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   2021 -صرف أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع املؤسسية ملحوكمة التقرير 

صددددددددرف إطددددددددار حوكمددددددددة مؤس دددددددد ي يمتلدددددددد  املوتعددددددددزت مقددددددددة مسددددددددتثمرينا فينددددددددا لتحقيددددددددق أهدددددددددافنا االسددددددددتراتيجية طويلددددددددة األجددددددددل.  ،عمالئنددددددددا، وتحمددددددددي "(املصرررررررررف)" تدددددددددعم الحوكمددددددددة القويددددددددة نزاهددددددددة مصددددددددرف أبددددددددوظبي اإلسددددددددالمي

الشددددددددفافية بمدددددددا يتما دددددددد   مدددددددع قيمنددددددددا حوكمدددددددة إزدددددددى تعزيددددددددز قددددددددر أك ددددددددر مدددددددن اليسدددددددد ى نهجندددددددا فددددددددي و . التددددددددي ال تتوقددددددد  عددددددددن التغيدددددددروالبيئدددددددة الخارجيدددددددة  ،ولوائحنددددددددا ،التغييددددددددرات فدددددددي نمددددددددوذ  أعمالندددددددايغطدددددددي لبانتظددددددددام ُيراجدددددددع راسددددددد  

 مختل  الجهات املعنية. لدىوتعزيز سمعتنا  

 

 بالقيم املؤسسية التالية لتحقيق هذه الغاية:في إطار التزامه  "املؤسسة املالية اإلسالمية األكثر ابتكاًرا في العالمللمصرف في أن يصبح "األعم ويتجلى الهدف  

 هدينا  الشريعة قيم •

 هدفنا  املشتركة املنفعة •

 أسلوبنا الشفافية •

 ميزتنا  والبساطة اليسر •

 خلقنا والسماحة الضيافة  كرم •

 

 املؤسسية حوكمةال عمل إطار

 للمصددددددددارف "(املصرررررررررف املركرررررررر   )" اإلمددددددددارات العربيددددددددة املتحدددددددددة املركددددددددز   ملصددددددددرف، ولددددددددوائح ومعددددددددايير حوكمددددددددة الشددددددددركات "(لجنررررررررة بررررررررا ل )" مددددددددع مبددددددددادئ لجنددددددددة بدددددددداتل للرقابددددددددة املصددددددددرفيةاملؤسسددددددددية حوكمددددددددة اليتما دددددددد   إطددددددددار 

 ."(الهيئة)" ومعايير االنضباط املؤس  ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع، 83/2020

 

فدددددددددددي اإلمدددددددددددارات العربيدددددددددددة املتحددددددددددددة وإمدددددددددددارة أبدددددددددددوظبي. وتشدددددددددددمل واملصدددددددددددارف والقدددددددددددوانين األخدددددددددددرى التدددددددددددي تحكدددددددددددم الشدددددددددددركات  ،األساسددددددددددد ي  هونظامددددددددددد  املصدددددددددددرف، سدددددددددددلطته مدددددددددددن عقدددددددددددد تأسددددددددددديس"( املجلرررررررررر اإلدارة )"مجلدددددددددددس  يسدددددددددددتمد

 للمخدددددددداطرإطددددددددار حوكمددددددددة ضددددددددع وو توسددددددددع املجموعددددددددة فددددددددي الخددددددددار ؛ وأ  داخددددددددل دولددددددددة اإلمددددددددارات العربيددددددددة املتحدددددددددة  هاوتنفيددددددددذقيددددددددادة تطددددددددوير رليددددددددة املجموعددددددددة ورسددددددددالتها ؛ و صددددددددرفاملمسددددددددؤولياته اإلشددددددددراف علددددددددى إدارة أعمددددددددال 

 .األعمال ضمن هذا اإلطارتنفيذ والتأكد من  ،بشكل عام للمخاطراملصرف باإلضافة إزى املوافقة على مدى تقبل  ؛واإلشراف عليه
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 هواجتماعات ه،ولجان  ،عضوية مجل  اإلدارة

ا ملددددددددا يقتضدددددددديه يين إمددددددددارات ن جلددددددددس مددددددددواطنياملوخمسددددددددة أعضدددددددداء ضخددددددددرين.  البيددددددددة أعضدددددددداء  ه،ونائبدددددددد  ه،مددددددددن رئيسدددددددد  2021جلددددددددس خددددددددالل عددددددددام املتددددددددأل   املصددددددددرف ونظددددددددام  الشددددددددركات التجاريددددددددة االتحدددددددداد  بشددددددددأن  قددددددددانون ال، وفقددددددددً

ا أ  عضدددددددددوة علدددددددددى أ  فدددددددددرد. ال يوجدددددددددد عددددددددددم االعتمددددددددداد املفدددددددددرطكمدددددددددا تتندددددددددوع خلفيدددددددددات أعضددددددددداء املجلدددددددددس ُبغيدددددددددة جلدددددددددس مدددددددددن أعضددددددددداء مجلدددددددددس اإلدارة وخ دددددددددراء خدددددددددارجيين مسدددددددددتقلين. املاألساسددددددددد ي. تتدددددددددأل  لجدددددددددان  إال أن ، حاليدددددددددً

 .مجلس اإلدارة من اإلناث لعضويةعلى األقل من املرشحين  املئةفي  20وضع سياسة تشترط أن تكون نسبة املصرف  

 

جلددددددددددس اإلدارة التنفيذيددددددددددة العليددددددددددا إزددددددددددى تلدددددددددد  االجتماعددددددددددات يدددددددددددعو املوتطددددددددددورات أعمددددددددددال املجموعددددددددددة. و  ،ولجددددددددددان اإلدارة ،والخ ددددددددددراء ،جلددددددددددساملحددددددددددول أنشددددددددددطة لجددددددددددان  هاجلددددددددددس بانتظددددددددددام معلومددددددددددات اإلدارة وتحددددددددددديثا  امليتلقدددددددددد  

 .الوميقة، ولتعزيز اإلشراف على األعمال وتنفيذ اإلستراتيجية طويلة املدى  تهمشاركلبيان  

 

