
�أو ن�سبة من املبلغ امل�ستثمر به).

 .2االعرتاف بالإيرادات
الإجارة

يتم االع�تراف بالإيرادات من الإج��ارة على �أ�سا�س القيمة املتناق�صة ،حلني
ال�شك بدرجة معقولة يف مدى ا�سرتدادها.

املرابحة
يتم االعرتاف بالإيرادات من املرابحة على �أ�سا�س القيمة املتناق�صة ،حلني
ال�شك بدرجة معقولة يف مدى ا�سرتدادها.
امل�ضاربة
يتم االعرتاف بالإيرادات �أو اخل�سائر من امل�ضاربة على �أ�سا�س اال�ستحقاق،
�إذا �أمكن تقديرها ب�شكل موثوق ،و�إال يتم االعرتاف بالإيرادات عند التوزيع من
قبل امل�ضارب ،بينما يتم حتميل اخل�سائر على بيان الدخل املوحد عند الإعالن
عنها من قبل امل�ضارب.
الوكالة
يتم االعرتاف بالإيرادات املقدّرة من الوكالة على �أ�سا�س اال�ستحقاق على مدار
الفرتة ،مع ت�سويتها بالإيرادات الفعلية عند ا�ستالمها .يتم احت�ساب اخل�سائر
يف تاريخ الإقرار من قبل العميل.
(ح) اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
تت�ضمن اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة موجودات متاحة للبيع ،ويتم االعرتاف
بها مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعامالت الإ�ضافية املن�سوبة مبا�شرة
�إىل اال�ستحواذ.
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الحق ًا لالعرتاف املبدئي ،يتم �إعادة قيا�س هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة.
ويف حالة اال�ستثمارات التي ال ت�شكل جزء ًا من عالقة حتوط فعالة ،يتم االعرتاف
بالأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة �ضمن �إيرادات �شاملة �أخرى �إىل �أن يتم �إيقاف
االعرتاف باال�ستثمارات� ،أو �إىل �أن تعترب هذه اال�ستثمارات منخف�ضة القيمة ويتم
عند ذلك �إدراج الأرب��اح �أو اخل�سائر املرتاكمة املعرتف بها �سابق ًا يف �إي��رادات
�شاملة �أخرى �ضمن بيان الدخل املوحد لل�سنة.
ويف حالة اال�ستثمارات التي ت�شكل ج��زء ًا من عالقة حتوط فعالة للقيمة العادلة ،يتم
االع�تراف مبا�شرة بالأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف القيمة
العادلة �ضمن بيان الدخل املوحد �إىل حد التغريات يف القيمة العادلة التي يتم التحوط لها.
لغر�ض االعرتاف ب�أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية ،يتم معاملة املوجودات
مرحلة بالتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية .وبنا ًء على
املالية املتاحة للبيع كما لو �أنها ّ
ذلك ،يتم بيان فروقات ال�صرف لهذه املوجودات املالية يف بيان الدخل املوحد.
يتم بيان اال�ستثمارات يف الأ�سهم الغري املدرجة ،عندما ال ميكن قيا�س القيمة العادلة
ب�صورة موثوقة ،بالتكلفة ناق�ص ًا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة .عند �إيقاف االعرتاف
بها الحق ًا ،يتم االعرتاف ب�أرباح �أو خ�سائر البيع �ضمن بيان الدخل املوحد لل�سنة.
تت�ضمن اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة على اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق والتي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا انخفا�ض القمية.
(ط) عقود �إعادة �شراء عك�سية
ال يتم االعرتاف باملوجودات التي يتم �شرائها ب�شكل متزامن مع االلتزام باعادة
بيعها يف وقت حمدد يف امل�ستقبل (عقود �إعادة �شراء عك�سية) .يتم عر�ض املبالغ
املدفوعة �إىل الطرف املقابل يف هذه الإتفاقيات كعقود �إعادة �شراء عك�سية يف
بيان املركز املايل املوحد .ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و �سعر �إعادة البيع
ك�إيرادات فائدة وت�ستحق على مدة �إتفاقية �إعادة ال�شراء ،ويتم حتميلها على بيان
الدخل املوحد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
(ي) املباين واملعدات

 .1االعرتاف والقيا�س
يتم قيا�س جميع بنود املباين واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم
وخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وج��دت .يتم بيان الأع��م��ال الر�أ�سمالية قيد
الإجناز مبدئي ًا بالتكلفة ويتم حتويلها عند �إمتام الإجناز �إىل البند املنا�سب
من املباين واملعدات ثم يبد�أ احت�ساب الإ�ستهالك عليها.
تت�ضمن التكلفة النفقات املن�سوبة مبا�شرة لال�ستحواذ على الأ�صل .ويتم ر�سملة
الربامج احلا�سوبية امل�شرتاة التي متثل ج��زء ًا رئي�سي ًا لأداء املعدات املعنية
كجزء من تلك املعدات.
يتم حتديد الأرب��اح واخل�سائر من ا�ستبعاد �أحد بنود املباين واملعدات من خالل
املرحلة للمباين واملعدات ،ويتم
مقارنة املتح�صالت من عمليات اال�ستبعاد مع القيمة ّ
االعرتاف بها �صافية �ضمن الإيرادات الت�شغيلية الأخرى يف بيان الدخل املوحد.
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(ي) املباين واملعدات (تابع)

 .2اال�ستهالك
يتم االع�تراف باال�ستهالك �ضمن بيان الدخل املوحد على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدّرة لكافة املباين واملعدات .بينما ال يتم
احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية قيد الإجناز.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات للفرتة احلالية وفرتة املقارنة:
مباين
�أثاث ومعدات مكتبية
تعديالت على املباين
اخلزائن الآمنة
�أنظمة حا�سب �آيل ومعدات
�سيارات

� 20إىل � 50سنة
� 1إىل � 5سنوات
� 4سنوات
� 10إىل � 20سنة
� 3إىل � 7سنوات
� 3سنوات

يتم �إعادة النظر يف طرق اال�ستهالك والأعمار االنتاجية والقيم امل�ستبقاة يف
تاريخ كل تقرير.

 .3انخفا�ض القيمة
املرحلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر
تتم مراجعة القيم ّ
على انخفا�ض القيمة .يف حال وجود هذا امل�ؤ�شر ،يتم تقدير قيمة الأ�صل القابلة
لال�سرتداد .تتمثل القيمة القابلة لال�سرتاداد لأحد املوجودات �أو وحدته املنتجة
للنقد بالقيمة احلالية امل�ستخدمة وقيمته العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع� ،أيهما
�أكرب .عند تقييم قيمة الإ�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إىل
قيمها احلالية با�ستخدام معدل اخل�صم الذي يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية
للقيمة الزمنية للمال واملخاطر اخلا�صة بهذا الأ�صل .ويتم االعرتاف بخ�سائر
انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد �إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة
املرحلة لأ�صل ما قيمته القابلة لال�سرتداد.
ّ

(م) اتفاقيات �إعادة ال�شراء
ال يتم �إيقاف االعرتاف باملوجودات املباعة مع االلتزام املتزامن ب�إعادة �شرائها
يف تاريخ م�ستقبلي حمدد (اتفاقيات �إعادة ال�شراء) ويتم �إدراج املطلوبات املتعلقة
باملبالغ امل�ستلمة مبوجب هذه العقود كاتفاقيات �إعادة �شراء �ضمن بيان املركز
املايل املوحد .ويتم معاملة الفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�شراء كم�صروفات
فوائد ويتم قيدها على مدى فرتة عقد �إع��ادة ال�شراء ،ويتم حتميلها على بيان
الدخل املوحد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
(ن) �سندات ثانوية
ت�شتمل ال�سندات الثانوية على ال�سندات الثانوية القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم ر�أ�س
املال بنا ًء على رغبة حاملها ،حني ال يتغري عدد الأ�سهم نظر ًا الختالف القيمة
العادلة للأ�سهم ،ويتم ت�سجيلها ك�أدوات مالية مركبة .حتدد قيمة بند حقوق امللكية
من ال�سندات الثانوية القابلة للتحويل بفائ�ض متح�صالت الإ�صدار على القيمة
احلالية لدفعات الأ�صل والفائدة امل�ستقبلية خم�صومة با�ستخدام �سعر فائدة
ال�سوق املتداولة على مطلوبات م�شابهة ال حتمل خيار التحويل.
(�س) برنامج خيارات الأ�سهم
يتم االع�تراف بالقيمة العادلة للخيارات املمنوحة كما يف تاريخ منح خيارات
للموظفني �ضمن تكلفة املوظفني ،مع زي��ادة مماثلة يف حقوق امللكية على مدار
الفرتة التي يكون فيها املوظفني خمولني ال�ستخدام هذه اخليارات بدون �شروط.
ويتم تعديل املبلغ املعرتف بها كم�صروفات ليعك�س عدد خيارات الأ�سهم اخلا�صة
التي يتوقع �إيفاء اخلدمات امل�شروطة بها .وبذلك يتم االعرتاف بتلك امل�صروفات
ب�شكل نهائي بنا ًء على عدد خيارات الأ�سهم التي �أوف��ت باخلدمات امل�شروطة
و�شروط �أداة غري متعلقة بال�سوق عند تاريخ ال�صالحية.
يتم االعرتاف بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستحق للموظفني فيما يتعلق بحقوق ارتفاع
قيمة الأ�سهم والتي يتم ت�سويتها نقد ًا كم�صروفات مع زيادة مماثلة يف املطلوبات،
على مدار الفرتة التي يكون فيها املوظفني خمولني بالدفع .يتم �إعادة قيا�س املطلوبات
بتاريخ التقرير وتاريخ الت�سوية .ويتم االع�تراف ب���أي تغريات يف القيمة العادلة
للمطلوبات �ضمن بيان الدخل املوحد على �أنها تكاليف املوظفني.

(ك) �ضمانات قيد البيع
يتم قيد امل��وج��ودات غري املالية امل�ستحوذ عليها لت�سوية القرو�ض وال�سلفيات
كموجودات حمتفظ بها للبيع ويتم بيانها �ضمن «املوجودات الأخرى» .ويتم ت�سجيل
املرحلة
املوجودات امل�ستحوذة بقيمها العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو بالقيمة ّ
للقر�ض (�صافية من خ�سائرانخفا�ض القيمة)� ،أيهما �أقل ،يف تاريخ املقاي�ضة .ال
يتم احت�ساب اال�ستهالك على املوجودات املحتفظ بها للبيع .يتم قيد �أي انخفا�ض
الحق للموجودات املكت�سبة �إىل القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع كخ�سائر
انخفا�ض قيمة املوجودات ،ويدرج �ضمن بيان الدخل املوحد .ويتم االعرتاف ب�أي
زيادة الحقة يف القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع� ،إىل احلد الذي ال تتجاوز
فيه هذه الزيادة خ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة� ،ضمن بيان الدخل املوحد.
تتما�شى �سيا�سة املجموعة واملتعلقة بحذف ال�ضمانات مع املتطلبات القانونية ذات
العالقة واخلا�صة باملنطقة التي تعمل �ضمنها املجموعة.

يت�ضمن احت�ساب معدل الفائدة الفعلي على جميع الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستلمة والتي
ت�شكل جزء �أ�سا�سي من معدل الفائدة الفعلي .وتتمثل تكاليف املعاملة بالتكاليف الإ�ضافية
املن�سوبة ب�شكل مبا�شرة �إىل اال�ستحواذ �أو الإ�صدار للموجودات �أو املطلوبات املالية.

(ل) �أر�صدة للم�صارف وودائع العمالء و�أوراق يورو جتارية وقرو�ض
متو�سطة الأجل
يتم االعرتاف املبدئي بالأر�صدة للم�صارف وودائع العمالء و�أوراق يورو جتارية
والقرو�ض متو�سطة الأجل بالقيم العادلة زائد ًا تكاليف املعامالت ،ويتم قيا�سهم
الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تت�ضمن �إيرادات وم�صاريف الفوائد املبينة يف بيان الدخل املوحد على:
	الفوائد على املوجودات �أو املطلوبات املالية بالتكلفة املطف�أة على �أ�سا�س معدل
الفائدة الفعلي.
	الفوائد على اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أ�سا�س معدل الفائدة الفعلي.
	الفوائد على ال�سندات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة على �أ�سا�س معدل الفائدة الفعلي.

(ع) الفوائد
يتم االعرتاف ب�إيرادات وم�صروفات الفوائد �ضمن بيان الدخل املوحد با�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتمثل معدل الفائدة الفعلي باملعدل ال��ذي يتم
مبوجبه خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدّرة ،خالل عمر املوجودات �أو
املرحلة لتلك املوجودات �أو املطلوبات املالية.
املطلوبات املالية املتوقعة �إىل القيم ّ
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(ف) الر�سوم والعموالت
جتني املجموعة �إي��رادات ر�سوم وعموالت من جمموعة اخلدمات املتنوعة التي
تقدمها �إىل عمالئها .يعتمد االعرتاف ب�إيرادات الر�سوم والعموالت على الأغرا�ض
التي يتم من �أجلها حتديد الر�سوم والأ�سا�س املحا�سبي للأدوات املالية املرتبطة.
تتم املعاجلة املحا�سبية لإيرادات الر�سوم والعموالت كما يلي:
يتم االعرتاف بالإيرادات التي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي
ل�ل�أداة املالية ،كتعديل على معدل الفائدة الفعلي (على �سبيل املثال ،ر�سوم
التزامات تقدمي قرو�ض) ويتم قيدها �ضمن «�إيرادات الفوائد».
يتم االع�ت�راف ب��الإي��رادات التي يتم احل�صول عليها من تقدمي اخلدمات
ك���إي��رادات �أثناء تقدمي اخلدمات (على �سبيل املثال  ،ر�سوم منح القرو�ض
ور�سوم �إدارة اال�ستثمارات ور�سوم القرو�ض امل�شرتكة).
يتم االعرتاف بالفوائد التي يتم احل�صول عليها نتيجة تنفيذ �أعمال هامة،
ك�إيرادات عندما يتم �إجناز العمل (على �سبيل املثال ،عموالت على تخ�صي�ص
الأ�سهم �إىل عميل ما ور���س��وم الإي���داع فيما يتعلق برتتيبات القرو�ض بني
املقرت�ض وامل�ستثمر).
تتعلق م�صروفات الر�سوم والعموالت ب�صورة رئي�سية بر�سوم املعامالت واخلدمات
التي يتم حتميلها كم�صاريف عند ت�سلم اخلدمات.
(�ص) �صايف �إيرادات اال�ستثمار
ي�شتمل �صايف �إيرادات اال�ستثمار على الأرباح ناق�ص ًا اخل�سائر املتعلقة ب�أرباح
وخ�سائر حمققة وغري حمققة ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
واخل�سائر و�أرب���اح وخ�سائر حمققة ال�ستثمارات حمتقظ بها لغري غر�ض
املتاجرة و�إيرادات توزيعات الأرباح .يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح
عند ن�شوء حق باحل�صول على تلك التوزيعات.
(ق) العمالت الأجنبية

 .1املعامالت بالعمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل العمالت الت�شغيلية املعتمدة لدى
من�ش�آت املجموعة ،وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت.
يتم �إع��ادة حتويل امل��وج��ودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف
تاريخ التقرير �إىل العملة الت�شغيلية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ
التقرير .متثل �أرباح وخ�سائر العمالت الأجنبية على البنود املالية الفرق بني
التكلفة املطف�أة يف العملة الت�شغيلية يف بداية الفرتة ،معدلة بالفائدة الفعلية
واملدفوعات خالل الفرتة ،مع التكلفة املطف�أة يف العملة الأجنبية حمولة ب�سعر
ال�صرف ال�سائد يف نهاية الفرتة .ويتم بيان الإختالفات الناجتة عن �صرف
العمالت الأجنبية �ضمن بيان الأرباح واخل�سائر.

 .2العمليات اخلارجية
ال تعترب �أن�شطة الفروع اخلارجية وال�شركات التابعة خ��ارج دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة جزء ًا من عمليات املركز الرئي�سي ،حيث �أنها م�ستقلة مالي ًا
وت�شغيلي ًا عن املركز الرئي�سي .ويتم حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركات
التابعة والفروع اخلارجية للمجموعة �إىل الدرهم الإم��ارات��ي ،وفق ًا لأ�سعار
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ال�صرف ال�سائدة بتاريخ التقرير .ويتم حتويل بنود الإي��رادات وامل�صروفات
وفق ًا ملتو�سط �أ�سعار ال�صرف ،كما هو منا�سب ،بتاريخ املعامالت .ويتم بيان
فروق ال�صرف (مبا يف ذلك معامالت حتوط هذه اال�ستثمارات) الناجتة عن
�إعادة حتويل �صايف املوجودات الإفتتاحية ب�صورة مبا�شرة �ضمن بند احتياطي
حتويل العمالت الأجنبية يف �إيرادات �شاملة �أخرى.
(ر) �ضرائب �إيرادات خارجية
يتم ر�صد م�صروفات �ضريبة الإيرادات وفق ًا للقوانني املالية للدول املعنية التي
تزاول فيها املجموعة �أعمالها ،ويتم االع�تراف بها �ضمن بيان الدخل املوحد.
وتتمثل م�صروفات �ضريبة الإيرادات بال�ضريبة املتوقعة امل�ستحقة على الإيرادات
اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سنة ،وذلك با�ستخدام معدالت ال�ضريبة املطبقة �أو املطبقة
ب�شكل جوهري بتاريخ التقرير ،و�أي تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة عن
ال�سنوات ال�سابقة.
يتم �إدراج ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة املطلوبات على جميع الفروقات
املرحلة للموجودات واملطلوبات لأغرا�ض التقارير املالية واملبالغ
امل�ؤقتة للقيم ّ
امل�ستخدمة لأغرا�ض �ضريبية .وال يتم االع�تراف بال�ضرائب امل�ؤجلة يف حالة
الفروقات امل�ؤقتة التالية :االعرتاف املبدئي لل�شهرة واالعرتاف املبدئي باملوجودات
واملطلوبات يف املعاملة غري ذات العالقة بدمج لأعمال والتي لي�س لها ت�أثري على
املحا�سبة �أو الأرباح �أواخل�سائر ال�ضريبية� ،أو الفروقات الناجتة عن اال�ستثمارات
يف ال�شركات التابعة �إىل احلد الذى قد ال ي�ؤدي �إىل انعكا�سه يف امل�ستقبل القريب.
ويتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا ملعـدالت ال�ضـريبة املـتوقع تطبيقها على
الفرتة التي حتقق فيها الأ�صل �أو متت فيها ت�سوية االلتزامات خاللها ،وذلك على
�أ�سا�س القوانني املعمول بها يف تاريخ التقرير.
يتم االعرتاف مبوجودات ال�ضرائب امل�ؤجلة �إىل احلد الذي يحتمل فيه �أن تكون
الأرب��اح ال�ضريبية امل�ستقبلية متاحة لال�ستخدام مقابل تلك امل��وج��ودات .يتم
املرحلة مل��وج��ودات ال�ضرائب امل�ؤجلة يف تاريخ التقرير ،ويتم
مراجعة القيمة ّ
تخفي�ضها �إىل احلد الذي ال يحتمل �أن يكون هنالك �أرباح �ضريبية كافية ت�سمح
با�ستخدام جزء �أو كل موجودات ال�ضرائب امل�ؤجلة.
(�ش) الزكاة
متثل الزكاة ،زك��اة م�ستحقة عن �أعمال املجموعة لتتوافق مع �أحكام ال�شريعة
واملوافق عليها من قبل جلنة الرقابة ال�شرعية:
قامت املجموعة بتفوي�ض جلنة الزكاة لتقدمي تو�صيات ب�ش�أن توزيع الزكاة.
(ت) الأدوات املالية اال�شتقاقية والتحوط
يتم االعرتاف مبدئي ًا بامل�شتقات ويتم قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة مع ترحيل
تكلفة املعامالت مبا�شرة �إىل بيان الدخل املوحد .تتمثل القيمة العادلة للأداة
اال�شتقاقية بالقيمة املعادلة للأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن قيا�س
الأداة اال�شتقاقية لأ�سعار ال�سوق �أو ا�ستخدام طرق تقييم والتي تكون ب�شكل رئي�سي
مناذج تدفقات نقدية خم�صومة.
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ت) الأدوات املالية اال�شتقاقية والتحوط (تابع)

يتم �إدراج امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة (�أرب��اح غري حمققة) �ضمن
املوجودات الأخرى بينما يتم �إدراج امل�شتقات ذات القيمة العادلة ال�سالبة (خ�سائر
غري حمققة) �ضمن املطلوبات الأخرى.
ت�ستند طريقة االعرتاف ب�أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة الناجتة على ت�صنيف امل�شتقات
ك���أدوات ا�شتقاقية حمتفظ بها للمتاجرة �أو ك���أدوات حتوط ،و�إن كانت كذلك ،طبيعة
املخاطر التي يتم حتوطها .يتم االعرتاف بجميع الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات
يف القيمة العادلة للأدوات اال�شتقاقية املحتفظ بها للمتاجرة �ضمن بيان الدخل املوحد.
عندما يتم ت�صنيف الأدوات اال�شتقاقية كعقود حتوط ،تقوم املجموعة بت�صنيفهم �إما:
( )1كعقود حتوط للقيمة العادلة لتغطية التعر�ض �إىل خماطر التغري يف القيمة العادلة
ملوجودات �أو ملطلوبات معرتف بها )2( .عقود حتوط تدفقات نقدية لتغطية التعر�ض
�إىل خماطر التغري يف التدفقات النقدية املن�سوبة ملخاطر حمددة مرتبطة مبوجودات �أو
مطلوبات معرتف بها .يتم تطبيق املحا�سبة اخلا�صة بالتحوط على امل�شتقات امل�صنفة
ك�أدوات حتوط بالقيمة العادلة �أو التدفقات النقدية ب�شرط االلتزام ببع�ض املتطلبات.

املحا�سبة اخلا�صة بالتحوط

وفق ًا ل�سيا�سة املجموعة يتم ،يف بداية التحوط ،توثيق العالقة بني �أدوات التحوط
والبنود التي مت التحوط لها ،وكذلك �أهداف وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر .وتقت�ضي
هذه ال�سيا�سة �أي�ض ًا توثيق تقييم فاعلية التحوط ،يف البداية وب�شكل م�ستمر.
يتم وقف املحا�سبة اخلا�صة بالتحوط عند انتهاء فرتة �أدوات التحوط �أو بيعها
�أو �إنها�ؤها �أو تنفيذها �أو ت�صبح غري م�ؤهلة الحت�ساب التحوط.

حتوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة ،يتم االع�تراف مبا�شرة ب�أية �أرب��اح �أو خ�سائر
ناجتة عن �إعادة قيا�س �أدوات التحوط للقيمة العادلة ،وكذلك التغريات ذات ال�صلة
يف القيمة العادلة للبنود التي مت التحوط لها وذلك �ضمن بيان الدخل املوحد.

حتوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية ،يتم االع�تراف املبدئي
ب�أرباح �أو خ�سائر �أدوات التحوط �ضمن �إيرادات �شاملة �أخرى ،ويتم حتويلها
�إىل بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي ت�ؤثر فيها معامالت التحوط على بيان
الدخل املوحد .ويتم االعرتاف مبا�شرة بالأرباح �أو اخل�سائر اخلا�صة باجلزء
غري الفعال �ضمن بيان الدخل املوحد� ،إن وجدت .يف حال عدم توقع حدوث
معامالت حتوط ،يتم حتويل �صايف الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة املعرتف بها
يف �إيرادات �شاملة �أخرى �إىل بيان الدخل املوحد.

م�شتقات �أخرى
يتم االعرتاف مبا�شرة بجميع الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيم
العادلة للم�شتقات ،غري امل�ؤهلة ملحا�سبة التحوط �أو التي ال يتم ت�صنيفها كذلك
�ضمن بيان الدخل املوحد ك�أحد بنود �صايف �إيرادات اال�ستثمار �أو �صايف �أرباح
حتويل العمالت الأجنبية.
(ث) املخ�ص�صات
يتم االعرتاف مبخ�ص�ص ما عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل ،قانوين �أو
ا�ستنتاجي ،ميكن تقديره ب�صورة موثوقة نتيجة حلدث �سابق ،ومن املحتمل اللجوء
�إىل دفع منافع اقت�صادية لت�سوية االلتزام .و�إذا كان ت�أثري القيمة الزمنية للمبالغ
هام ًا ،يتم حتديد املخ�ص�صات من خالل خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية

املتوقعة مبعدل ماقبل ال�ضربية وال��ذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة
الزمنية للمبالغ ،وح�سبما يلزم ذلك ،واملخاطر املتعلقة باملطلوبات.
(خ)مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
العمليات داخل الإم��ارات العربية املتحدة :يتم ت�سجيل مواطني دولة الإم��ارات
العربية املتحدة العاملني لدى املجموعة يف الربنامج الذي يديره �صندوق �أبوظبي
للمعا�شات ومكاف�آت التقاعد ،وفق ًا للقانون  2لعام  .2000ويتم احت�ساب مكاف�آت
نهاية اخلدمة ملوظفي املجموعة من غري مواطني الدولة على �أ�سا�س مدى فتـرة
خدمـاتهم الرتاكمية حتى تاريخ التقرير ،وفق ًا للوائح الداخلية للمجموعة والتي
تلتزم بقانون العمل االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ال يتم �إجراء تقدير �إكتواري بخ�صو�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة والإمتيازات الأخرى
للموظفني ،حيث ال تتوقع الإدارة �أن �صايف الت�أثري الناجت عن معدل اخل�صم والرواتب
والإمتيازات امل�ستقبلية على القيمة احلالية لإلتزامات املكاف�آت �سوف يكون جوهري ًا.
العمليات اخلارجية :تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها العاملني
خارج دولة الإمارات العربية املتحدة وفق ًا للقوانني املطبقة يف بلدان عملهم.
(ذ) تعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وفق ًا لتف�سري وزارة االقت�صاد والتجارة للمادة  118من القانون االحت��ادي رقم  8لعام
(1984وتعديالته) ،مت معاملة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة كا�ستقطاع من حقوق امللكية.
(�ض) �أن�شطة ائتمانية
ال تتم معاملة املوجودات املحتفظ بها بر�سم �أمانة �أو ب�صفة ائتمانية كموجودات
للمجموعة ،وبالتايل مل يتم �إدراجها �ضمن هذه البيانات املالية املوحدة.
(ظ) ال�ضمانات املالية
تتمثل ال�ضمانات املالية بالعقود التي تتطلب من املجموعة القيام ب�سداد دفعات
حمددة لتعوي�ض حامل ال�ضمان عن خ�سارة متكبدة نتيجة عجز طرف حمدد عن
الإيفاء بالتزاماته حني ا�ستحقاقها وفق ًا للبنود التعاقدية.
ت�ستمر املحا�سبة عن عقود ال�ضمانات املالية والتي مت حتديدها �سابق ًا ب�شكل م�ؤكد
و�صريح على �أنها عقود ت�أمني وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم (.)4
فيما يتعلق بعقود ال�ضمانات املالية الأخ��رى ،يتم االعرتاف مبدئي ًا بال�ضمانات
املالية بقيمها العادلة (املتمثلة باملبلغ امل�ستلم عند الإ�صدار) .يتم �إطفاء املبالغ
امل�ستلمة على مدى فرتة ال�ضمان املايل .يتم الحق ًا ترحيل االلتزامات اخلا�صة
بال�ضمانات بقيمتها املطف�أة �أو القيمة احلالية لأي دفعة متوقعة (عندما يحتمل
ب�شكل موثوق �سداد الدفعات مبوجب ال�ضمان)� ،أيهما �أكرب .يتم �إدراج املبالغ
امل�ستلمة مبوجب هذه ال�ضمانات املالية �ضمن املطلوبات الأخرى.
(غ) ربحية ال�سهم
تقوم املجموعة بعـر�ض بيانات ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة لأ�سهمها العادية.
يتم احت�ساب ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية بتق�سيم الأرب��اح �أواخل�سائر املن�سوبة �إىل
امل�ساهمني العاديني لدى البنك بوا�سطة املـتو�سط الـمرجح لعدد الأ�سهم العادية
القائمة خالل ال�سنة .بينما يتم حتديد ربحية الأ�سهم املخـف�ضة عن طريق تعديل
الأرب��اح �أو اخل�سائر املن�سوبة �إىل امل�ساهمني العاديني وتعديل املـتو�سط الـمرجح
لعدد الأ�سهم العادية القائمة ،بت�أثري االنخفا�ض على الأ�سهم العادية املحتملة والتي
ت�شتمل على ال�سندات الثانوية القابلة للتحويل وخيارات الأ�سهم املمنوحة للموظفني.
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(�أ�أ) التقرير القطاعي
يتمثل القطاع الت�شغيلي ب�أحد عنا�صر املجموعة التي تزاول �أن�شطة جتارية والذي
ميكن من خالله �أن حتقق �إي��رادات وتتكبد م�صروفات ،مبا يف ذلك الإي��رادات
وامل�صروفات املتعلقة باملعامالت مع �أي من عنا�صر املجموعة الأخ��رى ،وتتم
مراجعة نتائج القطاعات الت�شغيلية ب�صورة منتظمة من قبل الرئي�س التنفيذي
للمجموعة التخاذ القرارات اخلا�صة باملوارد املخ�ص�صة للقطاع املعني وتقييم
�أدائه ،والذي تُتاح معلومات مالية ب�ش�أنه.
تت�ضمن نتائج القطاع املعلنة �إىل الرئي�س التنفيذي على البنود املن�سوبة مبا�شرة
�إىل القطاع ،بالإ�ضافة �إىل البنود التي ميكن تخ�صي�صها على �أ�سا�س مالئم.
يت�ضمن قطاع املركز الرئي�سي على املركز الرئي�سي و�إجمايل القطاعات الغري
هامة ب�صورة منفردة.
(�أب) الدفعات الإيجارية
يتم االعرتاف بالدفعات اخلا�صة بالإيجارات الت�شغيلية �ضمن بيان الدخل املوحد،
على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار .يتم االع�تراف مبحفزات
الإيجار امل�ستلمة كجزء من �إجمايل م�صاريف الإيجار ،على مدى فرتة الإيجار.
(�أج) املعايري والتف�سريات اجلديدة الغري �سارية
فيما يلي عدد من املعايري اجلديدة �أو املعدلة والتف�سريات الغري �سارية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2010والتي مل يتم تطبيقها يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
املعيار املعدل  24من معايري املحا�سبية الدولية �إف�صاحات الأطراف ذات العالقة
(املعدل  – ) 2009يعدل املعيار املحا�سبي الدويل املعدل � 24إف�صاحات الأطراف
ذات العالقة تعريف الأط���راف ذات العالقة وبع�ض متطلبات الإف�صاح عن
الأطراف ذات العالقة فيما يتعلق بال�شركات املرتبطة باحلكومة� .سيتم تفعيل هذا
التعديل على الفرتات ال�سنوية ابتدا ًء من �أو بعد  1يناير  ،2011مع احلاجة �إىل
التطبيق ب�أثر رجعي .لن يكون لهذه التعديالت ت�أثري على النتائج املعلنة للمجموعة
�أو مركزها املايل.
املعيار  9من معايري التقارير املالية الدولية الأدوات املالية  -والذي مت ن�شره يف
املرحلة  1من امل�شروع ال�شامل ملجل�س معايري املحا�سبة
 12نوفمرب  2009كجزء من ّ
الدويل ليحل حمل املعيار املحا�سبي الدويل  ،39والذي يتعامل مع ت�صنيف وقيا�س
املوجودات املالية .متثل متطلبات هذا املعيار تغري هام عن املتطلبات احلالية
للمعيار املحا�سبي الدويل  39فيما يتعلق باملوجودات املالية .يت�ضمن املعيار فئتني
رئي�سيتني لقيا�س املوجودات املالية وهما التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة.
كما يقت�ضي هذا املعيار عدم ف�صل امل�شتقات امل�ضمنة يف العقود املربمة مع الأداة
املالية امل�ضيفة املتمثلة بالأ�صل املايل يف نطاق هذا املعيار؛ ويتم بد ًال من ذلك
تقييم الأداة املالية املج ّمعة ب�شكل كامل حول ما �إذا كان ينبغي �أن تقا�س بالتكلفة
املطف�أة �أو القيمة العادلة.
�سيتم تفعيل املعيار على الفرتات ال�سنوية ابتدا ًء من �أو بعد  1يناير  ،2013مع
�إمكانية التطبيق قبل هذا املوعد� .إن املجموعة حالي ًا ب�صدد تقييم الت�أثري املحتمل
لهذا املعيار .نظر ًا لطبيعة عمليات املجموعة ،فمن املتوقع �أن يكون لهذا املعيار
ت�أثري هام على البيانات املالية للمجموعة.
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� .4إدارة املخاطر املالية
(�أ) مقدمة ونظرة عامة
تتعر�ض املجموعة من خالل ا�ستخدام الأدوات املالية للمخاطر الآتية:
خماطر االئتمان
خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سوق
خماطر الت�شغيل
يقدم هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ض املجموعة لكل نوع من املخاطر املو�ضحة
�أعاله ،كما يو�ضح �أهداف املجموعة و�سيا�ساتها والإجراءات املتبعة لقيا�س و�إدارة
املخاطر و�إدارة املجموعة لر�أ�س املال.
�إطار �إدارة املخاطر
يتوىل جمل�س الإدارة («املجل�س») امل�س�ؤولية الكاملة عن ت�أ�سي�س والإ�شراف على
�إطار �إدارة املخاطر للمجموعة ،وتقوم جلنتان جمل�سيتان (جلنة �إدارة املخاطر
وجلنة التدقيق) وثالث جلان �إدارية (جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة االئتمان
للمجموعة وجلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية) مب�ساعدة املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
(ب) املخاطر االئتمانية
تتمثل املخاطر االئتمانية يف عدم التزام عميل �أو طرف مقابل للموجودات املالية
بالوفاء بالإلتزامات التعاقدية مما ي���ؤدي �إىل تكبد املجموعة خل�سائـر مالية.
وتن� أش� املخاطر االئتمانية ب�صورة رئي�سية من القرو�ض وال�سلفيات املقدمة من قبل
املجموعة ،وعقود �إعادة ال�شراء العك�سية والأر�صدة لدى امل�صارف واال�ستثمارات
غري التجارية.
لأغرا�ض �إدارة املخاطر ،يتم �إدارة املخاطر االئتمانية الناجتة عن اال�ستثمارات
لغر�ض املتاجرة ب�صورة م�ستقلة و يتم بيانها ك�أحد عنا�صر التعر�ض ملخاطر ال�سوق.

�إدارة املخاطر االئتمانية
ت�ستخدم املجموعة نظام داخلي لت�صنيف املخاطر لتقييم اجلدارة االئتمانية
للمقرت�ض والأطراف املقابلة .يخ�ضع كل تعر�ض يف فئات موجودات القطاعات
احلكومية والبنوك وال�شركات للت�صنيف .ي�شتمل نظام ت�صنيف املخاطر على
 11م�ستوى ،مت تق�سيمها �إىل  24ق�سم .امل�ستويات من  7-1تتعلق بالقرو�ض
امل�ؤدية ،امل�ستوى  8هو قرو�ض �أخرى مذكورة باخل�صو�ص وامل�ستويات من 11-9
هي قرو�ض غري م�ؤدية لكل منها بيان خا�ص بالت�صنيف.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدير املجموعة التعر�ض لالئتمان من خالل احل�صول
على �ضمانات عندما يكون مالئم ًا وتق�صري فرتة التعر�ض .يف بع�ض احلاالت
تقوم املجموعة ب�إغالق املعامالت �أو حتويلها �إىل �أطراف مقابلة �أخرى لتقليل
خماطراالئتمان� .إن خماطر االئتمان مل�شتقات الأدوات املالية حمدودة بتلك
التي تتمتع بقيمة عادلة موجبة.
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(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

انخفا�ض القيمة:
املرحلة الإجمالية للموجودات املالية ناق�ص ًا املبالغ املقا�صة والفوائد املعلقة وخ�سائر انخفا�ض
تقوم املجموعة بقيا�س تعر�ضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع �إىل القيم ّ
املرحلة للموجودات املالية �أق�صى تعر�ضات ملخاطر االئتمان.
القيمة� ،إن وجدت .متثل القيم ّ
�أر�صدة لدى البنوك
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

قرو�ض و�سلفيات
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

خا�ضع النخفا�ض القيمة ب�صورة فردية
ت�سهيالت غري قيا�سية

-

-

2.054.985

961.141

-

-

م�شكوك يف حت�صيلها

979

979

558.651

554.127

20.055

20.055

خ�سائر

-

-

994.079

810.924

-

-

القيمة الإجمالية

979

979

3.607.715

2.326.192

20.055

20.055

فوائد معلقة

-

-

()358.624

()639.519

-

-

خم�ص�ص حمدد النخفا�ض القيمة

()979

()979

()16.712( )1.053.422( )1.771.860

املرحلة
القيم ّ

-

-

1.477.231

633.251

3.343

()16.712
3.343

مت�أخرة ال�سداد ومل تخ�ضع
النخفا�ض قيمها
املرحلة
القيم ّ

-

-

3.217.298

3.342.278

-

-

الفوائد املعلقة

-

-

()52.465

()18.247

-

-

املرحلة
القيمة ّ

-

-

3.164.833

3.324.031

-

-

ت�شتمل املبالغ املت�أخرة ال�سداد على:
�أقل من  30يوم ًا

-

-

202.089

392.083

-

-

من � 31إىل  60يوم ًا

-

-

45.979

36.386

-

-

من � 61إىل  90يوم ًا

-

-

443.935

2.037

-

-

�أكرث من  90يوم ًا

-

-

2.472.830

2.893.525

-

-

املرحلة
القيمة ّ

-

-

3.164.833

3.324.031

-

-

مل يت�أخر �سدادها ومل تخ�ضغ
النخفا�ض قيمها
خم�ص�ص �إجمايل النخفا�ض القيمة

19.520.709 14.163.391

18.951.055 21.392.662 129.905.136 134.083.653
()1.604.088( )1.892.221

املرحلة
القيم ّ

19.520.709 14.163.391

18.954.398 21.396.005 132.258.330 136.833.496
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

القرو�ض وال�سلفيات واال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة اخلا�ضعة النخفا�ض القيمة
تتمثل القرو�ض وال�سلفيات واال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة اخلا�ضعة النخفا�ض القيمة باملوجودات املالية التي حتدد املجموعة �أنه يحتمل �أال يكون مبقدار املجموعة
حت�صيل كافة املبالغ الأ�صلية والفوائد امل�ستحقة وفق ًا للبنود التعاقدية للإتفاقيات .تقع املوجودات املالية غري املت�أخرة وغري اخلا�ضعة النخفا�ض القيمة للمجموعة �ضمن
امل�ستوى  7-1ح�سب نظام ت�صنيف املخاطر الداخلي للمجموعة.

