
2021

 معـــًا من أجل 
مســـتقبل مســـتدام

التقـريـر
ننمو معًاالسنوي



صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة )حفظه اهلل(

صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

الوالد المؤسس المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

طيب اهلل ثراه



المحتويات
من نحن

نبذة عن بنك أبوظبي األول
بنك أبوظبي األول في سطور

تواجدنا الدولي
بيانات المساهمين 

أبرز إنجازات العام
المراجعة االستراتيجية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

مراجعة رئيس الشؤون المالية للمجموعة
نظرة عامة على السوق

نموذج األعمال
استراتيجية المجموعة

إدارة المخاطر واالمتثال
المراجعة التشغيلية

مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال 

التجارية والدولية
مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
العمليات المصرفية الخاصة الدولية

العمليات الدولية
رحلتنا للتحول الرقمي
نهجنا في اإلستدامة

 تسليط الضوء على اإلستدامة لدى بنك أبوظبي 
األول في 2021 

استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
إدارة االستدامة في بنك أبوظبي األول

االستثمار في مسؤوليتنا االجتماعية
حوكمة الشركات

القوائم المالية
الميزانية العمومية

قائمة الدخل

06
07
08
14
16
20
22
24
26
30
34
36
38
40
46
50
56

60
66
70
72
80
82

83
84
90
94

142
142
142



من نحن
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 نبذة عن 
بنك أبوظبي األول

يحتــل بنــك أبوظبــي األول صدارة قطــاع البنوك محليًا، باعتبــاره أكبر بنك في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسســات الماليــة في العالم. ويقدم 

البنــك مجموعــة متكاملة من الحلــول والمنتجات والخدمات التــي تضمن للعمالء 
تجربــة متخصصــة تلبــي احتياجاتهــم على كافة المســتويات. ويعتمد البنك على 

اســتراتيجيته المدروســة لتقديم خدمات مصرفية شــاملة لعمالئه في الدولة، وعلى 
امتداد شــبكة فروعه الدولية، من خالل أقســام متنوعة تســتهدف مختلف فئات 
العمــالء، بمــا في ذلك الخدمــات المصرفية لألفراد، الخدمــات المصرفية الخاصة 
الدوليــة، الخدمات المصرفية للشــركات واألعمال التجاريــة والدولية، والخدمات 

المصرفية لالســتثمار.

وتتوزع شبكة فروع بنك أبوظبي األول في خمس قارات، معتمدًا على عالقاته 
الدولية وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية واإلقليمية والدولية 

التي تسعى إلدارة أعمالها محليًا وعالميًا. 



نبذة عن بنك أبوظبي األول
يواصل بنك أبوظبي األول التزامه بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين والعمالء والموظفين على المدى الطويل، وأفضل 

العوائد المستدامة للمساهمين، وذلك باعتباره أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات 
المالية في العالم.

1تصنيف “ذا بانكر” ألفضل 1000 مصرف عالمي لعام 2021 ، يوليو 2021

2 باالستناد إلى إجمالي أصول البنوك المدرجة في اإلمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2021

3 “بلومبيرغ”، “ديالوجيك”.

أبرز مؤشرات األداء المالي

مكانة رائدة وتنوع في الخدمات المصرفية

مؤشرات مالية قوية

إجمالي األصول

1 تريليون درهم
البنك #1 في اإلمارات 

العربية المتحدة
البنك #2 في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
البنك #107 عالميًا1 

القيمة السوقية

206 مليار درهم 
)56 مليار دوالر أمريكي(

البنك #3 في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

البنك #45 عالميًا

األسواق العالمية الناشئة 
ومؤشرات خدمات أسهم 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

أحد أكبر المؤسسات الرائدة 
في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة/منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

الحصة السوقية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

)من حيث األصول(2:

%30>
وحسب المنطقة الجغرافية

%82

%18

من خالل تعزيز التواجد 
االستراتيجي العالمي للبنك 

 في 5 قارات وشبكة 
فروع في 19 دولة 

)تشمل اإلمارات العربية المتحدة(

البنك اإلقليمي األول بين
 بنوك االستثمار3 في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 في عام 2021 

محفظة:
المنتجات 
والخدمات األفضل 
من نوعها

بهدف:
تلبية احتياجات العمالء 
والتحول اإللكتروني

لتحقيق:
أفضل الخدمات 
المصرفية للعمالء

1#
األكثر أمنًا في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والشرق األوسط5

4#
األكثر أمنا في 
األسواق الناشئة5

16#
أكثر البنوك التجارية أمنًا 
في العالم5

أقوى تصنيف ائتماني مجمع 
في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

4 أكبر 3 وكاالت للتصنيف االئتماني من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش 

5 بحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس للبنوك األكثر أمنًا في العالم، سبتمبر 2021

AA -

الخدمات المصرفية لالستثمار
الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية 

الخدمات المصرفية لألفراد
الخدمات المصرفية الخاصة

المكتب الرئيسي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
الفروع الدولية

بحسب قطاع األعمال

%57%22

%4

%1

%16

أرباح من مصادر متنوعة: 

)ما يعادل( 4

9
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ريادة في تطبيق مفاهيم الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

مؤشر MSCI لرواد البيئة 
والمسؤولية االجتماعية 

وحوكمة الشركات:

AA 
)الريادة في التطبيق(

االلتزام بالتحول إلى بنك خاٍل من 
االنبعاثات الكربونية بحلول:

2050
سوق السندات الخضراء:

1 #
في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا 
سندات خضراء مستحقة بقيمة 

مليار دوالر أمريكي عبر عشر 
إصدارات بأربع عمالت مختلفة

تصنيف برنامج “سي دي بي” 
للكشف عن انبعاثات الكربون:

B
التنوع الثقافي بين موظفي 

فروع البنك عالميا6:

 6,600
موظف

البنك الرائد على الصعيد 
اإلقليمي في مجال التمويل 

المستدام: االلتزام بتسهيل 
أو تمويل مشروعات تمويل 

مستدامة قيمتها  

75 مليار دوالر 
بحلول عام 2030

إجمالي عوائد المساهمين 
في 72021

%54
معدل مرتفع لموازنة 
العوائد إلى نسبة 
المخاطرة: 

4#
بين البنوك التجارية 
الحاصلة على تصنيف 
AA في نسبة العائد 
على حقوق الملكية 
الملموسة8

أفضل العوائد للمساهمين

7 بلومبيرج في 31 ديسمبر 2021

 AA 8 البنك رقم 4 من أصل 12 مؤسسة مالية حصلت على تصنيف

)حصل على تصنيف AA في التقييمات التي أجرتها أكبر 3 وكاالت للتصنيف االئتماني موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش ( 
وهذه البيانات مقتبسة من البيانات المالية السنوية األخيرة.

6 موظفون بدوام كامل ويشمل الموظفين بدوام كامل في بنك عودة مصر )دون احتساب موظفي شركات التعهيد(

تاريخ حافل بتحقيق 
أفضل العوائد للمساهمين

كافة المعلومات صحيحة كما هي في 31 ديسمبر 2021 إال إذا نص التقرير على خالف ذلك.
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اإليرادات
مليار درهم

21.68
18.57

20.25
19.45
19.53

2020

2019

2018

2017

2021

صافي األرباح
مليار درهم

12.53
10.56

12.52
12.01

10.92

2020

2019

2018

2017

2021

نسبة تغطية السيولة
%134

%143 2020

2021

تغطية المخصصات
%98

%95 2020

2021

 نسبة العائد إلى حقوق 
الملكية الملموسة

%15.1
%13.0 2020

2021

معدل المصروفات إلى اإليرادات 
)باستثناء تكلفة االندماج(

%26.4
%27.0 2020

2021

معدل القروض المتعثرة

%4.0
%4.0 2020

2021

نسبة حقوق ملكية األسهم العادية 
بازل 3 من المستوى األول

%12.4
%13.3 2020

2021

إجمالي األصول
1 تريليون درهم

272 مليار دوالر أمريكي

+9 % نمو سنوي

اإليرادات
21.7 مليار درهم

 5.9 مليار دوالر أمريكي

+17% نمو سنوي

القروض والسلفيات 
والتمويل اإلسالمي

410 مليار درهم
112 مليار دوالر أمريكي

+6 % نمو سنوي

حصة السهم الواحد
 من صافي التوزيعات

ما يعادل9 0.70 درهم للسهم
2020: 0.74 درهم

حسابات العمالء 
والودائع األخرى

614 مليار درهم
167 مليار دوالر أمريكي

+14% نمو سنوي

صافي األرباح
12.5 مليار درهم

3.4 مليار دوالر أمريكي

+19% نمو سنوي

#1 في اإلمارات 
العربية المتحدة في 

أفضل 1000 بنك 
عالمي

 
ذا بانكر
2021

#50 أكثر البنوك 
أمنا 

جلوبال فاينانس 
2021

#1 في اإلمارات 
العربية المتحدة في 
قائمة فوربس جلوبال 

ألفضل 2000 بنك 

فوربس 
2021

9 مزيج من النقد واألسهم

كافة المعلومات صحيحة كما هي في 31 ديسمبر 2021 إال إذا نص التقرير على خالف ذلك.
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تواجدنا
الدولي

شبكة واسعة تيسر التدفقات التجارية 
واالستثمارية بين األسواق الدولية الرئيسية

الشرق األوسط وأفريقياأوروبا واألمريكتان
البرازيل
فرنسا

سويسرا

المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

البحرين
مصر

الكويت
ليبيا

ُعمان
المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

 سوقًا )بما فيها 
اإلمارات العربية المتحدة(

19

فرعًا1 في الدولة )من 
بينها 9 فروع رقمية(

66

جهاز إيداع نقدي / جهاز 
صراف آلي في دولة 
اإلمارات 

402
موظف حول العالم )بدوام كامل(2

6,600

عميل3

أكثر من 3 ماليين

1 دون احتساب فروع المعامالت اإلسالمية

2 موظفون بدوام كامل، ال يشمل ذلك الموظفون العاملون بعقود خارجية

3 تشمل “راتبي” )نظام حماية األجور( والدرهم اإللكتروني

تلخص الخريطة أعاله تواجد بنك أبوظبي األول والشركات التابعة لها في األسواق التي تمارس فيها المجموعة حاليًا عملياتها بنشاط؛ 
للمعلومات حول التواجد القانوني، يرجى الرجوع إلى المالحظتين رقم 1 و 3 في البيانات المالية لنهاية ديسمبر 2021.

)جميع األرقام كما في 31 ديسمبر 2021(

 شبكة عالمية 
متواجدة في

ٓاسيا والمحيط الهادئ

بر الصين الرئيسي
الصين - هونج كونج

الهند

إندونيسيا 
البوان )ماليزيا(

سنغافورة
كوريا الجنوبية

15

التقرير السنوي 2021
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بيانات 
المساهمين

البيانات المالية وتقويم األحداث 2021 / 2022

معلومات حول سهم بنك أبوظبي األول 

أوزان بنك أبوظبي األول في المؤشرات 2و3

هيكل الملكية في نهاية ديسمبر 42021

المساهمون الرئيسيون5

بلغ رأس مال البنك 10,920,000,000 درهم في 31 ديسمبر 2021، موزعة على 10,920,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد للسهم.

1 تاريخ إدراج أسهم بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي لألوراق المالية

2 كما في ديسمبر 2021، ما لم يذكر خالف ذلك

MSCI ،3 المصادر: بلومبرغ، بنك أبوظبي الوطني

4 بناًء على عدد األسهم الحالية )الُمصدرة مطروحًا منها أسهم الخزينة )6.431.26(

5 المساهمون الرئيسيون هم المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال الُمصدر )وفق تعريف سوق أبوظبي لألوراق المالية(

6  ما تملكه شركة مبادلة اللستثمار، من خالل الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل: شركة مجلس أبوظبي اللستثمار ش.م.ع، وشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع المعروفة سابقا باسم شركة مبادلة 

للتنمية ش.م.ع. شركة مبادلة اللستثمار هي واحدة من الشركات االستثمارية االستراتيجية المملوكة بالكامل إلمارة أبوظبي.

الحدثالتاريخ

إعالن النتائج المالية للربع األول 2021/04/212021

إعالن النتائج المالية للربع الثاني / النصف األول 2021/07/282021

إعالن النتائج المالية للربع الثالث / األشهر التسعة األولى 2021/10/272021

إعالن النتائج المالية للربع األخير / السنة المالية 2022/01/272021

اجتماع الجمعية العمومية2022/02/28

تاريخ آخر استحقاق2022/03/09

تاريخ تسجيل األرباح2022/03/10

12000تاريخ اإلدراج

سوق أبوظبي لألوراق الماليةالسوق المالي

FAB الرمز

AEN000101016الرقم التعريفي الدولي للسهم

10920000000عدد األسهم المصدرة

18.84 درهمسعر اإلقفال كما في 31 ديسمبر 2021

206 مليار درهم )56 مليار دوالر أمريكي(السقف السوقي في 31 ديسمبر 2021

40%حد الملكية األجنبية

44%األسهم المتاحة للتعويم الحر

27.47%مؤشر أبوظبي لألوراق الماليةسوق أبوظبي لألوراق المالية

MXEF%0.29مؤشر MSCI لألسواق الناشئة

MXEF0BK%1.98مؤشر MSCI للبنوك في األسواق الناشئة

FTAG01%0.29مؤشر FTSE لألسواق الناشئة

أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال )MSCI( للمؤسسات الرائدة في مجال الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات ومؤشر FTSE لألشواق الناشئة )مؤشر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات(.

األسهم )%(4عدد األسهماالسم

37.9%4,134,356,254شركة مبادلة لالستثمار6

* أفراد / شركات مملوكة لألسرة الحاكمة في أبوظبي. يملك كل مستثمر )شخص طبيعي أو معنوي( داخل هذه المجموعة أقل من 5% من أسهم الشركة، ويتمتع بحرية شراء أسهم بنك أبوظبي األول أو بيعها.

1 بناًء على األسهم الُمصدرة 

2 نسبة التغيير في السعر خالل السنة )31 ديسمبر 2020 - 31 ديسمبر 2021(

3 عائد التوزيعات على أساس التوزيعات النقدية عن السهم، باعتباره نسبة من سعر اإلغالق للسهم كما في 31 ديسمبر أو آخر يوم تداول من السنة المالية ذات الصلة

4 موضحة كنسبة مئوية من القيمة االسمية

5 بحسب عدد األسهم الُمصدرة في 31 ديسمبر من السنة المالية ذات الصلة

6 معدل سداد التوزيعات على أساس التوزيعات النقدية، باعتباره نسبة من األرباح المنسوبة )صافي الربح بعد خصم مصلحة األقلية ودفع سندات رأس المال من الشق األول( 

7 مرتفعة / منخفضة بحسب أسعار اإلغالق اليومية

8 المتوسط بناًء على التداوالت المنتظمة، وال تشمل عمليات التداول الضخمة

المصدر: بلومبيرغ، القوائم المالية لبنك أبوظبي األول 2018 - 2021 والقوائم المالية المبدئية لبنك أبوظبي األول لسنة 2017

نسبة المساهمة في بنك أبوظبي األول4 حسب الجنسية

83.9%اإلمارات العربية المتحدة 

37.9%شركة مبادلة لالستثمار

15.3%األسرة الحاكمة في أبوظبي*

30.0%كيانات وأفراد إماراتيون آخرون

1.1%دول الخليج العربي )باستثناء اإلمارات(

15.7%أجنبية )باستثناء دول الخليج(

عوائد المساهمين ومعلومات حول سعر السهم

الوصف
2017
2018201920202021مبدئي

إيرادات المساهمين1:
46.0%-14.9%7.5%37.6%2.6%أرباح رأس المال2

3.7%5.7%4.9%5.2%6.8%عائد توزيعات نقدية3

0.700.740.740.740.70توزيعات أرباح نقدية )درهم /السهم(

7,6288,0648,0818,0817,644إجمالي التوزيعات النقدية )مليون درهم(

موزعة على:
0.21----أسهم منحة )درهم / للسهم(4

0.700.740.740.740.49توزيع األرباح النقدية )درهم /السهم(
7,6288,0648,0818,0815,351إجمالي التوزيعات النقدية )مليوم درهم(5

63%80%68%70%73%توزيعات أرباح األسهم6
111,700153,655165,547140,868205,733القيمة السوقية )مليون درهم(

10,89810,89810,92010,92010,920عدد األسهم المصدرة )مليون درهم(
10.7x13.3x13.7x13.9x16.8xمعدل السعر إلى حقوق الملكية )على العائد األساسي للسهم(

1.6x2.2x2.1x1.8x2.5xمعدل السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة
سعر السهم )درهم /السهم( 

11.5514.8416.8015.8820.70مرتفع7
9.7210.4513.608.1713.12منخفض7

10.2514.1015.1612.9018.84اإلغالق من 31 ديسمبر
2.93.43.54.917.7معدل حجم التداول اليومي )مليون سهم(8

إيرادات نسبية )أرباح رأس المال(:

)22.2(%)14.3(%4.2%25.8%5.9%إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع سوق أبوظبي لألوراق المالية
36.7%)1.4(%0.4%46.2%)25.0(%إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع عائد MSCI لبنوك األسواق الناشئة

نسبة المساهمة في بنك أبوظبي األول4 حسب القطاع

79.7%الشركات والمؤسسات

37.9%شركة مبادلة لالستثمار

41.8%شركات ومؤسسات أخرى

2.2%الهيئات الحكومية

18.1%األفراد
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1 ُاعيد تحديد األساس وفق سعر سهم بنك أبوظبي األول كما في 31 مارس 2017

المصدر: بلومبيرغ، القوائم المالية لبنك أبوظبي األول 2018 - 2021 والقوائم المالية المبدئية لبنك أبوظبي األول لسنة 2017

أداء سعر سهم بنك أبوظبي األول مقابل مؤشرات األداء المالي لألسهم1 

نسبة التغيير منذ االندماج في إبريل 2017:

س 2017
31 مار

س 2018
31 مار

س 2019
31 مار

س 2020
31 مار

س 2021
31 مار

30 يونيو 2017

30 يونيو 2018

30 يونيو 2019

30 يونيو 2020

30 يونيو 2021

سبتمبر 2017
 30

سبتمبر 2018
 30

سبتمبر 2019
 30

سبتمبر 2020
 30

سبتمبر 2021
 30

سمبر 2017
31 دي

سمبر 2018
31 دي

سمبر 2019
31 دي

سمبر 2020
31 دي

سمبر 2021
31 دي

4.00

6.00

10.00

8.00

12.00

14.00

16.00

FAB ADX DFM MSCI EM MSCI EM Banks FTSE EM 

بنك أبوظبي 
األول

سوق أبوظبي 
لألوراق المالية

سوق دبي 
المالية

 MSCI مؤشر
لألسواق الناشئة

 MSCI مؤشر
لبنوك األسواق 

الناشئة
 FTSE مؤشر

لألسواق الناشئة

27%7%29%-8%91%84%التغيير المطلق

 معدل النمو السنوي المرّكب 
5%2%5%-2%15%14%)إبريل 2017 - ديسمبر 2021(
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يناير

فبراير

أبريل

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

موجز العام
إصدار أول سندات “فورموزا” لعام 2021 بقيمة 1.5 	 

مليار يوان صيني بأجل استحقاق لمدة خمس سنوات 
بعائد 3.15%، لتمثل النسبة األقل بين كافة بنوك الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في سندات اليوان الصيني بأجل 

لمدة خمس سنوات.

توقيع االتفاقية النهائية لعملية استحواذ بنك أبوظبي 	 
األول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م )مصر(.

توقيع اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان لتوفير 	 
خيارات تمويل مرنة للمواطنين الذين يتطلعون إلى اقتناء 

وحدات سكنية مناسبة لعائالتهم.

إصدار أول سندات خضراء مقومة باليوان الصيني في 	 
خطوة هي األولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز ريادة البنك على الصعيد 
اإلقليمي في أدوات الدين لتمويل مشاريع ذات مزايا بيئية.

رفع تصنيف البنك على مؤشر مورجان ستانلي كبيتال 	 
انترناشيونال MSCI للمؤسسات الرائدة في مجال الحوكمة 

.AA البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات إلى

اكتمال نقل األسهم وعملية االستحواذ على بنك عوده مصر 	 
)اعتبارًا من 28 أبريل 2021(.

الحصول على رخصة الحافظ األمين من الهيئة العامة 	 
للرقابة المالية في مصر. 

شراكة مع جامعة باريس 2 لدعم المبادرة الجديدة للمنح 	 
الدراسية لرعاية البنك للطالب اإلماراتيين في برنامج 

القانون.

إصدار سندات مقومة باليورو هي األكبر بين بنوك 	 
الشرق األوسط.

شراكة استراتيجية مع شركة ستيت ستريت لتحقيق أقصى 	 
استفادة من خبرة البنك في خدمات األوراق المالية، مما 
يجمع بين أكبر شبكة مباشرة لحفظ األوراق المالية في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا واإلمكانات والمقومات 

العالمية التي تتمتع بها “ستيت ستريت”. 

استكمال إنشاء الشركة المتخصصة بمجال المدفوعات 	 
المملوكة بالكامل للبنك واإلعالن عن إطالق الهوية 

.Magnati المؤسسية للشركة الجديدة ماغناتي

 	 Business in تطلق خدمة االشتراك المتكاملة Magnati
a Box للشركات الصغيرة والمتوسطة للبيع في المتاجر 

أو عبر اإلنترنت.

اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتزويد 	 
حاملي اإلقامة الذهبية لدولة اإلمارات بعروض حصرية 

على قروض الرهن العقاري ومنتجات الودائع بأسعار 
تنافسية.

اعتمــاد النظام الجديد للعمل األســبوعي لتصبح مواعيد 	 
العمل من االثنين إلى الجمعة، تماشــيًا مع قرارات 
حكومــة دولة اإلمارات ومصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي. 

“رويال آند صن الالينس” للتأمين RSA، المزود الرائد 	 
لخدمات التأمين في المنطقة، تعقد شراكة مع 

Magnati بهدف تزويد عمالئها بخدمات المدفوعات 
متعددة القنوات والتي تضمن لهم تجارب دفع أكثر 

مرونة وسالسة من خالل مجموعة متكاملة من إجراء 
المدفوعات بأنظمة االستجابة سواء عبر نقاط البيع 

التقليدية أو المتاجر الرقمية.

Magnati تعقد شراكة مع شركة دبي للمرطبات - 	 
بيبسي لتقديم حلول الدفع المتكاملة األولى من نوعها 

في المنطقة ألجهزة البيع الذاتي.

االنضمام إلى التحالف المصرفي لخفض صافي 	 
االنبعاثات الكربونية، ليصبح البنك بذلك أول مؤسسة 
مصرفية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون 
الخليجي التي تنضم إلى التحالف، دعمًا لرؤية دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 
عام 2050.

تنفيذ أول عملية إعادة شراء صديقة للبيئة )الريبو( في 	 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الحصول على رخصة لتأسيس أول فرع لبنك أبوظبي 	 
األول في بر الصين الرئيسي، في شنغهاي.

شراكة مع “الفطيم ايكيا” لتزويد عمالء برنامج قروض 	 
اإلسكان للمواطنين بقروض تمويل تمكنهم من تأثيث 

منازلهم بحسب رغبتهم.
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 رسالة 
رئيس مجلس اإلدارة

الزمالء األعزاء
 

شهدنا خالل عام 2021 تعافي معظم القطاعات االقتصادية، وازدهار بيئة األعمال 
التي أفرزت فرصًا غير مسبوقة للتجديد واإلبداع والنمو على الرغم من استمرار حالة 

عدم اليقين حول تطورات األوضاع المرتبطة بجائحة )كوفيد-19(، وتفاوت مستويات 
التعافي االقتصادي على مستوى العالم. 

لقد واصل بنك أبوظبي األول تحقيق إنجازات هامة في استراتيجية األعمال الخاصة به 
هذا العام، حيث سجل أداًء ماليًا قويًا، واستمر في مسيرة التطور والتحول إلرساء األسس 

االستراتيجية لمؤسسة مصرفية مستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. 

وفي خطوة تؤكد التزامنا التام بتحقيق عائدات قوية ومستدامة لمساهمينا، 
واالستثمار بأعمالنا لمواصلة مسيرة النمو والنجاح في المستقبل، فقد أوصى مجلس 
إدارة البنك بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

بإجمالي 7.64 مليار درهم؛ أي ما يعادل 70 فلسًا للسهم الواحد، مقسمة إلى 49 
فلسًا نقدًا وما يعادل 21 فلسًا في صورة أسهم.

إن االستراتيجية الناجحة التي أرساها مجلس إدارة البنك، واإلدارة التنفيذية الفعالة 
بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيدة هناء الرستماني، تؤكد التزام بنك أبوظبي 

األول بتحقيق الشمول والتنوع في قطاع الخدمات المالية؛ لذا فقد نجح البنك في 
ترسيخ مكانته كرافد رئيسي لجهود التنمية االقتصادية، واستفاد من فرص النمو الكبيرة 

التي تزخر بها بيئة األعمال في الدولة. إن المكانة الهامة التي باتت تتمتع بها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي تحتم علينا جميعًا بذل جهود حثيثة 

والعمل الدؤوب لتحقيق مزيد من اإلنجازات التي تعزز من مسيرة التنمية المستدامة، 
ومواصلة تحقيق أفضل قيمة للمساهمين والعمالء والموظفين في دولة اإلمارات 

وخارجها، خاصة وأن بيئة األعمال الحالية توفر فرصًا واعدًة للنمو واالزدهار إلمارة 
أبوظبي والدولة والمنطقة بأسرها، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة مسيرة 

التنمية والتنويع االقتصادي المستدام لمرحلة ما بعد الجائحة. 

كان 2021 عامًا حافاًل بالنجاحات واإلنجازات االستثنائية، حيث شهد احتفال دولة 
اإلمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد، وأطلقت الدولة رؤيتها 

الشاملة والمتكاملة لمرحلة جديدة من االزدهار والتنمية والتي تقوم على 10 مبادئ 
ترسم المسار االستراتيجي لمالمح المستقبل للعقود الخمسة المقبلة. 

يستهل بنك أبوظبي األول عام 2022 بالتأكيد على دوره االستراتيجي في المساهمة 
في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية في األسواق التي يعمل ضمنها. وسنواصل العمل 

خالل الفترة المقبلة على تسريع وتيرة النمو في مجاالت األعمال الرئيسية، إلى جانب 
العمل على تعزيز مكانتنا في األسواق المستهدفة. 

وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وكجزء من 
االستراتيجية األوسع للمجموعة؛ فإننا نهدف إلى تمويل أكثر من 75 مليار دوالر 

أمريكي من مشاريع التمويل المستدام بحلول عام 2030، ما يؤكد التزامنا بالعمل 
على دعم خطط التمويل المستدام اإلقليمي، والعمل جنبًا إلى جنب مع عمالئنا 

ومجتمعاتنا نحو نمو مستدام.

وأود أن أتقدم باألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك بخالص الشكر 
والتقدير على الدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه اهلل؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات. كما أود التعبير عن عميق شكري إلى 
جميع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا على دعمهم وثقتهم بنا هذا العام، وأقدر كذلك 
جهود أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين وتفانيهم لتحقيق األهداف االستراتيجية لبنك 

أبوظبي األول ونجاحاته المتواصلة. 

وختامًا، وفي ظل احتفاالت الدولة بمرور خمسين عامًا على انطالق مسيرة البناء 
والتنمية، والمضي قدمًا بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من البناء واالزدهار خالل 

الخمسين عامًا المقبلة، يؤكد بنك أبوظبي األول التزامه الراسخ بالوفاء بالتزاماته 
تجاه مساهميه وعمالئه وموظفيه والمجتمع، وبمواصلة دوره الهام في دعم رؤية 

وأهداف القيادة الرشيدة لمستقبل عماده االستدامة والتطور واالزدهار.

طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس اإلدارة 

“لقد واصل بنك أبوظبي األول تحقيق إنجازات 
هامة في استراتيجية األعمال الخاصة به هذا 

العام، حيث سجل أداًء ماليًا قويًا، واستمر 
في مسيرة التطور والتحول إلرساء األسس 

االستراتيجية لمؤسسة مصرفية مستدامة 
وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل”

ما يعادل

 70فلسًا 
حصة السهم الواحد من 

صافي التوزيعات

12.5
مليار درهم صافي األرباح

 سنواصل العمل خالل الفترة المقبلة على تسريع وتيرة النمو 
 في مجاالت األعمال الرئيسية، إلى جانب العمل على تعزيز 

مكانتنا في األسواق المستهدفة. 
”
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يسعدني اإلعالن عن تحقيق بنك أبوظبي األول نتائج استثنائية خالل عام 2021؛ 
حيث سجل إيرادات وصافي أرباح قياسية، ونجح في تعزيز قيمة األصول لتتجاوز حاجز 

التريليون درهم بإنجاز غير مسبوق.

وخالل عام 2021، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 19% مقارنة مع صافي أرباح 
عام 2020 ليصل إلى 12.5 مليار درهم، وبلغت اإليرادات التشغيلية 21.7 مليار درهم 

بارتفاع نسبته 17%، كما حافظت الميزانية العمومية للبنك على قوتها على مدار العام 
ضمن كافة المؤشرات الرئيسية. وجاء هذا األداء المميز نتيجة الزخم القوي ألنشطة 

البنك والنمو المستدام في أعماله األساسية، فضاًل عن نجاح مختلف المبادرات 
االستراتيجية التي أطلقناها لتعزيز القيمة ودعم النمو واالبتكار. 

وأثبتنا على مدار العام قدرتنا على دعم العمالء من خالل تقديم أفضل الحلول 
واالستشارات، وتنفيذ عدد من الصفقات الرائدة في السوق، ما يتيح لهم االستفادة 

من فرص هامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. واستندت 
نجاحاتنا بشكل كبير إلى تركيزنا على استراتيجية التحول الرقمي على مستوى 

المجموعة، ما أثمر عن توفير خدمات ذاتية محسنة، ومنصات مبتكرة للدفع، وزيادة 
االعتماد على التقنيات الرقمية في تنفيذ المعامالت وإعداد متطلبات العمالء الجدد. 

وواصل بنك أبوظبي األول توسعة أنشطته في األسواق المستهدفة وتنمية أعماله 
الدولية؛ حيث شهد عام 2021 استكمال أولى صفقات االستحواذ الدولية المتمثلة 

في االستحواذ على بنك عوده مصر، كما حصلنا على الموافقة التنظيمية الفتتاح أو 
فرع لنا في شنغهاي، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته التشغيلية خالل الربع األول من 

عام 2022.

أسس قوية لنمو متواصل
لقد استند أداؤنا القوي خالل عام 2021 على أسس متينة للسيولة والتمويل ورأس 

المال، وتصنيفنا االئتماني القوي عند - AA الذي تم تثبيته مؤخرًا من قبل وكالة 
ستاندرد آند بورز بنظرة مستقبلية “مستقرة”، األمر الذي يؤكد على الركائز القوية 

لميزانيتنا العمومية وسجل المخاطر.

وحققت مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار أداًء استثنائيًا خالل عام 2021، حيث 
قامت المجموعة بطرح وهيكلة عدد من الصفقات البارزة، وأدارت عددًا من عروض 

األوراق المالية، إلى جانب إدراج عدد من الشركات الجديدة في سوق أبوظبي لألوراق 
المالية. وأسهم هذا الزخم لألعمال بتحقيق نمو في إيرادات الخدمات المصرفية 

لالستثمار بلغ 69% مقارنة مع عام 2020، وذلك نتيجة النمو القوي الذي شهدته 
اإليرادات من غير فوائد واألداء، ما يعكس اإليرادات االستثنائية للتداول والنشاط 

الملموس ألسواق رأس المال اإلقليمية.

وبدورها سجلت الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية أداًء قويًا 
على الرغم من المنافسة القوية وانخفاض أسعار الفائدة، مع نمو بنسبة 9% في كل 

من القروض والودائع، في حين حققت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نموًا 
بنسبة %27.

وركــزت الخدمات المصرفية لألفراد على تحســين منتجاتها وعقد الشــراكات الجاذبة 
للعمالء، حيث ارتفعت الودائع بنســبة 6% والقروض بنســبة 5% مقارنة مع عام 

2020، فــي الوقــت الذي يتواصل فيه العمل على تطويــر اإلمكانات الرقمية وإثراء 
العمالء.  تجربة 

وحققت الخدمات المصرفية الخاصة الدولية نموًا قويًا بفضل التركيز على جهود إدارة 
محافظ العمالء، وإضافة عدد من طلبات إدارة النقد الهامة خالل عام 2021، وزيادة 

حجم استثمارات األصول المدارة بشكل ملحوظ. 

كما شهدت األعمال الدولية لبنك أبوظبي األول أداًء قويًا خالل العام، حيث واصل 
البنك توسعة أعماله في األسواق المستهدفة، والتي تعززت باالستحواذ على بنك 

عوده مصر. ونتيجة لذلك، سجلت إيرادات العمليات الدولية نموًا بلغ 26% مقارنة مع 
عام 2020، حيث ساهمت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 52% من 

اإليرادات الدولية للمجموعة مقارنة مع 39% عام 2020.

كلمة 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

أثبتنا على مدار العام قدرتنا على دعم العمالء من خالل تقديم أفضل ”
الحلول واالستشارات، وتنفيذ عدد من الصفقات الرائدة في السوق، 

ما يتيح لهم االستفادة من فرص هامة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمنطقة بشكل عام.

“ 

 “نجح بنك أبوظبي األول في تحقيق أداء قوي خالل عام 
 2021، واالستفادة من الفرص الهامة التي برزت في ظل 

 تسارع مؤشرات التعافي االقتصادي. وأحرزنا تقدمًا ملموسًا 
في مسيرة النمو الشامل للمجموعة، بالتزامن مع تزويد قاعدة 
 عمالئنا المتنامية بنخبة من أفضل المنتجات والخدمات الرائدة 

في السوق، وتحسين تجربة العمالء على كافة المستويات“
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الريادة في بناء مجتمع أكثر استدامة
يلتزم بنك أبوظبي األول بدعم مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد 

المناخي بحلول 2050، والتي تمهد الطريق أمام مستقبل خاٍل من االنبعاثات 
الكربونية، وتوفر فرصًا هامة للنمو االقتصادي، من خالل تشجيع االبتكار والتركيز على 

تحقيق نتائج ملموسة تستفيد منها أجيال المستقبل.

وفي عام 2021، أعلن بنك أبوظبي األول عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض 
صافي االنبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مصرفية من دول مجلس التعاون 

الخليجي التي تنضم إلى التحالف. وتقديرًا لهذه المكانة المميزة، تم رفع تصنيف البنك 
الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر “مورجان ستانلي 

كابيتال إنترناشيونال” “MSCI” إلى AA، ليندرج بذلك ضمن فئة “الريادة”. 

وفي اإلطار ذاته، فإننا نهدف إلى تمويل 75 مليار دوالر أمريكي من مشاريع التمويل 
المستدام بحلول عام 2030، ما يؤكد التزامنا بالعمل على تمكين أجندة التمويل 

المستدام اإلقليمي، والعمل جنبًا إلى جنب مع عمالئنا ومجتمعاتنا نحو نمو مستدام.

نعمل للمستقبل
وبالنظر إلى عام 2022، فإننا واثقون من قدرتنا على توظيف األسس القوية التي 

نجحنا في بنائها عام 2021، لنواصل تنمية أعمالنا وإيجاد فرص جديدة للنمو في 
مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة، ومواصلة تحقيق أفضل قيمة 

لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها. 

وسنسعى للمحافظة على زخم إنجازات الخدمات المصرفية لالستثمار عبر زيادة التركيز 
على التخصص خالل عام 2022، وترسيخ مكانتنا اإلقليمية الرائدة ضمن هذه الفئة، 

ومواصلة تقديم الحلول المبتكرة لتعزيز األنشطة التجارية وتمويل سلسلة التوريد من 
خالل قسم الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية.

وسيكون تركيزنا في 2022 موجهًا بشكل رئيسي نحو التزامنا بتوطيد عالقاتنا مع 
عمالئنا، لذا ستعمل الخدمات المصرفية لألفراد على تقديم حلول رقمية تضمن قيمة 

أكبر وتجارب أفضل، ونسعى أيضًا إلى تعزيز خدماتنا االستشارية إلدارة الثروات الداخلية 
والخارجية لعمالء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، وتوسعة حضورنا الدولي في 

األسواق الرئيسية المستهدفة، من خالل تطوير قدرتنا على تزويد حلول محسنة لعمالئنا. 

وسنواصل العمل على استقطاب ورعاية المواهب الواعدة، وتطوير المهارات 
واإلمكانات كمرتكز أساسي لنمو أعمالنا، في الوقت الذي نستثمر فيه بالتحول 

الرقمي لتعزيز كفاءة ومرونة كافة أعمال المجموعة. 

إلى جانب ذلك، نحن فخورن بموقعنا الريادي في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، ونهدف إلى تعزيز دورنا من خالل دعم أجندة االستدامة الوطنية 

وفقًا لرؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعات المجتمع الدولي.

شكر خاص للمساهمين والعمالء والموظفين
أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا وعمالئنا على ثقتهم المستمرة 

بقدرة بنك أبوظبي األول على تحقيق إيرادات وقيمة مستدامة، وعلى دعمهم الكبير 
لنا خالل عام كان مليئًا بالتحديات وباإلنجازات الكبيرة.

وأود أن أشكر بشكل خاص أعضاء مجلس اإلدارة على إرشاداتهم الحكيمة ودعمهم 
المستمر؛ وإلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وكافة الجهات والهيئات 

التنظيمية المعنية على توجيهاتها القيمة طيلة فترة جائحة )كوفيد-19(.

كما يطيب لي أن أعبر عن تقديري لعمالئنا ومساهمينا وشركائنا على ثقتهم المستمرة 
في قدرة البنك على تقديم قيمة وعوائد مستدامة.

وأتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى جميع موظفينا الذين كان اللتزامهم وتفانيهم دور 
محوري في النجاحات المتميزة التي حققها بنك أبوظبي األول، والتي تمهد الطريق 

أمام المزيد من اإلنجازات خالل عام 2022 واألعوام المقبلة.

في عام 2021، أعلن بنك أبوظبي األول عن انضمامه إلى ”
التحالف المصرفي لخفض صافي االنبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك 

أول مؤسسة مصرفية من دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تنضم إلى التحالف. وتقديرًا لهذه المكانة المميزة، تم رفع تصنيف 

البنك الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
على مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” “MSCI” إلى 

 “AA، ليندرج بذلك ضمن فئة “الريادة”. 

هناء الرستماني
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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حقق بنك أبوظبي األول نتائج قوية في عام 2021 مدعومة بالزخم اإليجابي لألعمال 
األساسية للبنك، واالستفادة من التعافي التدريجي لالقتصاد، بالتزامن مع مواصلة 
جهود ضبط التكاليف، والتوزيع المدروس للمخصصات، والحفاظ على سجل قوي 

للسيولة والتمويل طيلة العام. وساهم توسعنا في األسواق الرئيسية المستهدفة، مثل 
مصر، عبر دمج بنك عوده مصر، في دعم نمونا القوي ضمن سوقنا المحلية. 

خالل عام حافل بالنجاحات واإلنجازات، سجل بنك أبوظبي األول إيرادات وصافي أرباح 
قياسية في ظل تسارع مؤشرات االنتعاش االقتصادي في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وتحقق هذا األداء القياسي نتيجة الزيادة الكبيرة في اإليرادات من غير 
الفوائد، مما يعكس استراتيجيتنا في إدارة الميزانية العمومية لتعزيز اإليرادات وتحقيق 

نتائج بارزة، نتيجة تعافي مؤشرات االقتصاد وانتعاش زخم أنشطة أعمالنا األساسية.

أداء متميز خالل عام 2021
حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 12.5 مليار درهم في عام 2021، بارتفاع نسبته 

19% مقارنة مع عام 2020، وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 
.%15.1

وبلغت اإليرادات التشغيلية للمجموعة 21.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 17% مقارنة 
مع عام 2020، وارتفعت اإليرادات من غير الفوائد بنسبة 59% لتتجاوز 10 مليار درهم، 

مدعومة باألداء القوي لألعمال المولدة للرسوم، وعوض ذلك إلى حد كبير عن 
انخفاض صافي إيرادات الفوائد بسبب تراجع أسعار الفائدة. وقد ساعد هذا األداء إلى 

حد كبير في تعويض االنخفاض بنسبة 5% في صافي دخل الفائدة، والذي عكس في 
الدرجة األولى التأثير السلبي لتخفيضات أسعار الفائدة لعام 2020. وبلغ هامش صافي 

الفائدة للمجموعة 1.50% بانخفاض 25 نقطة أساس من 1.75% في عام 2020.

وبلغت التكاليف التشغيلية 5.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% مقارنة مع عام 2020 
بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر، مدعومة باالستثمار في مجاالت العمل 

واألنظمة الرئيسية، بالتزامن مع مواصلة جهود ضبط التكاليف طيلة عام 2021، 
وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية في معدل المصروفات إلى اإليرادات.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 2.7 مليار خالل عام 2021، لتحافظ على 
المستويات التي سجلتها في عام 2020، وذلك بفضل التوزيع المدروس للمخصصات، 

وتحسن توقعات االقتصاد الكلي، لتبلغ تكلفة المخاطر السنوية 65 نقطة أساس.

وساهمت مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار بنسبة 57% من إيرادات المجموعة 
ما يؤكد قدرة بنك أبوظبي األول على االستفادة من تحسن مستويات الثقة في 

األسواق والتعافي االقتصادي القوي الذي شهدته المنطقة. كما حافظت مجموعة 
الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية على زخم األعمال، حيث 

ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، 
نتيجة ارتفاع صفقات إدارة النقد الجديدة، والمبادرات المبتكرة التي تهدف الستقطاب 

ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وواصلت مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد تحقيق مبيعات قوية عبر المنتجات الرئيسية، في حين سجلت الخدمات 

المصرفية الخاصة الدولية أيضًا نموًا بنسبة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 
2021 في قيمة األصول تحت اإلدارة، مدفوعة بتعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة.

كما ارتفعت إيرادات العمليات الدولية بنسبة 26% واألرباح بنسبة 88%، مدفوعة 
 باالستحواذ على بنك عوده مصر. ومن المتوقع االنتهاء من عملية االندماج خالل 

عام 2022.

الحفاظ على قوة الميزانية العمومية ضمن كافة 
المؤشرات الرئيسية

حافظت المجموعة على معدل قوي للسيولة وجودة األصول في إطار خطة الدعم 
االقتصادي الشاملة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، مما عكس إدارتنا 

المدروسة للمخاطر.

كلمة رئيس 
الشؤون المالية للمجموعة

“كما يطيب لي أن أعبر عن تقديري 
لعمالئنا ومساهمينا وشركائنا على ثقتهم 

المستمرة في قدرة البنك على تقديم 
قيمة وعوائد مستدامة.” 

 تخطى إجمالي 
األصول حاجز

1تريليون درهم
12.5

مليار درهم
صافي األرباح

 حققت الخدمات المصرفية لالستثمار أداًء متميزًا خالل ”
عام 2021 عبر أعمالنا األساسية األربعة

“ 
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وارتفع إجمالي األصول بنسبة 9% حيث بلغ أكثر من ترليون درهم ألول مرة في تاريخ 
البنك، مع زيادة ملحوظة في القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي، إلى جانب 

سجل استثماراتنا.

وارتفعت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي بنسبة 6% مقارنة مع عام 2020، 
لتبلغ 410 مليار درهم، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل قطاعات الحكومة 

والهيئات الحكومية والشركات واألفراد، باإلضافة إلى األثر اإليجابي لدمج بنك عوده 
مصر ابتداًء من الربع الثاني. وبلغت ودائع العمالء 614 مليار درهم، بارتفاع نسبته %14 

أي ما يوازي 74 مليار دوالر، مقارنة مع عام 2020، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع 
ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 29% أو ما يوازي 65 مليار درهم. 

ومثلت أرصدة حسابات التوفير في الحساب الجاري 47% من إجمالي ودائع العمالء 
بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 41% في عام 2020. وارتفعت القروض الدولية وودائع 

العمالء بنسبة 2% و27% على التوالي، مقارنة بالعام السابق.

ونجــح بنــك أبوظبــي األول خالل عام 2021 في جمع ما يعادل 4.7 مليار دوالر 
أمريكي من التمويالت المؤسســية بأســعار تنافســية من خالل إصدارات بفئات متنوعة، 

وطــرح عــدد من اإلصدارات العامــة، بما في ذلك أول إصدار عام باليورو، إلى جانب 
العودة إلى ســوق الجنيه االســترليني، حيث يعتبر بنك أبوظبي األول المؤسســة 

المالية الوحيدة من منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا التي تمتلك سندات عامة 
مســتحقة بالجنيه االسترليني.

وواصل بنك أبوظبي األول التركيز على أنشطة التمويل الخضراء والمستدامة، وبلغت 
قيمة اإلصدارات العامة والخاصة للسندات الخضراء التي طرحها بنك أبوظبي األول 
خالل عام 2021 أكثر من 605 مليون دوالر أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة السندات 
المستحقة أكثر من 1.4 مليار دوالر أمريكي عبر عشر إصدارات بأربع عمالت مختلفة، 

ليعزز بذلك من مكانته كمؤسسة مالية رائدة في سوق السندات الخضراء على 
مستوى المنطقة والعالم.

كما واصل بنك أبوظبي األول قيادة جهود التحول العتماد مؤشر األسعار المرجعية 
البديلة )ARRs( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث طرح البنك 3 إصدارات 

خاصة للسندات المرتبطة بسعر التمويل المضمون ليوم واحد )سوفر( خالل عام 
2021. ويعتبر بنك أبوظبي األول المصّدر الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للسندات المرتبطة بمؤشر الجنيه االسترليني ليوم واحد )سونيا( وسعر التمويل 

المضمون ليوم واحد )سوفر(. 

وحافظ بنك أبوظبي األول على جودة سجل القروض خالل عام 2021، مما رسخ 
مكانته على مستوى جودة األصول في القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وبلغت القروض المتعثرة 17.0 مليار درهم مع نهاية عام 2021، مقابل 15.8 
مليار درهم مع نهاية 2020، لتستقر نسبة القروض المتعثرة عند 4.0%، في حين بلغت 

نسبة تغطية المخصصات %98.

وساهمت الجهود القوية لتوليد رأس المال، والتحسين المتواصل لألصول المرجحة 
للمخاطر في الحد من تأثير التغيرات التنظيمية خالل العام 2021. ونتيجة لذلك، ظل 

معدل كفاية رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغ معدل حقوق 
الملكية - الشق األول 12.4% وإجمالي معدل كفاية رأس المال 15.4%، بعد توزيعات 

األرباح المقترحة على المساهمين. 

وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة والعائد على األصول المرجحة بالمخاطر 
15.1% و2.3% على التوالي عام 2021، مقارنة مع 13.0%، و2.1% على التوالي 

عام 2020.

بنك يخطو نحو المستقبل
يدخــل بنك أبوظبي األول عام 2022 بأســس قويــة للميزانية العمومية، ونموذج 
أعمال متنوع، وخريطة طريق اســتراتيجية واضحة، مما يؤهلنا بشــكل جيد لتســريع 

النمو والتحول. خطط 

ومن خالل اســتخدام رأس المال بكفاءة، واالســتمرار في االستثمار في المواهب 
والتكنولوجيا والمنتجات المصرفية، ســنتمكن من ترســيخ مكانتنا التنافسية عبر 

القطاعات والمناطق الجغرافية الرئيســية، مع تعزيز اإلنتاجية وكفاءة األداء التشــغيلي 
والمرونة التنظيمية.

وبالرغم من تفاؤلنا الحذر في مواجهة تقلبات السوق وحالة عدم اليقين الناتجة عن 
الجائحة، إال أنني واثق من قدرتنا على االستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها 

النظرة المستقبلية اإليجابية تجاه حركة اإلقتصاد في جميع أنحاء المنطقة، والتي 
تتكامل مع اعالن مجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي عن نيته رفع أسعار الفائدة 

في المستقبل. 

وأتطلع قدمًا إلى مواصلة النهج التنموي القوي للبنك، في الوقت الذي ندخل 
فيه مرحلة جديدة يكون تركيزنا األساسي موجهًا خاللها نحو تحقيق أفضل العائدات 

المستدامة للمساهمين.

جيمس بورديت
رئيس الشؤون المالية للمجموعة

يســتهل بنك أبوظبي األول عام 2022 بميزانيٍة عموميٍة قوية ”
ومحفظٍة من االســتثمارات المتنوعة واســتراتيجيٍة واضحة الوجهة 
والمعالــم مما يوفر لنا القــدرات واإلمكانيات الالزمة لتعزيز النمو 

وتطبيق خطط التحول. 

“ 
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نظرة عامة على السوق 
شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة، والعالم ككل بدء التعافي االقتصادي 

وعودة دوران عجلة االقتصاد الكلي خالل عام 2021، وذلك بفضل برامج التطعيم 
ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، والتحسن في أنشطة 

األعمال، وتنامي ثقة العمالء، واآلثار اإليجابية إلجراءات الدعم المالي واالقتصادي 
التي تم اتخاذها على المستوى الدولي. 

1 مدد البنك تدابير التعافي في خطة الدعم االقتصادي حتى 30 يونيو 2022 بينما انتهى برنامج الدفعات المؤجلة ضمن الخطة في 31 ديسمبر 2021.

2 وفقًا للبيانات األخيرة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر 2021.
3 التوقعات المحلية لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنوات المالية 2021 – 2023، توقعات صندوق النقد الدولي للسنوات السابقة

OPCRUAE 4 مؤشر بلومبرج

5 بلومبرج، الفائدة المستهدفة للصناديق االتحادية
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 نمو إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة )%(3

االقتصاد اإلماراتي على مسار نمو قوي
يواصل االقتصاد اإلماراتي حالة التعافي القوية على خلفية حملة التطعيم ضد فيروس 

كورونا المستجد، والتي نفذتها دولة اإلمارات العربية المتحدة باحترافية عالمية 
المستوى. ويظهر هذا التعافي جليًا في زيادة إنفاق المستهلكين إلى مستويات تفوق 

مرحلة ما قبل الوباء، ال سيما معامالت تأمين التمويل العقاري الخاص التي قاربت 
أعلى مستوى لها في عامين. 

وإلى جانب حزمة اإلجراءات الداعمة المتنوعة التي اتخذتها الدولة على المستوى 
المالي واالقتصادي والتنظيمي؛ أطلقت حكومة اإلمارات والحكومات األخرى في 

المنطقة مبادرات جديدة، وواصلت التزامها بضخ استثمارات ضخمة لتعزيز الثقة في 
األسواق، والمحافظة على الزخم اإليجابي لالقتصاد. 

من المتوقع أن يتســارع نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي خالل عام 2022، مدعومًا بارتفاع أســعار 

النفط، باإلضافة إلى اســتضافة دبي لمعرض إكســبو 2020، وانتعاش سوق العقارات 
والقطاعات غير النفطية. وتهدف اإلصالحات الهيكلية المســتمرة، إلى جانب 

االســتثمارات في البنية التحتية والطاقة الهادفة إلى تحقيق التزامات الحياد الكربوني، 
إلى جذب المزيد من االســتثمارات األجنبية المباشــرة وتحفيز النشاط االقتصادي، 

وبالتالــي مــن المتوقــع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لإلمارات من نحو 3.2% في 
عــام 2021 إلى 4.8% في عام 2022.

قطاع مصرفي صحي وغني برؤوس األموال االستثمارية
حظي القطاع المالي بدعم كبير من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 

حيث ساهمت خطة الدعم االقتصادي الشاملة والتدابير المحفزة التي أعلن عنها 
المصرف في تسريع التعافي االقتصادي، وال سيما بعد تمديد فترة هذه المبادرات إلى 

نهاية يونيو 12021. وفي الوقت ذاته، تلقى القطاع المصرفي داخل الدولة دفعة 
قوية من أسعار الفائدة المرتفعة والنظرة االقتصادية المتفائلة خالل عام 2021.

وعلى مدار العام، حافظت السيولة على مستويات مرتفعة حيث ارتفعت القيمة 
اإلجمالية ألصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 3.4% لتصل إلى 897 مليار دوالر 

أمريكي، في حين ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 4.4% ليبلغ 536 مليار دوالر أمريكي 
في نوفمبر 22021. 

ويتطلع البنك خالل الفترة المقبلة إلى دعم التوقعات اإليجابية للقطاع المصرفي 
والناتجة عن الصفقات القوية التي تعقدها البنوك في دول المنطقة، والتي تشمل 

أسواق رأس مال الدين وعمليات االندماج واالستحواذ وعمليات الطرح المبدئي 
لالكتتاب العام، باإلضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة وانتعاش قطاع األعمال وزيادة 

ثقة المستهلكين. 
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حلول مصرفية واستثمارية متكاملة 
للعمالء عبر مختلف القطاعات: الهيئات 

والمؤسسات الحكومية، والشركات 
الكبرى والتكتالت االقتصادية الرئيسية

الخدمات المصرفية 
لالستثمار

الخدمات المصرفية 
لألفراد

الخدمات المصرفية 
للشركات واألعمال 

التجارية والدولية

الخدمات المصرفية 
الخاصة الدولية

البنك الرائد في الخدمات المصرفية 
لألفراد على مستوى الدولة عبر مجموعة 
استثنائية من الخدمات التي تلبي احتياجات 
العمالء في القطاعات المصرفية التقليدية 
واإلسالمية

تجمع مصرفية العمليات الخاصة الدولية بين 
خبراتها الواسعة في أسواق الخليج العربي 
وبين تواجدها القوي في األسواق العالمية 
لتقدم لكبار العمالء األثرياء وأصحاب األصول 
المالية الضخمة مجموعة متميزًة من منتجات 
وخدمات االستثمار

قاعدة كبيرة من العمالء في مختلف 
أنحاء الدولة تشمل الشركات المتوسطة 
والمستثمرين في المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

بنك أبوظبي األول هو أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر 
وأأمن المؤسسات المالية في العالم. إن أساسنا الراسخ، والميزانية العمومية 
القوية، قد مكنتنا من خدمة عمالئنا وحماية موظفينا ودعم المجتمعات التي 

نعمل ضمنها مع تقديمنا أفضل العوائد المستدامة لمساهمينا.

وخالل عام 2021، أجرى البنك إعادة هيكلة ألعماله لتقديم المزيد من المنتجات 
والخدمات المتميزة لعمالئه. ويضم الهيكل الجديد للبنك أربعة قطاعات مختلفة 

تعزز مستويات التواصل بين البنك وعمالئه وتحدد بوضوح تخصصات كل قطاع 
ومنتجاته وأدواته.

تعزيز القيمة
خدمات ومنتجات مصرفية متميزة ومتنوعة في 

قطاعات األعمال األربعة:

القدرات والمكانة في السوق
الميزانية العمومية القوية

البنك األكبر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بأصول إجمالية 
وقيمة سوقية وتصنيفات ائتمانية مجمعة هي األقوى بين 

بنوك منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األساس الراسخ
سيولة قوية وجودة أصول وكفاءة تشغيلية وقوة رأس المال.

هيكل المساهمة المتنوع
 ملكية بنسبة 37.9% لحكومة أبوظبي من خالل شركة 

مبادلة لالستثمار.

المواهب االستثنائية
مجموعة متنوعة وشاملة من المواهب تضم أكثر من 6,600 

موظف بدوام كامل، تحتضنهم ثقافتنا المؤسسية القوية 
وقيمنا المشتركة.

النموذج التشغيلي المتنوع
حلول مصرفية ومالية متطورة نقدمها إلى أكثر من 3 ماليين* 

عميل عبر جميع قطاعات العمالء.

عالقات مستدامة وقوية
نحن البنك المضيف للحسابات المصرفية لحكومة أبوظبي 

والهيئات الحكومية، إلى جانب العالقات الوطيدة مع العمالء 
من كبرى المؤسسات والشركات في منطقة الشرق األوسط.

التواجد العالمي االستراتيجي
تسهيل التدفقات التجارية من وإلى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، من خالل تواجدنا في خمس قارات و19 دولة.

 الريادة في الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

يتصدر البنك القطاع المصرفي من حيث غرس مبادئ الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن ثقافته المؤسسية 

وخطط األعمال االستراتيجية وأطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

المعنيون
عمالؤنا

نضع عمالؤنا على رأس قائمة أولوياتنا، وفي قلب عملياتنا، 
ونعمل على تعزيز الموارد لنقدم لهم خدمات متميزة.

موظفونا
توفير بيئة عمل تمكن موظفينا من تعزيز مهاراتهم وتحقيق 

التميز في أدائهم.

شركاؤنا
نمونا المستدام ونجاحنا ومرونة أدائنا تستند جميعها على 

شراكاتنا القوية ونموذج الدعم الخارجي.

مساهمونا
نقدم عوائد متميزة ومستدامة لمساهمينا.

المجتمعات
إرث حافل بالتغيير اإليجابي في المجتمعات التي نعمل ضمنها. 

نموذج األعمال

الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة

بنك عوده مصر
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االستراتيجية: األولويات واإلنجازات في عام 2021 

إنجازات 2021 األولويات الرئيسية

استراتيجية المجموعة

يواصل بنك أبوظبي األول تطوير استراتيجيته لمواكبة متغيرات السوق، ويحرص 
على تنفيذ هذه االستراتيجية بدقة عالية، معتمدًا على كافة موظفيه العاملين 

في مختلف األقسام، على امتداد المناطق التي يزاول فيها البنك أنشطته.

وفي عام 2021، أحرز البنك تقدما ملحوظًا في مسيرة النمو، ال سيما من حيث 
تعزيز األعمال الرئيسية التي تشمل الخدمات المصرفية لالستثمار، والخدمات 

المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية، والخدمات المصرفية لألفراد، 
والخدمات المصرفية الخاصة الدولية، بالتزامن مع مواصلة تعزيز اإلمكانات 

الرقمية. ويحافظ البنك على التزامه بتحقيق إنجازات ملموسة في مجال 

االستدامة، وهو ما يتجسد في ارتفاع تصنيف البنك الخاص بالحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر »مورجان ستانلي كابيتال 

إنترناشيونال« )MSCI( إلى AA ليندرج بذلك ضمن فئة »الريادة«.

وخالل عام 2021، جاءت االستراتيجية الجديدة للمجموعة لتركز على تسريع وتيرة 
النمو في قطاعات األعمال الرئيسية باإلضافة إلى التحول الرقمي. 

وفيمــا يلــي موجــز عن إنجازات بنك أبوظبي األول وأبرز أولوياته خالل عام 2021.

تأسيس 4 قطاعات رئيسية لتعزيز التواصل مع العمالء وتحديد االختصاصات.	 
المحافظة على صدارة البنك للقطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.	 
شهدت القروض المتعثرة زيادة ملحوظة مع إثراء المنتجات والخدمات الرئيسية وتحسين 	 

تجربة العمالء.

تقدم ملحوظ في التحول الرقمي.	 
تحسين الخدمات الذاتية واستحداث خصائص ومميزات جديدة.	 
قنوات الدفع المبتكرة.	 
تعزيز القنوات والخدمات الرقمية ال سيما المتعلقة بالمعامالت وفتح الحسابات.	 

88% من المعامالت وطلبات الخدمات الرقمية تمت من خالل موقع البنك 	 
اإللكتروني وتطبيق البنك على الهاتف.

37% من معامالت فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمت عبر القنوات الرقمية.	 

مواصلة تعزيز العمليات الدولية )زادت المساهمة في اإليرادات من %16 إلى 18%(.	 
استكمال إجراءات االستحواذ على بنك عوده مصر.	 
الحصول على رخصة لتأسيس فرع للبنك في شنغهاي، الصين.	 

أول بنك في الدولة ودول الخليج العربي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي 	 
االنبعاثات الكربونية.

ارتفاع تصنيف البنك الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر 	 
»مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال« )MSCI( إلى AA ليندرج بذلك ضمن فئة »الريادة«.

أول بنك يصدر قروضًا لتمويل مشروعات ذات مزايا بيئبة في قطاع الطيران العالمي.	 
صياغة واعتماد استراتيجية المجموعة الجديدة للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 	 

الشركات.
البنك األول في سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع 	 

سندات خضراء مستحقة بقيمة تزيد عن 1 مليار دوالر أمريكي عبر 10 إصدارات بأربع عمالت.

 	.)Magnati( استكمال مخصصات شركة الدفع وإطالق شركة ماغناتي
استكمال إجراءات االستحواذ على بنك عوده مصر.	 

مواءمة األعمال مع 
أهداف النمو

 تعزيز الحضور 
الدولي

ترسيخ مبادئ 
االستدامة

 تحقيق أفضل قيمة 
)الشركات التابعة وعمليات 

االندماج واالستحواذ( 

 تعزيز التحول 
الرقمي
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 إدارة المخاطر 
واالمتثال

تشمل استراتيجية إدارة المخاطر في بنك 
أبوظبي األول أطر المخاطر على مستوى 
المؤسسة ومخاطر االمتثال، وهي تتسق 

تمامًا مع رؤية المجموعة في تحقيق 
القيمة للمساهمين والعمالء والموظفين، 

من خالل تحسين إدارة المخاطر والعوائد. 
وقد وضعنا ضمن إطار العمل الشامل هذا 

ضوابط وأدوات راسخة تشمل:

نموذج “خطوط الدفاع الثالثية” وهو محوري إلطار عمل إدارة المخاطر 	 
بالمجموعة، إذ يساعدنا في تحديد المخاطر المحتملة وقياس فاعلية الوظائف 

والسياسات ذات الصلة.
سياسة اعتماد المنتجات الجديدة وهي تقدم إرشاداٍت بشأن تطوير المنتجات 	 

الجديدة بحيث يراجع فريق إدارة المخاطر جميع المنتجات الجديدة ويعتمدها قبل 
طرحها في السوق.

إطار تقبل المخاطر وهو يتضمن المعايير وحدود التحمل ويشكل عنصرا من 	 
عناصر بطاقة األداء المتوازن وتقييمات أداء كبار الموظفين.

التدريب المتصل بالمخاطر الذي نقدمه للموظفين المسؤولين عن إدارة 	 
المخاطر بحيث يغطي معايير بازل 3 ومخاطر االئتمان والنمذجة وتحليل القوائم 
والبيانات المالية، كما يحصل جميع الموظفين على تدريٍب إلزامي حول المخاطر 
العامة مثل أمن البيانات وغسل األموال، وسوف تتناول فصول أخرى من التقرير 

هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل.
االستبيانات الداخلية السنوية لتلقي مالحظات الموظفين بشأن إدارة 	 

المخاطر لتساعدنا في التحسين المستمر لممارساتنا.
اإلطار العام والسياسة الفعالة الستمرارية العمل يهدف إلى تحقيق 	 

المرونة في أداء البنك ليكون قادرًا على التعاطي مع حاالت الحوادث واألزمات 
الكبرى أو غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد-19، ويتكامل هذا اإلطار مع اإلطار 

العام إلدارة األزمات وخطط الطوارئ األخرى وإجراءات االستجابة للحوادث التي 
يجري اختبارها بشكل منتظم على األقل سنويًا.

الرقابة على إدارة المخاطر
تقع المسؤولية الكاملة عن حوكمة المخاطر على عاتق لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وهي المخولة بوضع استراتيجيات المخاطر واالمتثال 
بالمجموعة واإلشراف عليها، إضافًة إلى حدود تقبل المخاطر والمبادئ التوجيهية 

لسياسة العمل، كما أنها المسؤولة عن مراقبة االلتزام بكل ذلك.

وتساعد لجنة إدارة المخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياتها 
كٌل من اللجان التالية بالمجموعة: لجنة المخاطر ولجنة مخاطر أنشطة االحتيال ولجنة 

مخاطر التقنية وأمن المعلومات ولجنة االمتثال ولجنة األصول والخصوم، ولجنة 
المخاطر التشغيلية ومخاطر التقنية، ولجنة أمن المعلومات، ولجنة االمتثال وعدٍد من 

اللجان الفرعية مثل اللجنة التوجيهية للمجموعة وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 9 ولجنة إدارة المخاطر المرتبطة بالنماذج التي تتولى اإلشراف على 

مسؤوليات مخاطر محددة.

إطار عمل إدارة المخاطر
يضطلع مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي األول والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية 

باإلشراف على خطوط الدفاع الثالثية الخاصة بالبنك:

سياسة أمن المعلومات والبيانات
طبيعة عملنا ومحورها األساسي هو حماية العمالء وأصولهم، وتعتبر المعلومات 
الشخصية جزءًا ال يتجزأ من هذه األصول. ومن هذا المنطلق، فإن حماية خصوصية 
عمالئنا والتعامل مع معلوماتهم السرية الموجودة في عهدتنا ستبقى دائما من 

األلوليات القصوى لنا في بنك أبوظبي األول. 

تتم مراجعة سياسات وإجراءات أمن معلومات المجموعة وخصوصية البيانات 
والموافقة عليها بشكل دوري من قبل مجلس اإلدارة.

تتم مناقشة ومراجعة مخاطر أمن المعلومات / األمن السيبراني، والتحديات، 
والمتطلبات التنظيمية، والمبادرات الخاصة ببنك أبوظبي األول من قبل لجنة 

المخاطر التقنية وأمن المعلومات في المجموعة )GTRISC( على أساس نصف 
شهري ومن قبل لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )BRCC( على 

أساس ربع سنوي.

المنهجية متعددة المستويات
لدينا برامج متعددة المستويات لحماية البيانات الشخصية واستخدامها بطريقة 
 Swift CSCFو PCI-DSS مسؤولة. وامتثااًل لمعايير أمن المعلومات وال سيما

والمعايير اإلماراتية للذكاء االصطناعي، يتضمن البرنامج ما يلي:

سياسات وإجراءات وبروتوكوالت لتعزيز األمن والخصوصية بما في 	 
ذلك إجراءات دقيقة للتحقق من هوية العمالء 

تأميــن مناطــق تخزين البيانات بحيث يتحتم حصول الموظف على 	 
تصريــٍح لالطــالع على هذه البيانات للحد من محاوالت االطالع غير 

المصرح بها
استراتيجية شاملة لمنع تسرب البيانات. 	 

قمنا بتنفيذ ممارســات إلدارة مخاطر التقنية بالتوازي مع إدارة المخاطر 
المؤسســية لتحديد األهداف العامة لمراقبة أمن المعلومات الحرجة بما يســاعدنا 

علــى تقييم كفــاءة ضوابط المراقبة األمنية، من منظوري تصميم ضوابط المراقبة 
وتشــغيل ضوابط المراقبة لجميع التطبيقات التقنية في بنك أبوظبي األول. ويتم 

تبني منهجية قوية لتحديد التهديدات اإللكترونية بشــكل آلي، باالعتماد على 
الركائز األمنية.

وقد اعتمدنا أدوات األمن السحابي للتخلص من نقاط الضعف وتبسيط إدارة 
االمتثال في البيئات السحابية التي تلبي استراتيجية بنك أبوظبي األول السحابية 

FAB Cloud والتفويضات التنظيمية.

وأسس البنك تقنيات قوية لتشفير البيانات وأمن الشبكات بما في ذلك 
جدار الحماية )FIREWALLS( إلى جانب أدوات أخرى ضمن منتجاتنا وخدماتنا 

وتقنياتنا. وطبقنا أيضًا أنظمة متطورة لرصد األنشطة المشبوهة باستمرار وإحباط 
الهجمات السيبرانية في ضوء تنامي مثل هذه الهجمات. ويتعاون بنك أبوظبي 

األول بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية األخرى لتبادل 
المعلومات والتحليالت األمنية. 

وعالوًة على ذلك، ننفذ تمارين الحرب السيبرانية بالتعاون مع مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي الختبار مرونة القدرات السيبرانية في القطاع المصرفي 

الوطني، والتي ترفع من كفاءة القطاع في مواجهة الهجمات السيبرانية 
المتطورة على نحو متزايد. 

نجري اختبارات دورية وتقييمات أمنية، ويراجع فريق المراقبة األمنية لدينا 
مختلف األحداث والمشكالت األمنية على مدار الساعة. يضمن بنك أبوظبي 

األول، من خالل إطار عمل إدارة مخاطر الموردين، تأسيس جميع العالقات مع الغير 
على مبدأ بذل العناية الواجبة الشاملة، وأن يتم تطبيق جميع الضوابط والعمليات 

المركزة على المخاطر على جميع العقود قبل إبرامها، وهو ما يحد من مخاطر 
اختراق البيانات وتضرر السمعة وقصور االمتثال للمتطلبات القانونية أو النظامية 

والرقابية المعمول بها. ولمواجهة الهجمات المتزايدة التي تستغل سالسل التوريد 
اإللكترونية، ننفذ إجراءات العناية الواجبة للتحقق من هوية الموردين على مستوى 

األطراف من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لحماية العمالء.

تثقيف الموظفين والعمالء
يعتبر تثقيف وتوعية الموظفين من المرتكزات األساية لبرنامج البنك إلدارة البيانات، 

حيث نقدم تدريبًا إلزاميًا للموظفين )التعلم اإللكتروني أو المحاضرات المباشرة(، 
ونشجع اتباع أفضل ممارسات الخصوصية واألمان بين موظفينا والمقاولين 

المتعاملين معنا، ونختبر مستوى االمتثال لهذه الممارسات من خالل التدريبات 
الدورية على “محاوالت االحتيال”، باإلضافة إلى إعداد برنامج لتعزيز وعي 

العمالء للتأكيد على أهمية التنبه لمحاوالت االحتيال وضرورة حماية حساباتهم 
ومعلوماتهم المالية وأجهزتهم.

نظام حماية المستهلك
يتعاون بنك أبوظبي األول مع العديد من الجهات، وال سيما فرق العمل، لتنفيذ 

عدد من المبادرات ضمن نظام حماية المستهلك، وقدمنا محاضرات تثقيفية تغطي 
جوانب حماية البيانات، ونسقنا أهداف الرقابة مع وحدات العمل تطبيقًا للمبادئ 
والمتطلبات التنظيمية. كما وضع البنك السياسات التي تضمن امتثاله بالنظام من 

حيث المحافظة على خصوصية البيانات وإدارتها وحمايتها.

باإلضافــة إلــى ذلك، نفذ البنــك مجموعة من التقييمــات الروتينية لتحديد مواطن 
الضعــف في أصوله وأنظمته، وال ســيما حلول الدفــع بالبطاقات. ووضع البنك 

أســاليب للتدقيق تشــمل مراجعة أصوله من البرامج وتوســيع نطاق التحقق 
ليغطــي تطبيقات الشــركات األخرى والمتعاقدين معهم. كما اســتعان البنك 

بمجموعــة متنوعــة من األدوات لفحص ومراقبة عمليات تســجيل الدخول لتحديد 
األنمــاط المتطابقة التــي توفرها مدخالت المعلومات الســيبرانية التي يجمعها 
شــركاء األمن الســيبراني. واســتفدنا من تطبيق التحليالت المتقدمة حيث وفرت 
لنــا الرؤية والمعلومات الفورية التي ســاعدت في كشــف التهديدات المحتملة 

معها. والتعامل  2

3

خط الدفاع الثاني
تصميم عمليات اإلدارة االستباقية للمخاطر 	 

وتيسيرها
االمتثال وإدارة المخاطر في المجموعة	 
وضع قواعد تقبل المخاطر وحدودها وإطار 	 

عملها واإلشراف عليها وفق استراتيجية 
المجموعة

خط الدفاع الثالث
الضمان المستقل	 
التدقيق الداخلي التابع لهيكل المجموعة	 
تأمين الضمان المستقل لكفاية وفاعلية الرقابة 	 

الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة واألنظمة 
والعمليات

خط الدفاع األول
تنفيذ العمليات والرقابة	 
األعمال الرئيسية والوظائف المساعدة	 
التملك والدعم والتشغيل ضمن الحدود واإلطار 	 

العام لقواعد تقبل المخاطر
1
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الفئة العليا من المخاطر وإجراءات البنك للتخفيف

3. مخاطر التغير 
المناخي

4. مخاطر السوق 
والسيولة

8. استمرارية العمل

9. تحديات أنظمة 
التقنية المالية

10. المخاطر الناشئة عن 
الخدمات التي يقدمها 

المستثمرون اآلخرون

تعاظم دور النماذج التشغيلية في اتخاذ القرارات خالل عام 2021، مما استدعى تطبيق نماذج فعالة ومالئمة في كافة األوقات، 
وواجهنا تحدياٍت غير مسبوقة في تقييم المخاطر المرتبطة بنماذج العمل جراء حالة عدم اليقين الناجمة عن التداعيات االقتصادية 
لجائحة فيروس كورونا المستجد. لذا، كثفت الجهات التنظيمية من تعاونها مع البنوك لتأسيس دوٍر فعال إلدارة المخاطر المرتبطة 

بتطبيق النماذج. 

وخالل العام، عزز البنك دور النماذج من خالل استحداث وحدة إلدارة المخاطر المرتبطة بالنماذج ولجنة إدارة للمخاطر، ووضع عددًا 
من السياسات واإلجراءات التي استهدفت في األساس رفع فعالية تطبيق إدارة الدورة التشغيلية النموذجية. 

ومن المقرر أن يشهد عام 2022 اكتمال الجهود الجارية بالتعاون مع إحدى األطراف الدولية الرئيسية لبناء نموذج مرٍن ومنصٍة 
لنشر المنتجات والخدمات.

يأتي التغير المناخي في مقدمة اهتمامات العالم بأسره اليوم. لذلك، ودعمًا لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياة 
الكربوني بحلول عام 2050، قام بنك أبوظبي األول بضم اختبارات اإلجهاد المناخي إلى إطار العمل الحالي إلدارة المخاطر 

باإلضافة إلى تمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وباإلضافة إلى ذلك، انضم البنك في عام 2021 إلى التحالف المصرفي لخفض صافي االنبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك 
أول مؤسسة مصرفية من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي تنضم لهذا التحالف، كما وضع استراتيجية الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات وأسس اإلطار العام لمخاطر الحوكمة الذي يشمل السياسة التنظيمية وهيكل الحوكمة وتقبل 
المخاطر وإجراءات التقييم واإلفصاح عن المخاطر ومنهجية المحور الثاني الخاص بالمراجعة اإلشرافية واختبار اإلجهاد المناخي 

وأدوات تقييم مخاطر الحوكمة واإلفصاحات والتدريب ورفع مستوى الوعي. 

وسيواصل بنك أبوظبي األول مدعومًا باألطر العامة للحوكمة تعزيز إجراءات تحديد مخاطر المناخ ومتابعتها وإدارتها لتمكين 
عمالئنا من االنتقال إلى اقتصاد يتسُم بالحياد المناخي وذلك من خالل وسائل التمويل المبتكرة والخدمات االستشارية المتميزة.

سيطرت حالة من التفاؤل على األسواق العالمية بشكل عام خالل عام 2021، رغم بعض التقلبات التي نجمت بشكل رئيسي عن 
التقشف المتوقع في السياسات المالية وزيادة التضخم وظهور سالالت متحورة من فيروس كورونا سريعة االنتشار، عالوة على أزمة 

الطاقة في أوروبا وآسيا.

وفي المقابل، ارتفعت أسواق األسهم والنفط والخزانة األمريكية بنسبة ضئيلة خالل العام بينما انكمش فرق االئتمان في األسواق 
المتقدمة ودول منطقة الخليج. وفي المقابل، تأثرت سلبا فروق االئتمان ومستويات صرف العمالت األجنبية في األسواق الناشئة. أما 

بالنسبة للسيولة، فقد حافظت على مستويات عالية من الوفرة خالل عام 2021 في المجمل.

وعلى الجانب اآلخر، تشير توقعاتنا إلى قيام البنوك المركزية بتفعيل سياسة صارمة تحد من اتساع فرق االئتمان، بما يشمل زيادة أسعار 
الفائدة عدة مرات وتخفيض برامج التيسير الكمي / شراء األصول. ومع ذلك، ال توجد توقعات بتعرض السيولة ألي مصدٍر من مصادر 

الضغط رغم تشديد السياسة النقدية، حيث تنحاز التوقعات اإليجابية ألسعار النفط لصالح مستويات السيولة.

وفي عام 2021، سعى بنك أبوظبي األول لالستفادة من ظروف السوق من خالل اغتنام فرص االستثمار المتاحة التي تبرز في فترات 
التقلب. كما قلل البنك من تعرضه لعدد من مخاطر األسواق الناشئة. وسيواصل البنك خالل عام 2022 االستفادة من التغيرات اإليجابية 

المتوقعة في أسواق النفط واألسهم في األسواق المتطورة، مع الحد من تعرضه للمخاطر التي تفرضها االقتصادات الضعيفة في 
األسواق الناشئة. كما واصل البنك استعداده لتحقيق األرباح من ارتفاع معدالت الفائدة المتوقع في 2022 حيث يتوقع المحللون إعادة 

تسعير األصول الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة بشكل أسرع من الخصوم. 

وسيواصل البنك كذلك المحافظة على قوة السيولة وتنوعها مدعومًا بكونه الخيار المصرفي المفضل للهيئات الحكومية وكبار العمالء.

2. إدارة المخاطر 
المرتبطة بتطبيق 

النماذج

واجه القطاع المصرفي خالل عام 2021 العديد من التحديات المتعلقة بمؤشرات جودة األصول وارتفاع تكلفة المخاطر مع ظهور 
التأثير الحقيقي ألحداث عام 2020 وبدء إيقاف العمل بإجراءات تعليق سداد أقساط الديون في النصف الثاني من 2021.

وخالل العام، طبق بنك أبوظبي األول ضوابط صارمة لعمليات تغطية التمويل ونفذ مراجعة شاملة ومتواصلة لمحفظة األصول 
وعزز آلية اإلنذار المبكر وقدم الدعم الالزم للعمالء حرصًا على استقرار مؤشرات جودة األصول ضمن الحدود المقررة لتقبل المخاطر.

وسوف يواصل البنك تعزيز إطار عمل مراقبة وتغطية مخاطر االئتمان وآلية مراجعة محفظة األعمال الرئيسية واتباع قواعد 
مدروسة للمخصصات إلحداث توازن بين نمو األصول وجودتها.  1. مخاطر االئتمان

واصل فيروس كورونا المستجد تأثيره بأشكال مختلفة على صحة الموظفين وسالمتهم خالل عام 2021، وفرض تحديات ال يستهان 
بها على مختلف قطاعات األعمال، إلى جانب تأثيره على مرونة العمليات التشغيلية في البنك؛ مما دفع البنك إلى التركيز على رأس 

المال البشري، إذ شكل فريقًا إلدارة األزمات أسهم في إجراء تقييم مستمر للمخاطر التي تنشأ بفعل الجائحة ومواجهتها في إطار من 
التوجيهات اإلرشادية. وباإلضافة إلى ذلك، استفاد البنك من استراتيجيات التعافي مثل نظام العمل عن ُبعد إثر دخوله حيز التنفيذ في 

2020 مما ساعد البنك على تجاوز تحديات الوباء في عام 2021. 

وسيواصل البنك تطبيق هذا المنهج مع االلتزام الصارم باإلرشادات الحكومية الصادرة عن الهيئات الصحية الرسمية. كما يركز البنك على 
تطوير قدراته في مجال تقنية المعلومات، وتنفيذ خطة التعافي من األزمات، لكي تكون الخدمات على مستوى توقعات العمالء 

والشركاء والهيئات التنظيمية.

نظرًا لزيادة توجه القطاع المصرفي إلى التحول الرقمي، سوف يكون للمنتجات الرقمية الكلمُة الحاسمة في مستقبل العديد من 
المجاالت المصرفية، بما في ذلك تجربة العمالء وقنوات توزيع المنتجات والخدمات وهيكل التكاليف.

وقد استبق البنك غيره من المؤسسات فدخل في شراكات مع الشركات الجديدة في السوق ومؤسسات التقنية حرصًا على توفير 
وسائل سريعة وميسورة للدفع، بما في ذلك المحفظة الرقمية وأنظمة الحواالت المالية وخدمات التجار. ولتعزيز إجراءات التحقق من 

هوية العمالء وتأمين إجراءات تسجيل الدخول، اعتمد تطبيق FAB Mobile تقنية الرقم السري المتغير وتقنيات التعرف على الوجه.

ويستعد البنك لالستفادة من المنصة المصرفية المفتوحة من خالل تعزيز قدراته عبر واجهة برمجة التطبيقات.

سيواصل بنك أبوظبي األول تعزيز خطة إدارة المخاطر الناشئة عن المعامالت مع المستثمرين اآلخرين حرصًا على ضمان استيفاء 
المعامالت لبنود سياسة المخاطر والمعايير المعتمدة لدى الغير. وبناًء على ذلك، يتعاون البنك بشكل وثيق مع الموردين لمراقبة األداء.

وسيواصل البنك خالل عام 2022 تحسين اإلطار العام إلدارة المخاطر الناشئة عن معامالت المستثمرين اآلخرين واالرتقاء بإمكاناته 
التقنية ومهارات وخبرات موظفيه.

6. مخاطر العمليات 
التشغيلية واالحتيال

7. األمن السيبراني

واجهت البنوك على مستوى العالم مخاطر تشغيلية خالل العاميين الماضيين )2020 و2021( بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، 
تمثلت في اضطراب قطاع األعمال وإخفاق العمليات واألنظمة وزيادة أنشطة االحتيال الداخلية والخارجية. وينطوي المستقبل على 

المزيد من المخاطر التشغيلية ليشمل ارتفاع وتيرة التهديدات السيبرانية ومخاطر الشركات األخرى وشركات التعهيد والمخاطر السلوكية.

وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، استحدث البنك آليًة داخلية معززة للرصد والرقابة وحدد الموظفين المختصين واإلجراءات األساسية 
وطبق نظامًا تدريجيًا للعمل عن بعد. 

وعلى صعيد مواجهة مخاطر االحتيال، طبق البنك عددًا من األنظمة التقنية، في مقدمتها الرقم السري المتغير وتقنية التعرف على 
الوجه، للتصدي ألنشطة االحتيال عند إنشاء الحسابات أو إجراء المعامالت. وتعزيزًا لهذه الجهود، أصدر البنك مجموعة متكاملة من 

اإلرشادات ورسائل التوعية للعمالء والموظفين لتعريفهم بجهود البنك في مكافحة أنشطة االحتيال. 

ارتفعت خالل األعوام الماضية خطورة التهديدات السيبرانية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة هجمات البرمجيات الخبيثة، والتوجه 
لنظام العمل عن بعد، ومخاطر أمن البيانات، مما فرض الحاجة إلى اعتماد مجموعة جديدة من الحلول في الحيز السيبراني الجديد.

وتبني بنك أبوظبي األول استراتيجية متعددة المستويات لتعزيز األمن، مدعومة بمجموعة من الضوابط األمنية لرصد األنشطة 
السيبرانية والتحليل المستمر لحركة المرور على الشبكة اإللكترونية، مع تطوير إجراءات تسجيل الدخول والتشفير. كما طبق البنك تقنية 

التعرف الضوئي على األحرف لتحسين إجراءات منع تسرب البيانات والتصنيف الذاتي للبيانات للمحافظة على سريتها.

وأضاف البنك إلى هذه التقنيات إدارة األمن السحابي ومنصة حماية مهام العمل السحابية حيث طبقها لحماية البيئة السحابية من عوامل 
 )VPN( التهديد الخارجية والداخلية. ونظرا لتفشي الوباء، شدد البنك ضوابط تأمين العمل عن بعد باستخدام شبكة افتراضية خاصة مشفرة

.)VDI( وتقنية منع تسرب البيانات وتقنية العالمة الرقمية المائية باإلضافة إلى االستفادة من البنية التحتية االفتراضية لسطح المكتب

وسوف يواصل البنك تحسين أنظمة الدفاع السيبرانية مع دعمها بضوابط رقابية صارمة تخفف من حدة التهديدات السيبرانية الحديثة 
وتعزز قدرة البنك على كشف التهديدات وتقييد االطالع على البيانات.

 5. إيقاف التعامل 
بسعر “ليبور”

في 31 ديسمبر 2021، أوقفت البنوك العالمية التعامل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك فى لندن )ليبور( لليورو والجنيه اإلسترليني 
والين الياباني والفرنك السويسري، بينما حددت الجهات التنظيمية شهر يونيو من عام 2023 لوقف العمل بالليبور للدوالر األمريكي 

إلعطاء المؤسسات الفرصة الكافية لتطبيق التغييرات الضرورية. 

وأكمل بنك أبوظبي األول الخطوات االنتقالية الخاصة بالعمالت المذكورة، ويتعاون مع الشركاء ومجموعات العمل والنظراء في 
القطاع المصرفي لضمان االنتقال السلس والمنظم ضمن الفترة المحددة فيما يتعلق بالدوالر األمريكي.
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االمتثال في بنك أبوظبي األول
تطبيقًا لمتطلبات حوكمة الشــركات 
الصــادرة عن مصرف اإلمارات العربية 
المتحــدة المركزي، يتم رفع االمتثال 

 بالمجموعة إلــى الرئيس التنفيذي، 
كمــا يرفع رئيس االمتثال في 

المجموعة التقارير مباشــرة إلى رئيس 
لجنة إدارة المخاطــر واالمتثال المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة.
وتنسق لجنة االمتثال عالقة البنك بالجهات المنضمة لألعمال المصرفية في كافة 

األسواق يزاول أنشطته فيها، وتشرف على إدارة هذه العالقات، حيث يتواجد 
موظفون مختصون باالمتثال في كافة فروع البنك لتوفير الدعم لهذه الفروع 

وللشركات التابعة للبنك. وتقدم فرق الخبراء المركزية المشورة المتخصصة والتوجيه 
والدعم لتحقيق االمتثال للوائح التنظيمية وقواعد محاربة الجرائم المالية والتقنية. 

وُيجري فريق مراقبة وضمان االمتثال فحوصاٍت ومراجعات مستقلة للعمليات 
واإلجراءات للتحقق من امتثالها بااللتزامات التنظيمية الداخلية والخارجية.

ويتوائم اإلطار العام لمخاطر االمتثال مع رؤية البنك واستراتيجيته لضمان الكشف 
عن مخاطر االمتثال وفهمها ومراقبتها وإدارتها، كما يحدد هذا اإلطار عددا من 

الضوابط والمؤشرات الرئيسية لقياس مستوى األداء والمخاطر، بالتزامن مع تحديد 
ممارسات االمتثال للمجموعة التي تقع ضمن خط الدفاع الثاني المشمول في 

نموذج خطوط الدفاع الثالثية حيث يقدم اإلشراف المستقل والمشورة المتخصصة 
واإلرشادات العامة للبنك.

وتحتوي بطاقة األداء المتوازن وتقارير األداء الخاصة بتقييم اإلدارة العليا 
على مؤشرات قياس تشمل مخاطر االمتثال، كما تتضمن مراجعة نهاية العام كافة 

المالحظات الخاصة بالسلوكيات غير الالئقة التي يتم رصدها خالل العام. 

ويفرض البنك على كافة الموظفين تلقي تدريبًا ســنويا على االمتثال 
باإلضافــة إلى تدريــٍب على بعض الموضوعات المتخصصة مثل األعمال التجارية 
والمبيعات وإدارة العالقات، كما يتلقى مجلس اإلدارة تقريرًا ســنويا حول آخر 

مستجدات التدريب على االمتثال.

وتخضع كافة قطاعات العمل وفروع البنك لتقييمات واسعة تقيس مستوى 
مخاطر االمتثال المؤسسي، وتغطي المخاطر والضوابط المتأصلة التي تتعلق 

بالمخاطر التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية. وعقب إجراء البنك للمراجعات مسترشدًا 
بحدود تقبل مخاطر االمتثال، تجمع لجنة المخاطر واالمتثال ولجنة إدارة االمتثال 

بالمجموعة نتائج متطابقة يستفيد منها البنك في وضع خطٍط وإجراءات للتخفيف من 
حدة المخاطر. 

ويخضع السلوك الشخصي للموظفين إلجراءات النزاعات الفردية بما في ذلك اإلفصاح 
عن الحسابات الشخصية وتقرير أعمالهم التجارية الخارجية واإلشراف على العطايا 

والهدايا ودعوات االستضافة والترفيه. وبالنسبة للسلوك المصرفي والنزاعات ذات 
الصلة، فتخضع للمراقبة، أما األنشطة األخرى فتتم مراجعتها خالل االجتماعات التي 

تعقدها المجموعة لمراقبة االمتثال.

مراقبة االمتثال
تتحمل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة على عاتقها 

المسؤولية الكاملة عن وضع استراتيجية البنك لالمتثال ومواجهة المخاطر وتقبلها 
باإلضافة إلى استراتيجية الحوكمة، وتمتد مسؤوليتها لتغطي اإلشراف على التنفيذ. 

وتتلقى لجنُة االمتثال بالمجموعة التي يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة العون من 
لجنة إدارة المخاطر في تنفيذ مسؤولياتها تجاه إدارة االمتثال.

مكافحة الجرائم المالية
نكثف استثماراتنا في استراتيجيات الوقاية من الجرائم المالية، ونعتمد ضوابط قوية 

لمكافحة مختلف أنواع األنشطة اإلجرامية، بما في ذلك االحتيال والفساد والرشوة 
وغسل األموال وتمويل األعمال اإلرهابية وخرق العقوبات الدولية.

وُيحدث البنك القائمة التي تشمل سيناريوهات وأنماط غسل األموال من خالل 
المراجعات الدورية، لضمان اتساقها مع المنتجات والخدمات التي يقدمها، باإلضافة 

إلى تحديث قائمة السلوكيات اإلجرامية بإضافة التغييرات التي نكتشفها خالل 
التحقيقات اإلجرائية أو التي تكشف عنها مستجدات األحداث باألسواق. 

كما يراجع البنك بصفة دورية السياسات واإلجراءات لتحديثها حرصًا على توافقها 
مع تعديالت المتطلبات التنظيمية وحدود تقبل المخاطرة التي يضعها البنك. وتعزيزًا 
لذلك، طبق البنك برامج التواصل والتثقيف الخاصة بالموظفين للتأكد من استيعابهم 

للمتطلبات اإلجرائية الحالية وإمكانية تطبيقها. 

فحص العمالء والمعامالت
بهدف التحقق من العمالء المحتملين ومدى شرعيتهم قبل تعامل البنك معهم، نتبع 
كافة التدابير الواجبة والمنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين واللوائح 
التنظيمية ذات الصلة، باإلضافة إلى إلى متطلبات أخرى لتحديد العمالء المرتقبين. 

ونواصل تحديث البنى األساسية لتطوير وسائل الردع والكشف، والتي تتضمن أدوات 
معقدة لمراقبة المجرمين وتعقبهم واإلبالع عنهم، وعن أي أنشطة مالية مثيرة 

للشبهات على امتداد قنواتنا التي تقدم جميع المنتجات والخدمات. يجري التحري عن 
العمالء واألطراف المقابلة بانتظام على قوائم المنظمات اإلرهابية واألسماء الخاضعة 
للعقوبات المدرجة والصادرة عن األمم المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد 

األوروبي، والمملكة المتحدة، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى أي قائمة 
أخرى تصدر عن الدولة التي تستضيف أنشطة للبنك على أراضيها.

التعديالت على اإلجراءات التنظيمية
يواصل بنك أبوظبي األول - كما هو الحال في غيره من المؤسسات المالية 

النظامية - تحديد اإلجراءات التنظيمية المعدلة والمستحدثة التي تستدعي من البنك 
اتخاذ إجراءات لضمان االمتثال والتي تتراوح من البرامج الرئيسية التي ُتطبق على 

جميع مستويات المجموعة إلى التغييرات في النظم وإجراءات العمل. وخالل عام 
2021، تأثر البنك بتعديالٍت تجاوز عددها 500 استدعت التحليل والتعاون مع المعنيين 

واستوجبت تطوير خطط العمل وتطبيقها ورفع التقارير إلى اإلدارة العليا واإلشراف 
على اإلغالق النهائي للمشروعات. 

تدريب الموظفين
يولي بنك أبوظبي األول مسألة تدريب الموظفين وتثقيفهم أهميًة بالغة ويحرص 

على تلقي الموظفين جميعا تدريبا شامال يغطي المخاطر التنظيمية واالمتثال لقوانين 
الجرائم المالية. واستكمل 99% من الموظفين، وعددهم 6361 موظفًا، خالل عام 

2021 التدريب المحدد. أما عن النسبة المتبقية فتعذر حضورهم ألسباب مختلفة تشمل 
إجازة األمومة. وباإلضافة إلى التدريب اإللزامي، قدم البنك تدريبًا شمل 34 محاضرة 

في موضوعات متخصصة شملت المجاالت عالية المخاطر، وكان التدريب موجهًا 
لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، أي مايشمل 1911 موظفًا. 

االجتماعات الرقابية
يدعو مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي - الجهة المنظمة ألعمال البنك 

بالدولة - نظرائه بالدول األخرى التي تستضيف بنك أبوظبي األول وتنظم أعماله 
المصرفية إلى اجتماع كل عامين لمناقشة بيان المخاطر واالستراتيجية واألنشطة 
الرئيسية. وُعقد االجتماع المبدئي في نوفمبر 2019 كما استضاف البنك اجتماعًا 

افتراضيا بعد ذلك في ديسمبر 2021 وقدمت مجموعة بنك أبوظبي األول للمشاركين 
مجموعة من العروض والتحديثات من قبل فريق اإلدارة العليا.

