
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 محددة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة   •

ً
ي تضع أهدافا

ق األوسط وشمال أفريقيا الب  ي األول يصبح أول بنوك منطقة الشر بنك أبوظب 

ان، وتوليد الطاقة   2023الممولة لعام  ي قطاعات النفط والغاز، والطير
 ف 

يتقرير "الطريق نحو تحقيق   الكشف عن تفاصيل هذه األهداف ضمن •  
" عي  التعاون مع مختلف المعنيير  لتمكير    الحيادي المناخ 

  عمالء البنك من تحقيق أهداف االنبعاثات الكربونية الصفرية الخاصة بهم

 مع مبادرة  •
ً
ي االنبعاثات الكربونية، تماشيا

ي لخفض صاف 
امه تجاه التحالف المرصف  ي األول يؤكد الي   اتيجية  بنك أبوظب  اإلمارات االسي 

ي بحلول 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة2050لتحقيق الحياد المناخ 

كات ف   ، وبالتعاون مع نخبة من أبرز الشر

امه بتقديم تمويل بقيمة  • ي إطار الي  
ي مجال تمويل الطاقة المتجددة ف 

ي األول يخطط لتوسعة أنشطته ف  مليار دوالر   75بنك أبوظب 

 2030لمستدامة بحلول عام أمريكي للمشاري    ع ا

 

 ، ي ي    : 2023مارس  10أبوظب 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكي  وأأمن المؤسسات المالية ف 

ي األول، أكي  بنك ف  أصبح بنك أبوظب 

ق األوسط وشمال أفريقيا، والمتعلقة   العالم، أول بنك يعمل عىل تحديد أهداف لخفض االنبعاثات الممولة عىل مستوى منطقة الشر

ي تسجل أعىل مستويات
اتيجية التنمية المستدامة للمجموعة  بالقطاعات الثالث الب   مع اسي 

ً
  .من االنبعاثات، تماشيا

 

يويتضمن تقرير "الطريق نحو تحقيق   
اتيجيته للوصول إىل  الحياد المناخ  ي األول حول اسي  ي يصدرها بنك أبوظب 

"، وهو أول التقارير الب 

ي ، تفاصيل 2050االنبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 
ي تتبعها المجموعة لتحديد األهداف المؤقتة لخفض االنبعاثات ف 

المنهجية الب 

ان، وتوليد الطاقة بحلول عام  % من إجماىلي االنبعاثات الناجمة عن  80. وتمثل هذه القطاعات ما يعادل 2030قطاعات النفط والغاز، والطير

. ومن غير المتوقع أن يكون لخ  ي انبعاثات صفرية"  تأثير ماىلي ملموس عىل  أنشطة البنك عىل المستوى العالمي
طة "الطريق نحو تحقيق صاف 

ي األول   .بنك أبوظب 

 

بار.  وتم تحليل الشؤون المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل مع مراعاة االعتبارات الخاصة بذلك القطاع، مع أخذ االختالفات اإلقليمية بعير  االعت

 :النبعاثات الكربونية بحسب القطاع ويوضح الجدول التاىلي األهداف المحددة لخفض ا

 

 2030أهداف خفض االنبعاثات بحلول  مقارنة بعام  القطاع* 

 % 15-% إىل 7- 2021 النفط والغاز 

 % 64- 2021 توليد الطاقة 

ان  % 15- **2019 الطير

 

 

 

 

 

 
ان فقد تم تضمير  النطاقير   ؛ وبالنسبة لقطاعي 3و 2و  1مالحظة: بالنسبة لقطاع النفط والغاز، تم تضمير  النطاقات  *   2و 1توليد الطاقة والطير

ان، فإن اختيار عام  **    2021مالحظة: بالنظر إىل أثر الجائحة عىل قطاع الطير
ً
 كنقطة مرجعية يقدم صورة أكير وضوحا

 

 



 
 

 
 

