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Group strategy

 نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 
بدورنا الفاعل في المساهمة في دعم ازدهار 
وتنوع اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

نجح بنك أبوظبي التجاري في تعزيز مكانته 
في القطاع المصرفي عبر تقديم مجموعة 
واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية 

المبتكرة ومنح العمالء تجربة فريدة ومميزة، 
وطرح المنصات المصرفية الرقمية دائمة 

التطور التي تلبي احتياجات العمالء.

 لمحة عن 
مجموعة بنك 

أبوظبي التجاري

شبكة الفروع المصرفية أهم المؤشرات الرئيسية

التصنيفات االئتمانية

 /A/A-1 مستقر
ستاندرد أند بورز

 /A+/F1 مستقر
فيتش

AA
مؤشر “إم إس سي آي”

للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

 مخاطر متوسطة
 تصنيف ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

 فرعًا في جمهورية 
مصر العربية

 فرعًا لمصرف الهالل 
في دولة اإلمارات

 فروع لمصرف الهالل 
في كازاخستان

5446134
 فرعًا في كافة أنحاء 

دولة اإلمارات

265مليار درهم
إجمالي ودائع العمالء

440مليار درهم
إجمالي األصول

ارتفاع بنسبة %7 
مقارنة بالعام 2020

هيكل الملكية

المساهمة في الدخل من العمليات 

%31
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

%3
إدارة العقارات

%24
مجموعة الخزينة واالستثمار

 1  من خالل شركتھا الفرعیة المملوكة بالكامل، شركة المائة وأربعة عشر لالستثمار – 
شركة الشخص الواحد ذ.م.م. 

%60.20
 النسبة المملوكة لشركة مبادلة لالستثمار 1    

%42
مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

%15.23
تداول حر - المستثمرون األجانب

%24.57
تداول حر  - المستثمرون المحليون

59 مليار درهم
إجمالي حقوق المساهمين

ارتفاع بنسبة %5 
مقارنة بالعام 2020

ارتفاع بنسبة %5 
مقارنة بالعام 2020
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مؤشرات غير مالية رئيسية3مؤشرات مالية رئيسية

1.19%11.4%5.247 مليار
ارتفاع بنسبة 38% مقارنة بالعام 2020

%8.3 :2020%0.86 :2020

أكثر منصافي األرباح )بالدرهم(

عميل

العائد على متوسط 
حقوق المساهمين1

العائد على متوسط 
إجمالي األصول1 

1 بالنسبة لطريقة حساب العائد على متوسط حقوق المساهمين/العائد على متوسط األصول، يؤخذ في االعتبار صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين، أي صافي الربح بعد خصم مصروفات الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال
2 بعد دفع األرباح

3 باستثناء الشركات التابعة التالية: مصرف الهالل وبنك أبوظبي التجاري - مصر
4 يتضمن الرقم عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهالل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

1مليون

%34.7
%36.3 :2020

نسبة التكلفة إلى الدخل

4.257 مليار%15.97
2 %16.61 :2020

نسبة كفاية رأس المال
)بازل 3(

المصاريف التشغيلية 
)بالدرهم(

548093
أكثر منالفروع في دولة اإلمارات

جنسية تعمل في البنك

عدد اإلصدارات الرقمية

مقياس رضا العمالء

66

244 مليار153  مليار
 ارتفاع بنسبة  %20 
مقارنة بالعام 2020

إجمالي إيداعات العمالء في 
الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير )بالدرهم(

صافي القروض والسلفيات
)بالدرهم(

9891,854 ألف6,500
أكثر من

موظف

عدد المستخدمين المشتركين 
في المنصات المصرفية 

الرقمية لدى البنك

عدد المواطنين اإلماراتيين من 
 الكفاءات المصرفية في مجموعة 

بنك أبوظبي التجاري4

 ارتفاع بنسبة  %2 
مقارنة بالعام 2020

 انخفاض بنسبة %6 
مقارنة بالعام 2020
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مرتكزات قوتنا

يرتكز  بنك أبوظبي التجاري على الخبرة 
المتعمقة التي يمتلكها أعضاء مجلس 
اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية الذين 

يتمتعون بكفاءات عالية ومهارات متخصصة، 
من أجل ترسيخ ثقافة مؤسسية فعالة 

وضمان تحقيق أداء تشغيلي عالي الكفاءة.

نقدم لعمالئنا مجموعة متكاملة من 
المنتجات المالية والخدمات المصرفية 

المدعومة بالمعرفة المتعمقة بسوق دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والرؤى االقتصادية 

المتخصصة التي تساعدهم على تحقيق 
النمو واالزدهار.

أن نكون بنك االختيار األول للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتطلع بنك أبوظبي التجاري إلى بناء عالقات راسخة مع عمالئه من خالل 
مراعاة احتياجاتهم الفردية وتقديم منتجات مبتكرة ومستوى ال يضاهى من 

الخدمات وتحقيق أقصى درجات الرضا عند التعامل مع البنك.

تحقيق النمو المستدام والمربح لتحقيق عوائد طويلة المدى للمساهمين.