 جدول أعمال مجل  اإلدارة

لمصددددددددددرف، والتحددددددددددديات التددددددددددي لالرئيسددددددددددية  املخدددددددددداطربشددددددددددأن مجموعددددددددددة متنوعددددددددددة مددددددددددن بندددددددددود جدددددددددددول األعمددددددددددال املتعلقددددددددددة بشددددددددددكل أساسدددددددددد ي بددددددددد دارة  للتددددددددددداول  2021( اجتماعددددددددددات خددددددددددالل عدددددددددام 7عقدددددددددد مجلددددددددددس اإلدارة سددددددددددبعة )

اجتماعدددددددددات يدددددددددوجز الجددددددددددول التدددددددددازي نفيدددددددددذ األهدددددددددداف اإلسدددددددددتراتيجية طويلدددددددددة املددددددددددى ع دددددددددر املجموعدددددددددة. أمدددددددددر ذلددددددددد  علدددددددددى تالجائحدددددددددة و وأصدددددددددحاا املصدددددددددلحة الرئيسددددددددديين أمنددددددددداء تف ددددددددد ي  ،وموظفيهدددددددددا ،واجههدددددددددا أعمدددددددددال املجموعدددددددددةت

 :2021جلس خالل عام امل

 

 2021اجتماعات مجل  اإلدارة 

 تاريخ االجتماع  م. 

 األعضاء

 السيد نجيب فياض  السيد خليفة مطر املهير   جوعان الخيليسعادة 
هللا علي   السيد عبد

 األحبابي مصلح 

السيد ضاعن  

 الهاملي
 فيصل الشعيبي د.

1 14 /01 /2021 1 1 1 1 1 1 

2 14 /01 /2021 1 1 1 1 1 1 

3 04 /03 /2021 1 1 1 1 1 1 

4 20 /04 /2021 1 1 1 1 1 1 

5 02 /05 /2021 1 1 1 1 1 1 

6 28 /07 /2021 1 1 1 1 1 1 
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 2021اجتماعات مجل  اإلدارة 

 تاريخ االجتماع  م. 

 األعضاء

 السيد نجيب فياض  السيد خليفة مطر املهير   جوعان الخيليسعادة 
هللا علي   السيد عبد

 األحبابي مصلح 

السيد ضاعن  

 الهاملي
 فيصل الشعيبي د.

7 31 /10 /2021 1 1 1 1 
 

1 

 7 6 7 7 7 7 إجمالي مرات الحضور 

 

 لجان مجل  اإلدارة  

لجنة ؛ و االستثمارو   املخاطراملوافقة على  لجنة  و ؛  املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  و لجنة التدقيق؛  و ستراتيجية؛  بمسؤولياته وواجباته إما بشكل مباشر أو من خالل لجانه الدائمة: لجنة اال   2021خالل عام  جلس  املاضطلع  

 .الترشيحات واملكافآت

 

 استقاللية املديرين وتقارير اإلدارة

 .جلس مستقلين بما يتما    مع أفضل املمارسات واملتطلبات التنظيميةامل البية أعضاء    . لذا،نيابة عن جميع أصحاا املصلحة لدينامصالح املصرف  وفق  ة  يشفافب  تقديم خدماتنااالستقاللية جزء ال يتجزأ من قدرتنا على  

 

جلس مجلس اإلدارة ويضمن املشاركة واملساهمة الفعالة لجميع امليقود رئيس    ، حيث، مع تقسيم واضح للمسؤولياتبأدوار مختلفة ومنفصلة جلس والرئيس التنفيذ  للمجموعة  امل رئيس  طلع  يض فيما يتعلق باإلدارة،  

إياه يتصرف وفًقا للسلطة التي يفوضها  و وإدار ها التشغيلية،    ،وسياستها  ،ستراتيجيتهاالتي تتضمن اسالمي،  يتوزى الرئيس التنفيذ  للمجموعة مسؤولية جميع أعمال مجموعة مصرف أبوظبي اإل   ، بينماجلساملأعضاء  

 . جلسامل

 

ويتمتع    لجنة التدقيق،، كما أن رئيس املدققين الداخليين للمجموعة يقدم تقاريره إزى  املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  للمجموعة وكبير مسؤوزي االئتمان للمجموعة ب مكانية الوصول املباشر إزى    املخاطريتمتع رئيس إدارة  

 . جلساملجلس تقاريره إزى املم أمين سر يقدبينما   لجنة التدقيقاملدير املازي للمجموعة ورئيس االمتثال ب مكانية الوصول إزى 
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 تقييم األداء 

تحسينات. باإلضافة  تحتا  إزى  التي  وتل   التحديد االستباقي للمجاالت التي تتما    مع املعايير القياسية أو تتجاوتها  ُبغية  جلس ولجانه  املجراء تقييم مستقل ألداء  إرنست ضند يونج إل شركة    2021خالل عام  جلس  املعّين  

 .بدقةها يراقب املجلس تنفيذجلس مع خطط عمل املللتحسين إزى ظهرت حاجتها جاالت ة تقدم على إمرها أ  مورلساء اللجان تقييمات ذاتية سنوي املجلس رئيسُيجر  إزى ذل ، 

 

 املخاطر إشراف مجل  اإلدارة على إدارة 

 
ُ
بموجب السلطة املفوضة من و جلس.  املعلى عاتق    املخاطرألهم تل   دارة الفعالة  اإل و   للمخاطرصرف  املمصرف. تقع مسؤولية تحديد درجة تقبل  املؤسسية للحوكمة  الجزًءا مهًما من إطار    للمخاطرعد اإلدارة الفعالة  ت

ع ر أعمال املجموعة، مع    املخاطراإلدارة العليا بشأن مدى تقبل    املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة    توجه. كما  املخاطر أنواع  أهم  مسؤوليات إشرافية لرصد ومراجعة  ب  املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  تضطلع  جلس،  امل

 . ، واملناطق الجغرافية، والتقنيات، والبيئة التنظيميةاملتعاملين مراعاة العوامل الرئيسية مثل قطاعات 

 

جلس األسلوا من األعلى من خالل مقافة  امل زيز مقافة االمتثال. يحدد  جلس في تعاملصرف املركز  بما يتما    مع دور  املتقارير من اإلدارة العليا إلمبات التوافق مع متطلبات    املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  تتلق   كما  