مت�أخرة ال�سداد ومل تخ�ضع النخفا�ض القيمة
تتمثل الذمم املت�أخرة ال�سداد ومل تخ�ضع النخفا�ض القيمة باحل�سابات التي يكون فيها ت�أخري يف املبلغ الأ�صلي �أو الفائدة �أو تظهر �ضعف حمتمل يف املركز املايل
للمقرت�ض وجدارته االئتمانية وتتطلب انتباه غري عادي .ويتم مراقبة هذا ال�ضعف املحتمل للت�أكد من عدم تدهور جودة الأ�صل يف امل�ستقبل القريب م�ؤثر ًا على املركز
االئتماين للمجموعة .فيما يتعلق بهذه الفئة من املوجودات ،ترى املجموعة �أن انخفا�ض القيمة ذات ال�صلة غري منا�سب يف ظل الو�ضع الراهن ،ولكن يتم تعليق الفائدة
يف بع�ض احلاالت.

قرو�ض وفق �شروط معاد جدولتها
تتمثل القرو�ض وفق �شروط معاد جدولتها ،بالقرو�ض التي مت �إعادة جدولتها ب�سبب تدهور املركز املايل للمقرت�ض حيث �أن املجموعة قد تكون قدمت بع�ض التنازالت مل
تكن لتقدمها يف ظروف �أخرى� ،أو �أن القرو�ض م�ؤدية ولكن مت تعديل ال�شروط اخلا�صة بها .مبجرد �إعادة جدولة القر�ض ،ف�إنه يبقى يف هذه الفئة لفرتة الإثني ع�شر �شهر ًا
على الأقل �إىل القيام بالأداء بال�شكل املر�ضي بعد تعدل ال�شروط .خالل الإثني ع�شر �شهر ًا الأخرية ،قامت املجموعة ب�إعادة جدولة القرو�ض التالية:

القرو�ض املعاد جدولتها

2010
�ألف درهم
2.734.460

2009
�ألف درهم
3.183.155

بلغت احل�سابات وفق ال�شروط املعاد جدولتها مبلغ � 604.444ألف درهم (� 556.907 : 2009ألف درهم) ومت �إدراجها �ضمن مت�أخرة ال�سداد ومل تخ�ضع النخفا�ض القيمة.

خم�ص�صات انخفا�ض القيمة
املرحلة بالتكلفة املطف�أة والذي ميثل تقديرها للخ�سائر يف حمفظة القرو�ض .وتتمثل املكونات
تقوم املجموعة بت�أ�سي�س خم�ص�ص خل�سائر انخفا�ض القيمة للموجودات ّ
الرئي�سية لهذا املخ�ص�ص بعنا�صر اخل�سارة املحددة املتعلقة بالتعر�ضات الهامة ب�صورة فردية واملخ�ص�ص اجلماعي خل�سائر القرو�ض املتعلقة باخل�سائر املتكبدة والتي
مل يتم حتديدها ،يتم حتديد هذا املخ�ص�ص ملجموعة متجان�سة من املوجودات ذات �سمات خماطر ائتمانية م�شابهة ،وت�شري هذه ال�سمات �إىل قدرة املدين على دفع
املبالغ امل�ستحقة ح�سب �شروط العقد على �أ�سا�س تقييم املخاطر االئتمانية �أو عملية الت�صنيف التي ت�أخذ بعني الإعتبار نوع املوجودات والقطاع ال�صناعي واجلغرايف ونوع
ال�ضمانات وحاالت ت�أخر ال�سداد وعوامل �أخرى ذات �صلة .تقيم التدفقات النقدية امل�ستقبلية للموجودات املالية ب�صورة جماعية النخفا�ض القيمة على �أ�سا�س اخل�سائر
التاريخية للموجودات ذات �سمات خماطرة ائتمانية م�شابهة للموجودات �ضمن املجموعة.
يتطلب ت�صنيف القرو�ض التي يتم تقييمها ب�صورة فردية كقرو�ض منخف�ضة القيمة فور ن�شوء دليل مو�ضوعي على حدوث خ�سائر انخفا�ض القيمة .ي�شمل الدليل
املو�ضوعي على حدوث خ�سائر انخفا�ض القيمة على بيانات ملحوظة كت�أخر موعد ت�سديد الدفعات الأ�صلية �أو الفوائد �أو ظاهرة معروفة بالن�سبة للتدفقات النقدية
للأطراف املقابلة �أو تخفي�ض الت�صنيف االئتماين �أو عدم �إمكانية الإلتزام بال�شروط الأ�صلية للدفعات التعاقدية.

�سيا�سة ال�شطب
تقوم املجموعة ب�شطب �أر�صدة القرو�ض �أو اال�ستثمار (و�أي خم�ص�صات النخفا�ض القيمة ذات ال�صلة) عندما حتدد جلنة �إدارة املخاطر �أن القرو�ض �أو اال�ستثمارات غري
قابلة للتح�صيل .ويتم حتديد ذلك بعد �أن يكون قد مت بذل كافة اجلهود املمكنة لتح�صيل املبالغ.

ال�ضمانات
حتتفظ املجموعة ب�ضمانات مقابل القرو�ض وال�سلفيات يف �شكل رهونات على املمتلكات و�ضمانات �أخرى على موجودات وودائع نقدية وخطابات ال�ضمان .تقبل املجموعة
ب�شكل رئي�سي ال�ضمانات املقدمة من البنوك املحلية والدولية ذات ال�سمعة اجليدة ومن امل�ؤ�س�سات الكربى املحلية �أو متعددة اجلن�سيات ومن الأفراد ذوي الرثاء .ال يتم
االحتفاظ ب�ضمانات مقابل الأر�صدة من امل�صارف ،ومل يتم االحتفاظ بهذه ال�ضمانات يف  31دي�سمرب � 2010أو .2009
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

فيما يلي تقدير القيمة العادلة لل�ضمانات وال�ضمانات الأخرى املحتفظ بها مقابل القرو�ض وال�سلفيات (مبا يف ذلك التمويل الإ�سالمي):
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

مقابل ما تعر�ض النخفا�ض القيمة .القيمة ب�شكل فردي من
املمتلكات

1.439.780

446.673

�أ�سهم حقوق امللكية

177.423

142.337

�أخرى

51.900

45.048

1.669.103

634.058

مقابل ما ت�أخر �سداده ولكن مل يتعر�ض النخفا�ض القيمة من
املمتلكات

3.632.722

6.037.155

�أ�سهم حقوق امللكية

641.599

884.422

�أخرى

101.913

214.473

4.376.234

7.136.050

6.045.337

7.770.108

خالل ال�سنة  2010و  2009قامت املجموعة با�ستعادة جزء �صغري من ال�ضمانات املحتجزة كت�أمني مقابل القرو�ض وال�سلفيات.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

تركزات املخاطر
تقوم املجموعة مبراقبة تركزات املخاطر االئتمانية ح�سب القطاع ال�صناعي وح�سب الأطراف املقابلة واملنطقة اجلغرافية .فيما يلي حتليل لرتكزات املخاطر االئتمانية
يف تاريخ التقرير:
قرو�ض و�سلفيات
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم
الرتكزات ح�سب القطاع ال�صناعي
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الزراعة

103.532

102.153

الطاقة

25.043.930

23.773.748

ال�صناعة

6.584.048

6.871.383

الإن�شاءات

6.640.482

8.037.233

العقارات

23.983.154

21.490.257

التجارة

5.262.079

8.539.818

املوا�صالت

5.929.186

6.752.251

امل�صارف

4.236.794

1.062.590

امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

6.942.760

6.906.678

اخلدمات

13.869.731

9.861.209

احلكومة

16.949.791

16.732.726

قرو�ض �شخ�صية لال�ستهالك

16.442.419

15.056.757

قرو�ض �شخ�صية �أخرى

8.499.603

10.100.290

�أخرى

421.157

286.513

140.908.666

135.573.606

ناق�ص ًا :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
ناق�ص ًا :فوائد معلقة

()3.664.081

()2.657.510

()411.089

()657.766

�صايف القرو�ض وال�سلفيات

136.833.496

132.258.330

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

�أر�صدة لدى امل�صارف
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

ا�ستثمارات لغري
غر�ض املتاجرة
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

الرتكزات ح�سب الطرف املقابل:
احلكومة

-

-

5.245.962

4.627.565

كبار البنوك الدولية

-

-

36.768

-

القطاع العام

-

-

3.390.161

1.968.049

البنوك

14.164.370

19.521.688

11.465.305

11.104.711

القطاع التجاري

-

-

1.274.521

1.270.785

14.164.370

19.521.688

21.412.717

18.971.110

ناق�ص ًا :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

()979

()979

()16.712

()16.712

املرحلة
�إجمايل القيم ّ

14.163.391

19.520.709

21.396.005

18.954.398

مت بيان الرتكزات للقرو�ض وال�سلفيات ح�سب القطاعات يف الإي�ضاح .11
�أر�صدة لدى امل�صارف
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

قرو�ض و�سلفيات
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

ا�ستثمارات لغري
غر�ض املتاجرة
2009
2010
�ألف درهم
�ألف درهم

الرتكزات ح�سب املنطقة:
الإمارات العربية املتحدة

4.074.505

4.532.762

102.298.465 106.478.359

�أوروبا

5.581.562

12.719.622

15.005.846

15.240.981

الدول العربية

3.014.020

1.822.168

12.899.501

13.544.900

3.610.728

الواليات املتحدة الأمريكية

841.985

239.793

674.829

688.607

816.306

910.160

�آ�سيا

632.079

204.957

1.195.792

84.235

-

-

�أخرى

19.240

1.407

579.169

401.142

1.384.403

569.792

14.163.391

19.520.709

132.258.330 136.833.496

21.396.005

18.954.398

10.372.416

7.846.364

5.212.152

7.268.510
2.359.572

يتم قيا�س الرتكزات ح�سب املنطقة للقرو�ض وال�سلفيات والأر�صدة لدى امل�صارف وفق ًا ملنطقة �إقامة املقرت�ض .ويتم قيا�س الرتكزات ح�سب املنطقة لال�ستثمارات لغري
غر�ض املتاجرة وفق ًا ملوقع اجلهة امل�صدرة للأوراق املالية.
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� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ب) املخاطر االئتمانية (تابع)

خماطر الت�سوية

قد ينتج عن �أن�شطة املجموعة خماطر عند ت�سوية املعامالت وال�صفقات .تتمثل خماطر الت�سوية مبخاطر اخل�سائر الناجمة عن عدم قدرة الطرف املقابل على الإيفاء
بالتزاماته اخلا�صة بتقدمي املبالغ النقدية �أو الأوراق املالية �أو املوجودات الأخرى كما هو متعاقد عليه.

خماطر االئتمان املتعلقة بامل�شتقات

تن�ش�أ خماطر االئتمان املتعلقة بامل�شتقات املالية من احتمال �إخالل الطرف املقابل بااللتزامات التعاقدي ــة ،وهي ال تزيد عن القيمة ال�سوقية الإيجابية للأدوات التي تكون
يف �صالح املجموعة واملدرجة �ضمن املوجودات الأخرى .ويتم الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل القيـمة ال�سوقية الإيجابيـة بـ "تكلفة اال�ستبدال" وذلك العتبارها تقدير ًا لتكلفة ا�ستبدال
املعامالت ب�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف حالة تخلف الطرف املقابل� .إن معظم عقود امل�شتقات املالية التي تقوم املجموعة ب�إبرامها تكون مع م�ؤ�س�سات مالية �أخرى.

خماطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات الطارئة

يتم مناق�شة املخاطر االئتمانية الناجتة عن االرتباطات وااللتزامات الطارئة يف الإي�ضاح .37

(ج) خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة �أو التمويل بال�صعوبات التي قد تواجهها املجموعة للإيفاء بالتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية .وميكن �أن تنتج خماطر ال�سيولة عن التغريات يف
ال�سوق �أو تخفي�ض درجة االئتمـان مما قد يت�سبب يف ن�ضوب فوري لبع�ض م�صادر التمويل.

�إدارة خماطر ال�سيولة

يتمثل �أ�سلوب املجموعة يف �إدارة خماطر ال�سيولة بالت�أكد �أن الإدارة قامت بتنويع م�صادر التمويل ومراقبة ال�سيولة ب�صورة حثيثة للت�أكد من توافر م�صادر متويل كافية.
كما تقوم املجموعة باالحتفاظ مبحفظة موجودات مالية عالية ال�سيولة وق�صرية الأجل تتكون ب�صورة كبرية من ا�ستثمارات جتارية عالية ال�سيولة وق�صرية الأجل
و�إيداعات م�صرفية بني البنوك .تخ�ضع جميع �سيا�سات و�إجراءات ال�سيولة �إىل املراجعة وامل�صادقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

التعر�ضات ملخاطر ال�سيولة

�إن املقيا�س الرئي�سي الذي ت�ستخدمه املجموعة لقيا�س خماطر ال�سيولة هو ن�سبة �صايف املوجودات عالية ال�سيولة� ،أي �إجمايل املوجودات وفق ًا لتاريخ ا�ستحقاقها مقابل
�إجمايل املطلوبات وفق ًا لتاريخ ا�ستحقاقها.
يلخ�ص اجلـدول املبني �أدناه تفا�صيل �صايف املوجودات عالية ال�سيولة لدى املجموعة من خالل قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة على �أ�سا�س الرتتيبات
التعاقدية لإعادة الدفع ،وال ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستحقاق الفعلي املبني ب�إحتجاز الودائع التاريخية لدى املجموعة .لقد مت حتديد اال�ستحقاق التعاقدي للموجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س الفتـرة املتبقية من تاريـخ التقرير �إىل تاريخ اال�ستحقــاق التعاقدي .وتقـوم الإدارة مبراقبة قائمة اال�ستحقاق للت�أكد من االحتفاظ بال�سيولة الكافية.

56
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التزامات غري م�سحوبة لتقدمي �ضمانات

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للم�صارف
عقود �إعادة ال�شراء
�أوراق يورو جتارية
ودائع العمالء
قرو�ض متو�سطة الأجل
مطلوبات �أخرى
�سندات ثانوية
حقوق امللكية

املوجــودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أر�صدة لدى امل�صارف
عقود �إعادة �شراء عك�سية
قرو�ض و�سلفيات
اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
موجودات �أخرى
مباين ومعدات

(ج) خماطر ال�سيولة (تابع)
كانت قائمة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب  2010كما يلي:

� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

10.066.405

24.364.556

211.427.270

31.551.346
2.542.896
35.053
123.130.589
14.458.665
7.283.019
8.312.286
24.113.416

18.429.827
1.292.826
14.163.391
10.898.457
136.833.496
21.396.005
6.202.716
2.210.552
211.427.270

الإجمايل
�ألف درهم

615.232

2.729.890

140.080.380

28.870.318
2.542.896
103.099.653
5.567.513
-

11.309.721
1.292.826
11.522.235
10.486.628
29.141.848
1.254.594
4.778.634
69.786.486

حتى
ثالثة �أ�شهر
�ألف درهم

2.857.006

2.466.361

18.416.941

2.589.203
35.053
14.444.607
1.348.078
-

7.029.532
2.636.611
411.829
12.164.823
2.177.423
1.002.320
25.422.538

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �سنة
�ألف درهم

3.103.250

7.040.426

9.723.475

91.825
3.074.843
6.463.841
92.966
-

57.539
4.545
26.579.103
2.323.627
113.809
29.078.623

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات
�ألف درهم

899.885

543.594

9.558.153

2.591.032

11.584.285

9.534.905

-

-

24.113.416

2.479.214
6.939.162
139.777
-

32.272
1.055.662
134.685
8.312.286
-

24.113.416

18.531.968
5.062.410
171.115
23.765.493

33.035
50.415.754
10.577.951
136.838
61.163.578

2.210.552
2.210.552

من ثالث �سنوات �أكرث من
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات
�ألف درهم
�ألف درهم

ا�ستحقاق
غري حمدد
�ألف درهم
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�ضمانات مالية

التزامات غري م�سحوبة لتقدمي �ضمانات

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للم�صارف
عقود �إعادة ال�شراء
�أوراق يورو جتارية
ودائع العمالء
قرو�ض متو�سطة الأجل
مطلوبات �أخرى
�سندات ثانوية
حقوق امللكية

املوجــودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أر�صدة لدى امل�صارف
عقود �إعادة �شراء عك�سية
قرو�ض و�سلفيات
اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
موجودات �أخرى
مباين ومعدات

كانت قائمة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب  2009كما يلي:

(ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

4.631.117

31.889.711

196.807.016

30.776.663
2.570.289
175.221
121.205.104
13.236.743
5.550.094
2.852.334
20.440.568

18.056.843
1.094.321
19.520.709
557.075
132.258.330
18.954.398
4.317.495
2.047.845
196.807.016

الإجمايل
�ألف درهم

302.573

1.558.165

135.274.416

29.032.554
2.438.391
175.221
98.592.904
784.523
4.250.823
-

76.514.371

13.260.737
1.094.321
16.757.880
557.075
39.322.750
2.110.822
3.410.786
-

حتى
ثالثة �أ�شهر
�ألف درهم

432.442

7.954.513

18.751.792

1.744.109
12.312.366
3.605.051
1.090.266
-

22.570.580

4.762.825
2.762.829
13.193.766
1.085.120
766.040
-

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �سنة
�ألف درهم

1.364.491

4.668.860

8.431.303

5.232.169
3.117.458
81.676
-

19.600.726

15.765.784
3.785.010
49.932
-

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات
�ألف درهم

1.781.405

1.884.165

10.757.090

750.206

15.824.008

3.151.847

217
285.598
13.698
2.852.334
-

-

-

20.440.568

20.440.568

131.898
5.067.448
5.444.113
113.631
-

26.773.341

49.300.153

2.047.845

2.047.845

21.727.173
4.965.151
81.017
-

33.281
42.248.857
7.008.295
9.720
-

-

من ثالث �سنوات �أك��ث�ر م���ن خم�س ا�ستحقاق
غري حمدد
�إىل خم�س �سنوات �سنوات
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

يو�ضح اجلـدول ال�سابق التدفقات النقدية غري املخ�صومة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة والتزامات القرو�ض غري امل�سحوبة وال�ضمانات املالية ال�صادرة على
�أ�سا�س �أقرب تاريخ ا�ستحقاق تعاقدي ممكن.
(د) خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق بتلك املخاطر التي تن� أش� من التقلبات يف �إيرادات املجموعة و � /أو قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل معدالت الفائدة و�أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم ال�سوقية.

�إدارة خماطر ال�سوق
قام جمل�س الإدارة بو�ضع حدود للمخاطر وفق ًا لتحليل احل�سا�سية واحلدود الإ�سمية التي يتم مراقبتها ب�شكل م�ستمر من قبل ق�سم �إدارة املخاطر حيث يتم �إطالع الإدارة
العليا بذلك على نحو �أ�سبوعي ويتم مناق�شتها كل �أ�سبوعني من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.
تقوم املجموعة بتق�سيم تعر�ضاتها ملخاطر ال�سوق بني املحافظ التجارية والغري جتارية .تت�ضمن املحافظ التجارية الأو�ضاع النا�شئة عن التقييمات ال�سوقية واملواقف
التملكية بالإ�ضافة �إىل املوجودات واملطلوبات املالية التي يتم �إدارتها على �أ�سا�س القيم العادلة.

خماطر �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من الأدوات املالية التي حتمل فائدة وتعك�س احتمال الت�أثري ال�سلبي للتغريات يف �أ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية والإيرادات ذات
ال�صلة .تقوم املجموعة ب�إدارة هذه املخاطر ب�صورة رئي�سية من خالل مراقبة فجوات �أ�سعار الفائدة ومطابقة عملية �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات.
تتم �إدارة الو�ضع العام ملخاطر �أ�سعار الفائدة با�ستخدام �أدوات ا�شتقاقية لإدارة الو�ضع العام الذي ين�ش�أ من الأدوات املالية التي حتمل فائدة� .إن ا�ستخدام امل�شتقات
لإدارة خماطر �أ�سعار الفائدة مبني يف الإي�ضاح .38
يتم �إعادة ت�سعري اجلزء الأكرب من موجودات ومطلوبات املجموعة خالل �سنة واحدة ،وبنا ًء عليه ف�إن التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة يقع يف نطاق حمدود.
املرحلة للأدوات .ويكون ذلك ال�سعر هو �سعر
ميثل �سعر الفائدة الفعلي للأدوات املالية النقدية ال�سعر الذي ي�ستخدم يف احت�ساب القيمة احلالية ،ينتج عنه القيم ّ
املرحلة
الفائدة الفعلي الأ�صلي للأدوات املالية ذات �سعـر الفائدة الثابت
واملرحلة بالتكلفة املطف�أة و�سعر ال�سوق احلايل للأدوات ذات �سعر الفائدة املتغري �أو الأدوات ّ
ّ
بالقيم العادلة.
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ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة املرتاكمة

�إجمايل فجوات ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة

فجوات يف البنود خارج بيان املركز املايل

فجوات يف البنود املدرجة يف بيان املركز املايل

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للم�صارف
عقود �إعادة ال�شراء
�أوراق يورو جتارية
ودائع العمالء
قرو�ض متو�سطة الأجل
مطلوبات �أخرى
�سندات ثانوية
حقوق امللكية

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أر�صدة لدى امل�صارف
عقود �إعادة �شراء عك�سية
قرو�ض و�سلفيات
اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
موجودات �أخرى
مباين ومعدات

211.427.270

31.551.346
2.542.896
35.053
123.130.589
14.458.665
7.283.019
8.312.286
24.113.416

211.427.270

18.429.827
1.292.826
14.163.391
10.898.457
136.833.496
21.396.005
6.202.716
2.210.552

الإجمايل
�ألف درهم

()34.229.483

()34.229.483

()8.871.682

()25.357.801

118.459.619

26.687.290
2.542.896
82.248.622
4.295.433
2.685.378
-

93.101.818

5.298.703
45.404
9.885.830
10.443.480
59.782.435
7.645.966
-

�ألف درهم

حتى
ثالثة �أ�شهر

فيما يلي �أو�ضاع ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة لدى املجموعة و�أو�ضاع فجوات �أ�سعار الفائدة وفق ًا لرتتيبات �إعادة الت�سعري التعاقدية كما يف  31دي�سمرب :2010

(د) خماطر ال�سوق (تابع)

� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

31.579.501

65.808.984

()1.800.690

67.609.674

17.075.200

3.015.743
35.053
14.024.404
-

84.684.874

7.112.801
68.752
2.636.611
411.829
71.424.301
3.030.580
-

�ألف درهم

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �سنة

34.095.408

2.515.907

4.356.310

()1.840.403

5.099.866

2.931.458
2.168.408
-

3.259.463

57.368
209.840
4.545
2.002.363
985.347
-

�ألف درهم

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات

36.350.536

2.255.128

38.368.881

2.018.345

1.007.180

1.011.165

6.711.061

28.491
1.055.662
5.626.908
-

7.722.226

-

()38.368.881

-

()38.368.881

55.144.299

1.848.313
21.899.551
7.283.019
24.113.416

16.775.418

5.308.882

()3.053.754

8.937.225

1.998.063
6.939.162
-

5.883.471

273.278
1.098.242
4.511.951
-

5.689
217.864
2.380.363
5.118.310
-

5.955.266
477.688
1.636.405
43.148
145.792
103.851
6.202.716
2.210.552

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

من ثالث �سنوات �أكرث من
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات

بنود ال
حتمل الفائدة

60
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�إجمايل فجوات ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة

فجوات يف البنود خارج بيان املركز املايل

فجوات يف البنود املدرجة يف بيان املركز املايل

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للم�صارف
عقود �إعادة ال�شراء
�أوراق يورو جتارية
ودائع العمالء
قرو�ض متو�سطة الأجل
مطلوبات �أخرى
�سندات ثانوية
حقوق امللكية

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر
�أر�صدة لدى امل�صارف
عقود �إعادة �شراء عك�سية
قرو�ض و�سلفيات
اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
موجودات �أخرى
مباين ومعدات

196.807.016

30.776.663
2.570.289
175.221
121.205.104
13.236.743
5.550.094
2.852.334
20.440.568

196.807.016

18.056.843
1.094.321
19.520.709
557.075
132.258.330
18.954.398
4.317.495
2.047.845

22.399.106

22.399.106

()4.623.152

27.022.258

118.076.285

27.498.183
2.438.391
175.221
77.640.954
7.471.202
2.852.334
-

145.098.543

4.333.974
211.015
15.941.748
557.075
114.649.070
9.405.661
-

32.305.815

9.906.709

1.437.060

8.469.649

13.895.934

1.876.742
12.019.192
-

22.365.583

5.060.687
99.000
2.762.830
12.870.313
1.572.753
-

(د) خماطر ال�سوق (تابع)
فيما يلي �أو�ضاع ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة لدى املجموعة و�أو�ضاع فجوات �أ�سعار الفائدة وفق ًا لرتتيبات �إعادة الت�سعري التعاقدية كما يف  31دي�سمرب :2009
من ثالثة �أ�شهر
حتى
�إىل �سنة
ثالثة �أ�شهر
الإجمايل
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم

� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

28.133.569

()4.172.246

()1.648.937

()2.523.309

7.942.207

5.886.227
2.055.980
-

5.418.898

240.668
2.588.217
2.590.013
-

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات
�ألف درهم

28.997.728

864.159

32.045.031

3.047.303

451.616

2.595.687

286.763

1.165
285.598
-

-

()32.045.031

-

()32.045.031

48.252.573

1.401.738
20.860.173
5.550.094
20.440.568

4.383.413

()3.519.254

8.353.254

131.898
4.797.393
3.423.963
-

4.834.000

2.882.450

16.207.542

144.264
1.075.462
3.614.274
-

262.172
52.626
908.333
1.659.319
-

8.400.010
346.748
816.131
166.935
112.378
4.317.495
2.047.845

من ثالث �سنوات �أكرث من
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات
�ألف درهم
�ألف درهم

بنود ال
حتمل الفائدة
�ألف درهم
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .4إدارة املخاطر املالية (تابع)

(د) خماطر ال�سوق (تابع)

يتم قيا�س خماطر �أ�سعار الفائدة �أي�ض ًا من خالل قيا�س ت�أثري التغريات املعقولة املمكنة يف حركة �أ�سعار الفائدة .وتفرت�ض املجموعة تقلبات مبقدار 50نقطة �أ�سا�س
( 50 : 2009نقطة �أ�سا�س) يف �أ�سعار الفائدة كما تقدر املجموعة الت�أثري التايل على �صايف �أرباح ال�سنة وحقوق امللكية يف ذلك التاريخ:

التقلبات يف العائد

�صايف �أرباح ال�سنة
�ألف درهم
2010
26.362

حقوق امللكية
�ألف درهم
2010
170.204

�صايف �أرباح ال�سنة
�ألف درهم
2009

حقوق امللكية
�ألف درهم
2009

116.571

85.630

�إن ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة املو�ضحة �أعاله مبينة لأغرا�ض تو�ضيحية فقط وت�ستخدم مناذج مب�سطة مبنية على �أ�سا�س �أ�سعار الفائدة على موجودات حتمل فائدة مببلغ
 194.652مليون درهم ( 180.599 : 2009مليون درهم) ومطلوبات حتمل فائدة مببلغ  156.283مليون درهم ( 148.554 : 2009مليون درهم) .ال تت�ضمن احل�سا�سية
�أية �إجراءات ميكن �أن تتخذها الإدارة للحد من ت�أثري حركات �أ�سعار الفائدة.
خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت الأجنبية مبخاطر تقلب �أ�سعار الأدوات املالية نظر ًا لتغري �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتن�ش�أ من الأدوات املالية بالعمالت الأجنبية� .إن العملة
الت�شغيلية املعتمدة لدى املجموعة هي الدرهم الإماراتي .وقد قام جمل�س الإدارة بو�ضع احلدود ملخاطر العمالت الأجنبية لكل عملة على حدة .تتم مراقبة و�ضعية التعر�ض
للعمالت ب�شكل دقيق ويتم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التحوط لإبقاء هذه املخاطر �ضمن احلدود املو�ضوعة .بلغت �صايف خماطر العمالت الأجنبية الرئي�سية للمجموعة كما
يف  31دي�سمرب:

العملة

�صايف الو�ضع الفوري
(ق�صري) /طويل
�ألف درهم

الو�ضع الآجل
(ق�صري) /طويل
�ألف درهم

الإجمايل 2010
(ق�صري) /طويل
�ألف درهم

الإجمايل 2009
(ق�صري) /طويل
�ألف درهم

دوالر �أمريكي
جنيه ا�سرتليني
يورو
دينار كويتي
ريال ُعماين
ريال �سعودي
ين ياباين
فرنك �سوي�سري

1.452.638
()5.466.195
6.188.456
68.227
338.216
()6.250.028
2.463.552
399.373

()7.111.591
5.459.874
()6.185.310
()68.170
()334.527
6.227.208
()2.252.837
()455.865

()5.658.953
()6.321
3.146
57
3.689
()22.820
210.715
()56.492

()3.080.199
2.813
136.132
213.491
43.524
()777.708
()24.635
()48.818

مت تثبيت �سعر �صرف الدرهم الإماراتي �أمام الدوالر الأمريكي منذ نوفمرب  1980وبذلك تكون تعر�ضات املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة حمدودة لهذا التعر�ض� .إن
التعر�ضات لباقي العمالت الأجنبية غري هامة.
خماطـر �أ�سعار الأ�سهم
تن� أش� خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن تغري القيمة العادلة ال�ستثمارات الأ�سهم .تقوم املجموعة ب�إدارة املخاطر من خالل تنويع اال�ستثمارات من حيث توزيعها اجلغرايف
وتركزها القطاعي.
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(هـ) املخاطر الت�شغيلية
خماطر الت�شغيل هي خماطر خ�سائر مبا�شرة وغري مبا�شرة ناجتة عن �أ�سباب متنوعة مت�صلة بعمليات املجموعة و�ش�ؤون املوظفني والتقنيات والبنية التحتية ،بالإ�ضافة
�إىل العوامل اخلارجية فيما عدا خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة كاملخاطر التي تن� أش� من متطلبات قانونية وت�شريعية ومن �سلوك امل�ؤ�س�سات العام املتبع
واملعتمد .تن�ش�أ املخاطر الت�شغيلية من جميع عمليات املجموعة.
�إن هدف املجموعة هو �إدارة خماطر الت�شغيل من خالل املوازنة بني جتنب اخل�سائر املالية والإ�ضرار ب�سمعة املجموعة ،مع املحافظة على فعالية التكلفة وجتنب �إجراءات
الرقابة التي حتد من روح املبادرة والإبداع.
يتوىل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية متابعة �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف املجموعة ،ومتار�س هذه امل�س�ؤوليات من خالل جلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية �ضمن �إطار عمل لل�سيا�سات
والإج��راءات لتحديد وتقييم ورقابة و�إدارة وتقرير املخاطر .توظف جلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية �سيا�سات و�إج��راءات داخلية وا�ضحة للتقليل من احتمالية اخل�سائر
الت�شغيلية .عندما يكون مالئم ًا يتم تقليل اخلطر من خالل الت�أمني .كما يوفر �إطار العمل العالقة املتداخلة مع فئات املخاطر الأخرى.
يتم دعم الإلتزام بال�سيا�سات والإجراءات من خالل املراجعة الدورية التي يقوم بها ق�سم التدقيق والإلتزام .وتناق�ش نتائج هذه املراجعات مع الإدارة املعنية مع ملخ�ص
يقدم �إىل جلنة التدقيق والإدارة العليا للمجموعة.
(و) �إدارة ر�أ�س املال
تقوم اجلهة الت�شريعية الرئي�سية للمجموعة ،املتمثلة بامل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،بو�ضع ومراقبة متطلبات ر�أ�س املال القانونية .يتم الإ�شراف املبا�شر
على الفروع وال�شركات التابعة اخلارجية من خالل اجلهات الت�شريعية املحلية للدول التي توجد بها.
�إن �أهداف املجموعة من �إدارة ر�أ�س املال تتمثل يف الآتي:
�ضمان قدرة املجموعة على ا�ستمرار عملياتها وزيادة عائدات امل�ساهمني
االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال الت�شريعية املو�ضوعة من قبل امل�صرف املركزي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة واجلهات الت�شريعية املخت�صة اخلارجية فيما يتعلق
بالعمليات اخلارجية
خالل عام  ،2010كانت ا�سرتاتيجية املجموعة ،والتي مل تتغري منذ عام  ،2009كالآتي:
زيادة موارد ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �سندات ثانوية قابلة للتحويل التي تعامل كر�أ�س مال ال�شق 2
املحافظة على ن�سبة �صرف توزيعات الأرباح النقدية البالغة  ٪40لزيادة ر�أ�س املال من خالل املحتجزات
املحافظة على معدالت كفاية ر�أ�س املال بحيث تكون �أعلى من احلد الأدنى املحدد من قبل امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وتعليمات اتفاقية بازل
املحافظة على �أعلى املعدالت االئتمانية يف ال�شرق الأو�سط
توزيع ر�أ�س املال على الأن�شطة املختلفة ب�صورة فعالة
قامت املجموعة بت�أ�سي�س جلنة با�سم جلنة حقوق ملكية البنك لإدارة ا�ستثمار �صناديق ر�أ�س املال يف �سندات الدين جلهات ذات �سيادة والإيداعات ق�صرية الأجل يف الأ�سواق
املالية لدى امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة �أو امل�ؤ�س�سات املالية ذات درجة ا�ستثمارية عالية.
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(و) �إدارة ر�أ�س املال (تابع)

عند تنفيذ متطلبات ر�أ�س املال احلالية ،تقوم املجموعة باحت�ساب ن�سبة خماطر املوجودات لديها وفق ًا لتعليمات كفاية ر�أ�س املال املو�ضوعة من قبل امل�صرف املركزي لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،التي تو�ضح ن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال �إىل �إجمايل املوجودات ذات املخاطر املرجحة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم املجموعة �أي�ض ًا باحت�ساب ن�سبة
كفاية ر�أ�س املال وفق ًا التفاقية بازل  2التي قام امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة بتبنيها اعتبار ًا من  31دي�سمرب .2008
يتم حتليل املعدالت القانونية لكفاية ر�أ�سمال املجموعة املو�ضوعة من قبل امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة بحد �أدنى  )٪11 :2009( ٪12يف �شقني على
النحو التايل:
2010
�ألف درهم
ر�أ�س مال ال�شق الأول
ر�أ�س املال العادي
الأرباح املحتجزة
االحتياطي القانوين واخلا�ص
االحتياطي العام وبرنامج خيارات الأ�سهم
احتياطي حتويالت العمالت الأجنبية
�سندات ثانوية قابلة للتحويل – بند حقوق امللكية
�سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية – حكومة �أبوظبي

2.391.703
4.180.205
3.324.105
10.560.537
()3.453
74.925
4.000.000

2.174.275
3.168.138
3.215.391
8.642.388
5.887
79.712
4.000.000

الإجمايل

24.528.022

21.285.791

ر�أ�س مال ال�شق الثاين
احتياطي القيمة العادلة
املطلوبات الثانوية امل�ؤهلة
الإجمايل
خ�صومات من ال�شق الأول وال�شق الثاين
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
الإجمايل
�إجمايل قاعدة ر�أ�س املال
املوجودات ذات املخاطر املرجحة:
بنود مدرجة يف بيان املركز املايل
بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل
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2009
�ألف درهم

()414.606
8.312.286
7.897.680
()3.450
()3.450
32.422.252

()845.223
2.852.334
2.007.111
()3.455
()3.455
23.289.447
102.507.502
30.160.599

املوجودات ذات املخاطر املرجحة

107.314.413
33.176.711
140.491.124

132.668.101

معدل خماطر املوجودات

%23.08

%17.55
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(و) �إدارة ر�أ�س املال (تابع)

يتم حتليل معدل كفاية ر�أ�س مال املجموعة وفق ًا التفاقية بازل  2بحد �أدنى  )٪11 :2009( ٪12يف �شقني على النحو التايل:
بازل 2
2010
�ألف درهم

بازل 2
2009
�ألف درهم

ر�أ�س مال ال�شق الأول
ر�أ�س املال العادي

2.391.703

2.174.275

الأرباح املحتجزة

4.180.205

3.168.138

االحتياطي القانوين واخلا�ص

3.324.105

3.215.391

االحتياطي العام وبرنامج خيارات الأ�سهم

10.560.537

8.642.388

احتياطي حتويالت العمالت الأجنبية

()3.453

5.887

�سندات ثانوية قابلة للتحويل – بند حقوق امللكية

74.925

79.712

�سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية – حكومة �أبوظبي

4.000.000

4.000.000

الإجمايل

24.528.022

21.285.791

ر�أ�س مال ال�شق الثاين
احتياطي القيمة العادلة

()414.606

()845.223

املطلوبات الثانوية امل�ؤهلة

8.312.286

2.852.334

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة اجلماعي

1.892.221

1.604.088

الإجمايل

9.789.901

3.611.199

خ�صومات من ر�أ�س املال
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة وغريها

