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التميز من خالل.. 
القوة واالستقرار



تتمثــل مهمتنــا فــي بنــك أبوظبــي التجــاري فــي تحقيــق التميــز 

مــن خــالل توفيــر تجربــة مصرفيــة فريــدة لعمالئنــا واالســتثمار فــي 

البيئــة المجتمعيــة التــي نعمــل فيهــا وتحقيــق أداء قــوي وأعلــى 

عائــد ممكــن لمســاهمينا علــى األمــد الطويــل عــالوة علــى توفيــر 

جميــع فــرص التطــور والنجــاح لموظفينــا.

مســتقرة  فاعلــة  اســتراتيجيات  علــى  مرتكــزًا  التميــز  هــذا  ويأتــي 

كافــة  مــع  التعامــل  مــن  الوقــت  نفــس  فــي  تمكننــا  ومترابطــة 

الجديــدة.  والتحديــات  الفــرص 

مــع  الدوليــة  المعاييــر  ألعلــى  طبقــًا  ماليــة  حلــوًال  نقــدم  ونحــن 

الحــرص التــام علــى تلبيــة كافــة احتياجــات ومتطلبــات األســواق 

المحليــة. كمــا نحــرص علــى الحفــاظ علــى القيــم والتقاليد الراســخة 

المعاييــر  وأحــدث  المســتجدات  آخــر  نواكــب  بينمــا  لمجتمعنــا 

متــوازن  منهــج  باتبــاع  أعمالنــا  لتنميــة  دائمــًا  ونســعى  الدوليــة. 

ألفضــل  وفقــًا  المخاطــر  وإدارة  النمــو  تحقيــق  بيــن  مــا  يجمــع 

العالميــة. الممارســات 

تحســن  التميــز  يعنــي  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  فــي  إلينــا  بالنســبة 

الموقــف المالــي لــكل مــن العمــالء واألعمــال مــن خــالل بنــك 

فــي  يســاهم  بمــا  األوقــات  جميــع  فــي  عليــه  االعتمــاد  يمكــن 

مواصلــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمســيرتها نحــو المزيــد 

مــن النمــو واالزدهــار.
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التميز من خالل..
"الطموح" و"االنضباط"

يطمــح بنــك أبوظبــي التجــاري إلــى أن يكــون البنــك الــذي 

يحقق أعلى عائد لمســاهميه في دولة اإلمارات العربية 

مجموعــة  نطبــق  الطمــوح،  هــذا  ولتحقيــق  المتحــدة. 

كبيــرًا  نجاحــًا  أثبتــت  التــي  االســتراتيجيات  مــن  متكاملــة 

االســتفادة  علــى  ونركــز  المســتدام  النمــو  تحقيــق  فــي 

معتمديــن  الدولــة  أســواق  فــي  المتاحــة  الفــرص  مــن 

علــى قاعــدة مســتقرة مــن القــروض ومصــادر األمــوال 

باإلضافــة إلــى تبنــي ثقافــة االمتيــاز فــي كل مــا نقــوم 

بــه مــن أعمــال واتبــاع نهــج متحفــظ فــي إدارة المخاطــر 

واالعتمــاد علــى كوكبــة مــن أفضــل الكــوادر المتميــزة.
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التميز من خالل..
تجربة مصرفية متميزة

نحــن فــي بنــك أبوظبــي التجــاري نلتــزم بثقافــة تضــع 

الوفــاء باحتياجــات العمــالء وتلبيــة متطلباتهــم علــى 

قمــة أولوياتنــا فــي كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال ومــا 

نقدمــه مــن منتجــات وخدمــات، حيــث يتشــارك أكثــر 

هــدف  فــي  جنســية   ٧٠ يمثلــون  موظــف   ٥٠٠٠ مــن 

واحــد هــو أن يكــون بنــك أبوظبــي التجــاري هــو االختيــار 

األول لعمالئنــا كشــريك مصرفــي موثــوق.