  مخاطر عضو في لجنة  كما أنه  لمجموعة.  ل  املخاطرتقاريره إزى لجنة الحوكمة وسياسة  ويرفع  صرف  املفي    املخاطرإطار عمل إدارة  للمجموعة    املخاطر رئيس إدارة  ويدير  .  املخاطرقابلية  تحديد  ومبادئ  واضحة    مخاطر

 . املخاطرإدارة في صرف املتفاصيل إضافية عن نهج  البيانات املالية وتتضمنالسوق والتشغيل.  مخاطرها بما في، املخاطراملؤسسة ومسؤول عن إدارة جميع 

 

  جلس بيئة تُ وقد هيأ امل
ّ
 صرف. املصرف من إبرات أ  سلوكيات ال تتما    مع قيم املن موظفي مك

 

 واالمتثال التنظيمي  ، وإطار الضوابط الداخلية  ،إشراف مجل  اإلدارة على التقارير املالية

راجع وتقيم حوكمة املعايير الدولية  تلجنة التدقيق التي  ع ر  خلية ووظيفة االمتثال  لمصرف، وشفافية ونزاهة اإلفصاحات املالية، وكفاية إطار الرقابة الدالدور رئي  ي في إشرافه على التقارير املالية  بجلس  امل  يضطلع

 .وأداء وظيفة االمتثال ،وتغطية خطة التدقيق الداخلي ،إلعداد التقارير املالية

 

. كما يخضع نظام الرقابة الداخلية 2021خالل عام    تتضمنت تفاصيل أ  أمور مهمة للرقابة الداخلية تحددقدم التدقيق الداخلي للمجموعة واملدققون الخارجيون إزى لجنة التدقيق باملجموعة سلسلة من التقارير  

 . صرف املركز  امل للمجموعة للرقابة التنظيمية من 
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 إلفصاح والشفافيةا  بشأن بيان حول نهج مصرف أبوظبي اإلسالمي

حرصنا  كما  لية و ير املالية ذات الصلة.  أعلى معايير الشفافية من خالل اإلفصاح في الوقت املناسب والتواصل مع جميع أصحاا املصلحة من خالل قنوات مختلفة بشأن املعلومات املا  2021صرف خالل عام  امل أظهر  

 . الجائحةواألداء املازي وكيفية إدارتنا خالل  ،والقيم واألهداف االستراتيجية طويلة األجل ،املخاطرإجراءات إدارة سياسات و ها بما في ،على إبقاء موظفينا على اطالع دائم بجميع األمور ذات الصلة

 

           :مصرف ونظام خطوط الدفاع الثالمة للرقابة الداخليةاملؤسسية للحوكمة الهيكل نوضح أدناه 
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Second Line of Defence

 

First Line of Defence

 

Third Line of Defence

Business  Units undertake risks within assigned 

limits of risk exposure and are responsible and 

accountable for identifying, assessing 

and  controlling the risks of their business. 

Internal Audit function independently assesses the 

effectiveness of the processes created in the first 

and second lines of defence and provide 

assurance to these processes. Shari a Audit 

function conducts an independent review to 

provide assurance with respect to specific types of 

risks applicable to Islamic financial services. 

Human Resource Division

Legal Division

Support and Control functions, in close 

relationship with business units, ensure that the 

risk in the business units have been appropriately 

identified and managed.

Shari a Compliance

 

 

فعالية العمليات في خطي الدفاع  التدقيق الداخلي بشكل مستقلتقيم وظيفة 

التدقيق   تنفذ وظيفةاألول والثاني وتقدم ضمانات لنجاح هذه العمليات. بينما 

لتقديم الضمانات فيما يتعلق بأنواع محددة من  ةتدقيق مستقل عملياتالشرعي 

 في الخدمات املصرفية اإلسالمية. ةاملحتمل املخاطر

جميع   رصدووحدات األعمال  والرقابةم يضمن التعاون الوميق بين قسمي الدع

 التي قد تتعرض لها وحدات األعمال وإدار ها بالشكل املناسب. املخاطر

قدم وحدات األعمال على  ضمن الحدود املسموح بها، وهي مسؤولة عن    املخاطرتُ

 أعمالها. مخاطرتحديد وتقييم وإدارة 

الثاني خط الدفاع  خط الدفاع األول  الثالثخط الدفاع    

 املساهمون 

 أعضاء مجل  اإلدارة 

 املدقق الخارجي  الشرعية والرقابة  الفتوى  هيئة 

 لجنة االستراتيجية

 التدقيقلجنة 

 الترشيحات واملكافآتلجنة 

افقة على   واالستثمار  املخاطر لجنة املو

 املخاطر لجنة الحوكمة وسياسة 

 الرئي  التنفيذ  للمجموعة 

 الضمان املستقل 
 األعمال  مخاطر إدارة  اإلشراف على املخاطر والرقابة 

 لتكنولوجيااللجنة التوجيهية  املخاطر املؤسسية اللجنة   لجنة األصول والخصوم  اللجنة التوجيهية   اللجنة التوجيهية ألمن املعلومات  لجنة الرقابة واالمتثال  لجان أخرى 

 املعلومات

 التدقيق الداخلي 

 التدقيق الشرعي الداخلي 

 العمليات

 تكنولوجيا املعلومات 

 القسم القانوني 

 إدارة املخاطر 

 قسم املوارد البشرية

 املالية واالستراتيجية 

 االمتثال 

 الحوكمة 

 الرقابة الشرعية الداخلية 

 االمتثال الشرعي

 العمليات املصرفية الخاصة 

العمليات املصرفية الدولية  

 للمجموعة 

 للشركاتالعمليات املصرفية 

 الخ انة

 لألفراد العمليات املصرفية 

 املجتمعية العمليات املصرفية 

ى 
ستو

م
 
املجل

 
امل

ى 
ستو

 
التنفيذ

 
ف
ظائ
الو
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  ستراتيجيةالدور العام للجنة اال 

التنفيذية  لجنة اال   توجه للمجموعة اإلدارة  تنفيذ األهداف اال لستراتيجية  في  للمجموعة و لمصرف  كان ذل   وتجر   ستراتيجية العمل،  استراتيجية  مراجعات دورية لتحقيق ذل  وتوجيه اإلجراءات التصحيحية حيثما 

 : جلس واإلدارة العليا في قضايا األعمال. تتوزى اللجنة املسؤوليات الرئيسية التاليةاملقناة اتصال بين بمنزلة تعمل هذه اللجنة أيًضا كما مطلوًبا. 

