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هذا  حول 
التقريــر 

المختصــر

ملخص تنفيذي عن تقريرنا للحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات لعام 2021، والذي يغطي 
أنشطة هذا المجال وأداءها لعام 

2021. يسلط هذا الملخص وكذلك 
التقرير الكامل، الضوء على كيفية 

تنفيذ مهمتنا والقيمة التي نقدمها 
من خالل أعمالنا.



نفخر بتقديم هذا الملخص الذي يسلط الضوء على تقدمنا في ترسيخ أفضل ممارسات 
الحوكمة. ويؤكد هذا التقرير على التزامنا باالستدامة ومراقبة ممارستنا والتي على الرغم من 

التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد–19 إال أنها ما تزال تمثل أولوية بالنسبة لنا.

نعتقد في مصرف أبوظبي اإلسالمي أن التمويل اإلسالمي الذي تقوده أحكام الشريعة لديه 
الكثير من القواسم المشتركة مع االعتبارات الخاصة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات والهدف األوسع من التمويل المستدام. فعلى سبيل المثال، ال تشارك المصارف 
اإلسالمية في أي استثمارات ال تتوافق مع أحكام الشريعة. ومن بينها منتجات الكحول 

والمقامرة والتبغ. ومع عدم التعرض لمثل هذه الصناعات، تظل المصارف اإلسالمية، بما في ذلك 
مصرف أبوظبي اإلسالمي، محمية من الدخول في تلك القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة لمخاطر 

عالية وعدم الوفاء بمعايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. ومن خالل أحكام 
الشريعة، تؤدي المصارف اإلسالمية شكاًل متميًزا وثقافًيا من االستثمار األخالقي أو االستثمار في 
البيئة والمجتمع والحوكمة. ومن خالل اتباع أحكام الشريعة، يحرص مصرف أبوظبي اإلسالمي 
على دمج مجموعة من المسائل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار، 

بما في ذلك كيفية تقييمه للمخاطر والفرص.

إن التزامنا بمستقبل مستدام هو اآلن جزء ال يتجزأ من إستراتيجيتنا وخطتنا الخمسية. فنحن 
نعمل على تطوير اإلطار الصحيح الذي سيساعدنا على تقديم أنفسنا كقوة تنموية للمجتمعات 

التي نعمل فيها. سواء كان ذلك من خالل تطوير حلول تمويل نافعة ومرتبطة باالستدامة، أو 
تقديم الدعم الذي يحتاجه عمالؤنا أو تمكين األجيال األصغر ماليًا. وسنواصل العمل على ابتكار 

وتوسيع قدراتنا لتسريع أجندة ممارسات الحوكمة.

التزامنا بالحوكمة 
البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات



هدف متجدد
يعد تأثير األزمة العالمية التي سببتها الجائحة بعد مرور عامين على انتشارها، بمثابة تذكير بأننا 

في مصرف أبوظبي اإلسالمي نمثل شريًكا مدى الحياة للزمالء والعمالء والمجتمعات. وأننا 
نأخذ ذلك األمر على محمل الجد. وذلك ثابت من خالل عملنا اليومي على جميع المستويات. 

فقد أستطاع المصرف االستفادة من موارده ومواهبه وخبراته وقدراته لمواجهة التحديات التي 
فرضتها الجائحة من خالل نهج موجه نحو إيجاد الحلول، باالعتماد على أسسنا القوية وقيمنا 

التشريعة وإرشادات وخبرات قيادات المصرف.

عالقات مسؤولة مع عمالئنا
كانت أمور الصحة والسالمة الخاصة بعمالئنا وموظفينا أولوية قصوى في عام 2021. وقد 

حشدنا مواردنا لتلبية احتياجات جميع العمالء وطرحنا مجموعة واسعة من برامج المساعدات 
المالية التي دعمت عمالئنا في مواجهة تداعيات الجائحة. على سبيل المثال، خصننا مبالغ عالية 

لدعم  اإلغاثة واالنتعاش االقتصادي المتعلقة بآثار كوفيد–19.

وقد أوضحت سياساتنا الداخلية في المصرف ومن بينها؛ قواعد سلوك الموظفين وميثاق خدمة 
العمالء ومبادئ حماية المستهلك، التزامنا بممارسة األعمال التجارية بمسؤولية وأخالقية. كما 

برهن المصرف على التزامه بالمهنية والنزاهة والشفافية في تعامالته وتواصله مع العمالء. 
وعملنا على تحسين الثقافة المالية داخل دولة اإلمارات، وخاصة بين شريحة الشباب.