ترتكز عملية تحقيق القيمة لدينا على إطار عمل متين األسس لحوكمة 
الشركات والتزامنا االستراتيجي بإدارة المخاطر، وتقوم على أسس راسخة 

لإلدارة القوية بما يصب في مصلحة الدولة والمجتمعات التي نخدمها.

يحرص البنك على مواصلة تعزيز إمكانياته 
الرقمية والتكنولوجية وتوظيف تطبيقات 

الذكاء االصطناعي وعمليات تحليل البيانات 
المتقدمة، وتبني الحلول المبتكرة لتقديم 

تجربة مصرفية استثنائية تتيح لعمالئنا الوصول 
إلى منتجاتنا المالية وخدماتنا المصرفية 

بسهولة وأمان.

فريق اإلدارة

الخبرة المتعمقة

رؤيتنا
إتاحة الفرص المهنية الواعدة والمزايا والمكافآت 

التنافسية والتطوير المهني المستمر.

لموظفينا

القيام بدور محوري في مسيرة التنمية 
االجتماعية واالقتصادية للدولة، وااللتزام التام 

بالمساهمة في المبادرات الهادفة لبناء اقتصاد 
متنوع ومستدام بما يحقق رؤية قيادة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

لمجتمعنا

حماية وتنمية أموال أكثر من مليون عميل 
من األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة 
والشركات الكبرى وصواًل إلى الجهات ذات 

الصلة بالحكومة والجهات الحكومية.

لعمالئنا

تحقيق عوائد قوية وقيمة مستدامة طويلة 
األجل للمساهمين.

للمستثمرين

العمل والتعاون مع الجهات المعنية لدعم 
إطار تنظيمي مسؤول.

للجهات التنظيمية والحكومية

العمل مع العديد من الموردين وتزويدهم 
بفرص عمل مربحة جديدة وسداد 
مستحقاتهم في الوقت المناسب.

لشركائنا

مهمتنا

هدفنا االستراتيجي

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

مجموعة الخزينة واالستثمار

إدارة العقارات

قطاعات األعمال

الشركات الفرعية

قيمنا المؤسسية

االبتكار

تشكل االستدامة أحد المحاور الرئيسية على 
األجندة االستراتيجية للبنك وذلك انطالقًا من 

التزامنا التام بتعزيز مساهمات البنك لتحقيق 
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى 

بناء اقتصاد أخضر شامل، وذلك من خالل إطالق 
مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

 تمتلك شركة مبادلة لالستثمار %60.2 
من المجموعة )من خالل شركتھا الفرعیة 

المملوكة بالكامل، شركة المائة وأربعة 
عشرة لالستثمار - شركة الشخص الواحد 
ذ.م.م(، ويتمتع البنك بحصة متزايدة من 
المساهمين المؤسسين على المستويين 

المحلي والدولي.

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

هيكل الملكية

يتبنى البنك إطار حوكمة متين األسس 
وعالي الكفاءة يستند إلى أفضل الممارسات 

العالمية في مجال حوكمة الشركات، 
ويشكل حجر األساس للنجاح طويل المدى 

لبنك أبوظبي التجاري ويعكس مبادئ 
النزاهة والشفافية التي يتوقعها مساهمونا.

يضم البنك قاعدة موظفين متنوعة الثقافات 
تضم أكثر من 6,500 موظف ينتمون إلى أكثر 

 من 80 جنسية1، من بينهم 1,854 مواطنًا 
إماراتيًا 2، يعملون جميعًا في بيئة عمل محفزة 
مبنية على قيم مشتركة وثقافة راسخة قائمة 

على األداء فائق الجودة والتميز.

الحوكمة

الكفاءات والكوادر

يعتبر بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر 
مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من حيث إجمالي األصول، ويواصل 
تعزيز القيمة الكبيرة للعالمة التجارية 

واستقطاب قاعدة متنامية من العمالء 
تضم أكثر من مليون عميل، وتساهم سمعتنا 

المؤسسية المرموقة في ترسيخ مكانة 
البنك كجهة العمل المفضلة.

قوة العالمة التجارية 

ماذا نقدم للجميعكيف نحقق قيمة أعلى تحقيق 
القيمة 

المضافة
نفخر بأننا أحد البنوك المحلية المؤثرة في 

النظام المصرفي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 440 

مليار درهم وسيولة كبيرة وتصنيفات 
ائتمانية  مرتفعة.

القدرة على التكيف 
وتحقيق األداء القوي
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1 العدد ال يشمل مصرف الهالل وبنك أبوظبي التجاري - مصر 
 2 يتضمن الرقم عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهالل 

   في دولة اإلمارات العربية المتحدة



1

3
2

4

أبوظبي بحلول 2030
نسبة تحويل النفايات   %15
نسبة توفير الكهرباء   %22

نسبة توفير المياه  %32
نسبة استخدام الطاقة المتجددة    %50

والنظيفة

2
دبي بحلول 2030

نسبة استخدام الطاقة المتجددة   %25
نسبة توفير الكهرباء  %30
نسبة توفير المياه   %30