 

 .والنظر فيها، ومناقشتها، واالعتراض عليها والخطط السنوية ،وامليزانيات ،تيجية العملمراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق باسترا −

 . جميع الشركات التابعة هالمصرف، بما فيلستراتيجية طويلة األجل ستراتيجية العمل واألهداف اال اجلس بشأن املالعمل مع اإلدارة لتقديم توصيات إزى   −

 .الحاجة إزى اتخاذ إجراءعند وتقديم توصيات  ةربع سنل ك مراجعة األداء املازي لكل مجموعة عمل  −

 .مجلسبهذا للوالتوصية صرف املمراجعة تخصيص رأس املال داخل مجموعة  −

 و  . جلس بشأن أ  تغييرات تراها ضروريةامللمصرف وتقديم التوصيات إزى لمراجعة الهيكل التنظيمي  −

 .واالستثمار التخاذ القرار النهائي املخاطر، وإحالتها إزى لجنة املوافقة على أو التصرف عنهامراجعة مقترحات اإلدارة لتأسيس فروع وشركات تابعة ومشاريع مشتركة جديدة  −

 

 : حضور التفاصيل العضوية و نذكر في الجدول التازي . 2021( اجتماعات خالل عام 4ستراتيجية أربعة )عقدت لجنة اال 

 

 2021 ستراتيجيةلجنة اال 

 تاريخ االجتماع  م. 

 األعضاء

 السيد نجيب فياض  السيد خليفة مطر املهير   فيصل الشعيبي د.
هللا علي مصلح   السيد عبد

 األحبابي 
 السيد ضاعن الهاملي 

1 01 /03 /2021 1 1 1 1 
 

2 20 /06 /2021 1 1 1 
 

1 

3 10 /10 /2021 1 1 1 1 1 

4 02 /11 /2021 1 1 1 1 
 

 2 3 4 4 4 إجمالي مرات الحضور 
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  التدقيقالدور العام للجنة  

التدقيق   لجنة  املالية.  املتساعد  التقارير  وإعداد  بالتدقيق  يتعلق  فيما  الرقابية  بمسؤولياته  الوفاء  في  الداخليوتقدم  جلس  التدقيق  اللجنة   ،واالمتثال  ،وظائ   تتوزى  اللجنة.  إزى  تقارير وظيفية  للمجموعة  والحوكمة 

 : املسؤوليات الرئيسية التالية

 

 .الرقابية املتعلقة بسالمة البيانات املالية املوحدة للمجموعة وعملية إعداد التقارير املاليةجلس في الوفاء بمسؤوليته املمساعدة  −

 .املخاطرإدارة عمل مراجعة أنظمة الرقابة املالية والداخلية وضمان الجودة وإطار  −

 .مراجعة أداء وظيفة التدقيق الداخلي −

 . السنو  املستقل للبيانات املالية املوحدة للمجموعةمراجعة الضوابط الداخلية على التقارير املالية والتدقيق  −

 و  .وأدائهم  ،واستقالليتهم ،جلس ب شراك املدققين الخارجيين وتقييم مؤهال هماملتوصية  −

 بأعمالها. ضمان امتثال املجموعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية فيما يتعلق  −

 

 :حضور التفاصيل العضوية و نذكر في الجدول التازي . 2021( اجتماعات خالل عام 5عقدت لجنة التدقيق خمسة )

 

 2021التدقيق لجنة 

 تاريخ االجتماع  م. 
 األعضاء

 هللا علي مصلح األحبابي  السيد عبد الهاملي السيد ضاعن  السيد نجيب فياض 

1 11 /02 /2021 1 1 1 

2 14 /02 /2021 1 1 1 

3 02 /05 /2021 1 1 1 

4 28 /07 /2021 1 1 1 

5 31 /10 /2021 1 
 

1 

 5 4 5 إجمالي مرات الحضور 
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 املخاطرالدور العام للجنة الحوكمة وسياسة 

 ها: جلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية بما فيامللمجموعة ل املخاطرتساعد لجنة الحوكمة وسياسة 

 

 .واستراتيجية العملوالتوصيات بشأن املعايرة املناسبة لهذا املل ، بما يتما    مع املعايير التنظيمية املعمول بها، واعتبارات التصني   املؤسسةاملجموعة على مستوى  مخاطرمراجعة مل   −

 .مجلس، بما يتما    مع متطلبات لجنة باتل، وبما يتوافق مع جميع املتطلبات التنظيمية املحليةلللمجموعة والتوصية بها ل املخاطروأطر إدارة  املؤسسيةحوكمة المراجعة  −

وخطة    ،املخاطر، وكفاية موظفي إدارة  املخاطر، وإطار عمل سياسات وإجراءات  للمخاطريشمل البنية التحتية    الذ   املخاطر، وإطار عمل إدارة  املخاطرالتي تغطي مدى تقبل    املخاطرستراتيجية  امراجعة   −

 . ملجلسبشأنها إزى االتوصية رفع التي تتبعها املجموعة و  املخاطرأ  تغييرات رئيسية في أساليب تصني  كما ُتراجع التنفيذ. 

 . للمخاطر املصرف تعرضاتأهم مراجعة حدود املحفظة املتعلقة ب −

 .املخاطرمدى تقبل و  املعتمدة املخاطرستراتيجية اصرف مع امل  مخاطرمراقبة مواءمة مل   −

ومراجعة الخطوات التي اتخذ ها اإلدارة للسيطرة على هذه    ،املهمةاألخرى    املخاطرللمجموعة، ومراقبة التعرضات املالية و   املخاطرألهم  للمجموعة حول التعرض    املخاطرتلقي تقارير منتظمة من رئيس إدارة   −

 . املعتمدة للمجموعة املخاطرفي حدود  املخاطر

 .لمجلسلالتوصية باملوافقة عليها رفع و  مراجعة خطة عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلية السنوية −

 ولجانه.  ،جلساملومسؤوليات ، وأدوار ،جلساملالذ  يلخص هيكل لجان املؤسسية حوكمة المراجعة والتوصية ب طار  −