في عام 2021، حقق مصرف أبوظبي اإلسالمي هدفه بأن يكون أكثر مصرف يتم التوصية 
بالتعامل معه. وزاد صافي نقاط الترويج في مصرف أبوظبي اإلسالمي لتصل إلى ما يقرب من 

%70 باإلضافة إلى ذلك، استثمرنا بكثافة في المجاالت التي ستساعدنا على تحقيق المزيد من 
النمو في المستقبل، ومن بينها إطالق منتجات جديدة وتطوير قدراتنا الرقمية بما يتماشى مع 

طموحنا في أن نصبح المصرف اإلسالمي األكثر ابتكاًرا في العالم. كما تشرفنا أيًضا أن يأخذ 
مصرف أبوظبي اإلسالمي الريادة مرة أخرى في القطاع المصرفي في دولة اإلمارات من خالل 
إطالق مبادرات رقمية جديدة، كان من بينها إطالق »توربو« أول منصة ومنظومة إسالمية لبيع 

وشراء وتمويل السيارات في العالم. وإطالق مبادرة »أموالي«، أول مصرف إسالمي موجه للشباب. 
كما كان مصرف أبوظبي اإلسالمي أيًضا أول مصرف في دولة اإلمارات يوفر للعمالء خدمات 

مالئمة لفتح الحسابات عن ُبعد من خالل نظام التعرف على الوجه المرتبط بالبنية التحتية 
الحكومية. وفي عام 2021، زاد عدد العمالء النشطين رقمًيا بنسبة %11 مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي. وحالًيا، لدى البنك %70.7 من عمالئه نشطين رقمًيا ويتم إجراء نحو %50 من 
المعامالت المالية رقميًا.

يعد أمن المعلومات والجرائم اإللكترونية من أهم المخاطر، ويوجد عدد من اإلجراءات التي 
تم اتخاذها خالل العام الجاري للتخفيف من حدتها. وعلى سبيل المثال، يجري مصرف أبوظبي 

اإلسالمي بشكل دوري تقييم نقاط الضعف واختبارات االختراق. ولدينا فريق متخصص في األمن 
السيبراني مسؤول عن مراقبة وتحليل الموقف األمني للمصرف بشكل مستمر. كما نستخدم 

ضوابط وحلول أمنية متقدمة، من بينها اإلدارة المركزية للهوية، التي تضمن توفير الحماية 
الفّعالة للبنية التحتية ومعلومات العمالء.



الشمول المالي 
يقدم مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة من المنتجات والخدمات التي توفر فوائد اجتماعية 

واقتصادية للمستهلكين. كما تتيح الريادة الرقمية للمصرف، فتح المجال أمام فئات جديدة من 
العمالء مثل الشباب للوصول بشكل أفضل إلى أنظمة الخدمات المصرفية والمالية. وعلى سبيل 

المثال، قدمنا مبادرة »أموالي« كأول خدمة مصرفية رقمية إسالمية في العالم تستهدف فئة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و18 عاًما. وتعد »أموالي« خدمة رائدة تجمع بين مجموعة 

كاملة من المنتجات المصرفية والتقنيات المبتكرة، التي تقدم للعمالء الشباب طريقة جديدة 
تماًما للخدمات المصرفية الخالية من األوراق والتي ال تحتاج إلى توقيع أو حضور فعلي ألفرع 

المصرف. وقد تم تصميمها لتمكين العمالء الشباب ماليًا، من خالل تجربة مصرفية رقمية 
مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وإتاحة الفرصة لهم للوصول لترسيخ ثقافة إدارة األموال، حيث 

تقدم لهم خدمات شخصية مخصصة تناسب نمط حياتهم، فيما تخضع لرقابة ولي األمر 
األسرة.

قام مصرف أبوظبي اإلسالمي ببناء قطاع الخدمات المصرفية للشباب على مدار العقد الماضي. 
واليوم، لدينا أكثر 100 ألف عميل دون سن 24 عاًما. ونستهدف توسيع نطاق وصول الشباب 

إلى المنتجات والخدمات المالية الشخصية واآلمنة، باإلضافة إلى تمكينهم من إنشاء ثقافة 
منضبطة فيما يتعلق بإدارة مواردهم المالية.

وقد عززت الخدمات المصرفية الرقمية للمصرف، إمكانية تحقيق الشمول المالي، من خالل 
توفير وصول أسهل للعمالء إلجراء معامالتهم المصرفية. وتعد شبكة الفروع الواسعة لمصرف 

أبوظبي اإلسالمي، التي تغطي جميع المناطق داخل الدولة، مساهمًا آخر في تحقيق الشمول 
المالي للمجتمعات التي تعاني عادة من قلة توافر الخدمات المصرفية.

