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المعين في منصب عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ  28فبراير 2021
* ُ
معالي عبد الحميد سعيد تم تعيينه لتولي منصب عضو مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2020واستقال من منصب عضو مجلس اإلدارة بتاريخ  2أبريل  2020بعد تعيينه بمنصب محافظ مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي.

فتون المزروعي

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات
العربية المتحدة باإلنابة

نورندرا بريرا

رئيس التدقيق للمجموعة

جويسيج موخيرجي
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كريم القروي

رئيس قطاع االندماج واالستحواذ للمجموعة

ملفين فريسر

رئيس قسم الموارد البشرية للمجموعة باإلنابة

يوري ميسنيك

رئيس المجموعة للتكنولوجيا

تشكل هذه اللجنة التنفيذية لبنك أبوظبي األول اعتباراً من نهاية مارس  .2021التغييرات األخيرة في الهيكل التنظيمي لبنك أبوظبي األول سارية اعتباراً من  11أبريل  .2021لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني للبنك.
*تخضع لموافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
المزيد من التفاصيل متاحة من خالل الموقع اإللكتروني  https://www.bankfab.com/en-ae/about-fabباإلضافة إلى تقرير حوكمة الشركات:
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/corporate-governance/about-corporate-governance
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حوكمة
الشركات
التزم بنك أبوظبي األول ومجموعة الشركات التابعة له باعتماد هيكل محكم
ومدروس لحوكمة الشركات ،يساعد في تحسين عملية صنع القرار ،ويساهم
كذلك في توطيد العالقات مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا من خالل تعزيز
الشفافية وجودتها.
وبصفته أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يلتزم بنك أبوظبي األول
باعتماد أعلى المعايير فيما يتعلق بحوكمة الشركات والنزاهة والمهنية.
ويتماشى تطوير البنك إلطار عمل حوكمة الشركات ،المصادق عليه من قبل
مجلس اإلدارة ،مع أهدافه االستراتيجية ويعكس أفضل الممارسات والمبادئ
التوجيهية المعمول بها ،بما في ذلك توجيهات مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والهيئات التنظيمية األخرى .وتم إعداد إطار العمل لينسجم
مع نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك والمعايير المحددة ضمنه كما صدرت
عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عام  .2019وبموجب المادة
 2من النظام ،يجب على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان توظيف البنك لسياسات
وعمليات حوكمة مؤسسية قوية تتناسب مع ملف المخاطر وأهمية األنظمة.
قام بنك أبوظبي األول بتطوير إطار لحوكمة الشركات يشمل الشركات
الداعمة لتلبية هذا المطلب .وال يمكن أن يكون إطار الحوكمة قوياً إال بقوة
الفريق الذي يتولى تشغيله .وتدعم الثقافة التي نعمل انطالقاً منها التزامنا
بتبني روح القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم بنك أبوظبي األول.
تحدد قيمنا المؤسسية األسلوب الذي ندير به أعمالنا .ونسعى جاهدين ألن
مثاال يحتذى به في إظهار الحوكمة الرشيدة للشركات وإدراك أهمية
نكون
ً
الحوكمة الفعالة بالنسبة للمساهمين والعمالء والموظفين والمجتمع
بشكل عام ولنا كبنك أيضاً ؛ ويشرف مجلس اإلدارة على بروتوكوالت حوكمة
الشركات الشاملة للبنك ،والذي يوجه شؤون المجموعة ويعمل بشكل
وثيق مع اإلدارة التنفيذية لتحديد األهداف االستراتيجية للبنك .خالل العام،
وافقت لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة على إطار حوكمة
الشركات للمجموعة الذي تمت مراجعته وتحديثه وسياسة حوكمة الشركات
للمجموعة مما يقدم توقعات واضحة حول كيفية قيام بنك أبوظبي األول
بإدارة أعماله .ولدى اللجنة مصفوفة لتفويض السلطة تجري مراقبتها عن
كثب لدعم استقاللية صنع القرار وتقديم التقارير ،مع وجود هيكلية مساءلة
فردية وجماعية واضحة تؤكد على االمتثال لجميع القوانين والتشريعات
المعمول بها.
وبالنسبة لنا بنك أبوظبي األول ،فإن السلطة واالستقاللية للعمل في بيئة
خاضعة للرقابة هي أداة تحفيزية مهمة وتسهل اتخاذ قرارات قائمة على
أسس قوية من قبل خبراء متخصصين على امتداد مستويات أقسام العمل في
البنك.