 . والتشغيل مخاطرو  ،السيولة مخاطرو  ،التداول  مخاطرو  ،السوق  مخاطرو  ،االئتمان مخاطر هابما في ،الرئيسية املخاطر مراجعة والتوصية بسياسات  −

 لها.  ، ومراقبة استجابات اإلدارةاملخاطراملتعلقة بقضايا  مراجعة تقارير الهيئات التنظيمية أو املراجعة الداخلية −

 

واملمارسات ذات الصلة    ،واألنظمة  ، والسياساتللمصرف،  املؤسسية    املخاطرإطار عمل إدارة  توافق  تضمن   ة، التي املؤسسي   املخاطر لمجموعة ولجنة  ل  املخاطرإدارة    وظيفةتلقت اللجنة تحديثات وتقارير منتظمة من  

 ل.قوية بما يكفي لتلبية احتياجات األعمافي املصرف  املخاطرأن حوكمة  ةاملؤسسي  املخاطرلجنة . كما تضمن املخاطرجلس ومدى تقبل امل ستراتيجية املعتمدة من تماًما مع اال 

 

 :حضور التفاصيل العضوية و نذكر في الجدول التازي . 2021( اجتماعات خالل عام 5خمسة ) املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  عقدت
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 2021 املخاطر لجنة الحوكمة وسياسة 

 تاريخ االجتماع  م. 
 األعضاء

 السيد نجيب فياض  فيصل الشعيبي د. السيد ضاعن الهاملي  السيد خليفة مطر املهير  

1 14 /03 /2021 1 1 1 1 

2 11 /04 /2021 1 1 1 1 

3 30 /06 /2021 1 1 
 

1 

4 12 /09 /2021 1 1 1 1 

5 13 /12 /2021 1 
 

1 1 

 5 4 4 5 إجمالي مرات الحضور 

 

افقة على    واالستثمار املخاطر الدور العام للجنة املو

هذه اللجنة مراقبة جودة محفظة االئتمان  كما تتوزى  والبنود الرئيسية للنفقات الرأسمالية.    ،واملعامالت عالية القيمة  ،للمخاطرصرف  امللمجموعة وتوافق على تعرضات  لواالستثمار    املخاطرتدرس لجنة املوافقة على  

 :واملخصصات. تتوزى اللجنة املسؤوليات الرئيسية التالية

 

 ها. واعتماد األخرى  املخاطرمراجعة التعرضات االئتمانية و  −

 . للمجموعة املخاطرلتقييم التوافق مع استراتيجية االئتمان املعتمدة ومدى تقبل  امراجعة محفظة االئتمان دوريً  −

 . مراجعة اإلجراءات التي اتخذ ها اإلدارة فيما يتعلق باألنشطة العالجية −

 . مراقبة األحكام العامة والخاصة  −

 . الدولية واالندما  واالستحواذوذات القيمة العالية فيما يتعلق بعمليات االستحواذ والتصفية، ومبادرات األعمال الجديدة واالستثمارات اململوكة، واألعمال التجارية  املهمةاملوافقة على املعامالت  −

 . اللوائح بموجبهذه املوافقة منها تطلب ما يوالتوصية باملوافقة ملجلس اإلدارة على مراجعة مقترحات االستثمار  −

 . و املصرفوشراء املعدات واملواد لعمليات  ،ومشاريع تكنولوجيا املعلومات  ،املوافقة على املعامالت عالية القيمة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية −

 . جلساملإزى  بشأنها وتقديم التوصيات  مراجعة أ  معامالت جوهرية  ير متعلقة باالئتمان  −
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 : حضور التفاصيل العضوية و نذكر في الجدول التازي . 2021ا خالل عام اجتماعً  26واالستثمار  املخاطرعقدت لجنة املوافقة على 

 

افقة على   2021 واالستثمار  املخاطر لجنة املو

 تاريخ االجتماع  م. 
 األعضاء

 السيد نجيب فياض  مصلح األحبابي هللا علي  السيد عبد السيد ضاعن الهاملي  السيد خليفة مطر املهير  

1 26 /01 /2021 1 1 1 1 

2 09 /02 /2021 1 1 1 1 

3 23 /02 /2021 1 1 1 1 

4 02 /03 /2021 1 1 1 1 

5 16 /03 /2021 1  1 1 

6 30 /03 /2021 1  1 1 

7 06 /04 /2021 1 1 1 1 

8 27 /04 /2021 1  1 1 

9 25 /05 /2021 1 1 1 1 

10 15 /06 /2021 1 1  1 

11 22 /06 /2021 1 1 1 1 

12 06 /07 /2021 1  1 1 

13 13 /07 /2021 1 1 1 1 

14 28 /07 /2021 1 1 1 1 

15 03 /08 /2021 1 1 1 1 

16 17 /08 /2021 1  1 1 

17 31 /08 /2021 1 1 1 1 
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افقة على   2021 واالستثمار  املخاطر لجنة املو

 تاريخ االجتماع  م. 
 األعضاء

 السيد نجيب فياض  مصلح األحبابي هللا علي  السيد عبد السيد ضاعن الهاملي  السيد خليفة مطر املهير  

18 08 /09 /2021 1  1 1 

19 21 /09 /2021 1 1 1 1 

20 10 /10 /2021 1 1 1 1 

21 24 /10 /2021 1  1 1 

22 02 /11 /2021 1  1 1 

23 09 /11 /2021 1 1  1 

24 17 /11 /2021 1  1 1 

25 08 /12 /2021 1  1 1 

25 16 /12 /2021 1  1 1 

 26 24 15 26 إجمالي مرات الحضور 

 

  الدور العام للجنة الترشيحات واملكافآت

 : يتعلق بما يلي للمجموعةجلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما املتساعد لجنة الترشيحات واملكافآت 

 

  مشورة ملصرف بناًء على التقارير املقدمة من الرئيس التنفيذ  للمجموعة، مع األخذ في االعتبار  موظفي ا  املوافقة على إجمازيو   مصرفلل  ين واملوظفين املطلوب  ،وعدد املناصب التنفيذية  ،مراجعة معايير االختيار −

 . شركة استشارية مستقلة ومعترف بها 

قدمه الرئيس التنفيذ  للمجموعة، مع األخذ في ي، على النحو الذ   للمصرفو ير التابعة    والزميلةصرف، بما في ذل  الشركات التابعة  املورواتب جميع موظفي    ،وحوافز  وميزات،  ،سياسة مكافآت  مراجعة −