كما وّفر مصرف أبوظبي اإلسالمي خدماته عبر أكشاك رقمية متكاملة جديدة – تحمل اسم 
»الصراف الذكي«. والتي توفر خدمات مشابهة لوجود فرع صغير على مدار الساعة، مما يتيح 

للعمالء إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي ال 
تتوفر عادًة من خالل أجهزة الصراف اآللي التقليدية، مثل: الحصول الفوري على بطاقة مصرفية 

شخصية وتحديث تفاصيل الحساب. وباإلضافة إلى ذلك، كان مصرف أبوظبي اإلسالمي من أوائل 
المصارف في دولة اإلمارات التي أطلقت أجهزة الصراف اآللي التي تخدم احتياجات العمالء من 

ذوي القدرات المختلفة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون الصمم أو ذوي اإلعاقة البصرية.



التأثير االجتماعي
في عام 2021 ومن خالل مجلس االستدامة الخاص بنا تصدينا لبعض أكبر تحديات المجتمعية. 

وقدمنا الدعم المالي لشركائنا الخيريين، مما مكنهم من التركيز على خدمة أفراد المجتمع 
بداًل من االكتفاء فقط بجهود جمع األموال. وقد أحدثنا تأثيًرا إيجابًيا في مجتمعاتنا من خالل 

برنامج تطوع الموظفين، حيث تم إجراء أكثر من 1140 مشاركة تطوعية.

قام مصرف أبوظبي اإلسالمي برعاية العديد من األنشطة من بينها حفالت الزفاف الجماعية، 
التي تعد جانًبا مهًما للغاية من ثقافة دولة اإلمارات. ويهدف هذا التقليد الذي أطلقته ودعمته 

قيادة الدولة إلى إيجاد مجتمع أكثر تماسًكا وازدهاًرا من خالل تحفيز الشباب ودعمهم على 
الزواج. كما أطلق المصرف أنشطة تتعلق بأصحاب الهمم وكبار السن، كما قام بتوزيع وجبات 

اإلفطار خالل شهر رمضان المبارك.

المكان المفضل للعمل 
يحرص مصرف أبوظبي اإلسالمي على تنفيذ جميع أعماله وفق إطارعمل يلتزم بثقافة تحتضن 
تنوعنا المجتمعي. ونحن ملتزمون تماًما بأن نكون مكان عمل يرحب بالجميع وينصت للجميع. 

ويسعى المصرف بكل جد إلى تأسيس فريق عمل يتسم باإليجابية والتفاعل، وذلك من خالل 
تفعيل مجموعة من األدوات المبادرات مثل جوائز التقديرية والترقيات وفرص التطوع التي 

تسمح للموظفين بإحداث فرق في مجتمعهم. وقد تم وضع عدد من سياسات اإلستراتيجية 
الخاصة بحماية الموظفين وسالمتهم ورفاههم، من خالل اتخاذ خطوات خاصة أثناء الجائحة 

حفاظًا على سالمة الجميع. كما يعمل المصرف على تعزيز ثقافة التواصل المفتوح مع جميع 
الموظفين لتقييم مستويات المشاركة وتحديد المجاالت التي تتطلب مزيًدا من االهتمام. 

وباإلضافة إلى ذلك، قدم المصرف ساعات عمل مخفضة يوم الجمعة للسماح للموظفين بأداء 
صالة الجمعة وقضاء المزيد من الوقت مع عائالتهم.

سجل مؤشر تفاعل الموظفين في مصرف أبوظبي اإلسالمي نسبة %70. وهذا يعكس التزام 
المصرف القوي بالحفاظ على المعايير المعترف بها ورفاهية الموظفين وصحتهم وسالمتهم 

المهنية. ومن خالل توفير الفرص للموظفين لتحسين مهاراتهم ومستويات الخبرة والتقدم أكثر 
في حياتهم المهنية، يلتزم مصرف أبوظبي اإلسالمي أيًضا بالتنوع بين الجنسين حيث أن 36% 

من إجمالي القوى العاملة فيه من السيدات.

المشتريات المسؤولة
واصل المصرف إقامة شراكات قوية مع العديد من المنظمات المحلية والدولية. كما يواصل 

دعمه الموردين المحليين ومنحهم األولوية حيث تذهب أكثر من %60 من إنفاق المشتريات نحو 
الشركات اإلماراتية.