نسبة استخدام الطاقة النظيفة   %75 
بحلول 2050

1

الشارقة بحلول 2040
نسبة توفير المياه  %30

نسبة توفير الكهرباء   %30

3
رأس الخيمة بحلول 2040
نسبة توفير المياه  %20

نسبة استخدام الطاقة المتجددة  %20
نسبة توفير الكهرباء   %30

4

أول 
دولة خليجية تلتزم بالوصول إلى صافي انبعاثات 

كربونية صفرية بحلول 2050

%50
تستهدف استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050 رفع 

مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة 
المنتجة في الدولة إلى 50% وخفض البصمة الكربونية 

من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة %70

الطاقة النظيفة 2:

الحياد المناخي: 

%23.5
 نسبة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 

عام 2030

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 4:

تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة على مجموعة من األهداف الواضحة 
وااللتزام التام لدفع مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

 المناخ
تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا رائدًا في 

التصدي لظاهرة التغير المناخي على مستوى المنطقة وذلك من 
خالل إطالق مجموعة من المبادرات الكبرى الرامية إلتاحة طاقة 

أنظف وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

كانت اإلمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية 
بحلول عام 2050. ودعمًا لهذه الرؤية، قامت الدولة باستثمار 600 

مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة لتخفيف 
المخاطر المناخية وضمان تحقيق النمو االقتصادي المستدام. 

وتشمل جهود الدولة لزيادة استخدام الطاقة النظيفة عددًا 
من االستثمارات المتمثلة في مجموعة من مشاريع الطاقة 

الشمسية في إمارتّي أبوظبي ودبي.

سيشّكل التركيز على العمل المناخي الشامل جزءًا من جدول 
أعمال مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ )COP28( الذي 

ستستضيفه حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بأبوظبي في 
نوفمبر 2023.

 المبادرات االجتماعية
تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة مجموعة من المبادرات 
االجتماعية واسعة النطاق تستند إلى المبادئ العشرة التي 
وضعتها الحكومة ضمن “برنامج مشاريع الخمسين2’’، وذلك 

لرسم خارطة الطريق االستراتيجية للحقبة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية الجديدة في الدولة.

تم تصميم هذه المبادئ لترسيخ ثقافة ريادة األعمال وجعلها 
أكثر تنوعًا وابتكارًا بما يحقق منافع مستدامة للنسيج االجتماعي 

للدولة، فضاًل عن بناء اقتصاد مرن أكثر صمودًا ودعم القوى 
العاملة اإلماراتية ذات المهارات العالية والقدرات المتطورة.

كما أعلنت الدولة مؤخرًا عن اعتماد قانون عمل جديد لدعم 
حقوق الموظفين، يهدف إلى معالجة التغييرات في بيئة 

العمل، ومواءمة عالقات العمل في الدولة مع أفضل 
الممارسات الدولية، والتعرف على هياكل العمل المتقدمة 
والمرنة. وقد قامت الدولة، منذ 1 يناير 2022، بتطبيق نظام 
جديد للعمل األسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل.

 دولة اإلمارات تضع التصدي 
للتغير المناخي على رأس أولوياتها

 الحوكمة
وتواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة تعزيز معايير حوكمة 

الشركات من خالل التشريعات والهيئات التنظيمية، مثل مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع. 
فعلى سبيل المثال تشترط التشريعات أاّل تقل نسبة تمثيل المرأة 
عن 20% من المرشحين لعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة، 

وأن يكون بين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة مرشح واحد 
من العنصر النسائي على األقل.

أما في القطاع المصرفي فقد تم اعتماد تشريعات جديدة 
لحماية المستهلك في عام 2021 بهدف تعزيز معايير الحوكمة 

والرقابة في القطاع، وممارسات اإلقراض المسؤولة، 
 والمعلومات والشفافية، والوصول إلى الخدمات، والتعامل 

مع الشكاوى، ورفع وعي المستهلك.

وترحب مجموعة بنك أبوظبي التجاري بهذه الجهود االستراتيجية 
وتتطلع إلى التعاون مع جميع األطراف المعنية ورفع مستوى 

مساهمتنا في بناء اقتصاد شمولي خاٍل من االنبعاثات الكربونية.

نور أبوظبي: شركة كهرباء ومياه اإلمارات  1
مشاريع الخمسين  2

استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050  3
الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2050-2017  4

مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء  5

لمحة عن “نور أبوظبي”1

تحتضن إمارة أبوظبي أضخم محطة مستقلة للطاقة 
الشمسية في العالم، تغطي مساحة ثمانية كيلومترات 
مربعة بأكثر من 3.2 مليون لوحة شمسية. تنتج المحطة 

حوالي 1.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مما يقلل 
االعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وبالتالي خفض 
االنبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن متري سنويًا - أي ما 

يعادل تجنب انبعاثات نحو 200,000 سيارة.

االلتزامات االستراتيجية لحكومة دولة اإلمارات 
للتصدي للتغير المناخ3

االلتزامات على مستوى كل إمارة5:
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استراتيجية االستدامة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
تؤكد التزام بنك أبوظبي التجاري ومساهمته في دفع 

عجلة التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

انطالقًا من مكانته الرائدة كأحد أبرز المؤسسات المالية الوطنية، 
يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور محوري في تحقيق التحول 
االقتصادي الفّعال لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تهدف 
إلى تمكين األفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. 