()76.910

()3.455

�إجمايل قاعدة ر�أ�س املال

34.241.013

24.893.535

املوجودات ذات املخاطر املرجحة:
خماطر االئتمان

135.961.126

128.344.402

خماطر ال�سوق

3.801.669

4.934.351

خماطر الت�شغيل

11.799.293

9.603.709

املوجودات ذات املخاطر املرجحة

151.562.088

142.882.462

معدل خماطر املوجودات

%22.59

%17.42

التزم البنك وفروعه اخلارجية و�شركاته التابعة بكافة متطلبات ر�أ�س املال اخلارجية جلميع الفرتات املو�ضحة.
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 .5ا�ستخدام التقديرات والأحكام
يف �إطار تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة قامت الإدارة بو�ضع التقديرات والأحكام التالية التي يكون لها �أهم الت�أثري على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية
املوحدة.
امل�صادر الرئي�سية لتقدير ال�شكوك
( )1خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلفيات واال�ستثمارات
يتم تقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة كما هو مو�ضح يف ال�سيا�سة املحا�سبية رقم (3ب) (.)9
تقوم املجموعة بتقييم انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات واال�ستثمارات ب�صفة م�ستمرة ووفق ًا ملراجعة �شاملة ب�شكل ربع �سنوي لتحديد فيما �إذا كان من ال�ضرورة
االعرتاف مبخ�ص�ص انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املوحد .وب�صورة خا�صة ،يتطلب من الإدارة قدر كبري من الأحكام لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية
لتحديد م�ستوى خم�ص�صات انخفا�ض القيمة املطلوبة .عند تقدير هذه التدفقات النقدية ،تقوم الإدارة بو�ضع �أحكام حول املوقف املايل للطرف املقابل والطرق الأخرى
للت�سوية و�صايف القيمة القابلة للتحقيق لل�ضمانات ذات ال�صلة .ترتكز هذه التقديرات على افرتا�ضات حول عوامل عدة مت�ضمنة م�ستويات خمتلفة من الأحكام وال�شكوك
وبحيث �أن النتائج الفعلية قد تكون خمتلفة مما ي�ؤدي �إىل تغريات م�ستقبلية يف هذه املخ�ص�صات.
( )2خم�ص�صات انخفا�ض جماعية للقرو�ض وال�سلفيات
بالإ�ضافة للمخ�ص�صات املحددة مقابل املوجودات الفردية املنخف�ضة ،ف�إن املجموعة حتتفظ مبخ�ص�ص انخفا�ض جماعي مقابل جمموعات معينة من القرو�ض وال�سلفيات
ذات ال�سمات االقت�صادية املماثلة والتي مل يتم حتديدها ك�أر�صدة تتطلب خم�ص�صات انخفا�ض خا�صة .عند تقييم احلاجة لر�صد خم�ص�ص انخفا�ض جماعي ،ت�أخذ
الإدارة يف اعتبارها الرتكزات ونوعية االئتمان وحجم املحفظة والعوامل االقت�صادية .من �أجل تقدير املخ�ص�صات املطلوبة ،يتم و�ضع افرتا�ضات لتحديد الطريقة التي
يتم مبوجبها بيان اخل�سائر الكامنة وحتديد نطاق املعطيات املطلوبة وفق ًا للظروف االقت�صادية التاريخية واحلالية.
( )3االلتزامات الطارئة الناجتة عن املقا�ضاة
نظر ًا لطبيعة عملياتها ،قد تكون املجموعة طرف ًا يف دعاوى ق�ضائية قد تن�ش�أ يف �سياق �أعمالها االعتيادية .يرتكز خم�ص�ص االلتزامات الطارئة التي قد تن� أش� عن املقا�ضاة
على احتمالية التدفق اخلارجي للموارد االقت�صادية و�إمكانية الوثوق من تقدير هذه التدفقات اخلارجة .تخ�ضع مثل هذه الأمور للكثري من ال�شكوك وال ميكن التنب�ؤ
بنتائجها بدقة.
( )4برنامج خيارت الأ�سهم
يتم حتديد القيمة العادلة لربنامج خيارات الأ�سهم با�ستخدام مناذج بالك �سكولز .وت�شتمل معطيات النموذج على �سعرال�سهم و�سعر املمار�سة وتقلبيات �أ�سعار الأ�سهم
والفرتات التعاقدية للخيارات والعائد املوزع ومعدالت الفائدة اخلالية من املخاطر.
ت�شتمل الأحكام املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة على ما يلي:
�أ) ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية
تقدم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة نطاق للموجودات واملطلوبات املالية ليتم ت�صنيفها املبدئي �ضمن الفئات املحا�سبية املختلفة يف احلاالت املعينة:
عند ت�صنيف املوجودات املالية "بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر" �أو "كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة" �أو "متاحة للبيع"� ،أكدت املجموعة ب�أنها تلتزم بالو�صف
املبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية (3ب) ( 3و  4و  )5على التوايل.
ب) عالقات التحوط امل�ؤهلة
عند ت�صنيف الأدوات املالية كعالقات حتوط م�ؤهلة� ،أكدت املجموعة ب�أنها تتوقع �أن يكون التحوط نافذ ًا ب�صورة كبرية على مدى فرتة عالقة التحوط.
ج) تقييم الأدوات املالية
مت مناق�شة ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول طرق قيا�س القيمة العادلة يف ال�سيا�سة املحا�سبية (3ب) ( )8و (الإي�ضاح .)6
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .6املوجودات واملطلوبات املالية
القيمة العادلة للأدوات املالية
يتم قيا�س جميع املوجودات واملطلوبات املالية بالتكلفة املطف�أة فيما عدا امل�شتقات واال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة واال�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�ض املتاجرة
والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،وذلك بالرجوع �إىل الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط �أو بالأ�سعار املحددة من قبل الأطراف املقابلة �أو من خالل ا�ستخدام طرق تقييم مثل
طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة.
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن به ا�ستبدال موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني �أطراف على دراية ولديها رغبة يف �إجراء هذه املعامالت �ضمن نطاق الأعمال االعتيادية.
ولهذا فقد ين�ش�أ اختالف بني القيم الدفرتية املدرجة وتقديرات القيمة العادلة .ينطوي تعريف القيمة العادلة على االفرتا�ض با�ستمرارية املجموعة دون وجود �أية نية �أو
حاجة لتقلي�ص حجم العمليات ،ب�شكل مادي� ،أو الدخول يف معامالت ب�شروط لي�ست يف �صالح املجموعة.
تقوم املجموعة بقيا�س القيم العادلة با�ستخدام نظام تدريجي للقيم العادلة املبني �أدناه الذي يو�ضح �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف و�ضع القيا�سات:
امل�ستوى � :1سعر ال�سوق املدرج (غري املعدل) يف �سوق ن�شط لأداة منوذجية.
امل�ستوى � :2أ�ساليب التقييم املبنية على املدخالت القابلة للمالحظة� ،سواء ب�صورة مبا�شرة (وهي الأ�سعار) �أو ب�صورة غري مبا�شرة (وهي امل�شتقة من الأ�سعار) .ت�شتمل
هذه الفئة على الأدوات التي يتم تقييمها با�ستخدام� :أ�سعار ال�سوق املدرجة يف �أ�سواق ن�شطة لأدوات مماثلة� ،أو �أ�ساليب تقييم �أخرى بحيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة
للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من بيانات ال�سوق.
امل�ستوى � :3أ�ساليب التقييم با�ستخدام مدخالت غري قابلة للمالحظة .ت�شتمل هذه الفئة على جميع الأدوات التي ت�ستند �أ�ساليب تقييم مدخالتها على بيانات قابلة وغري
قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غري القابلة للمالحظة �أثر ًا كبري ًا يف تقييم الأداة.
ت�شتمل �أ�ساليب التقييم على �صايف القيمة احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخ�صومة ،ومقارنتها مع �أدوات مماثلة توجد لها �أ�سعار �سوق قابلة للمالحظة ،ومناذج بالك
�سكولز للت�سعري ومناذج التقييم الأخرى .ت�شتمل االفرتا�ضات واملدخالت امل�ستخدمة يف �أ�ساليب التقييم على معدالت فائدة خالية من املخاطر ومعدالت فائدة متداولة،
وجداول االئتمان ،واملدخالت الأخرى التي يتم ا�ستخدامها يف تقدير معدالت اخل�صم �إ�ضاف ًة �إىل �أ�سعار ال�سندات وحقوق امللكية و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار
حقوق امللكية وم�ؤ�شرات وارتباطات الأ�سعار املتوقعة حلقوق امللكية� .إن الهدف من �أ�ساليب التقييم يتمثل بالتو�صل �إىل حتديد للقيمة العادلة التي تعك�س �سعر الأداة املالية
يف تاريخ التقرير ،والتي كان ليتم حتديدها من قبل م�شاركي ال�سوق وفق ًا ل�شروط ال�سوق االعتيادية.
�إن القيم العادلة للأر�صدة لدى امل�صارف والأر�صدة للم�صارف وعقود �إعادة ال�شراء وودائع العمالء التي تكون على الأرجح ق�صرية الأجل و�صدرت ب�أ�سعار ال�سوق ،تقارب
�إىل حد كبري قيمها الدفرتية.
تقدر املجموعة �أن القيمة العادلة ملحفظة القرو�ض وال�سلفيات ال تختلف ب�شكل مادي عن القيمة الدفرتية املدرجة حيث �أن معظم القرو�ض وال�سلفيات حتمل �أ�سعار فائدة
ال�سوق املتغرية ويتم �إعادة ت�سعريها ب�صورة دورية .بالن�سبة للقرو�ض التي انخف�ضت قيمها فقد مت خ�صم التدفقـات النقدية املتوقعـة مبا يف ذلك مبالغ ال�ضمانات املتوقع
املرحلة ب�شكل مادي.
حتقيقها با�ستخدام املعدالت املالئمة مع الو�ضع يف االعتبار وقت التح�صيل ،وال يختلف �صايف الناجت عن القيم ّ
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�سندات ثانوية

مطلوبات �أخرى

قرو�ض متو�سطة الأجل

ودائع العمالء

�أوراق يورو جتارية

عقود �إعادة ال�شراء

�أر�صدة للم�صارف

موجودات �أخرى

ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة

قرو�ض و�سلفيات

عقود �إعادة �شراء عك�سية

�أر�صدة لدى امل�صارف

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية

2.032.689

-

2.032.689

-

-

-

-

-

2.367.250

2.367.250

-

-

-

-

-

-

م�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

1.292.826

-

-

-

-

-

1.292.826

-

حمتفظ بها
لغر�ض املتاجرة
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

19.559.505

-

19.559.505

-

-

-

-

-

متاحة للبيع
�ألف درهم

القيمة العادلة للأدوات املالية (تابع)
املرحلة كما يف  31دي�سمرب :2010
وقيمها
املالية
واملطلوبات
املوجودات
من
فئة
لكل
يبني اجلدول املو�ضح �أدناه ت�صنيف املجموعة
ّ

 .6املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

-

-

-

-

-

-

-

-

1.836.500

-

1.836.500

-

-

-

-

-

حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

136.833.496

-

-

136.833.496

-

-

-

-

قرو�ض و�سلفيات
�ألف درهم

184.839.028

8.312.286

4.808.193

14.458.665

123.130.589

35.053

2.542.896

31.551.346

47.298.642

3.806.967

-

-

10.898.457

14.163.391

-

18.429.827

تكلفة مطف�أة �أخرى
�ألف درهم

186.871.717

8.312.286

6.840.882

14.458.665

123.130.589

35.053

2.542.896

31.551.346

209.188.219

6.174.217

21.396.005

136.833.496

10.898.457

14.163.391

1.292.826

18.429.827

املرحلة
القيم ّ
�ألف درهم
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�سندات ثانوية

مطلوبات �أخرى

قرو�ض متو�سطة الأجل

ودائع العمالء

�أوراق يورو جتارية

عقود �إعادة ال�شراء

�أر�صدة للم�صارف

موجودات �أخرى

ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة

قرو�ض و�سلفيات

عقود �إعادة �شراء عك�سية

�أر�صدة لدى امل�صارف

نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

1.207.339

-

1.207.339

-

-

-

-

-

1.267.242

1.267.242

-

-

-

-

-

-

م�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

1.094.321

-

-

-

-

-

1.094.321

-

حمتفظ بها
لغر�ض املتاجرة
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

17.117.898

-

17.117.898

-

-

-

-

-

متاحة للبيع
�ألف درهم

القيمة العادلة للأدوات املالية (تابع)
املرحلة كما يف  31دي�سمرب :2009
وقيمها
املالية
واملطلوبات
املوجودات
من
فئة
لكل
يبني اجلدول املو�ضح �أدناه ت�صنيف املجموعة
ّ

 .6املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

-

-

-

-

-

-

-

-

1.836.500

-

1.836.500

-

-

-

-

-

حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
�ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

-

132.258.330

-

-

132.258.330

-

-

-

-

قرو�ض و�سلفيات
�ألف درهم

174.717.269

2.852.334

3.900.915

13.236.743

121.205.104

175.221

2.570.289

30.776.663

41.142.898

3.008.271

-

-

557.075

19.520.709

-

18.056.843

تكلفة مطف�أة �أخرى
�ألف درهم

175.924.608

2.852.334

5.108.254

13.236.743

121.205.104

175.221

2.570.289

30.776.663

194.717.189

4.275.513

18.954.398

132.258.330

557.075

19.520.709

1.094.321

18.056.843

املرحلة
القيم ّ
�ألف درهم
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .6املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)

القيمة العادلة للأدوات املالية (تابع)

ت�سل�سل القيم العادلة
يبني اجلدول �أدناه حتليل للأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بنهاية فرتة تقدمي التقرير ،من خالل امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة ،والذي يتم يف �إطاره
ت�صنيف قيا�س القيمة العادلة:
امل�ستوى 1
�ألف درهم

امل�ستوى 2
�ألف درهم

امل�ستوى 3
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

كما يف  31دي�سمرب 2010
املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة

1.292.826

-

-

1.292.826

املوجودات املالية املتاحة للبيع

19.140.267

-

419.238

19.559.505

املوجودات املالية امل�شتقة

1.699

2.365.551

-

2.367.250

املطلوبات املالية امل�شتقة

787

2.031.902

-

2.032.689

20.435.579

4.397.453

419.238

25.252.270

كما يف  31دي�سمرب 2009
املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة

1.094.321

-

-

1.094.321

املوجودات املالية املتاحة للبيع

16.703.327

-

414.571

17.117.898

املوجودات املالية امل�شتقة

115

1.267.127

-

1.267.242

املطلوبات املالية امل�شتقة

836

1.206.503

-

1.207.339

17.798.599

2.473.630

414.571

20.686.800

مت الإف�صاح عن بع�ض املوجودات املالية املتاحة للبيع �ضمن امل�ستوى  3من ت�سل�سل القيم العادلة حيث قامت الإدارة بقيدها بالتكلفة يف ظل غياب البيانات ال�سوقية القابلة
للمالحظة .ر�أت الإدارة �أن التكلفة تتقارب ب�شكل كبري من قيمها العادلة.
يبني اجلدول التايل ت�سوية من الأر�صدة الإفتتاحية �إىل الأر�صدة اخلتامية ملقايي�س القيمة العادلة يف امل�ستوى :3
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

املوجودات املالية املتاحة للبيع
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الر�صيد كما يف  1يناير

414.571

402.818

م�شرتيات

260.281

231.521

ت�سويات

()255.614

()219.768

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

419.238

414.571

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .7نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية

نقد يف ال�صندوق

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

883.438

727.416

�أر�صدة لدى امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة
ودائع احتياطي نقدي

5.132.293

4.783.929

�شهادات �إيداع

9.800.000

8.450.000

ودائع و�أر�صدة �أخرى

-

2.071.369

�أر�صدة لدى م�صارف مركزية �أخرى
ودائع احتياطي نقدي

1.514.883

1.223.847

ودائع و�أر�صدة �أخرى

1.099.213

800.282

18.429.827

18.056.843

�إن ودائع االحتياطي النقدي غري متوفرة لعمليات املجموعة اليومية.

 .8ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

حمفظة املتاجرة
املحافظ املدارة

375.395

211.302

�أدوات دين وملكية

917.431

883.019

1.292.826

1.094.321

� .9أر�صدة لدى امل�صارف
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ح�سابات جارية وحتت الطلب وودائع ب�إ�شعار

1.904.919

1.096.405

ودائع ثابتة

11.598.472

16.782.913

�إيداعات الوكالة

660.000

1.641.391

14.163.391

19.520.709
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .10عقود �إعادة �شراء عك�سية
تقوم املجموعة يف �سياق الأعمال الإعتيادية بالدخول يف عقود �إعادة �شراء عك�سية تقوم فيها الأطراف الأخرى بتحويل املوجودات املالية �إىل املجموعة لغر�ض
التمويل ق�صري الأجل.
املرحلة للموجودات املالية كما يف تاريخ التقرير  10.898مليون درهم ( 557 :2009مليون درهم).
بلغت القيمة ّ

 .11قرو�ض و�سلفيات
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�إجمايل القرو�ض وال�سلفيات

140.908.666

135.573.606

ناق�ص�أ :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

()3.664.081

()2.657.510

ناق�ص ًا :الفوائد املعلقة

()411.089

()657.766

�صايف القرو�ض وال�سلفيات

136.833.496

132.258.330

فيما يلي حتليل لإجمايل القرو�ض وال�سلفيات وفق ًا للقطاعات يف تاريخ التقرير:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

القطاع احلكومي

16.949.791

16.732.726

القطاع العام

37.698.440

36.169.590

القطاع امل�صريف

4.236.794

1.062.590

قطاع ال�شركات/اخلا�ص
القطاع ال�شخ�صي/الأفراد

57.081.619
24.942.022
140.908.666

56.451.653
25.157.047
135.573.606

�إجمايل القرو�ض وال�سلفيات
فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة خالل ال�سنة:
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2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

يف  1يناير

2.657.510

1.549.782

املحمل على ال�سنة خم�ص�ص جماعي

288.133

756.004

خم�ص�ص حمدد

1.071.394

716.746

مبالغ م�سرتدة

()48.962

()28.457

مرجتع خالل ال�سنة

()199.405

()115.992

مبالغ مت حذفها

()104.589

()220.573

يف  31دي�سمرب

3.664.081

2.657.510

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .11قرو�ض و�سلفيات (تابع)

التمويل الإ�سالمي
ت�شتمل القرو�ض وال�سلفيات املذكورة �أعاله على عقود التمويل الإ�سالمية التالية:

�إجارة
مرابحة
م�ضاربة
�أخرى
�إجمايل التمويل والعقود الإ�سالمية
ناق�ص ًا :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
ناق�ص ًا� :أرباح معلقة

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

6.183.730
517.883
14.699
1.106
6.717.418
()59.372
()3.239

3.955.827
424.541
17.459
4.397.827
()56.540
()32.140

6.654.807

4.309.147

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة خالل ال�سنة:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

الر�صيد يف  1يناير
املحمل على ال�سنة
خم�ص�ص جماعي
خم�ص�ص حمدد
مبالغ م�سرتدة
مرجتع خالل ال�سنة
مبالغ مت حذفها وتعديالت �أخرى

56.540

38.298

6.736
213
()4.117

20.468
()2.226

الر�صيد يف  31دي�سمرب

59.372

56.540

فيما يلي �إجمايل الإجارة والقيمة احلالية للحد الأدنى ملدفوعات الإجارة:
2010
�ألف درهم
�إجمايل الإجارة
�أقل من �سنة
من �سنة �إىل خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات
ناق�ص ًا :الدخل امل�ؤجل
�صايف الإجارة

2009
�ألف درهم

954.259
3.683.588
3.029.182
7.667.029
()1.483.299

266.430
2.490.004
2.218.625
4.975.059
()1.019.232

6.183.730

3.955.827
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .11قرو�ض و�سلفيات (تابع)

التمويل الإ�سالمي (تابع)

�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى ملدفوعات الإجارية
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�أقل من �سنة

669.700

105.239

من �سنة �إىل خم�س �سنوات

2.870.764

1.939.894

�أكرث من خم�س �سنوات

2.643.266

1.910.694

6.183.730

3.955.827

 .12اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ا�ستثمارات غري مدرجة

435.950

431.283

ناق�ص ًا :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

()16.712

()16.712

419.238

414.571

ا�ستثمارات مدرجة

19.140.267

16.703.327

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

19.559.505

17.117.898

واملرحلة بالتكلفة ،حيث �أنه ال ميكن تقدير قيمتها
تت�ضمن اال�ستثمارات الغري مدرجة �أ�سهم ملكية غري مدرجة مببلغ � 24.104ألف درهم (� 24.042 :2009ألف درهم)
ّ
العادلة ب�صورة موثوقة.
بلغت قيمة �أدوات الدين �ضمن اتفاقيات �إعادة ال�شراء املت�ضمنة يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة كما يف  31دي�سمرب  2010ما قدره  2.361مليون درهم
( 3.110 : 2009مليون درهم) (�إي�ضاح .)16
حمتفظ بها لال�ستحقاق
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ا�ستثمارات غري مدرجة

1.836.500

1.836.500

�إجمايل اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة

21.396.005

18.954.398

تتكون اال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق على �إ�صدار ديون �سيادية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .13موجــودات �أخرى
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

فوائد م�ستحقة القب�ض

1.210.740

835.285

قبوالت

1.295.000

1.003.259

مدينون متنوعون وذمم مدينة �أخرى

1.301.227

1.169.727

موجودات �ضرائب م�ؤجلة

28.499

41.982

القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات (�إي�ضاح )38

2.367.250

1.267.242

6.202.716

4.317.495

 .14مبانـي ومعـدات
�أرا�ضي ومباين
وحت�سينات
املمتلكات
�ألف درهم
التكلفة
1.296.384
يف  1يناير 2009
659.296
ا�ستحواذات
23.397
حتويالت
()5.392
ا�ستبعادات  /حمذوفات
1.973.685
يف  31دي�سمرب 2009
117.427
ا�ستحواذات
100.340
حتويالت
()21.283
ا�ستبعادات  /حمذوفات
يف  31دي�سمرب 2010
2.170.169
اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة
261.065
يف  1يناير 2009
38.688
املحمل على ال�سنة
()2.398
ا�ستبعادات
خ�سائر انخفا�ض القيمة (�إي�ضاح )34
37.503
يف  31دي�سمرب 2009
334.858
42.399
املحمل على ال�سنة
()9.038
ا�ستبعادات
خ�سائر انخفا�ض القيمة (�إي�ضاح )34
77.001
يف  31دي�سمرب 2010
445.220
املرحلة
القيم ّ
1.638.827
يف  31دي�سمرب 2009
يف  31دي�سمرب 2010
1.724.949

برامج و�أجهزة
احلا�سب الآيل
�ألف درهم

�أثاث ومعدات
املكاتب واخلزائن
الآمنة و�سيارات
�ألف درهم

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد الإجناز
�ألف درهم

�إجمالــي
�ألف درهم

285.419
25.398
37.480
()34.665
313.632
33.663
20.102
()14.838
352.559

175.034
35.446
13.214
()2.838
220.856
50.439
1.796
()17.405
255.686

106.929
153.361
()74.091
186.199
175.252
()122.238
239.213

1.863.766
873.501
()42.895
2.694.372
376.781
()53.526
3.017.627

164.904
39.642
()32.162
172.384
47.853
()13.593
206.644

118.597
22.790
()2.102
139.285
30.892
()14.966
155.211

-

544.566
101.120
()36.662
37.503
646.527
121.144
()37.597
77.001
807.075

141.248
145.915

81.571
100.475

186.199
239.213

2.047.845
2.210.552
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .15أر�صدة للم�صارف
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

م�صارف
ودائع جارية وحتت الطلب وودائع ب�إ�شعار

770.406

912.170

ودائع ثابتة

20.893.196

24.515.065

ودائع ثابتة

4.080.000

1.540.000

25.743.602

26.967.235

م�صارف مركزية
جارية وحتت الطلب

5.807.744

3.809.428

31.551.346

30.776.663

الأر�صدة للم�صارف مقومة بعمالت خمتلفة وحتمل �سعر فائدة يف نطاق � %0إىل � ٪0 :2009( ٪4.2إىل )%4.05

 .16عقود �إعادة ال�شراء
تدخل املجموعة يف اتفاقيات �إعادة ال�شراء يف �سياق �أعمالها االعتيادية والتي تقوم املجموعة مبوجبها بتحويل املوجودات املالية املعرتف بها مبا�شرة �إىل �أطراف �أخرى.
املرحلة للموجودات املالية يف تاريخ التقرير 2.361مليون درهم ( 3.110 : 2009مليون درهم) (�إي�ضاح  )12بالإ�ضافة �إىل املطلوبات املالية املرتافقة البالغة
بلغت القيمة ّ
 2.543مليون درهم ( 2.570 :2009مليون درهم).

� .17أوراق يورو جتارية
قام البنك بت�أ�سي�س برنامج �أوراق اليورو التجارية («برنامج �إي �سي بي») مببلغ � 2.000.000ألف دوالر �أمريكي لإ�صدار �أوراق يورو جتارية تبع ًا لالتفاقية مع �سيتي بنك
ان �أي امل�ؤرخة � 13سبتمرب .2006
�إن ال�سندات القائمة بتاريخ التقرير مقدمة بالدوالر هوجن كوجن وحتمل فائدة تبلغ � ٪1.01سنوي ًا ( :2009دوالر هوجن كوجن  )٪ 0.05وفرتة اال�ستحقاق الأ�صلية لهذه
ال�سندات هي �أقل من � 12شهر ًا (� :2009أقل من �12شهر ًا).

 .18ودائع العمـالء
2010
�ألف درهم
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2009
�ألف درهم

ح�سب نوع احل�ساب:
ح�سابات جارية

28.195.567

27.206.068

ح�سابات توفري

5.151.931

3.898.407

ودائع ب�إ�شعار ولأجل

84.877.678

86.145.757

�شهادات �إيداع

4.905.413

3.954.872

123.130.589

121.205.104

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .18ودائع العمـالء (تابع)

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ح�سب القطاع:
قطاع حكومي

32.090.292

41.954.852

قطاع عام

22.140.648

23.072.481

قطاع �شركات  /خا�ص

41.644.916

32.318.751

قطاع الأفراد

27.254.733

23.859.020

123.130.589

121.205.104

مت خالل ال�سنة حتويل ودائع خا�صة تبلغ  5.606مليون درهم ( 31دي�سمرب  5.606 :2009مليون درهم) من وزارة املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة ذات ا�ستحقاقات
تعاقدية �أ�صلية من � 3إىل � 5سنوات �إىل �سندات ال�شق الثاين امل�ستحقة يف دي�سمرب ( 2016راجع الإي�ضاح .)21
الودائع الإ�سالمية للعمالء
ت�شتمل ودائع العمالء املذكورة �أعاله على الودائع الإ�سالمية للعمالء كالتايل:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ودائع الوكالة

1.949.307

1.449.915

ودائع امل�ضاربة

129.933

77.119

2.079.240

1.527.034

 .19مديونيات متو�سطة الأجل
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

قرو�ض جممعة وت�سهيالت �أخرى

3.489.350

2.824.651

�سندات متو�سطة الأجل

10.969.315

10.412.092

14.458.665

13.236.743
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .19مديونيات متو�سطة الأجل (تابع)

كانت ال�سندات التالية قائمة كما يف  31دي�سمرب:
العملـة

الفائـدة

�سنة
اال�ستحقاق

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

فرنك �سوي�سري
فرنك �سوي�سري
ين ياباين
دوالر �أمريكي
جنيه ا�سرتليني
يورو
يورو
دوالر �أمريكي
دوالر هونغ كونغ
دوالر �أمريكي
دوالر هونغ كونغ
دوالر هونغ كونغ
دوالر �أمريكي
رينغيت ماليزي
دوالر هونغ كونغ
دوالر �أمريكي
دوالر هونغ كونغ
دوالر هونغ كونغ
رينغيت ماليزي

� 3أ�شهر ليبور فرنك �سوي�سري  10 +نقاط
� 3أ�شهر ليبور فرنك �سوي�سري  10 +نقاط
� 3أ�شهر ليبور ين ياباين
� 3أ�شهر ليبور دوالر �أمريكي  30 +نقطة
( (٪ 5.875ثابت)
� 3أ�شهر يوريبور  +فرق متزايد
� 3أ�شهر يوريبور  +فرق متزايد
� 3أ�شهر ليبور دوالر �أمريكي  120 +نقطة
( % 1.65ثابت)
( % 4.5ثابت)
( % 3.8ثابت)
( % 3.9ثابت)
( % 4.25ثابت)
( % 4.75ثابت)
( % 3.40ثابت)
( % 3.71ثابت)
( % 4.32ثابت)
( % 4.45ثابت)
( % 4.90ثابت)

مار�س 2010
مار�س 2010
يونيو 2010
دي�سمرب 2010
فرباير 2012
يونيو 2012
يوليو 2012
�أكتوبر 2012
�أكتوبر 2013
�سبتمرب 2014
�سبتمرب 2014
�أكتوبر 2014
مار�س 2015
يونيو 2015
�سبتمرب 2017
�سبتمرب 2017
�سبتمرب 2017
�سبتمرب 2019
دي�سمرب 2020

2.080.706
168.671
563.842
73.570
87.702
3.229.021
194.713
119.055
2.818.543
577.830
141.605
104.732
145.857
150.844
512.624

677.894
106.629
119.741
3.048.109
2.055.980
620.718
73.460
3.122.050
187.541
114.372
140.206
145.392
-

10.969.315

10.412.092

مل تتعر�ض املجموعة لأي من حاالت عدم ال�سداد للقيمة الأ�صلية والفوائد �أو �أي �إخالل �آخر متعلق بقرو�ض متو�سطة الأجل خالل  2010و .2009

 .20مطلـوبات �أخرى

فوائد م�ستحقة الدفع
قبوالت
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
ح�سابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات �أخرى
القيمة العادلة ال�سالبة للم�شتقات (�إي�ضاح )38
�ضريبة دخل خارجية
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2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

941.507
1.290.312
388.320
2.576.374
2.032.689
53.817
7.283.019

558.843
1.003.259
379.531
2.338.813
1.207.339
62.309
5.550.094

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .20مطلـوبات �أخرى (تابع)

كانت حركة خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني كما يلي:

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

الر�صيد يف  1يناير

379.531

325.686

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

72.821

73.166

املدفوع خالل ال�سنة

()64.032

()19.321

الر�صيد يف  31دي�سمرب

388.320

379.531

لقد قامت املجموعة بتكوين خم�ص�ص ل�ضرائب الإيرادات اخلارجية وفق ًا لتقديرات الإدارة لإجمايل املبلغ امل�ستحق وفق ًا ملعدالت ال�ضريبة ال�سارية �أو ال�سارية ب�شكل جوهري
بتاريخ التقرير .حيثما كان منا�سب ًا ،قامت املجموعة ب�سداد دفعات ال�ضرائب على احل�ساب فيما يتعلق بهذه املطلوبات املقدّرة.
يتم احت�ساب خم�ص�ص �ضرائب الإيرادات اخلارجية لل�سنة وفق ًا ل�صايف �أرباح ال�سنة املعدلة .وفيما يلي حركة هذا املخ�ص�ص:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

يف  1يناير

62.309

85.921

خم�ص�ص لل�سنة (�إي�ضاح )35

88.291

86.428

�ضرائب دخل خارجية مدفوعة �صافية من امل�سرتدات

()96.783

()110.040

يف  31دي�سمرب

53.817

62.309

� .21سندات ثانوية
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�سندات ثانوية – دائرة املالية – �سندات ال�شق الثاين

5.626.908

-

�سندات ثانوية

2.685.378

2.852.334

8.312.286

2.852.334

�سندات ال�شق الثاين الر�أ�سمالية لوزارة املالية
مت خالل ال�سنة حتويل ودائع خا�صة بقيمة  5.606مليون درهم ( 31دي�سمرب  5.606 :2009مليون درهم) من وزارة املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة ،والتي مت
ت�صنيفها �سابق ًا كودائع عمالء �إىل �سندات ال�شق الثاين الر�أ�سمالية امل�ستحقة يف دي�سمرب ( 2016راجع �إي�ضاح  .)18وحتمل فائدة ثابتة مت�صاعدة وتدفع يف �آخر الفرتة
الربع �سنوية .قام البنك بتغطية تعر�ضاته ملخاطر معدالت الفائدة على هذه ال�سندات.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .21سندات ثانوية (تابع)

2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

بند املطلوبات
�إ�صدار  15مار�س 2006

1.099.672

1.097.429

�إ�صدار  28فرباير 2008

1.585.706

1.754.905

2.685.378

2.852.334

بند حقوق امللكية
�إ�صدار  15مار�س 2006

72.926

72.926

�إ�صدار  28فرباير 2008

52.984

52.984

ناق�ص ًا :حتويالت �إ�صدار  15مار�س 2006

()40.502

()40.502

ناق�ص ًا � :إعادة �شراء �إ�صدار  28فرباير 2008

()10.483

()5.696

74.925

79.712

�إ�صدار  15مار�س :2006
طبق ًا لن�شرة االكتتاب ل�سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة  2.5مليار درهم ت�ستحق يف  15مار�س  ،2016قام بع�ض حاملي ال�سندات مبمار�سة خيار حتويل هذه ال�سندات �إىل
�أ�سهم عادية يف البنك يف  15مار�س ( 2008الذكرى ال�سنوية الثانية) .بلغت القيمة الإ�سمية لل�سندات املحولة � 1.388.475ألف درهم م�ؤدية �إىل زيادة ر�أ�س مال البنك
مببلغ � 55.874ألف درهم وزيادة الإحتياطي اخلا�ص مببلغ � 1.332.601ألف درهم .ونق�ص يف حقوق امللكية امل�صنفة � 40.502ألف درهم.
مت عر�ض ال�سندات القابلة للتحويل �أعاله يف بيان املركز املايل املوحد كالآتي:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

متح�صالت من �إ�صدار �سندات قابلة للتحويل

2.500.000

2.500.000

ناق�ص ًا :مبالغ م�صنفة �ضمن بند حقوق امللكية

()72.926

()72.926

املرحلة على بند املطلوبات عند االعرتاف املبدئي
القيمة ّ

2.427.074

2.427.074

ي�ضاف :الفوائد املطف�أة املرتاكمة

20.571

18.328

ناق�ص ًا :بند املطلوبات املحول

()1.347.973

()1.347.973

املرحلة على بند املطلوبات
القيمة ّ

1.099.672

1.097.429

ميلك البنك خيار ا�سرتداد هذه ال�سندات يف الذكرى ال�سنوية اخلام�سة وب�شكل ربع �سنوي بعد ذلك.
يتم احت�ساب الفائدة على ال�سندات على �أ�سا�س العائد الفعلي عرب احت�ساب �سعر الفائدة الفعلي ل�سندات م�شابهة غري قابلة للتحويل على بند املطلوبات لل�سندات القابلة
للتحويل .بلغ �سعر الفائدة الفعلي يف  31دي�سمرب  2010ما قدره .)%2.191 : 2009( ٪2.34
نتيجة لإ�صدار �أ�سهم املنحة ،مت تغيري �سعر التحويل �إىل  23.22درهم لل�سهم ،ومت �إخطار �سوق �أبوظبي للأوراق املالية بذلك بتاريخ  16مار�س .2010
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� .21سندات ثانوية (تابع)

�إ�صدار  28فرباير 2008
كما قام البنك يف  28فرباير  2008ب�إ�صدار �سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة  2مليار درهم ت�ستحق بتاريخ  28فرباير  ،2018وذلك بنا ًء على موافقة اجتماع اجلمعية
العمومية غري االعتيادية املنعقد يف � 5سبتمرب  .2007حتمل هذه ال�سندات معدل فائدة يعادل � 3أ�شهر ايبور ناق�ص ًا  ٪0.25تدفع ب�شكل ربع �سنوي.
مت عر�ض هذه ال�سندات القابلة للتحويل �أعاله يف بيان املركز املايل املوحد كالآتي:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

متح�صالت من �إ�صدار �سندات قابلة للتحويل

2.000.000

2.000.000

ناق�ص ًا :مبالغ م�صنفة �ضمن بند حقوق امللكية

()52.984

()52.984

القيمة املحملة على بند املطلوبات عند االعرتاف املبدئي

1.947.016

1.947.016

ي�ضاف :الفوائد املطف�أة املرتاكمة

23.916

17.193

املرحلة للمطلوبات املعاد �شرائها
القيمة ّ

()385.226

()209.304

القيمة املحملة على بند املطلوبات

1.585.706

1.754.905

يتم احت�ساب الفائدة على ال�سندات على �أ�سا�س العائد الفعلي ،عرب احت�ساب �سعر الفائدة الفعلي ل�سندات م�شابهة غري قابلة للتحويل على بند املطلوبات لل�سندات القابلة
للتحويل .بلغ �سعر الفائدة الفعلي يف  31دي�سمرب  2010ما قدره .)٪1.80 :2009( ٪2.02
يجوز حتويل هذه ال�سندات �إىل �أ�سهم ر�أ�س مال عادية للبنك ،بنا ًء على طلب حاملها ،فيما بني  28مايو  2008ولغاية قبل ع�شرة �أيام من �أول تاريخ طلب يف  28فرباير ،2013
ب�سعر حتويل  21.02درهم لل�سهم العادي (الحق ًا لإ�صدار �أ�سهم املنحة) .كما ميلك البنك خيار �إ�سرتداد هذه ال�سندات يف �أول تاريخ طلب وذلك يف  28فرباير .2013
ت�شكل ال�سندات الثانوية القابلة للتحويل جزء ًا من ال�شق الثاين لر�أ�س مال البنك.
قام البنك خالل ال�سنة ب�إعادة �شراء ما قيمته  181مليون درهم ( 215 :2009مليون درهم) من هذا الإ�صدار من ال�سوق مقابل مبلغ  154مليون درهم (159 :2009
مليون درهم) .نتيجة لذلك ،انخف�ض �إجمايل البنود القائمة من املطلوبات وحقوق امللكية مبقدار � 175.922ألف درهم (� 209.304 :2009ألف درهم) و� 4.787ألف
درهم (� 5.696 :2009ألف درهم) على التوايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت االعرتاف �ضمن بيان الدخل املوحد ب�أرباح بقيمة � 26.669ألف درهم ناجتة عن عملية الت�صفية
(� 55.403 :2009ألف درهم).
القيمة العادلة
املرحلة على بند املطلوبات لل�سندات القابلة للتحويل قيمها العادلة احلالية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة.
تعك�س القيمة ّ
مل تتعر�ض املجموعة لأي من حاالت عدم ال�سداد للقيمة الأ�صلية والفوائد �أو �أي �إخالل �آخر متعلق ب�سندات ثانوية قابلة للتحويل خالل  2010و .2009
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 .22ر�أ�س املال واالحتياطيات
ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س املـال امل�صرح لدى البنك من  2.392مليون �سهـم عادي بقيمة درهم واحد لكل �سهم ( 2.174 :2009مليون �سهم بقيمة درهم واحد لكل �سهم) .يتكون ر�أ�س
املـال امل�صدر واملدفوع بالكامل كما يف  31دي�سمرب  2010من � 2.391.703ألف �سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل �سهم (� 2.174.275 : 2009ألف �سهم عادي بقيمة
درهم واحد لكل �سهم).
االحتياطـي القانوين
يقت�ضي قانون ال�شـركات التجاريـة يف دولـة االمارات العربيـة املتحـدة رقم ( )8لعام ( 1984وتعديالته) واملادة  56من بنود الت�أ�سي�س للبنك حتويل  ٪10من �صايف الأرباح
ال�سنوية �إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ ر�صيد االحتياطي القانوين  ٪50من قيمة ر�أ�س املـال املدفوع� .إن االحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
االحتياطـي اخلـا�ص
تتم التحويالت �إىل االحتياطي اخلا�ص مبوجب القانون االحتادي رقم  10لعام  1980واملادة رقم  56من بنود الت�أ�سي�س للبنك والتي تنـ�ص على �أن يتم حتويل ما ال يقل عن
 ٪10من �صايف الأرباح ال�سنوية �إىل االحتـياطي حتى يبلغ الر�صيد  ٪50من قيمة ر�أ�س املال املدفوع� .إن االحتياطي اخلا�ص غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
توزيعات الأرباح
مت �سداد توزيعات الأرباح النقدية التالية من قبل املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2010

2009

�ألف درهم

�ألف درهم

توزيعات نقدية  0.1لكل �سهم عادي ( 0.3 :2009درهم)

217.428

592.984

� ٪ 10أ�سهم منحة (� ٪ 10 :2009أ�سهم منحة) م�صدرة

217.428

197.661

توزيعات مقرتحة
يف  1فرباير  ،2011اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية بقيمة  0.3درهم لل�سهم العادي و�أ�سهم منحة بقيمة  0.1 :2009( ٪ 20توزيع �أرباح نقدية بقيمة  0.1درهم
لل�سهم العادي و�أ�سهم منحة بقيمة  ) ٪ 10فيما يتعلق بـ  2010وهو متوقف على موافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية العمومية.
احتياطيات �أخرى
احتياطيات �أخرى ت�شمل الآتي:
 )1االحتياطـي العام
�إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على امل�ساهمني بنا ًء على تو�صيات جمل�س الإدارة للم�ساهمني .يف  15مار�س  2010مت املوافقة يف �إجتماع اجلمعية العمومية على حتويل
 2.1مليار درهم ( 2 :2009مليار درهم) �إىل االحتياطي العام.
 )2احتياطي القيمة العادلة
ي�شتمل احتياطي القيمة العادلة على �صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�ض املتاجرة �إىل �أن يتم �إيقاف االعرتاف بهذه
اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمها واحتياطي حتوط التدفقات النقدية.
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 .22ر�أ�س املال واالحتياطيات (تابع)

احتياطيات �أخرى (تابع)

 )2احتياطي القيمة العادلة (تابع)

2010

2009

�ألف درهم

�ألف درهم

احتياطي �إعادة التقييم – اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة
يف  1يناير

()841.388

()846.865

النق�ص ( /الزيادة) يف اخل�سائر غري املحققة خالل ال�سنة

326.288

()172.013

�صايف اخل�سائر املحققة خالل ال�سنة يف بيان الدخل املوحد

100.494

177.490

يف  31دي�سمرب

()414.606

()841.388

احتياطي التحوط  -حتوطات التدفقات النقدية
يف  1يناير

()3.835

214.554

التغريات يف القيمة العادلة

3.835

()218.389

يف  31دي�سمرب

-

()3.835

الإجمايل يف  31دي�سمرب

()414.606

()845.223

تعترب حتوطات التدفقات النقدية ب�شكل �أ�سا�سي مقابلة لل�سندات متو�سطة الأجل� .إن الفرتة املتوقع خاللها حدوث التدفقات النقدية ،واملتوقع منها �أن ت�ؤثر على الأرباح �أو
اخل�سائر ،هي الفرتة نف�سها للمديونيات متو�سطة الأجل.
 )3احتياطي حتويل العمالت الأجنبية
ميثل احتياطي حتويل العمالت الأجنبية الإختالفات التي تنتج من حتويل �صايف املوجودات االفتتاحية.