قطاع الخدمات المالية
ينبغي أن تكثف البنوك استثمارها في قدرات االمتثال للتخفيف من مخاطر استغالل 

المنظمات اإلجرامية لخدماتها ومنتجاتها في تحويل مكاسبهم غير المشروعة 
واستثمارها، وخاصة في ظل تطور نشاطهم المعقد على يتعذر اكتشافه مما يدفع 

بالبنوك إلى تحديث أنظمتها لتستوعب التحديثات والتغييرات المستمرة. وينبغي على 
البنوك أيضا إدراك التوقعات المتجددة للجهات التنظيمية وفهم القصد منها وتلبيتها 

على نحو سليم، وهذا يستدعي دورة مستمرة من المراجعات وأعمال التحقق. 

ولم ُتضعف جائحة فيروس كورونا المستجد نشاط الجهات التنظيمية من حيث إنفاذ 
القانون وإنزال العقوبات والتي ركزت بشكل أساسي على مخالفات االمتثال لقواعد 

الجرائم المالية وال سيما غسل األموال والعقوبات. وفي حين لم يطرأ أي تغييٍر 
تقريبًا على إجمالي قيمة الغرامات )البالغة 4.5 مليار دوالر أمريكي( خالل األعوام 

القليلة الماضية، لكن المنحنى يتجه نحو ضم عدٍد أكبر من الغرامات منخفضة القيمة. 
وباإلضافة إلى ذلك، تمثل المخالفات الناجمة عن سلوكيات العمل وسلوكيات األفراد 
مصدر قلق متزايد للسلطات الرسمية. وترى المؤسسات العالمية مثل مجموعة العمل 

المالي أن فرض الغرامات والعقوبات األخرى ُيعد دلياًل على مدى فعالية تطبيق 
المتطلبات اإلجرائية واتخاذ اإلجراءات لمواجهة المخالفات.
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النسبة )%( من عوائد المجموعة 

مالحظة: يوفر المكتب الرئيسي للبنك الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل والخدمات االستراتيجية 
وعالقات المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام والتدقيق الداخلي والمشتريات وعمليات الخزينة والدعم 

اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.

استعراض 
األعمال التشغيلية

مجموعة الخدمات 
المصرفية لالستثمار

)%57(

مجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات 

واألعمال التجارية 

والدولية )%16(

مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد

)%22(

العمليات المصرفية 
الخاصة الدولية

)%4(

مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات: الجهات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية 
والتكتالت االقتصادية الرئيسية.

توفر الحلول المصرفية والمالية بما في ذلك تمويل الشركات والتمويل اإلسالمي وأسواق رأس المال والمعامالت 
واألعمال التجارية والسيولة وخدمات إدارة النقد التي يستفيد منها العمالء عبر طيٍف واسٍع من حلول إدارة المخاطر 

التي تشمل االئتمان وسوق صرف العمالت األجنبية ومنتجات األسواق المالية.

التركيز على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
المنتجات المتنوعة للقطاعات الفرعية والتي تشمل خدمات الشركات وخدمات العقود واألعمال التجارية.

تستهدف شريحة العمالء والنخبة في الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية. 
Magnati, Payit :الدفع

تغطي المنتجات الخدمات المصرفية اليومية مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض ومنتجات 
إدارة الثروات الخ.

تستهدف األثرياء وأصحاب األصول المالية الضخمة عبر قطاع المعامالت التقليدية واإلسالمية
تغطي المنتجات الخدمات المصرفية اليومية إضافًة إلى حلول متطورة لالستثمار والوساطة وخدمات 

األوراق المالية.
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حققت مجموعة الخدمات المصرفية 
لالستثمار ببنك أبوظبي األول أداًء 

استثنائيًا خالل عام 2021، متفوقًا على 
الكثير من التحديات، وذلك بفضل تحسن 

توجهات السوق والنشاط القوي لسوق 
رؤوس األموال في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام.

توفر الخدمات المصرفية لالستثمار مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية 
للعمالء من المؤسسات التي تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك الهيئات 

الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وصناديق الثروة السيادية، والموارد الطبيعية، 
والصناعات العالمية المتنوعة، والمؤسسات المالية، و تكتالت األعمال. 

بفضل قوتها المالية وتخصصها في العمليات االستثمارية وشبكتها الدولية الواسعة، 
تمتلك مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار الموارد واألدوات التي تمكنها من لعب 

دوٍر محوري في حركة رؤوس األموال بين الدول وتدفق التجارة واالستثمارات بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. 

وتتضمــن الخدمــات والمنتجات التي تقدمها مجموعة الخدمات المصرفية لالســتثمار 
تمويل الشــركات والتمويل اإلسالمي وأســواق رأس المال واالستشارة المتخصصة 

وأعمــال مصرفية النقد والتجارة والســيولة وخدمات إدارة األموال، باإلضافة إلى 
مجموعــٍة متنوعــة من حلول إدارة المخاطر في مجاالت االئتمان وأســعار الفائدة 

وســوق صرف العمالت األجنبية وســوق المال. وانطالقًا من منهج الذي يضع العمالء 
فــي المقام األول، يســاهم فريق الخبــراء والمتخصصين في بنك أبوظبي األول في 

تعزيــز التواصل االســتراتيجي، مما يضيف قيمة أكبــر لعمالئه ويدعم طموحهم نحو 
النمو ويســاعدهم في التغلب على تحديات بيئة العمليات التشــغيلية المعقدة 

باستمرار. المتغيرة 

ومــع مواصلــة البنك في مد جســور الثقة مع العمالء عبــر محفظة البنك من الخدمات 
والمنتجــات العالمية، وباالســتفادة من مصادر القوة المتنوعــة التي يمتلكها، يطمح 

بنــك أبوظبــي األول أن يتصدر القطاع المصرفــي بالمنطقة في قطاع الخدمات 
لالستثمار. المصرفية 

وخالل عام 2021، واصل البنك دوره في مساعدة العمالء لتحقيق أهدافهم من خالل 
تقديم مجموعٍة شاملٍة من المنتجات والحلول استنادًا إلى الخبرة التي يتمتع بها فريق 

العمل وقدرات البنك التي يتصدر بها السوق إضافًة إلى شبكته الدولية المتشعبة.

أداء قياسي لمجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار 
حققت الخدمات المصرفیة لالستثمار أداًء متميزًا خالل عام 2021، ما يؤكد قدرة 

المجموعة على االستفادة من تحسن مستويات الثقة في األسواق والتعافي 
االقتصادي القوي الذي شهده هذا العام. وارتفعت اإليرادات بنسبة 69% مقارنة 

مع عام 2020، وذلك نتيجة النمو القوي الذي شهدته اإليرادات واألداء االستثنائي 
للتداوالت التجارية. وتضاعفت األرباح بعد احتساب الضرائب مقارنة مع عام 2020، لتبلغ 

أكثر من 10 مليار درهم. 

وارتفعت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي بنسبة 3% مقارنة مع عام 2020، 
بفضل استدامة زخم أعمال العمالء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد 
تأثر هذا االرتفاع جزئيًا بجهود البنك لخفض عدد من األصول غير االستراتيجية. وسجلت 
الودائع نموًا بنسبة 13% مقارنة مع عام 2020، نتيجة النمو القوي في الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير التي حققت ارتفاعًا بنسبة 46%، وحافظت نسبة القروض 

إلى الودائع على معدالتها القوية عند %55. 

أبرز المؤشرات المالية لمجموعة الخدمات 
المصرفية لالستثمار في عام 2021

الخدمات المصرفية 
لالستثمار

وقام قسم العمليات المصرفية الدولية بإضافة أكثر من 200 طلب جديد 
إلدارة النقد خالل هذا العام، لترتفع ودائع الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير بمقدار 46%. وزادت الرسوم والعموالت بنسبة 11% مقارنة 
بالعام السابق مدفوعة بالعوائد والنمو الذي شهده حجم المبيعات بمقدار 
نقطتين في سالسل التوريد وتمويل الذمم المدينة لتعوض بذلك قدرا كبيرا 

من االنخفاض الذي شهده صافي إيرادات الفوائد من أعمال إدارة النقد 
بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

 LCM كما حقق قسم تمويل الشركات العالمية أداًء قويا من حيث تقييـم
وDCM، على خلفية المعامالت عالية الربحية وعدٍد من الصفقات الهامة 

التي أكملها البنك في اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مما رفع حجم العوائد بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي بفضل العوائد 

مرتفعة الرسوم التي ُيعول عليها في تعويض الدخل المنخفض من الفائدة. 
وفي ظل األداء القياسي ألسواق األسهم خالل 2021 وخاصًة سوق 

األسهم باإلمارات، تفوق قطاع االستثمار في األسهم والسندات على غيره 
من خدمات األسهم وعمليات إدراج أسهم الشركات للتداول في سوق 

أبوظبي لألوراق المالية. 

وزادت عوائد األسواق العالمية بأكثر من الضعف مقارنًة بالعام الماضي 
بفضل أداء المبيعات وأعمال التجارة واالستثمار ووحدات إدارة األصول 

والخصوم. واستثمارًا لتحسن اتجاهات السوق، ساعدت المخاطرة المدروسة 
في رفع اإليرادات بشكل كبير من جميع أعمال محفظة البنك التي تضم 

التجارة واالستثمار، في حين أسهم تركيزنا على تحسين إجراءات المقابالت 
مع العمالء في حسن سير العمل.

10.3 مليار درهم
)+99% مقارنة بعام 2020(

األرباح بعد احتساب الضريبة

368.6 مليار درهم
)+13% مقارنة بعام 2020(

ودائع العمالء

12.4 مليار درهم
)+69% مقارنة بعام 2020(

اإليرادات 

200.9 مليار درهم
)+3% مقارنة بعام 2020(

القروض والسلفيات والتمويل 
اإلسالمي 

 %57
نسبة المساهمة في إيرادات 

مجموعة بنك أبوظبي األول

1#
وكيل القروض 

األول في اإلمارات 
ودولة الخليج العربي 

والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المركز األول 
للقروض المشتركة 

في منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا

1#
المركز األول 

لألصول ضمن 
خدمات الحفظ 

األمين في 
اإلمارات

1# 5#
المركز الخامس 

لرأس مال الدين 
في اإلمارات ودولة 

الخليج العربي 
والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

5#
المركز الخامس في 

أسواق رأس مال 
األسهم على مستوى 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

واصل قسم األسواق العالمية دعمه العمالء في عام 2021 عبر جميع 
فروع البنك، وشمل الدعم صفقات سهامة في أسواق رئيسية مثل دولة 

اإلمارات والمملكة العربية السعودية ومصر. كما أعاد البنك هيكلة فريق 
العمل لرسم حدود التخصصات ورفع جودة تقديم الخدمات لعمالء الخدمات 
المصرفية لالستثمار مما يعزز المالءمة االستراتيجية لكبار العمالء في فروع 

البنك المختلفة. وباالعتماد على شبكة البنك التي تربط بين فرق العمل 
في مختلف فروعه، تم إتمام عدد من الصفقات العابرة للحدود التي تدعم 

االستثمارات من منطقة الشرق األوسط وإليها.

البنك اإلقليمي األعلى تصنيفًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب تصنيف البنوك االستتثمارية

يطمح البنك أن يتصدر 
القطاع المصرفي 

بالمنطقة في قطاع 
الخدمات المصرفية 

لالستثمار
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أبرز الصفقات في األسواق العالمية
رسخ بنك أبوظبي األول خالل عام 2021 مكانته الرائدة في السوق على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، حيث قدم االستشارات المتخصصة في عدد من الصفقات 

الهامة بصفته من أبرز االستشاريين بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات، مما عزز موقعه بين أعلى البنوك اإلقليمية تصنيفًا من قبل كبرى جهات التصنيف في 
مجال الخدمات المصرفية لالستثمار عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

منتجات متميزة لخدمات األوراق المالية
عقد بنك أبوظبي األول في منتصف عام 2021 شراكة استراتيجية مع شركة 

“ستيت ستريت”، تجمع بين خبرات البنك نظرا المتالكه أكبر شبكة مباشرة لحفظ 
األوراق المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع اإلمكانات والمقومات 
العالمية التي تتمتع بها “ستيت ستريت”. وستثمر الشراكة عن إنشاء أول منصة 
متكاملة للمؤسسات االستثمارية، مما يوفر لهم في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا فرصة توسيع نطاق استثماراتهم إلى أكثر من 100 سوق حول 
العالم، باإلضافة إلى االستفادة من مجموعة استثنائية من المنتجات المصممة 
لخدمة جميع األصول المدرجة أو غير المدرجة، والحصول على شبكة من الخبراء 

والبنى التحتية على امتداد أهم أسواق المنطقة. 

تمكين أجندة تمويل مشاريع االستدامة اإلقليمية
يحافظ بنك أبوظبي األول على تصدره ألجندة تمويل مشروعات االستدامة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل هندسة عدد من صفقات 
التمويل الموجهة لمشروعات االستدامة التي ُينفذها عمالء البنك، وتشمل هذه 
الصفقات قرٌض أخضر من شريحتين بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي / وتسهيالت من 

خالل المرابحة لصالح وزارة المالية في جمهورية مصر العربية وتمويل بقيمة 1.2 
مليار دوالر لمشروعات ذات مزايا بيئية تنفذها شركة االتحاد للطيران. كما يفتخر 

البنك بالحصول على أول جوائز تمويل مستدام من جلوبال فاينانس عن “ريادته 
المتميزة في قطاع تمويل االستدامة بالشرق األوسط” و”وريادته المتميزة في 

القروض الخضراء بالشرق األوسط”. وأثبتت مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار 
خبرتها العميقة في تمويل مشاريع الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات، بعد إبرامه لعدد من الصفقات في المنطقة هي األولى من نوعها 
والتي تشمل أول قرض أخضر وأول سند أخضر وأول صك أخضر وأول قرض 

ألهداف التنمية المستدامة وأول صك تحول وأول صك لقاح.

 ويستهدف البنك تقديم 75 مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام 2030 
في صورة تمويالت أو تسهيالت 

لمشروعات االستدامة.
وحتى اليوم، نجح بنك أبوظبي األول في تمويل أو تسهيل مشاريع ذات مزايا 
بيئية بقيمة 30 مليار دوالر أمريكي، مما ُيبرهن على التزام البنك بالقيام بدور 

حيوي في تمكين أجندة تمويل مشروعات االستدامة على الصعيد اإلقليمي 
ودعم عمالئه في تجاوز التحديات التي يفرضها التحول العالمي للطاقة، 

ويستهدف البنك تقديم 75 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2030 في صورة 
تمويالت أو تسهيالت لمشاريع االستدامة. ويعتبر البنك أول بنوك المنطقة التي 

تنضم إلى التحالف المصرفي لخفض االنبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

 تزايد عروض قسم األسواق العالمية 
لبنك أبوظبي األول

واصل قسم األسواق العالمية في بنك أبوظبي األول تعزيز مكانته الريادية على 
المستوى اإلقليمي وحقق أداًء قويًا في عام 2021، وواصل زيادة اإليرادات 

واألرباح بشكل كبير، نتيجة التركيز المستمر على المناطق الجغرافية الرئيسية، وال 
سيما اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

مجموعة منتجاتها ذات القيمة األساسية.

وتشمل النقاط الرئيسية التي تستحق تسليط الضوء عليها:
واصلت وحدات تداول العمالت األجنبية وأسعار الفائدة واالئتمان النمو 	 

وترسيخ مراكزها في السوق، والمنافسة المباشرة مع البنوك الدولية.
نفذت وحدة تمويل األوراق المالية العالمية أول إتفاقية إعادة الشراء “ريبو” 	 

خضراء تطبق المعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة من قبل بنك في 
اإلمارات العربية المتحدة في المنطقة، ما أدى إلى تدفق استفسارات 
العميل حول هيكلية “الريبو” وإمكانية إبرام صفقات مستقبلية مرتبطة 

بالمعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة.
واصلت وحدة إدارة األصول والخصوم نهجها االستباقي إلدارة السيولة 	 

لمجموعة بنك أبوظبي األول وتنويع مزيج السيولة من خالل النقد بالجملة 
وبرامج المنتجات العالمية.

عام قياسي من حيث عائدات المبيعات من خالل نهج يركز على العميل 	 
ومن خالل توفير حلول مخصصة مصممة خصيصًا لمتطلبات عمالئنا، عبر 

جميع شرائح العمالء والمناطق الجغرافية.

تم إطالق العديد من المنتجات الجديدة من قبل قسم األسواق العالمية في 
البنك لتلبية احتياجات العمالء وتنويع مصادر إيرادات البنك - اقتراض وإقراض 

األوراق المالية لمساعدة مكاتب التداول وإعادة الشراء على االقتراض من 
أجل التحوط والتمويل باإلضافة إلى تعزيز جهود البنك لتحسين الضمانات. 

برنامج قروض وودائع الذهب لدعم البنوك المركزية على مستوى العالم في 
إستراتيجيتها لتنويع االحتياطيات؛ وتأجير المعادن لتلبية احتياجات العمالء من 

المعادن في عملياتهم وأنشطتهم األخرى.

 باإلضافة إلى ما سبق، منح البنك األولوية الستمرار األسس المتينة وثقافة 
التحسين المستمر في إدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال، فضال عن االلتزام 

باللوائح العالمية.

تمويل سالسل التوريد 
بقيمة 5 مليار درهم 

بالتعاون مع دائرة المالية 
أبوظبي وشركة ضمان

دور بارز في توفير تسهيالت 
بقيمة 1.2 مليار 

دوالر أمريكي لصالح 
شركة فيرتيجلوب القابضة

تمويل صفقة استحواذ بقيمة 
300 مليون دوالر 

أمريكي الستحواذ شركة 
ألفا ظبي القابضة على آمون 

لألدوية

دور بارز في شراء سندات 
مصرية بقيمة 3.75 

مليار دوالر 
أمريكي

منسق عالمي مشترك 
ومدير االكتتاب 
 المشترك لمبيعات أسهم 

شركة بترول أبوظبي الوطنية 
)أدنوك( للتوزيع

منسق عالمي مشترك 
ومدير االكتتاب 

المشترك للطرح األولي لالكتتاب 
العام لشركة الياه سات

دور بارز في اإلصدار األول 
لسندات شركة أبوظبي 

للموانئ بقيمة 1 مليار 
دوالر أمريكي

تمويل مشروعات ذات مزايا بيئية 
لصالح شركة االتحاد للطيران 

 بقيمة 1.2 مليون 
دوالر أمريكي

دور بارز في شراء صكوك سعودية 
بقيمة 6 مليار دوالر 

أمريكي أصدرتها شركة 
أرامكو السعودية

منسق عالمي مشترك 
وبنك التحصيل األول 

للطرح األولي لالكتتاب العام 
لشركة أدنوك للحفر

مدير االكتتاب المشترك 
للطرح األولي لالكتتاب العام 

لشركة أكوا باور

أول عملية إعادة 
شراء صديقة للبيئة 

)الريبو( يمولها بنٌك إماراتي 
بالشراكة مع دويتشه بنك
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تعزيز العمليات المصرفية الدولية
ركز قســم العمليات المصرفية الدولية خالل هام 2021 على تعزيز محفظته من 

الخدمات المتنوعة التي يقدمها للشــركات في مجاالت متعددة شــملت منتجات النقد 
وإدارة الشــبكات، بهدف تعزيز قدرات البنك وتنويع خدماته وتعميق العالقات بينه 

وبين العمالء.

وأطلق القسم خدمات االستشارة التخصصية للثروات مستفيدًا من مجموعة 
المنتجات الحديثة للحسابات االفتراضية وإدارة السيولة.

ومع بحث العمالء عن ُسبل تحقق لهم أقصى استفادة من رأس المال العامل، وال 
سيما في ظل التحديات التي تواجه االقتصاد العالمي والتي تؤثر على سالسل التوريد، 
أطلق بنك أبوظبي األول خالل 2021 عدة برامج لتمويل سالسل التوريد بالتعاون 

مع المؤسسات الحكومية ليوفر غطاء من السيولة ألعمال الموردين لحين استقرار 
أعمال القطاع. 

وبالشراكة مع اتصاالت وشركة أفانزا لالبتكارات، أطلق البنك في الربع األول من عام 
2021 منصة التجارة الرقمية اإلماراتية، وتعتبر أكبر شبكة للتداوالت التجارية في 
المنطقة قائمة على تقنية البلوك تشين. ويتمثل الهدف من هذه المنصة في رقمنة 

األعمال التجارية بدولة اإلمارات، عبر تمكين البنوك والشركات والجهات الحكومية من 
االستفادة الجماعية من االبتكارات والتقنية الحديثة مثل تقنية بلوك تشين والذكاء 

االصطناعي وتعلم اآللة والربوتات.

ودخل البنك في شراكات مع شركات الصرافة لتمكين المستثمرين والوسطاء من 
االستثمار في عمليات الطرح األولي لالكتتاب العام وتجارة األدوات المالية المشتقة. 

كما قام البنك بتفعيل أدوات جديدة إلدارة المدفوعات والمستحقات لصالح سوق 
أبوظبي لألوراق المالية، كما بدأ تخصيص الحلول الرقمية لإليداع النقدي لشركائه من 

خالل خدمة الدفع اإللكتروني من بنك أبوظبي األول.

 ،mBridge trial كما شارك قسم العمليات المصرفية الدولية في مشروع منصة
وهو مشروع تعاوني يضم مركز هونج كونج BIS وهيئة هونج كونج المالية وبنك 

تايالند ومعهد العمالت الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني ومصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي، ويهدف إلى تأسيس منصة للعمالت الرقمية تضم العديد من البنوك 

المركزية بغرض تسوية المدفوعات الدولية.

إثراء تجربة العمالء
واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار تركيزها على الحلول المبتكرة 

واالستراتيجية في مجاالت شتى تشمل تسييل األصول وتمويل السندات وصفقات 
الطرح األولى لالكتتاب العام وتمويل المشاريع المتعلقة بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات وتمويل سلسلة التوريد وإدارة النقد وإدارة السيولة 
ومشتقات األدوات المالية واألعمال التجارية، بما يتماشى مع التزام بنك أبوظبي األول 

بتقديم المزيد من المزايا وتحقيق قيمة أفضل لعمالئه في كافة قطاعات الخدمات.

كما عزز البنك برامج التحول الرقمي واألتمتة لتحسين الخدمات اإللكترونية ووسائل 
االتصال الهاتفية وإنهاء اإلجراءات اإلدارية للمعامالت، بالتزامن مع الحد منمن االعتماد 

على المستندات لتقليل من التدخل البشري واختصار فترات اإلنجاز، وبالتالي تحسين 
مستويات الكفاءة.

إن رضا العمالء من أهم المؤشرات التي تطبقها مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار 
لقياس األداء ومستوى النجاح وتعتبر عنصرا هامًا في الخدمات التي نقدمها للعمالء. 

النظرة المستقبلية
تعتزم مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار خالل 2022 االستفادة من 

الزخم اإليجابي الذي حققته خالل عامها األول بعد استقاللها كوحدة 
خاصة مستفيدًة من التوقعات اإليجابية وتغيرات األسواق في المنطقة. 

وفي ظل توفر المزيد من الفرص، حافظت مجموعة الخدمات المصرفية 
لالستثمار على تركيزها االستراتيجي لتحقيق أكبر قيمة ممكنة للعمالء.

وتكرس المجموعة جهودها لتعميق العالقات االستراتيجية مع 
العمالء وال سيما في األسواق الرئيسية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، للمحافظة على النمو وزيادة 
الحصة السوقية، باإلضافة إلى تعزيز القدرة على تقديم أفضل الخدمات 

والمنتجات، بما يشمل التوسع في نطاق الخدمات المصرفية على 
مستوى المنطقة، والتركيز على تطوير خدمات األوراق المالية عبر عقد 

الشراكات االسترتيجية البّناءة. 

وسيواصل البنك جهوده الدؤوبة للمحافظة على مكانته الرائدة على 
صعيد الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من خالل 

مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج التي يخطط لتنفيذها والتي من 
شأنها دعم أهداف االستدامة اإلقليمية خالل األعوان الخمسين المقبلة، 

وتحقيق طموحنا بالوصول إلى عالم خاٍل من االنبعاثات الكربونية. 

ويهدف البنك أن يكون الخيار األول للشركاء فيما يتعلق بتطوير قدراتهم 
في الخدمات المصرفية والتمويل الشامل. وفي سبيل دعم هذا الهدف، 

سيعمل بنك أبوظبي األول على تسريع إطالق نموذج تنظيم التمويل 
الشامل مع استهداف تعزيز النمو المستدام في قطاع األسواق العالمية.

تستهل مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار عام 2022 بثقٍة كاملة بأن 
نموذج العمل لديها سوف يعزز موقعها الريادي في السوق المصرفي 

ويكافئ العمالء وأصحاب المصلحة على ثقتهم ووالئهم – إذ يرتكز نموذج 
العمل على الخدمات المتفردة التي تقدمها للعمالء والنموذج القوي 

للعمليات التشغيلية واالستراتيجية وااللتزام باالبتكار والتحول الرقمي 
وأهداف النمو الطموحة.

البنك األول لالستثمار 
في منطقة الشرق 
األوسط عن العام 
– السندات والقروض 

والصكوك )2021(

جائزة الريادة في تمويل 
االستدامة على مستوى 

الشرق األوسط – 
 Global Finance

)2021(

البنك األول في 
خدمات الحفظ األمين 
في الشرق األوسط 

 Global – وأفريقيا
Custodian

)2021(

البنك األول في إدارة 
السيولة بالشرق األوسط 

Global Finance -
)2021(

البنك األول في الدفع 
والتحصيل بالشرق 

 Global Finance - األوسط
)2021(

جوائز وشهادات مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار في 2021 
خالل عام 2021 أعادت مجموعة الخدمات المصرفية لالستثمار بالبنك التأكيد على ريادتها للقطاع المصرفي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي 

لتحظى بتقديٍر كبيٍر وتحقق العديد من الجوائز التي تمنحها المؤسسات المالية البارزة والتي تضم:

إن رضا العمالء من أهم المؤشرات التي 
تطبقها مجموعة الخدمات المصرفية 

لالستثمار لقياس األداء ومستوى 
النجاح وتعتبر عنصرًا هامًا في الخدمات 

التي نقدمها للعمالء. 
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 مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واألعمال التجارية والدولية 

تقدم مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واألعمال التجارية والدولية 

دعمها إلى الشركات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من خالل 
مجموعة متنوعة من المنتجات 

المصرفية والخدمات المبتكرة.
وواصل البنك مساعدة العمالء في تعزيز النمو من خالل تزويدهم بالخدمات التي 

تقدم لهم حلواًل متطورة للتمويل والتداوالت التجارية الرائدة في القطاع وتوفر قدرات 
إلدارة النقد وفرق عمل ذات خبرة عميقة تقدم لهم المساعدة المباشرة.

وفي عام شهد الكثير من التحديات الجسيمة، حافظت مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واألعمال التجارية والدولية على التزامها بتنمية القطاع لتحتل صدارة القطاع 

ورائدًا وطنيًا بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. 

وفي ضوء تعزيز المجموعة لحضورها في أهم األسواق العالمية، وفي مقدمتها 
جمهورية مصر العربية، ودعم توسع أنشطة العمالء على المستوى الدولي، ، تواصل 

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية زيادة نطاق خدماتها 
لتغطي شبكة متنامية من العمالء في مختلف دول العالم.

أداء مرن في 2021
حققت الخدمات المصرفیة للشركات واألعمال التجاریة أداًء قويًا على الرغم من 

المنافسة القوية وانخفاض أسعار الفائدة، حيث انخفضت اإليرادات بنسبة 12% مقارنة 
مع عام 2020، وتأثر نمو اإليرادات من غير الفوائد بانخفاض أسعار الفائدة. وارتفعت 

كل من القروض والودائع بنسبة 9% مقارنة مع عام 2020، ما يعكس تعافي الحركة 
االقتصادية. وفازت المجموعة خالل عام 2021 بأكثر من 510 صفقة جديدة إلدارة 
النقد، في حين حققت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نموًا بنسبة %27. 

وواصلت المجموعة طرح عروض المنتجات الجديدة في مجال تمويل سلسلة اإلمداد، 
وحسابات الضمان، وحلول الحسابات المفتوحة. كما قمنا بتنمية الميزانية العمومية 

مع عمالئنا الرئيسيين، وواصلت مبيعات قسم األسواق العالمية نموها باالستفادة من 
جهود تطوير األعمال عبر فئات أعمال مختلفة. 

143.0
مليار درهم

)+9% مقارنة بعام 2020(
ودائع العمالء 

3.5 مليار درهم
)-12% مقارنة بعام 2020(

اإليرادات 

 %16
نسبة المساهمة في 

إيرادات البنك

أبرز المؤشرات المالية

111.1
مليار درهم

)+9% مقارنة بعام 2020(
القروض والسلفيات 
والتمويل اإلسالمي 

22.5+
مليار درهم

)+27% مقارنة بعام 2020(
ودائع الحسابات الجارية 

وحسابات التوفير

األسواق العالمية:
شهدت أعمال األسواق العالمية نموًا كبيرًا )حوالي 20%(، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب على العمالت األجنبية ومنتجات التحوط على خلفية ارتفاع مخاطر 

أسعار الفائدة واالضطرابات السياسية وضغوط سلسلة التوريد، مع فرص لتعزيز النمو في السنة المالية 2022.

العمليات المصرفية الدولية:
حافظ أداء العمليات المصرفية الدولية على ثباته رغم تباطؤ نمو األنشطة التجارية وانخفاض أسعار الفائدة وعوامل أخرى. وبالرغم من التحديات، شهدت الحسابات 

الجارية وحسابات االدخار نموًا مزدوج الرقم بفضل الفوز بأكثر من 500 تفويض إلدارة النقد وإطالق عرض الضمان العقاري لعمالء الخدمات المصرفية التجارية.

تمويل الشركات العالمية: 
شهد تمويل الشركات العالمية لدى بنك أبوظبي األول نموًا مفرد الرقم في األصول على خلفية األداء القوي، مما أدى إلى إغالق العديد من صفقات 

التمويل والخدمات األمنية الكبيرة، باإلضافة إلى تعزيز الفرص للسنة المالية 2022. 

نتطلع ألن يكون بنك أبوظبي 
األول الخيار المفضل للشركات 

الكبرى، والرائد وطنيًا في 
قطاع المؤسسات المصرفية 

التجارية، عبر تقديم أفضل 
الخدمات للعمالء، ومواصلة 

تحقيق أداء مالي مستدام
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المحافظة على ريادة السوق في قطاع الخدمات 
المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية تصدر 
السوق اإلماراتية من خالل ما تمتلكه من فريق يتمتع بالكفاءة في العالقات العامة 
وما تقدمه من مجموعٍة شاملة من المنتجات المتطورة والخدمات التي تعد األفضل 
من نوعها، مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو عن طريق توسيع قاعدة العمالء، وتوطيد 

العالقات معهم بتنفيذ الحلول المتطورة والمتخصصة. نتيجة لذلك، استكملت 
المجموعة العديد من المعامالت البارزة في ظل مواجهة منافسة قوية من البنوك 

المحلية والدولية.

الريادة الوطنية في قطاع الخدمات المصرفية التجارية
تحافظ خدماتنا المصرفية التجارية على مكانتها الرائدة في فهم ودعم احتياجات 

الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجسد في مجموعة العروض والمنتجات 
والخدمات التي نقدمها. وواصلنا خالل عام 2021 قطع أشواط هامة نحو ترسيخ 

هذه المكانة، عبر تنمية قاعدة العمالء، وعقد الشراكات البّناءة مع الهيئات الحكومية 
وغيرها من الجهات، وإثراء مجموعة المنتجات. 

تعزيز الشراكات لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة وتطوير الحلول المبتكرة

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية دورها 
الحيوي كشريك حكومي ُيسهم في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تطوير 

قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وشمل ذلك منصة باشر الرقمية 
لتأسيس الشركات وبرنامج تأجيل سداد أقساط القروض ضمن خطة الدعم االقتصادي 

الشاملة الموجهة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

وخالل العام، عقدت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية 
والدولية عددًا من الشراكات الهامة ضمن منظومة القطاع وشركات التقنية المالية 

لتحسين تجربة العمالء. ونذكر من بين أبرز هذه الشراكات:
توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف اإلمارات للتنمية لدعم منظومة للشركات 	 

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في الدولة. 
شراكة استراتيجية لتقديم خيارات تمويل مرنة للشركات الكبيرة والمتوسطة 	 

والصغيرة من خالل برنامج غدا.
التحالف مع مجلس التوازن االقتصادي )توازن( لدعم معامالت الشركات الكبيرة 	 

والمتوسطة والصغيرة في قطاعي األمن والصناعات الدفاعية من خالل تقديم 
نفقات رأس المال ومتطلبات رأس المال العامل.

شراكات متنوعة مع شركات التقنية المالية في مجال القنوات الرقمية 	 
والتداوالت التجارية وحلول الدفع اإللكترونية.

وتقديرًا للجهود المتواصلة في تشجيع وتحفيز ثقافة االبتكار، حصد بنك أبوظبي األول 
جائزة “أبرز المبتكرين في مجال التمويل التجاري” من قبل مجلة غلوبال فاينانس خالل 

هذا العام، وذلك لقاء تطوير منصة UAE Trade Connect الرقمية )بالشراكة مع 
اتصاالت(، وبوابة التمويل التجاري الموحدة. 

تحسين معامالت العمالء من خالل الخدمات 
والمنتجات الرقمية

يظل رضا العمالء هو األولوية القصوى في نموذج عمل الخدمات المصرفية للشركات 
واألعمال التجارية والدولية، وقد جاءت أحداث 2021 لتعيد تعريف المفاهيم وتحديد 

المتطلبات استجابة للتحديات الناجمة عن جائحة فيروزي كورونا المستجد، إذ أحدث 
نقلًة نوعية في احتياجات العمالء من أنظمة التقنية الرقمية. ولتلبية هذه االحتياجات، 

نفذ البنك العديد من أنشطة التعاون المكثفة داخليا وخارجيا وأطلق حلواًل هي 
األولى من نوعها مثل الشيكات الرقمية. وشهدت تقنية التوقيع الرقمي اآلمن 

“FABeSign” انضمام أكثر من 2000 عميل. وبينما تسمح الشيكات الرقمية للعمالء 
بتحميل الشيكات من خالل تطبيق FAB Mobile للشركات على األجهزة المتحركة، تعتبر 

منصة تسجيل الدخول اإللكتروني لفاب بوابًة إلكترونية سهلة االستخدام وتوفر قناًة 
آمنة للموقعين المعتمدين بالتوقيع إلكترونيا على مستنداتهم - وفي المجمل يوفر 

كل من التطبيق والمنصة حلواًل عملية دون تالمس أو مستندات ورقية. وقد ظهر األثر 
اإليجابي للتحول نحو المنتجات والخدمات الرقمية في الزيادة الكبيرة التي حققتها 

المعامالت عبر القنوات الرقمية خالل العامين الماضيين )المبيعات: +6%، المعامالت 
التجارية: +56% الشيكات المودعة إلكترونيًا: +%58(. 

النظرة المستقبلية
تركز مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية في 

عام 2022 والسنوات المقبلة على زيادة حصتها السوقية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من خالل توسيع قاعدة 

العمالء وتعميق العالقات مع العمالء الحاليين. 

وستركز مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية 
على المنتجات ذات القيمة المضافة داخل العمليات المصرفية الدولية 
)مثل تمويل سلسلة التوريد، تمويل المخزون، الحسابات االفتراضية(، وتمويل 

الشركات العالمية )الحافظ األمين واالستشارات والتمويل المهيكل( 
واألسواق العالمية )التحوط والمشتقات( لتعزيز العالقات مع العمالء.

وفي الوقت ذاته، وتماشيًا مع استراتيجية بنك أبوظبي األول واألهداق 
الحكومية، تهدف مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية 

والدولية إلى تعزيز جودة منتجاتها من خالل رفع الكفاءة وفتح 
اآلفاق أمام المواهب الجديدة وال سيما المواطنين ممن يملكون 

قدراٍت وخبرات متميزة.

وعلى الصعيد العالمي، يطمح بنك أبوظبي األول إلى تأسيس محفظٍة من 
الخدمات المصرفية العالمية التي تركز على احتياجات العميل، 

حيث تمكن البنك من تحقيق أداٍء قوي ومستدام وذلك من خالل االستثمار 
في األسواق الرئيسية واألسواق الواعدة واستثمار القدرات الحالية وتطوير 
مراكز السيولة لصالح البنك. وتعتزم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

واألعمال التجارية والدولية على وجه الخصوص تأسيس مجموعٍة من 
الخدمات في السوق المصرية، بالتزامن مع التوسع المدروس في األسواق 

اإلقليمية والعالمية من خالل برنامج ترشيح الشركاء.

صفقات كبرى لعمالئنا في اإلمارات
حافظت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية والدولية على مكانتها الرائدة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة خالل عام 2021، عبر إغالق العديد من الصفقات الكبرى التي عززت ثقة العمالء بقدرتنا على دعمهم.

دور رائد في تمويل إنشاء 
متحف الشيخ زايد الوطني 

بتكلفة بلغت 2.2 مليار 
درهم

دور رائد في تمويل 
المشروعات الرئيسية بقيمة 

1.6 مليار درهم 
لمجموعة عقارية مقرها 

أبوظبي 

دعم إحدى أكبر شركات 
المقاوالت اإلقليمية في 

صناعة النفط والغاز في عدد 
من المشروعات بتمويالت 

قيمتها 1.2 مليار 
دوالر أمريكي

االلتزام بتقديم تسهيالت 
لمعامالت القروض 

العقارية بقيمة 3.7 
مليار درهم للتكتالت 

االقتصادية العاملة في 
أبوظبي

تقديم تسهيالت ائتمانية متجددة 
بقيمة 300 مليون 

دوالر أمريكي إلحدى أكبر 
الشركات الزراعية في أبوظبي

تفويض تمويل لمشروع بقيمة 
1 مليار درهم من إحدى 
شركات المقاوالت العاملة في 

أبوظبي

دور رائد في تقديم تمويل 
بقيمة 485 مليون 
دوالر أمريكي لمشروع 

الفسطاط بالمملكة العربية 
السعودية

تقديم تمويل بقيمة 2 مليار 
دوالر أمريكي لمشروعات 

تنفذها إحدى الشركات الرائدة 
في مجال الصناعات البحرية

الحصول على صفقة إعادة تمويل 
لمدة 10 سنوات بقيمة 500 

مليون درهم لصالح 
مجموعة متنوعة من الشركات في 

أبوظبي

إعادة هيكلة ناجحة لقرض بقيمة 
1 مليار دوالر أمريكي 

إلحدى شركات النفط والغاز 
العاملة في المملكة المتحدة

 إكمال تسهيالت ثنائية ناجحة 
 مع إحدى مجموعات إدارة 

العقارات العاملة في دبي بقيمة 
500 مليون درهم

صفقة ضمان عقاري بقيمة 1.8 
مليار درهم مع شركة 

مقاوالت محلية كبرى
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الخدمات المصرفية 
لألفراد

انطالقا من مكانته الرائدة بصفته الخيار المفضل للعمالء في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، واصل بنك أبوظبي األول خالل عام 2021 تقديم خدمات مصرفية متميزة 

لتلبية احتياجات ماليين العمالء، وذلك عبر شبكة فروعه المنتشرة في كافة أنحاء 
الدولة، باإلضافة إلى القنوات اإللكترونية، بما يشمل المعامالت المصرفية التقليدية 

واإلسالمية على حد سواء.

4.9 مليار درهم
)-5% مقارنة بعام 2020(

اإليرادات 

1.7 مليار درهم
)+12% مقارنة بعام 2020(

األرباح بعد احتساب الضريبة

62.6 مليار درهم
)+5% مقارنة بعام 2020(

القروض والسلفيات والتمويل 
اإلسالمي

58.8 مليار درهم
)+6% مقارنة بعام 2020(

ودائع العمالء

 %22
نسبة المساهمة في 
إيرادات مجموعة بنك 

أبوظبي األول

ويتصدر بنك أبوظبي األول القطاع المصرفي في الدولة من حيث الخدمات المصرفية 
لألفراد، بفضل شبكته المحلية التي تضم 66 فرعًا في مختلف أنحاء اإلمارات، وهي 

الفروع التي تقدم خدمات متميزة للعمالء، لتلبية احتياجاتهم بأسلوب يتسم بالسهولة 
والمرونة. ويسعى البنك إلى بناء عالقات وطيدة ودائمة مع الفئات المستهدفة من 

العمالء، مستندًا إلى محفظته المتنوعة التي تضم العديد من الخدمات الرائدة في 
السوق المصرفية، إلى جانب المنتجات والخدمات اإللكترونية.

وشهدت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد خالل عام 2021 أحداثًا استراتيجية 
وحقق إنجازاٍت هامة شملت إنشاء شركة Magnati “ماغناتي” لتسريع وتيرة النمو 

في قطاع المدفوعات، وتحسين الخدمات الرقمية وتطبيقات األجهزة المتحركة، بما 
يعزز سالسة الخدمات والمنتجات التي نقدمها للعمالء ويواكب اإلقبال المتزايد على 

استخدام الخدمات الرقمية. 

وحصد بنك أبوظبي األول العديد من الجوائز والتكريمات من مؤسسات مالية بارزة، 
وجاء هذا التقدم بمثابة دفعة للتوجه االستراتيجي للبنك، بما في ذلك تحول البنك نحو 

تطبيق التقنيات الحديثة وأنظمة البيانات لتحسين تجربة العمالء وتعزيز تخصصها، مما 
وفر للبنك المزيد من األدوات والمصادر الداعمة لتحقيق أهداف النمو االستراتيجي 

لعام 2022. 

أداء مجموعة الخدمات الصرفية لألفراد في 2021
بلغت إيرادات الخدمات المصرفية لألفراد 4.9 مليار درهم خالل عام 2021، 

بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع عام 2020 نظرًا لتأثر إيرادات صافي الرسوم 
بانخفاض الرسوم والعموالت. وارتفعت القروض والسلفيات والتمويل 

اإلسالمي بنسبة 5%، في حين ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات 
التوفير بنسبة 6% مقارنة مع عام 2020 جراء ارتفاع معدالت االنفاق 

االستهالكي وتميز العروض والخدمات المقدمة للعمالء.

وخالل عام 2021، قام بنك أبوظبي األول بتطوير العروض والشراكات بهدف 
الحفاظ على زخم المبيعات، حيث أسهمت المنتجات الجديدة، بما في ذلك 

بطاقة السفر االئتمانية، إلى ارتفاع مبيعات بطاقات االئتمان بنسبة %50 
مقارنة مع عام 2020، مدفوعة بنظام االقتراض على أساس الجدارة االئتمانية 
والمنتجات المتميزة في القطاع المصرفي ونجاح برنامج الترشيح الذي أطلقه 

البنك. كما ارتفع التمويل العقاري داخل الدولة بنسبة 19% مدفوعًا بمعدالت 
ربح تنافسية وعقود الشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري بينما شهد 

التمويل الشخصي زيادة بنسبة 26% مقارنة بعام 2020. 
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استكمال إنشاء شركة ماغناتي
 Magnati استكمل بنك أبوظبي األول في أبريل 2021 إنشاء شركة المدفوعات

“ماغناتي”، التابعة والمملوكة له بالكامل، مما يساهم في ترسيخ مكانة البنك الرائدة 
في قطاع المدفوعات، ويقدم فرص نمو جديدة من خالل نموذج عمل مرن مدعوم 

بمنصات رقمية ذكية تعمل على تحقيق أفضل قيمة للتجار والشركاء والجهات 
الحكومية والمؤسسات.

وشــهدت Magnati نموًا بنســبة 46% في حجم المعامالت، متجاوزة مستويات ما 
قبــل الجائحــة وكافة توقعات عام 2021 بفارق كبير، ويعود ذلك إلى زيادة إنفاق 

المســتهلكين مع بدء االنتعاش التدريجي لالقتصاد واســتضافة معرض إكسبو 2020 
دبي. كما نجحت الشــركة خالل عام 2021 في تســجيل زياد كبيرة في حصتها 

الســوقية، مع ارتفاع عدد العمالء الجدد بنســبة 40% ونمو حجم معامالت المدفوعات 
بنسبة %46.

ومع زيادة عدد الشركاء في منظومة أعمالها، واصلت Magnati تعزيز تواجدها 
وتفعيل دورها في قطاع المدفوعات على مدار السنة، حيث عقدت الشركة عدة 

شراكات هامة، بما في ذلك :

خدمة االشتراك المتكاملة Business in a Box للبيع في المتاجر أو عبر اإلنترنت 	 
لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة 

إمارات لتزويد عمالئها بحلول دفع سلسة وآمنة	 
دبي للمرطبات - بيبسي لتقديم حلول الدفع المتكاملة األولى من نوعها في 	 

المنطقة ألجهزة البيع الذاتي
“رويال آند صن الالينس” للتأمين RSA لتزويد عمالئها بحلول دفع سلسة ومتعددة 	 

القنوات
الفطيم لتقديم خيارات »اشتِر اآلن وادفع الحقًا« على منتجات متجر »ايكيا« 	 

اإللكتروني

وعزز البنك خدمته منصة الدفع المتكاملة “payment as a platform” الخاصة بالتجار 
من خالل التعاون مع الشركاء المتخصصين بقطاع التقنيات المالية. وتقديرًا للخدمات 

المتميزة والنجاح االستثنائي الذي حققته Magnati، حصلت الشركة على عدد من 
 Fintech Partnership Award الجوائز الرائدة في القطاع المصرفي ومنها جائزة

 Finance 2021 من مهرجان فينتك أبوظبي؛ وجائزة أفضل تجربة عمالء من مجلة
الشرق األوسط وأفريقيا، عن خدمة “اشتر اآلن وادفع الحقا”.

رحلتنا نحو التحول الرقمي
حصل تطبيق بنك أبوظبي األول لألجهزة المتحركة FAB Mobile على تقييم 4.5 

من متجر Apple في ديسمبر 2021، وواصل التطبيق توفير خدمات مصرفية تتميز 
باالنسيابية والسهولة للعمالء، مما ساهم في ارتفاع طلبات التسجيل والمعامالت 

على منصاتنا الرقمية في عام 2021، وبلغ حجم المعامالت وطلبات الخدمات التي 
تتم عبر التطبيق 88% مقارنة بنسبة 85% خالل عام 2020. 