التميز من خالل...
القوة المالية

أثبتــت اســتراتيجيتنا نجاحــًا كبيــرًا فــي تحقيــق أداء قــوي ونمــو مســتدام 

فــي ظــل مختلــف الظــروف الســائدة فــي األســواق، حيــث بلــغ إجمالــي 

أصــول البنــك ٢٢٨مليــار درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٥ بينمــا بلغــت نســبة العائــد 

علــى الســهم ٢٠,٣٪ وهــو أحــد أعلــى معــدالت العوائــد علــى األســهم 

بيــن البنــوك العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بينمــا كانــت 

نســبة كفايــة رأس المــال ١٩,٧٦٪ بنهايــة العــام. وخــالل الســنوات الخمــس 

الماضيــة حقــق البنــك نمــوًا فــي األصــول بلــغ ٢٤٪ بينمــا حقــق ارتفاعــًا فــي 

إجمالــي الدخــل مــن العمليــات بنســبة ٣٦٪ وعائــدًا للمســاهمين بلــغ ٢٩٪.

الطموحــة  ورؤيتنــا  قوتنــا  ركائــز  علــى  نطلعكــم  التاليــة  الصفحــات  وفــي 

بعــده.  ومــا   ٢٠١٦ عــام  فــي  مســتدام  متميــز  أداء  لتحقيــق 
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اإلدارة مجلس  رئيس  كلمة 

لبنك  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  يسعدني  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إخواني  عن  بالنيابة 
مليار   ٤٫٩٢٧ بمبلغ  أرباح  صافي  سجل  حيث  متميزة  نتائج  البنك  حقق   .٢٠١٥ لعام  التجاري  أبوظبي 
درهم بارتفاع قدره ١٧٪ عن عام ٢٠١٤، مسجًال بذلك عائدًا على حقوق المساهمين بلغ ٢٠٫٣٪ وهو 

أحد أعلى، معدالت العوائد على حقوق المساهمين مقارنًة بالبنوك العاملة بالدولة.

وفي الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التحديات االقتصادية في عام ٢٠١٦، فإننا على ثقة تامة 
بأن استراتيجية البنك القائمة على أسس واضحة والتزامنا الدائم بتقديم خدمات مصرفية متميزة 
عالوة على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات على كافة عمليات البنك وااللتزام التام بمبادئ 

الشفافية واإلفصاح سوف يمكننا من مواصلة تحقيق العوائد المناسبة لمساهمينا. 

أرباح األسهم واألداء المالي

 ٤٥ بقيمة  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  أوصى   ،٢٠١٥ عام  خالل  للبنك  المتميز  لألداء  ونتيجة 
فلسًا لكل سهم وبإجمالي بلغ ٢,٣ مليار درهم بما يعادل ٤٧٪ من صافي األرباح بعد استبعاد أسهم 

الخزينة شريطة موافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية. 

السنوات  خالل  المتميز  أدائه  على  البناء  في  واستمر  بنجاح  مسيرته  البنك  واصل   ،٢٠١٥ عام  خالل 
الخمس الماضية، التي حقق البنك خاللها نموًا إجماليًا في إيراداته بلغ ٦٪ بينما زاد إجمالي  توزيعات 

أرباح األسهم  خالل نفس الفترة بنسبة ١٨٪.

تعزيز استراتيجيتنا

خالل السنوات الخمس الماضية استمر البنك في تطبيق االستراتيجية القائمة على استمرارية النمو 
وخدمات  مالية  منتجات  وتقديم  ومتحفظة  مستقرة  ودائع  قاعدة  وتحقيق  الدولة  أسواق  في 
مصرفية ذات مستوى مرموق والحرص على تحقيق االمتياز في أعمالنا واتباع نهج متحفظ في 

إدارة المخاطر واالحتفاظ بأفضل الكوادر المؤهلة.  

ومتنوعة  قوية  عمومية  ميزانية  على  الحفاظ  خالل  من  المالي  البنك  أداء  تعزيز  إلى  نهدف  نحن 
لمواصلة تطلعنا إلى تحقيق نمو بمعدالت مستقرة مع التأكد من مسايرة سياسات اإلقراض للبيئة 

االقتصادية السائدة باإلضافة إلى تحسين نوعية التسهيالت االئتمانية.