� .23سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية  -حكومة �أبوظبي
�ضمن برنامج حكومة �أبوظبي لعام  2009املتعلق بدعم ر�أ�س مال البنوك ،قام البنك ب�إ�صدار �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية القانونية (“ال�سندات”) بقيمة  4مليارات
درهم� .إن هذه ال�سندات لي�س لها تاريخ �سداد حمدد وثانوية وغري م�ضمونة وحتمل فوائد ثابتة تدفع يف �آخر املدة ب�شكل ن�صف �سنوي ،الحق ًا لذلك �ستحمل ال�سندات فائدة
تعادل � 6أ�شهر ايبور بالإ�ضافة �إىل هام�ش ربح ثابت .ميلك البنك خيار عدم �سداد �أي من ال�سندات بنا ًء على تقديره اخلا�ص .كما ال يحق حلملة تلك ال�سندات املطالبة بها
ويف حال عدم �سداد الفائدة ال يعترب هذا احلدث تخلف ًا عن �سدادها.
مت املوافقة على الإ�صدار خالل اجلمعية العمومية غري الإعتيادية التي عقدت يف  11مار�س  .2009قرر البنك القيام ب�سداد �سندات بقيمة  240مليون درهم خالل ال�سنة
( 120 : 2009مليون درهم).
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 .24برنامج خيارات الأ�سهم
قام البنك خالل عام  2008ب�إطالق برنامج �سداد يرتكز على �أ�سهم ("الربنامج") لنخبة من املوظفني ،فرتة �صالحيتها ثالث �سنوات وميكن ممار�سته خالل الثالث
�سنوات الالحقة.
قام البنك ا�ستئناف ًا لربنامج خيارات الأ�سهم احلايل ،مبنح �شريحة تت�ضمن � 4.839ألف من خيارات الأ�سهم للموظفني امل�ستحقني خالل ال�سنة (� 5.461 : 2009ألف
خيارات الأ�سهم).
يخ�ضع كل خيار ب�صفة عامة لفرتة منح � 3سنوات وفرتة ممار�سة � 3سنوات� .إن ال�شرط الرئي�سي للمنح هو �أن يكون حامل اخليار م�ستمر يف العمل مع بنك �أبوظبي الوطني
يف تاريخ املنح .ي�سقط اخليار بعد � 6سنوات من تاريخ املنح ،ب�صرف النظر عما �إذا كان مت ممار�سته �أم ال.
فيما يلي عدد خيارات الأ�سهم:
2010
عدد اخليارات
�ألف

2009
عدد اخليارات
�ألف

القائمة يف  1يناير

19.796

14.653

متنازل عنها خالل ال�سنة

()693

()318

املمار�سة خالل ال�سنة

-

-

املمنوحة خالل ال�سنة

4.839

5.461

القائمة يف  31دي�سمرب

23.942

19.796

القابلة للممار�سة يف  31دي�سمرب

-

-

نتيجة لإ�صدار �أ�سهم منحة ،مت يف  24مار�س  2010تعديل �سعر املمار�سة من  17.28درهم �إىل  15.55درهم .لل�سهم ( 19.20 :2009درهم �إىل  17.28درهم)� .إن �سعر
املمار�سة لكافة اخليارات القائمة كما يف  31دي�سمرب  2010هو  15.55درهم ( 17.28 :2009درهم) وذات �أعمار تعاقدية تبلغ � 6سنوات.

� .25إيـرادات الفوائـد
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2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

فوائد من امل�صارف املركزية

78.562

100.811

فوائد من امل�صارف الأخرى

383.640

347.273

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

13.614

44.165

ا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة

857.762

699.841

قرو�ض و�سلفيات للعمالء

5.813.280

5.505.385

7.146.858

6.697.475

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .26م�صروفات الفوائـد
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

فوائد للم�صارف

205.751

449.203

عقود �إعادة ال�شراء مع امل�صارف

19.100

26.314

�أوراق يورو جتارية

221

856

ودائع العمالء

993.518

1.394.810

�شهادات �إيداع

103.930

104.330

مديونيات متو�سطة الأجل

464.444

182.786

�سندات ثانوية

342.281

97.643

2.129.245

2.255.942

�.27إيرادات عقود التمويل الإ�سالمي
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�إجارة

245.073

142.803

مرابحة

37.790

36.833

م�ضاربة

362

220

283.225

179.856

 .28ح�صة املودعني من الأرباح
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ودائع الوكالة

49.599

48.957

ودائع امل�ضاربة

1.363

602

ودائع �أخرى

1.036

629

51.998

50.188
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� .29صايف �إيرادات ر�سوم وعموالت
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�إيرادات ر�سوم وعموالت
خطابات اعتماد
خطابات �ضمان
�إيرادات و�ساطة� ،صافية
طرح عام �أويل لالكتتاب يف �أ�سهم
�إدارة موجودات وخدمات ا�ستثمارية
ر�سوم م�شاركة يف املخاطر
ر�سوم �إقرا�ض ال�شركات والأفراد
ر�سوم �أر�صدة احل�سابات املنخف�ضة
عموالت على التحويالت
�إيرادات �أخرى

146.254
223.890
22.083
879
109.606
61.564
659.990
26.053
33.262
176.997

129.117
188.547
37.685
30
131.380
45.253
552.363
23.688
25.742
169.932

�إجمايل �إيرادات الر�سوم والعموالت

1.460.578

1.303.737

م�صروفات الر�سوم والعموالت
عموالت و�ساطة
ر�سوم ت�شغيلية
ر�سوم بطاقات االئتمان
عموالت �أخرى

12.303
4.309
102.995
79.098

12.999
5.174
65.535
84.343

�إجمايل م�صروفات الر�سوم والعموالت

198.705

168.051

�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت

1.261.873

1.135.686

حم�صلة من قبل املجموعة على خدمات االئتمان والوكالة حيث تقوم املجموعة باالحتفاظ �أو ا�ستثمار موجودات
ر�سوم �إدارة موجودات وخدمات ا�ستثمارية تت�ضمن ر�سوم ّ
بالنيابة عن عمالئها.

� .30صايف �إيرادات اال�ستثمارات
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�صايف الأرباح املحققة والغري حمققة من اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر وامل�شتقات املالية

198.728

209.115

�صايف الأرباح الناجتة من بيع اال�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة

122.479

10.834

�إيرادات توزيعات الأرباح

2.191

2.879

323.398

222.828

مت بيان �إيرادات الفوائد من �أدوات الدين امل�صنفة كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر وكذلك �أدوات الدين امل�صنفة كا�ستثمارات لغري غر�ض املتاجرة �ضمن �إيرادات الفوائد.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .31صايف �أرباح حتويل العمالت الأجنبية
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

خ�سائر املتاجرة و�إعادة حتويل العمالت الأجنبية والأدوات امل�شتقة ذات ال�صلة

()38.297

()65.316

التعامالت مع العمالء

312.188

429.207

273.891

363.891

 .32الإيرادات الت�شغيلية الأخرى
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

�أرباح من �إعادة �شراء �سندات م�صدرة قابلة للتحويل

26.669

55.403

�أخرى

43.863

50.043

70.532

105.446

 .33م�صروفات عمومية و�إدارية وم�صروفات ت�شغيلية �أخرى
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

تكاليف املوظفني

1.491.106

1.310.357

م�صروفات عمومية و�إدارية �أخرى

538.963

461.274

ا�ستهالك

121.144

101.120

تربعات وهبات

34.789

25.612

2.186.002

1.898.363
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
� .34صايف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

خم�ص�صات جماعية للقرو�ض وال�سلفيات (�إي�ضاح )11

288.133

756.004

خم�ص�صات خا�صة للقرو�ض وال�سلفيات (�إي�ضاح )11

1.071.394

716.746

عك�س خم�ص�صات القرو�ض وال�سلفيات (�إي�ضاح )11

()199.405

()115.992

ا�سرتداد خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض (�إي�ضاح )11

()48.962

()28.457

حذف قرو�ض و�سلفيات منخف�ضة القيمة اىل بيان الدخل املوحد
ا�سرتداد قرو�ض مت حذفها �سابق ًا

4.672

7.762

()2.315

()371

خم�ص�صات لال�ستثمارات

16.253

34.618

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املوجودات غري مالية* (�إي�ضاح )14

77.001

37.503

1.206.771

1.407.813

*قامت املجموعة خالل ال�سنة بتعديل االفرتا�ضات للقيمة امل�ستخدمة لبع�ض املمتلكات اململوكة بغر�ض اال�ستخدام من قبل املجموعة ،نتج عن هذه التعديالت �إ�ضافة
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة مببلغ � 77.001ألف درهم (� 37.503 :2009ألف درهم).

 .35م�صاريف �ضرائب الدخل اخلارجية
بالإ�ضافة �إىل التعديالت اخلا�صة بال�ضرائب امل�ؤجلة ،يتم احت�ساب حممل ال�سنة على �أ�سا�س �صايف �أرباح ال�سنة املعدل وفق ًا ملعدالت ال�ضريبة املطبقة يف املناطق
اخلارجية املعنية.
كان املحمل �ضمن بيان الدخل املوحد خالل ال�سنة كما يلي:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )20

88.291

86.428

تعديالت متعلقة بال�ضرائب امل�ؤجلة

14.311

()13.489

102.602

72.939

 .36النقد وما يعادله
ي�شتمل النقد وما يعادله املدرج يف بيان التدفقات النقدية املوحد على املبالغ التالية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ اال�ستحواذ/الإيداع:
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2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية

11.548.833

13.149.360

�أر�صدة لدى امل�صارف

9.427.746

14.467.827

النقد وما يعادله

20.976.579

27.617.187

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .37االلتزامات واالرتباطات الطارئة
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

خطابات اعتماد

36.744.734

27.582.601

خطابات �ضمان

47.854.797

47.081.690

التزامات تقدمي ت�سهيالت ائتمانية غري م�سحوبة

24.364.556

31.889.711

�ضمانات مالية

10.066.405

4.631.117

119.030.492

111.185.119

مت بيان التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية والر�أ�سمالية كما يف تاريخ التقرير على ال�شكل املو�ضح �أدناه:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

التزامات مل�صروفات ر�أ�سمالية م�ستقبلية

55.179

131.480

التزامات ملدفوعات م�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية للمباين

150.981

127.750

206.160

259.230

119.236.652

111.444.349

�إجمـــايل االلتزامات واالرتباطات الطارئة
تلتزم املجموعة مبوجب خطابات االعتماد وخطابات ال�ضمان بالدفع نياب ًة
عن عمالئها عند تقدمي امل�ستندات �أو يف حالـة �إخفاق ه���ؤالء العمالء بالوفاء
بالتزاماتهم وفق ًا ل�شروط العقد.

تتمثل عقود املقاي�ضة باالتفاقيات املربمة بني املجموعة والأطراف الأخرى لتبادل
التدفقات النقدية امل�ستقبلية وفق ًا للمبالغ الإ�سمية املتفق عليها .تتمثل عقود
املقاي�ضة التي غالب ًا ما ت�ستخدمها املجموعة بعقود مقاي�ضة �أ�سعار فائدة وعقود
مقاي�ضة ت�أخر �سداد القرو�ض.

االلتزامات لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية متـثل ارتباطات تعاقدية لتقدمي قرو�ض
وت�سهيالت ائتمانية جتدد تلقائي ًا .وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ �صالحية
حمددة� ،أو ت�شتمل على �شروط لإلغائها وقد تتطلب دفع ر�سوم .ونظر ًا لإمكانية
انتهاء �صالحية هذه العقود دون القيام ب�سحب الت�سهيالت ،ف�إن �إجمايل القيم
التعاقدية ال متثل بال�ضرورة التزامات نقدية م�ستقبلية.

متثل عقود اخليارات باالتفاقيات التعاقدية التي تعطي احلق ،ولي�س االلتزام،
ل�شراء �أو بيع مقدار حمدد من ال�سلع �أو الأدوات املالية ب�سعر ثابت �إما بتاريخ
م�ستقبلي حمدد �أو يف �أي وقت خالل فرتة زمنية حمددة.

يف تاريخ التقرير ،كان لدى املجموعة التزامات لال�ستثمار يف �إ�صدار ديون �سيادية
مببلغ ال �شيء �ألف درهم (� 7.346.000 : 2009ألف درهم).

يتم قيا�س امل�شتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع للأ�سعار املدرجة يف �سوق
ن�شط �أو الأ�سعار املقدمة من الأط��راف املقابلة �أو طرق التقييم مثل التدفقات
النقدية املخ�صومة.

كما بلغت التزامات دفعات الإيجار الت�شغيلية التي ت�ستحق بعد �أكرث من �سنة حوايل
 107مليون درهم ( 91.5 : 2009مليون درهم).

 .38الأدوات املالية امل�شتقة
تقـوم املجموعة� ،ضمن �سياق �أعمالها االعتيادية ،ب���إج��راء معامالت متنوعة
تت�ضمن �أدوات مالية م�شتقة .وت�شتمل الأدوات املالية امل�شتقة على العقود الآجلة
والعقود امل�ستقبلية وعقود املقاي�ضة وعقود اخليارات .تتمثل العقود الآجلة والعقود
امل�ستقبلية بالتزامات �شراء �أو بيع عمالت �أجنبية �أو �سلع �أو �أدوات مالية يف تاريخ
م�ستقبلي حمدد مقابل �سعر حمدد.

يو�ضـح اجلدول املبني �أدناه القيم املوجبة وال�سالبة العادلة للأدوات املالية امل�شتقة
والتي تعادل القيمـة العادلة ،بالإ�ضافة �إىل املبالغ الإ�سمية التي مت حتليلها وفق ًا
ال�ستحقاقها .ميثل املبلغ الإ�سمي مبلغ الأ�صل املتعلق بامل�شتقات املالية �أو معدل
الإ�سناد �أو م�ؤ�شر الأ�سعار والذي يتـم على �أ�سا�سه قيا�س التغري يف قيمة امل�شتقـات.
تدل املبالغ الإ�سمية على حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وال تعطي م�ؤ�شر ًا
ملخاطر ال�سوق �أو خماطر االئتمان.
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الإجمايل

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة بعمالت خمتلفة

حمتفظ بها كتحوط للتدفقات النقدية:

عقود مقاي�ضة �إجمايل العائدات

عقود مقاي�ضة عمالت

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

حمتفظ بها كتحوط للقيم العادلة:

عقود خيارات العمالت وعقود �آجلة ل�صرف عمالت �أجنبية

منتجات منظمة

عقود م�ستقبلية لأ�سعار الفائدة

عقود �شراء �أوراق مالية �آجلة

عقود خيارات �سندات

عقود مقاي�ضة عمالت

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة بعمالت خمتلفة

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة

يف  31دي�سمرب 2010

 .38الأدوات املالية امل�شتقة (تابع)

2.367.250

-

-

465.480

-

14.775

450.705

1.901.770

130.289

263.892

1.428

-

271

-

385.884

1.120.006

2.032.689

-

-

403.141

-

91.857

311.284

1.629.548

2.302

263.892

456

-

331

-

388.155

974.412

310.252.178

-

-

24.344.326

13.752

4.321.327

20.009.247

285.907.852

108.528.148

24.894.053

9.627.099

11.000

29.440.210

-

4.437.549

108.969.793

القيمة ال�سوقية القيمة ال�سوقية املبلغ
الإ�سمي
ال�سالبة
املوجبة
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

121.547.722

-

-

13.752

13.752

-

-

121.533.970

69.025.534

-

9.627.099

11.000

29.440.210

-

-

13.430.127

�أقل من ثالثة
�أ�شهر
�ألف درهم

64.698.336

-

-

2.255.437

-

80.334

2.175.103

62.442.899

34.826.965

-

-

-

-

-

4.437.549

23.178.385

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �سنة
�ألف درهم

61.968.404

-

-

5.907.243

-

398.070

5.509.173

56.061.161

4.405.869

21.882.400

-

26.880.702

-

-

8.881.687

-

1.771.666

7.110.021

17.999.015

269.780

223.700

35.157.014

-

-

7.286.207

-

2.071.257

5.214.950

27.870.807

-

-

-

-

-

2.787.953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.772.892

17.505.535

25.082.854

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات
�ألف درهم

من ثالث �سنوات �أكرث من
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات
�ألف درهم
�ألف درهم

 ----------------------------املبالغ الإ�سمية وفق ًا للإ�ستحقاق ----------------------------
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الإجمايل

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة بعمالت خمتلفة

حمتفظ بها كتحوط للتدفقات النقدية:

عقود مقاي�ضة عمالت

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

حمتفظ بها كتحوط للقيم العادلة:

عقود خيارات العمالت وعقود �آجلة ل�صرف عمالت �أجنبية

منتجات منظمة

عقود م�ستقبلية لأ�سعار الفائدة

عقود �شراء �أوراق مالية �آجلة

عقود خيارات �سندات

عقود مقاي�ضة عمالت

عقود مقاي�ضة مرتبطة مب�ؤ�شرات

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة بعمالت خمتلفة

عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة

يف  31دي�سمرب 2009

 .38الأدوات املالية امل�شتقة (تابع)

1.267.242

-

-

212.423

161.361

51.062

1.054.819

31.276

62.240

115

-

-

36.126

-

-

925.062

1.207.339

3.835

3.835

301.033

20.775

280.258

902.471

9.748

56.808

836

-

-

-

-

-

835.079

203.426.770

981.540

981.540

22.004.776

5.832.520

16.172.256

180.440.454

60.417.421

20.521.212

1.444.870

7.346

8.059.008

32.208.509

-

2.571.100

55.210.988

القيمة ال�سوقية القيمة ال�سوقية املبلغ
الإ�سمي
ال�سالبة
املوجبة
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

66.981.117

821.300

821.300

5.287.008

5.287.008

-

60.872.809

32.075.294

1.333.961

1.444.870

7.346

-

23.440.238

-

2.571.100

-

�أقل من ثالثة
�أ�شهر
�ألف درهم

59.590.648

160.240

160.240

269.818

269.818

-

59.160.590

26.435.363

14.777.782

-

-

8.059.008

8.117.777

-

-

1.770.660

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �سنة
�ألف درهم

26.193.551

-

-

8.025.829

275.694

7.750.135

18.167.722

1.539.464

1.486.092

-

-

-

650.494

-

-

14.491.672

من �سنة
�إىل ثالث �سنوات
�ألف درهم

32.305.690

-

-

7.374.740

-

7.374.740

24.930.950

367.300

801.265

-

-

-

-

-

-

23.762.385

18.355.764

-

-

1.047.381

-

1.047.381

17.308.383

-

2.122.112

-

-

-

-

-

-

15.186.271

من ثالث �سنوات �أكرث من
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات
�ألف درهم
�ألف درهم

 ----------------------------املبالغ الإ�سمية وفق ًا للإ�ستحقاق ----------------------------
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 .38الأدوات املالية امل�شتقة (تابع)

�إن القيم املوجبة/ال�سالبة العادلة املتعلقة بامل�شتقات متثل الأرباح/اخل�سائر على التوايل الناجتة عن تقييم �أدوات التحوط ب�صورة عادلة .وال ت�شري هذه املبالغ �إىل �أي
املرحلة للقرو�ض وال�سلفيات واال�ستثمارات املحتفظ بها لغري املتاجرة املغطاة بالتحوط.
خ�سائر حالية �أو م�ستقبلية ،حيث مت تعديل القيم املوجبة/ال�سالبة املماثلة �إىل القيم ّ
امل�شتقات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة
ت�ستخدم املجموعة امل�شتقات ،غري امل�صنفة كم�ؤهلة لعالقات حتوط ،وذلك لإدارة تعر�ضاتها ملخاطر العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة وخماطر االئتمان .وت�شتمل الأدوات
امل�ستخدمة ب�صورة رئي�سية على عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة والعمالت وعقود �آجلة� .إن القيم العادلة لتلك امل�شتقات مبينة يف اجلدول املو�ضح �أعاله.
امل�شتقات املحتفظ بها كعقود حتوط للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة للتحوط من التغريات يف القيمة العادلة الناجتة عن املوجودات املحددة والتي حتمل فائدة مثل القرو�ض وال�سلفيات
واال�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�ض املتاجرة .ت�ستخدم املجموعة عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة وعقود مقاي�ضة عمالت لتغطية خماطر العمالت املحددة
ب�صفة خا�صة.
امل�شتقات املحتفظ بها كعقود حتوط للتدفقات النقدية
ت�ستخدم املجموعة عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة بعمالت خمتلفة للحماية من خماطر العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار الفائدة الناجتة عن �إ�صدار �سندات متو�سطة الأجل
بعمالت �أجنبية .التزمت املجموعة جوهري ًا بال�شروط الهامة اخلا�صة بعقود مقاي�ضة العمالت املختلفة وال�سندات متو�سطة الأجل بعمالت �أجنبية.

 .39الأطراف ذات العالقة
هوية الأطراف ذات العالقة
ت�شتمل الأطراف ذات العالقة على كبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار موظفي �إدارة املجموعة و�شركاتهم ذات ال�صلة .يتم اعتماد �شروط هذه املعامالت من قبل
�إدارة املجموعة وهي تتما�شى مع ال�شروط املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة �أو الإدارة.
ال�شركة الأم واجلهة املهيمنة العليا
الحق ًا لبنود القانون رقم ( )16لعام  ،2006واملتعلق ب�إن�شاء جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار ("املجل�س") ،قامت ال�شركة الأم ال�سابقة بتحويل ر�أ�س املال �إىل املجل�س �إعتبار ًا من
 1فرباير .2007
تعترب حكومة �أبوظبي هي اجلهة املهيمنة العليا.
تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة
مكاف�آت املوظفني ق�صرية الأجل

49.140

48.215

تعوي�ضات التقاعد للموظفني

1.241

1.217

مكاف�آت نهاية اخلدمة

1.313

1.159

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

4.950

4.452

قرر البنك القيام ب�سداد �سندات فيما يخ�ص �سندات ال�شق الأول اخلا�صة بحكومة �أبوظبي لر�أ�س مال البنك خالل ال�سنة بقيمة  240مليون درهم ( 120 :2009مليون درهم).
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 .39الأطراف ذات العالقة (تابع)

ال�شروط والأحكام
مت تقدمي القرو�ض وال�سلفيات �إىل الأطراف ذات العالقة خالل العام مبعدل فائــدة ترتاوح من � ٪ 1إىل � ٪ 13سنوي ـ ًا (� ٪1 : 2009إىل � ٪13.37سنوي ًا).
ترتاوح الفوائد املحققة على ودائع العمالء من قبل الأطراف ذات العالقة خالل العام من ال �شيء (ح�سابات ال حتمل فوائد) �إىل � ٪ 2سنوي ًا ( : 2009ال �شيء �إىل � ٪5سنوي ًا).
ترتواح الر�سوم والعموالت املحققة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل العام من � ٪ 0.50إىل � ٪ 1.00سنوي ًا (� ٪0.50 : 2009إىل .)٪1
ترتاوح ال�ضمانات على القرو�ض املمنوحة للأطراف ذات العالقة من كونها م�ضمونة ب�شكل كامل �إىل غري م�ضمونة.
الأر�صدة
فيما يلي الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة يف تاريخ التقرير:
�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وكبار
موظفي الإدارة
�ألف درهم

كبار
امل�ساهمني
�ألف درهم

�أخرى
�ألف درهم

القرو�ض وال�سلفيات

872.518

198.810

1.611.069

2.682.397

ودائع العمــالء

398.867

2.000

21.941.470

22.342.337

18.094.893

التزامات طارئة

413.092

-

25.992.612

26.405.704

23.033.890

2010
الإجمايل
�ألف درهم

2009
الإجمايل
�ألف درهم
2.522.335

ت�شتمل "�أخرى" على م�ؤ�س�سات حكومة �أبوظبي.
املعامالت
فيما يلي املعامالت التي متت خالل ال�سنة مع الأطراف ذات العالقة:
�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وكبار
موظفي الإدارة
�ألف درهم

كبار
امل�ساهمني
�ألف درهم

�أخرى
�ألف درهم

�إيرادات الر�سوم والعموالت

3.965

-

357

4.322

�إيرادات الفوائد

31.018

9.350

80.080

120.448

354.670

م�صروفات الفوائد

3.593

181

125.635

129.409

103.041

2010
الإجمايل
�ألف درهم

2009
الإجمايل
�ألف درهم
6.017

مل يتم �إدراج خم�ص�ص النخفا�ض القيمة على القرو�ض وال�سلفيات املقدمة لأطراف ذات عالقة �أو على االلتزامات الطارئة ال�صادرة بحق �أطراف ذات عالقة خالل ال�سنة
(  :2009ال �شيء).
نظر ًا لنفاذ ت�أثري اجلهة املهيمنة ومن�ش�آتها التابعة ،ف�إنه من غري العملي الإف�صاح الكامل عن معامالت الأطراف ذات العالقة وفق ًا ملا ين�ص عليه املعيار املحا�سبي الدويل
رقم .24
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 .40التحليل القطاعي
قامت املجموعة خالل ال�سنة ب�إعادة هيكلة التقارير الداخلية للقطاعات بحيث تقدم املزيد من املعلومات املالية �إىل امل�س�ؤولني عن اتخاذ القرارات الت�شغيلية .تنق�سم
املجموعة �إىل قطاعات الأعمال ال�سبعة الرئي�سية التالية التي ت�شكل الأ�سا�س الذي تبني عليه املجموعة تقاريرها عن املعلومات اخلا�صة بالقطاعات:
القطاع امل�صريف املحلي
يتوىل القطاع امل�صريف املحلي م�س�ؤولية ثالث قطاعات رئي�سية للعمالء بالإ�ضافة �إىل �أق�سام العمليات والإدارة املرتبطة .مت تنظيم القطاع امل�صريف املحلي على �أ�سا�س
قطاعات العمالء للمجموعة والإحتياجات املختلفة لقاعدة العمالء للمجموعة .ي�شتمل القطاع امل�صريف املحلي على ثالثة قطاعات :القطاع امل�صريف للأفراد والقطاع
امل�صريف التجاري والقطاع امل�صريف للنخبة.
القطاع امل�صريف الدويل
يتوىل القطاع امل�صريف الدويل �إدارة �شبكة املعامالت امل�صرفية اخلارجية ودفاتر امل�شتقات املالية االئتمانية .ويت�ضمن ب�شكل �أ�سا�سي الأعمال امل�صرفية يف العامل العربي
وعمان والكويت وال�سودان وليبيا) والقطاع امل�صريف الدويل (يت�ضمن عمليات املجموعة يف فرن�سا وهونغ كونغ واململكة
(ويت�ضمن �شبكة عمل املجموعة يف البحرين وم�صر ُ
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية).
قطاع الأ�سواق املالية
ميثل ق�سم الأ�سواق املالية نقطة الو�صول الأ�سا�سية لدى املجموعة �إىل الأ�سواق العاملية ،وكذلك ي�ضمن توفر ال�سيولة للمجموعة بالكامل .يعمل ق�سم الأ�سواق املالية حالياً
من خالل خم�سة �أق�سام هي :ق�سم الأ�سواق الر�أ�سمالية الدولية ،ق�سم الأ�سواق النقدية الدولية ،فريق �صرف العمالت الأجنبية وق�سم التغطية التجارية وامل�ؤ�س�سية وحقوق
ملكية مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
القطاع امل�صريف اال�ستثماري والتجاري
يتوىل القطاع امل�صريف اال�ستثماري والتجاري مهمة تزويد عمالء القطاع التجاري واال�ستثماري بامل�شورة واحللول املف�صلة واملبتكرة .يتكون القطاع امل�صريف اال�ستثماري
والتجاري من �ست وحدات �أعمال :املجموعة امل�صرفية التجارية ،واملجموعة امل�صرفية اال�ستثمارية ،واملجموعة امل�صرفية للبيع باجلملة ،و�أبوظبي الوطنية للت�أجري ذ.م.م،
و�أبوظبي الوطنية للعقارات وحقوق امللكية اخلا�صة.
الرثوات العاملية
يت�ضمن قطاع ال�ثروات العاملية على الأن�شطة امل�صرفية اخلا�صة ،وجمموعة �إدارة املوجودات (والتي تت�ضمن الأر�صدة العاملية واملحلية بالإ�ضافة �إىل �إدارة املحفظة
التقديرية) و�شركة الو�ساطة املالية اململوكة ب�شكل كامل من قبل البنك – �شركة �أبوظبي للخدمات املالية.
الأن�شطة الإ�سالمية
تت�ضمن الأن�شطة امل�صرفية الإ�سالمية على �شركة �أبوظبي الوطنية للتمويل الإ�سالمي وق�سم الإ�سالمي للمجموعة.
املركز الرئي�سي
تقوم املجموعة بتقدمي موارد ب�شرية مركزية وتكنولوجيا املعلومات والتمويل وعالقات امل�ستثمر و�إدارة املخاطر و�شبكة االت�صال بال�شركات ،واملمتلكات والأمور القانونية
والعمليات والدعم الإداري والتدقيق الداخلي واملخ�ص�صات التجميعية �إىل كافة وحدات الأعمال اخلا�صة بها .يقوم املركز الرئي�سي والذي يعمل كوحدة جتارية ب�إدارة ر�أ�س
املال احلر للمجموعة.
تت�شابه ال�سيا�سات املحا�سبية لتقارير القطاعات مع تلك املبينة يف الإي�ضاحني  2و .3مت �إجراء املعامالت بني القطاعات وبني الفروع داخل القطاع الواحد وفق معدالت ال�سوق
التقديرية بنا ًء على معدالت متفق عليها من قبل الإدارة .يتم حتميل �أو قيد الفوائد بني القطاعات والفروع على �أ�سا�س الن�سبة املتعاقد عليها �أو ن�سبة �إجمالية وهي يف كلتا
احلالتني تقدير لتكلفة ا�ستبدات الأموال.
مت فيما يلي ت�ضمني البيانات اخلا�صة بنتائج كل قطاع من القطاعات .يتم قيا�س الأداء بنا ًء على �أرباح القطاع قبل ال�ضريبة ،وفق ًا ملا هو مدرج يف التقارير الداخلية للإدارة
التي مت مراجعتها من قبل الرئي�س التنفيذي للمجموعة .تُ�ستخدم فوائد القطاع يف قيا�س الأداء ،حيث ترى الإدارة �أن هذه املعلومات هي الأكرث �صلة بتقييم نتائج بع�ض
القطاعات ذات ال�صلة مب�ؤ�س�سات �أخرى تعمل يف هذه املجاالت.
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858.639
()117.346
429.184
()78.814
350.370
31.602.154

القطاع
امل�صريف الدويل
�ألف درهم

942.179
()65.856
522.486
()102.497
419.989
36.213.902

القطاع
امل�صريف الدويل
�ألف درهم

795.181
177
691.179
691.179
85.061.442

2.270.825
()275.797
1.856.892
1.856.892
86.822.705

القطاع امل�صريف
اال�ستثماري ولل�شركات الرثوات العاملية
�ألف درهم
�ألف درهم
147.685
()1.776
8.040
5.875
13.915
2.572.203

الأ�سواق املالية
�ألف درهم

822.881
711.738
711.738
76.507.849

174.324
()3.292
8.176
()105
8.071
4.958.051

2.682.586
()558.486
1.915.358
1.915.358
92.910.356

الأ�سواق املالية
�ألف درهم

القطاع امل�صريف
اال�ستثماري ولل�شركات الرثوات العاملية
�ألف درهم
�ألف درهم

108.161
()446
58.359
58.359
5.978.862

707.024
()824.265
()674.468
()674.468
29.917.945

الأن�شطة الإ�سالمية املركز الرئي�سي
�ألف درهم
�ألف درهم

158.238
()1.735
94.042
94.042
7.684.765

637.797
()365.554
()384.847
()384.847
38.723.929

الأن�شطة الإ�سالمية املركز الرئي�سي
�ألف درهم
�ألف درهم

مالحظة :ماعدا ال�شركات الإ�سالمية التابعة ،مت احت�ساب املخ�ص�صات اجلماعية للعمليات داخل دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل مركزي �ضمن ح�سابات املركز الرئي�سي ومل يتم حتميلها على القطاعات.