 . شركة استشارية مستقلة ومعترف بهامشورة االعتبار 

 ليعتمد املجلس تعيينهم.جلس في امل لتعيين لتحديد وترشيح املرشحين  −
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 أعضاء املجلس.التوصية بخطط تعاقب  −

 . جلس  ير التنفيذيين املتجديد فترات عضوية أعضاء  بشأن املدخالت تقديم  −

 .جلس ورلساء هذه اللجان امل جلس، بالتشاور مع رئيس املاملساعدة في عضوية لجان  −

 . في املنصب في أ  وقت عضو مجلس إدارةاملسائل املتعلقة باستمرار أ  بشأن توفير اإلرشاد  −

 املصرف.  الرئيسية الخاضعة لسيطرة والزميلةالتوصية بالتعيينات وإعادة التعيينات في مجالس إدارة الشركات التابعة  −

 . وُيعين في إحدى لجان املجلساملستقلين وأ  خبير مؤهل  أعضاء مجلس اإلدارةاستقاللية التأكد من  −

 .والخ رة( وتقديم توصيات إزى املجلس فيما يتعلق بأ  تغييرات ،واملعرفة ،املهارات يها)بما ف املجلس وتكوين ،وحجم ،هيكلاملنتظمة ل راجعةامل −

 

 : حضور التفاصيل العضوية و نذكر في الجدول التازي .  2021( اجتماعات خالل عام 8عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت ممانية )

 2021 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 تاريخ االجتماع  م. 
 األعضاء

 السيد نجيب فياض  السيد خليفة مطر املهير   جوعان الخيليسعادة 

1 23 /02 /2021 1 1 1 

2 23 /03 /2021 1 1 1 

3 11 /07 /2021 1 1 1 

4 03 /08 /2021 1 1 1 

5 10 /10 /2021 1 1 1 

6 24 /10 /2021 1 1 1 

7 09 /11 /2021 1 1 1 

8 16 /12 /2021 1 1 1 

 8 8 8 إجمالي مرات الحضور 
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 إشراف مجل  اإلدارة على هيكل املجموعة 

بما يتما    مع املتطلبات املحلية واإلماراتية، والتشغيل  ،  لشركات التابعةاصرف في منتديات حوكمة  املعلى ضمان تمثيل    2021خالل عام    ، وقد عملمناسبة لألهدافجلس أن الهياكل القانونية للمجموعة  يتأكد امل

 . لشركات التابعةاوضليات رقابة  ،السليم للجان اإلشرافية في الفروع الدولية

 

 موظفي اإلدارةكبار إشراف مجل  اإلدارة على معامالت األطراف ذات الصلة وتعويضات 

على ضمانات، املصرف  ذات الصلة. يحصل    ، وشركا همواإلدارة الرئيسية  ،واملساهمين الرئيسيين ،  جلساملوأعضاء    ،الشركات الزميلةتتضمن  في معامالت مع أطراف ذات عالقة،    املصرففي سياق أنشطته العادية، يدخل  

 . لطرف ذ  الصلةاائتمان  خاطراملصرف ملالرسوم على العقارات واألوراق املالية، التي يعتمد مداها على تقييم تتضمن 

 

 .وحد في البيانات املاليةوتعويضات كبار موظفي اإلدارة العليا في بيان الدخل امل 2021مع األطراف ذات العالقة خالل عام املهمة املعامالت  أدرجت

 

 مكافآت أعضاء مجل  اإلدارة ومصالحهم في أسهم املجموعة 

. باإلضافة 2021أبريل   4ن في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في و املساهم  أن اعتمدها  ، بعد2020ديسم ر    31مكافأة عن السنة املنتهية في  في صورة  جلس أعضاء اململيون درهم إزى   7.350فع  ، دُ 2021خالل عام 

 إزى ذل ، 
 
 . مجلس اإلدارة للجنة درهم عن كل اجتماع  3.000حضور بقيمة مقابل  جلس املأعضاء  متسل

 

 : جلس في أسهم املجموعة هي كما يلياملحصص أعضاء 

 

 التغيير في املساهمة  2021ديسمبر  31املساهمة كما في  2021يناير  1املساهمة كما في  أعضاء املجل 

 - 64,158,605 64,158,605 جوعان الخيليسعادة 

 - 252,222 252,222 السيد خليفة مطر املهير  

 - - - السيد نجيب فياض 

 - - - هللا علي مصلح األحبابي  السيد عبد
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 25,000 - 25,000 الهاملي محمد ضاعن السيد ضاعن

 - - - الشعيبيسلطان ناصر فيصل  د.

 

 ا ٪ وحقوق تصويته5ت يد عن التي كبيرة الحصص ال ملكية 

٪( منها 60الشركة اسمية، )أل  سهم عاد  بقيمة درهم للسهم. جميع األسهم في    3,632,000أل  سهم عاد  بقيمة درهم إماراتي للسهم واملصدر واملدفوع بالكامل هو    4,000,000صرف رأسمال مصرح به يبلغ  امليمتل   

 %(.5) ٪(، والحد األقص   للمساهم الواحد40، في حين يسمح لغير املواطنين بتمل  أسهم في الشركة بالقدر الذ  ال يتجاوت )ن إماراتيين مملوكة بالكامل ملواطني 

 

الك الرئيسيون الذين يمتلكون أكثر من )2021ديسم ر    31اعتباًرا من  
ُ
 كما نشر ها الشركة ع ر منصة النشر اإللكتروني لبورصة أبوظبي ٪(  5، كان امل

ً
مصرف وحقوق التصويت الخاصة بهم على لواملوقع اإللكتروني ل مباشرة

 :النحو التازي

 

 من امللكية وحقوق التصويت  % عدد األسهم  كبار املساهمين 

 % 39.4 1,431,110,701 ذ.م.مشركة اإلمارات الدولية لالستثمار 

 % 7.62 276,594,630 .م.ع املعمورة املتنوعة العاملية القابضة ش 

 % 52,98 1.924,294,669 مستثمرون ضخرون * 

 % 100 3.632,000,000 صرف املإجمالي أسهم 

 . ٪( بشكل مباشر باستثناء أولئ  املذكورين أعاله5ال يوجد مستثمرون ضخرون يمتلكون أكثر من ) حوظة:مل *  