ي األول إىل   ي النطاقات  15% إىل  7تحقيق انخفاض بنسبة  بالنسبة إىل قطاع النفط والغاز، يتطلع بنك أبوظب 
المتعلقة    3إىل    1% ف 

 عامي  
ة الممتدة بير  ي األول دعمه للعمالء 2030إىل    2021بكثافة اإلنتاج خالل الفي  . ولتحقيق هذا الهدف، سيقدم بنك أبوظب 

واستخ واألمونيا،  الهيدروجير   مشاري    ع  تمويل  خالل  من   
ً
وتحديدا التشغيلية،  الكفاءة  الكربون  لتعزيز  التقاط  تقنيات  دام 

 .واستخدامه وتخزينه فيما يتعلق باالنبعاثات المتبقية

 



 
 

ي تتضمن تحقيق انخفاض بنسبة  
ي األول أهدافه المتعلقة بأنشطة القطاع والب  بالنسبة إىل قطاع توليد الطاقة، وضع بنك أبوظب 

ن  64 ي النطاقير
ن
ن بكثافة االنبعاثات بحلول عام    2و  1% ف . وتنسجم هذه النسبة مع خطط 2021مقارنة بعام    ،2023المتعلقير

ي األول مع عمالئه لدعمهم   الهدف، سيتعاون بنك أبوظب  الدولية. ولتحقيق هذا  الطاقة  ي أعلنت عنها وكالة 
الب  ي 

الكربون  الحياد 

ة االنتقالية، وتمويل تقنيات الطاقة النظيفة م  .ثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجير  األخرص  خالل الفي 

 



 
 

بنسبة  انخفاض  تحقيق  تتضمن  ي 
والب  القطاع  بأنشطة  المتعلقة  أهدافه  األول  ي  أبوظب  بنك  وضع  ان،  الطير قطاع  إىل   بالنسبة 

ن  15 ي النطاقير
ن
ن بكثافة االنبعاثات بحلول عام    2و   1% ف . ولتحقيق هذا الهدف، سيقوم بنك  2019مقارنة بعام    ، 2023المتعلقير

ي  
ان عي  إدخال طائرات من الجيل المقبل، وسيدعم المساعي الواسعة لتبب  ي األول بتمويل أنشطة تجديد أساطيل قطاع الطير أبوظب 

 .الوقود المستدام، وسيشجع عمالءه عىل استخدام أدوات عالية الجودة لتعويض أي انبعاثات متبقية



 
 

ي مستهدفات خفض االنبعاثات لعام  
ي األول بخفض انبعاثات النطاقات    2030وتأن  ي مدعومة بنجاح بنك أبوظب 

  3و  2و   1وهدف الحياد المناخ 

 عامي 21بنسبة 
ة الممتدة بير   .12021و 2019% خالل الفي 

 

ي األول منهجية   علمية منظمة ومحددة لكل قطاع عىل حدة ليتمكن عمالؤه من تطوير وضمن القطاعات الثالثة المختارة، يستخدم بنك أبوظب 

مث المجال،  ي هذا 
ف  الرائدة  المعايير  لمتطلبات  العلمية  المنهجية  وتمتثل هذه  بهم.  الخاصة  ي 

المناخ  الحياد  أهداف  وتحقيق  أعمالهم  ل نماذج 

اكة للحسابات المالية من أجل الكربو  ي لخفض االنبعاثات الكربونية الذي أطلقته األمم  المعايير المعتمدة من قبل مبادرة الشر
ن، والتحالف المرصف 

 .المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية

 

ي لخفض االنبعاثات الكربونية الذي  
 ضمن التحالف المرصف 

ً
 رئيسيا

ً
ي األول مع أقرانه من البنوك العالمية ويلعب دورا أطلقته  ويتعاون بنك أبوظب 

ي شهر أكتوبر من عام  األمم المتحدة. ويعمل البنك  
اماته اتجاه التحالف بعد انضمامه إليه ف  ، حيث يتعير  عىل جميع البنوك  2021عىل تحقيق الي  