ونسعى بذلك إلى مواصلة تعزيز مكانتنا التنافسية، وزيادة 
مساهمتنا اإليجابية في خدمة كافة األطراف المعنية بأعمالنا 

بشكل خاص والمجتمع ككل. 

وفي إطار هذه الجهود، يلتزم البنك بتخصيص استثمارات كبيرة 
في التقنيات الرقمية وتطوير المواهب الواعدة لضمان إحراز 
تقدم ملموس في استدامة عملياته ودعم أهداف العمالء 

ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم. فيما نواصل التركيز 
بشكل كبير على تطوير إطار الحوكمة وتعزيز قدرتنا على التكُيف 

التنظيمي وحماية مصالح جميع األطراف المعنية بأعمالنا.

وبصفتنا مؤسسة مالية وطنية، فإننا نهتدي برؤية قيادتنا الرشيدة 
في تحقيق اقتصاد شامل خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 2050 
من خالل بذل استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة النظيفة 
والمتجددة. وفيما نمضي قدمًا في المرحلة التالية من النمو، 

ننظر إلى االستدامة باعتبارها فرصة حقيقية لدعم األجندة 
االقتصادية الوطنية ومتطلبات عمالئنا المتنامية، وإدارة المخاطر 

بفعالية لضمان استمرار ازدهار أعمال البنك في العقود المقبلة.

وفي هذا السياق فقد اتخذنا إجراءات حاسمة لتحقيق هذه 
األهداف، وبناء إطار جديد للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات بما يضمن تنسيق جوانب االستدامة عبر جميع عمليات 

المجموعة بمستوى عاٍل من المسؤولية والمساءلة. وتشكل 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ركيزة أساسية 

الستراتيجيتنا الخمسية، مما يعكس التزام مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، وربط مكافآت اإلدارة 

التنفيذية بمؤشرات األداء الرئيسية لالستدامة.

وينطلق بنك أبوظبي التجاري من موقعه القوي عبر العديد 
من المقاييس المرتبطة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات، ويشمل ذلك سجله الحافل في دعم العمالء 

والمجتمع ككل خالل أزمة الجائحة العالمية، وحرصه على تلبية 
احتياجات الفئات األقل تعاماًل مع البنوك، وذلك من خالل طرح 
العديد من المبادرات المصرفية الرقمية التي كان لها األثر الكبير 
في تقديم الدعم لألفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة 

في هذه األوقات االستثنائية. 

ونحن على ثقة تامة أن وجود ثقافة مؤسسية قوية يعتبر أمر 
ضروري لتحقيق أقصى قدر من المساهمة في االستدامة. كما 
أننا نفخر بإنجازاتنا خالل األعوام السابقة حيث استطعنا اجتذاب 

أعدادًا متزايدة من المواطنين اإلماراتيين، ما أدى إلى تحقيق 
معدالت توطين بنسبة 38% عبر مختلف أعمال المجموعة في 
نهاية عام 12021. ومع وجود اكثر من 80 جنسية ضمن إجمالي 

القوى العاملة في البنك فإن توفير فرص تدريب عالمية المستوى 
تضمن استمرار موظفينا في مواكبة القطاع المصرفي سريع 

التغّير.

ولفرق العمل لدينا أيضًا دور محوري في ضمان تحقيق أعلى معايير 
أخالقيات العمل. واسترشادًا بإطار الحوكمة القوي للبنك، يتحمل 

كل فرد المسؤولية الكاملة عن ضمان التزام البنك بالمعاملة 
المنصفة للعمالء، والشفافية، وأمن البيانات، واالمتثال الكامل 

لألنظمة والمعايير المتعلقة بحماية المستهلك التي أصدرها 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عام 2021.

وقد ساهم اتباعنا هذا النهج الشامل في بناء ثقافة إيجابية 
إلى تصنيف بنك أبوظبي التجاري ضمن المرتبة العشرية األولى 

للشركات في مؤشر الصحة التنظيمية العالمي على مدى ثالث 
سنوات. واتخذت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في عام 2021 

خطوات مهمة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات من خالل اإلنجازات التالية:

تطوير استراتيجية جديدة لالستدامة وفقًا لألطر الدولية، 	 
وأفضل الممارسات في القطاع المصرفي والمالي، وتحديث 

سياسة االستدامة على مستوى مجموعة بنك أبوظبي 
التجاري بما يتماشى مع نهجنا الجديد لالستدامة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بإشراف من مجلس 
 اإلدارة وبتنفيذ من قبل اإلدارة التنفيذية المنوطة بذلك

تقرير االستدامة 
البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

التواصل المكثف مع أبرز األطراف المعنية بأعمالنا لمراجعة 	 
الموضوعات الجوهرية لتحديد األولويات، وتنظيم سلسلة 

من ورش العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
لعرض أحدث التوجهات في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 

 وحوكمة الشركات

تحّسن تصنيفات المجموعة في مجال الحوكمة البيئية 	 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تم رفع تصنيفها على 

 ،”AA“ إلى ”A“ مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال من
كما تحسنت درجة المخاطر وفقًا لمؤشر “ساستيناليتيكس” 

 من “عالية” إلى “متوسطة” 

ارتفاع في مقياس Net Promoter Score إلى 66 نقطة 	 
 بمقدار  14 نقطة مقارنة مع العام 2020