نظرة عامة على إطار الحوكمة المؤسسية في
بنك أبوظبي األول
يتم تنظيم عمل بنك أبوظبي األول عبر إطار من المجالس واللجان .وكان
التركيز خالل عام  2020موجهاً نحو مواصلة تطوير اللجان من حيث اإلجراءات
التشغيلية ،بما يشمل تطوير التسلسل اإلداري المحدد للجان مجلس اإلدارة؛
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إلى جانب التركيز على ضمان حصول جميع اللجان على المعلومات الصحيحة
بالمستوى المناسب وفي الوقت المناسب حتى يتمكن األعضاء من اتخاذ
قرارات دقيقة .ويعتبر أمناء مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية جزءاً من الفريق
القيادي األعلى المتخصص بهذا الشأن .وساهمت خطوات البنك هذه في
تعزيز إدارة وجودة االجتماعات ،ال سيما فيما يتعلق بالتحضير لالجتماعات
وتدوين المحاضر وحفظ السجالت والمساءلة بشأن القرارات المتخذة.
يتم تحديث مواثيق ولجان مجلس اإلدارة سنوياً  ،وكان التركيز في مراجعة عام
 2020على تحديث هذه المستندات لتتوافق مع لوائح الحوكمة المؤسسية
الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة .كما تمت مراجعة المواثيق
وتحديثها في الربع األول من عام  2021لتعكس معايير الحوكمة الشرعية
للبنوك التي صدرت في مايو  .2020ويمكن االطالع على هذه المستندات
ضمن صفحة "حوكمة الشركات" على موقع بنك أبوظبي األول:
.www.bankfab.com
يتم تحديث مواثيق اللجنة اإلدارية مرة كل سنتين ،حيث جرت مراجعة المواثيق
في عام  2020للتأكد من توافقها مع لوائح الحوكمة المؤسسية الصادرة
عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة وأفضل ممارسات الحوكمة من حيث
العضوية واألدوار والمسؤوليات.
ويحدد إطار الحوكمة المؤسسية المسؤوليات الخاصة بمجلس اإلدارة
وأعضائه؛ لجان مجلس اإلدارة التنفيذية واللجان اإلدارية الداعمة لها ،ووظائف
الدعم والتحكم في المجموعة.
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للبنك عنصراً جوهرياً في إطار عمل حوكمة
بنك أبوظبي األول؛ فهو يقدم فرصة للمساهمين للتفاعل المباشر مع مجلس
اإلدارة وطرح األسئلة .وعقد بنك أبوظبي األول اجتماعين في عام ،2020
حيث عقد االجتماع السنوي في  24فبراير  2020وكان له عدد من األغراض،
بما في ذلك استالم البيانات المالية المدققة لمجموعة بنك أبوظبي األول
للسنة المالية ،وإعادة انتخاب المدققين الخارجيين ،وتعديل وتحديث النظام
األساسي للبنك (ليعكس التغييرات األخيرة في قوانين البنوك ولوائح مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي الجديدة) .باإلضافة إلى ذلك ،صادق مجلس
اإلدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة  74فلساً للسهم (أكثر
من  8.08مليار درهم) ،بما يتماشى مع أهداف البنك المستدامة طويلة
األجل وخطط النمو المستقبلية وبما يخدم مصالح المساهمين .كما وافق
المساهمون على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إلى جانب تعيين مجلس
اإلدارة الجديد لمدة ثالث سنوات .كما تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة
الرقابة الشرعية الداخلية ،وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المعتمدين
من قبل الهيئة العليا الشرعية في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
واعتمادهم خالل االجتماع.
كما ُعقد اجتماع خاص في  20أكتوبر  ،2020حيث وافق المساهمون على
نقل ترخيص بنك الخليج األول إلى القابضة  ADQمقابل الحصول على حصة
 %10من رأس مال الكيان الجديد ،ونسبة مماثلة إضافية من األسهم حين تنفيذ
مستقبال.
طرح عام أولي
ً
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مجلس اإلدارة

هيكل الحوكمة في بنك أبوظبي األول

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻭﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ

ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

يتكون مجلس إدارة بنك أبوظبي األول من  11عضواً وذلك عقب تحديد
النظام األساسي للمجموعة وفقاً للقانون االتحادي رقم ( )2لعام  2015بشأن
الشركات التجارية وتعديالته ،والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )14لسنة 2018
بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية ،ونظام الحوكمة
المؤسسية للبنوك الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في
سبتمبر .2019
ووافقت الجمعية العمومية في فبراير  2020على تعيين  11عضواً وقام
البنك بتعديل نظامه األساسي وفقاً لذلك .وتم تعيين األعضاء الجدد لمدة
ثالث سنوات .وفي  2أبريل  ، 2020استقال معالي الدكتور عبد الحميد سعيد
من عضوية مجلس اإلدارة إثر تعيينه محافظاً لمصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي .ووافقت الجمعية العمومية في فبراير  2021على تعيين السيد
أندريه صايغ كعضو غير تنفيذي وغير مستقل ليحل محل العضو المستقيل.
وتنسجم هيكلية مجلس اإلدارة مع ممارسات الحوكمة المؤسسية المقبولة
عموماً فيما يتعلق بفصل رئيس مجلس اإلدارة عن الرئيس التنفيذي للمجموعة،
وأن تكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين ،ومن ومواطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمديرين المستقلين.

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

يترأس المجلس رئيس مستقل يتم انتخابه من قبل األعضاء .يتمتع الرئيس
بصالحية التصرف والتحدث بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،بما في ذلك التعامل
مع اإلدارة العليا لبنك أبوظبي األول ،وتسهيل االتصاالت بين مجلس اإلدارة
والمساهين ،واالجتماع أو إرسال مندوب نيابة عنه (الرئيس التنفيذي األول) مع
ممثلي مسؤولي التنظيم في بنك أبوظبي األول ،حسب االقتضاء ،بما في
ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع.
يقدم الرئيس التوجيه القيادي لمجلس اإلدارة وهو مسؤول عن المستوى
العام لفعالية أدائه .يجب أن يتأكد الرئيس من أن قرارات مجلس اإلدارة يتم
اتخاذها على أساس سليم مبني على معلومات دقيقة ،وأن يشجع ويعزز
النقاشات الهامة وأن يوفر بيئة حاضنة للتعبير عن الرأي المخالف بحرية أثناء
عملية صنع القرار .وفي حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ،يترأس نائبه اجتماعات
المجلس.
يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بصالحية التصرف والتحدث نيابة عن مجلس اإلدارة
بما في ذلك التعامل مع اإلدارة العليا للبنك؛ كما يلعب دوراً محورياً في ضمان
إطالع مجلس اإلدارة على القرارات واإلجراءات المتخذة خالل الفترة الفاصلة
بين اجتماعات المجلس .ويشرف رئيس مجلس اإلدارة أيضاً على جدول األعمال
بما يضمن توافقه مع الطبيعة االستراتيجية لعمل مجلس اإلدارة.

•عالقات المستثمرين  -تصور السوق وأفضل الممارسات
•أهم ممارسات االمتثال التنظيمي
•المخاطر المالية المرتبطة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات والفرص المتاحة أمام بنك أبوظبي األول
•اعتماد السحابة وأمانها قطاع الخدمات المالية
•التحول الرقمي  -االتجاهات الرقمية الجديدة في الخدمات المصرفية
تؤخذ مالحظات مجلس اإلدارة في عين االعتبار لمواصلة تحسين المناهج
المعروضة على المجلس ولمعالجة المسائل التنظيمية واالتجاهات الدولية
التي تؤثر على المؤسسات المالية.
باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم مجلس اإلدارة بمواصلة تحسين أدائه ،وقد أجرى
تقييماً داخلياً لعام  .2020ويتم استخدام االستبيان المجهول لتقييم عمل
مجلس اإلدارة وآلياته ،وكفاية المعلومات المقدمة إلى أعضاء المجلس،
هيكلية مجلس اإلدارة ومضمونه ،وتخطيط جدول األعمال والتوجيه
والعمليات االستراتيجية .وتساهم هذه الخطوات في مساعدة مجلس اإلدارة
على ضمان التعامل مع القضايا االستراتيجية الصحيحة وبفعالية .كما تم إجراء
تقييم ذاتي داخلي مماثل للجان مجلس اإلدارة.

التخطيط االستراتيجي

يشرف مجلس اإلدارة في بنك أبوظبي األول على التخطيط االستراتيجي
وتنفيذ االستراتيجيات .ويقوم المجلس باعتماد استراتيجيات المجموعة ومراقبة
األهداف طويلة األمد ،بما يضمن التوافق مع قابلية المجموعة للمخاطر وإطار
عمل إدارة مخاطر المجموعة .كما يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األداء المالي
في ضوء استراتيجية بنك أبوظبي األول وأهدافه طويلة المدى وميزانيته.
ويتلقى المدراء تحديثات بشأن التقدم المحرز في الخطط االستراتيجية ،بما في
ذلك تلك الخاصة بكل قسم أعمال رئيسي ،وعلى مدار السنة.