 

 العالقات مع املساهمين 

 مع قيمه، يطبق  
ً
وأصحاا املصلحة اآلخرين في الوقت    ،واملوظفين ، واملتعاملين، والجهات التنظيمية،  املعلومات املالية و ير املالية ذات الصلة إزى املساهمين ويرسل    صرف معايير عالية من الشفافية واإلفصاحاملتماشيا

 . وضليات أخرى مختلفة، ع ر سوق أبوظبي لألوراق املاليةو ، اإللكترونيصرف املاملناسب من خالل موقع 
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 . املعلومات في اجتماع الجمعية العمومية حيث أتيحت الفرصة للمساهمين لطرح األسئلةصرف مع املساهمين من خالل التقرير السنو  ومن خالل تقديم امل كما يتواصل 

 

 .خالل العام صرف في أ  وقتاملوأعمال بملكيتهم يمكن للمساهمين األفراد إمارة املسائل املتعلقة كما عروًضا تقديمية. لهم تعقد اإلدارة التنفيذية أيًضا اجتماعات منتظمة مع املستثمرين املؤسسيين وتقدم 

 

 . ومعلومات أخرى ذات الصلة املؤسسية،  حوكمةالوإطار  ،معلومات شاملة حول األداء املازي للمجموعةاإللكتروني صرف امل قسم عالقات املستثمرين على موقعيوفر 

 

 قرارات خاصة 

 باملادة  
ً
 ه ٪ من رأسمال 5للحصول على موافقة الجمعية العمومية للموافقة على املعامالت التي تجاوتت    س ى املصرف(،  2املتحدة رقم )   الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربيةبشأن  قانون االتحاد   ال من    2/ 152عمال

 . صرفاملفي املاض ي مع املجموعة الوطنية القابضة بصفتها طرف ذو عالقة في وأبرمها 

 

   والرقابة الشرعية ملصرف أبوظبي اإلسالمي الفتوى  هيئة - اإلسالمية  املصارفحوكمة 

 : صرف بما في ذل املوبعض اللجان واإلدارات في  ،واإلدارة العليا ،صرفاملأدوار ومسؤوليات مجلس إدارة على صرف املركز  بشكل شامل امل معايير الشريعة الصادرة عن  تنص

 

الهيئة  واملعايير الصادرة عن    ،واللوائح  ، والفتاوى   ،إلطار والشريعة اإلسالمية )أ  القراراتلهذا اصرف  يمتثل امللمصرف، وأن  ليتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية النهائية عن ضمان وضع إطار حوكمة شامل   •

 . مصرفلللمصرف فيما يتعلق باألنشطة واألعمال املرخصة والرقابة الشرعية ل الفتوى  هيئة مصرف املركز  والقرارات والفتاوى الصادرة عن لالشرعية العليا ل

عدم  مخاطرإطار عمل واإلشراف على تنفيذ  املخاطرعدم االمتثال للشريعة، ووضع الضوابط فيما يتعلق بكل نوع من  مخاطرمسؤولة بشكل عام عن اإلشراف ومراقبة إدارة  املخاطرلجنة الحوكمة وسياسة  •

 . االمتثال للشريعة

، وتقييم فعالية وكفاية عمليات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، والرقابة الشرعية الفتوى  هيئةهي املسؤولة بشكل عام عن تقييم فعالية السياسات املعتمدة من   لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة •

 .املدققون الشرعيون الخارجيون للمجموعة و ومراجعة وفحص االمتثال للتقارير املعدة من التدقيق الشرعي 

 .صرف بما يتوافق مع الشريعة اإلسالميةامليا مسؤولة بشكل عام عن تنفيذ وإدارة أنشطة وأعمال اإلدارة العل •

، إدارة االستشارات الشرعية، إدارة البحوث الشرعية،  والرقابة الشرعية الفتوى  هيئةأمانة  في واجبا ها وتنفذ الوظائ  التالية: وحدة    والرقابة الشرعية الفتوى  هيئة  للمجموعة تدعم الرقابة الشرعية الداخلية •

 .التدريب الشرعيوإدارة إدارة االمتثال الشرعي. 

 . صرف بالشريعة اإلسالميةاملمسؤول بشكل عام عن إجراء عمليات التدقيق الشرعي ومراقبة التزام للمجموعة  التدقيق الشرعي الداخلي   •
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متخصصين في فقه املعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية واملكلفين    اإلدار . يتأل  املجلس من علماء فقه  هوهيكلاملصرف  مجلس علمي مستقل عن مجلس إدارة  لمصرف هي  ل  والرقابة الشرعية الفتوى  هيئة •

افق مع قواعد ومواميقه التنفيذية لضمان االمتثال لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وللتأكد من أن تنفيذ مثل هذه األنشطة واألعمال واملواميق يتو   املصرفباإلشراف والرقابة على أنشطة وأعمال وعمليات  

 .املصرفومبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة واعتماد جميع مواميق وسياسات وإجراءات 

 

الش الفتوى  هيئةن  ّي  عُ  بتاريخ  لل  رعيةوالرقابة  املنعقد  العمومية  الجمعية  اجتماع  في      04/2021/ 04مصرف 
ً
)  االتحاد   قانون بلمرسوم  لامتثاال لسنة  14رقم  الصادرة عن  و ،  2018(  الشرعية  الحوكمة  صرف املمعايير 

 :يليما لمصرف ل والرقابة الشرعية الفتوى  هيئة. يشمل دور ومسؤوليات للمصرف والنظام األساس ي  ، املركز  

 

 املصرف.  وقواعد سلوك  ،وومائق ،وعقود ،وخدمات ،ومنتجات، وأنشطة ،اإلشراف الشرعي على جميع أعمال -1

 للمصرف.إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية امللزمة  -2

 .مجموعةلل الشرعي الداخليالتدقيق و مجموعة للمن خالل مجموعة الرقابة الشرعية الداخلية  ألحكام الشريعة اإلسالمية املصرفمراقبة امتثال  -3