تحقيق انخفاض ملموس في استهالك الطاقة والمياه 	 
 وتحسن في إدارة النفايات 

تسجيل انخفاض في عدد الشكاوى بنسبة 49% لكل ألف 	 
 عميل مقارنة بالعام 2019

حصل بنك أبوظبي التجاري على عالمة المسؤولية المجتمعية 	 
- الفئة البالتينية من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية 

تقديرًا اللتزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات وتبني السياسات والبرامج والمبادرات التي 

تدعم أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
 

ومن خالل اتباع معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات في جميع أعمالنا، نسعى إلى المساهمة بشكل كامل 

في مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة بالتوازي مع إدارة المخاطر واالستفادة من الفرص 
المتاحة بشكل فعال لضمان استدامة أعمالنا على المدى الطويل. 

وتتيح لنا هذه المكانة المؤسسية القوية تقديم خدمات عالية 
الجودة لعمالئنا، ودعم المجتمعات التي نعمل بها فيما نمضي 

قدمًا نحو اقتصاد شامل خاٍل من االنبعاثات الكربونية.

عالء عريقات  
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
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1  يتضمن الرقم عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهالل في دولة اإلمارات العربية المتحدة



أطلق البنك في بداية عام 2021 استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تستهدف تحقيق قيمة ملموسة لألطراف المعنية 
من خالل تحقيق النمو المستدام والمربح.

تخفيف مخاطر المحفظة االستثماريةمواصلة تسريع نمو األعمال الرئيسية

12
من خالل التركيز على تنمية حصة البنك في السوق، 

وزيادة “حصة المحفظة”، وتوفير تجربة عمالء هي 
األفضل على مستوى القطاع المصرفي، مع تحقيق 

أعلى مستوى من الكفاءة بأقل التكاليف

للحد من التقلبات المحتملة في األرباح المكتسبة من 
جوانب محددة مثل األصول ضعيفة األداء

 أرباح
متزايدة

 قيمة إضافية
متزايدة لألطراف 

المعنية 

5
التركيز على ممكنات العمل الرئيسية

مثل القدرات الرقمية والكفاءات وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر األفضل على مستوى القطاع

تأسيس األعمال ذات إمكانات النمو الهائلة

3
في مجاالت محددة مثل تقنيات الدفع والخدمات 

المصرفية الرقمية، وإدارة الثروات واألصول

معايير االستدامة ركيزة 
 أساسية في استراتيجية 

البنك المؤسسية

تشّكل االستدامة حاليًا واحدة من األولويات الرئيسية على األجندة 
االستراتيجية للبنك وذلك استجابة للمتطلبات المتزايدة لألطراف 

المعنية بأعمالنا حول القضايا البيئية واالجتماعية وقضايا الحوكمة.
تحقيق التميز عبر الممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات

4
من خالل إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات في كافة األنشطة المعنية بتحقيق القيمة
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وتجدر اإلشارة إلى أن بنك أبوظبي التجاري ربط مكافأة 
المسؤولين التنفيذيين بمؤشرات األداء الرئيسية لالستدامة. 

وقام البنك أيضًا بدمج موضوعات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات في مناهجه التدريبية لبناء القدرات الداخلية 

وزيادة الكفاءات التشغيلية.

ويرتكز نهجنا لالستدامة في جانب رئيسي منه على المسؤولية 
أمام أصحاب المصلحة الخارجيين، ويلتزم بنك أبوظبي التجاري 

باإلفصاح عن أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
وفقًا للمعايير الرائدة والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك 

متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق 
المالية. وإننا نرحب بالخطوات المتخذة إلرساء معايير عالمية رفيعة 
المستوى، ومنها إنشاء مجلس معايير االستدامة الدولية من ِقبل 

أمناء مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

الجدول الزمني لمجلس معايير االستدامة الدولية بشأن توحيد المعايير الدولية لإلفصاحات المتعلقة باالستدامة1

بعد تحقيقه سجاًل حافاًل من الشمول المالي وتطوير الكفاءات 
البشرية والحوكمة القوية، اتخذ بنك أبوظبي التجاري خطوًة 

مهمًة في مسار االستدامة بدمج إطار عمل شامل للحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن االستراتيجية 
األساسية للمجموعة، وااللتزام بتقديم 35 مليار درهم من 

تسهيالت التمويل األخضر بحلول عام 2030 لدعم العمالء في 
االنتقال إلى اقتصاد خاٍل من االنبعاثات الكربونية.

واألهم من ذلك، ركزنا بشكل كبير على حوكمة الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، وضمان توفير عوامل التمكين 

الضرورية لمواصلة تحقيق تقدم ملموس، وزيادة مساهمتنا في 
تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

واتخذ البنك العديد من الخطوات المهمة بهذا الصدد في 
عام 2021، حيث تواصلنا بشكل مكّثف مع مختلف األطراف 

المعنية بأعمالنا لمراجعة الموضوعات الضرورية التي ُتعتبر 
أولوياٍت بالنسبة لنا. وبناًء على هذا التقييم، تم تطوير استراتيجية 

االستدامة بما ينسجم مع أفضل الممارسات في القطاع  
المصرفي والمالي. 