وكما اعتدنا خالل السنوات الماضية سوف نواصل التركيز على تحقيق أقصى مستويات االستفادة 
باحتياجاتهم  والوفاء  متطلباتهم  تلبية  لنضمن  المتميزة  المصرفية  وخدماتنا  منتجاتنا  من  لعمالئنا 

المصرفية. 

عدة  ومستويات  اتجاهات  في  استثمرنا  وقد  أولوياتنا  قمة  على  العمالء  خدمة  في  االمتياز  كان 
لتحقيق هذه الغاية واالستمرار في هذا النهج للحفاظ على مكانة البنك لديهم.

     ٤,٩٢٧ مليار
صافي األرباح بالدرهم 

     ٠,٤٥ درهم
توزيع أرباح نقدية

عن كل سهم

عيسى محمد السويدي 
رئيس مجلس اإلدارة
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القيمة الدفترية للسهم
(بالدرهم)

هيكل الملكية



حوكمة الشركات

استمر أعضاء مجلس اإلدارة في تفانيهم بأداء واجباتهم، حيث عقد مجلس اإلدارة ما يزيد على ٥١ 
اجتماعًا خالل عام ٢٠١٥ (اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه).

والتأكيد  البنك  استراتيجية  واعتماد  بمراجعة  اإلدارة  مجلس  قام   ،٢٠١٥ عام  من  أكتوبر  شهر  وفي 
على أهمية اتباع نهج متحفظ في إدارة المخاطر وأوصى باتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من مواكبة 

هيكل أجور ومكافآت البنك ألفضل الممارسات العالمية.
 

وخالل العام واصل البنك اهتمامه بتحقيق التفوق والتميز في مجال حوكمة الشركات على كافة 
المستويات تعزيزًا لمنهجنا الذي القى اهتمامًا كبيرًا من المتخصصين كما أظهرت “مجلة حوكمة“ 
في عددها الصادر عام ٢٠١٥.  ويسرني إعالمكم بأن البنك قد استوفي أغلب توجيهات “لجنة بازل“ 

بشأن حوكمة الشركات.

تطلعاتنا المستقبلية

المؤشرات  من  الكثير  هناك  أن  إال  النفط،  أسعار  انخفاض  يشكله  الذي  الكبير  التحدي  من  بالرغم 
العربية  اإلمارات  دولة  اقتصاد  قدرة  معززًة  المنتجات،  بعض  عن  الحكومي  الدعم  كرفع  اإليجابية 
المتحدة في الحفاظ على استقراره وتنوعه. إضافة إلى ذلك، فإن بعض القطاعات أظهر مؤشرات 
يدعم  مما  والمواصالت  والنقل  والتجارة  والفنادق  والطيران  السياحة  مثل  واعدة  اقتصادية 
التطلعات االقتصادية على المدى المتوسط ونحن على عهدنا والتزامنا بالرؤية االقتصادية إلمارة 

أبوظبي ٢٠٣٠ والمساهمة في تنمية اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

تقدير وعرفان

عن  للتعبير  الفرصة  هذه  أنتهز  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إخواني  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
تقديرنا وامتنانا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة  اإلمارات العربية 
المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله) وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم 

المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. 

السنة  طوال  البنك  عمالء  أبداهما  اللذين  والوالء  للدعم  وامتناني  شكري  عن  التعبير  أود  كما 
وألعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين اللتزامهم وتفانيهم. 

عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
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إجمالي األصول
(مليار درهم)



رسالة الرئيس التنفيذي

بــكل الفخــر يســرنا اإلعــالن عــن النتائــج المتميــزة التــي حققهــا بنــك أبوظبــي التجــاري خــالل عــام ٢٠١٥ 
اســتمرارًا لنجاحاتــه خــالل الســنوات الماضيــة التــي تميــزت “بطموحنــا “للوفــاء باحتياجــات ومتطلبــات 
عمالئنــا وإلــى أن نصبــح البنــك الــذي يحقــق أعلــى عوائــد لمســاهميه و“االنضبــاط“ فــي التزامنــا 

بمبــادئ الصيرفــة المســؤولة لتحقيــق الربحيــة والنمــو المســتدام. 