حوكمة الشركات
تعد كل من المنفعة المتبادلة والشفافية قيمتان أساسيتان في المصرف، حيث يتعهد كل 

الموظفون وعلى جميع المستويات بااللتزام بقيمة الشفافية والحفاظ على أعلى المعايير 
األخالقية. وقد وضع المصرف هيكاًل قويًا لحوكمة الشركات، لضمان توزيع األدوار والمسؤوليات 

بين مجلس اإلدارة واإلدارات واللجان وفق تسلسل إداري واضح. وتمكن المصرف من أقلمة 
عملياته مع المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها الجائحة من خالل إطار عمل إدارة المخاطر 

والخبرة.

وفي هذا اإلطار، تلقى جميع الموظفين، بما في ذلك أعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، تدريًبا 
على الحوكمة ومكافحة غسيل األموال. على مدى السنوات القليلة الماضية، وبذل المصرف 

جهوًدا كبيرة لتقديم برامج تدريبية وتوعوية للموظفين تتعلق بتلك المجاالت. 



وقد وضع المصرف سياسة فّعالة وإطار عمل لمكافحة االحتيال، يشمالن جميع وظائف 
وعمليات ومنتجات المصرف. وتوضح هذه السياسة المتطلبات األساسية لضمان تحديد تهديدات 

االحتيال المالي وتقييمها والتخفيف من حدتها بشكل فّعال.

مواصلة التركيز على الحوكمة االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات
إن جدول أعمال المصرف الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، مرتبط بكل 
ما يقوم به المصرف ويعد جزء ال يتجزأ من كل ما نقوم به، ولدينا أمثلة ملموسة على هذا التآزر 

فيما يخص ذلك، ويبدو ذلك جليًا خالل عملنا اليومي لخدمة عمالئنا ومجتمعاتنا.

وبالتطلع نحو المستقبل، وفي إطار استراتيجيتنا الخمسية، سنلتزم بتمويل واستثمار وتسهيل 
أنشطة األعمال التي تركز على الحلول البيئية والمسؤولة اجتماعًيا. وسنقود جهود االبتكار في 

مجال الخدمات المصرفية ونوسع إمكانية وصول الخدمات المالية للمناطق واألشخاص الذين ال 
يحظون بوصول مالئم للخدمات المصرفية. 

وعلى الرغم من أن الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات واالستدامة، لطالما كانت 
عنصًرا أساسًيا في نجاح مصرف أبوظبي اإلسالمي، فقد تم تصميم استراتيجيتنا الجديدة 
لتسريع نمونا في المجاالت األكثر ارتباًطا باالستدامة. وذلك بما يتماشى مع ظروف السوق 

الحالية وتوقعات أصحاب المصلحة. ولدينا أهداف واضحة تحدد أهداًفا قصيرة ومتوسطة 
وطويلة األجل، تتماشى مع المصالح االقتصادية طويلة األجل ألصحاب المصلحة والمجتمعات 

التي نعمل فيها.

ويكمن التزامنا نحو االنتقال إلى اقتصاد الحياد المناخي، في صميم استراتيجيتنا. وذلك بما 
يتماشى مع مبادرة اإلمارات االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وفي إطار هذا 

االلتزام، سنساعد عمالئنا على االنتقال نحو اقتصاد محايد مناخًيا من خالل التمويل المبتكر 
والخدمات االستشارية. ومن خالل العمل مع عمالئنا، سنتمكن من توفير التمويل التنموي 

المستدام الذي من شأنه تسريع االنتقال إلى الحياد المناخي وتوسيع الخدمات المالية للجميع. 
وفي ذات الوقت تعزيز التنوع والمساءلة والشفافية داخل المصرف. وسنعمل أيًضا على دمج 

تقييم مبادئ الحكومة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في إجراءات إدارة المخاطر 
لدينا، لضمان توافر التدابير المناسبة لتخفيف حدة المخاطر والحماية من التحديات المحتملة 

المصاحبة لتبني المصرف لمبادئ الحكومة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.



تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام 1997 كأول مؤسسة مصرفية إسالمية في إمارة 
أبوظبي، ويتمتع اليوم بمكانة راسخة ورائدة في القطاع المصرفي والمالي في دولة اإلمارات.

يقدم المصرف خدمات ومنتجات مصرفية عالمية المستوى ومتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، تخدم العديد من شرائح المجتمع، مثل قطاع الخدمات المصرفية لألفراج والشركات 

واألعمال. باإلضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من خالل قنوات رقمية حائزة 
على جوائز وعبر شبكة فروعه واسعة االنتشار. 