مراقبة المخاطر

يتألف إطار إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة للمجموعة والمعتمد من
قبل مجلس اإلدارة من هيكل حوكمة يشتمل على لجنة ذات هيكلية قوية
ومنظومة سياسات داخلية شاملة يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ولجانه
بشكل مشترك ،إلى جانب إجراءات التشغيل القياسية الداعمة .ويخضع إطار
عمل إدارة المخاطر المؤسسية إلى لجنة المخاطر بالمجموعة ومن خالل
تسلسل دقيق للمسؤوليات الفردية .وتتم مراجعة جميع العناصر على أساس
دوري من قبل لجنة المخاطر في المجموعة وبإشراف من لجنة المخاطر
واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة لتقديم إرشادات فعالة لحوكمة أنشطة
المخاطر في بنك أبوظبي األول.

وانطالقاً من أهمية التعليم المستمر لمجلس اإلدارة واالمتثال للوائح الحوكمة
المؤسسية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،عمل فريق
حوكمة الشركة بشكل وثيق مع أمين مجلس اإلدارة والمعنيين على امتداد
أقسام المجموعة إلعداد مواد شاملة للتعليم المستمر لمجلس اإلدارة .وفي
عام  ،2020تم التركيز على المواضيع التالية:
•قيادة مجلس اإلدارة  -المجلس الفعال
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اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

لتمكيـن مجلـس اإلدارة مـن تحقيـق أ هدافـه؛ سـيتم تفويـض الصالحيـات
المعينة مـن قبـل مجلـس اإلدارة بحسـب المطلـوب .وقـد قـام
للجـان
ّ
المجلـس بتشـكيل أ ربـع لجـان فرعيـة تابعـة لـه كمـا يلـي:

اللجنـة اإلدارية

تقـوم اللجنـة اإلداريـة بالموافقـة علـى خطـة األعمـال الخاصـة بمجموعـة
بنـك أ بوظبـي األول واإلشـراف علـى تنفيذهـا وفقاً لالسـتراتيجية المعتمـدة
مـن قبـل مجلـس اإلدارة ،كمـا تقـوم باإلشـراف علـى الجوانـب الماديـة
ألعمـال المجموعـة ومراجعتهـا .واجتمعت اللجنة اإلدارية خالل عام 2020
وفقاً لميثاقها.

لجنة التدقيق

تضمن لجنة التدقيق جودة ودقة البيانات والتقارير المالية ،بما في ذلك
اإلشراف على المدققين الداخليين والخارجيين ،وتقييم فعالية أنظمة الرقابة
الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة ،ما يشمل اإلشراف على األمور المتعلقة
باالمتثال مثل االحتيال واإلبالغ عن التجاوزات .واجتمعت لجنة التدقيق خالل
عام  2020وفقاً لميثاقها.

لجنة المخاطر واالمتثال

تعمل لجنة المخاطر واالمتثال على تقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن
قابلية تحمل المخاطر الحالية أو المخاطر المستقبلية بما يتماشى مع
استراتيجية المجموعة .كما تتولى مسؤولية توجيه استراتيجية المخاطر
المستقبلية ،بما في ذلك النظر في قابلية تحمل المخاطر ،ونشر ثقافة االمتثال
والوعي لدى المجموعة .واجتمعت لجنة المخاطر واالمتثال خالل عام 2020
وفقاً لميثاقها.

لجنة المكافآت والترشيحات

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولية التوصية بتعيين أو إبقاء أو إنهاء
خدمات أعضاء مجلس إدارة المجموعة ،بما في ذلك التأكد من أنهم يتمتعون
بالمهارات والمعرفة والخبرات المناسبة لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بشكل
فعال كأعضاء مجلس إدارة لمجموعة بنك أبوظبي األول ومساهميه .كما
تقدم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس بما يتوافق
مع استراتيجية األعمال المعتمدة وقيمه واستراتيجية المخاطر.
وتعتبر كل لجنة من هذه اللجان جزءاً ال يتجزأ من مجلس اإلدارة ،ويتألف
أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .وتختص هذه اللجان
بالبحث والنظر في المواضيع الحيوية بمزيد من التفصيل وتقديم التوصيات إلى
مجلس اإلدارة ،إلدارة تضارب المصالح ،وتلبية المتطلبات التنظيمية ،وتوفير
التوجيه القيادي ،وتحقيق مصالح المساهمين ،وتوفير الرقابة اإلدارية لضمان
الحوكمة السليمة للمجموعة .وتتم مراجعة مواثيق اللجان سنوياً لتتماشى
بشكل وثيق مع تطور األعمال وهيكلية المجموعة وهيكل المجموعة.
واجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام  2020وفقاً لميثاقها.
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هيئة الرقابة الشرعية الداخلية