حقــق بنــك أبوظبــي التجــاري خــالل العــام الماضــي الكثيــر مــن اإلنجــازات المهمــة، حيــث ســجل أرباحــًا 
وعائــدات غيــر مســبوقة مــن خــالل نمــو مســتقر فــي محفظــة قــروض وودائــع العمــالء بينما اســتطاع 

الحفــاظ علــى قاعــدة رأس مــال قويــة واســتمر فــي تحقيــق اعلــى مســتويات رضــا عمالئــه.

جــاءت قدرتنــا علــى تحقيــق تلــك اإلنجــازات فــي بيئــة تتســم بالكثيــر مــن التحديــات مثــل تراجــع أســعار 
النفــط والعديــد مــن المصاعــب االقتصاديــة األخــرى، لتثبــت المكانــة البــارزة التــي يتمتــع بهــا البنــك 
فــي األســواق المصرفيــة المحليــة واإلقليميــة. ويأتــي هــذا التميــز مدعومــًا باســتراتيجية واضحــة 

المعالــم أثبتــت نجاحهــا خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة.

التميز من خالل الثبات

تشــكل قــدرة بنــك أبــو ظبــي التجــاري علــى تحقيــق األربــاح المســتدامة والنمــو المســتمر فــي ظــل مختلــف 
الظــروف اإلقتصاديــة دليــًال واضحــًا علــى تميــز البنــك. وتضمنــت نتائــج البنــك عــن أعمالــه عــام ٢٠١٥ علــى 
عــدد مــن األرقــام القياســية فــي العديــد مــن المجــاالت، حيــث وصــل إجمالــي األصــول إلــى ٢٢٨ مليــار درهــم 
بزيــادة قدرهــا ١٢٪ عمــا كانــت عليــه بنهايــة الســنة الســابقة. كمــا ســجل صافــي األربــاح ارتفاعــًا بنســبة ١٧٪ 
ليصــل إلــى ٤,٩٢٧ مليــار درهــم، بينمــا ارتفعــت األربــاح القابلــة للتوزيــع علــى المســاهمين بنســبة ٢٢٪ لتصــل 
إلــى ٤.٩٢٤ مليــار درهــم. أمــا العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي العــام ٢٠١٥ فقــد بلــغ ٢٠,٣٪ وهــو أحــد 

أعلــى معــدالت العوائــد علــى حقــوق المســاهمين مــن بيــن البنــوك العاملــة بالدولــة.

وقــد عكــس األداء المالــي للبنــك خــالل عــام ٢٠١٥  قدرتنــا علــى االســتمرار فــي تحقيــق النمــو بخطــى 
ثابتــة ومســتقرة، حيــث ارتفــع إجمالــي األصــول خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة بنســبة ٢٤٪ وارتفــع 
صافــي الدخــل مــن العمليــات بنســبة ٣٦٪ ووصلــت تغطيــة المخصصــات إلــى ١٢٨,٥٪ بعــد أن كانــت 
٨٠٪ فــي عــام ٢٠١١ واألهــم علــى اإلطــالق هــو وصــول إجمالــي عوائــد المســاهمين إلــى ٢٩٠٪ خــالل 

الســنوات الخمــس الماضيــة.

التميز من خالل التركيز على أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

لطالمــا كان تركيــز بنــك أبوظبــي التجــاري علــى األعمــال المصرفيــة األساســية واالســتفادة مــن الفــرص 
ــز اســتراتيجيتنا التــي ترمــي إلــى  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــد أهــم ركائ المتاحــة فــي أســواق دول
النمــو  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  األعمــال  مؤسســات  ودعــم  فيــه  نعمــل  الــذي  المجتمــع  خدمــة 
االقتصــادي علــى األمــد الطويــل متمثلــة بخدمــة قاعــدة عمــالء تضــم أكثــر مــن ٦٥٠,٠٠٠ عميــل مــن 

األفــراد و٥٢,٠٠٠ شــركة. 