وتحدد استراتيجية االستدامة في بنك أبوظبي التجاري أربع 
أولويات استراتيجية هي: المناخ، والعمالء والمجتمعات، 

والموظفين، والحوكمة؛ وتشتمل كل واحدة من هذه الركائز 
على المجاالت الواضحة الخاصة بها. وبالتوازي مع ذلك، بادرنا 

إلى اعتماد سياسة استدامة جديدة للمجموعة تغطي المبادئ 
وااللتزامات العامة المرتبطة بكل ركيزة. ويتم رفد ذلك بسياسات 

موضوعية وأخرى خاصة بالقطاعات المعينة، باإلضافة إلى 
إجراءات تشغيلية ومبادئ توجيهية لدعم تنفيذ االستراتيجية 
بشكل فعال عبر المجموعة، بما في ذلك الشركات التابعة 

لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وقد اعتمد البنك إطارًا خاصًا لحوكمة االستدامة على مستوى 
المجموعة بإشراف من مجلس اإلدارة ومسؤولية اإلدارة 

التنفيذية وفريق استدامة مخصص.

تقرير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

يعد تقريرنا المفّصل األول للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات هذا ثمرة تخطيط وبحث شاملين، حيث يعرض 

استراتيجية البنك وإنجازاته وأهدافه ومبادراته بالتفصيل. وخالل 
عملية صياغة واعتماد استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات الجديدة، شهد فريق اإلدارة التنفيذية مستوى 
عاليًا من المشاركة في موضوعات االستدامة عبر المجموعة 

خالل العام الماضي. ونحن واثقون من أن بنك أبوظبي التجاري 
لديه الحافز والقدرة على إحراز تقدم ملحوظ لتحقيق قيمة 

كبيرة لجميع األطراف المعنية بأعمالنا من خالل التطبيق الناجح 
الستراتيجيتنا وعوامل التمكين المرتبطة بها.

 

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

التركيز على الحوكمة والعوامل التمكينية لتنفيذ استراتيجية 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.
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سبتمبر
2020

تشاور األمناء بشأن 
الطلب على توفير 
المعلومات المالية 

المتعلقة باالستدامة 
ألسواق رأس المال 

العالمية،  والدور 
المحتمل لمؤسسة 

المعايير الدولية للتقارير 
المالية في هذا الشأن

نشرت "مجموعة 
الخمسة"2 نموذج 

العمل األولي للمناخ 
الذي يوضح إمكانية 

تنسيق أعمالها 
إلنشاء معايير دولية 

لإلفصاحات المتعلقة 
باالستدامة

قام األمناء بتشكيل 
مجموعة عمل مختصة 
بالجاهزية الفنية لتقديم 
توصياتها إلى المجلس 

المقترح الجديد

أعلن األمناء عن 
تأسيس مجلس معايير 

االستدامة الدولية 
وإصدار النماذج األولية 

لمجموعة العمل 
المختصة بالجاهزية 

الفنية وإدماجها مع 
مجلس معايير اإلفصاح 

عن المناخ
ومؤسسة اإلبالغ عن 

القيمة )التي تعتمد 
معايير إعداد التقارير 
المتكاملة والمعايير 

الخاصة بمجلس معايير 
محاسبة االستدامة(

مجلس معايير 
االستدامة الدولية 

ينشر مسودتّي عرض 
للتشاور في شأن:

المتطلبات العامة 
لإلفصاح عن 

المعلومات المالية 
المتعلقة باالستدامة

اإلفصاحات المتعلقة 
بالمناخ

الموعد النهائي إلرسال 
المالحظات الخاصة 

بالتشاور: 29 يوليو 2022

ديسمبر
2020

مارس
2021

نوفمبر
2021

مارس
2022

يوليو
2022

تقرير مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن معايير اإلفصاحات المتعلقة باالستدامة   1
مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون، ومجلس معايير اإلفصاح عن المناخ، والمبادرة العالمية إلعداد التقارير، والمجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة، ومجلس معايير محاسبة االستدامة  2



 

 المؤشرات 
 الرئيسية

 ألداء 
المجموعة

وضعت مجموعة بنك أبوظبي التجاري مجموعة متكاملة 
من مؤشرات األداء الرئيسية لقياس مدى التقدم المحرز في 
تحقيق أهداف استراتيجيتنا لالستدامة. وقد واصلنا في عام 

2021 إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ كل محور من محاورنا 
االستراتيجية األربعة، والتي نستعرض أهم إنجازاتنا الخاصة 

بكل منها في هذه الصفحة.
 