وشهد التطبيق خالل عام 2021 إطالق الخدمات الرقمية المشفرة للحسابات الجارية 
وحسابات التوفير للعمالء الجدد، وإصدار بطاقات ائتمان جديدة باإلضافة إلى إطالق 

خدمة تسجيل الدخول اآلمن وخصائص تسجيل الدخول اإللكتروني على التطبيق، 
األمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة المعامالت المصرفية اإللكترونية الخاصة 

بالحسابات. وبلغت نسبة معامالت إنشاء الحسابات الجارية وحسابات االدخار عبر قنوات 
البنك الرقمية %37.

وعالوة على ذلك، أطلق البنك أدوات وقدرات رقمية جديدة عبر قنوات متعددة 
ساعدت في خفض طلبات المعامالت والخدمات التي تتم من خالل مركز االتصال 

وقنوات تقديم الطلبات باليد، فانخفض حجم المكالمات التي يتالقها مركز اتصال البنك 
بنسبة 15% مقارنة بعام 2020 مما حدا بالبنك إلى إغالق 8 فروع وتحويل ثالثة فروع 

أخرى إلى نموذج العمل الرقمي. 

كما أطلق البنك خالل هذا العام أول خدمة كاش باك على بطاقة دبي فيرست، ليصبح 
أول بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة يصدر خطابات االعتماد المبدئية الفورية 

لطلبات الرهن العقاري.

وبفضل هذه الجهود، حصد بنك أبوظبي األول البنك جائزة “أفضل تطبيق للخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المتحرك” من جوائز مجلة ميا فاينانس الشرق األوسط وأفريقيا 

في 2021، تقديرًا العتماده على أحدث حلول البيانات والتحليل لتسهيل خطط الدفع.

نمو حجم 
المعامالت

%46+
زيادة في االشتراكات 

الجديدة

%39+
 حجم معامالت 

المدفوعات 

%46+
نفقات المؤسسات 

المصدرة 

%19+
ماغناتي 2021 في أرقام
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خدمات متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين 
والمقيمين وعمالء النخبة

تسعى مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد إلى ترسيخ موقعها الرائد على مستوى 
القطاع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن تصبح الخيار األول للمواطنين 

والمقيمين وعمالء النخبة، إضافة إلى فئة الشباب. ومن هذا المنطلق، يحرص بنك 
أبوظبي األول على تقديم خدمات محسنة لتلبية احتياجات هذه الفئات، بما في ذلك 

التمويل العائلي والتمويل العقاري وإدارة الثروات. 

كما نجح البنك من خالل استحداث خدمات عالم النخبة المصرفية وتقديم خدمات 
مميزة وتحسين نموذج التغطية والخدمات، مع وزيادة حجم الودائع وتعزيز األصول 

الخاضعة لإلدارة في استثمارات النخبة بنسبة وصلت 46% في 2021. كما استفاد 
البنك من أسعار وخصائص المنتجات الرائدة في القطاع المصرفي ونموذج المنتجات 
اإلسالمية المحسنة، مما أدى إلى زيادة عمالء البنك من المواطنين اإلماراتيين بنسبة 

30% في 2021، مقارنة مع عام 2020.

ويعتزم البنك مستقباًل تخصيص المنتجات والخدمات بما يلبي االحتياجات الخاصة بكل 
فئة من الفئات للمحافظة على كافة جوانب العالقات المصرفية، من خالل برامج 

الوالء الهادفة إلى توطيد هذه الصالت وتعزيز مركز البنك كخيار مفضل للعمالء في 
حياتهم اليومية.

تجربة متميزة للعمالء
واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد خالل عام 2021 تطبيق عدة مبادرات 

لرفع مستوى رضا العمالء وتعزيز سالسة اإلجراءات لتقديم تجربة مميزة للعمالء مما 
ساعد البنك في تحقيق قيمة 60 على مؤشر صافي نقاط الترويج )NPS( في عام 

2021 باإلضافة إلى تراجع شكاوى العمالء بنسبة %5. 

وزاد البنــك مــن تطبيق التحليــالت المتقدمة في كافة قطاعات خدماته المصرفية لتعزيز 
عالقات العمالء. كما أطلق البنك مبادراٍت ترتكز على الذكاء االصطناعي واإلشــعارات 

المصنفة حســب الموقع الجغرافي للعميل وتطبيق تقنيات األلعاب لتحســين سلوك 
اإلنفاق وتحفيز البيع العابر للمنتجات وقياس مســتوى أداءها واســتبقاء الموظفين 

ورفع إنتاجهم.

كما قامت المجموعة خالل عام 2021 بتفعيل عدد من الشراكات التي تركز على 
العمالء، ومنها الشراكة مع مكتب أبوظبي لشؤون المقيمين لتقدم خدمات لحاملي 

اإلقامة الذهبية؛ وشراكة مع برنامج محمد بن راشد لإلسكان ودانوب هوم وزوماتو 
ونون ومجموعة الفطيم )لتقديم خصومات حصرية على منتجات ايكيا للمستفيدين من 

قروض اإلسكان للمواطنين، مع التوصيل والتركيب المجاني للمشتريات(.

وسيحافظ البنك على نهجه في وضع العمالء على رأس قائمة أولوياته عبر التركيز 
على الخدمات المتميزة، واتباع أفضل ممارسات خدمة العمالء، بما في ذلك منح 

األولوية في زيارة األطباء والفعاليات االفتراضية وبرامج التدريب المعترف بها دوليًا. 
 

النظرة المستقبلية
تستهل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد عام 2022 بعدد من 

المبادرات الفاعلة التي تثري المنتجات وترفع حجم مبيعات الخدمات 
اإللكترونية وتعزز التحول الرقمي في عمليات التوزيع. وتتضمن المنتجات 

التي يخطط البنك لطرحها في عام 2022 مجموعات من المنتجات المبتكرة 
التي تعزز العالقة مع العمالء، باإلضافة إلى برامج الوالء والخدمات 

المصرفية للموظفين الجدد وخدمات لألطفال والشباب وتسهيالت السحب 
على المكشوف. 

وتتضمن المنتجات اإللكترونية تنفيذ معامالت القروض الشخصية 
وسدادها إلكترونيًا، ومعامالت قروض اإلسكان الجديدة وإدارة الثروات 
 FAB Mobile ومنصات االستثمار والحلول المصرفية العائلية عبر تطبيق

لألجهزة المتحركة. كما سيتم العمل على خفض المعامالت الشخصية من 
خالل تزويد موظفي البنك بأحدث األدوات الرقمية، وتعزيز كفاءة العمليات 

التشغيلية في الفروع. وفي الوقت ذاته، تواصل شركة Magnati العمل 
على 28 شراكة متخصصة في مجال التقنيات المالية، في حين تحظى 

منصة الدفع المتكاملة في بنك أبوظبي األول بإقبال واهتمام متزايدين، 
مما يمهد الطريق لكي تصبح منصة الدفع المفضلة عبر متجري Apple و

 .Google Play
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المملكة العربية السعودية

المملكة 
المتحدة

فرنسا

سويسرا

اإلمارات العربية المتحدة

سنغافورة

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتاحة لعمالئنا 
عبر المراكز العالمية

المنتجات والخدمات في مجال االستثمار
خدمات تنفيذ المعامالت التجارية  	
خدمات االستشارات االستثمارية  	

إدارة المحافظ التقديرية  	
استثمارات األسواق الخاصة  	

صناديق االستثمار لبنك أبوظبي األول  	
صناديق االستثمار العالمية )للمؤسسات األخرى(  	

حلول التمويل )قروض بضمان أوراق مالية وقروض المشاريع المتخصصة(  	
خدمات الحفظ األمين  	

الخدمات المصرفية اليومية
االقتراض/التمويل للعقارات التجارية والسكنية  	

	  االستفادة من المنتجات والخدمات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة وال سيما 
خدمات التمويل الشخصي وقروض السيارات وبطاقات االئتمان

*مالحظة: تختلف المنتجات والخدمات حسب السوق إذ تطبق مصرفية العمليات الخاصة الدولية القواعد التنظيمية المحلية المعمول بها.

عروض الخدمات المصرفية الخاصة الدولية  مجموعة الخدمات 
المصرفية الخاصة الدولية

تعتبر مجموعة العمليات المصرفية 
الخاصة الدولية المسؤول األول عن إدارة 

الثروات في المنطقة من خالل تكامل 
الخبرات والمنتجات عالمية المستوى، 

التي تشمل إدارة محفظة األعمال 
الرئيسية واالستشارات المتخصصة 

وخدمات الحفظ األمين المتكاملة 
ومجموعة متميزة من منتجات وصناديق 

الطرف الثالث.

وتقــدم مجموعة الخدمــات المصرفية الخاصة الدولية مجموعة من الحلول المتخصصة 
إلدارة الثروات من خالل فروعها باإلمارات وسويســرا والســعودية وسنغافورة 

والمملكة المتحدة وفرنســا، مما جعلها الخيار األمثل لمكاتب إدارة الثروات العائلية 
وأصحــاب الثــروات وأصحاب األصول المالية الضخمة الذين يحرصون على حماية 

ثرواتهم وتنميتها، اســتنادًا إلى مكانة بنك أبوظبي األول بوصفه أحد أكبر وأأمن 
المؤسسات المالية في العالم. 

ويشمل قسم إدارة االستثمارات التابع للمجموعة بعض صناديق االستثمار المشتركة 
اإلقليمية األعلى أداء بين مثيالتها إضافة إلى محافظ دولية متوازنة متعددة األصول. 

ويعتبر بنك أبوظبي األول أحد البنوك المحلية القليلة التي تعرض خدمات متكاملة 
للحفظ األمين، حيث يوفر خزائن داخل البنك ويقدم اإلجراءات اإلدارية الالحقة للتداول 
وإعداد تقارير استثمارية عن األصول في أكثر من 70 سوق من أسواق المال الدولية. 

في خدمة قاعدة عمالئنا المتنامية
حققت األصول الخاضعة إلدارة المصرفية الخاصة رقمًا قياسيًا جديدًا حيث نمت بنسبة 
50% مقارنًة بالعام الماضي، كما زادت األصول الخاضعة إلدارة االستثمار في البنك 
بنسبة 21% في حين ارتفع عدد طلبات خدمات االستشارة المتخصصة بنسبة %50. 

ولعبت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية دورًا أساسيا في عمليات الطرح 
األولي لالكتتاب العام حيث كانت مساهمتها ملموسة خالل عام هو األفضل 

لصفقات الطرح األولي لالكتتاب العام وإصدار السندات في السوق المحلية التي 
شهدت العديد من الصفقات التي أدارها البنك. كما ساهمت معامالت األسهم في 

ارتفاع األصول المدارة من قبل مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية وفي 
ارتفاع مبيعات المنتجات من غير االقتراض والتي حققت نموا في الدخل من غير 

الفوائد بنسبة 5%. ومع ذلك انخفض إجمالي العوائد بنسبة 3% على خلفية انخفاض 
هامش صافي الفوائد بسبب أسعار الفائدة المتدنية. 

وحققت صناديق األسهم الرائدة التابعة إلدارة االستثمار في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا أداًء سنويًا هو األعلى في تاريخها حيث حققت إيرادات بنسبة %32 
في 2021 لتتجاوز بذلك الهدف المحدد بما يقرب من أربع نقاط مئوية، ويعود ذلك 

بشكل رئيسي إلى االختيار المدروس لألسهم والتوزيع الدقيق لالستثمارات ليكون 
النصيب األكبر لصالح سوق أبوظبي لألسهم كونه أحد أفضل األسواق أداًء على 

مستوى العالم خالل العام الماضي.

%50~
)مقارنة بعام 2020(

زيادة سنوية في األصول 
المدارة

952 مليون درهم
)-3% مقارنة بعام 2020(

اإليرادات 

%50~
)مقارنة بعام 2020(

عدد طلبات خدمات 
اإلستشارة المتخصصة في 

اإلمارات العربية المتحدة

 %4
نسبة المساهمة في 

اإليرادات
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الجوائز والشهادات 
تستمر مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في تبني نظم التقنية الحديثة لتعزيز الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعمالء، وقد عززت جودة الخدمات 

والمنتجات والتنوع فيهما مكانة البنك ليكون الخيار األول لألثرياء وأصحاب الثروات الضخمة كما أثبتت العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك من كبرى 
المؤسسات المالية.

جوائز WealthBriefing للشرق األوسط وشمال أفريقيا 2021

أفضل بنك في 
الخدمات المصرفية 

الخاصة  أو إدارة 
الثروات في المملكة 

العربية السعودية

أفضل بنك في 
الخدمات المصرفية 

الخاصة ألصول قابلة 
 لالستثمار تتراوح 

بين مليون دوالر و 5 
ماليين دوالر 

أفضل بنك في 
الخدمات المصرفية 

الخاصة ألصول قابلة 
لالستثمار تتراوح بين 
15 مليون دوالر و 25 

ماليين دوالر 

 أفضل عرض واعد 
لبنك في الخدمات 
المصرفية الخاصة 

 إدارة االستثمار ببنك أبوظبي األول 
تحقق أداًء هو األفضل

خالل العام الماضي حول المستثمرون في العالم أنظارهم تجاه أسواق منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا خاصًة في ظل أداء مؤشر سوق أبوظبي لألسهم 

كونه واحدًا من أفضل المؤشرات أداًء على مستوى العالم. وبناء على ذلك، 
أثبتت صناديق االستثمار المشتركة الخاضعة إلدارة االستثمار بالبنك تفوقها حيث 
حققت ثالثٌة من صناديق األسهم التابعة لها في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا أداًء فاق نسبة %90. 

ومن حيث األداء، تصدر صندوق التنمية المتوافق مع أحكام الشريعة صناديق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا المقومة بالدرهم على مستوى فئات األصول 

محققًا عوائد سنوية بلغت 40%، وهو ما ُيعتبر تفوقا في األداء بنسبة 17 نقطة 
مئوية مقارنة بمؤشر قياس األداء الذي يستخدمه الصندوق وهو مؤشر ستاندرد 

آند بورز المتوافق مع الشريعة لقياس أداء أسهم الشركات ذات رأسمال كبير 
ومتوسط في أسواق المال العربية.

النظرة المستقبلية
ســتواصل مجموعة الخدات المصرفية الخاصــة الدولية الخاصة تعزيز حصتها 

الســوقية في األســواق العالمية باالســتفادة من منتجاتها المتميزة وشبكتها 
العالميــة وقوة محفظة الخدمــات التي يقدمها بنك أبوظبي األول. وفي 

الوقت الذي ينصب فيه التركيز على األســواق االســتراتيجية الرئيســية، ممثلة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية وسويســرا 

وســنغافورة والمملكة المتحدة وفرنســا ومصر، تعتزم المجموعة أيضًا التوســع 
تجاه أسواق أخرى.

وحتى تتمكن من تحقيق هذا التوسع، ستعزز مجموعة الخدمات المصرفية 
الخاصة الدولية تعاونها مع مختلف أقسام بنك أبوظبي األول، لترسيخ مكانته 

كوجهة شاملة توفر للعمالء طيفًا واسعًا من الخدمات المصرفية بداية من إدارة 
ثرواتهم وحتى إدراج شركاتهم في أسواق رأس المال، وهذا يشمل تقديم حلول 
للتمويل واالستثمار لجميع فئات األصول سواء كانت خدمات ائتمانية خاصة أو 

عقارية أم كانت خدمات تتعلق بأسواق األسهم والسندات. 

وبذلك، تؤكد مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية قدرتها على تلبية 
احتياجات العمالء من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ضمن سعيها لالستثمار 

في األسواق العالمية وخاصًة في ظل توجه العمالء من دول العالم إلى 
االستثمار في األسواق اإلقليمية. وبفضل شبكتها المتشعبة وخبرتها الواسعة، 

فإن مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية مؤهلو لفتح آفاق االنتقال بين 
األسواق الناشئة واألسواق المتقدمة بفضل الخدمات التي يقدمها بنك أبوظبي 

األول وفق أعلى معايير األمان. 
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العمليات
الدولية

في عاٍم تاريخي ضمن مسيرته، واصل 
بنك أبوظبي األول تعزيز تواجده في 

األسواق المستهدفة العديد من 
اإلنجازات االستراتيجية الهامة وال سيما 
صفقة االستحواذ على بنك عوده مصر.

تعتبر أنشطة العمليات الدولية من المزايا التنافسية الرئيسية التي يملكها بنك أبوظبي 
األول حيث تقدم للعمالء قنوات متميزة للتواصل وتستفيد من نمو األعمال التجارية 

وتدفقات االستثمار، كما توفر في نفس الوقت تنوعًا في مصادر إيرادات المجموعة 
لتخفيف المخاطر، حيث حققت المجموعة خالل 2021 تقدما ملحوظًا في استراتيجيتها 

لزيادة حصتها السوقية وتعزيز تواجدها في األسواق المستهدفة.

وفي صفقٍة هي األولى من نوعها لبنك أبوظبي األول، أكملت المجموعة أول 
اتفاقية استحواذ دولي حصلت بموجبها على 100% من أسهم بنك عوده مصر. 
وتأتي هذه الصفقة منسجمة مع االستراتيجية الدولية للمجموعة التي تهدف إلى 

التوسع في استثماراتها في األسواق المستهدفة خارج السوق األم للبنك وال سيما 
مصر والسعودية. كما استكمل البنك خالل 2021 الموافقات النظامية واإلجرائية 

لتأسيس أول فرع له في شنغهاي مما يعزز التواجد االستراتيجي للبنك في أسيا 
ليتمكن بذلك من تقديم قنوات اتصال قوية للعمالء.

ارتفعت إيرادات العمليات الدولية خالل السنة المالية 2021 بنسبة %26، 
مقارنة بالفترة نفسها مع عام 2020، حيث ساهمت بنسبة 18% من إجمالي إيرادات 

المجموعة، مع ارتفاع مساهمات األعمال في مصر )بما في ذلك اندماج بنك عوده 
مصر(، والمملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة األمريكية. وتساهم منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا حاليًا بنسبة 52% من اإليرادات الدولية للمجموعة، في حين 
تساهم أوروبا واألمريكتان، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 34% و14% على التوالي. 

وارتفعت األرباح بعد احتساب الضريبة بنسبة 88% مقارنة بالعام الماضي مدفوعة 
بانخفاض مخصصات الخسائر واإلهالك رغم الزيادة الكبيرة في التكاليف التي حدثت 

من ضم بنك عوده مصر ونفقات الدمج الالحقة.

وارتفعت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي بنسبة 2% مقارنة مع عام 
2020، حيث أسهم دمج أعمال بنك عوده مصر في الحد من األثر السلبي لجهود البنك 
لخفض عدد من األصول غير االستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وارتفعت 

ودائع العمالء بنسبة 27%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، نتيجة ارتفاع 
األعمال جراء دمج أعمال بنك عوده مصر، والنمو القوي في األعمال الدولية في 

المملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، وهونغ 
كونغ، وسنغافورة، حيث تواصلت جهود البنك الستقطاب السيولة منخفضة التكلفة 

من شبكة أعمالنا الدولية. ومن المقرر استكمال عملية االندماج في مصر كما هو 
مخطط لها خالل عام 2022.

3.8 مليار درهم
)%26+(

اإليرادات 

1.4 مليار درهم
)%88+(

األرباح بعد احتساب الضريبة

 %18
)السنة المالية 2020: %16(

نسبة المساهمة في 
اإليرادات

من خالل التواجد 
العالمي االستراتيجي 

في 5 قارات و 19 
سوقًا )بما في ذلك 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة(

حسب الموقع الجغرافي:
اإليرادات

أوروبا 
وآسيا

الودائع 

%72
%28.0 العمليات الدولية

اإلمارات العربية المتحدة

القروض

%74
%26.0 العمليات الدولية

اإلمارات العربية المتحدة

%82
%18

اإلمارات العربية 
المتحدة

العمليات الدولية

%5.9%9.1%2.5

الشرق األوسط 
وأفريقيا

آسيا والمحيط 
الهادئ
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رحلتنا نحو التحول الرقمي

باشر بنك أبوظبي األول مسيرة التحول الرقمي )“تطور تكنولوجيا بنك أبوظبي األول”( ليصبح البنك 
األكثر حداثة على المستوى اإلقليمي، من حيث توظيف التقنيات المستقبلية وتعزيز االرتباط بالمنظومة 

االقتصادية األوسع نطاقًا. 

تطور أنظمة التقنية بالبنك: 3 ركائز استراتيجية
حقق بنك أبوظبي األول خالل عام 2021 تقدمًا ملحوظًا في الركائز الثالث الستراتيجيته الرقمية: إنشاء قواعد تقنية عالمية المستوى، بناء قدرات 

رقمية قوية وتمكين أساليب عمل جديدة.

تأسيس وحدة التحليالت 	 
والذكاء االصطناعي 

إطالق التطبيق اإللكتروني 	 
لبنك أبوظبي األول والقنوات 

الرقمية 
إنشاء فوري لحسابات االدخار 	 

والحسابات الذهبية والودائع 
اآلجلة 

تأسيس مركز أبوظبي األول 	 
للبحوث واالبتكار

إنشاء فوري للحسابات من 	 
خالل تطبيق البنك على 

الهاتف 
إطالق عدة خدمات مبتكرة 	 

رقمية متصلة ببطاقات 
الدفع

تمكين 9 آالف من العمل 	 
من المنزل 

إطالق أفرع رقمية 	 
)لتخفيض الحاجة إلى 

الصرافين( 
إطالق تطبيق أبوظبي 	 

األول للشركات على 
الهاتف وخدمة الدفع 

 )FAB ePay( اإللكتروني
والتسجيل اإللكتروني 

)FAB eSign( والحساب 
الرقمي للشركات الكبيرة 

والمتوسطة والصغيرة
إطالق عدة مزايا رقمية 	 

وخصائص مبتكرة 

بدء التحول إلى السحابة 	 
اإللكترونية

بدء رحلة تحديث األنظمة 	 
الرئيسية ومنصة التقنية

إطالق منصة المصرفية 	 
المفتوحة لبنك أبوظبي 

األول
إطالق نموذج تشغيلي مرن	 
بدء تنظيم وحدة عمل تقنية 	 

المعلومات
إطالق مزايا رقمية وخصائص 	 

مبتكرة جديدة

 االندماج في

2018

 رحلة
 جديدة في

2019

 االستجابة
 الفورية لتفشي
 جائحة فيروس

كورونا المستجد

2020

 تطور األنظمة
 التقنية بالبنك

في 2021

شرع البنك في رحلة طموحة نحو هدفه بتصدر القطاع المصرفي اإلقليمي من 
خالل أنظمة تكنولوجية تواكب تطورات المستقبل وتعزز االندماج مع المشهد 

االقتصادي الحالي. وخالل عام 2021، استفاد البنك من حالة الزخم القوية وسجله 
الحافل باإلنجازات ليواصل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءته وتحقيق ربحية 

أعلى للمساهمين. وانطالقًا من التزامه بوضع العمالء في المقام األول، أطلق البنك 
مجموعة من الخدمات الجديدة وحلول الدفع المبتكرة، وحافظ على إمكاناته الرقمية 

المتطورة بالتزامن مع استكشاف المزيد من االبتكارات الرقمية التي تساهم في 
تحقيق قيمة أكبر مستقباًل.

االستفادة من السحابة اإللكترونية الوطنية المفتوحة 
بفضل توجه بنك أبوظبي األول االستراتيجي نحو السحابة اإللكترونية، تسارعت وتيرة 

االبتكارات في كافة وحدات العمل. فخالل عام 2021، استفاد البنك من خدمات 
السحابة اإللكترونية المفتوحة لتعزيز مستوى تجربة العمالء ودعم الموظفين وتعزيز 

االبتكار في الخدمات ورفع مستوى األمان. 

وقدمت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد عددًا من الخدمات الرقمية المتكاملة 
لفتح الحسابات، من خالل الخدمة الذاتية المتوفرة للعديد من أنواع الحسابات وبطاقات 

االئتمان؛ حيث يستطيع العميل بدء االستفادة من خدمات الحساب خالل دقائق.

وشدد البنك من إجراءات حماية بيانات العمالء على المنصات الرقمية، ال سيما عند 
تسجيل العمالء لبياناتهم على تطبيق FAB Mobile، مستفيدًا من األنظمة السحابية 

إلجراء فحوصات سالمة لمطابقة هوية العميل ببيانات بطاقة الهوية اإلماراتية. كما 
اعتمد على الخدمات السحابية في تعزيز وسائل اعتماد معامالت العمالء، وتقليل 

االعتماد على كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني.

ولدفع عجلة االبتكار في منظومة الخدمات المالية في الدولة، استفاد البنك من 
الخدمات السحابية إلطالق وضع المعاينة من المنصة المصرفية المفتوحة للمطورين 

)developer.bankfab.com( التي تتيح للشركات األخرى دمج خدمات ومزايا البنك في 
تطبيقاتها، لتتمكن من تطوير وتقديم منتجاتهما وخدماتها عبر واجهة برمجة التطبيقات.

كما استفاد البنك من الخدمات السحابية في تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتجربتها، إذ 
يعتمد مئات القائمين على تطوير واختبار خدمات البنك على سطح المكتب االفتراضي 
السحابي إلتمام معظم أعمالهم. وساهم اعتماد البنك على سطح المكتب االفتراضي 

في تمكينه من توفير أحدث قدرات البرمجة واألجهزة للمطورين ليقوموا بابتكار 
المنتجات والخدمات التي تخدم العمالء، وتعزز مستوى األمان.

وتمكن قسم الموارد البشرية في بنك أبوظبي األول من تطبيق التكنولوجيا السحابية 
لتعزيز تفاعل الموظفين من خالل تزويدهم باألدوات الرقمية التي تمكنهم من توظيف 

مهاراتهم وخبرتهم لصالح البنك، وتوفر لهم األدوات الحديثة التي يحتاجونها.

تقديم حلول تقنية حديثة هي األفضل من نوعها تتميز بالمرونة والكفاءة لتنفيذ رؤية 
المجموعة وتحقيق قيمة مجزية لعمالء البنك وأصحاب المصلحة.

لتقديم خدمة عمالء هي 
األفضل على اإلطالق

لتعزيز إنتاجية العمل من خالل تحديث 
أساليب العمل بالبنك

3 ركائز استراتيجية

بناء قدرات 
رقمية قوية

ترسيخ أساليب 
جديدة للعمل

لتعزيز الكفاءة التشغيلية من خالل تحديث 
وإعادة تشكيل األنظمة الرقمية الرئيسية

إنشاء قاعدة ذات طراز عالمي من 
أنظمة تقنية المعلومات 123
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 منصة تقنية بنك أبوظبي األول 
على السحابة اإللكترونية

أول مؤسسة مالية داخل الدولة تستضيف خدمة على السحابة الوطنية 	 
.)G42( لدولة اإلمارات العربية المتحدة

أكثر من 250 معتمدين على السحابة الوطنية.	 

تحسن مستوى األمان على تطبيق عمالء البنك على الهاتف المتحرك، 	 
والحد من المعامالت االحتيالية بنسبة كبيرة من خالل تطبيق مفتاح األمان 

الرقمي بداًل من الرسائل النصية القصيرة / كلمة المرور لمرة واحدة.

 تســتضيف الســحابة حاليًا 40 خدمة تقوم بأعباء عمل توازي 1000 	 
جهاز افتراضي.

استفاد البنك من خاصية تغيير الحجم التلقائي في التعامل مع حجم 	 
الزيارات الرقمية خالل ساعات حيث تزيد بنسبة %300.

تتوفر خاصية تغيير الحجم التلقائي في كافة مستويات البنية األساسية 	 
لسطح المكتب الظاهري على السحابة اإللكترونية مما يزود المطورين 

بأربعة أضعاف القدرة الحاسوبية مع انخفاض التكلفة بنسبة %20. 

توفر 40% من خدمات واجهة البرمجة التطبيقية على منصة السحابة 	 
اإللكترونية.

لم تسجل السحابة اإللكترونية خالل عام 2021 أي انقطاع في الخدمات.	 

طرق العمل الحديثة 
يتعاون بنك أبوظبي األول بشكل وثيق مع مركز التميز المسؤول عن تطبيق كافة 

الممارسات المتعلقة بالنموذج المرن في أنظمة العمل التكنولوجية وقطاعات 
األعمال. وخالل عام 2021، أطلق البنك برنامجًا تدريبيًا لدعم موظفي الخدمات في 

التحول إلى أسلوب العمل المرن، الذي يضمن مزايا كبيرة للعمالء فيما يتعلق باألعمال 
التي تتطلب حضورهم شخصيًا إلى الفروع. وشملت مزايا هذا التحول:

زيادة سرعة إنجاز المعامالت )وبالتالي رفع اإلنتاجية( بنسبة 123% مما 	 
يؤدي إلى خفض تكاليف العمليات.

سرعة دخول السوق: انخفاض وقت تحليل وتطوير واختبار وطرح المزايا بنسبة 	 
50%، ليتمكن البنك بذلك من توفير المزيد من المزايا في فترات قصيرة )ميزتان 

جديدتان كل شهر تقريبًا(.
انخفاض بنسبة 50% إلى 100% في األخطاء التي اكتشفها الموظفون 	 

بعد استحداث الفحص المكثف للخدمات مما رفع من جودة المنتجات عند 
إطالقها للعمالء.

إلى جانب ذلك، يسعى بنك أبوظبي األول إلى زيادة االعتماد على التخطيط والتنفيذ 
المرتكز على تدفق قيمة المنتجات، عبر طرح مجموعة من المنتجات مقابل الحد من 

االعتماد على التخطيط السنوي والربعي، وهو أسلوب تم اختباره بالفعل على عدد من 
عمليات تدفق قيمة المنتجات. وبذلك، يعزز البنك مستوى المرونة ليتمكن من مواكبة 
التغيرات التي تطرأ على استراتيجيته أو على األسواق، ويصبح تركيزه موجهًا نحو تقديم 

أفضل الخدمات والمنتجات للعمالء.

تجربة رقمية مبتكرة وسلسة للعمالء
حافظت فرق العمل المتخصصة في بنك أبوظبي األول على قوة أدائها، لتتخطى 

األهداف المحددة على مستوى تعزيز الخدمات الرقمية خالل 2021، حيث واصل البنك 
توجيه قدراته نحو االرتقاء بالخدمات المقدمة للعمالء، وهو ما جعل من نقاط تاتش 

بوينت الرقمية قناة مفضلة للعمالء. وقد ظهر األثر اإليجابي للتحول نحو المنتجات 
والخدمات الرقمية في الزيادة الكبيرة التي حققتها وعلى صعيد الخدمات المصرفية 

الخاصة الدولية، شهدت القنوات الرقمية. 

زيادات متفاوتة في المعامالت بحسب نوعها، حيث ارتفعت معامالت السداد بنسبة 
6% بين شهر يناير 2020 وديسمبر 2021، كما ارتفعت المعامالت التجارية بنسبة 

56%، وإيداعات الشيكات بنسبة 58%. وفي الخدمات المصرفية لألفراد، يستخدم 
العمالء الجدد القنوات الرقمية لبنك أبوظبي األول بأنفسهم لفتح الحسابات الجارية 

وحسابات االدخار. وبلغ معدل استخدام هذه القنوات 37% عام 2021.

%88
تنفيذ 88% من المعامالت وطلبات 
الخدمات المتاحة رقميًا عبر الموقع 

اإللكتروني أو تطبيق األجهزة 
المتحركة.

%83
تحويل 83% من المعامالت وطلبات 
الخدمات المتاحة رقميًا بالكامل إلى 

خدمة رقمية أو عبر حلول اإلدخال 
اآللي المباشر.

%37
إتمام 37% من طلبات فتح الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير عبر القنوات 

الرقمية.
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 أهم إنجازات بنك أبوظبي األول في مجال التحول 
الرقمي في تجربة العمالء خالل عام 2021:

إطالق الخدمة الفورية لفتح وتفعيل الحسابات للعمالء الراغبين في 	 
االستفادة من المنتجات السبعة ذات الصلة بالحسابات الجارية وحسابات 

 FAB التوفير وبطاقات ائتمان، المتوفرة بعشرين فئة، من خالل تطبيق
Mobile لألجهزة المتحركة. وحقق البنك استفادة كبيرة من مزايا السحابة 

اإللكترونية، ومن الشراكات التي يعقدها بنك أبوظبي األول مع 
الجهات الحكومية، إضافة إلى شراكته مع FaceTec الستكمال إجراءات 

األمان لنموذج “اعرف عميلك” من خالل تصوير مقطع فيديو شخصي 
والتحقق من الهوية اإلماراتية باستخدام خاصية اتصال المدى القريب 

)NFC(. واستكمل البنك التحول الرقمي لتجربة العمالء في المعامالت 
المصرفية، األمر الذي يعزز الكفاءة ويضمن خدمات أكثر تميزًا وسالسة.

إصدار بطاقة دبي فيرست بالتعاون مع ماستركارد وشركة التقنية المالية 	 
فاليبيتس، لتكون أول بطاقة إماراتية لعروض االسترداد النقدي.

أتمتة جميع مراحل التحقق من فحص العمالء واعتماد قرارات االئتمان 	 
مما يوفر للعميل قرارا لحظيا للمعامالت الخاصة بمنتجات األصول.

زيادة عمليات الدفع الرقمية عبر خدمة “اشتر اآلن وادفع الحقًا” بأكثر من 	 
ستة أضعاف في 2021. واعتمد بنك أبوظبي األول هذه الخدمة لصالح 

شركائه من التجار أواخر عام 2020، بالتعاون مع شركة التقنية المالية 
تابي التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

إطالق الشيكات الرقمية على منصة البنك للشركات، وتوسعة نطاق 	 
تسجيل الدخول اإللكتروني “FABeSign” لتشمل أكثر من 2000 عميل.

تطوير منصة التجارة الرقمية، وهي خدمة رائدة ومبتكرة طورها البنك 	 
عبر شراكة مع اتصاالت، باإلضافة إلى تطوير منصة تمويل سلسلة التوريد 

)FABeSCF( اإللكترونية التابعة للبنك

تفعيل أدوات جديدة إلدارة المدفوعات والمستحقات لصالح سوق 	 
أبوظبي لألوراق المالية، وبدء تخصيص الحلول الرقمية لإليداع النقدي 

للشركاء من خالل خدمة الدفع اإللكتروني من بنك أبوظبي األول.

جائزة “أفضل تطبيق 
للخدمات المصرفية عبر 

الهاتف المتحرك”

جائزة “أفضل تطبيق 
مصرفي لخدمات 

السداد”

جائزة “أفضل منصة 
مصرفية مفتوحة 
الستخدام واجهة 
برمجة التطبيقات”

جائزة “أفضل تطبيق 
مصرفي بخدمات 

مرنة“

تقديرًا لجهود بنك أبوظبي األول 
في استخدام البيانات لتمكين 
المتعاملين من تحويل تكلفة 

مشترياتهم لخطط سداد مريحة 
من خالل خاصية “اشتِر اآلن 

وادفع الحقًا”

تقديرًا لمساعدة بنك أبوظبي األول 
عمالءه في سداد دفعات التمويل 

خالل فترة تفشي جائحة فيروس 
كورونا المستجد

عن استثمار البنك في 
االبتكارات والمنصات الرقمية

عن التجربة المميزة التي خدمات 
 تطبيق بنك أبوظبي األول 

FAB Mobile لألجهزة المتحركة 
إلى عمالئه

مجلة غلوبال فاينانس جوائز مجلة ميا فاينانس- الشرق األوسط وأفريقيا 

 الجوائز والشهادات
تقديرًا لجهوده الكبيرة والرامية إلى توفير أفضل الخدمات الرقمية عبر تطبيق FAB Mobile، حصل بنك أبوظبي األول 

في 2021 على الجوائز التالية:

تحسينات تطبيق بنك 
أبوظبي األول لألجهزة 
 FAB Mobile المتحركة

في 2021
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أتمتة العمليات باستخدام الروبوت 
والنمذجة التحليلية والذكاء االصطناعي

تأسس مركز األتمتة للتميز عام 2019 بهدف تقديم حلول آلية لإلجراءات، مما يعزز 
اإلنتاجية ويرفع من مستوى الكفاءة ويحد من المخاطر التشغيلية ويعزز تجربة 

العميل. ومنذ إطالق المركز، نجح بنك أبوظبي األول في تنفيذ أكثر من 200 مشروع 
للمساعدة في اختصار وقت العمليات واإلجراءات ورفع الكفاءة وتعزيز الدقة لتجنب 

األخطاء البشرية. 

وقد ساهم اإلطار القوي للحوكمة في تسهيل اعتماد البنك على نهج منظم وفعال 
في تبني أتمتة العمليات، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق االستفادة القصوى من 
المكونات القابلة إلعادة االستخدام. ونجح مركز األتمتة للتميز في تأسيس شبكة من 

رواد األعمال المتخصصين، تشمل كافة أقسام البنك، وكان لهذه الشبكة دور فعال 
في غرس نهج “األتمتة أواًل” في كافة أنشطة البنك. كما ساهمت الشبكة في تسريع 

وتيرة األتمتة ضمن فروع البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي ستة فروع 
أخرى في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والواليات 

المتحدة األمريكية وفرنسا والبحرين.

وفي 2021، ركز البنك على أتمتة اإلجراءات الذكية باستخدام حلول الذكاء 
االصطناعي إلى جانب أتمتة العمليات باستخدام الروبوت. وجاء أحد التطبيقات 

الرئيسية لألتمتة في اعتماد البنك على نظام ذكي لتحليل البيانات المصرفية، مما يوفر 
نظرة شاملة حول جودة المركز المالي للعمالء. وساعد هذا التوجه بنك أبوظبي األول 
في تسريع التقييم االئتماني واتخاذ القرارات الفورية. وعالوة على ذلك، ساعدت أتمتة 

اإلجراءات المتكررة الموظفين في التركيز على خدمة العمالء، مما رفع من مستوى 
الرضا والوالء بين عمالء البنك.

أهم اإلنجازات:

االستفادة من تحليالت البيانات والذكاء 
االصطناعي في تعزيز حركة االبتكار 

وتجربة العمالء 
تهدف وحدة التحليالت والذكاء االصطناعي التي استحدثها البنك في عام 2018 إلى 

تحسين تجربة العمالء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز االبتكار وتحقيق مزيد من العوائد. 
وُيطبق خبراء البيانات المتخصصين نماذج حديثة ومعقدة في التحليالت والذكاء 

االصطناعي على كافة أعمال البنك.

وفي 2021، عزز البنك من قدراته في مجال التحليالت والذكاء االصطناعي من خالل 
استقطاب الكفاءات الجديدة، واستحواذه على مجموعة من األنظمة التقنية لمواكبة 
المتطلبات المتزايدة لألعمال وتحسين تجربة العمالء والتشجيع على االبتكار. ونذكر من 

أهم اإلنجازات حتى اآلن:

	  تعزيــز قدرات نمــاذج التحليالت المتقدمة والبيانات اآلنية بفضل ضم أنظمة بيانات 
خارجية في وحدات العمل لتحليل أنماط وســلوك العمالء، بهدف تحســين جودة 

التقاريــر التــي ترتكز على البيانات وعملية صناعة القرار في البنك.

	  تحســين منصة العالمات الحيوية الصوتية للتوثيق الســريع للعمالء باســتخدام 
الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة )AIML( لتشــكيل رؤية ســريعة تدعم اتخاذ 

المناسبة. القرارات 

	  استحداث تطبيقات متنوعة على السحابة اإللكترونية لتعزيز مجموعة األنظمة 
الرقمية، واالستفادة من القدرات الحاسوبية للسحابة اإللكترونية لبناء الذكاء 

اآللي لتشكيل صورة أكثر دقة عن العمالء وتحسين تجربتهم.

	  إنشاء مندوب خدمة افتراضي لصالح عمالء راتبي1، مما يعزز من تجربة العمالء 
بتقديم إجابات مباشرة عن األسئلة األكثر شيوعًا.

	  ترسيخ استخدام منصة تعلم اآللة GraphDB and No Code ML لتعزيز عملية تحليل 
البيانات، وتكوين تقارير تكون متوفرة عند الطلب.

	  إطالق نظام المحادثة اآللي المعتمد على الذكاء االصطناعي باسم “المساعد 
اآللي الذكي”، والذي يستخدمه الموظفون لتحسين التواصل واستالم الردود 

على األسئلة الشائعة.

	  توظيــف منصات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة )AIML( في مختلف أقســام 
البنــك، وأتمتة العمليات، وتوفير حلــول متطورة لصندوق البريد اإللكتروني 

الذكــي بهــدف أتمتة المعامالت وبالتالــي متابعة معامالت العمالء مع البنك 
والرد عليها بكفاءة.

 مركز أبوظبي األول للبحث واإلبداع: 
آفاق االبتكار المؤسسي الرقمي

منذ تأسيسه قبل ثالث سنوات، يمثل مركز البحث واالبتكار التابع لبنك أبوظبي األول 
عنصرًا حيويًا من عناصر الثقافة المؤسسية، ويبعل دورًا ملموسًا في تحقيق أهداف 

التحول الرقمي للبنك خالل فترة تتسم بالتغيرات المستمرة والمتسارعة. 

ويشجع المركز فرق العمل على تبني نهج التفكير النقدي، ويطلعهم على أفضل 
أساليب مواجهة التحديات واالستفادة من الفرص كركائز للتغيير اإليجابي. وتتفاعل 

فرق العمل في مختلف أقسام البنك مع “مجموعة أدوات اإلبداع “ التي يقدمها 
المركز للتغلب على تحديات العمل من خالل البحث والتفكير التصميمي وأنظمة 

التقنيات المالية وتصميم المنتجات واستراتيجية االبتكار.

أبرز االنجازات في 2021:

استضافة أكثر من 20 فعالية وورشة عمل مع نخبة من أبرز رواد الفكر من مختلف 	 
التوجهات في العالم، وذلك لتحفيز فرق العمل على تغيير نمط تفكيرهم. وقد 
شارك في هذه الفعاليات أكثر من 2000 من موظفي البنك سواء في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، أو فروع بنك أبوظبي األول في األسواق العالمية.

تسليم 12 مشروعًا بحثيًا رئيسيًا حول سبل توطيد العالقات مع العمالء وتحسين 	 
المنتجات والخدمات؛ بما يشمل بحثًا حول االطالع على البيانات لدعم الئحة حماية 

العمالء الجدد.

االستفادة القصوى من قدرات وإمكانيات أنظمة التقنيات المالية ومنصات 	 
الخدمات المصرفية المفتوحة، مما ساعد المركز على إنجاز 11 مشرعًا متخصصًا 

بالتقنيات التقنية المالية على يد مجموعة من فرق العمل، وبالتالي تحقيق فوائد 
تقنية كبيرة للبنك وعمالئه على حد سواء. وبناًء على التوقعات التي تشير إلى 

تأسيس اإلطار اإلماراتي للخدمات المصرفية المفتوحة، حرص مركز البحث واالبتكار 
على تعزيز الوعي بهذه الخدمات، من خالل التدريب والشراكات وورش بيئة العمل 

التجريبية والتعريف بالمفاهيم الصحيحة لهذه األطر.

طرح العديد من المنتجات والخدمات الرقمية الرائدة والتصميمات اإلبداعية 	 
للمنتجات الرقمية التي تستفيد منها المشاريع الرئيسية في أقسام البنك. وتم أيضًا 

تأسيس مركز التميز للتصميم يتضمن أنظمة وعمليات تصميم مرنة.

تنفيذ 70 مشروعًا مع فرق العمل في أقسام البنك للتغلب على تحديات العمل 	 
عبر طرح أفكار جديدة وترسيخ قيم التعاون من خالل مجموعة من أدوات االبتكار.

تسريع وتيرة التحول الرقمي
سيواصل بنك أبوظبي األول هذا العام تشجيع االبتكار في المنتجات، من 

خالل تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة لدعم العمالء وتلبية كافة 
احتياجاتهم المصرفية، وال سيما المعامالت الخاصة بالتمويل العقاري 

والقروض الشخصية وغيرها من منتجات األصول.

ويعتزم البنك االستمرار في توظيف إمكاناته الرقمية ضمن كافة األقسام، 
بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ اإلجراءات وتجربة العمالء في كافة معامالتهم 

مع البنك. وانطالقًا من هذا التوجه، سوف ُيصدر البنك مجموعة من األدوات 
 )AIML( الرقمية الجديدة التي تستخدم الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

لتسهيل التواصل الرقمي بين المتعاملين والبنك، وزيادة مبيعات المنتجات 
في كافة األقسام، وجذب عمالء جدد. 

1 نظام قائمة األجور للموظفين برواتب تتجاوز 5000 درهم شهريًا.

انخفاض نسبة األخطاء وبالتالي حجم 
الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية

114
تنفيذ 114 عملية أتمتة في 

2021 )88 منها داخل الدولة و26 
في فروع البنك بالدول األخرى( 

مما يرفع إجمالي عمليات األتمتة 
منذ عام 2019 إلى 210.

%54
انخفاض في متوسط وقت تنفيذ 

المعامالت اآللية بنسبة %54.

نجاح الروبوتات في تنفيذ

5.2 مليون 
معاملة تقريبًا، مما وفر ما يعادل أكثر 

من 636 ألف ساعة عمل.

%26
انخفاض فترات اإلنجاز للمعامالت اآللية 

بنسبة %26.
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تسليط الضوء على االستدامة لدى 
بنك أبوظبي األول في 2021

استراتيجية الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

أطلق بنك أبوظبي األول استراتيجية 
المجموعة الجديدة للحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات والتي 
تركز على تسريع النمو في المجاالت 

ذات الفرص الواعدة، ومواجهة 
التحديات، والتركيز على االستدامة. 

ولطالما شكلت الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات ركيزة 
أساسية في مسيرة نجاح بنك أبوظبي 

األول، فإن استراتيجيتنا الجديدة تحدد 
مسارًا واضحًا للمضي قدمًا يتواكب مع 

ظروف السوق الحالية ويلبي توقعات 
أصحاب المصلحة.

استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

من المسلم به اآلن على نطاق واسع أن قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات هي المحرك الرئيسي لكل من المخاطر التي تواجه 

المؤسسات المالية والفرص التي تتوفر لها. وتقع على عاتقنا مسؤولية تجاه 
أصحاب المصلحة لضمان إدارة البنك قضايا الحوكمة بفعالية واحترافية.

وانطالقًا من هذا التوجه، بدأنا في عام 2021 تحديد استراتيجيتنا الجديدة 
للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بهدف محافظة البنك على 
تفوقه في ظل ارتفاع سقف توقعات أصحاب المصلحة. ويسترشد نهجنا في 

االستدامة بثالث محاور: نموذج الحوكمة والتحول إلى مستقبل منخفض 
الكربون وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. وتدعم هذه المحاور الثالث في 

نهاية المطاف هدف بنك أبوظبي األول المتمثل في تحقيق األداء المالي 
المستدام من خالل تقليل المخاطر وإيجاد فرٍص لالستثمار.