يعمل لدى المصرف أكثر من 1800 موظف، ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات واألصول الخدمية 
في دولة اإلمارات مع 60 فرعًا و520 جهاز صراف آلي يخدم أكثر من مليون عميل. وعلى الصعيد 

الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق إستراتيجية في كل من؛ مصر والمملكة العربية 
السعودية والمملكة المتحدة وقطر والسودان والعراق.

وحتى نهاية ديسمبر 2021، يمتلك مصرف أبوظبي اإلسالمي 137 مليار درهم من إجمالي األصول 
مما يمثل زيادة بنسبة %7 عن عام 2020. وقد حصل المصرف على تصنيف A2 من قبل وكالة 

موديز وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية. عالوة على ذلك، حصل على العديد 
من الجوائز. من بينها المركز األول كأفضل مصرف إسالمي في دولة اإلمارات من قبل مجلة 

»جلوبال فاينانس« والمصرف األفضل في دولة اإلمارات من قبل »فوربس«.

عن  نبذة 
مصــرف أبوظبي 

اإلسالمي



الشركات التابعة لنا

مهمتنا

رؤيتنا

تقديم خدمات مصرفية 
مدعومة باالبتكار تتمحور  

حول تلبية احتياجات 
المتعاملين في أي وقت

أن نكون المؤسسة المصرفية 
اإلسالمية األكثر ابتكارًا 

وموثوقية على مستوى 
العالم

هدفنا
تقديم أنفسنا وخدماتنا 

كشريك لمدى الحياة لعمالءنا 
وزمالءنا ومجتمعنا

قيمنا
قيمنا تصلح لكل زمان  	

ومكان ألنها نابعة من 
الشريعة اإلسالمية 

المنفعة المتبادلة 	
الشفافية 	
اليسر والسهولة  	
كرم الضيافة والسماحة     	



أبرز
انجازاتنا

نفخر في مصرف أبوظبي اإلسالمي بتقديم تقريرنا  الخامس الخاص باالستدامة. والذي يرصد 
أداءه البيئي واالجتماعي والحوكمة لعام 2021. وقد تم إعداد هذا التقرير وفًقا إلرشادات اإلفصاح 

.)GRI( الخاصة بمبادرة إعداد التقارير العالمية

في هذا التقرير المختص، نسلط الضوء على أبرز انجازاتنا الخاصة بأدائنا البيئي واالجتماعي 
والحوكمة الكمية والنوعية. وسيعقب ذلك نشر تقريرنا الكامل بشأن الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات. والذي سيوضح بالتفصيل التقدم واإلنجازات التي حققناها في 
عام 2021

االنجازات األساسية لعام 2021 

 MSCI من »A« الحصول على تصنيف
على مستوى أدائه في مجال الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

إطالق استراتيجية 2025 »المستقبل 
المستدام« كأحد الركائز األساسية 

وتجديد أهداف المصرف ورؤيته

تحقق 45% زيادة في صافي أرباح 
المصرف مع تحسن العائد على حقوق 

المساهمين إلى %14.3

اختيار المصرف كجهة العمل 
المفضلة بنسبة 78% بحسب مؤشر 

تفاعل الموظفين

أفضل مؤسسة مصرفية في تجربة 
العمالء مع 78% صافي نقاط الترويج 

NPS
تسجيل 2,3 مليار درهم  صافي دخل

توفير نحو 6 أيام تدريب لجميع 
الموظفين

إزالة نحو 2 مليون ورقة من خالل 
االعتماد على االبتكارات الرقمية

تحقيق 20% نموًا من إجمالي حصة 
السوق في دولة اإلمارات 

ترسيخ مكانة المصرف كمكان عمل 
متنوع مع قوة عاملة تبلغ %36 
من النساء و40% من المواطنين 
والمقيمين من أكثر من 53 دولة

تمكين 11 صفقة تمويل أخضر 
مجلس استدامة التابع للمصرف يمّكن 

14 مؤسسة خيرية ويشارك 1144 من 
منتسبيه في أعمال تطوعية 

أثمرت جهوده في إعادة التدوير عن إنقاذ 329 شجرة وتقليص 2194 كجم من انبعاثات الكربون وتوفير 3756 جالوًنا من 
مشتقات النفط و13506 جالوًنا من المياه و77432 كيلوواط ساعة من الطاقة 



أداءنا
باألرقام

نسلط الضوء في هذا القسم، على أدائنا الكمي في مجاالت االستدامة الرئيسية بما يتماشى مع 
مؤشرات اإلفصاح الخاصة بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير. وسيتضمن التقرير الكامل الخاص بنا 

إفصاحات كمية ونوعية إضافية وسيتم إصداره بحلول نهاية الربع األول من عام 2022.