�إيرادات الت�شغيل
�صايف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
الأرباح( /اخل�سائر) قبل ال�ضرائب
�ضرائب خارجية
�صايف �أرباح ( /خ�سائر) ال�سنة
�إجمايل موجودات القطاع
�أر�صدة القطاعات البينية
�إجمايل املوجودات

1.511.537
()188.360
723.690
723.690
31.463.106

القطاع
امل�صريف املحلي
�ألف درهم
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2009

�إيرادات الت�شغيل
�صايف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
الأرباح( /اخل�سائر) قبل ال�ضرائب
�ضرائب خارجية
�صايف �أرباح ( /خ�سائر) ال�سنة
�إجمايل موجودات القطاع
�أر�صدة القطاعات البينية
�إجمايل املوجودات

1.760.529
()211.848
918.808
918.808
34.185.356

القطاع
امل�صريف املحلي
�ألف درهم
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2010

 .40التحليل القطاعي (تابع)
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6.399.052
()1.407.813
3.092.876
()72.939
3.019.937
273.418.417
()76.611.401
196.807.016

الإجمايل
�ألف درهم

7.178.534
()1.206.771
3.785.761
()102.602
3.683.159
291.184.208
()79.756.938
211.427.270

الإجمايل
�ألف درهم
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 .41ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف �أرباح ال�سنة بعد خ�صم دفعات �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية من املتو�سط الـمرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة
كما يلي:
2010
�ألف درهم

2009
�ألف درهم

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية:
�صايف �أرباح ال�سنة (�ألف درهم)

3.683.159

3.019.937

ناق�ص ًا :دفعات �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية (�ألف درهم)

()240.000

()120.000

�صايف الأرباح بعد دفعات �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية (�ألف درهم)

3.443.159

2.899.937

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية:
الأ�سهم العادية كما يف  1يناير (بالآالف)

2.174.275

1.976.614

ت�أثري �أ�سهم املنحة ال�صادرة خالل �سنة ( 2010بالآالف)

217.428

217.428

ت�أثري �أ�سهم املنحة ال�صادرة خالل �سنة ( 2009بالآالف)

-

197.661

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية (بالآالف)

2.391.703

2.391.703

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية (درهم)

1.44

1.21

ربحية ال�سهم املخف�ضة:
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�صايف الأرباح بعد دفعات �سندات ال�شق الأول الر�أ�سمالية (�ألف درهم)

3.443.159

2.899.937

زائد ًا :الفائدة على ال�سندات الثانوية القابلة للتحويل (�ألف درهم)

72.279

97.643

�صايف �أرباح ال�سنة الحت�ساب ربحية ال�سهم املخف�ضة (�ألف درهم)

3.515.438

2.997.580

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية (بالآالف)

2.391.703

2.391.703

ت�أثري الأ�سهم العادية املحتملة املخف�ضة امل�صدرة (بالآالف)

127.931

139.512

ت�أثري برنامج خيارات الأ�سهم (بالآالف)

-

-

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية يف �إ�صدار الربحية املخف�ضة لل�سهم (بالآالف)

2.519.634

2.531.215

ربحية ال�سهم املخف�ضة (درهم)

1.40

1.18

� .42أن�شطة ائتمانية
حتتفظ املجموعة مبوجودات بر�سم الأمانة �أو ب�صفة ائتمانية عن عمالئها كما يف  31دي�سمرب  2010بقيمة  3.087مليون درهم ( 6.380 :2009مليون درهم) .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تقدم املجموعة خدمات االحتفاظ لبع�ض عمالئها.
يتم ا�ستبعاد املوجودات املعنية املحتفظ بها ك�أمانات �أو وكاالت من البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

 .43ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة
قامت املجموعة ب�إن�شاء �شركات ذات �أغرا�ض خا�صة وب�أهداف حمددة لكي تقوم مبزاولة �إدارة ال�صناديق و�أن�شطة اال�ستثمار نيابة عن العمالء� .إن حقوق امللكية واال�ستثمارات
التي تقوم ب�إدارتها هذه ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة ال تخ�ضع ل�سيطرة املجموعة وبالتايل ال حت�صل املجموعة على �أي مزايا من عملياتها بخالف �إيرادات العموالت
والر�سوم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال تقدم املجموعة �أية �ضمانات وال تكون م�س�ؤولة عن �أية مطلوبات من هذه ال�شركات .ونتيجة لذلك مل يتم �إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج
عمليات ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة �ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة .وت�شمل هذه ال�شركات ما يلي:
اال�سـم القانونـي

الأن�شطة

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية 2010

مر�شحي بنك �أبوظبي الوطني املحدود

ت�سجيل �أ�سهم

اجنلرتا

%100

مدراء �صندوق بنك �أبوظبي الوطني (جرين�سي) املحدود

�إدارة موجودات /حقوق ملكية منطقة بايليويك ،جرين�سي

%100

�صندوق بنك �أبوظبي الوطني للنمو العاملي بي �سي �سي املحدود

�إدارة موجودات /حقوق ملكية منطقة بايليويك ،جرين�سي

%100

وان �شري بي ال �سي

�شركة ا�ستثمار

جهورية �أيرلندا

%100

حقوق امللكية اخلا�صة لبنك �أبوظبي الوطني ()1

�إدارة ال�صناديق

جزر الكاميان

%57.14

بنك �أبوظبي الوطني  -مدير ا�ستثمار ديوكاليون املحدود

�إدارة ال�صناديق

جزر الكاميان

%50

� .44أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض ال�سنة احلالية.

97

�إدارة المخاطر والإف�صاحات بموجب
اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث

�إدارة املخاطر والإف�صاحات مبوجب اتفاقية
بازل  ،2املحور الثالث
يقوم بنك �أبوظبي الوطني و�شركاته التابعة ،وي�شار �إليهما جمتمع ًة بلفظ
«املجموعة» ،بتقييم كفاية ر�أ�س ماله ا�ستناد ًا �إىل «معايري كفاية ر�أ�س املال» التي
ن�شرها م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي بتاريخ نوفمرب  2009للم�صارف
التي تتبع ا�ستخدام «الأ�سلوب املعياري» (.)Standardized Approach
وقد مت �إعداد هذه الوثيقة على �أ�سا�س الإطار املعدل لبنك الت�سويات الدويل بعنوان
«التقارب الدويل لقيا�س ر�أ�س املال ومعايري ر�أ�س املال».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا الإط��ار ي�ستند �إىل ثالثة حماور؛ املحور الأول :احلد
الأدنى متطلبات ر�أ�س املال؛ واملحور الثاين :املراجعة من قبل ال�سلطات الرقابية
وعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال؛ واملحور الثالث :ان�ضباط ال�سوق.
املحور الأول :يتناول احت�ساب ن�سبة ر�أ�س املال القانوين ،ويت�ضمن تقييم املخاطر
على �أ�سا�س املعايري ملختلف فئات الأ�صول وح�ساب الأ�صول املوزونة باملخاطر
( )RWAبالن�سبة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر العمليات ،وذلك
لت�أمني احل�صول على ر�أ�س املال التنظيمي املطلوب .وتخ�ضع كافة البنوك بدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ملعدل كفاية لر�أ�س املال ال يقل عن  ،%12بزيادة عن
املتطلبات ال�سابقة واملقدرة بن�سبة  %11كما بتاريخ  30يونيو  ،2010وتزيد هذه
الن�سبة بكثري عن احلد الأدنى املطلوب عاملي ًا والذي يبلغ  .%8وعن معدل كفاية
ر�أ�س املال للمجموعة ،فقد بلغ  %22.59كما بتاريخ  31دي�سمرب  ،2010وهذه ن�سبة
�أعلى بكثري من احلد الأدنى املطلوب قانون ًا.
خماطر االئتمان
تت�ضمن اتفاقية ب��ازل  2ثالثة �أ�ساليب الحت�ساب ر�أ���س امل��ال القانوين املتعلق
مبخاطر االئتمان .وقد قام بنك �أبوظبي الوطني باتباع الأ�سلوب املعياري والذي
يتطلب من البنوك ا�ستخدام الت�صنيفات االئتمانية اخلارجية لتحديد تقييمات
املخاطر املطبقة على الأطراف الأخرى امل�صنفة ،وهو ي�صنف النظراء الآخرين
�إىل فئات وا�سعة ويطبق عليها تقييمات موحدة للمخاطر.
�إن بنك �أبوظبي الوطني هو واحد من �ضمن جمموعة من البنوك املف�ضلة يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة التي تعمل على �إج��راء التطويرات املطلوبة لاللتزام
مبتطلبات �أ�سلوب الت�صنيف الداخلي الأ�سا�سي (Foundation Internal
 )Rating Based Approachيف تقدير متطلبات ر�أ�س املال .ويتطلب هذا
الأ�سلوب �إج��راء تقييم للمخاطر من خالل مناذج معتمدة ت�ستند �إىل التدقيق
الداخلي وتتيح جمموعة �أو�سع من العوامل املخففة ملخاطر االئتمان (الت�صفية
« »Nettingوال�ضمانات اجلانبية املالية والعينية والكفاالت� ...إلخ ).مما ي�ؤدي
�إىل تقييم �أف�ضل لر�أ�س مال البنك املعني حتديد ًا ،والذي يحفز بدوره على اعتماد
ممار�سات �أف�ضل يف �إدارة املخاطر.
خماطر ال�سوق
قام بنك �أبوظبي الوطني باعتماد الأ�سلوب املعياري لتحديد متطلبات ر�أ�س املال
فيما يتعلق مبخاطر ال�سوق.
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خماطر العمليات
يقوم بنك �أبوظبي الوطني باحت�ساب ر�أ�س املال من خالل �أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي
(� ،)Basic Indicator Approachإال �أن البنك يوا�صل تعزيز �سيا�ساته
وعملياته والأدوات الالزمة ل�ضمان االنتقال التدريجي �إىل ا�ستخدام الأ�ساليب
الأكرث تقدم ًا.
املحور الثاين :و ُيعنى �أ) مبراجعة ال�سلطات الرقابية للإطار العام لإدارة
املخاطر بالبنك وو�ضع الت�صورات حول ما �إذا كانت هناك حاجة حلجز مبالغ
�إ�ضافية من ر�أ�س املال لتغطية املخاطر التي مل يتم تناولها يف املحور الأول ،ب)
عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ���س املال والتي متثل الإط��ار العام الذي يقوم
البنك من خالله بتقييم متطلبات مالءته املالية (ر�أ���س املال وال�سيولة) خالل
دورة �أعماله التالية.
هذا وقد قدم البنك وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال عن العام
� 2010إىل م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،حيث ا�شتملت الوثيقة على
العنا�صر التالية:
حتديد م��دى ا�ستعداد البنك لتحمل املخاطر وف��ق�� ًا مل���ؤ���ش��رات الأداء
الرئي�سية (املالية والت�شغيلية)
	التدقيق يف �إ�سرتاتيجيات الأعمال امل�صرفية يف خمتلف الأو�ضاع ال�سلبية
(مثل الركود احلاد و�أزم��ة ال�سيولة وغري ذلك) لتقييم متطلباته الإ�ضافية
للمالءة املالية (اختبار التحمل) والالزمة لكي يعمل �ضمن قابلية للبنك
لتحمل املخاطر.
حتديد متطلبات ر�أ���س امل��ال الإ�ضافية (مثل خماطر ت��رك��زات االئتمان
وخماطر �أ�سعار الفائدة على املحفظة امل�صرفية «»Banking Book
واملخاطر النوعية (مثل املخاطر املتعلقة بال�سمعة) ع�لاو ًة على متطلبات
املحور الأول التفاقية بازل .2
وبح�سب ما ت�شري �إليه التقديرات الداخلية ،ف�إن امل�ستوى احلايل لكفاية ر�أ�س املال
يف بنك �أبوظبي الوطني يعترب �أعلى من امل�ستوى املطلوب ملواجهة كافة املخاطر
الإ�ضافية املذكورة يف ظل احتماالت ال�ضغط املالئمة.
املحور الثالث :يتعلق بان�ضباط ال�سوق ويتطلب من البنك الإف�صاح عن املعلومات
النوعية والكمية ب�شيء من التف�صيل فيما يتعلق ب�سيا�سات البنك و�إجراءاته �إزاء
�إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س املال.

الإف�صاحات النوعية والكمية مبوجب املحور الثالث
تخ�ضع الإف�صاحات مبوجب املحور الثالث التفاقية بازل � 2إىل املبادئ التوجيهية
والأن�ساق اخلا�صة مبعايري كفاية ر�أ�س املال (الأ�سلوب املعياري) املحددة من قبل
م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي ،ويتم وفق ًا لهذه املعايري دمج كافة
ال�شركات التابعة واقتطاع اال�ستثمارات الهامة بح�سب مبادئ اتفاقية بازل ( 2ومبا
يتوافق �أي�ض ًا مع متطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية).

اجلدول  :1ال�شركات التابعة واال�ستثمارات الهامة
بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

الن�شاط

املعاملة املحا�سبية

ال�شركات التابعة:
بنك �أبوظبي الدويل

كورا�ساو ،هولندا – �أنتيليز
�أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة
�أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة
�أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة

%100

اخلدمات امل�صرفية
التداول يف الأ�سهم
والأوراق املالية

%100

الت�أجري

موحدة بالكامل

%100

التمويل الإ�سالمي

موحدة بالكامل

NBAD Private Bank
Suisse - SA

جنيف – �سوي�سرا

%100

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة موحدة بالكامل

NBAD Trust Company
Jersey - Ltd.

جري�سي – جزر القنال

%100

�إدارة الأموال

موحدة بالكامل

%100

الت�أجري

موحدة بالكامل

%100

�إدارة العقارات

موحدة بالكامل

%100

الو�ساطة

موحدة بالكامل

%100

ت�سجيل الأ�سهم

مقتطعة من ر�أ�س املال

%100

�إدارة الأموال

مقتطعة من ر�أ�س املال

%58

�إدارة الأموال

غري م�ضمن

NBAD Global Growth Fund
PCC - Limited

بيلويك ،جرينزي

%100

�إدارة الأموال

غري م�ضمن

One Share PLC

جمهورية �أيرلندا

%100

اال�ستثمار

غري م�ضمن

NBAD Deucalion Investment
Manager Ltd

جزر كاميان

%50

�إدارة الأموال

غري م�ضمن

�شركة �أبوظبي للخدمات املالية
�شركة �أبوظبي الوطني للت�أجري
�شركة �أبوظبي للتمويل الإ�سالمي

 Ample China Holding Limitedهوجن كوجن ،ال�صني
�أبوظبي ،الإمارات
�شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات
العربية املتحدة
�شركة �أبوظبي للو�ساطة يف الأوراق املالية
م�صر
– م�صر
اال�ستثمارات الهامة:
م�ؤ�س�سات ذات �أغرا�ض خا�صة تابعة لبنك �أبوظبي الوطني
�إجنلرتا
NBAD Nominees Ltd.
NBAD Fund Managers
Guernsey - Limited

بيلويك ،جرينزي

�إدارة امللكية اخلا�صة  1لبنك �أبوظبي الوطني جزر كاميان

%100

موحدة بالكامل
موحدة بالكامل

�أخرى:
م�صر �إيران

م�صر

%20

الإن�شاءات

مقتطع من ر�أ�س املال

مالحظة -1 :ال توجد قيود رئي�سية على حتويل الأموال بني �شركات املجموعة ،ويف بع�ض الأقاليم املعينة التي تنطبق فيها هذه القيود ،ف�إن ن�سبتها ال تتجاوز  %1من ر�أ�س
مال املجموعة.
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يو�ضح اجلدول التايل ر�أ�س املال املوحد امل�ؤهل الحت�ساب كفاية ر�أ�س املال وفق ًا للمبادئ التوجيهية املذكورة:
اجلدول  :2هيكل ر�أ�س املال املوحد
ب�آالف الدراهم
ال�شق الأول من ر�أ�س املال
 -1ر�أ�س املال املدفوع/الأ�سهم العادية

2.391.703

 -2االحتياطي:
(�أ) االحتياطي النظامي

1.195.852

(ب) االحتياطي اخلا�ص

2.128.253

(ج) االحتياطي العام

10.557.084

(د) �إيرادات حمتجزة

4.180.205

(هـ) �أخرى

74.925

 -3حقوق الأقلية يف �أ�سهم ال�شركات التابعة
� -4أدوات مبتكرة لر�أ�س املال (�سندات ال�شق الأول من ر�أ�س املال )GOAD

4.000.000

� -5أدوات ر�أ�سمالية �أخرى
 -6فائ�ض ر�أ�س املال من �شركات الت�أمني
الإجمايل الفرعي

24.528.022

ناق�ص :اقتطاعات للح�سابات القانونية
ناق�ص :اقتطاعات من ال�شق الأول لر�أ�س املال
( )1ال�شق الأول من ر�أ�س املال – الإجمايل الفرعي

24.528.022

( )2ال�شق الثاين من ر�أ�س املال

9.789.901

( )3اقتطاعات �أخرى من ر�أ�س املال

76.910

(� )4إجمايل ر�أ�س املال امل�ؤهل بعد االقتطاعات

34.241.013

وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ملجموعة بنك �أبوظبي الوطني كما بتاريخ  31دي�سمرب :2010
اجلدول  :3ن�سبة ر�أ�س املال
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(�أ) الإجمايل للمجموعة املوحدة

%22.59

(ب) ن�سبة ال�شق الأول فقط للمجموعة املوحدة

%16.18

هيكل حوكمة املخاطر يف املجموعة
هيكل وتنظيم مهام �إدارة املخاطر
يتوىل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن و�ضع �إطار عمل �إدارة املخاطر باملجموعة والإ�شراف عليه ،وذلك مب�ساعدة جلنتني من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة وهما
«جلنة �إدارة املخاطر» و«جلنة التدقيق» ،بالإ�ضافة �إىل ثالث من جلان الإدارة كما هو مو�ضح �أدناه:

هيكل احلوكمة مبجموعة بنك �أبوظبي الوطني
جمل�س الإدارة
جلان الإدارة
جلنة �إدارة املخاطر
(جلنة على م�ستوى جمل�س الإدارة)
الرئي�س التنفيذي

•	 جلنة الأ�صول واخل�صوم
يرت�أ�سها الرئي�س التنفيذي
•	 جلنة ائتمان املجموعة
يرت�أ�سها الرئي�س التنفيذي
•	 جلنة �إدارة خماطر العمليات
يرت�أ�سها الرئي�س التنفيذي

رئي�س �إدارة املخاطر للمجموعة

منح االئتمان

�ش�ؤون املخاطر الإدارية

�إدارة املخاطر امل�ستقلة

معاجلة القرو�ض املتعرثة

يعمل مدراء املخاطر يف الوحدات  /ال�شركات التابعة الدولية حتت الإدارة الثنائية لكل من رئي�س �إدارة املخاطر والرئي�س الإقليمي /رئي�س ال�شركة التابعة.
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اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
(�أ) جلنة �إدارة املخاطر :ت�ضم �أع�ضاء من جمل�س الإدارة ،وتتوىل م�س�ؤولية
�إعداد وو�ضع التو�صيات اخلا�صة باملبادئ التوجيهية ل�سيا�سة وا�سرتاتيجية
�إدارة املخاطر باملجموعة ،ومن ثم متابعة االلتزام بهذه املبادئ .ومن بني
مهام جلنة �إدارة املخاطر �أي�ض ًا ر�صد و�إدارة املخاطر االئتمانية وخماطر
ال�سوق وخماطر العمليات التي تتعر�ض لها املجموعة ،وما يتبع ذلك من
اتخاذ القرارات االئتمانية التي تتجاوز �صالحيات الإقرا�ض للإدارة وو�ضع
حدود ملخاطر ال�سوق التي تعمل �إدارة املجموعة مبوجبها.
(ب) جلنة التدقيق :تتوىل م�س�ؤولية الإ���ش��راف امل�ستقل على حتقيق االلتزام
ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر باملجموعة ،عالو ًة على التحقق من مدى
مالءمة �إطار عمل �إدارة املخاطر .وت�ستعني جلنة التدقيق يف �أداء مهامها
مب�ساعدة قطاعات التدقيق واملراقبة داخل املجموعة.

جلان الإدارة
وتتكون من ثالث جلان على م�ستوى الإدارة ،وهي على النحو التايل:
( )1جلنة الأ�صول واخل�صوم

( )3جلنة �إدارة خماطر العمليات :ويتمثل الهدف لهذه اللجنة يف توجيه وموائمة
�أن�شطة �إدارة خماطر العمليات يف البنك .وتعد جلنة �إدارة خماطر العمليات
مبثابة املحور املركزي يف تن�سيق خمتلف اجلهود واملبادرات املتعلقة ب�إدارة
خماطر العمليات ،مبا يف ذلك التوفيق بني تلك اجلهود واملبادرات وغريها
من ا�سرتاتيجيات تخفيف املخاطر مثل �إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،و�سرية
املعلومات ،ومكافحة غ�سل الأموال ،وحت�سني العمليات امل�صرفية والتدقيق
ال��داخ��ل��ي� .إىل ذل��ك ف���إن جلنة �إدارة خماطر العمليات ت�شكل امل�صدر
الرئي�سي الذي ت�ستقي منه �إدارة املخاطر املعلومات واملالحظات ب�ش�أن �إدارة
خماطر العمليات.
مت �إن�شاء قطاع منف�صل لإدارة املخاطر ،يتبع للجنة �إدارة املخاطر ،مل�ساعدة
جمل�س الإدارة على االطالع مب�س�ؤولياته الإ�شرافية .وت�شتمل جلنة �إدارة املخاطر
على ثالثة وحدات �أ�سا�سية م�ستقلة وهي )1( :منح االئتمان ،و(� )2ش�ؤون املخاطر
الإدارية ،و(� )3إدارة املخاطر امل�ستقلة ،و( )4معاجلة القرو�ض املتعرثة .تخت�ص
وظيفة منح االئتمان بالت�أمني امل�ستقل على ال�سلفيات املمنوحة حملي ًا ودولي ًا و�إدارة
ال�سلفيات املتعلقة بالتعوي�ضات .ومع وجود ف�صل وا�ضح بني االعتماد االئتماين
و�إدارة املخاطر امل�ستقلة ،ف�إن �إدارة االئتمان تبا�شر وظائفها يف كال املجالني لتوفري
الدعم اللوج�ستي من منظور يتعلق بالنظم والنواحي الإدارية وحتقيق االلتزام.

( )2جلنة ائتمان املجموعة
( )3جلنة �إدارة خماطر العمليات
تلتزم هذه اللجان الثالث مب�س�ؤولية تطبيق �إطار عمل �إدارة املخاطر ،وتتلخ�ص
مهامها الرئي�سية فيما يلي:
( )1جلنة الأ�صول واخل�صوم :ويتمثل هدفها الرئي�سي يف حتقيق �أرباح م�ستدامة
وم�ستقرة �ضمن �إط��ار من املخاطر املالية املقبولة ،مبا يف ذلك خماطر
ال�سوق ملحافظ اال�ستثمار والتداول يف امللكية وخماطر ال�سيولة وخماطر
�سعر الفائدة وخماطر �صرف العمالت الأجنبية للدفاتر امل�صرفية واخلزانة
و�إدارة ر�أ�س املال.
( )2جلنة ائتمان املجموعة :وهي م�س�ؤولة عن املوافقة على الطلبات االئتمانية
مبوجب ال�صالحيات املمنوحة لها من ِقبل جمل�س الإدارة ،فيما تتم �إحالة
املقرتحات االئتمانية التي تتجاوز نطاق �صالحيات جلنة ائتمان املجموعة
�إىل جلنة �إدارة املخاطر .كما تقوم جلنة االئتمان ب�إ�صدار التو�صيات
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات االئتمان ،وتتوىل املراقبة الدورية للمحفظة
االئتمانية للمجموعة� ،إ�ضافة �إىل اطالعها مبهام تقييم املخ�ص�صات.
هذا وتقوم اللجنة بدورها بتفوي�ض �صالحياتها �إىل اللجان االئتمانية يف
قطاعات البنك املختلفة.
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تخ�ضع كافة �سيا�سات �إدارة املخاطر �إىل �إجراء املراجعة واملوافقة عليها ب�شكل
منتظم من ِقبل اللجنة املعنية مبجل�س الإدارة و�/أو الإدارة لتعك�س التغريات يف
�أو�ضاع ال�سوق و�أي�ض ًا املنتجات واخلدمات املقدمة .كما مت خالل هذا العام �إن�شاء
وحدة جديدة �ضمن جلنة �إدارة املخاطر لإجراء املراجعة على �إدارة املخاطر،
وهي وح��دة �ضمان اجل��ودة على �أ�سا�س حتليل املخاطر ،والتي ترفع تقاريرها
�إىل رئي�س �إدارة املخاطر مبا�شرةً .وتتمثل الأهداف الرئي�سية لهذه الوحدة يف
�إجراء املراجعة على «قرارات اال�ستثمار واالئتمان» ( ،)CAIAوالتي ميكن من
خاللها تقييم ما �إذا كانت ال�سيا�سات والعمليات وال�ضوابط الداخلية ل�ضمان
االئتمان و�إدارة املخاطر داخل البنك تتنا�سب مع حجم وطبيعة ودرجة تعقيد
العمليات اخلا�صة بها .وت�شمل عملية املراجعة �أطر العمل واملقايي�س املحددة
ملعايري ال�ضمان واملقرت�ض وتقييم خماطر الطرف الآخ��ر �إىل جانب املتابعة
ومعاجلة احل�سابات املتعرثة .كما ت�ساهم عملية املراجعة يف ك�شف �أوجه الق�صور
املوجودة واقرتاح حلول لها مع طرح حت�سينات نوعية يف جماالت االئتمان و�ضمان
اال�ستثمار و�إدارة املخاطر.

خماطر االئتمان
وهي املخاطر النا�شئة عن عدم قدرة العميل �أو الطرف الآخر لأحد الأ�صول املالية
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�ؤدي �إىل �إحلاق خ�سائر مالية باملجموعة،
وتن�ش�أ هذه املخاطر يف املقام الأول من قرو�ض و�سلفيات املجموعة وااللتزامات
امل�ستحقة على البنوك واال�ستثمارات.
(�أ) �إدارة خماطر االئتمان
تتوىل جلنة �إدارة املخاطر م�س�ؤولية الت�صديق على االئتمانات عالية القيمة ،فيما
تتمثل مهمة جلنة ائتمان املجموعة يف �صياغة عمليات و�سيا�سات االئتمان مبا
يتما�شى مع معدل النمو و�إدارة املخاطر والأهداف اال�سرتاتيجية املو�ضوعة.
وي�شتمل الإط���ار ال��ع��ام لإدارة خماطر االئ��ت��م��ان باملجموعة على ال�سيا�سات
والإج���راءات املتخذة ملراقبة ه��ذه املخاطر و�إدارت��ه��ا ،حيث تعمل وح��دة �إدارة
املخاطر باملجموعة على الت�أكد من الإ�شراف املركزي على �إدارة خماطر االئتمان،
مبا يف ذلك ما يلي:
و�ضع �صيغة وحدود تفوي�ض ال�صالحيات من �أجل املوافقة على وجتديد منح
الت�سهيالت االئتمانية.
مراجعة وتقييم التعر�ضات االئتمانية وفق ًا ل�صيغة وحدود التفوي�ض ،وذلك
قبل املوافقة على منح الت�سهيالت للعمالء .كما تخ�ضع مراجعة وجتديد منح
الت�سهيالت لنف�س الإجراءات.
تنويع �أن�شطة الإقرا�ض واال�ستثمار.
حتديد تركيزات التعر�ض لقطاعات �صناعية ومواقع جغرافية و�أطراف
معينة.
مراجعة حتقيق االلتزام ب�صفة م�ستمرة ،مع اعتماد حدود التعر�ض املتفق
عليها فيما يتعلق بالأطراف املتعامل معها وقطاعات ال�صناعة والدول ومراجعة
هذه احلدود وفق ًا ال�سرتاتيجية �إدارة املخاطر واجتاهات ال�سوق.
ت�ستخدم املجموعة نظام ت�صنيف داخلي للمخاطر بهدف تقييم اجلودة االئتمانية
للمقرت�ضني والأط��راف املتعاقدين .ومينح كل تعر�ض يف فئات الأ�صول اخلا�صة
بالدول والبنوك وال�شركات ت�صنيف ًا معين ًا ،حيث يت�ألف نظام ت�صنيف املخاطر
من  11درج��ة ،والتي تنق�سم بدورها �إىل  24ج��زء ًا .ومتثل الدرجات من � 1إىل
 7القرو�ض املنتظمة ،بينما متثل ال��درج��ة  8القرو�ض الأخ���رى التي ب�ش�أنها
مالحظات� ،أما الدرجات من � 9إىل  11فهي متثل القرو�ض املتعرثة ولكل منها
التو�صيف الت�صنيفي اخلا�ص بها.

يتم رب��ط كل درج��ة يف نظام الت�صنيف مبقيا�س «احتمال تعرث العميل»
( )PDالإح�صائي.
تربز �أهمية نظام ت�صنيف املخاطر يف حتقيق �أف�ضل ا�ستفادة من �إدارة وتقييم
خماطر االئتمان ،وي�شمل ذلك ما يلي:
	الت�سعري على �أ�سا�س املخاطر وحتديد العائد على ر�أ�س املال املعدل
مراقبة املخاطر (معدل ودرجة املراقبة)
حتديد تفوي�ض ال�صالحيات على �أ�سا�س املخاطر يف العديد من امل�ستويات
املتعلقة ب�صالحيات املنح
	اختبار تراجع �أعباء القيمة
تقدير املخ�ص�صات اجلماعية
مت �إع��داد الت�صنيف لتقدير ر�أ���س امل��ال التنظيمي يف النهاية بح�سب
اتفاقية بازل 2
يخ�ضع نظام الت�صنيف لعملية حتقق �سنوية ،حيث يقوم البنك ،م�ستعين ًا بنظامه
الداخلي والهيئات اخلارجية ،مبراجعة �أداء النظام ،ويتم التحقق من �صحة
من��اذج الت�صنيف امل�ستخدمة من ِقبل هيئة خارجية مبا يتما�شى مع املبادئ
التوجيهية مل�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي .وجتري التعديالت على
نظام الت�صنيف ب�صورة �سنوية من خالل دمج التح�سينات (الناجتة عن عملية
التحقق) وحتديث النماذج وفق ًا ملحافظ البنوك واالجتاهات االقت�صادية العاملية.
وت�ستخدم املجموعة يف الوقت احل��ايل من��اذج الت�صنيف التي ت�ستند �إىل �آراء
اجلهات اخلبرية وتكملها بالتحليالت الإح�صائية .وكما �أن توفري البيانات
(النوعية والكمية) التي ت�ساهم يف حت�سني نظام الت�صنيف يكون يف معظمه
متعلق ًا بالنماذج الإح�صائية� ،إال �أنه يظل حمتفظ ًا بر�أي اجلهات اخلبرية للت�أكد
من مالئمة النماذج ملحافظ البنوك وتوافقها مع الثقافات وال�سيا�سات املتبعة
داخل البنوك.
هذا وتخ�ضع �أعمال �إقرا�ض العمالء الأف��راد �إىل برامج املنتجات التي يجري
فح�صها من ِقبل �إدارة املخاطر با�ستخدام تقنية نقاط تقييم االئتمان يف اتخاذ
القرارات االئتمانية ال�صغرية والكبرية .ويتم جمع نقاط التقييم مع قرار الإدارة
ل�ضمان فعالية �إجراءات املوافقة واملراجعة والتح�سني وا�ستمراريتها.

للقرو�ض ال�سيادية والبنوك مت تخطيط درجات التقييم لتقييم وكاالت تقييم
االئتمان اخلارجي على املدى البعيد.
بالن�سبة لل�شركات ،فهي ت�صنف ح�سب نظام التقييم الداخلي املعتمد على
اخلربة واملكيف ح�سب ظروف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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نظام �إدارة ال�ضمانات واحل��دود االئتمانية العاملية (GLCMS – Murex

 :)MLCي�ساهم هذا النظام ،الذي جرى تنفيذه خالل الربع الأخري من عام
 ،2010يف حتقيق فوائد كبرية للبنك من خالل جمع االنتفاعات واحلدود اخلا�صة
بالأطراف املتعامل معها يف املحفظة امل�صرفية للبنك و�ضمها يف مكان واحد.
وقد �أثمرت اجلهود املبذولة على مدار عامني يف تقدمي منظور موحد للعمالء مبا
يتيح �إمكانية �إدارة ومراقبة احلدود الإجمالية وو�ضع احلدود على �أ�سا�س التغطية
و�إج��راء ح�سابات الت�صفية عالو ًة على وجود رقم تعريفي مميز لكل عميل يتم
ربطه بالعديد من و�سائل التعرف على الهوية يف �أنظمة املعامالت املختلفة لدى
البنك والتي متثل خمتلف خطوط الأعمال امل�صرفية .وتتمثل الأهداف الرئي�سية
لنظام  GLCMSفيما يلي:
توفري من�صة لإدارة كافة �أنوع احلدود بعد املوافقة على منح االئتمان للمحفظة
امل�صرفية اخلا�صة بقطاعات ال�شركات واخلزانة ببنك �أبوظبي الوطني
توفري من�صة الحت�ساب ومراقبة جميع تعر�ضات البنك على �أ�سا�س �إجمايل �أو
على �أ�سا�س ت�سويتها بعوامل تخفيف املخاطر
توفري من�صة لتخزين و�إدارة ال�ضمانات و�أدوات تخفيف املخاطر الأخ��رى
املرتبطة باملحفظة امل�صرفية وحمفظة اخلزانة
(ب) جتري مراقبة املخاطر االئتمانية على خمتلف امل�ستويات
( )1مراقبة جودة املخاطر (م�ستوى امللتزم) :تعتمد املجموعة نظام مراجعة
لت�صنيف املخاطر فيما يخ�ص جمموعات الت�صنيف املتدرجة ،ويتم �إجراء
عدد �أكرب من املراجعات لالئتمانات الأ�ضعف فيما تقل هذه العمليات يف
حالة االئتمانات القوية ،علم ًا �أن املجموعة تعتمد نظام ًا لتحديد والإبالغ عن
كافة احل�سابات املحتمل تعر�ضها للتعرث.
( )2مراقبة ج��ودة املخاطر (م�ستوى املحفظة) :تقوم املجموعة مبراقبة
املحفظة ا�ستناد ًا �إىل القطاعات االقت�صادية وال�صناعة والنطاق اجلغرايف
والت�صنيفات ونوعية الن�شاط .ويتم �إعداد التقارير عن هذه املحفظة ب�صفة
دورية و�إطالع الإدارة العليا عليها.
( )3مراقبة امل�ستحقات ال�سابقة من املبالغ الأ�سا�سية والفوائد :يتم �إعداد ورفع
تقارير دورية �إىل الإدارة العليا حول جميع امل�ستحقات املا�ضية من املبلغ
الأ�سا�سي والفائدة على �أنها حمفظة القرو�ض وال�سلفيات للمجموعة .وبعد
ذلك ،يتم اتخاذ �إج��راءات ال�سرتداد هذه امل�ستحقات ال�سابقة مع فر�ض
متابعة ل�صيقة عليها.
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( )4مراقبة ح��االت جت��اوز احل���دود االئتمانية املو�ضوعة :تقت�ضي �سيا�سة
املجموعة مراقبة جميع حاالت جتاوز احل��دود االئتمانية املقررة ،وترفع
تقارير املراقبة �إىل الإدارة العليا مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سوية مثل
هذه التجاوزات وت�صحيحها.
( )5ر�صد احل�سابات التي تنطوي على خ�سارة حمتملة (قائمة املراقبة) :ت�شمل
هذه الفئة احل�سابات التي فات ما يزيد عن  30يوم ًا على موعد ا�ستحقاق
قيمتها الأ�سا�سية �أو الفوائد املرتتبة عليها ،والتي يظهر فيها بع�ض نقاط
ال�ضعف املحتملة يف املوقف املايل واجل��دارة االئتمانية للمقرت�ض ،الأمر
الذي يقت�ضي فر�ض املزيد من املتابعة واملراقبة.
عالو ًة على ما تقدم ،تقوم املجموعة ب�إدارة التعر�ض ملخاطر االئتمان من خالل
احل�صول على ال�ضمانات الالزمة وو�ضح احلدود اخلا�صة مبدة التعر�ض .ويف
بع�ض احل��االت ،قد تلج أ� املجموعة �إىل ت�صفية بع�ض العمليات �أو �إحالتها �إىل
�أط��راف �أخرى للتخفيف من خماطر االئتمان ،وبالن�سبة ملخاطر االئتمان التي
تتعلق ب��الأدوات املالية امل�شتقة فهي تقت�صر على تلك الأدوات التي تكون قيمتها
العادلة �إيجابية.
تتوىل وح��دة �ضمان اجل��ودة على �أ�سا�س حتليل املخاطر �إج��راء عمليات تدقيق
منتظمة لوحدات الأعمال والعمليات االئتمانية للمجموعة وذلك بغر�ض تدعيم
م�ستوى املراجعة اجلارية بعد عملية ت�أمني اال�ستثمار واالئتمان مبا ي�ساهم يف
دعم قطاعات التدقيق واملراقبة باملجموعة .كما ت�سهم عملية مراجعة القرو�ض
يف �ضمان ا�ستكمال �إجراءات ت�أمني اال�ستثمار واالئتمان �ضمن �إطار عمل وا�ضح
و�سليم مع اال�ستخدام املالئم لقرارات اخل�براء .ومن املقرر �أن تتناول عملية
املراجعة كذلك �إطار ت�صنيف املخاطر ومنهجية و�إجراءات �إدارة عمليات االئتمان
واال�ستثمار عالو ًة على ر�صد ومتابعة عالمات الإن��ذار املبكرة واتخاذ التدابري
التعوي�ضية وتقدير اخل�سائر املحتملة.
(ج) خماطر تركزات االئتمان
ت�شري خماطر تركزات االئتمان �إىل م�ستوى التعر�ض لأي فرد �أو جمموعة ذات
�صلة من العمالء �أو �أي �صناعة �أو قطاع معني �أو �أي دولة �أو موقع جغرايف معني� .إىل
ذلك ،ف�إن امل�ستوى الأول للحماية �ضد خماطر تركزات االئتمان ،يتمثل يف احلدود
االئتمانية املطبقة على الدولة وال�صناعة والتي يتم و�ضعها من قبل جلنة �إدارة
املخاطر وجلنة ائتمان املجموعة .هذا ويتم التحكم مب�ستويات التعر�ض االئتماين
للعمالء الأف��راد �أو جمموعات العمالء من خالل منظومة تفوي�ض ال�صالحيات
القائمة على املخاطر ،حيث �أن تقييم املخاطر للمقرت�ض وال�ضمانات الإ�ضافية
املقدمة ي�شكل البيانات الأ�سا�سية املدخلة يف منظومة تفوي�ض ال�صالحيات.