يتم اإلشراف على بنك أبوظبي األول من منظور شرعي من قبل هيئة الرقابة
الشرعية الداخلية .وتم اعتماد تعيين أعضاء الهيئة من قبل مجلس إدارة
مجموعة بنك أبوظبي األول ،بعد الحصول على الموافقة عليه من قبل الهيئة
الشرعية العليا لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومن قبل الجمعية
العمومية للبنك .تضم اللجنة نخبة من العلماء المؤهلين والمتخصصين بالشريعة
اإلسالمية ،للتقييم والتأكد من أن جميع المنتجات والخدمات والعمليات
المصرفية اإلسالمية لبنك أبوظبي األول متوافقة مع مبادئ الشريعة
اإلسالمية .كما تشرف الهيئة على الشركات اإلسالمية التابعة للبنك ،مثل
شركة أبوظبي األول اإلسالمي وأصيل للتمويل.
تخضع العمليات المصرفية اإلسالمية للبنك إلطار حوكمة الشريعة الذي
يغطي الوظائف األساسية لعمليات الصيرفة اإلسالمية .ويشمل نطاق
الحوكمة الشرعية إطار عمل التقارير والمساءلة والمسؤوليات لجميع
المساهمين والعمالء والموظفين المشاركين في أي من األنشطة المتعلقة
بالخدمات المصرفية اإلسالمية باإلضافة إلى االلتزام بلوائح الصيرفة اإلسالمية
الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية الداخلية العديد من األطر التنظيمية
والموافقات والقرارات التي تشمل مجموعات أعمال وفئات منتجات مختلفة
في بنك أبوظبي األول والشركات التابعة له.
ويواصل البنك ،من خالل هيئته الشرعية المركزية إجراء مراجعة لمنتجاته
وأنشطته وخدماته الحالية من أجل االمتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية بحلول  30يونيو  2021وفقاً للقرار رقم
 2018/3/18الصادر عن الهيئة الشرعية العليا لمصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي .كما يعمل البنك على تطبيق الئحتين هامتين هما معيار
الحوكمة الشرعية والنافذة اإلسالمية .وقدم البنك إطار الحوكمة الشرعية
وفقا للموعد النهائي ،أي 2
(ثالثة خطوط دفاع) إلى المصرف المركزي
ً
نوفمبر .2020
كما تستمر هيئة الرقابة الشرعية الداخلية في مراجعة المنتجات واألنشطة
والخدمات الحالية لضمان االمتثال للمعايير المحددة من قبل هيئة المحاسبة
وبناء
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية كما في  31ديسمبر 2020
ً
على القرار رقم  2018/3/18للهيئة الشرعية العليا لمصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،ونجحت في استكمال أول خطة عامة لالمتثال لمعايير
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتقديمها إلى الهيئة
الشرعية العليا في المصرف المركزي.

اللجان اإلدارية

لـدى بنـك أ بوظبـي األول عـدد مـن اللجـان اإلداريـة ،بمـا فـي ذلـك لجنـة
اإلدارة التنفيذيـة .وتسـاعد هيكلـة اللجـان اإلداريـة اإلدارة العليـا فـي
اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بمجموعـة مـن المسائل ،بمـا فـي ذلـك اإلدارة
االسـتراتيجية ،الماليـة ،رأ س المـال ،المخاطـر ،التشـغيلية وتلـك المتعلقـة
بالموظفيـن والتـي تؤثر علـى بنـك أ بوظبـي األول.
وتمت مراجعة غالبية مواثيق اللجنة وتحديثها خالل الربع األول من عام 2020
لتعكس بدقة األهداف االستراتيجية للجان وحجمها ونطاق عملها .وجرت
مراجعة وتقييم بقية اللجان وفقاً لمواثيقها في وقت الحق من العام.