وتماشــيًا مــع هــذه السياســة، كان ٩٠٪ مــن محفظــة القــروض و ٤٥٪ مــن محفظــة االســتثمارات 
موجــودًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنهايــة عــام ٢٠١٥. وقــد ســاعدتنا الطبيعــة الديناميكيــة

عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 

عضو مجلس اإلدارة 

٥,٤٣٤       
إجمالي الدخل من العمليات

(مليار درهم)

٪٢٩٠       
إجمالي العائد للمساهمين

٥ سنوات 
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الودائع  على   ٪١٤ وبنسبة  القروض  على   ٪٩ بنسبة  زيادة  تحقيق  على  فيها  نعمل  التي  ألسواق 
مقارنة بنهاية العام ٢٠١٤.

اإلمارات  دولة  أسواق  بمتطلبات  تفي  بطريقة  أعماله  تصميم  في   ٢٠١٥ عام  خالل  البنك  نجح 
االهتمام  فكان  األسواق،  بتلك  المتاحة  الفرص  من  االستفادة  من  وتمكنه  المتحدة  العربية 
المالية  الحلول  من  متنوعة  باقة  تقديم  خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  بقطاع  الكبير 
بنك  كرس  وقد  الحيوي.  القطاع  هذا  باحتياجات  للوفاء  خصيصًا  المصممة  المصرفية  والخدمات 
أبوظبي التجاري فريقًا متكامًال من مديري العالقات المصرفية من ذوي الخبرة الطويلة والمعرفة 
الصغيرة  األعمال  لمؤسسات  الالزمة  الخدمات  لتقديم  واإلقليمية  المحلية  باألسواق  المتعمقة 
ممارسات  وأفضل  والتقنيات  األنظمة  أحدث  باستخدام  الكبرى  الشركات  جانب  إلى  والمتوسطة 

إدارة المخاطر مما مكننا من تحقيق ميزة تنافسية حقيقية في هذا القطاع.

من  يقدمها  التي  المالية  والتسهيالت  المصرفية  الخدمات  نطاق  البنك  وسع   ،٢٠١٥ عام  وخالل 
داخل  اليف“  “سيمبلي  وخدمات  لمبيعات  مركز  أول  بافتتاح  وقام  اليف“  “سيمبلي  برنامج  خالل 
محطة ميترو برجمان في دبي. كما أطلق البنك مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم باقة متنوعة من 
التي  المبادرة  وهي  الخاصة،  المصرفية  الخدمات  دائرة  خالل  من  الثروات  إدارة  وخدمات  منتجات 
على  اإلسالمية  الصيرفة  أعمال  حافظت  كما  القادمة.  السنوات  خالل  فيها  التوسع  البنك  يعتزم 
مكانتها كإحدى ركائز النمو الرئيسية حيث حققت عمليات التمويل اإلسالمي ارتفاعًا بنسبة ٣٢٪ 

بينما زادت الودائع اإلسالمية بنسبة ٩٪.

التميز من خالل تجربة مصرفية فريدة

حيوية  التجربة  هذه  أن  تمامًا  وندرك  الكرام  لعمالئنا  فريدة  مصرفية  تجربة  توفير  إلى  نهدف  نحن 
ليس فقط الكتساب ثقة ووالء العمالء وإنما أيضًا لكسب ميزة تنافسية وتحقيق النمو المستدام. 
وهو   Net Promoter Score مقياس  نطبق  فإننا  لخدماتنا،  العالي  المستوى  على  وللحفاظ 
المقياس األفضل واألدق عالميًا لقياس مستوى رضا العمالء ومدى استعدادهم لتوصية اآلخرين 
باالنضمام إلى أسرة عمالء بنك أبوظبي التجاري. ويسرني اإلعالن عن أن نتائج هذا المعيار استمرت 
لعمالئنا  نقدمها  التي  للخدمات  االستثنائية  المستويات  دعم  واصلنا  كما  العام.  طوال  بالتحسن 
خالل  من  ممكن  وقت  بأسرع  الخدمة  مستوى  في  العمالء  آراء  على  االطالع  وسائل  خالل  من 

“مجموعة تجربة العمالء“ التي اترأسها شخصيًا. 