2 هذه قائمة مختصرة. للحصول على تحديث شامل، يمكن اإلطالع على أحدث تقرير بشأن المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 1.2021 أحد جهات حكومة أبوظبي المستقلة التي تركز على ريادة األعمال وقطاع الشركات اإلماراتية المتوسطة والصغيرة

استراتيجيتنا الجديدة بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة ستركز على 3 ركائز
وضعنا مؤشرات األداء الرئيسية في كل من الركائز الثالث بهدف تحقيق طموحاتنا في مجال المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

تحويل نموذجنا في 
الحوكمة1، 2

سنلتزم بأعلى المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة لناحية 

المساءلة والشفافية وإدارة المخاطر.

تحدد هذه الركيزة نهج بنك أبوظبي األول 
تجاه نموذج الحوكمة بما في ذلك تحديد 

الحوافز المرتبطة بالمعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة واالستخدام المسؤول للبيانات.

اإلفصاح عن مؤشرات األداء الرئيسية 	 
المتعلقة بالمعايير البيئية واإلجتماعية 

والحوكمة وتحديث األداء جنبًا إلى جنب 
مع أفضل الممارسات المتعلقة باعداد 

 التقارير المالية

الحوافز المرتبطة بالمعايير البيئية 	 
واإلجتماعية والحوكمة إضافة إلى 

المعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة 
المدمجة في بطاقة األداء المتوازن 

لمجموعة بنك أبوظبي األول اعتبارًا من 
 عام 2022

سياسات وعمليات المبلغين عن 	 
 المخالفات

هياكل الحوكمة للتعامل مع قضايا 	 
 المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

االستخدام المسؤول للبيانات 	 
المرتبطة بالمعايير البيئية واإلجتماعية 

والحوكمة

تمويل مستدام بقيمة 75 مليار دوالر 	 
 أمريكي بحلول عام 2030

دمج المعايير البيئية واإلجتماعية 	 
والحوكمة كجزء من إجراءات تحديد موارد 

 التجار واختيارهم وتقييمهم

دمج أنظمة إدارة الطاقة الذكية 	 
لتحسين تتبع البيانات والقياس وكفاءة 

 استهالك الطاقة

خفض كثافة الكربون في القطاعات 	 
 الرئيسية بحلول عام 2030

أن تمثل المصادر المتجددة غالبية 	 
الطاقة المستخدمة في عمليات بنك 

أبوظبي األول بحلول عام 2030

أن يكون البنك مكان عمل يتميز بالتنوع 	 
والشمولية، ويعزز المساواة الحقيقية 
في الفرص لجميع الفئات على جميع 

 المستويات في البنك.

أن تشكل النساء %30 من إدارتنا العليا 	 
بحلول عام 2025 و %40 بحلول عام 

.2030 

سيكون %50 من الموظفين من 	 
مواطني دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة بحلول عام 2025.

التركيز االستراتيجي على الشمول 	 
المالي بما في ذلك األسواق الرئيسية 

 مثل مصر.

مواصلة جهود المسؤولية االجتماعية 	 
من خالل االلتزام بالتبرعات والرعاية.

توضح هذه الركيزة نهج بنك أبوظبي األول في 
التحول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، 

ومرونة بشأن العمل المناخي واالقتصاد 
الدائري 

تحدد هذه الركيزة نهج بنك أبوظبي األول في 
المسؤولية االجتماعية بما في ذلك التنوع 
وتمكين المرأة والتعليم والشمول المالي.

أن نصبح مؤسسة مالية مستدامة نموذجية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

للعمل بالشراكة مع أصحاب المصلحة 
لدينا لتسريع التحول نحو مجتمع واقتصاد 

بانبعاثات كربونية صفرية.

لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية 
أمام الجميع - وبالتحديد، أمام 

المجموعات التي تعاني من نقص 
الخدمات المصرفية لتعزيز مؤسسة 

متنوعة وشاملة وعادلة.

 التحول نحو مستقبل 
منخفض الكربون2

 االستفادة من 
مسؤوليتنا االجتماعية2

 إطالق استراتيجية المجموعة للحوكمة 
بهيكل إداري متطور لتنظيم 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

تعيين أول 
مدير لالستدامة

أول بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى 

التحالف المصرفي لخفض صافي 
االنبعاثات الكربونية التابع لبرنامج 

األمم المتحدة للبيئة،
حيث وضع أهدافًا قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل 

لخفض غازات االحتباس الحراري في عام 2022

تشغل اإلناث نسبة 

 %32
من وظائف اإلدارة العليا 

والمتوسطة

 تقديم تمويل بقيمة

75 مليار 
دوالر أمريكي بحلول 

عام 2030 
في صورة قروض واستثمارات وتسهيالت للمشاريع 

التي تركز على الحلول البيئية واالجتماعية

إصدار 

 762,000
بطاقة راتب جديدة مسبقة الدفع 

 من “راتبي”، بزيادة قدرها %13 
عن عام 2020

يدير حاليًا 

 %50
من محفظة صندوق خليفة 1 

إصدار أول تمويل لمشاريع ذات مزايا بيئية في 
مجال الطيران العالمي مرتبط بأهداف الحوكمة 

البيئية واالجتماعية والمؤسسية

تمويل بقيمة 

1.2 مليار 
دوالر أمريكي لشركة 

االتحاد للطيران
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في بنك أبوظبي األول، أكملنا رســميًا دمج اللجان وفرق العمل الجديدة في 
هيكل الحوكمة الحالي لتكون متســقة مع اســتراتيجية الحوكمة التي أطلقتها 

المجموعة مؤخرًا. وتندرج سياســة االســتدامة ضمن لجنة المخاطر واالمتثال 
التابعة لمجلس اإلدارة التي توجه رؤية االســتدامة للمجموعة وتشــرف على 

تنفيذها. وتعد اللجنة أعلى ســلطة في مجال أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشــركات حيث تتابع التقدم المحرز وتعد التقارير عن الموقف من خالل 
التواصل مع القيادات وقطاعات األعمال في البنك. وتتكامل سياســة االســتدامة 

مع لجنة الحوكمة بالمجموعة مع قيام الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلشــراف 
على اإلجراءات واألنشــطة المتعلقة باالســتدامة وتغير المناخ والحوكمة. وعلى 

المســتوى الوظيفي، تقدم لجنة تمويل الحوكمة واالســتدامة الدعم للجنة 
الحوكمة بالمجموعة، حيث تختص لجنة تمويل الحوكمة بتحويل سياســات 
وتوجيهات مجلس اإلدارة إلى اســتراتيجيات للحوكمة وتتابع أداء قطاعات 

األعمال والوظائف المســاعدة في مجال الحوكمة.

تحويل نموذج الحوكمة
فيما يلي أهم الموضوعات المتصلة بالحوكمة:

اإلفصاح
اإلفصاح عن مؤشــرات األداء الرئيســية للحوكمة البيئية واالجتماعية 	 

وحوكمة الشــركات وإعداد تقريٍر عن األداء على أســاس ربع سنوي إلى 
جانب التقارير المالية

الحوافز المرتبطة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
دمج معايير الحوكمة في بطاقة األداء المتوازن لموظفي مجموعة بنك 	 

أبوظبي األول اعتبارا من عام 2022

سياسات وإجراءات اإلبالع عن المخالفات
هياكل الحوكمة للتعامل مع قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات
تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وتحديد مسؤوليات واضحة لها بشأن 	 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
تعزيز ومواصلة التركيز على الجرائم المالية ومكافحة الرشوة	 
وضع إجراءات حوكمة ورقابة قوية لمكافحة الرق في أشكاله الجديدة 	 

وعمالة األطفال تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

االستخدام المسؤول لبيانات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

 التنفيذ الكامل لتوصيات فريق العمل المعني باإلفصاحات المالية 	 
المتعلقة بالمناخ

تنفيذ إطار جديد للمخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات	 
ضمان الشفافية من خالل تعزيز نموذج الحوكمة	 

مجلس اإلدارة

لجنة المجموعة للحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية 

الرئيس التنفيذي للمجموعة

فريق المجموعة للحوكمة البيئية قطاعات األعمال
واالجتماعية وحوكمة الشركات

التدقيق الداخلي

لجنة المجموعة للمخاطر 

 لجنة المخاطر واالمتثال المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة

لجنة المجموعة لالمتثال 

رئيس إدارة المخاطر 
للمجموعة

فريق إدارة المخاطر البيئية وظائف مساعدة
واالجتماعية وحوكمة الشركات

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاني خط الدفاع األول

 لجنة تمويل مشاريع الحوكمة
ومشاريع االستدامة 

لجنة المجموعة للمخاطر التشغيلية 
ومخاطر االحتيال 

اللجنة التنفيذية لالئتمان

2021

المستوى 1

المستوى 2

اإلدارة العليا

األدوار 
الوظيفية

ت
شركا

ي مجال البيئية واالجتماعية وحوكمة ال
سؤولية ف

طلع بم
ض

ي ت
اللجان الت

ت
شركا

ي للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال
ظيم

الهيكل التن

الهيكل الحاليلجان جديدة / وظائف مساعدةمفتاح:

هيكل الحوكمة:

إدارة االستدامة في 
بنك أبوظبي األول
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تتبنى المجموعة نهجًا شاماًل 
في دمج مخاطر الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية بدءًا من 
رفع مستوى الوعي في مجال 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية واالستعداد للتفاعل 
معها، وتطوير هيكل إداري سليم 

للحوكمة وتحديد المسؤوليات 
المتعلقة بها، وتطوير األدوات 

واألساليب لتحديد مخاطر الحوكمة 
وتقييمها وإدارتها وإعداد التقارير 

عنها.

1. هيكل إلدارة مخاطر 

الحوكمة ال�يئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

طر 
خا

 م
عن

�ر 
قا�

الت
اد 

عد
5. إ

ة 
عي

ما
جت

اال
 و

ية
�يئ

ة ال
كم

الحو

ها
عت

تاب
وم

ة 
سي

مؤس
وال

طر الحوكمة ال�يئية 
2. تحديد مخا

واالجتماعية والمؤسسية

4. التخفيف من مخاطر الحوكمة 

سية
ال�يئية واالجتماعية والمؤس

طر الحوكمة ال�يئية 
م مخا

ق�ي
3. ت

6. التد��ب على 
الحوكمة ال�يئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات

والمؤسسية وقياسها

اعية 
تم

الج
وا

مكونات إطار عمل مخاطر الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

العوامل المساعدة: إنشاء ثقافة تركز على الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في كافة 

قطاعات األعمال بالبنك

العوامل المساعدة: األنظمة واألدوات والسياسات 
ورعاية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

د( بيان تقبل المخاطر المرتبطة بالمعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة

أ( التشريعات والمعايير ذات الصلة

ب( تصنيف مخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تستمدها إدارة مخاطر الحوكمة من التشريعات واإلرشادات الدولية ذات الصلة والتي تنطبق على العمليات التشغيلية 
بالمجموعة )مثل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إنجلترا وهيئة المال في سنغافورة(.

خريطة تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على فئات المخاطر 
الرئيسية للمجموعة )مثل مخاطر االئتمان والسوق والسيولة واالمتثال والتشغيل وغيرها من المخاطر(.

يحدد البنك قائمة بمخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية ويتم تحديثها سنويًا استنادًا إلى ُبعدين
1( احتمالية الحدوث و 2( درجة التأثير على العمليات التشغيلية وخطورتها المالية. يشارك في هذا اإلجراء أصحاب 

المصلحة الذين يمثلون وحدات العمل بالمجموعة.

تتماشى الرغبة في تحمل مخاطر المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة مع إطار تقبل المخاطر للمجموعة، وهي تشمل المعايير الكمية والنوعية التي 
تحدد تحمل المجموعة لمخاطر المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة.

المقاييس الكمية 	 

تحدد مؤشرات المخاطر المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة مدى تحمل المجموعة للمخاطر غير المباشرة المتعلقة بالمعايير 	 
البيئية واالجتماعية والحوكمة والناجمة عن التعرض لألطراف المقابلة والموردين.

مع تصنيفات عالية للمخاطر، بالتوازي مع حدود الشهية المتدرجة وصواًل إلى وظائف األعمال، فإن مؤشرات أداء المعايير البيئية واإلجتماعية 	 
والحوكمة تحدد مدى تحمل المجموعة للمخاطر لتوجيه المخاطر المتعلقة بالمعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة من خالل مراقبة األداء 

الخاص بالمجموعة حيال المعايير البيئية واإلجتماعية والحوكمة.

تشمل معايير المخاطر النوعية قائمة بالبلدان والقطاعات واألنشطة ذات الحساسية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمعايير البيئية واالجتماعية 	 
والحوكمة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على المجموعة )على سبيل المثال، قائمة الفحص السلبية، واألنشطة الحساسة في مجال المعايير 

البيئية واالجتماعية والحوكمة والمجاالت ذات المخاطر المرتفعة بشأن المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة(.

ج( المخاطر الرئيسية للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تشمل التدابير الرئيسية التي تم أخذها في االعتبار عند تحديد مخاطر الحوكمة في العمليات التشغيلية بالمجموعة ما يلي:

التقرير السنوي 2021

87 86



2050
إنجاز واعتماد استراتيجية المجموعة 

في المعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة 

بنك أبوظبي األول أصبح من البنوك 
الموقعة على  التحالف المصرفي 
لخفض صافي االنبعاثات الكربونية 

التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

هدف جديد إلقراض واستثمار 
وتسهيل األعمال بقيمة 75 مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام 2030

 
تطبيق توصيات فريق العمل المعني 

باإلفصاحات المالية المتعلقة 
بالمناخ، ونشــر أول تقرير عن فريق 

العمل المعني باإلفصاحات المالية 
المتعلقة بالمناخ.

خفض كثافة الكربون في القطاعات 
الرئيسية التي تتبنى المعايير البيئية 

واإلجتماعية والحوكمة

تمويل و/أو تقديم تسهيالت مالية 
بقيمة 75 مليار دوالر في مشاريع 
مستدامة أو إجتماعية خالل الفترة 

(2022-2030)

تحقيق صافي انبعاثات كربون 
صفرية من عمليات البنك 

(النطاق 1 و 2)

إنبعاثات كربونية 
صفرية صافية

تنفيذ خطة التسليم 
لتحقيق أهداف خفض 

انبعاثات الكربون

تحديد خطوات واضحة وأهداف 
وسيطة لتحقيق مسار صافي 

انبعاثات كربون صفرية

تطوير مسارات صافي انبعاثات 
كربون صفرية من عمليات 

بنك أبوظبي األول

2030 2022
التزام بتنفيذ التوصيات الصادرة 

عن فريق العمل بشــأن اإلفصاحات 
المالية المتعلقة بالمناخ 

بنــك أبوظبي األول أصبح أحد 
الموقعين على إعالن أبوظبي 

للتمويل المستدام

حقق هدف 10x10 المحدد 
في عام 2016

2019
التزام بتقديم قروض 

واستثمارات وتسهيالت بقيمة 
10 مليارات دوالر أمريكي 

بحلول عام 2026 لألنشطة 
(10x10 هدف) المستدامة

2016

2023
2021

إصدار أول سندات خضراء 
في المنطقة

2017

بنك أبوظبي األول ينشــر أول 
تقرير عن اإلستدامة (كان 

اسمه حينذاك بنك أبوظبي 
الوطني).

2010

بنــك أبوظبي األول يصبح أول بنك 
فــي اإلمارات والوحيد الذي يوقع 

علــى إطار عمل مبادىء إدارة 
المخاطر لدى المؤسسات المالية 

لتحديــد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية 
واإلجتماعية في تمويل المشاريع.

2015

مراحل التحول إلى عالٍم منخفض االنبعاثات الكربونية
تمويل مستدام بقيمة تتراوح بين 75 و100 مليار دوالر أمريكي 	 

بحلول عام 2030
دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 	 

إجراءات توفير الموارد للتجار واختيارهم وتقييمهم
دمج أنظمة إدارة الطاقة الذكية لتحسين تتبع البيانات وقياسها 	 

وكفاءة استخدام الطاقة

التكيف والمرونة المناخية
تقليل الكثافة الكربونية للقطاعات الرئيسية بحلول عام 2030	 
استبدال الطاقة الحالية بمصادر الطاقة المتجددة الستخدامها في 	 

معظم العمليات التشغيلية بحلول عام 2030
خفض استهالك المياه والطاقة بنسبة ٪30 لكل موظف بحلول 	 

عام 2030

التحول إلى مستقبل منخفض الكربون
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في عام 2021، واصل بنك أبوظبي األول التأكيد على أهمية مسؤوليته االجتماعية وحقق العديد من اإلنجازات في المجاالت التالية:

صحة الموظفين
يعتز بنك أبوظبي األول بالموظفين كونهم أحد أهم أصوله ويحرص 
على سالمتهم وتعزيز رفاهيتهم، ولهذا يقدم مجموعًة متنوعة من 

األدوات والخدمات بهدف مساعدتهم على المحافظة على صحتهم 
البدنية والنفسية ووضعهم المادي. وتطبيقًا لفلسفة وهيكلة الموارد 
البشرية، نسعى لتحقيق بيئة عمل هدفها الموظف وترتكز على أربعة 

محاور وهي:
1. التواصل
2. المرونة

3. الذكاء العاطفي
4. التعاطف

استقطاب الكفاءات واستبقائها
يقدم البنك فرص عمل بأجور مجزية الستقطاب الكفاءات الشابة والخريجين 

الجدد لمن يرغبون في تطوير حياتهم المهنية داخل البنك، ونحرص على اغتنام 
كافة الفرص التي تستقطب الكفاءات المتنوعة وتوفر فرصة للموظفين 

لتطوير المهارات الالزمة ألداء وظيفتهم ومسؤولياتهم. وفي عام 2021 
تابع البنك توظيف الكفاءات بعد اختيارهم من األسواق الخارجية ومجموعة 

المواهب الداخلية وبناء على ترشيح الموظفين. ورغم الجائحة، نجحنا في 
تحقيق هذا الهدف في ظل بيئة افتراضية حفاظًا على صحة فريق العمل 

والموظفين الجدد وسالمتهم خالل الوباء. 

أبرز األعمال
بدأ البنك تطوير مبادرة استقطاب الكفاءات من السوق.

التوطين
انطالقًا من جهود الحكومة اإلماراتية لرفع مستوى الوعي وتحفيز التوطين 

في قطاع الخدمات المالية، واصلنا اتخاذ خطوات فعالة وجادة لتنفيذ 
استراتيجيته للتوطين التي نسعى من خاللها إلى تحقيق أقصى استفادة من 

كفاءات المواطنين لتمكينهم من المشاركة في تعزيز مسيرة البنك. ونحن 
ملتزمون بتنمية الكفاءات اإلماراتية من خالل توفر فرٍص للعمل بأجور مجزية 

لكافة المنتسبين للبنك بداية من الخريجين الجدد وحتى شاغلي المناصب العليا.

وبحلول عام 2025، يطمح البنك أن تصل نسبة المواطنين إلى 50% من 
موظفي البنك.

أبرز األعمال
برنامج األعمال المصرفية: عبارة عن برنامج مدته ستة أشهر 	 

ُتقسم إلى ثالثة مراحل رئيسية يدرس فيها مجموعة مختارة من 
الموظفين موضوعات تشمل دراسة وتقييم المؤهالت والتدريب 

الوظيفي والمشروعات الجماعية.
برنامج نجوم للتطوير: يستهدف هذا البرنامج الخريجين من 	 

ذوي الكفاءة في القطاع المصرفي يدرسون لمدة 12 شهر في 
برنامج للتطور الوظيفي بغرض تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتقلد 

مناصب قيادية في المستقبل.
وقد زاد إجمالي عدد الموظفين المواطنين بنسبة 12.4% مقارنة 	 

بعام 2020.

التنوع واالحتواء
نؤمن بأن التنوع واالحتواء يمثل حافزًا لإلبداع واالستقرار االقتصادي وُيعزز بيئة 

العمل والتواصل حتى في حاالت االختالف، ولذا اتخذنا إجراءات مدروسة 
لتوفير بيئة للعمل تمثل فئات المجتمع في الدول التي نزاول أنشطتنا فيها. 

ونحرص على بيئة للعمل تتسم باألمان واالحتواء وترتكز على التعاون والثقة 
المتبادلة والمساواة.

وعندما تتسم بيئة العمل بالتنوع واالحتواء تكون محفزة لالبتكار والتعاون بين 
الموظفين وترفع مستوى الرضا الوظيفي وبهذا تزداد اإلنتاجية مما يعود في 

النهاية على البنك بتحسين النتائج وتعزيز تجربة العمالء. 

ونولي اهتمامًا لكافة المتقدمين للوظائف ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة 
دون النظر إلى العمر أو األصل أو اإلعاقة أو الدين أو الحالة االجتماعية ودون 

تفرقة بين الذكور واإلناث حتى نكون وجهة لذوي الخبرة الباحثين عن فرصة 
عمل. وُيلقي التنوُع واالحتواء بثقلهما على لوائح وأنظمة العمل، إذ نحث 
كافة الموظفين سواء أكانوا ضحايا أم شهود على اإلبالغ عن أي تصرف 

ينطوي على عنصرية أو تحرش ونحقق في كافة البالغات التي تصلنا. 

أبرز األعمال
انخفض غياب الموظفين عن العمل في عام 2021 بنسبة 1.5% مقارنة 	 

بالعام الماضي لتصل إلى %9.66.
برنامج أبوظبي األول للرعاية: عقد البرنامج ندوات افتراضية مع كبار 	 

األطباء تحدثوا فيها بإطناب عن أهمية الرعاية والمحافظة على الصحة 
ودوراللقاح وغير ذلك من اإلجراءات التي تساعد األفراد واألسر على 

تحسين صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
استضفنا أطباء من عيادة ميديكلينك لتثقيف الموظفين عن أهمية الصحة 	 

العقلية وما هي الخطوات التي يقوم بها الموظف لتعزيز صحته العقلية.
عقدنا شراكة مع ICAS إحدى الشركات الرائدة في مجال االستشارات 	 

الصحية ووفرنا خط اتصال مباشر لموظفينا وأسرهم وركززت االستشارات 
على مجاالت الصحة النفسية والبدنية والشؤون المالية والقانونية.

أبرز األعمال
تشغل اإلناث 42% من إجمالي عدد الموظفين و32% من مناصب 	 

اإلدارة العليا والمتوسطة
حصلت 113 موظفة على إجازة أمومة ثم عادت لمزاولة مهام عملها. 	 

وطبقًا لسياسة البنك يحق لمن تستوفي الشروط من اإلناث الحصول على 
إجازة أمومة مدتها 60 يوما مدفوعة األجر بالكامل إضافة إلى 30 يومًا 

بنصف أجر، بينما يمنح البنك إجازة أبوة مدتها خمسة أيام مدفوعة األجر. 
يتميز فريق العمل بالتنوع حيث يضم 5000 موظفًا من 80 دولة، تصل 	 

نسبة اإلناث بينهم %42.

األهداف:
 30% نسبة اإلناث في اإلدارة العليا بحلول عام 2025 و40% بحلول 	 

عام 2030
20% نسبة تمثيل اإلناث في كافة المجالس اإلدارية للشركات التابعة 	 

للمجموعة بحلول 2025 و40% بحلول عام 2030

االستثمار في 
مسؤوليتنا االجتماعية 
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 على مدار العام، واصل البنك جهوده لمواءمة مبادراته مع المبادئ واالعتبارات الرئيسية المتصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. 
 لمزيد من المعلومات عن مستجدات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، ُيرجى تحميل تقرير البنك عن الحوكمة من الرابط 

https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability/reports

التعليم والتطوير
يضطلع البنك بدور حيوي في تعزيز العمل الجماعي وتسهيل وسائل التعليم 
ومساعدة فرق العمل على إدامة التواصل بينهم. وتساعد استراتيجية التعليم 

والتطوير الموظفين في تعزيز مهاراتهم وتحقيق االستفادة القصوى من 
إمكانياتهم. لذا، واصل البنك خالل عام 2021 دعم المدراء وفرق العمل في 
األقسام المختلفة باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة التغيير في العمل ومواجهة 

التحديات التي صاحبت تفشي الوباء، كما نسعى للتحقق من استيعاب 
الموظفين لكافة جوانب العمليات التشغيلية بالبنك بما في ذلك الجوانب 

المتعلقة باألسواق والعمالء والمبادرات.

ويتعاون الخبراء المختصون وكبار الشركات في القطاع مع بنك أبوظبي األول 
لسد الفجوة في المهارات المطلوبة ووسائل التعليم. ويشارك كبار المسؤولين 

التنفيذين مشاركة فاعلة في إعداد المحتوى وتقييم تأثيره والفائدة المرجوة 
منه. وتضمن استراتيجية البنك تطبيق التحسينات السلوكية الضروية لتعزيز األداء 

في العمل.

أبرز األعمال
وفي عام 2021، طبقنا مجموعة متنوعة من مبادرات التعليم والتطوير تشمل 

ما يلي:

بدء دورة تعليمية في حماية المستهلك: تقديم جلسات مخصصة عن 	 
الوعي بأنشطة االحتيال لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد وموظفي 
خدمة العمالء. باإلضافة إلى تقديم موضوعين آخرين، أحدهما للموظفين 

من كافة قطاعات البنك ويغطي مبادئ التنظيم والمعايير واآلخر هو 
تحليل مفصل للمسؤوليات المتخصصة ويختص بموظفي خدمة العمالء.

مبادرات رفع الوعي بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 	 
الشركات: طرح البنك دورة تدريبية للموظفين من كافة قطاعات العمل 

بالبنك لتثقيفهم عن مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات ليلتحق بعدها الموظف بجلسات متخصصة عن الحوكمة تكون 

مخصصة للفرق التي تدعم خارطة طريق البنك في مجال الحوكمة.

االحتواء المالي
يسعى بنك أبوظبي األول إلى مساعدة أفراد المجتمع وجميع الشركات بغض 

النظر عن المنشأ في الحصول على الخدمات والمنتجات المالية الميسورة 
والنافعة، وهدفنا تعزيز الوضع االقتصادي ورفع مستوى الثقافة المالية في 

المجتمعات المحلية وخاصة للفئات المهمشة ماليا. 

ويحقق البنك هذا الهدف من خالل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات 
وتوسيع نطاق الحلول الرقمية وتنفيذ فعاليات التثقيف المالي وتنظيم 
محاضرات يقدمها مختصون مصرفيون يتحدثون فيها مع العمالء بلغتهم.

اإلجراءات الرئيسية

بطاقة راتبي
نقدم بطاقة راتبي وهي مصصمة لدفع رواتب الموظفين من ذوي األجور 	 

المنخفضة الذين ال تتوفر لهم الحسابات المصرفية، وُتستخدم البطاقة في 
السحب من أجهزة الصرف اآللي وأيضا كبطاقة خصم لدفع المشتريات 

في مختلف دول العالم. 
وفي عام 2021، أصدرنا 762 ألف بطاقة راتبي مسبقة الدفع ليصل 	 

إجمالي عدد البطاقات الفعالة إلى 1.7 مليون ويصل إجمالي المعامالت 
على البطاقات إلى 17 مليار درهم.

بطاقة توزيع المعونة االجتماعية
استفاد البنك من المنصة الرقمية األولى لهيئة أبوظبي للدعم االجتماعي 	 

حيث قام بالتوسع في دفعات المساعدة االجتماعية لذوي الدخل 
المحدود في اإلمارات من خالل بطاقة مسبقة الدفع صادرة عن البنك. 

أصدر البنك أكثر من 5900 بطاقة حتى اآلن بإجمالي رصيد إيداع 600 	 
مليون درهم في عام 2021.

صندوق خليفة
يواصل بنك أبوظبي األول دعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع وهو أحد 	 

الجهات الحكومية في أبوظبي حيث قدم البنك قروضا مؤمنة مدتها 3 - 
5 سنوات لدعم مشروعات ريادة األعمال ألصحاب الشركات الصغيرة. 

في الوقت الحالي يدير الفريق المختص بالبنك 50% من محفظة أعمال 	 
الصندوق ويخطط لزيادة حصته في المحفظة بنسبة 8 - 10% سنويا.

بطاقة DWallet مسبقة الدفع
بالتعاون بين قطاع البطاقات مسبقة الدفع ووزارة الموارد البشرية 	 

والتوطين، أطلق البنك بطاقة DWallet مسبقة الدفع المخصصة لدفع 
رواتب العمالة المساعدة في كافة أنحاء الدولة. 

وتوفر البطاقة للعمالة المساعدة إمكانية الحصول على رواتبهم بطريقة 	 
آمنة وفعالة. وقد أصدر البنك 13 ألف بطاقة في عام 2021 وأبرم 

شراكة مع شركة لولو للصرافة لتقديم خدمة إعادة تعبئة البطاقات لكفيل 
العمالة المساعدة.
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نبذة عامة رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أقدم تقرير حكومة الشركات السنوي لعام 
2021 لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.

بصفتنا أعضاء في مجلس اإلدارة، فإننا ندرك بأن حوكمة الشركات الجيدة ذات 
قيمة أساسية لتسيير أعمالنا، وهي جزء رئيسي في استراتيجيتنا وضرورية لضمان ثقة 

مساهمينا، عمالئنا وموظفينا. 

في سنة 2021، لقد عملنا عن كثب مع فريق اإلدارة العليا لتضمين إطار حوكمة 
الشركات في جميع مجاالت مجموعة بنك أبوظبي األول وتعزيز والرفع من شأن 

أعلى معايير السلوك األخالقي لخلق نمو مستدام طويل األجل لموظفينا وعمالئنا 
ومجتمعاتنا. 

إنجازاتنا في سنة 2021
في سنة 2021، لقد أشرفنا على عملية اعتماد وتطبيق لوائح وأنظمة حماية 

المستهلك لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في جميع خطوط أعمالنا 
وركزنا على االمتثال مع أنظمة ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن جهاتنا التنظيمية 

داخل وخارج دولة االمارات العربية المتحدة. وقد لعب بنك أبوظبي األول دورًا هامًا 
بصفته عضوًا في اتحاد مصارف اإلمارات، من خالل تقديم المشورة والنصائح بشأن 

مسائل حوكمة الشركات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وكما واصلت المجموعة توسعها وانتشارها الدولي، وإتمام عملية االستحواذ على 
بنك عوده مصر وإنشاء فروع ومكاتب تمثيلية في كٍل من إندونيسيا والصين. 

أجرى مجلس اإلدارة مراجعات دورية للسياسات الرئيسية، وتضمنت بما في ذلك 
إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، االمتثال، التدقيق الداخلي، اإلبالغ عن المسائل المالية 

والتعهد لضمان دقتها وتماشيها مع لوائح وأنظمة حوكمة الشركات والمعايير الدولية.

سنة 2022 واألعوام المقبلة 
كوننا أكبر بنك في دولة االمارات العربية المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية المساهمة 

في النمو والتنمية المستدامة. يتطلع مجلس اإلدارة قدمًا للعمل عن كثب مع 
مساهمينا، عمالئنا وموظفينا لمواصلة تحسين هيكل الحوكمة وضمان إيجاد ثقافة 

حوكمة راسخة ومتينة ضمن مجموعة بنك أبوظبي األول. 

نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفريق اإلدارة العليا 
والموظفين على التزامهم في تحسين ثقافة الحوكمة، والتي سنواصل بنائها في 

سنة 2022 وفي األعوام المقبلة.

 
طحنون بن زايد آل نهيان 

رئيس مجلس اإلدارة 

تدرك مجموعة بنك أبوظبي األول، بما في ذلك شركاتها التابعة والمكاتب التمثيلية 
والفروع الدولية بأن إطار عمل حوكمة الشركات المدروس والراسخ يساهم في تسهيل 

اتخاذ القرار الفعال وبناء عالقة قوية مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا من خالل 
هيكل الشفافية الذي يدعم اإلفصاحات عالية الجودة. وكما تدرك المجموعة بأنه 

يجب أن يكون لهذا اإلطار خصائص تساهم في الحوكمة الفعالة، أدوات لتناول مخاطر 
الحوكمة وتوفير هيكل متناسق ومتجانس سيتماشى مع مسؤوليات اإلدارة والرقابة 

في مجلس اإلدارة.

كونه أكبر بنك في دولة االمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك أبوظبي األول بالتطوير 
المستمر وتحقيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات ونزاهة األعمال والمهنية 

في بيئة سريعة التغير. يتماشى إطار حوكمة الشركات المعتمد من قبل مجلس 
اإلدارة مع األهداف اإلستراتيجية للبنك، وتعكس اإلرشادات التنظيمية المعمول بها، 
بما في ذلك المعمول بها لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي والجهات 
التنظيمية األخرى. حيث تم تصميمه ليعكس لوائح حوكمة الشركات ومعايير البنوك 

لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي لسنة 2019 )”لوائح حوكمة الشركات 
لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي”( بما في ذلك معايير الحوكمة 

الشرعية للمؤسسات اإلسالمية لشهر مايو 2020، كما أنه يغطي أحدث لوائح حماية 
المستهلك ومسؤوليات المعايير.

بموجب المادة 2 من لوائح حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي، يجب أن يضمن أعضاء مجلس اإلدارة امتالك البنك سياسات وعمليات حوكمة 

شركات قوية وراسخة تتناسب مع ملفه للمخاطر وأهميته الشاملة. تم إعداد إطار 
حوكمة الشركات في بنك أبوظبي األول وسياسة حوكمة الشركات الداعمة للوفاء 
في متطلب الشركات الماثل. يكون إطار الحوكمة القوي جيدًا مثل األشخاص الذين 
يقومون بتشغيله. والثقافة التي نعمل بها تدعم التزامنا لتبني روح القوانين واللوائح 

التي تنظم بنك أبوظبي األول.

تحدد قيم شركتنا الطريقة التي نزاول بها أعمالنا. ونسعى جاهدين ألن نكون قدوًة 
يحتذى بها إلظهار حوكمة الشركات الجيدة وإدراك أهمية الحوكمة الفعالة 

لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا ولنا كبنك. يشرف مجلس اإلدارة على 
بروتوكوالت حوكمة الشركات الشاملة للمجموعة، حيث توجه شؤون المجموعة 

ويعمل عن كثب مع اإلدارة التنفيذية لوضع األهداف االستراتيجية للمجموعة. 
خالل السنة، اعتمدت لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )”لجنة 

إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة”( إطار حوكمة الشركات للمجموعة 
المراجع والمحدث وسياسة حوكمة الشركات للمجموعة، وتقديم تفويض وتوقعات 
واضحة ومحدثة بخصوص كيفية مواصلة بنك أبوظبي األول في إدارة أعماله. وكما 

لديه مصفوفة تفويض الصالحيات الحصيفة والمراقبة عن كثب والتي تدعم الحاجة 
لالستقاللية في اتخاذ القرار وتصعيد التبليغ والمسائلة الفردية والجماعية المفصلة 
بشكٍل واضح واالمتثال مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها. في سنة 2021، 
لقد كان من دواعي سرور بنك أبوظبي األول أن يصبح شريكًا استراتيجيًا في معهد 

أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنظمة غير الربحية الرائدة 
في المنطقة لحوكمة الشركات، وفعالية مجلس اإلدارة في دعم وتعزيز أفضل 

الممارسات في حوكمة الشركات والتطوير االقتصادي في المنطقة.

في بنك أبوظبي األول، تعتبر الصالحية واالستقاللية للعمل ضمن بيئة خاضعة للرقابة 
أداًة هامًة وتساهم في تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة من قبل الخبراء المتخصصين 

في ذلك المجال ضمن المستويات المناسبة داخل البنك.
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إطار عمل حوكمة الشركات في بنك أبوظبي األول 

ينظم البنك من خالل إطار عمل يتألف من مجلس إدارة ولجان. كان التشديد في سنة 
2021 على مواصلة دعم تطوير اللجان من حيث اإلجراءات التشغيلية، بما في ذلك 

تطوير التسلسل اإلداري المحدد للجان مجلس اإلدارة. وكما تم التركيز على ضمان 
تلقي جميع اللجان للمعلومات الصحيحة في المستوى والوقت المناسبين حتى 

يتمكن األعضاء من اتخاذ القرارات المستنيرة. يبقى أمناء السر واللجان التابعين لمجلس 
اإلدارة يشغلون مناصب عليا في البنك وخبراء متخصصين. حيث ساعد هذا األمر في 

تحسين إدارة وجودة االجتماعات، ال سيما فيما يتعلق بتحضير االجتماعات وتدوين 
محاضر االجتماعات وحفظ السجالت والمسائلة بخصوص القرارات المتخذة. 

يتم تحديث الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة سنويًا 
وكان التركيز في سنة 2021 لمراجعة وتحديث هذه المستندات لالمتثال مع لوائح 
الشريعة إلسالمية لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي ولوائح ومعايير 

حماية المستهلك. يمكن االطالع على الضوابط المنظمة المحدثة على موقعنا 
اإللكتروني تحت قسم ”إطار عمل حوكمة الشركات”.

يتم تحديث الضوابط المنظمة للجان اإلدارية كل سنتين. تمت مراجعة الضوابط 
المنظمة في سنة 2021 لضمان تماشيها مع لوائح مصرف االمارات العربية المتحدة 

المركزي وأفضل ممارسات الحوكمة من حيث العضوية واألداء والمسؤوليات. 

يحدد إطار حوكمة الشركة المسؤوليات والمحاسبات لمجلس اإلدارة واألعضاء األفراد 
في مجلس اإلدارة؛ اللجان التابعة لمجلس اإلدارة؛ اللجان التنفيذية واللجان اإلدارية 

الداعمة لها؛ ووظائف دعم ومراقبة المنظمة.
 

تعد الجمعية العمومية السنوية جزءا مهمًا إلطار عمل حوكمة الشركات لدى بنك 
أبوظبي األول )”االجتماع”(. هذه الفرصة لتعامل المساهمين مع مجلس اإلدارة 
وتقديم استفساراتهم. عقد بنك أبوظبي األول اجتماعًا واحدًا فيما يتعلق بالسنة 
المالية 2020. وعقد االجتماع في تاريخ 28 فبراير 2021، وكان لديه العديد من 

األغراض، ومنها مراجعة واعتماد الكشوفات المالية المدققة لمجموعة بنك أبوظبي 
األول للسنة المالية وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين. إضافًة إلى ذلك، 

قدم مجلس اإلدارة توصياته بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 74 فلس لكل سهم )أكثر من 8 
مليارات توزيعات نقدية( وفقًا لهدف واستراتيجية البنك بما يتماشى مع أهداف البنك 

المستدامة طويلة األجل وخطط النمو المستقبلية مع مصالح المساهمين.

لقد اعتمد المساهمون أجور مجلس اإلدارة. وكذلك تم طرح واعتماد التقرير السنوي 
للجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الهيئة 

العليا الشرعّية التابعة لمصرف االمارات العربية المتحدة المركزي. باإلضافة إلى اعتماد 
قرارات خاصة أخرى باعتبارها جزءا من جدول أعمال االجتماع. 

الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
بموجب لوائح حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، 

اعتمد مجلس اإلدارة بأن يتضمن إطار عمل مخاطر الحوكمة على نهج ”خطوط الدفاع 
الثالثة” بما في ذلك اإلدارة العليا لخطوط األعمال، وظائف إدارة المخاطر واالمتثال 

ووظيفة تدقيق داخلي مستقل وفعال. نموذج خطوط الدفاع الثالثة هو أداة 
مستخدمة في جميع أرجاء العالم من قبل البنوك والمؤسسات المالية األخرى لدعم 
كيفية إدارة المخاطر وأدوار ومسؤوليات األعمال ووظائف التمكين ووظائف الرقابة.

تتضمن الوظائف الهامة التي تشكل نظام الرقابة؛ التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر 
واالمتثال والشؤون القانونية وحوكمة الشركات. تقدم وظائف الرقابة داخل بنك 
أبوظبي األول تقارير وظيفية إلى مجلس اإلدارة أو اللجان المعنية، وتقديم تقارير 

إدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. تتطلب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن تعمل وظائف الرقابة بشكٍل منفصل 
عن األعمال )والتي يتم تحقيقها من خالل خطوط الدفاع الثالثة( وأن يكون لرؤساء 

وظائف الرقابة تسلسل إداري مباشر مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس اإلدارة. على 
سبيل المثال، يقدم مسؤول إدارة المخاطر لدى المجموعة تقارير وظيفية إلى لجنة 

المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، مما 
يعني أن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر يتم تصعيدها ورفعها إلى لجنة المخاطر 
واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة من قبل رئيس إدارة المخاطر للمجموعة، بينما يتم 

إحالة التوظيف وتطوير الكفاءات وإعداد الموازنة وما إلى ذلك، إلى الرئيس التنفيذي 
للمجموعة. وبالمقابل، يملك رئيس قسم االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع 
لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. 

تم تضمين التسلسل اإلداري في الضوابط المنظمة للجنة التابعة لمجلس اإلدارة.

تتضمن الوظائف الهامة التي تشكل نظام الرقابة؛ التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر 
واالمتثال والشؤون القانونية وحوكمة الشركات. تقدم وظائف الرقابة داخل بنك 
أبوظبي األول تقارير وظيفية إلى مجلس اإلدارة أو اللجان المعنية، وتقديم تقارير 

إدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. تتطلب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن تعمل وظائف الرقابة بشكٍل منفصل 
عن األعمال )والتي يتم تحقيقها من خالل خطوط الدفاع الثالثة( وأن يكون لرؤساء 

وظائف الرقابة تسلسل إداري مباشر مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس اإلدارة. على 
سبيل المثال، يقدم مسؤول إدارة المخاطر لدى المجموعة تقارير وظيفية إلى لجنة 

المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، مما 
يعني أن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر يتم تصعيدها ورفعها إلى لجنة المخاطر 
واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة من قبل رئيس إدارة المخاطر للمجموعة، بينما يتم 

إحالة التوظيف وتطوير الكفاءات وإعداد الموازنة وما إلى ذلك، إلى الرئيس التنفيذي 
للمجموعة. وبالمقابل، يملك رئيس قسم االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع 
لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. 

تم تضمين التسلسل اإلداري في الضوابط المنظمة للجنة التابعة لمجلس اإلدارة.

تقدم لجان المخاطر واالمتثال تقارير ربع سنوية إلى لجنة المخاطر واالمتثال التابعة 
لمجلس اإلدارة. وبالمقابل، يقدم قسم التدقيق تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق 

التابعة لمجلس اإلدارة. وتقوم كال من لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة  ولجنة 
المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة بتبليغ مجلس اإلدارة بأي مسائل هامة عند 

االقتضاء واللزوم.

سياسة حوكمة الشركات
لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات الحصيفة والرشيدة، تم وضع سياسة قوية تتضمن 

بعض العناصر التالية:

1. النظام األساسي للمجموعة
النظام األساسي لمجموعة بنك أبوظبي األول والذي اعتمده مصرف االمارات العربية 
المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع والمساهمين في الجمعية العمومية 

السنوية، والذي يعتبر بأنه المستند التأسيسي لبنك أبوظبي األول، التي تحدد اللوائح 
الخاصة بعملياته وتحدد الغرض من بنك أبوظبي األول. 

يحدد النظام األساسي كيفية إنجاز المهام داخل الشركة، بما في ذلك عملية تعيين 
أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع السجالت المالية واألعمال في المجموعة.

2. التراخيص
بنك أبوظبي األول مسجل لدى دائرة التنمية االقتصادية تحت الرخصة التجارية رقم: 
CN-1001897، وكذلك بنك أبوظبي األول مسجل كشركة مساهمة خاصة لدى 

هيئة األوراق المالية والسلع  ومرخص كبنك تجاري من قبل الجهة المنظمة الرئيسية؛ 
مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.

3. مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
يتضمن تقديم القيادة والتوجيهات للمجموعة؛ ما يلي: الموافقة من استراتيجية 

المجموعة وقابليتها للمخاطرة، مراقبة أداء األعمال وإطار العمل للمخاطر والتحكم 
وتوفير تحدي فعال للجنة التنفيذية لدى البنك.

4. اللجان اإلدارية للمجموعة والشركات التابعة
مســاعدة مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمجموعة )اللجنة التنفيذية للمجموعة( 

في تشــغيل وإدارة البنك. ويتضمن هذا األمر توفير اإلشــراف على األداء المالي وإطار 
العمــل للمخاطــر والتحكــم في جميع  أعمال البنك ، وتتضمن بما في ذلك أعمال 

شركاته التابعة.

5. إطار عمل تفويض الصالحيات في المجموعة
يحدد ويحكم تفويض الصالحيات في المجموعة، من حيث الصالحيات المالية وغير 

المالية والوكاالت القانونية والمفوضين بالتوقيع بالنيابة عن البنك.

6. ضوابط الحوكمة
يتبنى بنك أبوظبي األول أيضًا مجموعًة من السياسات واإلجراءات والعمليات التي 

تساعد في تحديد كيفية عمل الحوكمة في المجموعة.

تم إعداد واعتماد سياسة حوكمة الشركات من قبل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 
التابعة لمجلس اإلدارة في شهر يناير 2021. ويتم مراجعة السياسة على أساس سنوي.

إدراج نموذج خطوط الدفاع الثالثة في إطار عمل حوكمة المخاطر لدى مجموعة بنك أبوظبي األول: 

لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة

مجلس اإلدارة

لجنة مجلس اإلدارة / لجنة المخاطر واالم�ثال التابعة لمجلس اإلدارة

ي
ق الخارج

التدقي

ظمة
ت المن

الجها

خط الدفاع الثاني
اإلش�اف على المخاطر

المسؤولية تحمل المخاطر 
وإدارة الضوابط وضع المعا�ير واإلرشادات

الدور

الهيكل التنظيمي

خط الدفاع األول
ملكية المخاطر

إدارة مخاطر المجموعة، ام�ثال
المجموعة، ا�تمان المجموعة

وظائف المجموعة:

خط الدفاع الثالث
ضمان المخاطر

تقديم الضمان

التدقيق الداخلي 
للمجموعة

التدقيق الداخلي

وحدات العمل 
(بما في ذلك مخاطر الخط األول)، 

تطو�ر المجموعة، 
منطقة مد�ر العمليات، منطقة

 المد�ر المالي، الموارد
 البش��ة للمجموعة، نماذج 

وظائف خط 
الدفاع األول والدعم

 التحدي

التحقق 
(خط الدفاع

األول والثاني)

الدعم

 التحدي
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نبذة عن مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي لبنك أبوظبي األول 

بموجب النظام األساسي لمجموعة بنك أبوظبي األول وبموجب القانون االتحادي 
رقم: )2( لسنة 2015 بخصوص الشركات التجارية وتعديالته، والمرسوم بقانون اتحادي 

رقم: 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية 
ولوائح ومعايير حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في 

شهر سبتمبر 2019 )”لوائح حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي”(، يتألف مجلس إدارة بنك أبوظبي األول )”مجلس اإلدارة”( من 11 عضوًا. تم 
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات في الجمعية العمومية المنعقدة في 

شهر فبراير 2020. اعتمدت الجمعية العمومية السنوية 2021 تعيين سعادة أندريه 
جورج صايغ كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل بداًل عن العضو المستقيل 

سعادة عبد الحميد سعيد )قدم استقالته في إبريل 2020(. 