الرتكزات االئتمانية جلهة واحدة:
جتري مراقبة خماطر الرتكزات االئتمانية جلهة واحدة بطريقة فردية لكل بلد
عن �أكرث � 12شركة معر�ضة للمخاطر (�أعلى � 20شركة بالن�سبة لدولة الإمارات)
ورفعها �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي على �أ�سا�س ربع �سنوي .وع�لاو ًة على
ذلك ،تتناول منهجية ر�أ�س املال االقت�صادي الداخلي ملخاطر االئتمان باملجموعة
خماطر الرتكزات من خالل تطبيق ر�أ���س مال �إ�ضايف يف �إط��ار عملية التقييم
الداخلي لكفاية ر�أ�س املال (.)ICAAP
وتلتزم املجموعة باحلدود املقررة للملتزم الواحد واملو�ضوعة من قبل م�صرف
الإم��ارات العربية املتحدة املركزي (التعميم رقم  ،)93/16والتي تقت�ضي من
البنوك احل�صول على موافقة امل�صرف املركزي بخ�صو�ص �أي تعر�ض ائتماين
تعتزم منحه جلهة واح��دة �أو جمموعة من اجلهات املرتبطة� ،إذا زادت قيمة
التعر�ض عن  %25من ر�أ�س املال الإجمايل بالن�سبة للتعر�ضات التجارية ما قبل
الت�سوية ( )PSEو %7من ر�أ�س املال الإجمايل بالن�سبة للجهات الأخرى.
الرتكزات االئتمانية للقطاعات:
قام البنك باتخاذ �إجراءات مدرو�سة لتوزيع تعر�ضاته على القطاعات املختلفة.
ويحتفظ البنك مبحفظة متنوعة يف الوقت احل��ايل ،مع تركز �أعلى م�ستويات
التعر�ض االئتماين يف قطاع اخل��دم��ات امل�صرفية ل��ل��ع��م�لاء/الأف��راد (بن�سبة
 %17.18من �إجمايل القرو�ض وال�سلفيات) .وقد متكن البنك من املحافظة على
م�ستوى التعر�ض لقطاع العقارات �ضمن احلدود املقررة من ِقبل م�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي ،مع وجود تغطية كافية من ال�ضمانات الإ�ضافية.
كما قام البنك بو�ضع حدود ائتمانية خا�صة للقطاعات املختلفة ل�ضمان تنويع
املحافظ ،وهو يفر�ض �شروط ًا �صارمة ب�ش�أن عملية الإقرا�ض مع املراقبة الل�صيقة
للمحافظ املعر�ضة لرتاجعات منتظمة.

107

106.478.359

الإجمايل

دول �أخرى

�أ�سرتاليا

�أوروبا

منطقة الكاريبي

�أمريكا اجلنوبية

�أمريكا ال�شمالية

�أفريقيا

136.833.496

28

4.960

15.005.846

-

551.395

674.829

22.786

دول جمل�س التعاون (با�ستثناء الإمارات) 7.138.604
الدول العربية
5.760.897
(با�ستثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي)
1.195.792
�آ�سيا

دولة الإمارات العربية املتحدة

التوزيع اجلغرايف

القرو�ض

21.292.154

1.380.023

-

5.199.247

-

-

773.021

-

-

1.455.491

2.151.224

10.333.148

�سندات الدين

158.125.650

1.380.051

4.960

20.205.093

-

551.395

1.447.850

22.786

1.195.792

7.216.388

9.289.828

116.811.507

�إجمايل
التعر�ضات املمولة

اجلدول � :3إجمايل التعر�ضات االئتمانية ح�سب املوقع اجلغرايف كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010

يرد فيما يلي التوزيع اجلغرايف لإجمايل التعر�ضات االئتمانية (املمولة وغري املمولة) كما بتاريخ  31دي�سمرب :2010

ت�صنيف �إجمايل التعر�ضات االئتمانية ح�سب املوقع اجلغرايف والقطاع واملدة الزمنية

24.364.555

-

976

777.784

-

-

1.432.654

-

-

267.926

825.532

21.059.683

االلتزامات

248.508.512

-

238.273

157.658.609

-

-

16.823.649

-

2.135.703

1.647.000

8.985.551

61.019.727

م�شتقات
خارج البور�صة

96.171.498

224.073

34.559

19.678.075

35.822

5.590

12.354.939

394.710

9.162.998

1.899.205

4.263.030

48.118.497

369.044.565

224.073

273.808

178.114.468

35.822

5.590

30.611.242

394.710

11.298.701

3.814.131

14.074.113

130.197.907

527.170.215

1.604.124

278.768

198.319.561

35.822

556.985

32.059.092

417.496

12.494.493

11.030.519

23.363.941

247.009.414

تعر�ضات ائتمانية �إجمايل التعر�ضات
�أخرى خارج املوازنة غري املمولة

الإجمايل
(ب�آالف الدراهم)

108

الإجمايل

كافة القطاعات الأخرى

اخلدمات امل�صرفية للأفراد /ال�شركات

احلكومة

اخلدمات

البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

النقل والتخزين واالت�صاالت

التجارة

العقارات

الإن�شاءات

الكهرباء واملياه

الزراعة وال�صيد والأن�شطة املرتبطة
النفط اخلام والغاز والتعدين
و�أعمال املحاجر
الت�صنيع

القطاع

136.833.496

413.777

23.511.569

16.945.273

13.554.390

10.937.355

5.877.082

4.903.060

22.874.578

6.403.141

15.832.613

6.389.061

9.089.408

102.189

القرو�ض

21.292.154

-

-

5.245.963

656.029

13.281.791

261.509

-

880.971

-

614.249

55.430

296.212

-

�سندات الدين

158.125.650

413.777

23.511.569

22.191.236

14.210.419

24.219.146

6.138.591

4.903.060

23.755.549

6.403.141

16.446.862

6.444.491

9.385.620

102.189

�إجمايل
التعر�ضات املمولة

اجلدول � :4إجمايل التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاعات كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010

24.364.555

1.453.202

1.147.011

2.403.232

3.833.875

214.276

2.313.502

814.302

4.534.130

1.806.299

3.857.964

1.501.507

300.857

184.398

االلتزامات

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيف �إجمايل التعر�ضات االئتمانية (املمولة وغري املمولة) ح�سب �شرائح القطاعات كما بتاريخ  31دي�سمرب :2010

248.508.512

772.484

228.091

822.830

3.403.748

215.208.606

2.218.417

11.132.989

6.722.273

4.953.123

1.802.678

1.237.104

6.169

-

96.171.498

2.695.292

570.788

26.538.709

2.138.818

34.481.966

1.536.638

3.938.343

366.736

6.320.826

3.588.802

12.574.064

1.385.968

34.548

369.044.565

4.920.978

1.945.890

29.764.771

9.376.441

249.904.848

6.068.557

15.885.634

11.623.139

13.080.248

9.249.444

15.312.675

1.692.994

218.946

527.170.215

5.334.755

25.457.459

51.956.007

23.586.860

274.123.994

12.207.148

20.788.694

35.378.688

19.483.389

25.696.306

21.757.166

11.078.614

321.135

م�شتقات خارج �إطار تعر�ضات �أخرى خارج �إجمايل التعر�ضات
امليزانية العمومية غري املمولة
التداول الر�سمي

الإجمايل
(ب�آالف الدراهم)
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136.833.496

82.520.434

54.313.062

21.292.154

1.867.083

19.425.071

158.125.650

84.387.517

73.738.133

24.364.555

17.658.724

6.705.831

االلتزامات

248.508.512

57.188.870

191.319.642

م�شتقات
خارج البور�صة*

الإجمايل الكلي

�أكرث من � 5سنوات

من �سنة �إىل � 5سنوات
136.833.496

50.415.754

45.111.071

من � 3أ�شهر �إىل �سنة واحدة 12.164.823

�أقل من � 3أ�شهر

29.141.848

الفرتة املتبقية
لال�ستحقاق التعاقدي القرو�ض

21.292.154

10.474.101

7.386.038

2.177.423

1.254.592

�سندات الدين

158.125.650

60.889.855

52.497.109

14.342.246

30.396.440

�إجمايل
التعر�ضات املمولة

24.364.555

1.882.973

5.742.958

4.707.013

12.031.611

االلتزامات

اجلدول � :6إجمايل التعر�ضات االئتمانية ح�سب فرتة اال�ستحقاق التعاقدي املتبقية كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010

248.508.512

33.420.693

70.352.578

74.101.286

70.633.955

م�شتقات
خارج البور�صة*

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيف فرتات اال�ستحقاق ح�سب اال�ستحقاق التعاقدي لإجمايل التعاقدات االئتمانية (املمولة وغري املمولة) بتاريخ  31دي�سمرب :2010

* ي�ستثنى منها م�شتقات ال�صرف الأجنبي بفرتة ا�ستحقاق �أ�سا�سية ت�صل �إىل  14يوم ًا وامل�شتقات املتداولة داخل البور�صة واملعامالت بني الفروع وغريها.

الإجمايل الكلي

الدرهم الإماراتي

العملة الأجنبية

العملة

القرو�ض

�سندات الدين

�إجمايل
التعر�ضات املمولة

اجلدول � :5إجمايل التعر�ضات االئتمانية ح�سب النوع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010

يو�ضح اجلدول التايل تف�صي ًال لإجمايل التعر�ضات االئتمانية (املمولة وغري املمولة) بح�سب العملة كما بتاريخ  31دي�سمرب :2010

527.170.215

96.171.498

8.543.699

34.127.141

25.588.259

27.912.399

369.044.565

43.847.365

110.222.677

104.396.558

110.577.965

527.170.215

104.737.220

162.719.786

118.738.804

140.974.405

الإجمايل
(ب�آالف الدراهم)

369.044.565

87.866.984

172.254.501

التعر�ضات االئتمانية �إجمايل التعر�ضات
الأخرى خارج امليزانية غري املمولة

96.171.498

13.019.390

83.152.108

281.177.581

354.915.714

تعر�ضات �أخرى خارج �إجمايل التعر�ضات
غري املمولة
امليزانية العمومية

الإجمايل
(ب�آالف الدراهم)
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الإجمايل الكلي

دول �أخرى

�أ�سرتاليا

�أوروبا

منطقة الكاريبي

�أمريكا اجلنوبية

�أمريكا ال�شمالية

�أفريقيا

�آ�سيا

الدول العربية (با�ستثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي)

دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء دولة الإمارات)

دولة الإمارات العربية املتحدة

التوزيع اجلغرايف

3.217.298

-

-

18.229

-

-

893

-

-

21.799

47.687

3.128.690

فات موعد ا�ستحقاقها
ولكنها غري متعرثة

اجلدول  :7التوزيع اجلغرايف للقرو�ض واملخ�ص�صات املت�أخرة

3.607.715

-

-

3.395

-

-

-

46.263

-

98.447

353.400

3.106.210

متعرثة ب�صورة فردية

مت�أخرة

يو�ضح اجلدول التايل التوزيع اجلغرايف والقطاعي للقرو�ض واملخ�ص�صات املت�أخرة كما بتاريخ  31دي�سمرب :2010

6.825.013

-

-

21.624

-

-

893

46.263

-

120.246

401.087

6.234.900

الإجمايل

358.624

-

-

1.302

-

-

-

3.239

-

10.998

17.423

325.662

دولية معلقة

1.771.860

-

-

2.497

-

-

-

-

-

93.959

122.201

1.553.203

خا�صة

1.892.221

-

2.158

97.247

-

-

38.372

-

5.738

160.070

115.348

1.473.288

عامة

املخ�ص�صات (ب�آالف الدراهم)
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الإجمايل الكلي

كافة القطاعات الأخرى

اخلدمات امل�صرفية للأفراد/ال�شركات

احلكومة

اخلدمات

امل�ؤ�س�سات املالية

النقل والتخزين واالت�صاالت

التجارة

العقارات

الإن�شاءات

الكهرباء واملياه

الت�صنيع

النفط اخلام والغاز والتعدين و�أعمال املحاجر

الزراعة وال�صيد والأن�شطة املرتبطة

القطاع

3.217.298

-

928.629

18.229

221.758

82.408

62.151

341.591

1.393.711

73.834

-

92.109

-

2.878

فات موعد ا�ستحقاقها
ولكنها غري متعرثة

اجلدول  :8التوزيع القطاعي للقرو�ض املت�أخرة واملخ�ص�صات املر�صودة

3.607.715

-

1.106.324

-

408.634

37.200

20.710

438.256

1.185.322

304.130

1.518

81.769

23.852

-

متعرثة ب�صفة فردية

مت�أخرة

6.825.013

-

2.034.953

18.229

630.392

119.608

82.861

779.847

2.579.033

377.964

1.518

173.878

23.852

2.878

الإجمايل

358.624

-

200.147

-

21.321

3.495

1.649

79.331

32.727

13.145

-

5.486

1.323

-

الفوائد العالقة

1.771.860

-

721.478

-

89.614

9.917

10.398

144.699

645.561

87.972

-

58.267

3.954

-

1.892.221

7.386

506.020

4.518

183.566

228.788

40.057

134.989

410.778

126.917

97.077

131.234

19.554

عامة

1.337

خا�صة

املخ�ص�صات (ب�آالف الدراهم)
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نورد فيما يلي احلركة يف خم�ص�صات القرو�ض املتعرثة عن الفرتة من يناير  2010وحتى دي�سمرب :2010
اجلدول � :9إعادة ت�سوية التغيريات يف املخ�ص�ص للقرو�ض املتعرثة للفرتة من يناير وحتى دي�سمرب 2010
(ب�آالف الدراهم)
الإجمايل

التفا�صيل
الر�صيد االفتتاحي ملخ�ص�صات القرو�ض املتعرثة

زائد:

2.657.510

الأعباء عن ال�سنة
• خم�ص�صات خا�صة

1.071.394

• خم�ص�صات عامة

288.133

زائد:

�شطب القرو�ض املتعرثة من بيان الدخل

4.672

ناق�ص

ا�سرتداد خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض

()48.962

ناق�ص

ا�سرتداد القرو�ض التي �سبق �شطبها

()2.315

ناق�ص

�إعادة قيد خم�ص�صات القرو�ض

()199.405

ت�سويات خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض

()106.946

الر�صيد اخلتامي ملخ�ص�صات القرو�ض املتعرثة

3.664.081

تبني منوذج الت�صنيف الداخلي الأ�سا�سي/الت�صنيف
الداخلي املتقدم
تقدمت املجموعة بطلبها �إىل م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي العتماد
النماذج كجزء من طلبها للتحول من الأ�سلوب املعياري �إىل منوذج الت�صنيف
الداخلي الأ�سا�سي ( .)Foundation IRBوال تعتزم املجموعة حالي ًا االنتقال
�إىل منوذج الت�صنيف الداخلي املتقدم (.)Advanced IRB
ا�ستخدام الت�صنيفات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات ت�صنيف
االئتمان اخلارجية:
فيما يخ�ص التعر�ضات للبنوك وامل�ؤ�س�سات ال�سيادية ،يتم الرجوع �إىل ت�صنيفات
املخاطر ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات ت�صنيف االئتمان اخلارجية مثل موديز و�ستاندرد
�آند بورز وفيت�ش� .أما تعر�ضات ما قبل الت�سوية ( )PSEوالتعر�ضات لل�شركات،
فيتم ا�ستخدام ت�صنيفات جهة الإ�صدار� ،إن وجدت .ويف حال توفر عدد ت�صنيفات،
يتم ا�ستخدام املخطط الوارد يف م�سودة التوجيهات التي �أعدتها اجلهة الإ�شرافية
للو�صول �إىل تقييم املخاطر املطلوب يف ظل الأ�سلوب املعياري.

 -1وفق ًا لتوجيهات البنك املركزي بدولة الإمارات العربية املتحدة واتفاقية «بازل »2
يتم حتويل التعر�ضات خارج نطاق امليزانية العمومية ،من خالل تطبيق عامل
حتويل االئتمان (� ،)CCFإىل ما يعادلها من التعر�ض االئتماين املبا�شر.
 -2مبوجب �إطار كفاية ر�أ�س املال وفق ًا التفاقية «بازل  ،»2يطبق ال�ضمان الإ�ضايف
امل�ستحق خلف�ض معدالت التعر�ض.
التخفيف من خماطر االئتمان والتقييم الإ�ضايف:
عند تقدمي الت�سهيالت الإئتمانية ،تعتمد املجموعة ب�صفة �أ�سا�سية على قدرة
املقرت�ض على الت�سديد .وال�ضمان هو الو�سيلة الأخرية التي يلج أ� �إليها البنك،
ليتمكن من حت�صيل املبالغ املتبقية له من القر�ض املمنوح للعميل.

رفع التقارير حول التعر�ض ملخاطر االئتمان مبوجب
اتفاقية «بازل :»2
تختلف التعر�ضات ملخاطر االئتمان التي يتم ت�سجيلها مبوجب مبادئ «بازل  »2يف
عدد من الأوجه عن تلك امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة.
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ميكن �أن يكون ال�ضمان بعدة �أ�شكال ،ولكن يجب على �أي نوع من ال�ضمانات �أن
ي�ستويف ال�شروط التالية:
�أن يكون من املمكن حتديد قيمته.
�أن تكون قيمته م�ستقرة.
�أن يكون بقيمة تفوق املبلغ املطلوب �ضمانه ،لتوفري هام�ش من الأمان.
�أن يكون فوري التح�صيل� ،أي �أنه �إذا كان �أ�صو ًال على غرار الأ�صول العقارية،
فيتعني لها �أن تكون جاهزة للبيع الفوري.
�أن يكون قابل للنفاذ ،ويف�ضل �أن يكون ذلك بدون احلاجة للجوء �إىل املحاكم �أو
اتخاذ �أي �إجراءات قانونية �أخرى.
ويعترب ال�ضمان الذي يتمتع بهذه املزايا على �أنه �ضمان عايل اجل��ودة .وقد مت
حتديد الأ�شكال املقبولة من ال�ضمانات اجلانبية �ضمن �إطار خماطر املجموعة،
علم ًا �أنه يتم تطبيق معايري تقييم متحفظة ومراجعتها بانتظام لال�ستجابة لأي
تغيريات يف �أو�ضاع ال�سوق .كما تخ�ضع هيكليات ال�ضمان واالتفاقيات القانونية
للمراجعة املنتظمة.
يقبل البنك جمموعة وا�سعة من �أن��واع ال�ضمانات املختلفة وت�شمل ال�ضمانات
النقدية والأرا�ضي واملباين (ال�ضمانات العقارية �أو العينية) والرهن وال�سندات
التجارية والأ�سهم واحل�ص�ص وال�سلع والب�ضائع....الخ.
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�إجمايل التعر�ضات للمخاطر االئتمانية اخلا�ضعة لإجراءات تخفيف
املخاطر االئتمانية:
ميكن للبنوك ،ووفق ًا للأ�سلوب املعياري مبوجب اتفاقية «بازل  ،»2اعتماد �أحد
خيارين عند احت�ساب عوامل تخفيف املخاطر االئتمانية ،ويتمثالن مبا يلي:
الأ�سلوب الب�سيط ال��ذي ي�ستعي�ض ب��وزن املخاطر املرتبطة بال�ضمان عن تلك
املرتبطة بالتعر�ض ،والثاين هو اخليار ال�شامل حيث تتم ت�سوية التعر�ض بالقيمة
الفعلية املن�سوبة لل�ضمان ،ويعترب اخليار الثاين هو الأقوى كمنهجية للتعامل مع
هذه الأمور.
وتطبق جمموعة بنك �أبوظبي الوطني الأ�سلوب ال�شامل ،حيث تكون ال�ضمانات
امل�ستحقة على هيئة �ضمانات مالية (مثل النقد� ،أدوات الدين ذات اجلودة العالية،
�أ�سهم مدرجة يف م�ؤ�شر رئي�سي).
�إ�ضافة �إىل ذل��ك يتم كذلك القبول ب���إج��راء الت�صفية يف امليزانية العمومية
وال�ضمانات املقدمة من جهات حماية حمددة وامل�شتقات االئتمانية ك�ضمانات
لتخفيف املخاطر الإئتمانية .كما تت�ضمن توجيهات اتفاقية بازل  2معايري احلد
الأدنى للعمليات والتوثيق والتي يجب االلتزام بها يف ال�ضمانات املقدمة مبوجب
اتفاقية «بازل .»2
يو�ضح اجلدول �أدناه �أنواع التعر�ض للمخاطر االئتمانية املدرجة وغري املدرجة
يف امليزانية العمومية واخلا�صة مبجموعة بنك �أبوظبي الوطني مع ت�أثري تخفيف
املخاطر االئتمانية على كل فئة من فئات الأ�صول مبوجب اتفاقية «بازل .»2

�إجمايل املطالبات

م�شتقات ائتمانية (حماية بنكية للبيع)

مطالبات من �أ�صول م�ؤمنة

�أ�صول �أخرى

فئات عالية املخاطر

قرو�ض غري م�سددة

مطالبات من �شركات عقارية جتارية

مطالبات لقرو�ض �سكنية

مطالبات مدرجة يف املحفظة النظامية للعمالء

مطالبات من �شركات

مطالبات من م�ؤ�س�سات مالية

مطالبات من بنوك

مطالبات من جهات �سيادية
مطالبات من جهات حكومية غري مركزية
يف القطاع العام
مطالبات من عدة بنوك تطوير

فئات الأ�صول

214.433.670

-

36.994

9.398.458

-

3.607.716

11.415.342

1.968.994

11.002.953

55.248.729

1.868.125

37.373.973

36.768

42.568.522

39.907.096

عرب امليزانية

املدرجة يف
امليزانية العمومية

64.307.965

404.030

-

-

-

-

-

-

-

21.794.734

477.490

28.986.610

6.462

6.745.074

غري املدرجة يف
امليزانية العمومية
�صايف التعر�ض بعد
ا�ستخدام معامل التحويل
5.893.565
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276.532.455

404.030

36.994

9.398.274

-

1.477.232

11.415.342

1.968.994

10.963.281

77.005.602

2.345.615

66.359.605

43.230

49.313.595

م�ستوى التعر�ض قبل تخفيف
خماطر االئتمان
45.800.661

26.421.401

-

-

-

-

13.695

95.423

788

260.837

10.293.485

1.073.727

10.185.651

-

3.199.116

1.298.679

تخفيف خماطر االئتمان

تخفيف خماطر الإئتمان

250.111.054

404.030

36.994

9.398.274

-

1.463.537

11.319.919

1.968.206

10.702.444

66.712.117

1.271.888

56.173.954

43.230

46.114.479

بعد تخفيف
خماطر االئتمان
44.501.982

135.961.126

1.270.858

7.399

7.218.668

-

1.558.087

11.319.919

1.648.633

8.274.283

65.276.360

557.731

21.073.063

-

15.059.458

2.696.667

الأ�صول املوزونة باملخاطر

(ب�آالف الدراهم)
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يو�ضح اجلدول التايل التعر�ضات امل�صنفة وغري امل�صنفة يف كل فئة من فئات الأ�صول مبوجب اتفاقية «بازل  »2ملجموعة بنك �أبوظبي الوطني:
اجلدول  :11حمفظة القرو�ض ح�سب الأ�سلوب املعياري كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010
(ب�آالف الدراهم)
�إجمايل التعر�ضات االئتمانية
فئة الأ�صول

امل�صنفة

غري امل�صنفة

الإجمايل

املطالبات اخلا�صة بالأ�سهم ال�سيادية

45.771.264

29.397

45.800.661

املطالبات اخلا�صة مب�ؤ�س�سات القطاع العام

2.458.519

46.855.076

49.313.595

املطالبات اخلا�صة ببنوك التطوير املتعددة

43.230

-

43.230

املطالبات اخلا�صة مب�ؤ�س�سات الأوراق املالية

1.730.864

614.751

2.345.615

املطالبات اخلا�صة بالبنوك

62.846.973

3.512.632

66.359.605

املطالبات اخلا�صة بال�شركات

8.213.576

68.792.026

77.005.602

القرو�ض النظامية وال�شخ�صية الأخرى

10.963.281

10.963.281

قرو�ض الوحدات ال�سكنية

1.968.994

1.968.994

العقارات التجارية

11.415.342

11.415.342

القرو�ض املتعرثة

1.477.232

1.477.232

الأ�صول الأخرى

9.398.274

9.398.274

املطالبات اخلا�صة بالأ�صول املحولة �إىل �أوراق مالية

36.994

-

36.994

امل�شتقات االئتمانية (البنوك التي تبيع احلماية)

404.030

-

404.030

املجموع الكلي

121.505.450

155.027.005

276.532.455

ويو�ضح اجلدول التايل ت�أثري نوع تخفيف خماطر االئتمان وفق اتفاقية «بازل  »2على التعر�ضات االئتمانية:
اجلدول  :12التخفيف من خماطر االئتمان� :إف�صاحات مبوجب الأ�سلوب املعياري كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010
التعر�ضات

الأ�صول املوزونة باملخاطر

التعر�ض الإجمايل قبل تخفيف خماطر االئتمان

276.532.455

152.061.585

ناق�ص ًا :التعر�ض املغطى بالت�صفية املدرجة يف امليزانية العمومية

2.304.308

1.371.200

ناق�ص ًا :التعر�ض املغطى بال�ضمان املايل الإ�ضايف امل�ؤهل

20.000.342

12.737.891

ناق�ص ًا :التعر�ض املغطى بال�ضمانات

4.116.751

1.991.368

ناق�ص ًا :التعر�ض املغطى مب�شتقات االئتمان
�صايف التعر�ضات بعد تخفيف خماطر االئتمان
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250.111.054

135.961.126

خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق بالن�سبة لبنك �أبوظبي الوطني يف احتمال التقلب ال�سلبي
لدخل املجموعة و� /أو قيمة �أدواتها املالية ب�سبب التغريات يف عوامل ال�سوق املختلفة
مثل �سعر الفائدة و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار الأ�سهم وال�سلع واخليارات.
�أ) �إدارة خماطر ال�سوق
تتم �إدارة خماطر ال�سوق يف املجموعة وفق ًا للإطار العام ل�سيا�سة املجموعة
بخ�صو�ص خماطر ال�سوق واملعتمد م��ن قبل جلنة �إدارة الأ�صول/اخل�صوم
( )ALCOيف املجموعة .ويوفر الإط��ار العام �إر���ش��ادات حم��ددة ح��ول �أدوار
وم�س�ؤوليات خماطر ال�سوق وهيكل احلوكمة وبيان قابلية خماطر ال�سوق واحلدود
املو�ضوعة .وه��ي تقوم بتحديد طريقة التعرف على خماطر ال�سوق وقيا�سها
ومراقبتها ومواجهتها والإبالغ عنها.
وك�سيا�سة عامة ،ف�إن املجموعة ال تتحمل التعر�ض �إال للأدوات/املنتجات املالية
التي توجد لدى املجموعة قابلية لها والتي يتم اعتمادها من قبل جلنة �إدارة
الأ�صول/اخل�صوم ( )ALCOيف املجموعة .بالتايل ف�إنه يتعني احل�صول على
املوافقة بالن�سبة لأي منتج جديد ،وذل��ك من خ�لال «عملية اعتماد املنتجات
اجلديدة» والتي ت�ؤكد ما �إذا كانت البنية التحتية الالزمة متوفرة لدعم التعامل
املطلوب يف املنتج.
يتم حتديد و�إدارة خماطر ال�سوق بالن�سبة للمجموعة ب�صفة جممعة ،وتعترب
خماطر ال�سوق الإجمالية للمجموعة على �أنها جتميع ملخاطر ال�سوق النا�شئة يف
خزينتها املركزية باملركز الرئي�سي وكافة الوحدات العاملة خارج الدولة .ويتم
تعريف مدى قابلية املجموعة لتحمل خماطر ال�سوق وفق ًا للحدود التالية:
 )1خماطر �سعر الفائدة يف حمفظة املتاجرة ( )Trading Bookويتم تناولها
من خالل حدود احل�سا�سية والقيمة املعر�ضة للمخاطر ( ،)VaRبينما يتم
تعريف خماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة امل�صرفية من حيث ت�أثري �صايف
دخل الفائدة والقيمة ال�سوقية للأ�سهم على املجموعة.
 )2خماطر �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،ويتم تناولها يف حمفظة املتاجرة من خالل
حد املركز ال�صايف املك�شوف لليلة واحدة املطبق يف حينه واملعرف ب�صورة
منف�صلة للعمالت املربوطة والعمالت غري املربوطة.

�إن ح��دود املخاطرة ال��واردة �أع�لاه معتمدة من قبل جلنة �إدارة املخاطر وتتم
مراقبتها عن كثب من قبل وحدة خماطر ال�سوق يف قطاع �إدارة املخاطر .علم ًا
�أن مراكز املخاطرة مقابل احل��دود املو�ضوعة وكافة حاالت جتاوز احل��دود يتم
رفع تقرير بها �إىل الإدارة العليا وجلنة �إدارة الأ�صول/اخل�صوم ( )ALCOيف
املجموعة ،ب�صفة دورية من قبل وحدة خماطر ال�سوق يف قطاع �إدارة املخاطر.
هذا وتعمل وحدة خماطر ال�سوق ب�صورة م�ستقلة عن وحدات حتمل املخاطر وحتت
�إ�شراف مبا�شر من رئي�س قطاع املخاطر.
�إىل ذلك ،فقد مت �إن�شاء مكتب و�سطي جديد يف منت�صف العام  2010و�سي�صبح
فاع ًال كلي ًا خالل العام اجلاري ( .)2011ويتمثل دور املكتب الو�سطي يف تقدمي
الدعم �إىل املكتب الأمامي يف �أن�شطة التداول وذلك عن طريق �إجراء التقييمات
والتحقق من ال�صفقات ومراقبتها ،ومراقبة تن�سيب الأداء وفعالية التحوط ،كما
يقدم امل�ساعدة يف �إدارة املخاطر من خالل القيام ب�إعداد التقارير والت�سوية
وحفظ البيانات والإيعاز ب�إجراءات الإحالة ح�سب اللزوم.
تقوم املجموعة بقيا�س الأ�صول املوزونة باملخاطر مقارنة مبخاطر ال�سوق وفق ًا
للأ�سلوب املعياري ،وعليه ف�إن مكونات اال�صول املوزونة مبخاطر ال�سوق هي على
النحو املبني �أدناه:
اجلدول � :12إجمايل الأ�صول املوزونة باملخاطر ملخاطر ال�سوق وفق
الأ�سلوب املعياري كما بتاريخ  31دي�سمرب 2010
(ب�آالف الدراهم)
خماطر ال�سوق

املبلغ

خماطر �سعر الفائدة

2.717.405

خماطر مركز الأ�سهم

716.532

خماطر �سعر ال�صرف الأجنبي

358.937

خماطر ال�سلع

-

خماطر اخليارات

8.795

�إجمايل الأ�صول املوزونة باملخاطر

3.801.669

 )3يتم قيا�س خماطر �سعر الأ�سهم واخل��ي��ارات م��ن خ�لال القيمة املعر�ضة
للمخاطر (� )VaRأما حدود �إيقاف اخل�سارة واحل�سا�سية فيتم تعريفها حول
مراكز التداول .ويتم قيا�س هذه �أي�ض ًا من خالل و�ضع حدود كمية ملراكز
ال�سندات الآجلة واخليارات.
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يتم حتديد ال�ضوابط العامة على م�ستوى املجموعة بخ�صو�ص الإطار العام ملخاطر
ال�سوق من قبل �إدارة خماطر ال�سوق يف البنك .ويتم تعريف هذه ال�ضوابط يف
ظل قابلية املجموعة لتحمل املخاطر ،والتي يتم حتديدها من حيث املنتجات التي
ميكن تداولها وهيكل احلدود املو�ضوعة لهذه املنتجات .ويتم ف�صل احلدود بني
مركزي حمفظة املتاجرة وحمفظة عدم املتاجرة ،حيث ت�سرت�شد حمفظة املتاجرة
باملراكز التي يتم تقييمها ب�سعر ال�سوق ب�صفة يومية .وتتكون حمفظة عدم
املتاجرة من مراكز ا�ستثمار م�صنفة على �أنها متاحة للبيع �أو حمتفظ بها حتى
موعد اال�ستحقاق .ومن منظور �إدارة احلدود ،يتم و�ضع احلدود �أي�ض ًا من حيث
احلدود الثابتة واملتغرية/حدود الإطالق (.)Trigger Limits
ه��ذا وتوجد ل��دى امل�ؤ�س�سات/ال�شركات الأك�بر حجم ًا التابعة لبنك �أبوظبي
الوطني يف اخلارج وحدات م�ستقلة لإدارة خماطر والتي تتوىل م�س�ؤولية تقييم
ومراقبة جميع حاالت التعر�ض ملخاطر ال�سوق ورفع تقارير بها �إىل جلنة الأ�صول
واخل�صوم املحلية اخلا�صة بتلك امل�ؤ�س�سات/ال�شركات .وت�ستند هذه التقييمات يف
�أغلبها على حدود املخاطر الإقليمية اخلا�ضعة لإ�شراف جلنة الأ�صول واخل�صوم
على م�ستوى املجموعة.
ويتم �إن�شاء تقارير خماطر ال�سوق على نحو يومي بخ�صو�ص مكتب �أ�سواق
النقد الدولية ومكتب الأ�سواق املالية الدولية ومكتب ال�صرف الأجنبي ومكتب
الأ�سهم .ويتم ا�ستخدام حدود/تقنيات التقييم التالية يف التقارير املرفوعة �إىل
الإدارة العليا:
	القيمة املعر�ضة للمخاطرة ()VaR
نقطة �أ�سا�س �صايف القيمة احلالية ()PVBP
�صايف املركز املك�شوف للعمالت الأجنبية ()NoP
تقوم املجموعة باحت�ساب متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطرة يف املحافظ وفقا
للبيانات التالية:
مدة االحتفاظ – يوم واحد
هام�ش الثقة – %95
وترية االحت�ساب – على نحو يومي
ويتم �إعداد جداول دورية مبخاطر ال�سوق الأخرى على م�ستوى املجموعة و�إر�سالها
�إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم ،حيث تت�ضمن تقرير ًا حول �أداء املحافظ اال�ستثمارية.
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ب) �إدارة خماطر �سعر الفائدة
نظر ًا لطبيعة �أعمالها ،تتعر�ض املجموعة ملخاطر �سعر الفائدة التي تن�ش�أ عن
الأدوات املالية املحت�سب عنها فائدة ،وتعك�س خماطر �سعر الفائدة احتمالية �أن
ي�ؤدي �أي تغري يف �أ�سعار الفائدة �إىل الت�أثري ب�شكل �سلبي على قيمة الأدوات املالية
والدخل الناجت عنها .وتتعر�ض املجموعة لهذه املخاطر �سواء على م�ستوى حمفظة
املتاجرة �أو املحفظة امل�صرفية.
وتعمل جلنة �إدارة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة على مراقبة خماطر �أ�سعار
الفائدة التي تتعر�ض لها املجموعة ب�شكل دوري� ،إال �أنه يتم �إ�سناد مهام �إدارة
خماطر �أ�سعار الفائدة �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم على م�ستوى املجموعة،
حيث تتوىل هذه اللجنة م�س�ؤولية و�ضع حدود حتمل خماطر �سعر الفائدة وتنفيذ
اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل �إبقاء هذه املخاطر �ضمن م�ستويات مقبولة.
وتقوم املجموعة ب�إدارة هذه املخاطر على نحو �أ�سا�سي من خالل مراقبة الفروقات
بني �أ�سعار الفائدة على �أ�سا�س جممع عن اال�ستحقاقات املختلفة وكذلك من خالل
�إدارة بيانات �إعادة ت�سعري الأ�صول واخل�صوم املت�أثرة ب�سعر الفائدة بناء على �سعر
الفائدة املتوقع .وتتم �إدارة مراكز خماطر �أ�سعار الفائدة الكلية من خالل تكوين
�أ�صول ذات فائدة متغرية مقابل اخل�صوم ذات الفائدة املتغرية ،و�أ�صول ذات
فائدة ثابتة مقابل اخل�صوم ذات الفائدة الثابتة.
وت�ستخدم املجموعة �أدوات م�شتقات االئتمان لإدارة خماطر �سعر الفائدة النا�شئة
عن الأدوات املالية اخلا�صة باملجموعة والتي تعد تت�أثر بطبيعتها ب�أ�سعار الفائدة.
وتقوم املجموعة بتقييم ت�أثري خماطر �سعر الفائدة على حمفظة املتاجرة من
حيث الت�أثرات باملدة (نقطة الأ�سا�س ل�صايف القيمة احلالية )PVBP -والقيمة
املعر�ضة للمخاطر ( .)VaRوعلى م�ستوى املحفظة امل�صرفية ،يتم قيا�س الأثر
ق�صري الأجل ملخاطر �سعر الفائدة من حيث ت�أثري �صايف دخل الفائدة �أو الأرباح
حمل اخلطر ،بينما يتم قيا�س الأث��ر طويل الأج��ل من خ�لال التغري يف القيمة
ال�سوقية للأ�سهم.
ويتم �إع��ادة ت�سعري اجلزء الأ�سا�سي من �أ�صول املجموعة وخ�صومها خالل عام
واحد ،بالتايل ف�إن التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة يكون حمدود ًا .كما يجري فريق
خماطر ال�سوق باملجموعة تقييم ًا ملعرفة مدى التعر�ض ملخاطر �سعر الفائدة من
خالل قيا�س ت�أثري �أي تغري حمتمل معقول يف حتركات �أ�سعار الفائدة.
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التغري يف
منحنيات العائد
زائد �أو ناق�ص 200
نقطة �أ�سا�سية

�صايف دخل
الفائدة
105.449 -/+

(ب�آالف الدراهم)
ر�أ�س املال
القانوين
105.449

ويتم يف الق�سم ( 4د) من القائمة املالية احت�ساب الت�أثري على حقوق امللكية و�صايف
الأرباح والناجت عن تغري «معقول» يف �أ�سعار الفائدة وفقا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية.
ويقوم املكتب الو�سطي للخزينة ب�إعداد تقرير حول الت�أثر ب�أ�سعار الفائدة على نحو
يومي ملراكز تداوالت اخلزينة واملحفظة امل�صرفية .وتتم مراقبة مراكز املحفظة
امل�صرفية غري املرتبطة باخلزينة من خالل تقرير الت�أثر ب�أ�سعار الفائدة الذي
ي�شري �إىل �إعادة الت�سعري التعاقدي ملختلف الأ�صول واخل�صوم.
وي�شتمل التقرير على حتليل ال�سلوك املتاح والذي يتم دعمه بافرتا�ضات معتمدة
من جلنة الأ�صول واخل�صوم باملجموعة .ويجري فريق خماطر ال�سوق باملجموعة
تقييم ًا ملدى التعر�ض ملخاطر �سعر الفائدة لتقييم ت�أثري تغريات منحنيات العائد
على �صايف دخل الفائدة.
ج) �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل
تُعرف املجموعة خماطر ال�سيولة بالت�أثر املحتمل عند عدم توفر م��وارد مالية
(�سيولة) كافية لوفاء املجموعة بالتزاماتها يف مواعيد اال�ستحقاق� ،أو عند
ا�ضطرارها �إىل القيام بذلك بتكلفة مفرطة .وتن� أش� خماطر ال�سيولة يف املجموعة
ب�صفة �أ�سا�سية عن عدم التوافق بني مواعيد التدفقات النقدية وتركيز التمويل.
وبالتايل ،تهدف �إدارة خماطر ال�سيولة على م�ستوى املجموعة �إىل �ضمان توفر
النقد الكاف ل��دى املجموعة يف كافة الأوق���ات مع ال��وف��اء مبتطلبات و�شروط
امل�صرف املركزي الإم��ارات��ي واجلهات التنظيمية املحلية الأخ��رى فيما يتعلق
مبخاطر ال�سيولة.