               يمكنك تصفح جداول البيانات في الملحق          
               لمزيد من المعلومات ولالطالع على القائمة  

              المفصلة لمؤشرات األداء الرئيسية

المناخ

 االنتقال إلى المناخ

35 مليار
درهم

االلتزام بالتمويل األخضر بحلول 2030

16.3مليون
درهم

العمالء 
والمجتمعات

االنتقال إلى العمالء والمجتمعات

%49%93
نسبة انخفاض الشكاوى 

المسجلة لكل 1,000 عميل
مقارنة بالعام  2019 

 نسبة شكاوى العمالء 
 التي تم التعامل معها 

خالل 3 أيام

شكاوى العمالء

 إجمالي االستثمارات المباشرة 
في المجتمعات

االستثمارات المجتمعية

 المعامالت الرقمية التي أجراها2   
عمالء الخدمات المصرفية لألفراد

%95

%42

الموظفون 

59% هي نسبة السيدات من إجمالي عدد الموظفين الجدد في 2021

1,046

452

617

2021

2020

2019

االنتقال إلى الموظفين

نسبة السيدات من إجمالي الموظفين

تنوع الموظفين

الموظفون الذين تم تعيينهم حديثًا

%38%50
نسبة الموظفين من مواطني 

دولة اإلمارات من إجمالي 
الموظفين في البنك

نسبة اإلماراتيات في 
المناصب اإلدارية العليا 

والمتوسطة

التوطين3

تحّسن تقييم البنك على مؤشر ساستيناليتيكس

الحوكمة

االنتقال إلى الحوكمة

%100
نسبة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الذين أقّروا رسميًا 

باالمتثال لميثاق العمل وسياسة مكافحة الفساد

المخاطرالمخاطر

مكافحة الفساد

ارتفاع تصنيف البنك على مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية واالجتماعية 

)MSCI ESG( وحوكمة الشركات

مؤشر المؤثر- الصندوق الوطني للمسؤولية 
المجتمعية للشركات

تقديرًا إلنجازات بنك أبوظبي التجاري على صعيد االستدامة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تم خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة التشغيلية )لكل موظف 
بدوام كامل( بنسبة 8% مقارنة بعام 2019

2.6

2.7

2.8

2021

2020

2019

 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة )باألطنان من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون لكل موظف بدوام كامل(2,1

%34
كثافة المياه المستخدمة2

انخفضت نسبة كثافة المياه المستخدمة 
)لكل موظف بدوام كامل( لتصل إلى 8.7 م3 

من 13.2 م3 في عام 2019 
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تقاس باألطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل موظف بدوام كامل  1
باستثناء الشركات التابعة التالية: مصرف الهالل - كازاخستان، وبنك أبوظبي التجاري - مصر  2

 3   يتضمن الرقم عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهالل في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

متوسط مرتفع 

“الفئة البالتينية”

A AA



خالل العام 2021 قام مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لإلدارة
بإعداد إطار عمل متين وواضح لحوكمة االستدامة على 

مستوى كافة القطاعات لتعزيز مستوى إشراف اإلدارة العليا 
على المخاطر والفرص الرئيسية ذات الصلة بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات وضمان التغطية المالئمة على 
مستوى كافة قطاعات المجموعة.

يتألف إطار العمل من لجنة استدامة جديدة للمجموعة تتولى 
مسؤولية وضع استراتيجية االستدامة للمجموعة وضمان 

تنفيذها ضمن قطاعات األعمال األساسية ذات الصلة، وتشمل 
مسؤوليات اللجنة تحديد االلتزامات والسياسات واألهداف 

االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية وإعداد التقارير 
واإلفصاحات واالتصاالت والتدريب. يترأس اللجنة كبير المسؤولين 

الماليين للمجموعة، وتتكون من األعضاء المعنيين في اللجنة 
التنفيذية لإلدارة لضمان مساءلة اإلدارة العليا عن دمج ممارسات 

األعمال المستدامة في طرق عمل الفرق المعنية. وتعتبر لجنة 
االستدامة هيئة اتخاذ القرار الرئيسية لجميع الشؤون المتعلقة 

باستراتيجية االستدامة للمجموعة، وتقوم برفع تقاريرها إلى 
اللجنة التنفيذية لإلدارة.

تحظى لجنة االستدامة بدعم من فريق االستدامة للمجموعة، 
حيث يقوم رئيس لجنة االستدامة المعّين حديثًا برفع تقاريره إلى 
كبير المسؤولين الماليين للمجموعة. ويضطلع فريق االستدامة 

بتحديد واقتراح وإدارة المبادرات االستراتيجية، وجمع البيانات 
وتقديم التقارير إلى األطراف المعنية، وتقديم الدعم اليومي 

للفرق في مختلف قطاعات البنك من ذوي الخبرة المتخصصة، 
ووضع المعايير والسياسات المشتركة، باإلضافة إلى ترسيخ 

ثقافة التفكير المستدام عبر مختلف القطاعات. ويقدم الفريق 
توصياته إلى لجنة االستدامة، بما في ذلك اقتراح مجموعات 

العمل المطلوبة بموجب تفويض محدد لمعالجة المخاطر 
والفرص المتاحة لقطاعات األعمال، حيث يقوم الفريق بدور 

األمين العام للجنة االستدامة.

إطار حوكمة االستدامة للمجموعة

  مجلس
اإلدارة1

  اللجنة
التنفيذية لإلدارة

  لجنة
االستدامة للمجموعة

  فريق
االستدامة للمجموعة

  الشركاء
الخارجيون

الشركات
الفرعية

قطاعات األعمال2

شركاء األعمال المستدامة

إطار عمل 
استشرافي

بيان سياسة االستدامة للمجموعة
تغطي سياسة االستدامة للمجموعة المبادئ وااللتزامات 

العامة المرتبطة باستراتيجية االستدامة الخاصة بالمجموعة، 
ويتم دعمها بالسياسات المتخصصة أو تلك الخاصة بكل قطاع، 

وإجراءات التشغيل، والمبادئ اإلرشادية لدعم التنفيذ الفعال 
لبنود السياسة عبر مختلف قطاعات المجموعة، بما في ذلك 

الشركات الفرعية.