يفي تشكيل مجلس اإلدارة بممارسات حوكمة الشركات المقبولة عمومًا المتعلقة 
بفصل الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة وأغلبية العضوية من أعضاء مجلس اإلدارة 

غير التنفيذيين، المواطنين اإلماراتيين وأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

يتراس مجلس اإلدارة رئيسًا مستقاًل يتم اختياره من بين األعضاء. ويملك الرئيس صالحية 
العمل والتحدث في مجلس اإلدارة؛ بما في ذلك المشاركة في اإلدارة العليا لبنك 

أبوظبي األول وتسهيل التواصل بين مجلس اإلدارة ومساهميه، وعقد االجتماعات أو 
إرسال مندوب مفوض بالنيابة عنه )الرئيس التنفيذي للمجموعة( مع ممثلين عن الجهات 

المنظمة لبنك أبوظبي األول، حسب االقتضاء، ويتضمن بما في ذلك مصرف االمارات 
العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع .

يعمل الرئيس قائدًا لمجلس اإلدارة وهو مسؤول عن فعاليته بشكٍل عام. يضمن الرئيس 
اتخاذ قرارات مجلس اإلدارة على أساس صحيح ومستنير، ويشجع ويعزز المناقشة 

النقدية ويضمن إمكانية التعبير عن اآلراء المخالفة بحرية أثناء عملية صنع القرار.

في حال غياب الرئيس، يترأس نائب الرئيس اجتماعات مجلس اإلدارة.

يملــك الرئيــس صالحية العمل والتحدث في مجلس اإلدارة؛ بما في ذلك المشــاركة 
فــي اإلدارة العليــا للبنك. يعلب الرئيــس دورًا محوريًا في ضمان تحديث مجلس اإلدارة 

بالقــرارات واإلجراءات المتخذة بين اجتماعات مجلس اإلدارة. وكما يشــرف الرئيس 
علــى جــدول اعمال االجتماعات، حيث يضمن أن تعكس الطبيعة االســتراتيجية لعمل 

مجلس اإلدارة. 

االمتثال مع لوائح حوكمة الشركات لمصرف االمارات العربية المتحدة المركزي 
وأفضل الممارسات الدولية، لقد تم تعديل الضوابط المنظمة للجنة المكافآت 

والترشيحات في بنك أبوظبي األول لضمان أن يأخذ البنك في عين االعتبار المرشحين 
من أي جنس ومن مجموعة متنوعة من الخلفيات، حيث يضمن أن تشغل اإلناث %20 

على األقل من عضوية مجلس اإلدارة.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
يكون مجلس اإلدارة ككل مسؤواًل عن توجيه بنك أبوظبي األول وشركاته التابعة 	 

)يشار إليهم معًا بـ ”بنك أبوظبي األول”( من أجل تحقيق رؤية بنك أبوظبي األول. 
وتحقيقًا لهذه الغاية، يضمن مجلس اإلدارة أن تكون القيادة االستراتيجية لبنك 
أبوظبي األول والسالمة المالية والحوكمة واإلشراف اإلداري والتحكم ثابتة 

وراسخة وفعالة.
يكون مجلس اإلدارة ككل مسؤواًل عن نجاح بنك أبوظبي األول على المدى 	 

البعيد وتسليم قيمة مستدامة للمساهمين والعمالء وضمان التحكم الفعال على 
أعمال البنك الكاملة.

يحدد مجلس اإلدارة أسلوب وقيم ومعايير المجموعة ويضمن فهم والوفاء 	 
بالتزاماتها تجاه مساهميها والجهات المنظمة لها والجهات األخرى.

يجب أن يعمل أعضاء مجلس اإلدارة بنزاهة وممارســة واجباتهم برعاية وســرية 	 
ووالء وانتمــاء. وكجــزء من هذه الواجبــات، يجب أن يعملوا ويتصرفوا بما 

يصــب فــي مصلحة مســاهميه، عمالئه وموظفيه مع الوفاء في ذات الوقت 
التنظيمية.  بالتوقعات 

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية رفع مستوى التوعية واإلدراك والتأكيد 	 
على زيادة أهمية حماية حقوق العمالء، والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من ثقافة 

حوكمة الشركات لدى بنك أبوظبي األول من خالل تعزيز السلوك المؤسسي 
اإليجابي، وتعيين الموظفين المؤهلين بشكٍل مناسب، وتقديم التدريب الالزم، 

وضمان توفير هيكل تنظيمي مناسب ووضع سياسات وإجراءات واضحة وإنشاء 
آليات مناسبة للمراقبة والتحكم. 

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية تنفيذ وتطبيق ثقافة إدارة المخاطر الفعالة 	 
وإطار عمل التحكم الداخلي في جميع أرجاء البنك والمجموعة على حٍد سواء، 

فيما يتعلق باللوائح والمعايير المعمول بها. من أجل تعزيز ثقافة شركات صحيحة 
وسليمة، يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إنشاء ”األسلوب” من األعلى من خالل: 

اإلعداد واإللتزام بقيم الشركة ووضع التوقعات بحيث يتم تنفيذ 	 
جميع األعمال بطريقة قانونية ومهنية، واإلشراف على التزام 

الموظفين بتلك القيم؛ و  
تقديم التوجيهات واإلشراف على تنفيذ فاعلية وااللتزام باللوائح 	 

والمعايير المعمول بها والمعروضة من خالل بيانات العمالء 
والخبرات والشكاوى الرئيسية، حيث يجب تسجيل وتدوين ردود 

مجلس اإلدارة عليها؛ 
تعزيز حس الوعي واإلدراك بالمخاطر داخل ثقافة إدارة مخاطر قوية 	 

ووضع التوقعات التي يكون جميع الموظفين مسؤولين عنها 
لضمان تشغيل البنك ضمن إطار عمل حوكمة المخاطر والقابلية 

للمخاطر وحدود المخاطر؛
ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة لتعميم قيم الشركات والمعايير 	   o

المهنية ومدونات قواعد السلوك التي يعتمدها مجلس اإلدارة جنبًا 
على جنب مع السياسات الداعمة في جميع أرجاء البنك؛

ضمان دراية الموظفين باإلجراءات التأديبية المناسبة أو اإلجراءات 	 
األخرى في حال ارتكابهم سلوكيات غير مقبولة ومخالفات 

وتجاوزات؛
ضمان مالئمة ومقبولية وإمكانية تقديم أفضل الخدمات لجميع 	 

فئات العمالء داخل البنك، بما في ذلك أعمال التمويل اإلسالمي 
والفئات المستضعفة؛ و

تناول أي قرار مرفوع من اإلدارة العليا أو اللجان اإلدارية التابعة 	 
لمجلس اإلدارة والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي على 

محافظ عمالء بنك أبوظبي األول مع األخذ بعين االعتبار أفضل 
مصلحة للعمالء من أي منظور، ويشمل بما في ذلك عل سبيل 
المثال ال الحصر؛ المسائل المالية أو التشغيلية أو االستراتيجية أو 

المسائل المتعلقة بالسمعة.  
أن يضمن مجلس اإلدارة وجود عملية مناسبة ومالئمة لدى بنك أبوظبي األول عند 	 

اختيار اإلدارة العليا، وتتضمن بما في ذلك رؤساء وظائف إدارة المخاطر، االمتثال 
والتدقيق الداخلي والحفاظ على خطط تعاقب المناصب في اإلدارة العليا.

أن يضمن مجلس اإلدارة امتثال بنك أبوظبي األول مع معايير حوكمة الشريعة 	 
اإلسالمية ووجود إطار عمل حوكمة شرعية يتناسب مع حجم عمليات بنك 

أبوظبي األول ومدى تقبله للمخاطر.

* يقدم قسم إدارة مخاطر المجموعة التقارير الوظيفية إلى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة.  
** يملك قسم االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 

الخدمات المصرفية 
لألفراد

الخدمات المصرفية 
الخاصة الدولية

الخدمات المصرفية 
للشركات واألعمال 

التجارية والدولية
الخدمات المصرفية 

لالستثمار
قسم االئتمان

 في المجموعة
القسم المالي
 للمجموعة 

الموارد البشرية
 للمجموعة 

عمليات االندماج 
واالستحواذ في 

المجموعة
مكتب تشغيل
 المجموعة 

إدارة مخاطر
 المجموعة* 

امتثال
 المجموعة**

 لجنة المكافآت 
 والترشيحات التابعة

لمجلس اإلدارة

 لجنة ادارة المخاطر و
 اإلمتثال التابعة
لمجلس اإلدارة

 لجنة الرقابة الشرعيةمجلس اإلدارة
الداخلية

 لجنة التدقيق التابعة
لمجلس اإلدارة

التدقيق
 الداخلي

للمجموعة

 اللجنة اإلدارية
 التابعة لمجلس

اإلدارة

الرئيس التنفيذي
للمجموعة 
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االستقاللية
في بنك أبوظبي األول، نتبع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات 

العربية المتحدة المركزي من أجل تقييم استقاللية مجلس إدارتنا. وفقًا لهذه المعايير، 
في سنة 2021، اعتبر تسعة من أصل أحد عشر عضوًا من أعضاء مجلس اإلدارة في 

بنك أبوظبي األول بأنهم مستقلين، ألنهم ال يملكون أي عالقة مع البنك أو المجموعة 
قد تؤدي لحصولهم على منافع من شأنها التأثير على قراراتهم. وال يقبعون تحت أي 

تأثير غير مبرر، سواًء أكان داخليًا أم خارجيًا، ملكيًة أو تحكمًا، قد تحول دون ممارسة عضو 
مجلس اإلدارة للكم الموضوعي. 

من أجل تحديد االستقاللية، يجب على كل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أن يقدم 
إفصاحًا سنويًا واحدًا على األقل عن جميع المعلومات ذات الصلة إلى أمين سر مجلس 

اإلدارة وإلى قسم حوكمة الشركات في المجموعة. 

وقائع

جميع األعضاء في مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.	 
تسعة من أصل أحد عشر عضوًا من أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء مستقلين وفقًا للمعايير التي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.	 
ال يجوز أن يشغل أي عضو المنصب في مجلس اإلدارة ألكثر من 12 سنة متتالية )أربع دورات كل دورة ثالث سنوات(.	 
جميع األعضاء في مجلس اإلدارة من حملة الجنسية اإلماراتية. 	 
يتكون مجلس اإلدارة من أربع لجان.	 
أجرى مجلس اإلدارة تقييمًا سنويًا. 	 
عقد مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة 21 اجتماعًا في سنة 2021، منها 7 اجتماعات لمجلس اإلدارة.	 
تم بدء تنفيذ تطبيق ناسداك بورد فانتج على مجلس اإلدارة واللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة. 	 
تم بدء تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية لمجلس اإلدارة في سنة 2021. 	 
اعتمد مجلس اإلدارة استراتيجية خمس سنوات. 	 

السير الذاتية ألعضاء مجلس االدارة

سمو الشيخ

طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

معالي

جاسم محمد بوعتابة الزعابي 
عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

معالي

الشيخ محمد بن سيف 
بن محمد آل نهيان

نائب رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

ن رئيس مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في  ُعيِّ
مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.

أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ
24 فبراير 2020.

 
العضوية في لجان مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات التابعة 	 
لمجلس اإلدارة

 

المسيرة المهنية
يشغل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان منصب 

رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي األول ش.م.ع. كما 
يرأس أعمال رائدة أخرى في أبوظبي مع التركيز 

على قطاعات النمو االستراتيجي إلقتصاد اإلمارة. 
و يشغل سموه منصب مستشار األمن القومي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة . كذلك هو عضو 
مجلس إدارة في المجلس األعلى للشؤون المالية 

واإلقتصادية في أبوظبي.

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
 أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 

24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة	 
عضو في لجنة المكافأت والترشيحات 	 

التابعة لمجلس اإلدارة

 
المسيرة المهنية

معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 
هو خبير أعمال واسع المعرفة ويتمتع بخبرة 

تزيد عن 17 عامًا في أعمال العائلة والعقارات 
واالستثمارات. 

يتعامــل معاليه في األعمــال المالية والعقارية 
واالســتثمارية ويدير بنفســه العديد من المشاريع 

ذات الصلــة فــي جميع أنحاء دولة االمارات 
المتحدة.  العربية 

التعيينات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية 	 

للتأمين.
رئيس لجنة إدارة المخاطر في شركة 	 

أبوظبي الوطنية للتأمين.

التعليم
بحمل معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل 
نهيان شهادة في االقتصاد الدولي والتاريخ من 

الجامعة األمريكية في باريس، فرنسا.

 عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة

المسيرة المهنية
معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي هو رئيس 

دائرة المالية في أبوظبي. يعتبر معاليه قائدًا 
رئيسيًا في القطاع االقتصادي والمالي في دولة 

االمارات العربية المتحدة. في منصبه كرئيس 
دائرة المالية في أبوظبي، يكون معالي الزعابي 

مسؤواًل عن دفع ثقافة االستدامة المالية في 
جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة والحفاظ 
على موازنة قوية لإلمارة. وتقلد معاليه مسبقًا 

العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك العمل 
كرئيس المكتب التنفيذي إلمارة أبوظبي. وكما 
شغل معاليه منصب المدير العام للهيئة الوطنية 

لألمن السيبراني ولقد لعب دورًا في القيادة العليا 
لدى مبادلة. 

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مصرف االمارات العربية المتحدة 	 

المركزي.
أمين عام المجلس األعلى للشؤون المالية 	 

واالقتصادية والتوازن االقتصادي.
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.	 
رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد	 
رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية	 
رئيس مجلس إدارة اتصاالت	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

القابضة
عضو في مجلس إدارة شركة أدنوك.	 
عضو في لجنة مجلس التعليم والموارد 	 

البشرية

التعليم
يحمل معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا ودرجة الماجستير في إدارة 

األعمال من كلية لندن لألعمال.
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معالي
د. سلطان احمد الجابر 

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
الشيخ أحمد محمد سلطان 

سرور الظاهري 
عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
جاسم محمد الصديقي

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
خليفة سلطان أحمد
 سلطان السويدي

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
محمد ثاني مرشد
 غانم الرميثي 

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة 	 

لمجلس اإلدارة 
 

المسيرة المهنية 
يشغل معالي د. سلطان أحمد الجابر منصب عضو 

في مجلس الوزراء االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 

المبعوث اإلماراتي الخاص للتغير المناخي. وكما 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة 

بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. وقد شغل 
منصب الرئيس التنفيذي بمنصة “طاقة“ في 

شركة مبادلة لالستثمار. وأثناء عمله في شركة 
مبادلة لالستثمار، لقد أسس مصدر، مبادرة الطاقة 
المتجددة الرائدة في أبو ظبي. وكما شغل رئيس 

مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي من الفترة 
بين 2009 إلى 2019. وكما عمل معاليه في 

الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم 
المتحدة المعني بالطاقة المستدامة للجميع. حصل 

على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة األمم 
المتحدة الرائدة “بطل األرض“ في سنة 2012.

 
التعيينات الخارجية

رئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات للتنمية	 
رئيس مجلس إدارة مصدر	 
رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد 	 

للذكاء االصطناعي
عضو في مجلس إدارة المجلس األعلى 	 

للشؤون المالية واالقتصادية بإمارة أبوظبي
عضو في مجلس إدارة شركة اإلمارات 	 

العالمية لأللمنيوم
عضو في مجلس إدارة جهاز اإلمارات 	 

لالستثمار

التعليم
يحمل معالي د. سلطان أحمد الجابر درجة 

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة 
جنوب كاليفورنيا، ودرجة الدكتوراه في األعمال 

واالقتصاد من جامعة كوفنتري، ودرجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا في 

لوس أنجلوس.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة  
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس 	 

اإلدارة

 
المسيرة المهنية

لقد شغل سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور 
الظاهري منصب وكيل دائرة الخدمات االجتماعية 

والمباني التجارية للفترة من 1996 حتى 2009. 
ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بن 

سرور الهندسية.

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

الوطنية للفنادق
عضو في مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 	 

لالتصاالت )اتصاالت(
عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

للمرطبات المحدودة )بيبسي كوال(
عضو في مجلس إدارة شركة الظفرة 	 

للتأمين
عضو في مجلس إدارة مجموعة الظاهري	 

التعليم
يحمل سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور 

الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. 

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس 	 

اإلدارة 

المسيرة المهنية 
يشتهر سعادة جاسم محمد الصديقي بنهجه 

الديناميكي والمبتكر بعدما كان رائدًا في العديد 
من استراتيجيات االستثمار في المنطقة. ويشغل 
سعادته منصب الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، 

المنصة الرائدة في إدارة األصول والخدمات 
المصرفية االستثمارية، برأس مال 14 مليار دوالر 

أمريكي كأصول تحت إدارته. 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي	 
رئيس مجلس إدارة البنك الخليجي التجاري 	 

)المنامة، البحرين(
رئيس مجلس إدارة سالمة الشركة 	 

االسالمية العربية للتأمين
رئيس مجلس ادارة شركة اشراق لالستثمار	 
رئيس مجلس إدارة شركة إنترتينر	 
عضو في مجلس إدارة دانة غاز	 
عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 	 

أبوظبي

التعليم
يحمل سعادة جاسم محمد الصديقي درجة 

البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية من 
جامعة ويسكونسن ماديسون ودرجة الماجستير 

في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة 
كورنيل. وكما عمل معاليه محاضرًا مرموقًا في 

معهد البترول الكائن في أبوظبي.

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة	 
عضو في لجنة المكافآت والترشيحات 	 

التابعة لمجلس اإلدارة
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة

المسيرة المهنية
سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي هو 

المدير العام لشؤون االستثمار بصندوق أبوظبي 
للتقاعد. وقبل ذلك شغل منصب المدير التنفيذي 

في دائرة الحاالت الخاصة العالمية في شركة 
مجلس ابوظبي لالستثمار ش م ع.

التعيينات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شركة آيس فيوتشرز 	 

أبوظبي

التعليم
يحمل سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان 

السويدي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة 
األعمال )المالية( درجة ماجستير في تخصص المالية 

من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية 
ومحلل مالي معتمد.

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس 	 

اإلدارة 

 المسيرة المهنية 
لقد ساهم سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي 

في نمو مجتمع األعمال في أبوظبي من خالل 
عدد من المناصب المحورية التي شغلها في 

مجتمع األعمال في أبوظبي. وكما شغل منصب 
رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية 	 

الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد 	 

يونيليفر
نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي	 
رئيس مجلس إدارة شركة ألفاظبي القابضة 	 

ش.م.ع

التعليم
يحمل سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي درجة 

البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال.
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سعادة
محمد سيف السويدي 

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
وليد المقرب المهيري

عضو مجلس إدارة غير مستقل وغير تنفيذي

سعادة
أندريه جورج صايغ

عضو مجلس إدارة غير مستقل وغير تنفيذي

الكفاءات 
من أجل ضمان توافق كفاءات مجلس اإلدارة مع التحديات التي يواجهها البنك والتي 

سوف يواجهها في السنوات الالحقة، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات التابعة 
لمجلس اإلدارة بتقييم كفاءات أعضاء مجلس اإلدارة على أساٍس سنوي. من المهم 
للبنك أن يملك أعضاء مجلس اإلدارة التوازن الصحيح بين المهارات والتنوع والخبرات. 

يتم تقييم جميع أعضاء مجلس اإلدارة سنويًا من قبل لجنة المكافأت والترشيحات 
التابعة لمجلس اإلدارة وفقًا للمعايير التالية: 

الخبرة التنفيذية 	 
الشؤون المصرفية / المالية / التدقيق / المخاطر 	 
تكنولوجيا المعلومات والرقمية والتكنولوجيا 	 
الحوكمة وإدارة أصحاب المصلحة 	 

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس 	 

اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس 	 

اإلدارة

المسيرة المهنية 
يشغل سعادة محمد سيف السويدي حاليًا 

منصب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، 
وهي مؤسسة مالية مستقلة أنشأتها حكومة 

أبوظبي في عام 1971. يملك أكثر من 30 عامًا 
من الخبرات الراسخة والمتينة في مجال التمويل 

وإدارة األعمال وتطوير البنية التحتية وإدارة 
األنشطة المؤسسية، وكما قاد معاليه الصندوق 
في تحقيق جهوده الرامية إلى إنفاق مساعدات 
إنمائية تزيد عن 150 مليار درهم إماراتي، استفاد 

منها 103 دولة. ناهيك عن أنه أدار ببراعة الموارد 
المالية لصندوق أبوظبي للتنمية والتي تقدر 

بمليارات الدوالرات.
  

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي 	 

لالستثمار والتجارة الخارجية )المصرف(
نائب المحافظ في مجلس محافظي البنك 	 

اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتي
نائب رئيس مجلس إدارة 	 

شركة حديد اإلمارات
عضو في مجلس إدارة مصرف 	 

اإلمارات للتنمية
عضو في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية	 
عضو في مجلس إدارة نادي 	 

الجزيرة الرياضي الثقافي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

لالستثمارات السياحية
رئيس شركة أبوظبي وأوزبكستان لالستثمار	 

 
التعليم

يحمل سعادة محمد سيف السويدي درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

كاليفورنيا بابتيست في الواليات المتحدة.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فبراير 2021.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس 	 

اإلدارة
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة
 

المسيرة المهنية 
سعادة أندريه جورج صايغ هو مدير تنفيذي متمرس 

يتمتع بخبرة تزيد عن ثالثة عقود في الخدمات 
المصرفية والمالية. شغل مؤخرًا منصب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي األول، 
قبل تقاعده في شهر يناير 2021. لقد لعب دورًا 

محوريًا في اندماج بنك الخليج األول مع بنك 
أبوظبي الوطني لتأسيس بنك أبوظبي األول. لقد 

عمل في بنك أبوظبي األول والبنك السابق، بنك 
الخليج األول، بامتياز لمدة 20 عامًا، وتقلد العديد 

من المناصب اإلدارية التنفيذية العليا، بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي في بنك الخليج األول للفترة 

من 2006 إلى 2017. وتتضمن خبراته السابقة، 
مناصب عليا في العديد من المؤسسات المالية 

الدولية الرائدة ، بما في ذلك سيتي بنك.
 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بالي	 

التعليم
يحمل سعادة أندريه جورج صايغ درجة بكالوريوس 
في العلوم المالية ودرجة الماجستير في تمويل 

الشركات والخدمات المصرفية من الجامعة 
األمريكية في بيروت، وأكمل مشروعًا في جامعة 

كولومبيا متخصصًا في تطور المؤسسات المالية.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة.	 

المسيرة المهنية 
بصفته نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، االستثمارات 

البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة لالستثمار، 
يتولى سعادة وليد المقرب المهيري اإلشراف 

االستراتيجي على المحفظة االستثمارية الكبيرة 
للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة.

وكما يشغل معاليه منصب عضو في لجنة االستثمار 
لدى مبادلة، المسؤولة عن وضع سياسات االستثمار 

في الشركة، وضع مبادئ توجيهية لالستثمار، ومراجعة 
المشاريع واالستثمارات المقترحة لضمان بأنها تتماشى 

مع أهداف العمل. وكما يشغل معاليه رئيس لجنة 
االستثمار وتخطيط األعمال الجديدة في مبادلة، 

المسؤولة عن اعتماد الصفقات ضمن حد مالي معين 
باإلضافة إلى مسؤولية تخطيط األعمال لسنة واحدة 

ولعدة سنوات.

وعالوًة على ذلك، يشرف معاليه على يشرف على 
العقارات والبنية التحتية والمنصات االستباقية. وكما 

كان معاليه أحد المهندسين الرئيسيين في رؤية 
أبوظبي االقتصادية 2030. قبل انضمامه إلى شركة 

مبادلة، لقد عمل في مكتب برنامج التوازن االقتصادي 
اإلماراتي كمدير مشروع أول، تضمنت المناصب 

السابقة العمل كمستشار في شركة مكنزي وشركاه. 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة كليفالند كلينك أبوظبي	 
رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال	 
رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للقضاء 	 

على األمراض الُمعدية
رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي	 
رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للرعاية الصحية 	 

عضو مجلس أمناء كليفالند كلينك في الواليات 
المتحدة

عضو مجلس إدارة شركة الدار	 
عضو في مجلس إدارة شركة نون دوت كوم	 
عضو في مجلس إدارة هاب 71	 
عضو في مجلس إدارة شركة إليبسيس فارما	 
عضو في شركة إنفست كورب القابضة، 	 

البحرين 

التعليم
يحمل سعادة وليد المقرب المهيري درجة الماجستير 

في تخصص السياسة العامة من جامعة هارفارد في 
الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في 
تخصص الخدمات األجنبية من جامعة جورج تاون في 

الواليات المتحدة األمريكية. 
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حوكمة مجلس اإلدارة

اللقبعضو مجلس اإلدارة 

لجنة المكافآت 
والترشيحات التابعة 

لمجلس اإلدارة

اللجنة اإلدارية 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة 
التدقيق
التابعة 

لمجلس 
اإلدارة

لجنة إدارة 
المخاطر 

واالمتثال 
درهم إماراتي التابعة لمجلس 

رئيس مجلس اإلدارة - عضو سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
18,500,000رئيسمستقل غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة - معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
3,500,000رئيس عضو عضو مستقل غير تنفيذي

3,500,000عضوعضو مستقل غير تنفيذيمعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي

3,000,000عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري

3,500,000رئيسعضو مستقل غير تنفيذيمعالي د. سلطان أحمد الجابر

3,500,000عضوعضو مستقل غير تنفيذيسعادة جاسم محمد الصديقي 

3,500,000عضورئيس عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي

3,000,000عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي

3,000,000عضوعضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة محمد سيف السويدي

3,000,000عضوعضو غير مستقل غير تنفيذيسعادة وليد المقرب المهيري

ليس عضوًا  عضو عضو عضو غير مستقل غير تنفيذيسعادة أندريه جورج صايغ 
في سنة 2020 

التعيين والتقاعد وإعادة االختيار
بموجب النظام األساسي للبنك، يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية 

العمومية السنوية )”االجتماع”( للمساهمين في كل ثالث سنوات. مدة عضوية / تعيين 
أعضاء مجلس اإلدارة ثالث سنوات. في نهاية هذه الفترة، يجب إعادة انتخاب أعضاء 

مجلس اإلدارة في االجتماع من قبل المساهمين من خالل االقتراع السري باستخدام 
التصويت التراكمي. 

يحــق لمجلــس اإلدارة تعيين أعضاء لملئ المناصب الشــاغرة في مجلس اإلدارة، 
شــريطة عــرض هذا التعيين على الجمعيــة العمومية في اجتماعها األول العتماد 

التعييــن أو تعييــن أعضاء آخرين بموجب إصدار قرار. إذا بلغ عدد المناصب الشــاغرة ربع 
العــدد األصلــي ألعضاء مجلس اإلدارة، يجــب الدعوة لعقد اجتماع خاص في غضون 
)30( ثالثيــن يومــًا كحــد أقصى من التاريخ الذي أصبح فيه آخر منصب شــاغرًا، من أجل 

انتخاب أعضاء لشــغل المناصب. 

سيتم اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات 
واعتمادهم مسبقًا من قبل مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وملكية حصصهم في بنك أبوظبي األول 

إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة في 2021 عن سنة 2020 

خالل 2021، لم يقم أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بتغيير ملكيتهم في حصص بنك أبوظبي األول. يقوم البنك في كل ربع سنة بتبليغ مصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي عن حصص أعضاء مجلس اإلدارة.  

 

قرارات مجلس اإلدارة
خارج اجتماعات مجلس اإلدارة، لقد صدرت ســبع قرارات خطية عن مجلس اإلدارة 

خالل السنة. 

قرار مجلس اإلدارة األول | 26 يناير 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الثاني | 24 مارس 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الثالث | 21 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الرابع | 22 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الخامس | 25 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة السادس | 05 ديسمبر 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة السابع | 12 ديسمبر 2021.	 

توكيالت مجلس اإلدارة
خالل سنة 2021، أصدر بنك أبوظبي األول حوالي 69 توكيل محلي ودولي وقانوني، 

بما في ذلك ما يلي: 

أصدر رئيس مجلس اإلدارة توكياًل للرئيس التنفيذي للمجموعة مع صالحيات / 	 
سلطات محددة للعمل والتصرف بالنيابة عن بنك أبوظبي األول كمجموعة؛ 

أصدر الرئيس التنفيذي للمجموعة 12 توكياًل ألعضاء اللجنة التنفيذية للعمل 	 
والتصرف في الشؤون القانونية واالئتمان واألعمال والشؤون الدولية في جميع 

أرجاء المجموعة؛ و
أصــدر ما مجموعه 56 توكياًل إلــى المحامين المحليين والدوليين للعمل والتصرف 	 

بالنيابة عن المجموعة في الشــؤون القانونية واالئتمان واألعمال في جميع 
أرجاء المجموعة.

تضارب المصالح 
يجب أن يراعي أعضاء مجلس اإلدارة التجنب بأكبر قدر ممكن أي نشاط في بنك 
أبوظبي األول أو في أي مكان آخر من شأنه إنشاء أو يتضح بأنه ينشأ تضاربًا بين 
المصالح الشخصية ألولئك األعضاء )سواًء كانوا أفرادًا أم من خالل الكيان الذي 

يرتبطون معه( ومصالح بنك أبوظبي األول. وعلى وجه الخصوص، يجب على أعضاء 
مجلس اإلدارة تجنب تولي مناصب في مجالس إدارة المؤسسات المنافسة. إضافًة 

إلى ذلك، على  أعضاء مجلس اإلدارة القيام بما يلي: 

تقديم مزايا ومنافع غير مبررة ألطراف ثالثة على نفقة بنك أبوظبي األول؛	 
أن يتحصل لنفسه أو ألفراد عائلته المباشرين أو أي شخص من أي درجة قرابة 	 

الفرص المتاح من خالل منصبه كعضو مجلس إدارة، أو عند استخدامه ممتلكات 
أو معلومات بنك أبوظبي األول؛ والحصول على المزايا والمنافع من منصبه 

كعضو مجلس إدارة الكتساب المزايا والمنافع الشخصية سواًء بشكٍل مباشر أم 
غير مباشر، والتي قد تضر ببنك أبوظبي األول. 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الذين يعلمون بأي تضارب مصالح فعلي أو محتمل 
القيام بما يلي: 

 
اإلفصاح فورًا عن تلك المسألة لرئيس مجلس اإلدارة وأمين السر في مجلس 	 

اإلدارة؛ 
االمتناع عن المشاركة في تلك المسائل بما في ذلك التنحية عن المشاركة في 	 

التفاوض أو التصويت في تلك المسائل أو حضور االجتماعات التي يتم تناول تلك 
المسائل فيها.

الجمعية العمومية 
يعقد البنك على أساس سنوي الجمعية العمومية السنوية للمساهمين )”االجتماع”( 

حيث يتفاعل المساهمين والمدراء التنفيذين. وهو اجتماع سنوي إلزامي يعقد بشكٍل 
أساسي حتى يسمح للمساهمين المعنيين والذين يملكون حقوق تصويت بالتصويت 

على مسائل البنك عالية المستوى وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك. ينعقد 
االجتماع بدعوة من مجلس اإلدارة في غضون أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية.

يقوم المساهمون الذين ال يحضرون االجتماع شخصيًا بالتصويت عادًة من خالل 
التوكيل. ويحضر االجتماع أيضًا ممثل عن الجهة المنظمة للبنك وهيئة األوراق المالية 

والسلع ومدققي الحسابات الخارجيين للبنك. 

يتم اإلفصاح عن قرارات االجتماع إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية وإرسال محاضر 
االجتماع الموقعة إلى هيئة األوراق المالية والسلع.

في سنة 2021، عقد بنك أبوظبي األول اجتماع جمعيته السنوية في تاريخ 28 فبراير 
2021. وسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية بشأن الشؤون المالية لسنة 2021 

في شهر فبراير 2022. 

سيتم نشر نتائج وقرارات االجتماع على الموقع اإللكتروني للبنك ومشاركتها مع 
الجهات المنظمة لبنك أبوظبي األول. 

 
تدريب مجلس اإلدارة 

إقرارًا بقيمة وأهمية التدريب المستمر لمجلس اإلدارة واالمتثال مع لوائح حوكمة 
الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، فقد عمل فريق 

حوكمة الشركات عن كثب مع أمين سر مجلس اإلدارة واإلدارات في جميع أقسام 
المجموعة إلعداد مواد تدريبية مستمرة شاملة ألعضاء مجلس اإلدارة. في سنة 

2021، تم تغطية المواضيع التالية: 

حوكمة الشريعة اإلسالمية والبيئة التنظيمية للمصارف اإلسالمية.	 
التوعية بخصوص االحتيال.	 
التوعية بخصوص االمتثال مع الجرائم المالية.	 
االمتثال التنظيمي؛ و	 
الخدمات المصرفية المفتوحة - مسائل تكنولوجيا المعلومات.	 

 تؤخذ مالحظات مجلس اإلدارة في عين االعتبار لمواصلة تحسين المواضيع المعروضة 
على مجلس اإلدارة، وتناول المسائل التنظيمية والتوجهات الدولية المطبقة على 

المؤسسات المالية. 
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الرئيس معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

عضو سعادة جاسم محمد الصديقي 

عضو سعادة محمد سيف السويدي

عضو سعادة وليد المقرب المهيري

عضو تنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة

مراجعة عمليات االنكشاف االئتمانية الجوهرية، وضمان عملها وفقًا إلطار عمل تقبل المخاطر االئتمانية الذي اعتمده البنك. 

مراجعة ومناقشة األداء المالي الدوري للبنك مع اإلدارة العليا لدى البنك قبل إحالته إلى مجلس إدارة المجموعة للحصول على االعتماد النهائي.

مراجعة واعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية السنوية، وتقديم جدول األعمال إلى الجهات المنظمة وفقًا للعملية المطلوبة. 

اإلشراف على تنفيذ المشاريع واالستراتيجيات المحلية والدولية للبنك بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات السوقية.

متابعة إجراءات القروض المتعثرة واعتماد اتفاقية تسوية اإلدارة العليا مع عمالء بعض تلك القروض.

نبذة عن لجان مجلس اإلدارة 

تلعب لجان مجلس إدارتنا دورًا هامًا في عملية صنع القرار، وتساعد وتدعم مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته. تساعد اللجان المتخصصة في مشاركة عمل مجلس اإلدارة وتتيح 
المشاركة المفصلة ألعضاء مجلس اإلدارة في اللجان الفرصة أمامهم لالقتراب من أنشطة العمل. ونظرًا لطبيعتها المتخصصة، تستطيع اللجان إجراء البحوث والتحليل في المسائل 

الفنية. وكما تملك صالحيات تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة النهائية. قام مجلس إدارة بنك أبوظبي األول بتشكيل أربع لجان. ويترأس كل لجنة عضو 
مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي. ويقوم مجلس اإلدارة سنويًا بمراجعة واعتماد الضوابط المنظمة للجنة. يطلب من اللجان االجتماع بشكل دوري حسب االقتضاء واللزوم من أجل 

الوفاء بأغراضها وتوفير الوقت الكافي للمناقشات والعروض والمفاوضات واتخاذ القرارات. 
 

اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة 

نبذة عامة 
تعتمد وتشرف اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة على اإلدارة العامة لمجموعة بنك أبوظبي األول وتنفيذ استراتيجيات أعماله والتخطيط المالي على النحو الذي يعتمده 

مجلس اإلدارة، جنبًا إلى جنب مع أي جوانب عمل جوهرية أخرى حسب االقتضاء واللزوم.

تتألف اللجنة من )4( أربع أعضاء مجلس إدارة، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين بما في ذلك الرئيس. باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، تتألف اللجنة اإلدارية 
التابعة لمجلس اإلدارة من الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك والتي تحضر اجتماعات اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة بصفتها عضوًا تنفيذيًا. وبالتالي، فإن اللجنة اإلدارية 

التابعة لمجلس اإلدارة هي لجنة مستقلة حيث أن 60% من أعضائها أعضاء مستقلين. 

األعضاء 

االنجازات

في سنة 2021، عقدت اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %100. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
رئيس اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة

الرئيس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

عضو معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

عضو سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي

عضو تنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة

حاضر دائم رئيس الموارد البشرية للمجموعة

راجعت لجنة المكافآت والترشيحات توزيع األرباح على المساهمين.

أجرت لجنة المكافأت والترشيحات مراجعًة كاملًة الستراتيجية مكافآت البنك التي تغطي األجور الثابتة والمتغيرة والبدالت مع تركيز خاص على المبادرات الرئيسية التي سيتم تنفيذها خالل السنة.

مراجعة أهداف اإلدارة العليا بناًء على بطاقة األداء المتوازن للبنوك

اعتماد تعيينات المناصب اإلدارية العليا

مراجعة والمصادقة على عضوية وتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة للشركات التابعة المحلية والدولية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك.

اعتماد سياسات الموارد البشرية وسياسات التعويض.

مراجعة واعتماد سياسات مكافآت المملكة المتحدة والهند واعتماد الضوابط المنظمة المنقحة للجنة التوجيهية في الموارد البشرية والسياسات األخرى. 

لجنة المكافأت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة

نبذة عامة 
تلعب لجنة المكافأت والترشيحات التابعة  لمجلس اإلدارة دورًا مهمًا في اإلشراف على تشكيل مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي األول، وتقدم توصياتها لمجلس اإلدارة 

بخصوص تعيين وإقالة أعضائه واإلدارة العليا. وكما تضمن لجنة المكافآت والترشيحات عملية تعاقب وتخطيط سلسة ألعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.

لجنة المكافأت والترشيحات مسؤولة أيضًا عن مراجعة إطار عمل سياسة مكافآت بنك أبوظبي األول جنبًا إلى جنب مع اإلشراف واعتماد منهجية تصميم المكافآت التي تتوافق 
مع ثقافة وقيم وأداء أعمال واستراتيجية المخاطر لدى بنك أبوظبي األول.  

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، بما في ذلك الرئيس. باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، تتألف لجنة المكافأت 
والترشيحات من الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك والذي يحضر اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة بصفته عضوًا تنفيذيًا، ورئيس الموارد البشرية 

للمجموعة في البنك بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، فإن لجنة المكافأت والترشيحات هي لجنة مستقلة حيث أن 75% من أعضائها أعضاء مستقلين. 

األعضاء

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين بنسبة حضور %100. 
يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس لجنة المكافأت والترشيحات  
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الرئيس معالي د. سلطان أحمد الجابر

عضو سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي

عضو معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي

عضو سعادة أندريه جورج صايغ )تم تعيينه في تاريخ 28 فبراير 2021(

عضو تنفيذي غير مصوت الرئيس التنفيذي للمجموعة

حاضر دائم رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

مراجعات االقتصاد الكلي وأثره على استراتيجية البنك.

المراجعة المستمرة لملف تعريف المخاطر واالمتثال للمجموعة وإطار تقبل المخاطر

مناقشة ومراجعة المبادرات لسنة 2021 بشأن مخاطر المجموعة واالمتثال

مراجعة مستمرة لتأثير كوفيد-19، واإلجراءات التي اتخذها لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للتخفيف من حدتها.

مراجعة جاهزية المخاطر واالمتثال للعمل من المنزل والعودة إلى أعراف العمل

متابعة لوائح نظام الدعم االقتصادي المستهدف الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وإجراءات التخفيف األخرى.

مراجعة النظرة المستقبلية لرأس المال والسيولة وجودة األصول واالمتثال والشؤون غير المالية األخرى )التشغيلية ومخاطر االحتيال وتكنولوجيا المعلومات(

مراجعة استراتيجية الشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة، وإطار عمل المخاطر المقابل من أجل ضمان خلق قيمة طويلة األجل من خالل نهج متكامل

مراجعة تحديثات تحليالت المخاطر إلى الخارج

مراجعة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020

ضمان امتثال البنك مع القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية في جميع أرجاء المجموعة.

مراجعة اللوائح الرئيسية بما في ذلك حماية المستهلك، لوائح التعهيد، معايير إدارة المخاطر اإلسالمية، معايير إدارة النماذج وما إلى ذلك.

اعتماد الضوابط المنظمة للجان اإلدارية وسياسات المجموعة وأطر العمل والنماذج ومستندات المنهجية والتقارير وما إلى ذلك.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة 
 

نبذة عامة
تلعب لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في وضع إطار عمل حوكمة الشركات لبنك أبوظبي األول، واستراتيجية المخاطر المستقبلية المباشرة، 
بما في ذلك تحديد مدى تقبل المخاطر والتحمل، باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر واالمتثال في جميع أرجاء المجموعة، ووضع آلية مناسبة لتناول مسائل االلتزام 

بالمتطلبات التنظيمية وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة.

تتولى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة مع الصالحيات الممنوحة لها للعمل والتصرف بالنيابة عن مجلس اإلدارة، مسؤوليًة شاملًة لإلشراف على وضمان 
مالئمة وفاعلية امتثال بنك أبوظبي األول مع المتطلبات التنظيمية وأنظمة وضوابط إدارة المخاطر، وإعطاء التوجيهات لإلدارة العليا، التبليغ عن وتقديم التوصيات إلى مجلس 

إدارة المجموعة بشأن المخاطر الحالية والمستقبلية المحتملة وعمليات انكشاف االمتثال لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة على األقل، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، والرئيس التنفيذي للمجموعة كعضو غير مصوت. ورئيس إدارة 
المخاطر للمجموعة بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، فإن لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة هي لجنة مستقلة حيث أن 75% من أعضائها 

أعضاء مستقلين سنة 2021، عقدت لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %100. 

األعضاء

اإلنجازات

في ديسمبر 2021، أجرى مجلس اإلدارة تغييرًا في تشكيل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة، حيث تم تعيين  د. سلطان أحمد الجابر رئيسًا للجنة إدارة المخاطر 
واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة. وسيبقى خليفة سلطان السويدي عضوًا في اللجنة. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

د. سلطان أحمد الجابر 
لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة

معالي خليفة سلطان أحمد سلطان السويديالرئيس

سعادة محمد سيف السويديعضو

سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثيعضو

سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهريعضو

سعادة أندريه جورج صايغ )تم تعيينه في تاريخ 28 فبراير 2021(عضو

الرئيس التنفيذي للمجموعةعضو تنفيذي غير مصوت

رئيس التدقيق للمجموعةحاضر دائم

المصادقة على خطة التدقيق القائمة على المخاطر والخاصة بالبنك لسنة 2021، ومتطلبات الميزانية والموارد. وتضمن ذلك المصادقة على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة والسياسات 
والممارسات التي تتماشى مع معايير ولوائح دولة االمارات العربية المتحدة المتعلقة بالتدقيق الداخلي ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك 

المبادرات اإلدارية. 

المصادقة على استراتيجية التدقيق الداخلي للمجموعة للفترة 2021 - 2025 ومؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بها والتي يتم متابعتها على أساٍس سنوي.

مناقشة مختلف اللوائح والقوانين التي تؤثر على عمليات التدقيق الداخلي للبنك والمجموعة.

مناقشة نهج بنك أبوظبي األول والتدقيق الداخلي في إدارة الموظفين، إعادة النظر في نموذج التشغيل وإطار عمل المراقبة اثناء تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19( والمبادرة واالستراتيجية المتخذة. 
إعادة تقييم الخطة مع األخذ بعين االعتبار عمليات التدقيق الجديدة نظرًا إلى الجدوى االقتصادية الحالية واالستمرار من الناحية العملية خطة التدقيق المحددة مسبقًا في ظل هذه الظروف االستثنائية.

مناقشة وتقييم مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ويتضمن بما في ذلك التهديدات اإللكترونية المتزايدة، معايير وتحديات استمرارية األعمال، عمليات الصناعة ومخاطر االحتيال، التغييرات 
التنظيمية، أنشطة االندماج وظروف العمل التنافسية؛ حيث أدى ذلك على صب تركيز اللجنة على زيادة التغطية بالتكنولوجيا وأمن المعلومات وعمليات تدقيق االمتثال.

مناقشة إجراءات لجان التدقيق المرتبطة بمجالس إدارات الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول.

اإلشراف على الفروع الدولية ووظائف الرقابة والدعم من أجل تزويد اللجنة بمستوى مقبول من الضمان بشأن الضوابط الشاملة ومستويات االمتثال وإدارة هذه العمليات.

مناقشة وتقييم النتائج والتحديثات المستلمة نتيجة الزيارات / عمليات التفتيش والمراجعة التنظيمية المختلفة في المجموعة واالختصاصات الدولية.

مناقشة نتائج برنامج ضمان الجودة والتطوير في اإلدارات بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة  

نبذة عامة  
تلعب لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في تقييم وضمان جودة ونزاهة إقرارات بنك أبوظبي األول والكشوفات المالية والتقارير المالية والوفاء بالمتطلبات 

التنظيمية. تضمن لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة امتثال بنك أبوظبي األول وفعالية الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر والسياسات والحوكمة، وتشمل بما في ذلك 
فعالية المؤسسات المالية اإلسالمية.

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة على األقل من األعضاء المستقلين وعير التنفيذيين. يحضر الرئيس التنفيذي للمجموعة االجتماعات كعضو تنفيذي غير مصوت. وكما 
يكون رئيس إدارة التدقيق للمجموعة بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، فإن لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة هي لجنة مستقلة حيث أن 80% من أعضائها 

المصوتين هم أعضاء مستقلين.

األعضاء 

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %88. 