( من محافظهم اإلقراضية واالستثمارية لتنسجم مع 3و  2و  1المشاركة تحويل كافة االنبعاثات الكربونية التشغيلية والموكلة )ضمن النطاقات  

 ل
ً
ي عام المسارات المحددة وصوال

ي ف 
 .أو قبل ذلك  2050تحقيق الحياد المناخ 

 

اتيجية للحيا  مع رؤية حكومة دولة اإلمارات الرامية لتعزيز النمو االقتصادي المستدام عي  المبادرة االسي 
ً
ي  ويتماشر هذا اإلعالن أيضا

د المناخ 

ي    2050
 مع الخط2050ومسار الحياد المناخ 

ً
ي دولة  . وتنسجم أهداف تقليص االنبعاثات أيضا

كات ف  ي تتخذها المؤسسات والشر
وات المماثلة الب 

ي األول لتحقيق الخطط الوطنية الطموحة لتحقيق االستدامة ي تتماشر بدورها مع مساعي بنك أبوظب 
 .اإلمارات العربية المتحدة، والب 

 

ي األول نحو تحقيق ا ة بنك أبوظب  ي مسير
 ف 
ً
 هاما

ً
 جديدا

ً
اتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية  ويمثل الكشف عن هذه األهداف إنجازا الستدامة، واسي 

ي عام  
كات الخاصة به. وف  امه بتقديم تمويل مستدام بقيمة أكير من  2022وحوكمة الشر مليار دوالر أمريكي بحلول عام    75، أعلن البنك عن الي  

. وخالل عام  2030   .مليار درهم 9.1الت لتمويالت مستدامة بقيمة  نفسه، قدم البنك تسهي  2022لدعم جهود التحول نحو االقتصاد األخرص 

ي األول:  ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظب  ي
ي هذا السياق، قالت هناء الرستمانن

ن
 عىل    وف

ً
ي األول بدوره الرائد إقليميا "يفتخر بنك أبوظب 

يصعيد التحول نحو    
ي فعال عىل    الحياد المناخ  امنا بالمساهمة بدور إيجان 

ي العالم. وحرصنا من هذا المنطلق  ، ونؤكد الي  
ي ف 

صعيد العمل المناخ 

تتسبب  ي 
الب  للصناعات  محددة  أهداف  ومن خالل وضع   . والمجتمعي ي 

البيب  العمل  جهود  بريادة  امه  الي   لضمان  حاسمة  خطوات  اتخاذ  عىل 

ي انبعاثات بانبعاثات كربونية عالية، فإننا نهدف للجمع بير  اإلجراءات اآلنية العاجلة والرؤى واألهداف 
طويلة األمد. إن الطريق نحو تحقيق صاف 

كائنا وتمكينهم من  التعاون مع عمالئنا وشر  
ً
النظيفة، بل ويشمل أيضا الطاقة  التحول نحو  ي تمويل مشاري    ع 

المساهمة ف   صفرية ال يقترص عىل 

امن مع قيامنا بموائمة محفظتنا اال  ستثمارية لتواكب التطورات الجديدة، وأهداف النمو.  االستفادة من قدرات الحلول الحديثة والمناسبة، بالي  

ي ا 
، إال أننا نتمتع بالمرونة والقدرة عىل التكيف مع مختلف الممارسات الجديدة ف    ."لمستقبلوندرك أن هذه الرحلة هي عملية دائمة التطور والتغير

 

ي األول ي بنك أبوظب 
ن
، رئيس االستدامة ف إعالن اليوم األول من نوعه عىل مستوى المنطقة، ويمثل خطوة "يعتي   :  ومن جانبه، قال شارغيل بشير

ة تحديد أهداف واضحة ووضع آليات   ي األول. لقد تعير  علينا خالل هذه المسير ي بنك أبوظب 
ة االستدامة المتواصلة ف  ي مسير