 مكافآت اإلدارة التنفيذية والحوافز ومؤشرات 
األداء الرئيسية

تم دمج استراتيجية االستدامة في صميم إطار عمل إدارة األداء 
للبنك، حيث تم ربط المكافآت بمؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة 

بمحاور االستدامة، وتشمل مؤشرات األداء الرئيسية للرئيس 
التنفيذي للمجموعة فيما يتعلق بالحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات، على سبيل المثال، ما يلي:

أبرز اإلنجازات في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية 	 
واالجتماعية وحوكمة الشركات )والتي يتم إدراجها مباشرًة 

في مؤشرات األداء الرئيسية لكبير المسؤولين الماليين 
للمجموعة(

مستهدفات التوطين	 
مؤشر رضا العمالء	 
االلتزام بمعايير االمتثال والمخاطر	 
مؤشر التحول الرقمي	 
مؤشر الصحة التنظيمية	 

1 عبر اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
2 بما في ذلك مجموعات العمل المعتمدة من قبل لجنة االستدامة

اإلشراف من قبل
مجلس اإلدارة

 المزيد من المعلومات 
عن سياسة االستدامة
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اإلشراف من قبل
اإلدارة التنفيذية

  قيادة وتنسيق
  فريق االستدامة

للمجموعة

  المساهمات على
  مستوى دوائر

البنك
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االلتزامات 

مجاالت  التركيز

الممكنات

زيادة المساهمة لبناء اقتصاد شمولي خاٍل االنبعاثات الكربونيةالهدف

الطموح

سياسات الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

األهداف ومؤشرات األداء 
 الرئيسية والمكافآت

 إدارة شؤون األطراف  التدريب وتعزيز المهارات
المعنية واالتصال

إعداد التقارير  واإلفصاحالشراكات الخارجية وااللتزامات

األولويات
االستراتيجية

استراتيجيتنا 
لالستدامة

دعم االنتقال إلى اقتصاد خاٍل من االنبعاثات 
 الكربونية وإدارة مخاطر تغير المناخ

1-1 التمويل المستدام
1-2 إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية

1-3 عمليات خالية من االنبعاثات الكربونية
1-4 سلسلة التوريد والمشتريات الصديقة للبيئة 

االلتزام بتخصيص مبلغ 35 مليار درهم   	
للتمويل األخضر بحلول  2030 لدعم العمالء 
في مسيرتهم للحد من االنبعاثات الكربونية 

إطالق إطار السندات الخضراء/المستدامة   	
من بنك أبوظبي التجاري وإصدار السندات

االلتزام بتحقيق الحياد المناخي في عمليات   •
البنك وتخفيض االنبعاثات الممولة بحلول 

2050 بما يتوافق مع طموحات حكومة 
اإلمارات لتحقيق الحياد المناخي

المناخ

توفير بيئة عمل مزدهرة تستقطب الكوادر 
 الموهوبة والملتزمة وتحتفظ بهم 

 3-1 مشاركة الموظف وتحقيق رفاهيته 
3-2 التوطين 

3-3 التعلم والتطوير
3-4 المساواة والتنوع والشمول

مواصلة رفع كفاءة مقاييس التنوع   •
والشمول والحفاظ على أعلى مستوى 

من رضا الموظفين

تعزيز منحنى التعلم لدى الموظفين   	
من خالل توفير محتوى عالي الجودة 

والتدريب المتخصص

الموظفون

إدارة عمل مسؤول يتوافق مع أعلى المعايير 
 األخالقية للحفاظ على النزاهة والثقة

4-1 حوكمة الشركات واالمتثال وميثاق العمل
4-2 إدارة المخاطر واألمن اإللكتروني 
4-3 الجرائم المالية ومكافحة الفساد

4-4 الشفافية الضريبية

تبني إطار الحوكمة األفضل على   	
مستوى المنطقة مع االستمرار في تعزيز 

الممارسات المصرفية األخالقية

اعتماد سياسة رائدة على مستوى   •
القطاع لحماية خصوصية البيانات وأمن 

المعلومات

 الحوكمة 

تقديم خدمات مالية شاملة ومبتكرة
لدفع النمو االقتصادي المستدام

2-1 رضا العمالء
2-2 الشمول المالي

 2-3 المنتجات الرقمية والمبتكرة
2-4 االستثمار المجتمعي 

تحسين تجربة العمالء وضمان تحقيق   	
أفضل قيمة مقابل المال للعمالء مع 

تعزيز الوصول إلى المنتجات المالية

إطالق المبادرات الرقمية  	 
لتوسيع قاعدة مستخدمي الخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المتحرك من 
العمالء الحاليين والجدد

 العمالء
 والمجتمعات 

العمالء
الحوكمة والمجتمعات 

المناخ

الهدف

الموظفون

ت
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