ل للشريعة والتوصية باإلجراءات الوقائية لتجنب تكرار أ  مشكلة من  مراجعة واعتماد اإلجراءات التصحيحية واملعالجات التي تتطلبها الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالعواقب الناشئة عن قضايا عدم االمتثا -4

 .هذا القبيل

وتقسيمها بين أصحاا حسابات االستثمار واملساهمين والحسابات الختامية السنوية قبل عرضها على   ، والتكالي   ،وتوتيع املصروفات  ،وتوتيعها  ،ي على طريقة حساا األرباحاملراجعة واملوافقة من منظور شرع -5

 . املركز   املصرف

 املصرف. نشره ضمن البيانات املالية في إفصاحاتو بأحكام الشريعة اإلسالمية  املصرف إصدار تقرير سنو  يوضح مدى التزام  -6

 عدد االجتماعات التي حضرها  املنصب االسم 

 ولجنتها التنفيذية )العضو التنفيذ ( هيئةالرئيس  األستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
 الهيئة ( 3)

 للجنة التنفيذيةا( 2)

 ولجنتها التنفيذية )العضو التنفيذ  الثاني( هيئةالنائب رئيس  الدكتور جاسم علي سالم الشام  ي األستاذ 
 الهيئة ( 6)

 للجنة التنفيذيةا( 2)

 ولجنتها التنفيذية  هيئةالعضو  شرف محمد هاشم أاألستاذ الدكتور 
 الهيئة ( 2)

 للجنة التنفيذيةا( 2)

 الهيئة ( 6)  هيئةالعضو  ق اسحإالشيخ عصام محمد 
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 لجان اإلدارة التنفيذية واإلدارة 

التنفيذيةي للمجموعة فريق اإلدارة  التنفيذ   الرئيس  العامليين    املخاطررئيس  ، الذ  يضم  دعم  للمجموعة، والرلساء  للمجموعة، ورئيس االئتمان  التنفيذ  للعمليات  للمجموعة، والرئيس  املازي  للمجموعة، والرئيس 

 : 2021خالل عام  رسمًيا أو تشكلتعملت اللجان اإلدارية التالية  ،واالمتثال. باإلضافة إزى ذل  ية،القانونالشؤون و  ،والشريعةللتدقيق الداخلي، 

 

 

 2021في اجتماعات لجان اإلدارة 

 عدد االجتماعات  لجنة اإلدارة  م. 

 8  اللجنة التوجيهية 1

 6  املؤسسية  املخاطرلجنة  2

 5  واالمتثاللجنة الرقابة  3

 9 لجنة األصول والخصوم  4

 جديدة  إدارة أصول جولدمان ساكس  لجنة إدارة االئتمان  5

 3 لجنة حوكمة التعهيد  6

 5  اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات 7

 4 الخيرية اتحساباللجنة  8

 4  واالستثمار اتلجنة إدارة الثروات واملنتج 9

 8 التظلمات لجنة  10

 4 والرقابة الشرعية الفتوى  هيئة 11

 16  مجلس االستدامة 12

 جديدة  لجنة اإلنذار املبكر  13

 جديدة  دارة اإل  لجنة ائتمان 14
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 ون ن الخارجيو املدقق

جلس بشأن تعيين وإعادة تعيين ومكافآت وعزل املدققين  امللجنة التوصيات إزى  كما تقدم الستقاللية وموضوعية املدققين الخارجيين وفعالية عملية التدقيق الخارجي.  ال   اسنويً   اتقييمً  لجنة التدقيق للمجموعةُتجر   

 . صرف لضمان استقاللية املدقق الخارجياملع سياسة مراجعة لجميع الخدمات  ير املتعلقة بالتدقيق التي يقدمها املدققون الخارجيون، بما يتما    م وُتجر    ،الخارجيين 

 

سنوًيا  ديلويت   جودة وأداء واستقاللية شركة  لجنة التدقيق للمجموعةتراجع  .  2021أبريل    4في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد في    2021مصرف لعام  لوافق املساهمون على تعيين ديلويت مدقق حسابات خارجيين ل

 . صرفامل مصلحة في بعد النظر فيما إذا كان ذل  ب عادة التعيين جلس املوتوص ي 

 

 املبادئ والهياكل التوجيهية للمكافآت

جلس لتعزيز  املاملخاطرة التي حددها  تقبل  إطار عمل للمكافآت يقع في نطاق    نامؤخًرا. لتحقيق ذل ، صمم  نجمت عن الجائحةصرف إزى جذا أفضل املواهب واالحتفاظ بها، ال سيما خالل األوقات العصيبة التي  امليهدف  

 . برامج املكافآت لدينا بحيث تكون عادلة ومنصفة ومرتبطة بأداء املوظفين واملجموعة وقد صممنا .السلوكيات الصحيحة وسلوك العمل املسؤول

 

وأصحاا   ، ومساهمينا  متعاملينا،من خالل تحقيق التواتن بين مصالح  للمخاطرالة تستند مكافآتنا إزى نتيجة نظام تقييم األداء السنو  مع مدخالت من اإلدارة املباشرة واملوظفين. يتضمن هيكل املكافآت أيًضا إدارة فع

 . ركز  مصرف امللاملصلحة اآلخرين بما في ذل  معايير حماية املستهل  ل

 

 املكوناتأهم   –املكافأة اإلجمالية 

وحركة    ن،بزم  ةمقيدو   ذو صلة و   للتحقيق  ةقابلو للقياس    ةوقابل  ةمحددسمارت، أ     لكل دور وتخضع للمراجعة بناًء على تحقيق أهداف  ُتقاسيتكون الراتب الثابت من بدالت الراتب األساس ي بناًء على معدالت السوق التي  

 . صرفاملأيًضا مقابل نظراء ويقاس ذل  السوق. يشمل الراتب الثابت أيًضا البدالت األخرى بما يتما    مع أفضل املمارسات 

 

نشر مخطط االستبقاء ونظام املكافآت عالية اإلمكانات في حاالت مختارة لالحتفاظ باملوظفين الرئيسيين وكذل  الحفاظ على كادر تُ لمصرف.  لمكون الدفع املتغير أجر تقدير  على األداء الفرد  والوظيفي والشامل  يعتمد  

 . مصرف املركز  للاملحترفين ذو  اإلمكانات العالية وبما يتما    مع أهداف التوطين ن اإلماراتيين واطني املمن 