الشركات التابعة والحوكمة الدولية

يدير بنك أبوظبي األول عدداً من الشركات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية
سواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو عالمياً  ،بما يشمل أوروبا وأفريقيا
والشرق األوسط وجنوب آسيا ،مقدماً للعمالء مجموعة واسعة ومتنوعة من
الخدمات.
يتعين على جميع الشركات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية الدولية
التابعة للمجموعة االمتثال لسياسة الحوكمة المؤسسية التابعة لمجموعة
بنك أبوظبي األول والقوانين واللوائح المعمول بها في كل منطقة قضائية.
وتعتبر الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول في دولة اإلمارات العربية
المتحدة شركات فرعية خاضعة للتنظيم المحلي للمجموعة ،حيث يعمل
كل منها ضمن إطار الحوكمة المؤسسية الشامل للمجموعة بالتزامن مع
ممارسات الحوكمة المناسبة لها بإشراف وتحت سيطرة المجموعة األم .أما
الشركات الدولية التابعة لبنك أبوظبي األول فلها دستورها ككيانات مدمجة
محلياً في مناطقها القضائية.
ولدى الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول محلياً وعالمياً مجالس إدارة
ولجان إدارية خاصة بها حسب الضرورة وبموجب القوانين المعمول بها،
ولديها مسؤوليات رفع التقارير النهائية للمجموعة .وبهدف مساعدة وتوجيه
وتحفيز اإلدارة العليا لهذه الشركات التابعة ،تضم مجالس اإلدارة نخبة من كبار
االختصاصيين المخضرمين من ذوي الخبرات الواسعة في قطاعات المصارف
والتمويل والمخاطر.
وخالل عام  ،2020مارس مجلس اإلدارة رقابة كافية على المجموعة مع
احترام المسؤوليات القانونية والحوكمة المستقلة التي تنطبق على الكيانات
الفردية .وتلقى المجلس تقارير تتعلق بهيكل مجموعته من خالل لجنة المخاطر
واالمتثال التابعة له.

يحدد إطار الحوكمة المصرفية الدولية لكل سوق يتواجد فيها ،بما في ذلك
هيكلية تنظيم اإلدارة العليا واللجان ومنتديات صنع القرار وقنوات اإلبالغ.
وعززت شبكة التقارير والرقابة المنتظمة ممارسات نموذج الحوكمة الدولي،
حيث شمل ذلك تقديم تقارير منتظمة من وإلى مستوى المجموعة ،مع
حوار متبادل على امتداد قنوات اإلخطار المحددة ،وتقديم الشركات التابعة
والفروع لمؤشرات األداء الرئيسية بشأن مسائل الحوكمة ،بما في ذلك تقارير
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان ،والتي تم تعزيزيها عبر االتصاالت الجماعية
بين المجموعة وكل موقع لتوفير اإلشراف والتوجيه الالزمين ،وتقديم الدعم
بشأن قضايا الحوكمة الناشئة حسب الضرورة .وينصب التركيز على التأكد من
أن كل موقع لديه آليات الحوكمة المناسبة التي تلبي المتطلبات التنظيمية
المحلية وتتوافق مع نهج المجموعة.

االمتثال لألحكام والقوانين

يتبـع بنـك أ بوظبـي األول التشـريعات والقوانيـن الصـادرة مـن قبـل مصـرف
اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ،ويلتـزم بموجبهـا باالمتثـال للوائح
واشـعاراتهٕ .الـى جانـب ذلـك ،يتعيـن علـى بنـك أ بوظبـي األول
المصـرف ٕ
االلتـزام بكافـة القوانيـن واللوائح المعمـول بهـا فـي الدولـة ،وفي مقدمتها
لوائح وتشريعات ونشرات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،وغيرها،
بما في ذلك النظام األساسي للمجموعة وفقاً للقانون االتحادي رقم ()2
لعام  2015بشأن الشركات التجارية وتعديالته ،والمرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )14لسنة  2018بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة
المالية ،ونظام الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادر عن مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي.
ولدى بنـك أ بوظبـي األول فريـق امتثـال خـاص يعمـل علـى مراجعـة القوانيـن
والتشـريعات الجديـدة وتقييـم أ ثرهـا علـى أ عمـال البنـكٕ ،الـى جانـب تقديـم
النصـح والمشـورة لمجلـس اإلدارة عنـد الضـرورة .كمـا يلتـزم البنـك باالمتثـال
لكافـة القوانين الدوليـة فـي الـدول التـي يعمـل ضمنهـا ،كاتفاقيـة بـازل 3
والالئحة العامة لحماية البيانات .ويلتـزم بنك أ بوظبـي األول باالمتثال لكافـة
القوانيـن الدوليـة فـي الـدول التـي يعمـل ضمنهـا ،ويتم تحقيق ذلك عبر ثالثة
خطوط دفاعية مـن خالل موظفـي االمتثـال الذيـن يعملـون علـى ضمان
توافـق أ عمـال البنـك مـع القوانيـن والتشـريعات ،وتوفيـر التوجيـه واإلشـراف
علـى مسـتوى المجموعـة عنـد الضـرورة .وتتولـى اإلدارة العليـا مسؤولية
ضمـان االمتثـال للقوانيـن فـي مختلـف الـدول التي تعمل ضمنهـا ،وتقديم
التقارير الخاصـة حول هذه العمليـات ٕالـى مجلـس اإلدارة .كمـا أن تطويـر
عالقـة قويـة مـع الجهات التنظيمية هي مسؤولية ذات أ ولوية كبرى بالنسـبة
لبنك أ بوظبـي األول ،بمـا يتوافـق مـع أ صـول الحوكمـة الرشـيدة ،ويشـمل
ذلـك االسـتجابة الستشـارات الجهـات الرقابيـة عبـر اتحـاد مصـارف اإلمـارات.