يرجى مالحظة أن األرقام أدناه عرضة قد تتغير في التقرير الكامل حيث ال تزال البيانات قيد 
التدقيق.

فريقنا باألرقام 

الذكور واإلناث – جميع الموظفين

20172018201920202021

العدد اإلجمالي لجميع الموظفين 
20392021207019431852بدوام كامل

عدد الموظفين الذكور بدوام كامل من 
13631375140412841207إجمالي القوى العاملة

نسبة الموظفين الذكور بدوام كامل 
%65%66%68%68%67من إجمالي القوى العاملة

عدد الموظفات العامالت بدوام كامل 
676646666659645من إجمالي القوى العاملة

نسبة الموظفات العامالت بدوام كامل 
%35%34%32%32%33من إجمالي القوى العاملة



تقسيم القوى العاملة بحسب النوع – تم توظيفهم حديثًا خالل هذا العام

20172018201920202021

198260216107168إجمالي عدد الموظفين المعينين حديًثا

12715214458115عدد الموظفين الذكور المعينين حديًثا

نسبة من الموظفين الذكور المعينين 
%68%54%67%58%64حديًثا

71108724953عدد الموظفات المعينات حديًثا

%32%46%33%42%36نسبة الموظفات المعينات حديًثا

المواطنون في مقابل الوافدون - جميع الموظفين

20172018201920202021

5151535353عدد الجنسيات  التي تعمل في المصرف

عدد الموظفين المواطنين من إجمالي 
778732745768739القوى العاملة

نسبة الموظفين المواطنين من إجمالي 
%40%40%36%36%38القوى العاملة

عدد الموظفي الوافدين من إجمالي 
1,2611,2891,3251,1751113القوى العاملة

نسبة الموظفين الوافدين من إجمالي 
%60%60%64%64%62القوى العاملة

المواطنون في مقابل الوافدون – المعينين حديثًا

20172018201920202021

عدد الموظفين المواطنين المعينين 
78114786948حديًثا

نسبة الموظفين المواطنين المعينين 
%29%64%36%44%39حديًثا

عدد الموظفين الوافدين المعينين 
12014613838120حديًثا 

نسبة الموظفين الوافدين المعينين 
%71%36%64%56%61حديًثا



اإلدارة العليا – كل الموظفين

20172018201920202021

العدد اإلجمالي لجميع الموظفين في 
180164151125146اإلدارة العليا

166150137115135عدد الموظفين الذكور في اإلدارة العليا

%92%92%91%91%92نسبة الموظفين الذكور في اإلدارة العليا

1414141011عدد الموظفات في اإلدارة العليا

%8%8%9%9%8نسبة الموظفات في اإلدارة العليا

عدد الموظفين المواطنين في اإلدارة 
2525242331العليا

نسبة الموظفين المواطنين في اإلدارة 
%25%18%16%15%14العليا

معدل االستقاالت – المواطنون في مقابل الوافدون – جميع الوظفين

20172018201920202021

عدد جميع موظفي المواطنين 
166151635385المستقيلين

نسبة استقاالت جميع الموظفين 
%10%6%8%17%18المواطنين

عدد جميع الموظفين الوافدين 
126141102180192المستقيلين

%15%13%7%10%9نسبة استقاالت الموظفين الوافدين

معدل االستقاالت – بحسب النوع – كل الموظفين
العدد اإلجمالي لجميع الموظفين الذين 

292292165233277استقالوا 

%13%11%7%13%13نسبة االستقاالت لجميع الموظفين 

148153114178206عدد الموظفين الذكور المستقيلين

%15%12%8%10%10نسبة الموظفين الذكور المستقيلين

144139515571عدد الموظفات المستقيالت 

%10%8%7%18%18نسبة الموظفات المستقيالت



إجازة الوالدين - حسب النوع - جميع الموظفين

20172018201920202021

عدد الموظفين الذكور الذين حصلوا 
12191230125711551092على إجازة األبوة

عدد الموظفين الذكور الذين أخذوا 
110128707146بالفعل إجازة األبوة

عدد الموظفين الذكور الذين عادوا إلى 
110128707146العمل بعد االنتهاء من إجازة األبوة

عدد الموظفين الذكور الذين عادوا 
إلى العمل بعد انتهاء إجازة األبوة 

والذين ظلوا يعملون بعد 12 شهًرا من 
عودتهم إلى العمل.