في ديسمبر 2021، لقد أجرى مجلس اإلدارة تغييرًا طفيفًا في تشكيل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، حيث تم تعيين معالي خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي رئيسًا 
للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي 
رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 
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تقييم مجلس اإلدارة
من أجل االمتثال مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية 

المتحدة المركزي وتوجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، يجب على مجلس اإلدارة 
أو لجنة المكافأت والترشيحات إجراء تقييم سنوي على األقل لكامل مجلس اإلدارة، 
ولجانه وأعضائه من األفراد. ويجب أن يتضمن هذا األمر تقييمًا مستقاًل من قبل طرف 

ثالث خارجي يجرى مرة واحدة على األقل كل )5( خمس سنوات. 

في يناير 2021، أجرى مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية تقييمًا ذاتيًا للجان لسنة 2020. 
وقد أخذت النتائج والتوصيات في عين االعتبار من قبل حوكمة الشركات وأمناء 

سر اللجان. وفي الربع األخير من سنة 2021، وامتثااًل مع لوائح حوكمة الشركات 
الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، تم تعيين طرف ثالث لتقييم 
عمل مجلس اإلدارة ولجانه التابعة. لقد بدأ الطرف الثالث مسبقًا في مشروعه وقد 

اجتمع مع رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس اإلدارة وأمناء سر اللجان التابعة 
ومجلس اإلدارة. وبمجرد تجهيز تقريرهم لتقييم عملياتنا، عندئذ ستتم مشاركة التقرير مع 

التوصيات عليه، مع لجنة المكافأت والترشيحات ومجلس إدارة المجموعة. 

 

 مدققو الحسابات الخارجيون
تم تعيين مدققو الحسابات الخارجيون للمجموعة من قبل المساهمين في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية. مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة عن تلك الفترة 
هو كيه بيه إم جي لوير جلف. تبلغ رسوم التدقيق الخارجي للمجموعة للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغًا وقدره 4,750,000 درهم إماراتي. وتتضمن 
هذه الرسوم عمليات التدقيق التي أجريت في جميع المواقع الدولية للبنك، ومع ذلك، 

إال أنها ال تتضمن أي رسوم غير قانونية متعلقة بعملية التدقيق. 

حوكمة الشريعة اإلسالمية

يتم اإلشراف على بنك أبوظبي األول من منظور شرعي من قبل لجنة الرقابة الشرعية 
الداخلية. تمت المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل 

مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي األول، واعتمدت من قبل الهيئة العليا الشرعّية 
التابعة لمصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، ومن قبل المساهمين في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية للبنك. تتألف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة 
بنك أبوظبي األول من علماء شريعة مؤهلين ومسؤولين عن مراجعة وضمان توافق 
المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية اإلسالمية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

تشرف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الخدمات المصرفية اإلسالمية في مجموعة 
بنك أبوظبي األول، وتتضمن بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة الدولية. 

تحكم الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى البنك من منظور التوافق مع الشريعة 
اإلسالمية من خالل إطار عمل حوكمة الشريعة اإلسالمية. صدرت معايير حوكمة 

الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية من قبل مصرف االمارات العربية 
المتحدة المركزي في سنة 2020 )”معايير حوكمة الشريعة اإلسالمية”(. قام بنك 

أبوظبي األول بتجديد وتحديث إطار عمل حوكمة الشريعة اإلسالمية لمجموعة بنك 
أبوظبي األول بما يتماشى مع متطلبات معايير حوكمة الشريعة اإلسالمية. يحدد إطار 
حوكمة الشريعة اإلسالمية لدى مجموعة بنك أبوظبي األول؛ إطار عمل إعداد التقارير 
والمسائلة ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المعنيين الرئيسيين، وكما يرسم خطًا 

فاصاًل واضحًا بين ”خطوط الدفاع الثالثة” لالمتثال مع الشريعة اإلسالمية في جميع 
األنشطة المتعلقة بالخدمات المصرفية اإلسالمية.

وخالل سنة 2021، لقد عمل البنك أيضًا على تنفيذ المتطلبات وفقًا للمتطلبات 
التنظيمية المعيارية إلسكان المؤسسات المالية من خالل نافذة إسالمية صادرة عن 

مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في تاريخ 26 أكتوبر 2020 )”معايير النافذة 
اإلسالمية”(. تحدد معايير النافذة اإلسالمية توجيهات واضحة لتأسيس إطار عمل 

وهيكل يضمن استقاللية دائرة الرقابة الشرعية الداخلية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، 
وعدم خضوعها ألي نفوذ من شأنه التأثير على استقالليتها. بموجب هذه اللوائح، يجب 
تقديم جميع أنشطة وأعمال البنك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل النافذة 

اإلسالمية لمجموعة بنك أبوظبي األول.

 

وفقًا لمعايير النافذة اإلسالمية، قام البنك أيضًا برسم إطار عمل النافذة اإلسالمية 
لمجموعة بنك أبوظبي األول، محددًا بذلك التوجيهات والمتطلبات التنظيمية الحصيفة. 
وسوف تتراس أنشطة الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى البنك من قبل رئيس النافذة 

اإلسالمية، حيث سيكرس جهوده لعميات النافذة اإلسالمية. 

في سنة 2021، لقد عمل البنك أيضًا تجاه موائمة ومالئمة معايير حوكمة الشريعة 
اإلسالمية ومعايير النافذة اإلسالمية مع هدف رئيسي شامل من أجل ضمان كفاية 
اآلليات المناسبة الموجودة للحوكمة والرقابة ومن أجل ضمان االمتثال الكامل مع 

المتطلبات التنظيمية. 

عقدت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية )6( ست اجتماعات بنسبة حضور بلغت %100 
وأصدرت العديد من التوجيهات الشرعية وموافقات وقرارات تغطي مختلف 

مجموعات األعمال وشرائح المنتجات في جميع أرجاء البنك وشركاته التابعة. 

يجب أن تقوم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بإعداد وتقديم التقرير الشرعي السنوي 
إلى الهيئة العليا الشرعّية العتماده فيما يتعلق بتوافق أعمال وعمليات مجموعة بنك 

أبوظبي األول للسنة المالية 2021 مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية )”االجتماع”( المنعقد في تاريخ 24 فبراير 

2020، وفي اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في تاريخ 28 فبراير 2020، 
لقد تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التالية أسماؤهم: 

د. محمد داوود بكر.	 
د. محمد أكرم الل الدين. 	 
د. أحمد رفاعي	 
د. سالم آل علي	 
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األعضاء الحاليين:  

د. محمد داوود بكر
 )رئيس اللجنة(

د. محمد أكرم الل الدين
 )عضو( 

د. سالم آل علي
)عضو( 

د. أحمد رفاعي 
)عضو(

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 28 فبراير 2021. 

 المسيرة المهنية 
يشغل د. أحمد رفاعي حاليًا منصب رئيس قسم 

االمتثال الشرعي للسوق المالي اإلسالمي الدولي 
)آي آي إف إم(، البحرين. السوق المالي اإلسالمي 

الدولي )آي آي إف إم( هي هيئة دولية تعمل 
على وضع المعايير المتعلقة بصناعة الخدمات 

المالية اإلسالمية وتركز على توحيد العقود 
المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ونماذج 

المنتجات. ولقد ساهم بشكٍل كبير في إعداد ونشر 
13 وثيقة شاملة ومعايير التأكيد على المنتجات، 

إضافًة إلى المالحظات اإلرشادية المتعلقة 
في مسائل إدارة السيولة والتحوط والصكوك 
والتمويل التجاري. وكما ساهم بشكٍل ملحوظ 

في إعداد أوراق المناقشة الجتماعات التشاورية 
للسوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف 
إم(، وكذلك في إعداد تقارير الصكوك السنوية 

للسوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف إم(. 
إضافًة إلى ذلك، يلعب دورا فاعاًل الندوات وورش 

العمل واالجتماعات االستشارية التي ينظمها 
السوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف 

إم(، في العديد من الواليات القضائية في جميع 
أنحاء العالم.

التعليم
يحمل د. أحمد درجة الدكتوراة في قانون 

المعامالت اإلسالمية من جامعة مااليا، ماليزيا 
ودرجة البكالوريوس في تخصص الشريعة )أي 

القانون اإلسالمي( من الجامعة اإلسالمية في 
المدينة، المملكة العربية السعودية. 

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 24 فبراير 2020.

أعيد انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021.

المسيرة المهنية 
د. محمد داوود هو مؤسس اماني لالستشارات، 

وهي شركة استشارات شرعية عالمية، ولها مكاتب 
تقع في كوااللمبور ودبي والمواقع الدولية 

األخرى. وقبل ذلك كان نائب رئيس الجامعة 
اإلسالمية العالمية في ماليزيا، وقد حصل د. محمد 

داوود على جائزة االقتصاد اإلسالمي في القمة 
العالمية لالقتصاد اإلسالمي لسنة 2015 من قبل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 بالنيابة عن شركة أماني لالستشارات.

التعيينات الخارجية 
رئيس المجلس االستشاري الشرعي للبنك 	 

المركزي الماليزي وهيئة األوراق المالية 
الماليزية

عضو في الهيئة الشرعية لمؤشر داو جونز 	 
للسوق اإلسالمية )نيويورك(

عضو الهيئة الشرعية لشركة إدارة أصول 	 
الواحة )كيب تاون، جنوب أفريقيا(

 عضو في الهيئة الشرعية 	 
للبنك الوطني العماني

عضو في الهيئة الشرعية للتوجيهات المالية 	 
)الواليات المتحدة األمريكية(

 عضو في الهيئة الشرعية لبنك 	 
بي إن بي باريبا )البحرين(

عضو في الهيئة الشرعية لمورجان ستانلي 	 
)دبي(

عضو في الهيئة الشرعية لدى شركة رسل 	 
- جدوى لصناديق االستثمار اإلسالمية 

)المملكة العربية السعودية(
عضو في الهيئة الشرعية لبنك لندن والشرق 	 

األوسط )لندن(

التعليم
يحمل د. داوود شهادة جامعية في الشريعة من 

جامعة الكوبت ودرجة الدكتوراة من جامعة سانت 
أندروز باإلضافة إلى درجة البكالوريوس في الفقه 

من جامعة مااليا. 

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 24 فبراير 2020.

أعيد انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021.

المسيرة المهنية
يشغل د. سالم العلي حاليًا منصب أستاذ مساعد 
في تخصص الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة. د. سالم العلي 
متخصص في الشريعة اإلسالمية والجوانب 

القانونية والتنظيمية لألسواق المالية اإلسالمية. 
لقد شارك في المؤتمرات الوطنية والدولية التي 

تتناول المواضيع الشرعية والقانونية والتنظيمية 
المتعلقة بالبنوك اإلسالمية واألسواق الرأسمالية 

اإلسالمية والتكافل. ويملك خبرًة واسعًة في 
االستشارات والتدريس والبحث األكاديمي في 
التمويل اإلسالمي في واليات قضائية مختلفة 
بما في ذلك ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة المتحدة.

 التعيينات الخارجية 
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك أبوظبي التجاري
عضو في الهيئة الشرعية 	 

في مصرف الهالل.
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك االمارات دبي الوطني
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك إتش إس بي سي
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك ستاندرد تشارترد
عضو في الهيئة الشرعية 	 

في مصرف عجمان.
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك الفجيرة الوطني

التعليم
يحمل د. سالم درجة الدكتوراة في القانون المالي 

من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الصيرفة 
والتمويل اإلسالمي من الجامعة اإلسالمية 

العالمية في ماليزيا.

 
تم انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021. 

 المسيرة المهنية 
يشغل د. محمد أكرم الل الدين حاليًا منصب 

المدير التنفيذي ألكاديمية أبحاث الشريعة الدولية 
للتمويل اإلسالمي )آي إس آر أيه(. وقبل ذلك، 
لقد كان أستاذ مساعد في الجامعة اإلسالمية 

العالمية، ماليزيا )آي آي يو إم(. لقد كان أستاذًا 
مساعدًا زائرًا في جامعة الشارقة، إمارة الشارقة، 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

التعيينات الخارجية 
عضو في المجلس االستشاري الشرعي 	 

)إس أيه سي( للبنك المركزي الماليزي
عضو في صندوق ادخار الموظفين 	 

المستشارين الشرعيين )إي بيه إف(
عضو مجلس إدارة إتش إس بي سي أمانة 	 

العالمية لالستشارات الشرعية
عضو في الهيئة الشرعية لدى ياسر 	 

المحدودة )دبي(
عضو في مجلس الشريعة االستشاري في 	 

البنك األوروبي العربي )لندن(
عضو في المجلس اإلسالمي االستشاري 	 

في إتش إس بي سي للتأمين، سنغافورة 
عضو المجلس االستشاري الشرعي للسوق 	 

المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف إم(، 
البحرين

عضو في لجنة المعايير الشرعية لدى هيئة 	 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية
عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 	 

بنك دبي اإلسالمي
عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 	 

بنك رأس الخيمة

التعليم
يحمل د. أكرم درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف 

في تخصص الفقه اإلسالمي والتشريع من 
الجامعة األردنية في عمان، األردن، ودرجة 

الدكتوراة في مبادئ الفقه اإلسالمي )أصول 
الفقه( من جامعة إدنبره، اسكوتلندا، المملكة 

المتحدة. 
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اإلدارة العليا 

هناء الرستماني
الرئيس التنفيذي للمجموعة

جيمس بورديت
المدير المالي للمجموعة

فتون المزروعي 
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد - اإلمارات العربية المتحدة

فريق اللجنة التنفيذية للمجموعة / فريق اإلدارة العليا )»اللجنة التنفيذية للمجموعة«( 
هو أعلى مستوى إداري لمجموعة بنك أبوظبي األول، ويعمل تحت الصالحيات 

والسلطات المفوضة من قبل مجلس إدارة بنك أبوظبي األول. وهي مسؤولة عن 
تحديد األمور الالزمة أو المناسبة لتصعديها ورفعها إلى مجلس إدارة المجموعة أو 

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة. وكما تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة بدعم الرئيس 
التنفيذي للمجموعة في تحديد وتنفيذ استراتيجية البنك على النحو الذي اعتمده 

مجلس إدارة بنك أبوظبي األول. يرد أدناه ملخص موجز عن أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

نورندرا بيريرا 
رئيس التدقيق للمجموعة 

براديب رنا 
رئيس المخاطر للمجموعة

كريم القروي 
رئيس المجموعة لعمليات اإلندماج 

واألستحواذ 

المسيرة المهنية 
تشغل هناء الرستماني منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك أبوظبي األول، ولديها خبرة واسعة 
في القطاع المصرفي تمتد ألكثر من عشرين 

عامًا، تولت خاللها مناصب تنفيذية مختلفة، منها 
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي 

األول، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد؛ حيث 
تولت مسؤولية قيادة التحول الرقمي في قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد وتعزيز هذا التحول بين 
العمالء، لما له من أهمية في تحقيق نقلة نوعية 

للخدمات المصرفية. وشغلت مناصب عدة في 
مجالس إدارة كبرى الشركات في عدة قطاعات، 

كشركة اإلمارات لالتصاالت )دو(، ومنصب نائب 
رئيس مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات 

المصرفية.

باعتبارها أول سيدة إماراتية تشغل منصب الرئيس 
التنفذي ألكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ فإن الرستماني تتميز بمهارت قيادية 

ورؤية استشرافية من شأنها ترسيخ مكانة البنك 
الرائدة في القطاع المصرفي، خاصة وأنها احتلت 
المركز الثالث في قائمة فوربس الشرق األوسط 

السنوية “أقوى سيدات األعمال في الشرق 
األوسط“.

 التعيينات الخارجية 
عضو في مجلس إدارة ماستركارد 	 

االستشارية,
عضو في مجلس إدارة محموعة الرستماني,	 
عضو في مجلس إدارة معهد التمويل 	 

الدولي,
عضو في مجلس إدارة المعهد الدولي 	 

للتطوير اإلداري.

التعليم
حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة جورج 

واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية. 

المسيرة المهنية 
تشغل فتون المزروعي في بنك أبوظبي األول 

منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي 

مسؤولة عن الخدمات المصرفية لألفراد والتحّول 
الرقمي.  

لدى المزروعي خبرة تمتد ألكثر من 15 عامًا 
كمسؤول تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد، 

وتشمل خبرتها في هذا المجال المنتجات 
والمبيعات والتوزيع وتجربة العمالء. وقبل 

توليها منصبها الحالي، شغلت المزروعي في 
بنك أبوظبي األول منصب رئيس خدمات النخبة 

المصرفية – اإلمارات العربية المتحدة.

التعيينات الخارجية 
عضو في مجلس إدارة بنك عودة في مصر.

التعليم
حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم 
والرياضيات من جامعة العين، وقد أكملت البرنامج 

التنفيذي في اإلدارة الدولية من كلية الدراسات 
العليا بجامعة ستانفورد في سنغافورة.

المسيرة المهنية 
يشغل كريم القروي في بنك أبوظبي األول 

منصب رئيس قطاع االندماج واالستحواذ 
للمجموعة، وتولى سابقًا عدة مناصب إدارية 

عليا في البنك؛ حيث شغل منصب المدير المالي 
للمجموعة، ورئيس مجموعة الشركات التابعة 

واالستراتيجية والتحّول، وهو يشغل منصبه الحالي 
منذ شهر أبريل 2020، مع التركيز على استراتيجية 

النمو غير العضوي للبنك.

لدى كريم القروي خبرة واسعة في قطاع 
الخدمات المصرفية اإلقليمية والدولية تمتد 

ألكثر من 28 عامًا، شغل خاللها مناصب مختلفة 
في مجاالت الخدمات التمويلية واالستراتيجيات 

وعمليات الدمج واالستحواذ وعالقات المستثمرين 
والتسويق واالتصاالت. وقبل انضمامه إلى بنك 

أبوظبي األول؛ عمل في إندستري كوزماتيك 
إنترناشيونال  وستي بنك تونس، وتولى العديد 

من المناصب اإلدارية العليا، بما في ذلك المراقب 
المالي القطري.

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة بنك عودة في مصر

التعليم
حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من 

معهد الدراسات التجارية العليا، تونس.

المسيرة المهنية 
يشغل نوريندرا بيريرا منصب رئيس التدقيق 

للمجموعة في بنك أبوظبي األول. نوريندرا 
مسؤول عن تقديم الضمان المستقل لمجلس 

إدارة البنك واإلدارة العليا بخصوص جودة وفاعلية 
بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة التي تغطي 

أنظمتها وعملياتها وإدارة المخاطر واالمتثال وإطار 
عمل حوكمة الشركات.

يملك نوريندرا خبرة تزيد عن 30 سنة في الخدمات 
المصرفية، وقد تقلد المناصب اإلدارية العليا في 

مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 
والتدقيق الداخلي في البنوك الرائدة والمرموقة 

في دولة االمارات العربية المتحدة والبنوك 
الدولية. 

التعليم
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، 
وقد تخصص في مجال المالية من جامعة ليستر 
)المملكة المتحدة(، ودبلوم عالي في تخصص 

اإلدارة التنفيذية لالئتالف وتصميم المنظمات من 
جامعة إنسياد، ويتضمن بما في ذلك المؤهالت 

التالية المعتمدة دوليًا: سي آي أيه، سي إف إس 
أيه، وسي آر إم أيه من معهد المدققين الداخليين 

)الواليات المتحدة األمريكية(، سي آي إس أيه 
وسي آر آي إس سي من آي إس أيه سي أيه 
)الواليات المتحدة األمريكية(، سي آي بي من 

معهد تشارترد للمصرفيين )المملكة المتحدة(.

المسيرة المهنية 
براديب رنا هو رئيس المخاطر للمجموعة في بنك 
أبوظبي األول، وهو مسؤول عن تنفيذ إطار عمل 

المخاطر للبنك وحوكمة الشركات عالميًا. 

براديب مصرفي دولي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 
سنًة في مناصب قد امتدت إلى القيادة العالمية 

واإلقليمية. وقبل انضمامه للعمل في بنك 
أبوظبي األول، لقد شغل منصب رئيس إدارة مخاطر 

ائتمان الشركات للمجموعة ورئيس إدارة المخاطر 
في الخدمات المصرفية للشركات في دانسك بنك 

في الدنمارك.

يتمتع بخبرة قوية في األسواق الناشئة بعد أن 
عمل مع بنك ا ب ن عمرو وبنك ستاندرد تشارترد 

في مواقع دولية؛ وهي: الهند، هونج كونج، كوريا 
الجنوبية، سنغافورة، هولندا والمملكة المتحدة؛ 

حيث تقلد العديد من المناصب مثل القروض 
المشتركة للدخل الثابت، ائتمان الجملة، المخاطر 

االستراتيجية ومخاطر السمعة، إدارة مخاطر 
التداول، السوق، السيولة ومخاطر التشغيل، ائتمان 

األفراد، االمتثال وإدارة المخاطر المؤسسية.

التعليم
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 
)مرتبة الشرف( في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة سري، المملكة المتحدة ودرجة الماجستير 
في إدارة األعمال من كلية اإلدارة في جامعة 

إيراسموس، هولندا.

المسيرة المهنية 
جيمس بورديت هو الرئيس المالي للمجموعة 

في بنك أبوظبي األول،  وهو مسؤول عن تولي 
الشؤون المالية والخزينة واالستراتيجية الخاصة 

بالمجموعة.

انضم جيمس إلى بنك أبوظبي األول من مجموعة 
ة المحدودة )أيه إن زد(  أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّ

حيث شغل فيها منصب المدير المالي، الخدمات 
المصرفية الدولية والمؤسسية. وقبل ذلك المنصب 

لقد عمل كمدير مالي لمنطقة آسيا والمحيط 
الهادئ وأوروبا وأمريكا في مجموعة أستراليا 

ة المحدودة )أيه إن زد(. ونيوزيلندا المصرفيَّ

قبل انضمامه إلى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا 
ة المحدودة )أيه إن زد(، لقد قضى جيمس  المصرفيَّ

17 سنة في العمل لدى بنك إتش إس بي سي، 
حيث تقلد العديد من المناصب الكبيرة كمدير 

مالي في الدولة، وقبل توليه منصب رئيس إدارة 
المعلومات والتخطيط والتحليل للمجموعة، لقد 

شغل منصب عضو في مجلس اإلدارة المالية الذي 
يترأسه المدير المالي لمجموعة إتش إس بي سي.

التعليم
محاسب قانوني معتمد درس في معهد أوكالند 

للتكنولوجيا. 
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شيريش بايد 
رئيس المجموعة للخدمات المصرفية 

التجارية والتجارية والدولية  

مارتن تريكود 
رئيس الخدمات المصرفية الستثمار 

للمجموعة

النقاط الرئيسية 
لقد قدم سعادة أندريه جورج صايغ 

استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي 
للمجموعة في شهر يناير 2021، وقد 

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في تاريخ 
28 فبراير 2021.

لقــد تم تعيين الســيد / ملفين فريزر في 
منصــب القائم بأعمال رئيس الموارد 

البشــرية للمجموعة في تاريخ 25 
.2021 فبراير 

كما قد تم تعيين السيد / راجيش 
ديشباندي في منصب القائم بأعمال 

رئيس االئتمان للمجموعة في تاريخ 8 
أبريل 2021.

وقد قدم السيد / فاضل العلي 
استقالته من منصبه كنائب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات 
في تاريخ 31 ديسمبر 2021. 

مقر العمل لكل عضو في اإلدارة 
التنفيذية هو بنك أبوظبي األول ش. 

م. ع.، مبنى بنك أبوظبي األول، مجمع 
خليفة لألعمال - منطقة القرم، ص. ب.: 

6316، إمارة أبوظبي، دولة االمارات 
العربية المتحدة.

ال يوجد لدى أي عضو في اإلدارة 
التنفيذية للمجموعة أي تضارب في 

المصالح بين مهام عمله / عملها تجاه 
المجموعة ومصالحه )مصالحها( الخاصة 

و / أو بين مهام عمله / عملها األخرى.

اللجان اإلدارية

مناقشة تقييم وتوصيات اللجنة اإلدارية

مناقشة الئحة حماية المستهلك وتنفيذ بنك أبوظبي األول للوائح

اعتماد االستحواذ على بنك عوده في مصر والفرص اإلستراتيجية المحلية والدولية األخرى

جائحة كورونا )كوفيد - 19( واستجابة بنك أبوظبي األول والتدابير االحترازية

مناقشة واعتماد بطاقة األداء المتوازن لسنة 2021

مراجعة واعتماد تنفيذ إطار عمل المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

اعتماد نموذج النافذة اإلسالمية

مناقشة استراتيجية المجموعة

مناقشة تغييرات عطلة نهاية األسبوع

مناقشة واعتماد استراتيجية التوطين

ضمن هيكلية الحوكمة اإلدارية أسس بنك أبوظبي األول العديد من اللجان اإلدارية، 
بما في ذلك اللجنة التنفيذية للمجموعة )”اللجنة التنفيذية للمجموعة”( وهي أعلى 

لجنة على مستوى اإلدارة لمجموعة بنك أبوظبي األول، وتعمل تحت تفويض 
الصالحيات والسلطات المفوضة من قبل مجلس إدارة بنك أبوظبي األول، وهي 
مسؤولة عن تحديد المسائل الالزمة التي تتطلب المناقشة والموافقة عليها من 
قبل مجلس إدارة المجموعة أو لجان مجلس اإلدارة. وكما تقوم اللجنة التنفيذية 

للمجموعة بدعم الرئيس التنفيذي للمجموعة من أجل تحديد وتنفيذ استراتيجية البنك 
على النحو الذي يعتمده مجلس إدارة بنك أبوظبي األول.

وقامت اللجنة التنفيذية للمجموعة بإنشاء العديد من اللجان اإلدارية للمساعدة في 
تنفيذ األهداف المتفق عليها للجنة التنفيذية للمجموعة، وللمساعدة في التشغيل 

بكفاءة وفاعلية، مراقبة واإلشراف على أعمال مجموعة بنك أبوظبي األول. تنقسم 
اللجان اإلدارية هذه إلى لجان من المستوى األول ولجان من المستوى الثاني. حيث 
تعمل اللجان من المستوى الثاني على توفير المعلومات الالزمة والدعم إلى اللجان 

ذات الصلة من المستوى األول. 

 ويوجد لكل لجنة ضوابط منظمة معتمدة تحدد صالحياتها ومسؤولياتها وعدد 
اجتماعاتها وممارساتها وإعداد التقارير والتقييم الذاتي. تعمل جميع اللجان من 

المستوى األول تحت الصالحيات والسلطات المفوضة من قبل اللجنة التنفيذية 
للمجموعة. 

يساعد هيكل اللجان اإلدارية عملية اتخاذ القرار على مستوى اإلدارة العليا داخل 
الشركة، وتشمل من بين جملة من األمور، إدارة اإلستراتيجية؛ الشؤون المالية؛ 

الرأسمالية؛ المخاطر؛ التشغيل؛ تكنولوجيا المعلومات وشؤون الموظفين التي تؤثر 
على بنك أبوظبي األول.

تكون مدة مراجعة الضوابط المنظمة للجان اإلدارية في كل سنتين. تمت مراجعة 
وتحديث غالبية الضوابط المنظمة للجان اإلدارية في سنة 2020، لتعكس بدقة 

األهداف االستراتيجية للجان ونطاقها وعملياتها. وسيتم مراجعة الضوابط المنظمة 
المتبقية حسب فترة مراجعة كل واحدٍة منها.

اللجنة التنفيذية للمجموعة 

نبذة عامة
تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة اتخاذ القرارات بخصوص استراتيجية البنك، الميزانيات السنوية، إدارة رأس المال، إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات األكثر أهمية لدى بنك 

أبوظبي األول. قد تفوض اللجنة التنفيذية للمجموعة صالحيات وسلطات معينة للجان اإلدارية واألفراد، ولكنها تحتفظ بصالحية التعامل مع االستراتيجية والميزانية السنوية 
والهيكل؛ التقارير المالية والرقابة؛ إدارة رأس المال، إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، العقود، مسائل حوكمة الشركات، أجر المناصب التنفيذية، سياسات الموارد البشرية، سياسات 

المجموعة، اجتماع الجمعية العمومسة السنوية للمساهمين وأي مسائل أخرى حسب تقديرها المطلق. 

في سنة 2021، عقدت اللجنة التنفيذية للمجموعة أربعة عشر اجتماعًا للجنة بنسبة حضور %94. 

اإلنجازات

المسيرة المهنية 
لقد تم تعيين شيريش بايد في شهر إبريل 2021، 

بمنصب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية 
التجارية والتجارية والدولية في بنك أبوظبي األول. 

ومنذ انضمامه للعمل لدى بنك أبوظبي األول 
في سنة 2013، لقد عمل شيريش بمنصب رئيس 
االئتمان للمجموعة ورئيس المجموعة المصرفية 

الدولية والعاملة.

وقبل االنضمام إلى بنك أبوظبي األول، لقد 
عمل شيريش في البنك األهلي التجاري في 

جدة )المملكة العربية السعودية(، وقد أمضى 
أربع سنوات في رئاسة إدارة المخاطر الدولية، 
وعمل على دمج وانضمام بنك تركيا فاينانس 

كاتيليم بنكاسي الى عائلة البنك األهلي التجاري 
واالئتماني. لقد بدأ شيريش مسيرته المهنية مع 

سيتي بنك، حيث عمل 18 سنة في الهند وإفريقيا. 
وقد ترك سيتي بنك في سنة 2009، وفي تلك 

المرحلة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في 
سيتي بنك في أوغندا. 

شيريش هو رجل أعمال متمرس وذو خبرة ورئيس 
المخاطر في مناطق جغرافية متعددة في 

مجموعة متنوعة من األدوار القيادية عبر الخدمات 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات 

واالستثمار )أدوار االكتتاب في المنتجات واألعمال 
واالئتمان( وقيادة القطرية واإلقليمية وإدارة 

المخاطر.

التعليم
دبلوم دراسات عليا في المحاسبة والمالية من 

كلية لندن لالقتصاد وماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة بونا )الهند(.

المسيرة المهنية 
يشغل مارتن تريكود منصب رئيس الخدمات 

المصرفية االستثمارية للمجموعةلدى بنك أبوظبي 
األول.  

ويتولى مارتن في منصبه لدى بنك أبوظبي 
األول مسؤولية قيادة وتنمية أعمالنا المصرفية 

واالستثمارية على مستوى المجموعة، اإلشراف 
على الخدمات المصرفية االستثمارية للمجموعة 
بما في ذلك التغطية الدولية، تمويل الشركات 

العالمية واألسواق العالمية، مع التركيز على 
تعزيز عرض منتجاتنا وتوسيع نموذج تغطية 

العمالء ليشمل دعم مكانة بنك أبوظبي األول 
كبنك إقليمي رائد في مجال الخدمات المصرفية 

االستثمارية.

قبل انضمامه للعمل في بنك أبوظبي األول، لقد 
عمل مارتن في بنك إتش إس بي سي، حيث تقلد 

منصب الرئيس التنفيذي لدول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وتركيا، ومنصب نائب رئيس مجلس 

إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 
المحدود، والمدير العام للمجموعة. وقبل ذلك، 

لقد كان الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي 
في أستراليا وبنك إتش إس بي سي في كوريا، 

وتقلد العديد من المناصب اإلدارية العليا على مدار 
عقدين من الزمن في إتش إس بي سي غلوبال 

واألسواق العالمية في جميع أنحاء الشرق األوسط 
والمملكة المتحدة وأوروبا.

التعليم
تخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس، 
ويحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة 

السوربون، باريس، ودرجة البكالوريوس في التاريخ 
من جامعة باريس نانتير )إحدى جامعات باريس 

العشرة(.
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مناقشات مستمرة بخصوص بيئة االقتصاد الكلي وتأثيره على ملف مخاطر مجموعة بنك أبوظبي األول

مناقشة ومراجعة مبادرات إدارة مخاطر المجموعة لسنة 2021

المراقبة المستمرة لملف مخاطر المجموعة وإطار عمل تقبل المخاطر

مراجعة مدى جاهزية إدارة مخاطر المجموعة للعمل من المنزل والعودة إلى أعراف العمل في المكتب

مراجعة اإلستراتيجية البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وإطار عمل المخاطر المقابل من أجل ضمان خلق القيمة المضافة طويلة المدى من خالل نهج متكامل

المراقبة المستمرة لتحديثات تحليالت المخاطر الخارجية

مناقشة حول تقرير التحقق من صحة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي والمعالجة

التأكد من التزام البنك مع القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية في جميع أرجاء المجموعة

مناقشة اللوائح الرئيسية؛ مثل: حماية المستهلك وتنظيم عملية التعهيد ومعايير إدارة المخاطر اإلسالمية ومعايير إدارة النموذج وما إلى ذلك.

اعتماد العديد من أطر األعمال والسياسات والنماذج ومستندات المنهجية والتقارير 

اإلنجازات
اإلشراف المستمر على االتجاهات والمواضيع والمسائل التنظيمية التي تؤثر على بنك أبوظبي األول في دولة االمارات العربية المتحدة وفي جميع أرجاء شبكته الدولية

إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بالمهام التنظيمية الجديدة الرئيسية وبرامج التنفيذ، ويتضمن بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بالئحة حماية المستهلك الصادرة عن ، وإغالق المسائل الناشئة عن إشراف 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على بنك أبوظبي األول القائم على المخاطر.

اإلشراف على عمليات التفتيش والتفاعالت التنظيمية عبر شبكة بنك أبوظبي األول، واإلجراءات المتخذة لمعالجة النتائج والمخاطر المتبقية

اإلشراف على أطر وبرامج االمتثال المعدة مسبقًا ويتضمن بما في ذلك المسائل المتعلقة باإلبالغ عن المخالفات، تضارب المصالح )غرفة التحكم(؛ الجرائم اإللكترونية، إجراءات المخاطر، ويتضمن بما في 
ذلك المواضيع واالتجاهات الناشئة.

األخذ بعين االعتبار واعتماد تقبل مخاطر االمتثال لدى بنك أبوظبي األول، وإعطاء التوجيهات المتعلقة بالتعاون والمقارنة مع األقران المحليين واإلقليميين والعالميين.

مراجعة واعتماد سياسات االمتثال المعمول بها في البنك، مع ضمان عكسها بشكٍل صحيح للمواضيع والمتطلبات التنظيمية الجديدة والمدمجة. 

المراقبة المستمرة لتقارير الجرائم المالية والتنظيمية الرئيسية والمقاييس ومؤشرات المخاطر.

اإلشراف على االمتثال لتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة؛ تقييمات أنظمة االمتثال؛ تقارير مراقبة االمتثال، إعطاء التوجيهات بخصوص النتائج وتقديم التوصيات العامة لإلجراء العالجي.

مراجعة المسائل الناشئة عن التدقيق الداخلي المعني للمجموعة والمراجعات الخارجية، واإلشراف على اإلجراءات العالجية الُمتخذة. اإلقرار بالمخاطر المتبقية المعروضة بواسطة مسائل جي آي أيه 
المفتوحة والتوجيهات فيما يتعلق بتمديد مواعيد التسليم العالجية عندما تتأثر تواريخ اإلغالق األصلية باآلثار التبعية المهمة. 

اإلشراف على المبادرات والمشاريع التنظيمية الرئيسية، وتشمل بما في ذلك تسليم أنظمة االمتثال المستهدفة من خالل شبكة بنك أبوظبي األول، ومواصلة بذل الجهود لضمان إجراء التحديثات في 
الوقت المناسب على ملفات العناية الواجبة الخاصة بالعمالء.

إعطاء التوجيهات لألعمال من أجل تطوير وتنفيذ استراتيجيتها في سياق ضمان التوافق والتماشي المستدام مع القوانين والقواعد والمتطلبات التنظيمية المطبقة.

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة االمتثال للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %90.2. 

لجنة المخاطر للمجموعة 

نبذة عامة
اإلشراف على استراتيجية المخاطر على مستوى المجموعة من أجل تمكين إدارة المخاطر المتكاملة بطريقة فعالة، وكما تعمل على تحديد ووضع ومراقبة قابلية مخاطر 

المجموعة بشكٍل دوري جنبًا إلى جنب مع المنهجية ذات الصلة والمعايير واألهداف، مع األخذ بعين االعتبار استراتيجية البنك وتخطيط األعمال. تقوم لجنة المخاطر للمجموعة 
بالتبليغ عن المسائل ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة، وحسب االقتضاء واللزوم إلى لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة، وتقديم المشورة وتبليغهم على 

النحو المطلوب بخصوص قابلية مخاطرة وإطار عمل المجموعة. 

لجنة االمتثال للمجموعة  

نبذة عامة
مساعدة لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة في تحقيق أهدافها المتمثلة في اإلشراف على المسؤوليات التنظيمية للبنك، وكذلك ضمان امتثال البنك مع القوانين 

واللوائح المعمول بها الصادرة عن مختلف الهيئات التنظيمية في جميع أرجاء المجموعة. وكما تشرف اللجنة على السياسات واإلجراءات ذات الصلة، ويشمل بما في ذلك، على 
سبيل المثال ال الحصر؛ االلتزام بمدونة قواعد السلوك للمجموعة في جميع أرجاء المجموعة.

في سنة 2021، عقدت لجنة المخاطر بالمجموعة أربعة اجتماعات للجنة بنسبة حضور %91. 
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لجنة األصول وااللتزامات للمجموعة  

نبذة عامة   
هي القوة الدافعة وصانعة القرار الرئيسية خلف هيكل وجودة الميزانية العمومية. مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة من أجل ضمان 

إدارة المخاطر ضمن حدود أصول والتزامات المجموعة بطريقة حصيفة من خالل استخدام سياسات وإجراءات البنك القوية وإطار عمل المخاطر المناسبة. يجب أن تكون لجنة 
األصول وااللتزامات للمجموعة على دراية بشكٍل مستمر بهذه المخاطر وإدارتها وتأثيرها المحتمل على أعمال البنك وأهدافه االستراتيجية. 

اإلنجازات

الحوكمة

مراجعة واعتماد جميع السياسات الرئيسية والمنهجيات والضوابط المنظمة للجان المتعلقة بالميزانية العمومية وإدارة رأس المال 	 
سيولة المجموعة المقررة والمعتمدة وقابلية تحمل المخاطر في السوق	 
مراجعة اختبار األداء في كل ربع سنة لضمان وجود سيولة كافية لدى بنك أبوظبي األول لمواصلة أعماله في ضمن حدود سيناريوهات محتملة 	 
ضمان امتثال بنك أبوظبي األول مع الئحة النافذة اإلسالمية الجديدة والمتعلقة بإدارة الميزانية العمومية 	 

السيولة  

ضمان تحديد منحنى تسعير تحويل األموال عند مستوى يدعم الودائع ونمو القروض	 
إدارة وضع سيولة بنك أبوظبي األول بشكٍل أمثل لضمان توفر أصول سيولة كافية من أجل الوفاء بالتدفقات النقدية غير المتوقعة 	 
إدارة التنفيذ الناجح لبرنامج الفاتورة النقدية الجديد الصادر عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي	 

راس المال 

ضمان امتالك بنك أبوظبي األول رأس مال كافي للوفاء بالنسب التنظيمية 	 
دعم المبادرات اإلستراتيجية؛ مثل: االستثمارات في مصر والهند والصين	 

األرباح

المساهمة في تأجيل تنفيذ الئحة النافذة اإلسالمية الجديدة المتعلقة بإعادة شراء الصكوك. صافي المنفعة لبنك أبوظبي األول10.3 مليون دوالر أمريكي	 
صافي دخل الفوائد المحمي والمعزز من خالل تنفيذ استراتيجيات التحوط االستراتيجي	 

في سنة 2021، عقدت لجنة األصول وااللتزامات للمجموعة اثنا عشر اجتماعًا للجنة بنسبة حضور %87. 

قامت لجنة االئتمان للمجموعة، على أساس ربع سنوي بمراجعة جودة وأداء محفظة ائتمان البنك بما يتماشى مع استراتيجيات اإلقراض لدى البنك. 

الموافقة على العديد من المنتجات الجديدة ومبادرات التحول خالل السنة بما يتماشى مع استراتيجية النمو والتحول لدى البنك.

مراجعة ووضع التعديالت على سياسة االئتمان الخاصة بالخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية الخاصة العالمية بما يتماشى مع استراتيجيات اإلقراض لدى البنك.

مراجعة ووضع التعديالت إذا تمت الموافقة على تي إم - آر أيه سي إس للعديد من المنتجات الحالية بما يتماشى مع استراتيجيات أعمال البنك. 

مراجعة ووضع التعديالت على تفويض الصالحيات المعتمدة لمختلف شرائح األعمال من أجل تحسين الكفاءة والوقت المطلوب إلجراء التحّول.

اإلنجازات

في ســنة 2021، عقدت لجنة االئتمان للمجموعة ســت اجتماعات للجنة بنســبة حضور 100%. إضافًة إلى ذلك، لقد اتخذت اللجنة بعض القرارات األخرى خالل تلك الفترة عن 
طريق التعميم.  

لجنة االئتمان للمجموعة  

نبذة عامة   
المساعدة في إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية االئتمانية واالستثمارية للبنك والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. يكمن الهدف من لجنة االئتمان للمجموعة اإلشراف الكلي على ائتمان 

المجموعة، واتخاذ القرارات بشأن سياسة االئتمان والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

تشرف اللجنة على استراتيجيات االئتمان واإلقراض وأهداف مجموعة بنك أبوظبي األول.
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استعرضت اللجنة مختلف اإلنجازات من منظور الموظفين من أجل تقوية أداء البنك مع التركيز بشكٍل رئيسي على نقاط المواهب والثقافة والتوطين واألداء والمكافآت.

على وجه الخصوص، وبما يتماشى مع استراتيجية البنك، لقد اعتمدت المشاريع التالية:

مشروع إعادة تصميم المكافآت: يهدف إلى تماشي استراتيجية المكافآت واإلجراءات مع استراتيجية البنك / مواطن التركيز وضمان تصميمها حسب احتياجات 	 
األعمال المحددة.

مراجعة إدارة األداء: يهدف إلى مراجعة وتقديم التوصيات بإطار عمل جديد من أجل إدارة األداء بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة ونشر الثقافة.	 

استعرضت اللجنة نهج العمل من المنزل، وقدمت توجيهاتها وأعدت سياسة تسمح بمرونة العمل وتمكن المدراء كمسؤولين رئيسيين.

اعتمدت اللجنة السياسات التالية عقب مراجعتها:

سياسة مدونة قواعد السلوك. 	 
سياسة إدارة األداء. 	 
سياسة األجور في سنغافورة. 	 
سياسة التكليف على المدى القصير. 	 
تغيير سياسة فترة اإلخطار في سنغافورة وهونج كونج والهند. 	 
سياسة األنشطة / المصالح التجارية الخارجية. 	 
سياسة الهدايا والضيافة للمجموعة. 	 

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت اللجنة التوجيهية للموارد البشرية اجتماع واحد للجنة بنسبة حضور 100%. إضافًة إلى ذلك، لقد اتخذت اللجنة بعض القرارات األخرى خالل تلك الفترة عن 
طريق التعميم.

في سنة 2021، عقدت لجنة مخاطر عمليات االحتيال والتشغيل للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %100. 

لجنة مخاطر عمليات االحتيال والتشغيل للمجموعة 

نبذة عامة  
مساعدة لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة في تحقيق أهدافها في اإلشراف على إدارة مخاطر عمليات التشغيل واالحتيال لدى البنك. وتكمن المسؤوليات الرئيسية 

لهذه اللجنة من خالل تحديد المبادئ التوجيهية وللتعرف على وإدارة المخاطر التشغيلية واالحتيالية في جميع المنتجات والعمليات واألنشطة الجديدة، تحديد النطاق، األغراض، 
االفتراضات واألدوار / المسؤوليات الخاصة بسياسات المجموعة التشغيلية وإدارة مخاطر االحتيال، وتتمثل المسؤوليات األخرى اإلدارة وإعداد التقارير بشأن ملف المخاطر 

التشغيلية لدى البنك، والمصادقة على وتقديم التوصيات بخصوص استراتيجيات مخاطر التشغيل ومخاطر االحتيال ذات الصلة؛ وتقديم التوصيات بخصوص التشغيل ومعالجة 
الفجوات والنقص في السياسات والمعايير الصادرة عن المجموعة؛ وضمان تماشي استراتيجيات العمل مع أولويات المخاطر والعمل على حماية وتعزيز قيمة المساهمين.

اللجنة التوجيهية للموارد البشرية  

نبذة عامة  
مساعدة اللجنة التنفيذية للمجموعة ولجنة المكافآت والترشيحات في تنفيذ مبادرات الموارد البشرية االستراتيجية والتشغيلية من أجل تقديم قيمة طويلة األجل لمساهمي 

المجموعة. حيث توفر منتدى لمناقشة مبادرات وسياسات الموارد البشرية، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسة من منظور الموظف والموافقة على التغييرات أو تقديمها إلى 
كيان الحوكمة ذات الصلة للموافقة عليها. اللجنة الراعي الرسمي لجميع مبادرات الموارد البشرية الجوهرية في جميع أنحاء البنك بما يتماشى مع عرض قيمة موظف البنك.

اإلنجازات

إجراء التحسينات على إطار العمل والضوابط إلدارة المخاطر التشغيلية واالحتيالية. 

تقوية حوكمة المنتجات الجديدة من خالل اللجنة المخصصة من المستوى 2 لمراجعة عروض المنتجات وتقديم التوصيات بها

تنفيذ الضوابط الرقمية لمكافحة مخاطر االحتيال الناشئة.
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لقد دمجت لجنة مخاطر التكنولوجيا مع لجنة أمن المعلومات بالمجموعة لمراجعة وإشراف وتحديث مخاطر التكنولوجيا 
وأمن المعلومات وإدارة استمرارية األعمال ومخاطر خصوصية البيانات.

المناقشة المستمرة بشأن المعلومات / األمن السيبراني وتأثيره على ملف مخاطر مجموعة بنك أبوظبي األول.

مناقشة ومراجعة مبادرات األمن السيبراني لسنة 2022 الخاصة بمكتب أمن المجموعة.

المراقبة المستمرة لملف تعريف مخاطر األمن السيبراني وسبل عالجها.

المناقشة المستمرة بشأن خصوصية البيانات وتواجدها وتأثيرها.

التحديث المستمر ومراجعة حوادث تكنولوجيا استمرارية األعمال

التحديث المستمر بخصوص الوضع الراهن لسياسة البنك بشأن العمل من المنزل

التحديث المستمر لمخاطر الطرف الثالث / المورد وتأثيرها

تقديم إطار عمل للمخاطر السحابية والرقمية في بنك أبوظبي األول

تحديث مستمر لتطبيق لوائح ومعايير حماية المستهلك

الموافقة على سياسات أمن المعلومات للمجموعة ومالحق سياسة الفروع الدولية والضوابط المنظمة للجان.