ومع ذلك ،فقد كانت غالبية التواجد الدولي للبنك قائمة بشكل رئيسي على
الفروع والمكاتب التمثيلية ،حيث قدم العمليات والخدمات على المستوى
المحلي وبدعم من اإلدارات اإلقليمية والمجموعة ،حسب االقتضاء .ويشمل
ذلك عمليات مهمة في المملكة المتحدة ومصر ،وكذلك عمليات في آسيا
والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي .وفي عام  2020أيضاً  ،واصل
البنك تعزيز نموذج الحوكمة الدولي الذي تم تطويره في عام  2019والذي
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خطة بنك أبوظبي األول بشأن نظام الحوكمة
المؤسسية للبنوك الصادر عن مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي
تعاون فريق الحوكمة المؤسسية عن كثب مع المساهمين والعمالء
والموظفين على امتداد المجموعة لضمان امتثال بنك أبوظبي األول لنظام
الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي لعام  2019عبر تقديمه خطة عمل شاملة بهذا الشأن والمصادقة
عليها من قبل مجلس اإلدارة ومشاركتها مع المصرف المركزي في يناير
 .2020وهذه عملية مستمرة ستتم مراقبتها لضمان االمتثال التام خالل الفترة
التي حددها المصرف المركزي.

ميثاق أخالقيات العمل

باإلضافـة ٕالـى ميثـاق أ خالقيـات العمـل الخـاص بمجلـس اإلدارة والمشـار ٕاليـه
أ عاله ،يعتمـد بنـك أ بوظبـي األول ميثـاقاً خـاصاً بأخالقيات العمـل للموظفيـن
ينطبـق علـى كافـة المـدراء والموظفيـن والشـركات التابعـة للبنـك ،يهـدف
ٕالـى التأكيـد علـى اتبـاع السـلوكيات المالئمة ،كمـا يعمـل علـى تحديد
السـلوكيات غير المناسـبة واإلبالغ عنها .وتماشـياً مع نهـج بنك أ بوظبي األول
فـي اعتمـاد أ علـى معاييـر الشـفافية واإلفصـاح للمسـاهمين والعمالء
والموظفيـن ،يحـرص البنـك علـى نشـر مجموعـة واسـعة مـن التقاريـر التـي
تتضمـن بيانـات ماليـة وغيـر ماليـة من خالل قسـم عالقات المسـتثمرينٕ ،الى
جانـب اإلفصاحات التي تراعـي المتطلبـات التنظيميـة .ويتضمـن ذلـك أ ول تقرير
يصدره بنك أ بوظبي األول لحوكمة االسـتدامة البيئية ،والذي يمكن االطـالع
عليـه علـى الموقـع اإللكترونـي للبنك.
أ وجـد بنـك أ بوظبـي األول مجموعـة مـن وسـائل التواصـل مـع المسـاهمين
والعمالء علـى الصعيـد الخارجـي ،والتـي تشـمل عالقـات المسـتثمرين،
االسـتدامة ،وحوكمـة الشـركات .باإلضافـة ٕالـى ذلـك ،يحـرص البنـك علـى
انتهـاج الشـفافية واإلفصـاح علـى الصعيـد الداخلـي مـن منظـور تشـغيلي
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وأ خالقي وتنظيمـي ،وذلـك لضمـان أ ن يكـون الموظفون علـى درايـة
كافيـة بالتطـورات واالسـتراتيجيات والمخاطـر والمسؤوليات المترتبـة
عليهـم ،والعمـل في الوقت نفسـه على حماية سـرية البيانات والمعلومـات
الشـخصية للعمالء ،باإلضافـة ٕالـى البيانـات التجارية السـرية .وتشـمل حقوق
المسـاهمين الصالحيات الممنوحة لهـم بموجـب قانـون الشـركات التجاريـة
فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،بما في ذلك القانون االتحادي رقم
( )2لعام  2015بشأن الشركات التجارية وتعديالته ،والمرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )14لسنة  2018بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة
المالية والمدعومـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة مـع ٕامكانيـة التصـرف بمـا يصب
في صالح البنـك .ويؤكد بنـك أ بوظبـي األول مـن جانبـه على تنـوع المصالح
ضمـن قاعدة المسـاهمين ،وأ ن مجلـس ٕادارة البنـك يأخذ هـذه المصالـح بعيـن
االعتبـار عنـد القيـام بتحديـد أ هـداف واسـتراتيجيات المجموعـة.