100116687042

معدل االستبقاء للموظفين الذكور 
الذين ذهبوا في إجازة أبوية واستمروا 

في العمل بعد 12 شهًرا
91%91%97%99%91%

عدد الموظفات الالتي حصلن على إجازة 
307325343333333وضع

عدد الموظفات الالئي حصلن بالفعل 
5658535557على إجازة وضع 

عدد الموظفات الالئي عدن إلى العمل 
5457535557بعد انتهاء إجازة الوضع

عدد الموظفات الالئي عدن إلى العمل 
بعد انتهاء إجازة الوضع وما زلن يعملن 

بعد 12 شهًرا من عودتهن إلى العمل
4751525550

معدل االستبقاء للموظفات الالتي 
ذهبن في إجازة وضع وما زلن يعملن 

بعد 12 شهًرا
87%89%98%100%88%

التدريب - جميع الموظفين

20172018201920202021المؤشر

متوسط عدد أيام التدريب للموظفين 
5.95.44.25.145.6الذكور

6.46.94.94.66.4متوسط عدد أيام التدريب للموظفات

متوسط عدد أيام التدريب لجميع 
6.25.84.54.95.9الموظفين

تقييم الموظف بعد التدريب في برامج 
)NPS 99%98———التعلم )درجة%



 التغيب - حسب النوع - جميع
الموظفين

2021

7.35معدل الغياب لجميع الموظفين

5.91معدل الغياب للموظف ذكر

1.33معدل الغياب للموظفة

التظلمات الواردة في عام 2021

43إجمالي عدد التظلمات الواردة

21عدد التظلمات التي تم حلها

17عدد التظلمات خارج النطاق

عدد التظلمات من عام 2021 التي تتم 
 5معالجتها في عام 2022

عدد التظلمات التي تم تصعيدها لإلدارة 
0العليا

البصمة البيئية

استهالك الماء

20202021

2,489,3032,691,295المياه المستهلكة )بالجالون(

استهالك الوقود

20202021

استهالك الوقود للمركبات المملوكة أو المؤجرة من قبل 
55,57167,555المصرف )بنزين، لتر(

استهالك الكهرباء

20202021

30,052,35834,375,777استهالك الكهرباء كيلوواط/ساعة



التأثير االجتماعي 

االستثمار المجتمعي 
انطالقًا من قيمنا اإلسالمية، يلتزم مصرف أبوظبي اإلسالمي بإحداث تأثير اجتماعي إيجابي من 

خالل العمل مع العديد من المنظمات والمبادرات االجتماعية ودعمها. يسلط الجدول التالي 
الضوء على استثماراتنا المالية االجتماعية لعام 2021.

القيمة النقدية المستثمرة في اسم الحدثاسم المؤسسة
الحدث

مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم 
1,000,000.00 درهمحملة 100 مليون وجبةالعالمية

محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 
250,000.00 درهمحملة »المليون وجبة«الخيرية واإلنسانية

100,000,00 درهمالعائالت المحتاجة والمير الرمضانيجمعية دار البر

12,000.00 درهممهرجان المدام للتسوقالمدام

7,000 درهميوم السعادة العالميشرطة دبي

20,000 درهميوم زايد للعمل اإلنساني

135,000 درهمفصل دراسي واحدمركز النور للتدريب

12,000.00 درهم»عائالتكم هي عائلتنا«جمعية سعيد ووزارة الداخلية 

250,000 درهمدعم صندوق الزكاة

شراكة مع الهالل األحمر اإلماراتي
250,000.00 درهمصندوق دولة اإلمارات العربية المتحدة

250,000.00 درهمحدث عطايا

250.000 درهمقمة اقدروزارة الداخلية

100,000 درهممجلة 999وزارة الداخلية

1,000,000 درهمصندوق الفرجصندوق الفرج

2,000,000 درهممهرجان الشيخ زايدوزارة شؤون الرئاسة

1,000,000 درهمحملة األضاحيالهالل األحمر اإلماراتي

200,000.00 درهمالغدير للحرف اإلماراتيةالهالل األحمر اإلماراتي

10,000.00 درهمالبيئة والمجتمع - مجلة شهريةجائزة زايد الدولية للبيئة

5,000,000 درهمنادي بني ياس لكرة القدمنادي بني ياس



التطوع 

بهدف ضمان أن يكون مصرف أبوظبي اإلسالمي جزًءا ال يتجزأ من المجتمع وأننا نمّكن موظفينا 
من التواصل مع المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية لدولة اإلمارات، يوفر مجلس االستدامة 

الخاصة بالمصرف العديد من فرص التطوع الموضحة أدناه.