وقد �أ�سند جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي الوطني م�س�ؤولية �إدارة خماطر ال�سيولة
باملجموعة والإ���ش��راف عليها �إىل جلنة �إدارة املخاطر (�إح���دى جل��ان جمل�س
الإدارة) .وتكون هذه اللجنة م�س�ؤولة عن و�ضع حدود و�إر�شادات معينة وت�سند
عملية مراقبة ال�سيولة �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم (�إحدى اللجان الإداري��ة).
وت�سند هذه اللجنة بدورها م�س�ؤولية �إدارة ال�سيولة على �أ�سا�س يومي �إىل املدير
العام الأول لق�سم �أ�سواق املال (م�س�ؤول عمليات اخلزانة باملجموعة) املفو�ض
للعمل �ضمن احلدود واملحددات التي و�ضعتها جلنة الأ�صول واخل�صوم.
ويرفع املدير العام الأول لق�سم �أ�سواق املال تو�صياته للجنة الأ�صول واخل�صوم
فيما يتعلق بو�ضع هذه املحددات ومراقبة ال�سيولة ،كما تقوم اللجنة بت�ضمني تقييم
للبيئات االقت�صادية/ال�سيا�سية املحلية والعاملية التي تعمل فيها جمموعة �أبوظبي
الوطني .وبناء على هذه املدخالت ،تقوم اللجنة بتحديد امل�ستوى اال�سرتاتيجي
لل�سيولة لدى املجموعة.
وتتما�شى �إدارة ال�سيولة يف املجموعة مع �شروط ومتطلبات امل�صرف املركزي
الإم��ارات��ي كما تتوافق مع �سيا�سة �إدارة ال�سيولة باملجموعة كما حددتها جلنة
الأ�صول واخل�صوم .وتهدف هذه ال�سيا�سة �إىل تقدمي الإر�شاد حول تقييم ومراقبة
و�إدارة خماطر ال�سيولة ورفع التقارير بها .وتتم �إدارة خماطر �سيولة البنك على
�أ�سا�س املجموعة ويتوىل ق�سم �أ�سواق املال م�س�ؤولية الإ�شراف على �إدارة �سيولة
وحدات املجموعة و�شركاتها التابعة.
وب�صفة يومية ،يقوم بنك �أبوظبي الوطني ب�إدارة ال�سيولة بطريقة ال مركزية من
خالل �إ�سناد م�س�ؤولية �إدارة ال�سيولة لوحدات الأعمال املختلفة مت�ضمنة االمتثال
الكامل للإر�شادات والقواعد التنظيمية .ويتم الوفاء مبتطلبات ال�سيولة اخلا�صة
بوحدات الأع��م��ال وال�شركات التابعة للبنك من خ�لال احل�صول على قرو�ض
ق�صرية الأجل من خزانة املجموعة لتغطية �أي تقلبات ق�صرية الأجل �أو من خالل
احل�صول على متويل �أطول �أج ًال يلزم توفريه للوفاء ب�أي من متطلبات ال�سيولة
الهيكلية .وتتوىل خزانة املجموعة الإدارة اليومية لل�سيولة ،بينما تتم �إدارة ال�سيولة
على املدى املتو�سط والطويل من خالل خطة التمويل ،مما ي�سهم بدوره يف حتديد
فجوات التمويل وتخطيط جمع الأموال املطلوبة تبع ًا لذلك.
ويتم رفع تقارير فجوة ال�سيولة ،باعتبارها من �ضوابط الرقابة ،بالإ�ضافة �إىل
تقارير معدالت ال�سيولة املتفق عليها وتقارير االنك�شاف على املخاطر الأخرى �إىل
جلنة الأ�صول واخل�صوم للعلم والتوجيه .كما تقوم �إدارة التدقيق بالبنك مبراجعة
وتدقيق كافة �أعمال ق�سم �إدارة املخاطر ال�سوقية الذي يعد بدوره تقارير خمتلفة
حول و�ضع ال�سيولة يف املجموعة ويرفعها �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم.
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ويتم تنفيذ ا�سرتاتيجية املجموعة ال�ساعية �إىل ت�أمني متويل م�ستقر من خالل
امتالك قاعدة عمالء متنوعة وتقليل الرتكيز الإقليمي عن طريق �إ�صدارات دولية
متو�سطة الأجل ب�أ�سعار م�ؤاتية .وحتتفظ املجموعة مبحفظة/جمموعة خمتلطة
احرتازية من الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة وق�صرية املدى وخالية من �أية �أعباء
يف بلدان خمتلفة بعمالت خمتلفة.
وتت�ضمن هذه الأ�صول �أوراق الدين القابلة للت�سويق ،والإيداعات بني امل�صارف
ولدى امل�صرف املركزي .والأوراق املالية التي ميكن ت�سييلها على وجه ال�سرعة
وب�أقل تكلفة .وتدير الوحدات اخلارجية وال�شركات التابعة �إقليمي ًا وعاملي ًا مراكز
�سيولتها ك ًال على حدة ،وترفع التقارير ذات ال�صلة �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم
يف املجموعة.
تت�ضمن عملية �إدارة ال�سيولة على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
�إع��داد تقارير فجوات التدفق النقدي والتنب�ؤ بها حول �أ�سا�س اال�ستحقاق
املتبقي على م�ستوى العملة املحلية �أو العمالت الأجنبية يف البلدان التي «ترتفع»
فيها م�ستويات تعر�ض البنك للمخاطر .ويعمل ذلك على توفري ر�ؤية حول هيكل
التمويل الذي يتطور مع منو امليزانية.
يتوفر لدى البنك حالي ًا حدود فجوة ال�سيولة التي ميكنه من خاللها مراقبة
و�ضع ال�سيولة الفعلي لديه.
	املحافظة على م�ستوى ال�سيولة امل�ستهدف من خالل مراقبة معدالت ال�سيولة
التي مت حتديدها داخلي ًا على امل�ستويني النظامي واالحرتازي.
بينما يتم ال�سعي دائم ًا نحو تنويع م�صادر التمويل ،جتب مراقبة خماطر
الرتكيز على الأطراف املقابلة/املودعني.
بغية امتالك القدرة على توفري الأم��وال يف كافة الأوق��ات والوفاء بالتزامات
التدفقات النقدية اخلارجة ،يقوم البنك ب�إجراء اختبارات ال�ضغط وحتليل
ال�سيناريوهات.
	امتالك خطة متويل للطوارئ ل�ضمان العمل ب�شكل طبيعي ومعتاد يف حاالت
نق�ص ال�سيولة.
ولإدارة �سيولة املجموعة يف الأزم��ات الطارئة ،يعتمد البنك على خطة متويل
الطوارئ املو�ضوعة من قبل جلنة الأ�صول واخل�صوم .وتعمل املجموعة مبوجب
خطة متويل ال��ط��وارئ حتت �إ���ش��راف جلنة �إدارة �سيولة ال��ط��وارئ التي تراقب
م�ؤ�شرات دع��م ال��ق��رار النا�شئة عن خطة متويل ال��ط��وارئ التخاذ الإج���راءات
ال�صحيحة الالزمة.
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وتقي�س املجموعة م�ستوى ال�سيولة لديها من حيث املتطلبات التنظيمية واالحرتازية
وينطبق ذلك على العمليات املحلية واخلارجية للمجموعة .وطبق ًا �إىل املتطلبات
وال�شروط التنظيمية ،تقوم جلنة الأ�صول واخل�صوم مبراقبة العن�صرين التاليني:
ن�سبة القرو�ض �إىل قاعدة الأموال
ن�سبة احتياطي النقدية
تت�ضمن املتطلبات وال�شروط االحرتازية مراقبة العنا�صر التالية:
ن�سبة احلد الأدنى لل�سيولة
فجوة ال�سيولة الهيكلية
تركزات الودائع
وكذلك تقوم املجموعة مبراقبة حدود خماطر ال�سيولة لوحداتها اخلارجية وتتم
مراقبة حدود فجوة ال�سيولة الهيكلية عن كثب ملدة ت�صل �إىل �شهر واحد .ويف حال
انتهاك هذه احلدود ،تو�صي خزانة املجموعة �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم باتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية ال�ضرورية.
وتقوم وحدات املجموعة اخلارجية بالإبالغ عن و�ضع ال�سيولة بها للجنة الأ�صول
واخل�صوم الإقليمية التي ترفع بدورها التقارير �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم
باملجموعة التي تقوم مبراقبة التقارير والن�سب امل�شار �إليها �أع�لاه .ويت�ضمن
الإي�ضاح رقم ( )4ج يف القائمة املالية املجمعة بيان حتليل اال�ستحقاق اخلا�ص
باملجموعة كما يف  31دي�سمرب .2010
د) �إدارة خماطر قيمة الأ�سهم اال�ستثمارية
تن�ش�أ خماطر قيمة الأ�سهم اال�ستثمارية من �أي تغيري يف القيم العادلة لهذه
اال�ستثمارات .وتدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها من حيث
التوزيع اجلغرايف ون�سب تركيز اال�ستثمارات يف القطاعات املختلفة.

و�ضع حقوق امللكية يف املحفظة امل�صرفية كما يف  31دي�سمرب :2010
جدول رقم  :14التفا�صيل الكمية لو�ضع الأ�سهم اال�ستثمارية
(ب�آالف الدراهم)
النوع

ال�سنة ال�سابقة

ال�سنة احلالية
مطروحة للتداول العام

خا�صة

مطروحة للتداول العام

خا�صة

�أ�سهم ا�ستثمارية

5.946

62.918

6.223

69.843

برامج اال�ستثمار اجلماعي

34.879

0

36.199

0

�أي ا�ستثمارات �أخرى
الإجمايل

40.825

62.918

42.422

69.843

جدول رقم  :15الأرباح (اخل�سائر) املحققة وغري املحققة الناجتة عن �إعادة التقييم خالل العام*:
(ب�آالف الدراهم)
الأرباح (اخل�سائر)

املبلغ

الأرباح (اخل�سائر) املحققة من عمليات البيع والت�سييل

0

*الأرباح (اخل�سائر) غري املحققة املقيدة يف امليزانية دون قيدها يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر

()7.053

**الأرباح (اخل�سائر) امل�سترتة من �إعادة التقييم لال�ستثمار املقيد ب�سعر التكلفة دون قيده يف امليزانية �أو ح�ساب الأرباح واخل�سائر

0

الإجمايل

()7.053

جدول رقم  :16ال�شق الأول وال�شق الثاين من ر�أ�س املال املت�ضمنان يف البندين (*) و(**)�أعاله هما على النحو التايل:
(ب�آالف الدراهم)
�شق ر�أ�س املال

املبلغ

املبلغ امل�ضمن يف ال�شق الأول من ر�أ�س املال

0

املبلغ امل�ضمن يف ال�شق الثاين من ر�أ�س املال

()7.053

الإجمايل

()7.053

جدول رقم  :17متطلبات ر�أ�س املال من خالل جتميع احل�ص�ص:
(ب�آالف الدراهم)
التجميع

املبلغ

اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية

7.517

ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.932

ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إجمايل متطلبات ر�أ�س املال

12.449
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خماطر العمليات

�إدارة ر�أ�س املال

خماطر العمليات هي خماطر تكبد خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة والتي تن�ش�أ عن
جمموعة كبرية من الأ�سباب التي ترتبط بعمليات املجموعة وموظفيها والأنظمة
التكنولوجية والبنية التحتية والتي تن�ش�أ �أي�ض ًا عن عوامل خارجية بخالف خماطر
االئتمان وال�سوق وال�سيولة ،كتلك النا�شئة عن املتطلبات وال�شروط القانونية
والتنظيمية ومعايري �سلوك ال�شركات املتعارف عليها عموم ًا .وتن�ش�أ خماطر
العمليات عن كافة عمليات املجموعة وتواجهها كافة وحداتها.

ي�ضع امل�صرف املركزي الإماراتي متطلبات ر�أ�س املال التنظيمية للمجموعة كما
يقوم مبراقبتها .وت�شرف اجلهات التنظيمية املحلية ي�شكل مبا�شر على الفروع
وال�شركات التابعة اخلارجية للمجموعة.
وتتمثل �أهداف املجموعة اخلا�صة ب�إدارة ر�أ�س املال فيما يلي:
ت�أمني قدرة املجموعة على اال�ستمرارية يف العمل وزيادة عائدات امل�ساهمني؛

ويتمثل هدف املجموعة يف �إدارة خماطر العمليات لتجنب اخل�سائر والأ�ضرار
املادية على �سمعة املجموعة مع احلفاظ على فعالية التكلفة بوجه عام ،بالإ�ضافة
�إىل جتنب �إجراءات ال�سيطرة التي حتد من نطاق املبادرة والإبداعية.
ويتوىل جمل�س الإدارة مهام �إ�شرافية لإدارة خماطر العمليات داخل املجموعة.
وتتم ممار�سة هذه امل�س�ؤوليات من خالل جلنة �إدارة خماطر العمليات يف ظل �إطار
عمل لل�سيا�سات والإجراءات الالزمة لتحديد وتقييم ومراقبة و�إدارة هذه املخاطر
وال�سيطرة عليها ورفع التقارير الالزمة يف هذا ال�صدد.
وتنتهج جلنة �إدارة خماطر العمليات �سيا�سات و�إجراءات داخلية وا�ضحة تهدف
�إىل تقليل احتمالية تكبد �أية خ�سائر ت�شغيلية .ويف بع�ض الأحيان ،يعد الت�أمني �أحد
و�سائل احلد من املخاطر .ويعمل الإطار �سابق الذكر على دعم العالقة املتبادلة
مع فئات املخاطر الأخرى.
وتعمل عمليات االط�لاع التي تتم ب�شكل دوري من قبل ق�سم التدقيق و�إدارات
االمتثال داخل املجموعة على دعم االمتثال لل�سيا�سات والإجراءات .وتتم مناق�شة
نتائج هذه العمليات مع �إدارات وحدات الأعمال ذات ال�صلة ،مع تقدمي مذكرات
موجزة �إىل جلنة التدقيق والإدارة العليا للمجموعة.

واالمتثال ملتطلبات ر�أ���س امل��ال واملتطلبات التنظيمية التي و�ضعها وحددها
امل�صرف املركزي واجلهات التنظيمية ذات ال�صلة يف الأ�سواق اخلارجية التي
تعمل بها املجموعة.
وترتكز ا�سرتاتيجية املجموعة على الآتي:
	احلفاظ على معدالت كفاية ر�أ�س املال يف م�ستوى �أعلى من احلد الأدنى الذي
ي�شرتطه امل�صرف املركزي الإماراتي واتفاقية بازل.
	احلفاظ على �أعلى الت�صنيفات االئتمانية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وتخ�صي�ص ر�أ�س املال ب�شكل فعال ملختلف الأن�شطة والعمليات.
ولقد �أن�ش�أت املجموعة جلنة تعرف با�سم جلنة حقوق ملكية البنك وهي تتوىل
�إدارة ا�ستثمار ر�أ���س امل��ال يف ال�سندات ال�سيادية وطروحات الأ���س��واق النقدية
ق�صرية الأجل �سواء لدى م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي �أو امل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى ذات الدرجة اال�ستثمارية العالية.
ويف �إطار ا�ستيفاء متطلبات ر�أ�س املال احلالية ،تقوم املجموعة باحت�ساب ن�سبة
املخاطر �إىل الأ�صول لديها وفق ًا التفاقية بازل التي مت تبنيها من قبل م�صرف
الإمارات العربية املتحدة املركزي.
وت�ستخدم املجموعة �إطار ًا متكام ًال الختبار ال�ضغط بغية الوقوف على الت�أثريات
املحتملة لأي ظروف مالية �سلبية ،وت�ؤثر نتيجة هذا الإطار على حتديد مدى قابلية
البنك لتحمل املخاطر ،والتي يتم مراجعتها يف اجتماعات حتديد ا�سرتاتيجية
البنك .وع�لاوة على ما �سبق ،ت�ؤثر هذه النتائج �أي�ض ًا على �سيا�سات املخاطر
وحدودها بالن�سبة لوحدات الأعمال.
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يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل متطلبات ر�أ�س املال بالن�سبة ملجموعة بنك �أبوظبي الوطني كما يف  31دي�سمرب  ،2010مبوجب الركيزة الأوىل التفاقية «بازل :»2
جدول رقم  :18معدل كفاية ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب :2010
(ب�آالف الدراهم)
�أعباء ر�أ�س املال1

متطلبات ر�أ�س املال
 .1خماطر االئتمان
�أ) الأ�سلوب املعياري

16.315.335

ب) منوذج الت�صنيف الداخلي الأ�سا�سي
ج) منوذج الت�صنيف الداخلي املتقدم
 .2خماطر ال�سوق
�أ) الأ�سلوب املعياري

456.200

ب) �أ�سلوب النماذج
 .3خماطر العمليات
�أ) �أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي

1.415.915

ب) الأ�سلوب املعياري
ج) �أ�سلوب القيا�س املتقدم
�إجمايل متطلبات ر�أ�س املال

18.187.450

ن�سبة ر�أ�س املال
�أ) �إجمايل �أعلى �شركات املجموعة

%22.59

ب) ن�سبة ال�شق الأول فقط من ر�أ�س املال لأعلى �شركات املجموعة

%16.18

 ٪12 1من ا�أ�صول املوزونة باملخاطر وفق ًا ملتطلبات م�صرف الإمارات العربية املتحدة
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تقرير حوكمة ال�شركات

 .1ملخ�ص ملقاربة البنك جتاه عمليات احلوكمة
التزم البنك بتطبيق ممار�سات احلوكمة وفق معيار م�شتق من مزيج من قواعد
احلوكمة املعمول بها يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة و�أف�ضل املمار�سات
العاملية يف هذا املجال ،ومطبق وفق ال�سياق اخلا�ص ببنك �أبوظبي الوطني.
وقد رحب بنك �أبوظبي الوطني يف هذا اخل�صو�ص بالقواعد الإ�ضافية التي
�أ�صدرتها اللجنة التوجيهية ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية («منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية») حول حوكمة ال�شركات وجلنة معاهدة بازل حول
الرقابة امل�صرفية :مبادئ معايري احلوكمة للبنوك («بازل») .ويدرك املجل�س �أن
ممار�سات احلوكمة ال�سليمة هي ذات �أهمية حا�سمة بالن�سبة للبنوك ،وهل �أداة
بالغة القيمة يف حتديد م�ستوى �أداء بنك ابوظبي الوطني وحت�سينه.
ا�ستجابة للتطور امل�ستمر الذي ت�شهده �أف�ضل ممار�سات احلوكمة املتبعة عاملي ًا،
�أطلق البنك خالل العام  2010عملية تقييم لأطر عمل احلوكمة لديه ،و�ستتجلى
نتائج هذا التقييم يف �إدخال املزيد من التح�سينات على عمليات احلوكمة والتي
�سيتبناها بنك �أبوظبي الوطني خالل العامني  2011و.2012

لقد عكف بنك �أبوظبي الوطني وب�صورة م�ستمرة على حت�سني م�ستوى احلوكمة
لديه من �سنة �إىل �أخرى ،ويتمثل دور جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف
احلفاظ على زخم هذه العملية مبا يظهر التزام املجل�س بالتح�سني امل�ستمر على
�إجراءات احلوكمة يف ا�ستجابة مدرو�سة للتطورات احلا�صلة �سواء على �صعيد بنك
�أبوظبي الوطني �أو دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل �أجمع.
يدرك جمل�س الإدارة �أن جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار («جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار»)
هو م�ساهم بن�سبة  %70.5يف بنك �أبوظبي الوطني ،ولكن جمل�س الإدارة وكل ع�ضو
من �أع�ضائه يدرك الواجبات وامل�س�ؤوليات التي يتحملها جمل�س الإدارة وكل ع�ضو
من �أع�ضائه جتاه جميع امل�ساهمني ،كما يدركون �ضرورة الت�أكد من معاملة جميع
امل�ساهمني على قدم امل�ساواة واتخاذ القرارات مل�صلحة امل�ساهمني ككل.

 -2جمل�س الإدارة
 1.2تكوين جمل�س الإدارة
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العام  2010هم على النحو املبني يف اجلدول �أدناه:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة 2010 -
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

معني من جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار

معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي (رئي�س جمل�س الإدارة)

X

معايل د .جوعان �سامل الظاهري (نائب الرئي�س)

X

�سعادة حممد عمر عبداهلل

X

ال�سيد/خليفة �سلطان �أحمد ال�سويدي

X

ال�سيد/ها�شم فواز القد�سي

X

ال�سيد/ديفيد بو

X

م�ستقل

X

ال�سيد�/سلطان بن را�شد الظاهري
ال�شيخ �أحمد حممد �سلطان الظاهري
ال�شيخ حممد �سيف حممد �آل نهيان
ال�سيد/مطر حمدان العامري

126

X

يت�ضمن اجلدول �أدناه �أع�ضاء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف العام :2010
ع�ضوية اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة 2010 -
جلنة التعيينات جلنة التدقيق
واملكاف�آت
معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي (رئي�س املجل�س)

جلنة حوكمة
ال�شركات

جلنة املخاطر

X

X

معايل د .جوعان �سامل الظاهري (نائب الرئي�س)

X

�سعادة حممد عمر عبداهلل

X

ال�سيد/خليفة �سلطان �أحمد ال�سويدي

X

X
X

X

ال�سيد/ها�شم فواز القد�سي
ال�سيد/ديفيد بو

X
X

X

ال�سيد�/سلطان بن را�شد الظاهري

X

ال�شيخ �أحمد حممد �سلطان الظاهري

X

ال�شيخ حممد �سيف حممد �آل نهيان

X

ال�سيد/مطر حمدان العامري
يحقق املجل�س ت��وازن�� ًا مالئم ًا يف امل��ه��ارات واخل�ب�رات واال�ستقاللية واملعرفة
لال�ضطالع مبهامه وم�س�ؤولياته .وين�ص النظام الأ�سا�سي على �أن املجل�س ي�ضم
 11ع�ضو ًا ،علم ًا �أن هناك من�صب ًا �شاغر ًا يف الوقت احلا�ضر ويعمل املجل�س بع�شرة
�أع�ضاء .ي�شارك املجل�س م�شاركة فاعلة يف حتديد املر�شح املالئم الذي يفي بجميع
متطلبات ومعايري التعيني.
كما ين�ص النظام الأ�سا�سي للبنك على �أنه يحق ملجل�س �أبوظبي لال�ستثمار انتخاب
عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يتنا�سب مع الن�سبه املئوية من الأ�سهم التي
ميلكها يف ر�أ�سمال البنك ( ،)%70.5بينما يتم انتخاب الأع�ضاء الآخرين من
قبل اجلمعية العمومية عن طريق االقرتاع ال�سري الرتاكمي بدون م�شاركة جمل�س
�أبوظبي لال�ستثمار .علم ًا �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة املنتخبني من قبل اجلمعية
العمومية هم ال�سيد�/سلطان بن را�شد الظاهري وال�شيخ �أحمد حممد �سلطان
الظاهري وال�شيخ حممد �سيف حممد �آل نهيان.
 2.2دور جمل�س الإدارة
تتمثل امل�س�ؤولية الرتاكمية ملجل�س �إدارة بنك �أبوظبي الوطني واللجان املنبثقة عنه
يف توفري قيادة �شاملة للبنك �ضمن �إطار من ال�ضوابط املدرو�سة والفعالة التي
تتيح تقييم املخاطر و�إدارتها بكفاءة .وتت�ضمن م�س�ؤوليات املجل�س )1( :االجتاه
اال�سرتاتيجي ،و( )2تقييم �أداء الإدارة يف حتقيق الأهداف املتفق عليها و�إعداد

X
X
X

X

تقارير دقيقة حول الأداء الفعلي ،و( )3مراقبة �صحة املعلومات املالية وكفاءة
ال�ضوابط الداخلية و�إدارة املخاطر ،و( )4حتديد قيم البنك ومعايريه الأخالقية،
و( )5حتديد �أجور الإدارة العليا.
االجتاه اال�سرتاتيجي
ا�ستمر املجل�س يف العام  2010يف حتديد ومراجعة االجتاه اال�سرتاتيجي للبنك
والذي ميكن تلخي�صه يف حتقيق هدف تكري�س مركز البنك ك�أف�ضل بنك عربي يف
العامل ،ورفع ت�صنيف البنك من درجة «جيد» �إىل «رائع» من خالل الرتكيز على 3
عناوين رئي�سية وهي :النمو والقوة والإنتاجية .و�سيوا�صل جمل�س الإدارة الإ�شراف
على التزام الإدارة بهذه اال�سرتاتيجية مبا يف ذلك التوزيع الفعال ملوارد البنك.
تقييم �أداء الإدارة
عكف جمل�س الإدارة طيلة العام  2010على تقييم �أداء الإدارة العليا مبا يف
ذلك الأهداف اال�سرتاتيجية واملالية املتفق عليها و�أداء الأعمال والإدارة الفاعلة
للمخاطر وال�ضوابط الداخلية املالئمة وااللتزام بقيم البنك و�أخالقياته .وقد
تلقى البنك ت�أكيدات معقولة من الإدارة العليا ب�أن نظام معلومات الإدارة لدى
البنك يقدم معلومات �آنية ودقيقة.
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ال�ضوابط و�إدارة املخاطر
حر�ص جمل�س الإدارة طيلة العام  2010على الت�أكد من قيام الإدارة العليا
مبوازنة النمو مع ال�ضوابط الداخلية القوية والفعالة و�إطار عام قوي وفعال لإدارة
املخاطر ،حيث تتلقى جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة تقارير من
الرئي�س التنفيذي واللجان املعنية املنبثقة عن الإدارة العليا وقطاع �إدارة املخاطر.
وتت�ضمن م�س�ؤوليات اللجان املنبثقة عن الإدارة العليا و�ضع الإطار العام لإدارة
املخاطر والتي تت�ضمن خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق
وخماطر العمليات و�إدارة ا�ستمرارية الأعمال ومكافحة عمليات غ�سل الأموال
ومتويل العمليات الإرهابية .يتلقى جمل�س الإدارة من خالل جلنة �إدارة املخاطر
�ضمانات معقولة ب�أن اللجنة املذكورة على اطالع باملخاطر اجلوهرية التي يواجهها
البنك و�أنه يتم تقييم املخاطر املعروفة واملتوقعة و�إدارتها على نحو مالئم.
كما يتلقى جمل�س الإدارة �ضمانات معقولة ب�أن نظام ال�ضوابط الداخلية يتح للبنك
العمل بكفاءة وفعالية ومبا يتوافق مع القوانني واللوائح املعمول بها.
هذا وقد عزز البنك خالل العام  2010من مهام التدقيق الداخلي واملراقبة لديه
من خالل ف�صل �إدارة التدقيق الداخلي عن �إدارة املراقبة وتعيني رئي�س جديد
للتدقيق الداخلي يخ�ضع للإ�شراف املبا�شر للجنة التدقيق.
القيم واملعايري الأخالقية
يدرك جمل�س الإدارة الأهمية الفائقة املعولة على التزام جمل�س الإدارة والإدارة
العليا وجميع موظفي البنك بقواعد �سلوك تتما�شى مع قيم بنك �أبوظبي الوطني
ومعايريه الأخالقية يف كل ما يفعلونه با�سم البنك ونيابة عنه .ويتحمل جمل�س
الإدارة م�س�ؤولية الإ�شراف على الثقافة ال�سائدة يف البنك ويعمل على تقدمي املثل
الأعلى من قمة الهرم ،ويتم تعزيز هذا املبد�أ من قبل الإدارة العليا ون�شره يف �شتى
�إدارات امل�ؤ�س�سة و�أق�سامها.
ق��ام املجل�س بو�ضع قيم البنك ومعايريه الأخ�لاق��ي��ة ،وه��و يوا�صل العمل على
تعزيزها .وتتمثل قيم البنك مبا يلي:
نقدّر كافة اجلهات املتعاملة مع البنك
نوفر اخلدمات امل�صرفية لعمالئنا على مدار ال�ساعة وطيلة �أيام الأ�سبوع
ملتزمون برتاثنا العريق ولكن ن�ست�شرف ح�ضور ًا عاملي ًا
نتفهم احتياجات عمالئنا
ن���درك �أن م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك ه��م �أه���م م��وج��ودات��ه ون���زوده���م ب��الإم��ك��ان��ي��ات
وال�صالحيات الالزمة
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	العمل بروح الفريق
نتعامل مع الآخرين كما نود منهم التعامل معنا
�إن امل�ؤ�س�سة ب�أكملها تقوم على هذه القيم وقواعد ال�سلوك الأخالقي املرتبطة
بها .لقد �أ�صدر البنك �سيا�سات وقواعد و�إجراءات مكثفة ومو�سعة للت�أكد من فهم
املوظفني والتزامهم بقيمه ومعايريه الأخالقية ،مبا يف ذلك:
قواعد �أخالق املهنة
دليل املوظفني
�سيا�سة �إطالق الإنذار
�سيا�سة الإف�صاح
�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال
�سيا�سة مكافحة عمليات الغ�ش والتدلي�س
قواعد تداول املطلعني
�سرية العمالء وبنك �أبوظبي الوطني
تعار�ض امل�صالح
وتتوفر هذه الوثائق باللغتني الإجنليزية والعربية ويتم الت�شديد وااللتزام التام بها
من قبل جميع املوظفني.
علم ًا �أن جمل�س الإدارة يتلقى ت�أكيدات معقولة من الإدارة العليا ب�أن البنك يزاول
�أعماله على نحو يعك�س قيم البنك ومعايريه الأخالقية ومبا يتوافق مع قواعده
و�سيا�ساته و�إجراءاته.

 .3اجتماعات جمل�س الإدارة
يعمل رئي�س جمل�س الإدارة مب�ساعدة الرئي�س التنفيذي على الت�أكد من �إبقاء
جمل�س الإدارة على اطالع تام ب�أعمال البنك و�سيا�ساته و�أموره اجلوهرية مبا يف
ذلك كافة التطورات الهامة.
هذا وقد اجتمع جمل�س الإدارة ب�صفة منتظمة طيلة العام  ،2010حيث عقد خم�سة
اجتماعات ،وت�ضمنت �أوراقه كافة املعلومات التي ر�آها جمل�س الإدارة ،مب�ساعدة
الرئي�س التنفيذي� ،ضرورية ومالئمة ملجل�س الإدارة من �أجل الوفاء بواجباته
وم�س�ؤولياته .وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،تلقى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الفرتات
املمتدة ما بني اجتماعات املجل�س كافة املعلومات ال�لازم��ة من �أج��ل االط�لاع
مب�س�ؤولياته على النحو ال�صحيح.

ويظهر اجلدول التايل تفا�صيل اجتماعات جمل�س الإدارة و�سجل احل�ضور الفردي للأع�ضاء:
اجتماعات جمل�س الإدارة 2010 -
2/1

2/16

4/27

7/27

10/26

تاريخ االجتماع
معايل نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي (رئي�س املجل�س)

X

X

X

-

X

معايل د .جوعان �سامل الظاهري (نائب الرئي�س)

X

X

X

X

X

�سعادة حممد عمر عبداهلل

-

X

X

-

X

ال�سيد/خليفة �سلطان �أحمد ال�سويدي

X

X

X

X

X

ال�سيد/ها�شم فواز القد�سي

X

X

X

X

X

ال�سيد/ديفيد بو

X

X

X

X

X

ال�سيد�/سلطان بن را�شد الظاهري

X

X

X

X

X

ال�شيخ �أحمد حممد �سلطان الظاهري

X

X

X

X

X

ال�شيخ حممد �سيف حممد �آل نهيان

X

X

X

-

X

ال�سيد/مطر حمدان العامري

-

-

X

X

X

 .4اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
تنبثق عن جمل�س الإدارة �أربع جلان قام بتكليفها امل�س�ؤوليات الواردة يف ال�شروط
املرجعية لكل جلنة ،وقد ورد بيان ع�ضوية هذه اللجان �آنف ًا .هذا ويحر�ص جمل�س
الإدارة على الت�أكد من توافق كفاءات �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع املهام وامل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتق كل من اللجان التي يكونوا �أع�ضاء فيها.

جلنة التعيينات واملكاف�آت :تتوىل جلنة التعيينات واملكاف�آت الإ�شراف على املكاف�آت
وتخطيط التعاقب الوظيفي وتعيينات الإدارة العليا بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على
�سيا�سات امل��وارد الب�شرية املتبعة لدى بنك �أبوظبي الوطني ككل ،وقد اجتمعت
جلنة التعيينات واملكاف�آت  5مرات خالل العام .2010

ويتوافر لدى كل من اللجان املذكورة توازن ًا مالئم ًا ما بني املهارات واخلربات
واال�ستقاللية واملعرفة لتمكني اللجنة من �أداء مهامها واالط�لاع مب�س�ؤولياتها
على �أكمل وجه .ونورد فيما يلي اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة والن�شاطات
الأ�سا�سية التي تقوم بها:

جلنة احلوكمة :تقوم جلنة احلوكمة برفع تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن �أف�ضل
ال�سيا�سات واملمار�سات املتبعة يف جمال احلوكمة ،وقد اجتمعت جلنة احلوكمة 3
مرات خالل العام .2010

جلنة التدقيق :تتحمل جلنة التدقيق م�س�ؤولية الإ�شراف على نزاهة البيانات املالية
و�إع��داد احل�سابات املوحدة مبا يف ذلك التغيريات على ال�سيا�سات واملمار�سات
املحا�سبية وااللتزام بقواعد الإف�صاح ،كما تتوىل الإ�شراف على العالقات مع
املدققني اخلارجيني وعلى عمليات التدقيق الداخلي مبا ي�ؤكد مالءمة ال�ضوابط
املالية والأطر العامة للرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف
على التقيد بقيم البنك و�أخالقياته .وقد اجتمعت جلنة التدقيق  14مرة خالل
العام .2010

جلنة �إدارة املخاطر :تقوم جلنة �إدارة املخاطر بو�ضع ومراقبة مبادئ ا�سرتاتيجية
و�سيا�سة املخاطر التي تنتهجها املجموعة ،كما تتوىل و�ضع ومراقبة خماطر
االئتمان وخماطر العمليات وخماطر ال�سوق التي تتعر�ض لها املجموعة ،وتقوم
باعتماد الت�سهيالت االئتمانية التي تتجاوز حدود �صالحيات الإدارة .اجتمعت
جلنة �إدارة املخاطر  13مرة خالل العام .2010
ميكن توفري �صور عن ال�شروط املرجعية لكل جلنة من اللجان املنبثقة عن جمل�س
الإدارة بناء على طلب �أمني �سر جمل�س الإدارة.
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 -5دور كل من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

 .7التدقيق

لكل من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي دور منف�صل وم�س�ؤوليات حمددة
ووا�ضحة .ي�شغل �سعادة ال�سيد نا�صر �أحمد خليفة ال�سويدي من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة بنك �أبوظبي الوطني وي�شغل معايل الدكتور جوعان �سامل الظاهري من�صب
نائب رئي�س املجل�س ،بينما ي�شغل ال�سيد مايكل تومالني من�صب الرئي�س التنفيذي.
من م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة قيادة املجل�س و�أداء املهام امللقاة على عاتقه
على �أكمل وجه ،مبا يف ذلك:

يقوم بنك �أبوظبي الوطني بتعيني مدققني خارجيني ب�صفة �سنوية بنا ًء على
معايري الكفاءة وال�سمعة واخلربة .وقد مت تعيني �شركة  KPMGكمدقق خارجي
لبنك �أبوظبي الوطني خالل اجلمعية العمومية لعام  .2009هذا ويتبنى البنك
�سيا�سة تخ�ضع لإ�شراف جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،وتهدف هذه
ال�سيا�سة �إىل الت�أكيد على �أن ا�ستقاللية املدققني اخلارجيني تبقى فوق م�ستوى
ال�شبهات وال�شكوك.

حتقيق عملية الدمج بني �أن�شطة جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س.

لذا ف�إن  ،KPMGب�صفتها مدقق خارجي م�ستقل ،مل ت�ؤ ِّد خالل عام � 2010أية
خدمات �أو �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على قراراتها
�أو ا�ستقالليتها كمدقق م�ستقل .كما تقوم جلنة التدقيق مبراجعة ناقدة للم�سودة
التف�صيلية للخطة ال�سنوية للمدققني الداخليني بكل دقة وعناية قبل اعتماد خطة
التدقيق ،وتتلقى تقارير دورية من املدقق الداخلي على مدار ال�سنة.