استمر البنك خالل العام في االستثمار بالتقنيات الحديثة لتمكين عمالئه من الحصول على خدمات 
ومنتجات البنك بمنتهى الراحة والسهولة. وهناك اآلن أكثر من ٥٥٪ من عمالء البنك من األفراد 
الهواتف  تطبيقات  من  يستفيدون   ٪٢٩ من  وأكثر  اإللكترونية  المصرفية  الخدمات  في  مسجلين 
الذكية من بنك أبوظبي التجاري. وفي عام ٢٠١٥، كنا أول بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
“المرشد  بوابة  التجاري  أبوظبي  بنك  طرح  أخرى،  مبتكرة  مبادرة  وفي  أبل“.  “ساعة  تطبيق  يطرح 
المساعدة  والموارد  واإلرشادات  للمعلومات  الهامة  المصادر  أحد  لتصبح  اإللكترونية  التجاري“ 

المصممة خصيصًا لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

حققه.وفقًا  الذي  التميز  في  واضحة  مساهمة  التجاري  أبوظبي  لبنك  التجارية  للعالمة  وكان 
لتقرير أصدرته شركة MBLM للعام ٢٠١٥، وبناًء على دراسة مقياس الرابط العاطفي للعالقة بين 
العشرة  المراكز  ضمن  متقدمة  مكانة  التجاري  أبوظبي  بنك  احتل  التجارية،  والعالمة  المستهلك 
األولى في قائمة العالمات التجارية العالمية األكثر ألفة بين المستهلكين في اإلمارات. وكان اسم 
النخبة  هذه  بين  الوحيدة  المالية  والمؤسسة  المحلية  التجارية  العالمة  هو  التجاري  أبوظبي  بنك 

المتميزة من العالمات التجارية العالمية المدرجة على هذه القائمة.
ثقافة  لتجسيد  التجاري  أبوظبي  بنك  بمجهودات  الجمهور  جانب  من  اعترافًا  التقدير  هذا  ويمثل 
التركيز على خدمة العمالء وتوفير تجربة مصرفية فريدة لهم، حيث تصدر “بنك أبوظبي التجاري“ 

قائمة الكلمات الرئيسة التي تم البحث عنها في محركات البحث “جوجل“ خالل العام ٢٠١٥.

١. معاييــر برنامــج - Net Promoter Score” NPS“ هــي األفضــل واألدق عالميــًا لقيــاس مســتوى رضــا العمــالء، الــذي يحمــل العالمــة 
التجاريــة لشــركة “ســاتمتريكس إنــك“، و“بايــن أنــد كومبانــي“ و“فريــد ريتشــلد“.



التميز من خالل االستقرار

حافظ بنك أبوظبي التجاري على ميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال قوية مع نسبة كفاية رأس 
مال بلغت ١٩,٧٦٪ بنهاية عام ٢٠١٥. ونحن نحرص على ممارسة أعمالنا بانضباط في كل ما نقوم 
به لتنمية أعمالنا ونبحث دائمًا عن أفضل الطرق لتوفير رأس المال الالزم لممارسة أعمالنا وزيادة 

عوائد مساهمينا وتقديم أفضل المنتجات المالية وأرقى الخدمات المصرفية لعمالئنا.

من  متدنية  تكلفة  وذات  مستقرة  ودائع  بقاعدة  متنوعة  قروض  محفظة  بناء  في  نجحنا  وقد 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي الودائع التي حققت زيادة بنسبة ٤٤٪ خالل العام. وقد 
ميزة  تحقيق  على  التوفير  وحسابات  الجارية  الحسابات  في  العمالء  ودائع  في  النمو  هذا  ساعد 

استراتيجية للبنك من خالل تخفيض تكلفة األموال بصفة عامة.