مراقبة المعلومات / األمن السيبراني / إدارة استمرارية األعمال / امتثال خصوصية البيانات مع اللوائح والمعايير في دولة اإلمارات العربية المتحدة والفروع الدولية

تحديث مستمر لالمتثال مع أمن المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة والفروع الدولية

تحديث مستمر لمخاطر انكشاف األمن السيبراني لبنك أبوظبي األول على اإلنترنت

التحديث المستمر لالختبارات والمالحظات المستقلة المتعلقة باألمن السيبراني

مناقشة ومراجعة التأمين اإللكتروني إلدارة قابلية البنك لتحمل المخاطر

المراجعة والمراقبة المستمرة لمخاطر المعلومات / األمن السيبراني المقبولة بما يزيد عن قابلية البنك لتحمل المخاطر

الموافقات على خطة إدارة األزمات وخطة االستجابة لحوادث األمن السيبراني وخدمة تسجيل الحوادث السيبرانية المتعلقة في الخصوصية واألمن السيبراني.

التحديث المستمر على مرونة برامج الفدية وألعاب الحرب اإللكترونية

الموافقة على هيكل فريق إدارة األزمات بما يتماشى مع التغييرات التنظيمية مؤخرًا

المراجعة والمراقبة والتحديث المستمر لالئحة حماية المستهلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلشراف والمراجعة المستمرة لمخاطر األمن السيبراني في عمليات تكامل الفروع الدولية مع بنك أبوظبي األول.

مراجعة مراقبة األمن السيبراني والتوصية بشأن "العمل من المنزل" / الوصول إلى البنية التحتية االفتراضية لسطح المكتب

اإلنجازات

 
لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة 

نبذة عامة 
تعمل بموجب الصالحيات المفوضة من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة. وكما تساعد أيضًا لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة. وتتمثل األهداف الرئيسية للجنة مخاطر 
التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة في اإلشراف والمراجعة واتخاذ القرارات بشأن خصوصية بيانات التكنولوجيا وأمن المعلومات وإدارة استمرارية األعمال المتعلقة بحالة 

إدارة المخاطر والصحة، ويتضمن بما في ذلك موائمتها مع قابلية تحل المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

في سنة 2021، عقدت لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %95.

رفع مستوى التحدي المتمثل في تشريع "الفائدة على الفائدة )الفائدة المركبة(" الصادر عن اتحاد مصارف اإلمارات ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

إتمام واعتماد استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للمجموعة - تتويجًا للمواضيع المتفق عليها في اجتماعات اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة لسنة 2020

اإلشراف التنفيذي على محافظ استثمارات التكنولوجيا والمشاريع االستراتيجية )على سبيل المثال: خدمات النخبة المصرفية 
والخدمات المصرفية الخاصة، رحالت بيه بي جي الرقمية، فكس ات، سي آر إم( واتجاهات إدارة خدمات التكنولوجيا.

اإلشراف التنفيذي ربع السنوي على اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واإلشراف 
التنفيذي ربع السنوي على اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات في مصر. 

الموافقة على طلب تمويل "تحديث التكنولوجيا" والتبديل في نموذج تجميع موارد التكنولوجيا، من أجل تسريع تعبئة المشاريع المعتمدة.

اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة  

نبذة عامة 
تم تشكيل اللجنة في سنة 2019 للمساعدة في الوفاء بمسؤوليات الحوكمة والرقابة واإلشراف الخاصة باللجنة التنفيذية للمجموعة وجميع أنظمة التكنولوجيا والمعلومات 

في جميع أرجاء مجموعة بنك أبوظبي األول، ودعم عمل لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة أثناء إشرافها على إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة. 
وتعمل اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة على تقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة فيما يتعلق باالستثمارات التكنولوجية الهامة بما يدعم 

استراتيجية المجموعة. وكما تضمن اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة موائمة استراتيجيات األعمال مع أولويات التكنولوجيا ويعمل على حماية وتعزيز استثمار 
المساهمين في التكنولوجيا.

في سنة 2021، عقدت اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة أربعة عشر اجتماعًا للجنة بحضور بلغ نسبته %89.99

اإلنجازات

 اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة )جي إي إس جي سي(
 

تم تشكيل اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في الربع الرابع لسنة 2021، وتعمل بموجب الصالحيات المفوضة من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة. 	 
اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة هي السلطة العليا على مستوى اإلدارة التخاذ القرارات لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات. وكما تساعد لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة، وتقديم التقارير في المسائل ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة ولجنة المخاطر 

واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة، وتقديم المشورة وإبالغهم على النحو المطلوب في إطار عمل المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. وتمثل الهدف الرئيسي 
للجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في اإلشراف على تطوير وتنفيذ االستراتيجية البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة وعوامل المخاطر 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والجوانب المتعلقة بأهداف االستدامة الخاصة بمجموعة بنك أبوظبي األول.

التقييم الذاتي للجان اإلدارية 
من أجل ضمان التحسين المستمر وفاعلية اللجان اإلدارية، تنفذ كل لجنة بعملية تقييم ذاتي في نهاية السنة التقويمية / المالية لتقييم أداء وفعالية اللجنة. تستخدم المالحظات 

من استبيان التقييم الذاتي من أجل تنفيذ التغييرات واإلجراءات ذات الصلة وتعزيز فعالية اللجان.

لقد أجري تقييم اللجان اإلدارية في سنة 2020 في يناير / فبراير 2021. حيث أجريت العملية من خالل نظام آلي يضمن عدم الكشف نهائيًا عن هويتهم مما أدى إلى الصدق 
المطلق بخصوص رأي العضو الفردي في أداء اللجنة. شارك جميع أعضاء اللجان اإلدارية في التقييم. وقد بلغ متوسط التقييم اإلجمالي لجميع اللجان 3.48 على مقياس تصنيف 

من 1 إلى 4 حيث 1 منخفض، و4 مرتفع.
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بنك أبوظبي األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والشركات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية الدولية

يدير بنك أبوظبي األول العديد من الشركات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية في كٍل 
من دولة االمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، حيث يمتد نطاق اختصاصه إلى 
أوروبا وأمريكا وإفريقيا والشرق األوسط وآسيا. مما يوفر هذا األمر مجموعة من العمالء 

التي تستخدم الخدمات.  

يجب على جميع الشركات التابعة الدولية والفروع والمكاتب التمثيلية التابعة للمجموعة 
االمتثال مع سياسة حوكمة الشركات لدى مجموعة بنك أبوظبي األول ومع القوانين 

واللوائح المعمول بها والتي تنطبق على اختصاصهم. الشركات التابعة لبنك أبوظبي 
األول في دولة االمارات العربية المتحدة هي شركات منظمة محليًا وهي شركات 
تابعة للمجموعة. تعمل كل شركة ضمن إطار حوكمة الشركات الشامل للمجموعة 

جنبًا إلى جنب مع إجراءات حوكمة الشركات المالئمة ألعمالها تحت إشراف وسيطرة 
المجموعة. تملك الشركات التابعة الدولية لبنك أبوظبي األول نظامها التأسيسي الخاص 

بها باعتبارها كيانات قائمة محليًا في واليتها القضائية. 

يوجد في الشركات التابعة الدولية والمحلية مجلس إدارة ولجان تابعة لمجلس اإلدارة 
خاصة بها حسب مقتضى أحكام القانون أو اللوائح، ويترتب عليها مسؤوليات التقيد 

بأنظمة المجموعة مع مراغاة أجكام وقوانين الدولة التي تتواجد فيها. من أجل 
مساعدة وإرشاد وتوجيه ومواجهة التحديات من قبل اإلدارة العليا في هذه الشركات 
التابعة، يتألف مجلس اإلدارة من كبار المسؤولين المهنيين من ذوي الخبرة المصرفية 

والتمويل والمخاطر.

خالل سنة 2021، مارس مجلس اإلدارة إشرافًا كافيًا على المجموعة مع احترام 
المسؤوليات القانونية والحوكمة المستقلة التي تنطبق على الكيانات الفردية. واستلم 
مجلس اإلدارة تقارير بخصوص هيكل مجموعته من قبل لجنة المخاطر واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة.

كما أنه، قام البنك بتأسيس وإيجاد غالبية حضوره من خالل الفروع والمكاتب التمثيلية 
من خالل توفير العمليات وتقديم الخدمات على الصعيد المحلي وبدعم من اإلدارة 

اإلقليمية وإدارة المجموعة حسب مقتضى الحال. ويتضمن ذلك العمليات الكبيرة في 
المملكة المتحدة ومصر، وكذلك العمليات في آسيا والعديد من دول مجلس التعاون 

الخليجي. في سنة 2021، استمر البنك في تعزيز نموذج الحوكمة الدولي الذي 
وضعه في سنة 2019، والذي يحدد إطار عمل حوكمة الشركات الدولية )”آي بي 

جي إف”( في كل موقع، بما في ذلك هيكل منظمة اإلدارة العليا واللجان وعمليات 
صنع القرارات والتسلسل اإلداري. عملت شبكة التبليغ واإلشراف على بلورة إطار عمل 

حوكمة الشركات الدولية. وتضمن ذلك تقديم التبليغ بشكٍل منتظم إلى وعلى مستوى 
المجموعة، مع حوار ونقاش متبادل جنبًا إلى جنب مع التسلسل اإلداري الوظيفي؛ إن 
تقديم الشركات التابعة والفروع لمؤشرات األداء الرئيسية بخصوص مسائل الحوكمة، 

ويتضمن بما في ذلك تقارير اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان، والذي تم تعزيزه من خالل 
االتصاالت المرئية  بين المجموعة وكل موقع قد عمل على توفير اإلشراف والتوجيه 

واإلرشاد؛ وتقديم الدعم بخصوص مسائل الحوكمة الناشئة حسب مقتضى الحال. ويتم 
التركيز بأن كل موقع يملك آليات الحوكمة المناسبة التي تلبي المتطلبات التنظيمية 

المحلية وتتماشى مع نهج المجموعة. 

إضافًة إلى شركاتنا التابعة المحلية، يقع مقر شركاتنا الدولية في سويسرا، الواليات 
المتحدة األمريكية، المملكة العربية السعودية، مصر، ليبيا، الهند، باريس وجزر كايمان. 

نبذة عامة عن شركاتنا التابعة المحلية 

شركة أبوظبي األول لألوراق المالية )“أبوظبي األول لألوراق 
المالية“(  وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة وهي شركة 

وساطة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين هيئة األوراق 
المالية والسلع في دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار الشركة التابعة من قبل 

مجلس إدارة ولجان إدارية. يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( أعضاء. وعمل مجلس 
اإلدارة على تشكيل لجنة )واحدة( إلدارة المخاطر تابعة لمجلس اإلدارة. تعد شركة 

أبوظبي األول لألوراق المالية أحد األعضاء المؤسسين للبورصات في دولة االمارات 
العربية المتحدة في كل من إمارة أبوظبي ودبي. وتعتبر شركة أبوظبي األول لألوراق 
المالية أحد األعضاء في بورصات دولة اإلمارات العربية المتحدة في كل من أبو ظبي 

ودبي والمتخصصة في تقديم خدمات الوساطة المبتكرة والشاملة في جميع أنحاء 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك في األسواق اإلقليمية والدولية الرئيسية. 

تقوم شركة أبوظبي األول لألوراق المالية بتنفيذ خدماتها معززًة بأعلى معايير التداول 
واالمتثال الدولية.

 شركة أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي 
)“أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي“(  هي شركة مساهمة خاصة تابعة 
لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين ولوائح مصرف االمارات 
العربية المتحدة المركزي. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. 

يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( أعضاء. تقدم أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي 
الخدمات المصرفية وتقدم حسابات التوفير والحسابات الجارية وبطاقات االئتمان 

والخصم وقروض الرهن العقاري وإدارة الثروات والتأمين ووساطة األوراق المالية 
والدفعات التجارية وصرف العمالت األجنبية والتحويالت واالستثمارات والخدمات 

المصرفية الخاصة.

 شركة الخليج األول لتقنية المعلومات 
)“إف جي آي تي“( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي 

األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار 
الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( 

أعضاء. تقدم شركة الخليج األول لتقنية المعلومات الخدمات وإدارة وتشغيل شبكات 
الحاسوب وخدمات شبكات تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء البنية التحتية ألجهزة 

الحاسوب، والتركيب والصيانة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الحاسوب 
والمعدات، واالستشارات في مجال هندسة الحاسوب.

شركة أبوظبي األول العقارية )“أبوظبي األول العقارية“( وهي شركة 
الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد 

تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة أبوظبي األول 
العقارية من قبل الرئيس التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في مجال العقارات. وتعتبر 

مزود خدمات عقارية متخصصة في الحلول العقارية الشاملة. وتدير الكيانات السكنية 
والتجارية على حٍد سواء في المواقع الرئيسي في دولة االمارات العربية المتحدة. 
وتعرض شركة أبوظبي األول العقارية خدمات عالية الجودة واستثنائية في الحلول 

العقارية المهنية وتخلق قيمة مستدامة طويلة األجل للعمالء والمالك الذين سلموا 
عقاراتهم حتى تتم إدارتها.

مسماك العقارية وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك 
أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. 
وتدار شركة مسماك العقارية من قبل الرئيس التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في 

مجال العقارات. يتمثل الغرض من الشركة التابعة في تنفيذ األنشطة التالية داخل وخارج 
دولة االمارات العربية المتحدة: صيانة المباني، بيع وشراء قطع األراضي والعقارات، 

استثمار المشاريع العقارية، التطوير؛ اإلنشاء واإلدارة؛ خدمات تأجير وإدارة العقارات.

الشــركة التجارية الدولية األولى )“إف إم آي“( وهي شــركة ذات 
مســؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسســت بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار الشــركة التجارية الدولية األولى من قبل الرئيس 
التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في مجال العقارات. يتمثل الغرض من الشــركة 
التابعة في مزاولة أعمال االمتالك واالســتحواذ واإلدارة واالســتثمار في األصول 

الثابتة والمنقولة وتمويل أي أنشــطة تجارية واســتثمارية داخل وخارج دولة االمارات 
العربية المتحدة.   

شركة ماغناتي االمارات العربية المتحدة وهي شركة الشخص الواحد 
ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب 

قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة مغناتي من قبل الرئيس التنفيذي. 
يتمثل دور شركة مغناتي في تقوية وتعزيز مكان المجموعة القيادية في قطاع 

المدفوعات سريع التوسع واالنتشار وتسريع أجندة أعمالها في مجال التحول الرقمي. 
مع قوة ومتانة خبرة بنك أبوظبي األول وفي قلبها وصميمها البنية التحتية، ستقوم 
شركة مغناتي بجذب الشركاء اإلقليميين والعالميين، ووضع المعايير الجديدة لإلبداع 

واالبتكار والتسليم في مجال الدفعات.  

مورا وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة مسماك بحصة ملكية %67، 
وهي شركة تابعة يملكها بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة مورا من قبل المدير العام وفريق تنفيذي 
متخصص في مجال العقارات. يتمثل الغرض من الشركة التابعة في امتالك وإدارة 

واستثمار العقارات والمباني داخل وخارج دولة االمارات العربية المتحدة. 

أبوظبي األول لخدمات التوظيف وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية 
محدودة تابعة للشركة التجارية الدولية األولى، وهي شركة تابعة يملكها بنك 

أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. 
وتدار شركة أبوظبي األول لخدمات التوظيف من قبل المدير العام وفريق تنفيذي 

متخصص في خدمات تعهيد الموظفين. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة 
أعمال التوظيف وتوريد األيدي العاملة حسب الطلب )العمل المؤقت( في داخل 

وخارج دولة االمارات العربية المتحدة. 

أبوظبي األول ريسورسينج وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة 
تابعة للشركة التجارية الدولية األولى، وهي شركة تابعة يملكها بنك أبوظبي األول 

ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة 
أبوظبي األول ريسورسينج من قبل المدير العام وفريق تنفيذي متخصص في خدمات 

تعهيد الموظفين. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة أعمال التوظيف 
وتوريد األيدي العاملة حسب الطلب )العمل المؤقت( في داخل وخارج دولة االمارات 

العربية المتحدة.

شركة ابوظبي الوطنية للتأجير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك 
أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. 

وتدار الشركة من قبل المدير العام. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في امتالك 
وتأجير وإدارة وتأجير وبيع األصول الثابتة والمنقولة بكافة أنواعها وأشكالها.

شركة أبوظبي الوطنية للعقارات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات 

العربية المتحدة. وتدار الشركة من قبل الرئيس التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في 
مجال العقارات. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة خدمات تسويق وبيع 

المشاريع العقارية، إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية والتأجير وإدارة 
وصيانة العقارات، والمساهمة في رأس مال المشاريع العقارية القائمة أو قيد اإلنشاء 

والوساطة في المبيعات والمشتريات.
 

شركة برنامج موظفي بنك ابوظبي الوطني لخيارات شراء األسهم 
المحدود وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، 
وقد تأسست بموجب قوانين المنطقة الحرة بجبل علي )”جافزا”(. وتدار الشركة من 

قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في امتالك األسهم 
واالستثمارات في داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، التجارة العامة ومزاولة 

أي أنشطة تجارية أخرى مسموح بمزاولتها بموجب لوائح شركات األوفشور في 
المنطقة الحرة بجبل علي لسنة 2003.   

شركة نواة للخدمات االدارية شركة الشخص الواحد وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. ترخيص هذه الشركة معلق. 

نبذة عامة عن الشركات التابعة الدولية 

)فاب( في سويسرا )إس أيه( وهي شركة فرعية تابعة لبنك أبو ظبي األول 
ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين هيئة اإلشراف على السوق المالية السويسرية 
)”إف آي إن إم أيه”(. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. ويتألف 

مجلس اإلدارة من )خمسة( أعضاء. وقام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان تابعة 
لمجلس اإلدارة؛ لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 

التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة المكافآت والترشيحات. وتقدم الخدمات المصرفية 
الخاصة وحلول إدارة الثروات لألفراد من أصحاب الثروات المالية الكبيرة.

بنــك أبوظبــي األول في الواليــات المتحدة األمريكية )إن في( )“بنك 
أبوظبي األول في الواليات المتحدة األمريكية“( وهي شــركة فرعية 
تابعــة لبنــك أبو ظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسســت بموجب قوانين البنك المركزي 

في كوراســاو. وتدار الشــركة التابعة من قبل مجلس إدارة إشــرافي ومجلس إدارة 
إداري ولجان إدارية. يتألف مجلس اإلدارة اإلشــرافي من )أربعة( أعضاء. توفر الدعم 

والخدمات االئتمانية للشــركات األمريكية المشــاركة في مشاريع في اإلمارات 
العربية المتحدة، ومســاعدة المســتثمرين اإلماراتيين الباحثين عن فرص عمل في 

الواليات المتحدة األمريكية.
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شركة فاب كابيتال المالية - المملكة العربية السعودية وهي 
شركة مساهمة مقفلة منفردة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، تأسست 

بموجب قوانين المملكة العربية السعودية – هيئة السوق المالية. وتدار 
الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف مجلس اإلدارة من )ستة( أعضاء. 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تابعتين لمجلس اإلدارة. لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة. 
تقدم مجموعة من المنتجات المصرفية االستثمارية للعمالء الذين يتطلعون 

الوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية، وكذلك األسواق الدولية 
التي يتواجد فيها بنك أبوظبي األول. 

بنك عوده مصر ش.م.م. في ســنة 2020، اتفق بنك عوده مصر وبنك 
أبوظبي األول على أن يســتحوذ بنك أبوظبي األول على 100% من رأس 
مال بنك عوده، فرع ســابق لبنك عودة لبنان في مصر. أنجزت الصفقة في 

تاريــخ 28 أبريــل 2021 وأصبح بنك عوده مصر حاليًا مملوك بالكامل لبنك 
أبوظبي األول. وتدار الشــركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف مجلس 
اإلدارة من )ســبعة( أعضاء. قام مجلس اإلدارة بتشــكيل خمس لجان تابعة 

لمجلــس اإلدارة. اللجنــة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة التدقيق التابعة 
لمجلــس اإلدارة، لجنــة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة األجور 
التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة حوكمة الشــركات التابعة لمجلس اإلدارة، 

ولجنــة التعييــن. تقدم العمليات المصرفية والمالية في مصر وفي الخارج، 
ســواًء لحســابه الخاص ولحساب الغير، أو باالشتراك مع اآلخرين، وكذلك 

القيام بجميع عمليات االســتثمار وممارســة أي نشاط آخر تسمح به القوانين 
واألنظمة في مصر. 

بنك الخليج األول الليبي )“بنك الخليج األول الليبي“( وهي 
شركة مساهمة وبنك تجاري كامل العضوية في طرابلس، ليبيا )شركة تابعة 

لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.( والتي قد تم تأسيسها عقب توقيع مذكرة 
تفاهم بين بنك أبوظبي األول، وصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في ليبيا، في تاريخ 04 سبتمبر 2007. وهي شركة مملوكة بالتساوي بين 

بنك أبوظبي األول ش.م.ع، وشركة اإلنماء لالستثمار المالي القابضة في 
ليبيا، بحصة 50% لكل منهما. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. 

يتألف مجلس اإلدارة من )سبعة( أعضاء. قام مجلس اإلدارة بتشكيل )أربع( 
لجان تابعة لمجلس اإلدارة؛ لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة إدارة 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس 
اإلدارة، ولجنة التعيين التابعة لمجلس اإلدارة.

فاب جلوبال ماركتس كايمان ليمتد وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامل لبنك أبوظبي األول ش.م.ع. وتدار الشركة من قبل مجلس إدارة. 
يتألف مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء. تقدم الشركة التابعة ضمانًا لجميع 

المعامالت لبنك فاب جلوبال ماركتس كايمان ليمتد. وتكون جميع أنشطة 
التداول التي يجريها بنك أبوظبي األول في جزر كايمان مدعومًة من قبل 

بنك أبوظبي األول ش.م.ع.

جلوبال بيسناس للخدمات )جي بي إس( وهي شركة خاصة 
محدودة تابعة لشركة الخليج األول لتقنية المعلومات وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي األول. وقد تم تأسيس الشركة التابعة 
بموجب قوانين الهند. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف 

مجلس اإلدارة من )خمسة( أعضاء. وقد تم تأسيسها لمزاولة أعمال تصميم 
البرمجيات وتطويرها وتخصيصها وتنفيذها وصيانتها واختبارها وقياسها 

وتصميمها وتطويرها والتعامل معها في حلول برامج الحاسوب.

ساس ماجالن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي 
األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين باريس، فرنسا. وتدار الشركة 

التابعة من قبل فريق مهني متخصص في األنشطة العقارية.  

أدرجت القائمة الكاملة للشركات التابعة للبنك في التقرير السنوي لمجموعة بنك 
أبوظبي األول.

اللجان اإلدا��ة - المستوىاللجنة اإلدا��ة التابعة لمجلس اإلدارةمجلس اإلدارة      الشركات التابعة الدولية

الخدمات المصرفية الخاصة الدولية - 
لجان الشركات التابعة

سويسرا 

مجلس
اإلدارة

لجنة المخاطر 
واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة المكافأت 
والترشيحات التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

 لجنة المخاطر
 واالمتثال التابعة
لمجلس اإلدارة

اللجنة 
التنفيذية

لجنة المخاطر 
واالمتثال

لجنة األصول 
وااللتزامات

 لجنة
االستثمار

لجنة 
االئتمان

لجنة 
اعرف 
عمالئك

الواليات المتحدة 
األمريكية

مجلس
اإلدارة

أعضاء المجلس 
اإلشرافي

 أعضاء المجلس
اإلداري

اللجنة 
التنفيذية

لجنة 
المخاطر

لجنة 
االمتثال

لجنة األصول 
وااللتزامات

مجلس
اإلدارة

فاب كابيتال 
السعودية

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة المكافآت 
والترشيحات التابعة 

لمجلس اإلدارة

مجلس
اإلدارة

مصرف الخليج
األول الليبي 

لجنة المخاطر 
واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة تعيين أعضاء 
مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة 
الشركات

بنك عوده
مصر

مجلس
اإلدارة

لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة

لجنة المخاطر 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة أجور 
مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة 
الشركات والتعيينات

اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر 
واالمتثال

لجنة الموارد 
البشرية

لجنة األصول 
وااللتزامات

 اللجان المتعلقة
بالمخاطر واالمتثال

 لجنة االستحواذ
على الفروع

لجنة 
المشتريات

أدرجت القائمة الكاملة للشركات التابعة للبنك في التقرير السنوي لمجموعة بنك أبوظبي األول.
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إطار عمل تفويض الصالحيات للمجموعة

يتم اإلدارة واإلشراف على إطار عمل تفويض الصالحيات من قبل وظيفة حوكمة 
الشركات في المجموعة. تعمل مبادئها على مساعدة البنك بشكٍل فعال على إدارة 

وحماية موارده وضمان عمل بنك أبوظبي األول بما يتماشى مع القوانين واللوائح 
ذات الصلة. 

تمنح جميع التفويضات بناًء على الدور الوظيفي والمتطلبات الوظيفية.

أنواع التفويض المختلفة هي وفقًا لما يلي:

تمنح التوكيالت للمناصب التي تتطلب الحصول على تلك الصالحيات للعمل 	 
والتصرف بالنيابة عن البنك. قام مجلس اإلدارة بمنح رئيس مجلس اإلدارة صالحيات 

وسلطات للعمل والتصرف بالنيابة عن البنك. قرر المدراء التنفيذيون بالتشاور مع 
اإلدارة القانونية تسلس وتعاقب هذه الصالحيات في جميع أرجاء المجموعة 

من خالل التوكيالت الممنوحة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، المدير المالي 
للمجموعة، المستشار العام للمجموعة، رئيس المخاطر للمجموعة، رئيس الخدمات 

المصرفية للشركات والتجارية والدولية للمجموعة. حررت التوكيالت المحلية 
والدولية في سنة 2021 لتلبية متطلبات العمل.

 منحت صالحيات المفوض بالتوقيع للمناصب التي تتطلب الحصول على تلك 	 
الصالحيات للعمل والتصرف بالنيابة عن البنك، مثل التعليمات الرسمية والمراسالت 

العامة األخرى مع األطراف الثالثة، ويتم إدارة العملية من قبل قسم الموارد 
البشرية بالمجموعة )”جي إتش آر”(. وكما يتم تسجيل المفوضين بالتوقيع لدى 
المصرف المركزي على الموقع اإللكتروني www.signature.net. تم تحديث 

القائمة في سنة 2021 لتعكس التغييرات التنظيمية.
منحت الصالحيات المالية وغير المالية )على شكل مصفوفة ”تفويض 	 

الصالحيات”( للمناصب مع صالحياٍت محددة ومصممة خصيصًا لمتطلبات أعمال 
األقسام، والتي تتضمن النفقات الرأسمالية / النفقات التشغيلية والصالحيات 

الخاصة وما إلى ذلك، ويتم إدارتها من قبل القسم المالي للمجموعة. تم تحديث 
المصفوفة في سنة 2021 لتناول متطلبات األعمال. 

تاريخ االنضمام للعمل المنصباالسم
إجمالي األجر المدفوع * 

درهم إماراتي 

017,144,845 مايو 2000 الرئيس التنفيذي للمجموعة هناء الرستماني 
042,435,200 ديسمبر 2008 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة فتون المزروعي 

104,832,541 مارس 2013 رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والتجارية والدولية شيريش بايد 
305,566,144 إبريل 2014 الرئيس المالي للمجموعة جيمس بورديت 

023,537,110 يونيو 2001 رئيس عمليات االندماج واالستحواذللمجموعة كريم القروي 
052,742,149 مايو 2001 رئيس التدقيق للمجموعة نوريندرا بيريرا 

013,277,000 يونيو 2020 رئيس المخاطر للمجموعة براديب رنا 
151,273,548 أغسطس 2021 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية االستثمارية مارتن تريكود 

يعد الدفع مقابل األداء صميم فلسفتنا للمكافآت. ويدعم هذا األمر بنك أبوظبي األول 
في تحقيق النمو المستدام لألعمال وحماية قيمة أصحاب المصلحة.

تماشيًا مع فلسفة المكافآت، يحتوي هيكل التعويض لدينا على مزيج صحي من 
األجور الثابتة والمتغيرة.

يتماشى األجر الثابت مع معايير السوق الخارجي حتى نضمن جذب واستقطاب 	 
أفضل المواهب في فئتها من خالل الدفع بشكٍل تنافسي. 

بينما يرتبط األجر المتغير باألداء. حيث يتم تتبع األداء من خالل عناصر بطاقة 	 
األداء المتوازن )المالية، العمالء، العملية والموظفين( والتي تتوافق بين 

مصالح الموظفين مع مصالح أصحاب المصلحة. من أجل ضمان النمو المستدام، 
هنالك تركيز قوي على بطاقة األداء المتوازن على ”كيفية” تحقيق نمو األعمال 

باإلضافة إلى ”ما” تم تحقيقه. 

حتى نضمن أن تكون عملية صنع القرار راسخة ومتأصلة في النمو المستدام للمنظمة 
على المدى الطويل، يتم تطبيق آليات التأجيل المناسبة على األجر المتغير. حيث 
تتناسب التأجيالت مع قيمة األجر المتغير وتعكس مستوى صنع القرار جنبًا إلى 

جنب مع التأثير على نتائج األعمال. ويخضع جزء من األجر المتغير المؤجل إلى األداء 
المؤسسي خالل فترة االستحقاق. في حال عدم تحقيق سقوف األداء المتوقعة، 

عندئذ يخضع األداء القائم على التأجيل في تلك السنة إلى التعديل. وفي جميع 
الحاالت، يخضع األجر المتغير )المبالغ المدفوعة والمؤجلة( إلى استرداد األموال 

واقتطاع المكافآت لضمان تماشيها مع المخاطر. 

تهدف فلسفة واستراتيجية مكافآت البنك إلى توافقها بين ممارسات المكافآت 
المقبولة دوليًا مع التوجيهات الحالية الصادرة عن مصرف االمارات العربية المركزي 

التي تدعم وتعزز مكافأة تولي المخاطر المستدامة.

األجور

كبار المدراء التنفيذيين )اللجنة التنفيذية للمجموعة( والمناصب وتواريخ تعيينهم جنبًا إلى جنب مع كشوف 
األجور المدفوعة لهم خالل سنة 2021

مالحظة: لم يتم إدراج القائمين بأعمال رؤساء األقسام؛ ولكن تم إدراج كبار المدراء التنفيذيون فقط الذين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية للمجموعة خالل سنة 2021 وما زالوا أعضاًء في سنة 2022. 

* جميع األرقام هي مبالغ مدفوعة فعليًا في سنة 2021 ما عدا المكافآت ومساهمة الموظف في صندوق التقاعد والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. تستثني األرقام التعويضات المؤجلة 

والمحتجزة في سنة 2021 إزاء مدفوعات األداء في سنة 2020، وتتضمن الدفعات المؤجلة من السنوات السابقة المدفوعة في سنة 2021.
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معامالت األطراف ذات الصلة

يعتبر األطراف بأنهم ذو صلة، عندما يملك أحد األطراف قدرة التحكم والسيطرة على 
الطرف اآلخر أو يمارس تأثيرًا كبيرًا على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو 

التشغيلية. تشمل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
الموظفين اإلداريين في المجموعة. يتألف كبار الموظفين اإلداريين من أعضاء اللجنة

 

التنفيذية ”اللجنة التنفيذية” للمجموعة والذين يشاركون في التخطيط االستراتيجي 
وصنع القرارات للمجموعة. توافق إدارة المجموعة على شروط هذه المعامالت، 

وتجرى بناًء على الشروط التي وافق عليها مجلس اإلدارة أو الموظفين اإلداريين.  

حماية المستهلك

تنطبق الئحة حماية المستهلك والمعايير المرافقة والصادرة عن مصرف االمارات 
العربية المتحدة المركزي )في شهر يناير وفبراير 2021 على التوالي( على جميع 

المؤسسات المالية المرخصة )”المؤسسات المالية المرخصة”( واألنشطة على النحو 
المنصوص عليه في المادة 64 من القانون االتحادي رقم: 14 لسنة 2018. تحدد 

اللوائح والمعايير اإلطار والقواعد لضمان معاملة العمالء بشكٍل عادل ومنصف، 
والعمل على تعزيز االستقرار العام ومصداقية القطاع المالي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

نظرًا أن بنك أبوظبي األول ش.م.ع هو أكبر بنك في دولة االمارات العربية المتحدة، 
لقد حدد البنك هدفه المتمثل في التوافق التام مع الئحة ومعايير حماية المستهلك، 

وتحقيق المبادرات المخصصة لالمتثال بهذد المعاير بحلول تاريخ 30 ديسمبر 2021. 
يملك مجلس إدارة أبوظبي األول واإلدارة والموظفين التحكم والسيطرة المطلقة 

ويلتزمون ويتابعون مسيرة االلتزام واالمتثال مع متطلبات الجهات المنظمة. 

يتمثل دور إدارة حوكمة الشركات للمجموعة بأن تكون مستشار الحوكمة الرئيسي 
للبنك من خالل تمكين آليات الحوكمة والرقابة الداخلية، التي تعد األفضل في فئتها، 

بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتناسب مع غرضها. لقد قام إطار عمل 
حماية المستهلك بإلقاء الضوء على الحاجة لتقديم المزيد من التقارير إلى مجلس اإلدارة 

بموجب ركائز حماية المستهلك للرقابة المؤسسية. بينما تملك إدارة حوكمة الشركات 
للمجموعة المعايير بالتعاون مع اإلدارات اآلخرى )االمتثال، الموارد البشرية وما إلى 

ذلك( في بنك أبوظبي األول، فإنها تعمل على تطوير وإدخال نهج شامل وحصيف، بما 
يتماشى مع إطار عمل حماية المستهلك، بناًء على أفضل الممارسات الدولية، لضمان 
أن تكون النتيجة مرنة ومناسبة للغرض ومستدامة، مع التأكيد على العمل على تعزيز 

”ثقافة تتمركز على عمالئ البنك” في جميع أنحاء بنك أبوظبي األول.

31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021

مجلس اإلدارة 
درهم إماراتي ’000

كبار المساهمين
درهم إماراتي ’000 

اإلدارة العليا 
درهم إماراتي ’000

اإلجمالي درهم 
إماراتي ’000 

اإلجمالي درهم 
إماراتي ’000 

ترد أدناه األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير: 

9,857,27324,386,74338,62634,282,64240,441,781األصول المالية 

24,648,45933,087,17443,93257,779,56564,709,360االلتزامات المالية 

21,702,54617,020,801-5,040,27116,662,275االلتزامات المحتملة 

ترد أدناه المعامالت التي أجريت خالل السنة المنتهية مع األطراف ذات العالقة:

31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر2021

138,670654,576335793,5811,322,791الفوائد واإليرادات األخرى 

562,296 285,03130,474429315,934مصاريف الفوائد 
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االستدامةاإلفصاح والشفافية 

امتثااًل مع لوائح مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي بشأن ”اإلفصاح 
والشفافية”، عملت حوكمة الشركات عن كثب مع جميع اإلدارات المختصة في 

المجموعة وأكدت أن جميع السياسات الداخلية المطلوبة لضمان االمتثال مع لوائح 
حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة 

 المركزي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية واالمتثال والتدقيق الداخلي والتقارير 
المالية والتدقيق الخارجي والتعهيد قد تم تنفيذها ومراجعتها بشكٍل كاٍف وواٍف من 

قبل مجلس اإلدارة في سنة 2021.

النوعالوصف
المبلغ 

درهم إماراتي 
 

المالحظات 

مشروع رمضان1,000,000تبرعاتمؤسسة اإلمارات

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة25,824تبرعاتاوبريشن سمايل

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة21,243تبرعاتسوكر كيدز دبي

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة22,563تبرعاتمؤسسة الجليلة

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة35,344تبرعاتالهالل األحمر اإلماراتي

برنامج المنح الدراسية2,000,000رعايةجامعة باريس 2 بانتيون - أساس - برنامج بكالوريوس في القانون

برنامج ركوب الدراجات الموحد مع إس أو في دولة 74,550حدثاألولمبياد الخاص بمنطقة الشرق األوسط - تعلم قيادة الدراجة الهوائية
االمارات العربية المتحدة 

3,179,524

إننا ندرك أهمية دمج االستدامة في ثقافة واستراتيجية أعمال البنك. ينصب تركيزنا 
على خلق قيمة طويلة األجل ألصحاب المصلحة والمساهمين. سوف نواصل تقوية 

أداء اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وإظهار القيادة وتنفيذ أفضل 
الممارسات في جميع قطاعات البنك. 

يشرف فريق االستدامة في البنك على إطار عملنا لالستدامة واستراتيجيتنا وسياساتنا 
وأولويات العديد من مبادرات االستدامة. تتماشى استراتيجيتنا مع أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية أبوظبي االقتصادية لسنة 2030. وتتضمن النقاط 
الرئيسية لسنة 2021 ما يلي:

تمثل النساء 40% من إجمالي األيدي العاملة لدينا، وتقلدت 30% منهن مناصب 	 
إدارية عليا ومتوسطة.

 	 MSCI ESG وتصنيف 3 في مؤشر ،FTSE4good حصلنا على تصنيف 4 في مؤشر
Leaders في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لقد نفذنا إطار عملنا للتمويل المستدام. وسيتم تطبيق إطار العمل هذا على جميع 	 
معامالت التمويل المستدام والتي سيتم استخدامها لتمويل المشاريع التي 

ستعمل على تحقيق منافع بيئية و / أو اجتماعية. 
لقد أصدرنا سندات خضراء جديدة، بمبلغ 750 مليون دوالر هونج كونج سندات 	 

خضراء لمدة خمس سنوات، وقد تم االعتراف بنا كأول جهة مصدرة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا للسندات الخضراء المقومة بعملة دوالر هونج 
كونج وأول سندات خضراء صادرة بعملة دوالر هونج كونج من قبل مؤسسة 

مالية خارجية.
ولقد أطلقنا برنامجنا لرفاهية الموظفين من أجل تقديم الدعم خالل جائحة كورونا 	 

)كوفيد-19(، المستمرة خالل سنة 2021. 

يرد أدناه كشفًا مفصاًل عن المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خالل 
سنة 2021 في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وحماية والحفاظ على البيئة. 

ترد المزيد من التفاصيل في تقرير الشؤون البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لسنة 2021 على الموقع اإللكتروني: 
 https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability
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4. بيان كيفية توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 وفقًا للجدول التالي

5. جهات اإلتصال بعالقات المستثمرين

اسم رئيسة عالقات المستثمرين صوفيا البوري
صوفيا البوري 

 بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين )بريد الكتروني - هاتف - جوال - فاكس(
  ir@bankfab.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 971-2-3054563+ 
الجوال: 971-50-8366031+    

 
رابط صفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للبنك:

https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

جهات االتصال 
جهات االتصال الرئيسية إضافًة إلى اإلدارة العليا: 

مسؤول عالقات المستثمرين:                                              صوفيا البوري 
رئيس االمتثال للمجموعة:                                                      أليكس إيرفينغ 

رئيس االستدامة ورئيس حوكمة الشركات:                      شارجيل بشير 

عالقات المستثمرين 

أدنى سعر*أعلى سعر*سعر اإلغالق الشهر

14.7815.1013.12يناير 2021

14.7015.0614.70فبراير 2021

14.6014.9214.20مارس 2021

14.4014.6014.16إبريل 2021

16.8617.0014.36مايو 2021

16.7016.9816.20يونيو 2021

16.5816.7816.26يوليو 2021

17.0017.1016.56أغسطس 2021

17.7818.7016.90سبتمبر 2021

17.8018.3617.36أكتوبر 2021

19.1819.7018.20نوفمبر 2021

18.8420.7018.80ديسمبر 2021

سعر اإلغالق 
)ديسمبر 2021( 

سعر اإلغالق  
)ديسمبر 2020( 

% نسبة التغيير 
في السعر 

التفوق في األداء  
)ضعف األداء( النسبي  

لبنك أبوظبي األول 

46%18.8412.90بنك أبوظبي األول 

-22%68%8,488.365,045.32سوق أبو ظبي لألوراق المالية 

+5%42%12,016.268,490.07البنوك المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية 

+37%9%362.53331.50البنوك في مؤشر األوساق الناشئة إم إس سي آي 

1. بيان ســعر ســهم الشــركة في الســوق )ســعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى ســعر( في نهاية كل شهر خالل 
المالية السنة 

* أعلى / أدنى سعر للشهر على أساس سعر اإلغالق 

2. بيان أداء الشركة المقارن مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل سنة 2021: 

 
أداء 2021: 

تصنيف المساهمين ر. م. 

نسبة لألسهم المملوكة 

اإلجمالي حكومات شركات أفراد 

83.14%2.18%63.75%17.20%محلي 

1.51%0.01%0.69%0.81%عربي )بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي( 

15.35%-15.23%0.12%أجنبي 

100%2.19%79.67%18.14%اإلجمالي 

عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية األسهمر. م. 
نسبة األسهم المملوكة من رأس المال 

)على أساس األسهم المصدرة(

0.27%3,20229,144,641أقل من   50,000 1

1.54%952167,865,610من 50,000 إلى أقل من  500,000 2

5.83%415636,928,640من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 3

92.36%15810,086,061,109اكثر من 5,000,000 4

3. بيان توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021 )أفراد، شركات، حكومات( والمصنف وفق 
اآلتي: محلية، خليجية، عربية وأجنبية. 

يكون تعريف المستثمرون العرب واألجانب وكذلك تصنيف المستثمرين كشركات وحكومات وفقًا لتعريف / تصنيفسوق أبوظبي لألوراق المالية 

https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations
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000 دوالر أمريكي000 درهم

السنة المالية 20السنة المالية 21السنة المالية 20السنة المالية 21

5,472,759 4,923,427 20,101,443  18,083,747 إيرادات الفوائد
 2,135,847  )1,749,419( 7,844,965  )6,425,615(مصاريف الفوائد

7,608,605 3,174,008 12,256,478  11,658,132 صافي إيرادات الفوائد
792,834 826,177 2,912,080  3,034,548 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

337,695 188,494 1,240,355  692,339 صافي أرباح الصرف األجنبي 
258,924 1,765,528 951,027  6,484,786 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

330,512 )51,334(1,213,971  )188,550(إيرادات تشغيلية أخرى
9,328,571 5,902,874 18,573,911  21,681,255 اإليرادات التشغيلية

 )1,377,692( )1,589,021( )5,060,265( )5,836,474(مصاريف عمومية وإدارية، ومصاريف تشغيلية أخرى
7,950,878 4,313,853 13,513,646  15,844,781 األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة 

 )713,297( )723,724( )2,619,940( )2,658,237(صافي خسائر انخفاض القيمة
7,237,581 3,590,129 10,893,706  13,186,544 األرباح قبل الضريبة

)92,894()175,408( )341,198( )644,272(مصروف ضريبة الدخل 
7,144,688 3,414,721 10,552,508  12,542,272 أرباح السنة

األرباح المنسوبة إلى:

7,143,947 3,417,760 10,555,229  12,531,111 مساهمي البنك
741  )3,038.63( 2,721  )11,161(الحصص غير المسيطرة

 0.25  0.30 1.120.93ربحية السهم األساسية )بالدرهم/دوالر أمريكي(
 0.25  0.30 1.120.93ربحية السهم الُمخفضة )بالدرهم/دوالر أمريكي(

000 دوالر أمريكي000 درهم

ديسمبر 20ديسمبر 21ديسمبر 20ديسمبر 21

الموجودات

 62,039,911  70,454,247  227,872,592  258,778,449 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
 5,789,884  12,407,365  21,266,243  45,572,252 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 7,448,309  5,261,528  27,357,639  19,325,594 مبالغ مستحقة من البنوك والمؤسسات المالية 
 11,998,160  12,594,785  44,069,241  46,260,645 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي

 8,864,384  6,608,703  32,558,881  24,273,766 األدوات المالية المشتقة 
 105,266,538  111,667,469  386,643,996  410,154,614  القروض والسلفيات

 35,821,879  39,606,695  131,573,762  145,475,390 االستثمارات لغير أغراض المتاجرة 
 2,070,033  1,895,610  7,603,230  6,962,576 العقارات االستثمارية

 1,325,109  1,565,090  4,867,126  5,748,574 الممتلكات والمعدات
 5,253,706  5,292,786  19,296,864  19,440,403 الموجودات غير الملموسة

 4,342,760  4,996,219  15,950,958  18,351,114 موجودات أخرى
 250,220,673  272,350,497  919,060,532  1,000,343,377 إجمالي الموجودات

المطلوبات

 15,690,846  15,514,615  57,632,476  56,985,180 مبالغ مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية
 15,247,839  14,994,417  56,005,314  55,074,494 اتفاقيات إعادة الشراء

 8,487,375  10,798,871  31,174,128  39,664,252 األوراق التجارية
 10,572,285  7,730,761  38,832,004  28,395,085 األدوات المالية المشتقة 

 147,259,045  167,290,843  540,882,472  614,459,265 حسابات العمالء وودائع أخرى
 16,998,939  19,505,531  62,437,103  71,643,816 قروض ألجل

 128,180  122,218  470,805  448,908 السندات الثانوية
 6,149,534  5,674,600  22,587,238  20,842,804 مطلوبات أخرى

 220,534,043  241,631,855  810,021,540  887,513,804 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

 2,973,047  2,973,047  10,920,000  10,920,000 رأس المال
 14,576,255  14,581,427  53,538,584  53,557,581 عالوة إصدار
 )2,445( )1,751( )8,980( )6,430(أسهم خزينة

 2,973,047  2,973,047  10,920,000  10,920,000 احتياطات قانونية وخاصة
 784,759  971,736  2,882,421  3,569,185 احتياطات أخرى

)T1( )2,928,056  2,928,056  10,754,750  10,754,750 سندات رأس المال األساسي )الشريحة األولى 
 68,014  68,014  249,816  249,816 سداد خيارات األسهم

 5,286,707  6,220,867  19,418,076  22,849,243 أرباح محتجزة
 29,587,440  30,714,442  108,674,667  112,814,145 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 99,190  4,200  364,325  15,428 حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
 29,686,630  30,718,642  109,038,992  112,829,573 إجمالي حقوق الملكية

 250,220,673  272,350,497  919,060,532  1,000,343,377 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الميزانية العمومية 

القوائم المالية الموحدة )ملخص(

قائمة الدخل
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