مبادرة / برنامج 
عدد المتطوعين من الوصفالتطوع

الموظفين

رعى مجلس االستدامة التابع للمصرف وبالتعاون مع »صحة«، حملة التبرع بالدم )صحة(
823للتبرع بالدم عبر فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

توزيع عبوات افطار 
رمضان

بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة، تطوع 
موظفو مصرف أبوظبي اإلسالمي لتوزيع عبوات اإلفطار الرمضاني 
في نقاط التفتيش الرئيسية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

115

جائزة الخدمة الطويلة
أقامت لجنة تمكين الموظفين في مجلس االستدامة التابع 

للمصرف حفل تكريم للموظفي الذين عملوا لدى المصرف لمدة 
طويلة

36

مبادرة العمال
قام مجلس االستدامة التابع للمصرف بالتعاون مع وزارة التنمية 
االجتماعية بتوزيع صناديق النظافة الصحية الخاصة بكوفيد19- 

في مراكز »تسهيل«
6

المواطنين من كبار 
السن

قام مجلس االستدامة التابع للمصرف بالتعاون مع وزارة تنمية 
3المجتمع بتوزيع هدايا العيد في مراكز رعاية المسنين

الطالب من أصحاب 
3مركز النور التدريبي - زيارة فصل الطالب من أصحاب الهممالهم

جينوم اإلمارات
بالتعاون مع )صحة( ومجلس االستدامة التابع للمصرف حدث 

)جينوم اإلمارات( في المقر الرئيسي لزيادة المشاركة وعدد 
المتبرعين

10

45حملة مزرعة أقدار 50 ألف في جزيرة الجبيلأقدار

الصندوق العالمي 
للطبيعة

جمع ومجلس االستدامة التابع للمصرف ومجموعة من موظفي 
12المصرف المتطوعين للقيام بحملة تنظيف في الفجيرة

14احتفال في المقر الرئيسي للمصرف والفروع الرئيسية بيوم العلميوم العلم

احتفال باليوم الوطني في المقر الرئيسي للمصرف وفروعه حيث اليوم الوطني 
72استضافوا عرضًا لفرقة k9  الشرطية وأنشطة تراثية

دعا ومجلس االستدامة التابع للمصرف الموظفي للوقوف دقيقة يوم الشهيد
5صمت تكريمًا لشهداء اإلمارات

 1,144إجمالي عدد المتطوعين
متطوعًا



الحوكمة 

األداء المالي 

النظرة المستقبلةعلى المدى القصيرعلى المدى الطويلوكالة التصنيف

أبحاث االئتمان العالمية لخدمات المستثمر 
 مستقرA2P1من وكالة موديز

 مستقرA+F1وكالة فيتش

االسم  المسمى الوظيفي

 سعادة جوعان عويضة سهيلالرئيس
الخييلي، رئيس مجلس اإلدارة

 خليفه مطر خليفه قرونةعضو المجلس
المهيري

نجيب يوسف فياضعضو المجلس

 عبداهلل علي مصلح جمهورعضو المجلس
األحبابي

 ضاعن محمد ضاعن محسونعضو المجلس
الهاملي

 فيصل سلطان ناصر سالمعضو المجلس
الشعيبي

التصنيف اإلئتماني لمصرف أبوظبي اإلسالمي

 أعضاء
مجلس اإلدارة

االسم   المسمى الوظيفي

أ.د. محمد عبد الرحيم الرئيس
سلطان العلماء

أ.د. جاسم علي سالم نائب الرئيس
الشامسي

الشيخ عصام محمد إسحقعضو

أ.د. أشرف بن محمد هاشمعضو

أعضاء هيئة الرقابة
الشرعية الداخلية

مركز مالي قوي وعوائد قويةنمو قوي في الميزانية العموميةنمو قوي لألرباح على أساس سنوي

كفاية رأس المالإجمالي األصولصافي الدخل

العائد على حقوق الملكيةاجمالي تمويل العمالء اإليرادات

التكلفة الى الدخلالودائعالمصاريف

%13718.6 مليار2.3 مليار

%9314.3 مليار5.5 مليار

%11040.7 مليار2.3 مليار

23- نقطة أساس7%+45%+

463+ نقطة أساس7%+4%+

507- نقطة أساس8%+8%-



شــكرًا لكم