هامة وملموسة ف 

اماتهم تجاه األطراف المعنية وكذلك مسؤوليتهم وتجاه الكوكب. وتستند أهدافنا لخفض االنبعاثات   شفافة لدعم عمالئنا وتمكنيهم من الوفاء بالي  

ي تنسيق اإلجر 
اءات الكربونية إىل منهجية علمية منظمة تراعي مدى تأثير هذه االنبعاثات وخطورتها عىل بيئتنا. ويتطلب تحقيق الحياد الكربون 

ي 
األعمال، وإننا نمتلك ف  قرارات  اتخاذ  آليات  باستخدام   البيئية بشكل فعال عي  مختلف  المسار  لتوجيه دفة هذا  القدرات  األول  ي  أبوظب  بنك 

اتيجية، ووضع األهداف المحددة   ."المبتكرة، وتقديم االستشارات االسي 

 

منهجيته   تطوير  بالعمل عىل  م  ويلي   االنبعاثات هي عملية مستمرة ومتطورة،  المرتبطة بخفض  األهداف  تحديد  أن  األول  ي  أبوظب  بنك  ويدرك 

ي تجري  ها الهيئات الدولية، وظهور معايير جديدة، وتحسن جودة البيانات المتوفرة،  الخاصة بتح
قيق هذه األهداف لتتوافق مع التعديالت الب 

 واضحة لمراجعة هذه األهداف  
ً
ي األول خططا واكتشاف العمالء لخطط ومنهجيات جدية للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. ووضع بنك أبوظب 

ي عام 
  2025ف 

ً
منه عىل مراقبة التقدم الذي حققه مقابل تطورات األوضاع االقتصادية العالمية، مثل تبدل مستويات العرض والطلب عىل حرصا

ي أعمالهم. 
ي ف 
اء مع عمالئه لدعم جهودهم نحو تحقيق الحياد الكربون 

ّ
ي التعاون الوثيق والبن

 إمدادات الطاقة. وسيواصل مبادرته ف 

 

 

ي حير  أن انبعاثات النطاق  2و 1النطاقير  تكون انبعاثات  1
كة أو منظمة محددة، ف  كة المنظمة، ولكنها صادرة عن   3مملوكة أو خاضعة للتحكم من قبل شر هي نتيجة ألنشطة الشر

 .جهات ال تملكها أو تتحكم بها



 
 

دة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل  يعد بنك أبوظبي األول أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتح

 .قيمة لموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار

 

ته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم  يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خاللها عالقا

 ً  إقليمياً لكبرى  الشركات المحلية واإلقليمية والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشاراً موثوقاً وشريكا

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  المؤسسات، والشركات الناشئة، واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم  

خاطر، وتعزيز  والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة الم

  .طورة والناشئة على حد سواءرأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المت

 

 . ويتمتع البنك بتصنيف2022مليار دوالر( حتى نهاية شهر ديسمبر    302ترليون درهم )  1.1بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول أكثر من  

Aa3 وAA-  وAA- وك في منطقة الشرق  من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجّمع للبن

  31ط )األوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أماناً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوس

ين البنوك التجارية األكثر  عالمياً ب 14بنكاً(، وحصل على المركز  50على مستوى العالم والبنك الوحيد في منطقة الشرق األوسط على قائمة أبرز 

ك في  أماناً، والمركز الخامس للبنوك األكثر أماناً في األسواق الناشئة بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بن

لشق األول" ضمن تصنيف مجلة  ا   –في العالم من حيث قوة "رأس المال    91دولة اإلمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق األوسط والمركز  

بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي األول كذلك بمكانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد    1000والخاص بأقوى    2021ذا بانكر لعام  

 MSCI وهو جزء من مؤشر،  (MSCI) ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال A اإلقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي األول على تصنيف

ESG Leaders و ،FTSE4Good EM. 
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