	التحقق من جودة وو�ضوح وحجم وتوقيت املعلومات املقدمة للمجل�س.
	الت�أكد من ح�سن �سري االجتماعات التي يعقدها جمل�س الإدارة.
	الت�أكد من كفاءة التوا�صل مع امل�ساهمني واجلهات املتعاملة مع البنك.
	احلفاظ على عالقة وثيقة وب ّناءة مع الرئي�س التنفيذي.
يتحمل الرئي�س التنفيذي م�س�ؤولية الإدارة اليومية لبنك �أبوظبي الوطني مبا
يف ذلك:
تطبيق قرارات جمل�س الإدارة واال�سرتاتيجية املو�ضوعة من قبله.
�إدارة �أعمال البنك ب�صورة تتما�شى مع اال�سرتاتيجية املعتمدة من قبل املجل�س.
تويل املهام الإدارية لنظم �إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
	العمل على حتقيق الأهداف التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
تر�أ�س اللجنة التنفيذية واللجنة الإدارية.

 .6الأع�ضاء اجلدد يف جمل�س الإدارة
مت تعيني ع�ضو جديد واحد خالل عام  2010وهو ال�سيد مطر حمدان العامري
وذلك بتاريخ  15مار�س  ،2010حيث �أ�شرف رئي�س جمل�س الإدارة على عملية
الإعداد والتعريف التمهيدي املنظم للع�ضو اجلديد.
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 .8جلان الإدارة العليا
فو�ض جمل�س الإدارة ك ًال من الرئي�س التنفيذي والإدارة العليا مب�س�ؤولية �إدارة
عمليات البنك اليومية .ويتوىل الرئي�س التنفيذي رئا�سة اللجان التالية املنبثقة
عن الإدارة العليا :اللجنة التنفيذية واللجنـة الإدارية وجلنة التعيينات واملكاف�آت،
وجلنة ائتمان املجموعة وجلنة الودائع والأ�صول وجلنة اال�ستثمار والأ�سهم وجلنة
�إدارة خماطر العمليات وجلنة اال�سرتاتيجيات.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،يتوىل رئي�س عمليات املجموعة رئا�سة جلنة ا�سرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومات ،بينما يرت�أ�س مدير عام قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
واال�ستثمار امل�صريف جلنة كبار العمالء.
وي��رى بنك �أبوظبي الوطني يف هذا املنهج و�سيلة فعالة لتحقيق كفاءة �إداري��ة
رفيعة امل�ستوى و�إح��راز التوازن بني �أداء الأعمال وتطوره بوا�سطة تطبيق �إدارة
املخاطروالرقابة الداخلية.

� .9أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يو�ضح اجلدول �أدناه الأتعاب التي مت �صرفها �إىل جمل�س الإدارة يف العام 2010
الأتعاب ال�سنوية بالدرهم

�أتعاب ح�ضور اللجان بالدرهم

امل�سمى
رئي�س جمل�س الإدارة

800.000

2.500

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

650.000

2.500

ع�ضو جمل�س الإدارة

500.000

2.500

 .10عمليات التح�سني املتوقعة لعام 2011
�سيقوم بنك �أبوظبي الوطني بتعزيز وتطوير نظام احلوكمة اخلا�ص به خالل عام  2011و�سيتم الإعالن عن هذه التح�سينات بالكامل يف التقرير ال�سنوي املقبل لعام .2011
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معلومات عن الم�ساهمين

امل�ساهمون الرئي�سيون
م�ساهمون ميلكون ما يزيد عن  %5من �أ�سهم بنك �أبوظبي الوطني بتاريخ  31دي�سمرب 2010
جمل�س �أبوظبي الوطني لال�ستثمار (املجل�س)
%70.48

توزيع ملكية �أ�سهم بنك �أبوظبي الوطني ح�سب اجلن�سية
تنح�صر امل�ساهمة الأجنبية يف البنك بن�سبة  %25من �إجمايل الأ�سهم املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،علم ًا �أن ن�سبة امل�ساهمة الأجنبية يف �أ�سهم البنك بتاريخ
 31دي�سمرب  2010بلغت .%2.5
2010 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH »æWƒdG »ÑXƒHCG ∂æH ƒªgÉ°ùe

%27^02

%0^27
%0^14

%2^09

%2^50

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO
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›∏QÉªãà°SÓd »æWƒdG »ÑXƒHCG ¢ù
%70^48

(QÉªãà°SÓd »ÑXƒHCG ¢ù∏› AÉæãà°SÉH) ¿ƒ«JGQÉeEG ¿ƒæWGƒe
ÖfÉLCG

(»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO AÉæãà°SÉH) É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG

⁄É©dG ∫hO á«≤H

ح�صة ال�سهم يف ال�سوق (�سعر ال�سهم  *11.75درهم)

 31دي�سمرب 2010

 28.1مليار درهم ( 7.7مليار دوالر)

�إيراد ال�سهم املخفف

دي�سمرب 2010

1.40

ن�سبة ال�سعر �إىل الإيرادات (ا�ستناد ًا �إىل �إيراد ال�سهم املخفف)

دي�سمرب 2010

8.2

ال�سعر/الدفرتي

دي�سمرب 2010

1.4

�أرباح الأ�سهم ( 0.3درهم لل�سهم)

2010

%2.6

تغطية �أرباح الأ�سهم (ن�سبة التوزيعات)

2010

)%19.5( × 5.1

*مل يتم تعديل �سعر الإعالق لن�سبة الع�شرين يف املائة ( )٪20من �أ�سهم املنحة املوزعة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب .2010
امل�صدر� :سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،الإح�صاءات املالية لبنك �أبوظبي الوطني.
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�شبكتنا الم�صرفية

الفروع  -الإمارات العربية املتحدة
�أبوظبي
الفرع الرئي�سي
هاتف02-6111111 :
تلفاك�س02-6275738 :
�ص.ب� ،2993 :أبوظبي

مطار �أبوظبي الدويل
هاتف02-5075400 :
تلفاك�س02-5757593 :
�ص.ب� ،5279 :أبوظبي

اديا*
هاتف02- 4105168 :
تلفاك�س02-6212157 :
�ص.ب� ،2993 :أبوظبي

�شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
هاتف02-4104000 :
تلفاك�س02-6416677 :
�ص.ب� ،46727 :أبوظبي

اخلالدية
هاتف02-4106000 :
تلفاك�س02-6667480 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

�أبوظبي مول
هاتف02-4104666 :
تلفاك�س02-6452424 :
�ص.ب� ،7012 :أبوظبي

�أدكو*
هاتف02-6112800 :
تلفاك�س02-6653057 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

�شارع اخلليج العربي
هاتف02-4103000:
تلفاك�س02-4478344 :
�ص.ب� ،71230 :أبوظبي

�أدما*
هاتف02-6263225 :
تلفاك�س02-6263295 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

بني يا�س
هاتف02-5078100 :
تلفاك�س02-5833359 :
�ص.ب ،11700 :بني يا�س

�أدنوك*
هاتف02-6669143 :
تلفاك�س02-6679869 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

بلدية �أبوظبي  -الوثبة*

زادكو*

البطني
هاتف02-6668792 :
تلفاك�س02-6663925 :
�ص.ب� ،7644 :أبوظبي

هاتف02-6768821 :
تلفاك�س02-6768851 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي
فندق هيلتون*
هاتف02-6812280 :
تلفاك�س02-6667480 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي
بلدية �أبوظبي  -الكرامة*

هاتف02-4105170 :
تلفاك�س02-4450568 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية*

هاتف02-4468559 :
تلفاك�س02-4460184 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي
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هاتف02-5831720 :
تلفاك�س02-5831740 :
�ص.ب� ،11700 :أبوظبي

البطني – بلدية مدينة �أبوظبي*

هاتف02-6112795 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

بني اجل�سرين
هاتف02-5589446 :
تلفاك�س02-5589447 :
�ص.ب� ،26380 :أبوظبي
الكورني�ش
هاتف02-6919777 :
تلفاك�س02-6819122 :
�ص.ب ،3699 :برج بل غيالم� ،شارع الكورني�ش� ،أبوظبي

*مكاتب �صرف

جزيرة دملا
هاتف02-8781240 :
تلفاك�س02-8781331 :
�ص.ب ،50670 :جزيرة دملا� ،أبوظبي

باري�س غالريي
هاتف02-8832460 :
تلفاك�س02-6650563 :
�ص.ب ،110818 :اخلالدية �سنرت� ،أبوظبي

جممع اخلدمات احلكومية (مت ،دملا)*

هاتف02-8945528 :
تلفاك�س02-8945558 :
�ص.ب ،50670 :مركز مت ،جزيرة دملا� ،أبوظبي

الروي�س
هاتف02-8776343 :
تلفاك�س02-8776453 :
�ص.ب ،11875 :الروي�س� ،أبوظبي

جزيرة دا�س
هاتف02-8731099 :
تلفاك�س02-8731448 :
�ص.ب� ،46175 :أبوظبي

املرور
هاتف02-4485833 :
تلفاك�س20-4484181 :
�ص.ب� ،2712 :أبوظبي

ليوا
هاتف02-8822388 :
تلفاك�س02-8822188 :
�ص.ب ،50419 :املنطقة الغربية� ،أبوظبي

امل�صفح
هاتف02-5029500 :
تلفاك�س02-5559997 :
�ص.ب� ،8351 :أبوظبي

مدينة زايد
هاتف02-8846146 :
تلفاك�س02-8846496 :
�ص.ب ،50019 :مدينة زايد� ،أبوظبي

�شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية*

هاتف02-5549282 :
تلفاك�س02-5549193 :
�ص.ب� ،8351 :أبوظبي

غياثي
هاتف02-8742117 :
تلفاك�س02-8742119 :
�ص.ب ،77729 :منطقة غياثي� ،أبوظبي

املعهد البرتويل*
هاتف02-5075220 :
تلفاك�س20-6075385 :
�ص.ب� ،26380 :أبوظبي

غياثي  -مت*
هاتف02-8744712 :
تلفاك�س02-8744713 :
�ص.ب ،77729 :مبنى مت ،منطقة غياثي� ،أبوظبي

بلدية امل�صفح*
هاتف02-5540300 :
تلفاك�س02-5549193 :
�ص.ب� ،8351 :أبوظبي

�صري بني يا�س*
هاتف02-8013210 :
تلفاك�س02-8779014 :
�ص.ب ،11785 :داخل جزيرة �صري بني يا�س� ،أبوظبي

طريان االحتاد
هاتف02-6112736 :
تلفاك�س02-5501262 :
�ص.ب� ،131770 :أبوظبي

جممع اخلدمات احلكومية*

هاتف02-8945428 :
تلفاك�س02-8846981 :
�ص.ب ،50019 :مدينة زايد� ،أبوظبي

مزيد مول
هاتف02-5532922 :
تلفاك�س02-5591251 :
�ص.ب� ،8350 :أبوظبي

املرف�أ
هاتف02-8832460 :
تلفاك�س02-8836313 :
�ص.ب� ،77110 :أبوظبي

املدينة ال�صناعية لأبوظبي
هاتف02-6112736 :
تلفاك�س02-5501262 :
�ص.ب ،90855 :م�صفح� ،أبوظبي

*مكاتب �صرف
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الفروع  -الإمارات العربية املتحدة

�شارع ال�سالم
هاتف02-6440051 /02-4103900 :
تلفاك�س02-6446050 :
�ص.ب� ،7749 :أبوظبي

ق�صر الإمارات
هاتف02-6112777 /02-6908900 :
تلفاك�س02-6908908 :
�ص.ب� ،40039 :أبوظبي

ال�شهامة
هاتف02-5632411 :
تلفاك�س02-5633508 :
�ص.ب ،76142 :ال�شهامة� ،أبوظبي

غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
هاتف02-6177460 :
�ص.ب� ،662 :أبوظبي

ال�شهامة اجلديدة
هاتف02-5635695 :
تلفاك�س02-5630806 :
�ص.ب ،77455 :ال�شهامة� ،أبوظبي
بلدية ال�شهامة*
هاتف02-5631385 :
تلفاك�س02-5631409 :
�ص.ب ،77455 :ال�شهامة� ،أبوظبي

مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
هاتف02-4494996 :
تلفاك�س02-4493788 :
�ص.ب� ،94959 :أبوظبي
مارينا مول
هاتف02-6816002 :
تلفاك�س02-6816018 :
�ص.ب� ،35835 :أبوظبي
�شارع امليناء
هاتف02-6767655 :
تلفاك�س02-6714143 :
�ص.ب� ،48089 :أبوظبي
نادي ال�ضباط
هاتف02-6112769 :
تلفاك�س02-4416326 :
�ص.ب� ،2993 :أبوظبي
برج مدينة زايد
هاتف02-6355390 :
تلفاك�س02-6355389 :
�ص.ب� ،2712 :أبوظبي
الإحتاد
هاتف02-4104953 :
تلفاك�س02-6417812 :
�ص.ب� ،31818 :أبوظبي
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ال�سلع
هاتف02-8721979 :
تلفاك�س02-8721959 :
�ص.ب� ،76900 :أبوظبي
املرور – بلدية مدينة �أبوظبي*

هاتف02-4413169 :
تلفاك�س02-4413152 :
�ص.ب� ،2712 :أبوظبي

ال�سلع – بلدية مدينة �أبوظبي
هاتف02-8724296 :
تلفاك�س02-8724975 :
�ص.ب� ،76900 :أبوظبي
ليوا  -بلدية مدينة �أبوظبي
هاتف02-8820133 :
تلفاك�س02-8820115 :
�ص.ب ،50419 :ليوا� ،أبوظبي
املرف�أ – بلدية مدينة �أبوظبي
هاتف02-8836330 :
تلفاك�س02-8832460 :
�ص.ب ،77110 :املرف�أ� ،أبوظبي
دملا مول
هاتف02-5512467 :
تلفاك�س02-5512470 :
�ص.ب ،93200 :ليوا� ،أبوظبي
مدينة م�صدر
هاتف02-5570401 :
تلفاك�س02-5570421 :
�ص.ب ،93003 :مدينة خليفة �أ� ،أبوظبي
�سكاي بارك بالزا  -مبنى  - 3مطار �أبوظبي الدويل
هاتف02-5075402 :
تلفاك�س02-5757593 :
�ص.ب ،5279 :ليوا� ،أبوظبي

*مكاتب �صرف

العني
برج ال�ساعة/العني
هاتف03-7642400 :
تلفاك�س03-7668150 :
�ص.ب ،1138 :العني
عود التوبة العني
هاتف03-7011300 :
تلفاك�س03-7517911 :
�ص.ب ،17822 :العني
الندى لل�سيدات*
هاتف03-7640761 :
تلفاك�س03-7640607 :
�ص.ب ،85404 :العني
م�صنع �إ�سمنت العني*

هاتف03-7224060 :
تلفاك�س03-7517911 :
�ص.ب ،17822 :العني
مطار العني الدويل*

هاتف03-7855511 :
تلفاك�س03-7855588 :
�ص.ب ،17822 :العني
القوات امل�سلحة/العني*

هاتف03-7688824 :
تلفاك�س03-7688879 :
�ص.ب ،17822 :العني
ال�صناعية
هاتف03-7219222 :
تلفاك�س03-727855 :
�ص.ب ،19771 :العني

�سويحان
هاتف03-7347919 :
تلفاك�س03-7347474 :
�ص.ب� ،10033 :سويحان� ،أبوظبي
الهري
هاتف03-7322400 :
تلفاك�س03-7322500 :
�ص.ب ،17087 :الهري ،العني

*مكاتب �صرف

بلدية الهري*
هاتف03-7322400 :
تلفاك�س03-7322500 :
�ص.ب ،17087 :الهري ،العني

املقام
هاتف03-7684009 :
تلفاك�س03-7684451 :
�ص.ب ،85313 :املقام ،العني
بلدية املقام*
هاتف03-7322400 :
تلفاك�س03-7322500 :
�ص.ب ،85313 :املقام ،العني

العني مول
هاتف03-7519900 :
تلفاك�س03-7513636 :
�ص.ب ،59212 :العني
مركز العني الإداري
هاتف03-7685414 :
تلفاك�س03-7624485 :
�ص.ب ،86777 :العني
بلدية مزيد*

هاتف03-7085359 :
تلفاك�س03-7668150 :
�ص.ب ،1138 :العني
الوقن
هاتف03-7351886 :
تلفاك�س03-7351451 :
�ص.ب ،21844 :العني
بلدية الوقن*
هاتف03-7351886 :
تلفاك�س03-7351451 :
�ص.ب ،21844 :العني
الفوعة – بلدية العني*

هاتف03-7066591 :
�ص.ب ،21844 :العني
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الفروع  -الإمارات العربية املتحدة

رماح – مت*

هاتف03-7371257 :
تلفاك�س03-7371947 :
�ص.ب ،17822 :العني

جمريا
هاتف04-3445050 :
تلفاك�س04-3499012 :
�ص.ب ،33314 :جمريا  ,1دبي

اخلزنة – مت*
هاتف03-5663134 :
تلفاك�س03-5663573 :
�ص.ب ،17822 :العني

مول الإمارات
هاتف04-3413888 :
تلفاك�س04-3413889 :
�ص.ب ،211875 :دبي

اليحر
هاتف03-7819180 :
تلفاك�س03-7819351 :
�ص.ب ،200600 :العني

مدينة دبي الطبية
هاتف04-4245600 :
تلفاك�س04-4298350 :
�ص.ب ،505115 :دبي

عجمان
عجمان
هاتف06-7422996 :
تلفاك�س06-7425750 :
�ص.ب ،988 :عجمان

دبي مول
هاتف04-3398260 :
تلفاك�س04-3398463 :
�ص.ب ،73700 :دبي

دبي
ديرة
هاتف04-7033770 :
تلفاك�س04- 2243777 :
�ص.ب ،4436 :ديرة ،دبي
بر دبي
هاتف04-5098500 :
تلفاك�س04-3583610 :
�ص.ب ،2372 :دبي
جبل علي
هاتف04-8116700 :
تلفاك�س04- 8870553 :
�ص.ب ،17177 :منطقة جبل علي ،دبي
�شارع ال�شيخ زايد
هاتف04-7071111 :
تلفاك�س04-3730527 :
�ص.ب ،33317 :دبي

هور العنز (املمزر)
هاتف04-2017900 :
تلفاك�س04-2656186 :
�ص.ب ،4436 :دبي
القوز
هاتف04-3397499 :
تلفاك�س04-3397332 :
�ص.ب ،282227 :دبي
املرقبات
هاتف04-2042400 :
تلفاك�س04-2999537 :
�ص.ب ،4436 :دبي
مردف �سيتي �سنرت
هاتف04-2316900 :
تلفاك�س04-2840338 :
�ص.ب ،4436 :دبي

الق�صي�ص
هاتف04-7058500 :
تلفاك�س04-2581613 :
�ص.ب ،48111 :دبي
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*مكاتب �صرف

الفجرية
الفجرية
هاتف09-2222633 :
تلفاك�س09-2227241 :
�ص.ب ،79 :الفجرية
دبا احل�صن
هاتف09-2440677 :
تلفاك�س09-2440622 :
�ص.ب ،149900 :دبا احل�صن ،الفجرية
دبا (املهلب)
هاتف09-2431111 :
تلفاك�س09-2431188 :
�ص.ب ،11500 :دبا ،الفجرية
قدفع
هاتف09-2361000 :
تلفاك�س09-2361001 :
�ص.ب ،12229 :قدفع ،الفجرية
ر�أ�س اخليمة
النخيل
هاتف07-2056800 :
تلفاك�س07-2281305 :
�ص.ب ،5744 :النخيل ،ر�أ�س اخليمة
ر�أ�س اخليمة
هاتف07-2056666 :
تلفاك�س07-2330950 :
�ص.ب ،350 :ر�أ�س اخليمة
ال�شارقة
�شارع الربج
هاتف06-5110666 :
تلفاك�س06-5695511 :
�ص.ب ،20606 :ال�شارقة
ال�شارقة
هاتف06-5721111 :
تلفاك�س06-5721100 :
�ص.ب ،1109 :ال�شارقة

الذيد
هاتف06-8823789 /06-8822929 :
تلفاك�س06-8826006 :
�ص.ب ،13443 :الذيد ،ال�شارقة
املدام
هاتف06-8861212 :
تلفاك�س06-8861813:
�ص.ب ،48100 :املدام ،ال�شارقة
النهدة
هاتف06-5308989 :
تلفاك�س06-5308602:
�ص.ب ،45493 :ال�شارقة
خورفكان
هاتف09-2383533 :
تلفاك�س09-2383735 :
�ص.ب ،10092 :خورفكان ،ال�شارقة
كلباء
هاتف09-2772112 :
تلفاك�س09-2772712 :
�ص.ب ،11979 :كلباء ،ال�شارقة
املنطقة ال�صناعية يف ال�شارقة
هاتف06-53353530 :
تلفاك�س06-5353113 :
�ص.ب ،33777 :ال�شارقة
التعاون
هاتف06-5304759 :
تلفاك�س06-5304739 :
�ص.ب ،7210 :ال�شارقة
�أم القيوين
�أم القيوين
هاتف06-7069333 :
تلفاك�س06-7649644 :
�ص.ب� ،733 :أم القيوين

مع�سكر الفالح*

هاتف06-5385143 :
تلفاك�س06-5583455 :
�ص.ب ،1109 :ال�شارقة

*مكاتب �صرف
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الفروع الدولية
البحرين
فرع جتاري كامل
هاتف+973 17 560870 :
تلفاك�س+973 17 583281 :
�سويفتNBAD BH BM BRA :
العنوان :مبنى رقم  ،2611طريق رقم ،2833
منطقة ال�سيف � ،428ص.ب ،5247 :املنامة ،مملكة البحرين
م�صر
الإدارة الإقليمية  -القاهرة  -م�صر
هاتف+20 2 37475102 / 37475000 :
تلفاك�س+20 2 37475295 :
�سويفتNBAD EG CA XXX :
العنوان :برج النيل (الطابق الثامن ع�شر)،
� 21شارل دي جول ،القاهرة ،م�صر
مدينة � 6أكتوبر (الفرع الرئي�سي)
هاتف+20 2 38282900 :
تلفاك�س+20 2 38282921 :
�سويفتBIC NBAD EG CA OCT :
العنوان 52 :هـ ،املحور املركزي،
منطقة البنوك ،مدينة � 6أكتوبر ،م�صر
داندي مول
هاتف+20 2 38282960 :
تلفاك�س+20 2 38282957 :
�سويفتNBAD EG CA OCT :
العنوان :الكيلو  28طريق القاهرة  -الإ�سكندرية ال�صحراوي،
وحدة رقم ( ،)23مبنى داندي مول ،قبل بوابة
الر�سوم مبا�شرة ،اجليزة ،م�صر
�إدارة النخبة  -فرع اجليزة
هاتف+20 2 37475000/37475300 :
تلفاك�س+20 2 37475296 :
�سويفتNBAD EG CA GZA :
العنوان :برج النيل (الطابقان الأول والثالث)
� 21شارل دي جول ،القاهرة ،م�صر
املهند�سني
هاتف+20 2 38282945 :
تلفاك�س+20 2 33365569:
�سويفتNBAD EG CA MHD :
العنوان� 35:شارع حمي الدين �أبو العز،
املهند�سني ،اجليزة ،القاهرة ،م�صر
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طلعت حرب
هاتف+20 2 27683240 :
تلفاك�س+20 2 23931527 :
�سويفتNBAD EG CA THB :
العنوان� 22 :شارع ق�صر النيل ،ميدان طلعت حرب ،القاهرة ،م�صر
املعادي
هاتف+20 2 27683200 :
تلفاك�س+20 2 3588945 :
�سويفتNBAD EG CA MAD :
العنوان :تقاطع الطرق 152/151
(قرب ميدان احلرية) املعادي ،القاهرة ،م�صر
املعادي �سيتي �سنرت
هاتف+20 2 27683237 :
تلفاك�س+20 2 27683236 :
�سويفتNBAD EG CA MAD :
العنوان :املعادي� ،سيتي �سنرت ،الطريق الدائري ،مدينة
املرياج  ،11435وحدة رقم  ،27الطريق القطمية ،القاهرة ،م�صر
ال�شويفات
هاتف+20 2 2768380 :
تلفاك�س+20 2 26182701 :
�سويفتNBAD EG CA CHF :
العنوان :مدر�سة ال�شويفات  -البوابة الرئي�سية ،التجمع اخلام�س
(القطمية) ،القاهرة اجلديدة ،م�صر
هليوبولي�س
هاتف+20 2 24177627 :
تلفاك�س+20 2 24177632 :
�سويفتNBAD EG CA HLP :
العنوان�13 :أ� ،شارع رم�سي�س ،من �شارع �صالح �سامل،
هليوبولي�س ،القاهرة ،م�صر
�سيتي �ستارز هليوبولي�س*

هاتف+20 2 37475000 :
تلفاك�س+20 2 24802183 :
�سويفت(NBAD EG CA HLP :عن طريق فرع هليوبولي�س)
العنوان :الوحدة رقم  ،148مركز �سيتي �ستارز مول،
مدينة ن�صر ،القاهرة ،م�صر

*مكاتب �صرف

العقّاد
هاتف+20 2 24137830 :
تلفاك�س+20 2 22752376 :
�سويت�ش� 0020-2-22752236 :أو 22757982
�سويفتNBAD EG CA AAKD :
العنوان� ،36 :شارع عبا�س العقاد ،مدينة ن�صر ،القاهرة ،م�صر
العبور ال�صحراوي
هاتف+20 2 24137863 :
تلفاك�س+20 2 46104972 :
�سويفتNBAD EG CA OBR :
ال��ع��ن��وان :وح��دة رق��م 1و� ،2سيتي كلوب وول��� ،ش��ارع اال�سماعيلية  -القاهرة
ال�صحراوي ،مدينة العبور ال�صحراوي ،القالوبية ،م�صر
�صالح �سامل -الإ�سكندرية
هاتف+20 3 4196064 :
تلفاك�س+20 3 4196070 :
�سويفتNBAD EG CA ALX :
العنوان� ،28 :شارع �صالح �سامل ،الإ�سكندرية ،م�صر
�سبورتنغ -الإ�سكندرية
هاتف+20 3 4203401 :
تلفاك�س+20 3 4203409 :
�سويفتNBAD EG CA SPT :
العنوان ،243 :جادة احلرية � ،سبورتنغ  ،الإ�سكندرية ،م�صر
�سان �ستيفانو
هاتف+20 3 4690017 / 29 :
تلفاك�س+20 3 4690028 :
العنوان� :ساحة �سان �ستيفانو جراند بالزا ،الإ�سكندرية ،م�صر
الإ�سكندرية �سيتي �سنرت
هاتف+20 3 4196040 :
تلفاك�س+20 3 4196040 :
�سويفتNBAD EG CA SPT :
العنوان� :سيتي �سنرت ،الإ�سكندرية ،م�صر
بور �سعيد
هاتف+20 66 3384400 :
تلفاك�س+20 66 3384431 :
�سويفتNBAD EG CA PSD :
العنوان :برج ال�سالم� ،شارع ال�سلطان حممود،
طرح البحر رقم  ،4بور �سعيد ،م�صر
*مكاتب �صرف

املن�صورة
هاتف+20 50 2281200 :
تلفاك�س+20 50 2281215 :
�سويفتNBAD EG CA MNS :
العنوان� ،242 :شارع اجلي�ش� ،ص.ب .350 :املن�صورة ،م�صر
طنطا
هاتف+20 40 3385800 :
تلفاك�س+20 40 3385800 :
�سويفتNBAD EG CA TNT :
العنوان� ،22 :شارع اجلي�ش،برج ال�سرايا ،طنطا ،الغربية ،م�صر
دمياط
هاتف+20 57 392201 / 392000 :
تلفاك�س+20 57 392222 :
العنوان� ،173 :شارع �سعد زغلول ،دمياط ،م�صر
أق�صر
ال ُ
هاتف+20 95 2399830 :
تلفاك�س+20 95 2399839 :
�سويفتNBAD EG CA LUX :
العنوان� :شارع خالد بن الوليد ،فندق �سون�ستا �سان جورج ،الأق�صر ،م�صر
�أ�سيوط
هاتف+20 88 2422800 :
تلفاك�س+20 88 2422811 :
�سويفتNBAD EG CA ASU :
العنوان� 32 :أ ،تنظيم  40عوائد� ،شارع اجلمهورية،
�أ�سيوط� ،صعيد م�صر
�شرم ال�شيخ
هاتف+20 69 3621950 :
تلفاك�س+20 69 3621912 :
�سويفتNBAD EG CA SHK :
العنوان :مبنى جولدن �سنرت ،وحدة رقم  ،19الطابق الأر�ضي،
�شارع ال�سالم ،خليج نعمه� ،شرم ال�شيخ ،جنوب �سيناء ،م�صر
�شرم ال�شيخ*

هاتف+20 69 3602696 :
تلفاك�س+20 69 3602693 :
العنوان :فندق �صنافري ،وحدة رقم 2
خليج نعمه� ،شرم ال�شيخ ،جنوب �سيناء ،البحرالأحمر ،م�صر
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الفروع الدولية

الغردقة
هاتف+20 65 3443426 :
تلفاك�س+02 65 3443446 :
�سويفتNBAD EG CA HRG :
العنوان :املركز ال�سياحي وي�ست �سايد مول،
حمل  3-1منطقة امل�شايع ،الغردقة ،البحر الأحمر ،م�صر
فندق تيتانيك بيت�ش*

هاتف+20 65 3461420 / 29 :
تلفاك�س+20 65 3461430 / 33 :
العنوان :فندق تيتانيك بيت�ش – جنوب قرية جماوي�ش
ك  17طريق �سهل ح�شي�ش الغردقة – حمافظة البحر الأحمر ،م�صر
الغردقة �سنزو مول
هاتف+20 65 3412133 :
تلفاك�س+20 65 3412130 :
العنوان :الوحدة رقم �1أ �سنزو مول – جنوب قرية جماوي�ش
طريق �صفقة  -الغردقة – حمافظة البحر الأحمر ،م�صر
احلجاز
هاتف+20 2 24137881 :
تلفاك�س+20 2 24137879 :
�سويفتNBADEGCAI-IGZ :
العنوان� 50 :شارع فريد �سميكة .ميدان احلجاز .م�صر اجلديدة .القاهرة .م�صر
فرن�سا
باري�س
هاتف+33 1 53230280 :
تلفاك�س+33 1 47208160 :
�سويفتNBAD FR PP :
العنوان� 125 :شارع ال�شانزاليزيه  ،75008باري�س ،فرن�سا
الكويت
الكويت
هاتف+965 22904141 :
تلفاك�س+965 22495196 :
�سويفتNBAD KW KW :
�ص.ب� ،2620 :صفت
الرمز الربيدي � ،13027صفت ،الكويت
العنوان� :أبراج البحر� ،شارع �أحمد اجلابر ،الكويت
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ليبيا
ليبيا  -مكتب التمثيل
هاتف+218 213362283 :
تلفاك�س+218 213362284 :
العنوان :بناية برج الفتح ،الطابق  ،15مكتب 152
�ص.ب ،259 :طرابل�س ،ليبيا
�سلطنة ُعمان
املكتب الإقليمي -م�سقط  -عُمان
هاتف+968 24761001 :
تلفاك�س+968 24761010 :
العنوان :القطاع التجاري مبنى رقم  ،320طريق رقم  ،4010وحدة رقم 140
�ص.ب ،303 .م�سقط ،الرمز الربيدي � ،100سلطنة ُعمان
عُمان (الفرع الرئي�سي)
هاتف+968 24761000 :
تلفاك�س+968 24798929 :
العنوان :القرم� ،ص.ب ،988 .الرمز الربيدي � ،116سلطنة ُعمان
القرم
هاتف+968 24762200 / 2206 :
تلفاك�س+968 24662220 :
العنوان :القرم ،منطقة روب باركينغ� ،ص.ب ،988 .الرمز الربيدي � ،116سلطنة عُ مان
اخلوير
هاتف+968 24476700 :
تلفاك�س+968 24482329 :
العنوان :اخلوير ،بناء �آي�س �سكيتينج ،بالقرب من م�سجد الزواوي� ،ص.ب،458 .
الرمز الربيدي  ،130اخلوير� ،سلطنة ُعمان
اخلو�ض (عُمان)
هاتف+968 24533900 :
تلفاك�س+968 24545904 :
العنوان� :شارع اخلو�ض التجاري ،بناية رقم � ،356ص.ب،1092 .
الرمز الربيدي  ،132اخلو�ض� ،سلطنة ُعمان
�صحار
هاتف+869 26851800 / 803 :
تلفاك�س+869 26845644 :
العنوان� :ص.ب ،25 .الرمز الربيدي � ،321صحار ،الطريف� ،سلطنة ُعمان

*مكاتب �صرف

نزوى
هاتف+968 25414700 / 702 :
تلفاك�س+968 24761380 :
العنوان :مقابل دوار الفرق� ،ص.ب ،895 .الرمز الربيدي ،611
النزوة� ،سلطنة ُعمان
�صاللة
هاتف+968 23207600 :
تلفاك�س+968 23207620 :
العنوان :بيت حافة� ،ص.ب ،2715 .الرمز الربيدي ،211
�صاللة� ،سلطنة ُعمان
�صور
هاتف+968 25563100 :
تلفاك�س+968 25563120 :
�سويفتNBADOMRXXXX :
العنوان� :شارع العي�ص  -بجوار فندق �صور بالزا � -ص.ب  - 421الرمز الربيدي
� 411صور� .سلطنة ُعمان
ال�سودان
املكتب الإقليمي  -ال�سودان
هاتف+249 183 772345/778517 :
تلفاك�س+249 183 774892/071167 :
العنوان :بناية طاقه� ،شارع عطربه ،الطابق الرابع� ،ص.ب74121 :
اخلرطوم،جمهورية ال�سودان
اخلرطوم
هاتف+249 183 772345/778517 :
تلفاك�س+249 183 792347/747870 :
�سويفتNBAD SD KH :
العنوان :بناية طاقه� ،شارع عطربه �ص.ب،2465 :
اخلرطوم ،جمهورية ال�سودان

العمارات
هاتف+249 183 569656/604/640:
تلفاك�س+249 183 569625 :
�سويفتNBAD SD KH AMR :
العنوان� :شارع  ،15بناية رقم � ،9/10ص.ب  ،15141العمارات،
اخلرطوم ،جمهورية ال�سودان
الأردن
ع ّمان
هاتف+962 6 5002222 :
تلفاك�س+962 6 5002220 :
�سويفتNBADJOAM :
�صندوق الربيد ،941110 :ع ّمان ،الأردن
العنوان� 10 :شارع عبد احلميد �شرف ،ال�شمي�ساين  -ع ّمان ،الأردن
اململكة املتحدة
لندن
هاتف+44 207 3933600 :
تلفاك�س+44 207 2354712 :
�سويفتNBAD GB 2L :
العنوان SW1X 7LY :وان نايت�سربدج ،لندن ،اململكة املتحدة
هوجن كوجن
هوجن كوجن
هاتف+852 3413 4388 :
تلفاك�س+852 3413 4343 :
�سويفتNBADHKHH :
العنوان :الطابق � 18شارع كوينز رود �سنرتال� ،سنرتال هوجن كوجن

�شمال اخلرطوم*

هاتف+249 185 343833 :
تلفاك�س+249 185 343227 :
�ص.ب ،1138 :الرمز الربيدي 13311
�سويفتNBAD SD KH :
العنوان� :شارع �صنعت� ،شمال اخلرطوم ،جمهورية ال�سودان

*مكاتب �صرف
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ال�شركات التابعة
الواليات املتحدة الأمريكية

الإمارات العربية املتحدة

م�ؤ�س�سة بنك �أبوظبي الدويل
هاتف+1 202 8427900 :
تلفاك�س+1 202 8427955 :
�سويفتADIB US 33 :
العنوان ،1020 :ال�شارع � .N.W. ،19سويت ،500
 20036وا�شنطن دي �سي

�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أجري ذ.م.م
هاتف+971 2 6111629 :
فاك�س+971 2 6269111 :
العنوان :برج بنك �أبوظبي الوطني� ،شارع ال�شيخ خليفة� .ص.ب،4 :.
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

جزر الأنتيل الهولندية
مكتب كوراكاو
م�ؤ�س�سة بنك �أبوظبي الدويل
هاتف+599 94611299 :
تلفاك�س+599 94615392 :
العنوان( W.F.G. :جومبي) من�سنج 36
�صندوق الربيد .3141:كوراكاو .الأنتيل الهولندية
�سوي�سرا
ان بي �أي دي برايفت بنك (�سوي�سرا) SA

هاتف+41 22 7075000 :
تلفاك�س+41 22 707510 :
�صندوق الربيد ،5055 :جنيف� ،سوي�سرا
العنوان 5 :كاي دو ليل  1211 .جنيف � ،11سوي�سرا
جري�سي جزر القناة
�إن بي �أي دي تر�ست (جري�سي) املحدودة
هاتف+44 1534 609000 :
تلفاك�س+44 1534 609333 :
العنوان :مورانت بريفت ولث� 22 ،شارع جرينفل� ،ساينت هليري.JE4 8PX ،
�صندوق الربيد  ،87جري�سي ،جزر القناة
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�شركة �أبوظبي الوطنية للتمويل اال�سالمي �ش.م.خ
هاتف+971 2 4104444 :
تلفاك�س+971 2 6222597:
�ص.ب� ،40057 :.أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
�شركة �أبوظبي للخدمات املالية ذ.م.م
هاتف+971 2 6161600 :
تلفاك�س+971 2 6273285 :
�ص.ب� ،28400 :.أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
�شركة �أبوظبي الوطنية للعقارات �ش.م.خ
هاتف+971 2 6594888 :
تلفاك�س+971 2 6355382 :
�ص.ب3520 :.
العنوان� :شارع املرور ،مقابل مدينة زايد للت�سوق،
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

www.nbad.ae