وباإلضافة إلى ذلك ،توجد تدابير مناسبة كالتأجيل الجزئي للمدفوعات المتغيرة
بهدف ضمان اتخاذ القرارات على أساس االستدامة بعيدة األمد .ويتم هذا
التأجيل على أساس قيمة المدفوعات التقديرية المتغيرة ،وبما يتناسب مع
مستوى اتخاذ القرار والتأثير على األعمال التجارية .ويعمل نظام التأجيل على
تقسيم المدفوعات إلى فئتين من الحوافز :األولى حوافز تهدف لالحتفاظ
بالموظفين ،والثانية حوافز تعتمد على األداء المؤسسي والتي تغطي فترة
زمنية محددة .وفي حالة عدم تحقيق متطلبات األداء الالزمة ،فإنه يتم إلغاء
المدفوعات المؤجلة .وتخضع مبالغ الحوافز المتغيرة (المبالغ المدفوعة
واألخرى التي تتم عبر نظام التأجيل) لشروط االسترداد .وخالل عام  ،2020تم
تعويض اإلدارة التنفيذية وفقاً لما ذكر أعاله وبما ينسجم مع األنظمة الداخلية
لبنك أبوظبي األول.

وطور البنك عدة مقترحات لتتماشى مع المبادئ التوجيهية لمصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي (التي تغطي مخصصات مكافآت اإلدارة العليا
والمتحملين للمخاطر المادية) مع التركيز على مكافأة المخاطرة المستدامة
وتسليم األجور المتغيرة بما يتناسب مع اآلفاق الزمنية للمخاطر .وكجزء من
هذه العملية ،يقوم البنك بوضع اللمسات األخيرة على تحديثات سياسة
المكافآت الجماعية ،والتي توضح آلية المكافآت الخاصة بالبنك ،وتحتوي على
عدد من المبادئ التي تحدد فلسفة المكافآت المنسجمة مع الممارسات
المقبولة دولياً إلى جانب توافقها مع الممارسات المطلوبة قانوناً .
يتوفر المزيد من المعلومات حول الحوكمة المؤسسية ضمن قسمي
"مجموعتنا" وتقرير الحوكمة المؤسسية السنوي على موقع بنك أبوظبي
األول اإللكتروني.

تعويضات اإلدارة التنفيذية

تهـدف التعويضـات الخاصـة باإلدارة العليـا لـدى بنـك ٔابوظبـي األول ٕالـى
تحقيـق نمـو مسـتدام لألعمال ،والحفـاظ علـى القيمة التـي يوفرهـا البنـك
للمسـاهمين والعمالء والموظفيـن .وبرزت أهمية هذه التعويضات بشكل
خاص خالل عام  2020الذي شهد الكثير من التحديات التي فرصتها الجائحة؛
حيث كان تركيزنا موجهاً بشكل رئيسي نحو تحقيق أهدافنا االستراتيجية.
وبما ينسجم مع فلسفتنا للمكافآت ،فإن هيكلية التعويضات تتضمن مزيجاً
مدروساً من المدفوعات الثابتة والمدفوعات التقديرية المتغيرة.
•ترتبط المدفوعات الثابتة بمعايير السـوق الخارجية بما يضمن تعويض
اإلدارة العليـا بالشـكل األمثـل ،ويضمـن وجـود حالـة اسـتقرار نسـبية ضمـن
هـذه المسـتويات.
وفقاً
لعناصـر بطاقـة
•وتسـتند المدفوعـات المتغيـرة ٕالـى النتائج المحققـة
األداء المتـوازن التـي تتضمـن أربـعة محـاور هـي :الماليـة ،العمالء،
والعمليـات التجاريـة ،واالستثمار فـي األفراد ،باإلضافة ٕالـى عـرض هـذه
اإلنجازات بمـا يتماشـى مـع القيـم المعلنـة للبنـك.

المزيد من التفاصيل متاحة في قسم حوكمة الشركات و تقرير حوكمة الشركات السنوي على الموقع اإللكتروني:
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/corporategovernanc
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