ونحن مستمرون في تقييم استراتيجية إدارة المخاطر وتحليل مدى قدرة البنك ورغبته في تحمل 
المخاطر بما يتماشى مع الظروف االقتصادية السائدة حاليًا والمتوقعة مستقبًال من خالل إجراء 
وتحليالت  التقارير  من  الكثير  ودراسة  الضغوطات  مواجهة  على  البنك  قدرة  اختبارات  من  العديد 
تكلفة       وانخفاض  األصول  نوعية  تحسن  إلى  أدى  مما  التشغيلية  األنظمة  ومتابعة  المخاطر 

المخاطر.

التميز من خالل الموارد البشرية

أعلى  وتحقيق  األعمال  وأداء  العمالء  خدمة  في  االمتياز  تحقيق  على  البنك  قدرة  أن  ندرك  نحن 
موظفي  عدد  يقارب  حيث  موظفينا،  وتفاني  وإمكانات  قدرات  إلى  يعود  إنما  للمساهمين  عائد 
بنك أبوظبي التجاري ٥٠٠٠ موظف يمثلون ٧٠ جنسية ويتشاركون في ثقافة االمتياز ووضع خدمة 
التام  وااللتزام  بالمسؤولية  واإلحساس  القيم  نفس  ويتقاسمون  أولوياتهم  قائمة  على  العمالء 
بالنزاهة في كل ما يقومون به. ونحن حريصون كل الحرص على اجتذاب وتطوير واستبقاء أفضل 
الكوادر الوظيفية من خالل برامج متقدمة للقيادة والتطور المهني وكذلك من خالل منح مكافآت 

وحوافز تنافسية. 

بشكل  بالمساهمة  اهتمامنا  مدى   ٢٠١٤ عام  خالل  إطالقها  تم  التي  “طموحة“  مبادرة  وتعكس 
لتشجيع  فريدة  عمل  وهيكلة  فرص  “طموحة“  توفر  حيث  اإلماراتية،  المرأة  تمكين  في  أفضل 
المواطنات على االنضمام إلى مسيرة العمل المصرفي مع الحفاظ على خصوصياتهن والتزاماتهن 
االجتماعية التي يحرصن على تلبيتها في إطار الحياة اليومية والمحافظة على خصوصية المجتمع 
اإلماراتي. فبعد إتمام الدورات التدريبية الالزمة في مركز “طموحة“ يمكن للمشاركات العمل من المنزل 
أو من مركز “طموحة“ أو الجمع بين المكانين معًا. ونحن فخورون بدور مبادرة “طموحة“ التي تمكنت 
وظيفة  على  الحصول  من  مواطنة   ١٤٠ من  أكثر  لتمكين  ساعة   ١,٤٠٠ تخطت  تدريبية  دورات  توفير  من 

حقيقية ونتطلع إلى التوسع في نطاق الخدمات التي تقدمها مراكز “طموحة“.
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"ونحــن علــى ثقــة كبيــرة بــأن بنــك أبوظبــي التجــاري 

المالي. ونعتمد على اســتراتيجية مدروســة وفريق 
ملتــزم بتحقيــق النجــاح المســتدام".



تجسيد التميز

بالرغم من التقلبات وعدم االستقرار االقتصادي المتوقع على المستوى العالمي خالل عام ٢٠١٦، يظل 
اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة سليمًا ومعافى نظرًا الرتفاع عائدات القطاعات االقتصادية غير 
النفطية وارتفاع مستوى السيولة واالحتياطات الضخمة من النقد األجنبي والتي تأتي جميعها مدعومة 

بخطة محكمة لتحقيق المزيد من التنوع في اقتصاد الدولة. 

ونحن على ثقة كبيرة بأن بنك أبوظبي التجاري يتمتع بالقدرات واإلمكانات الالزمة لالستمرار في 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أسواق  على  التركيز  خالل  من  المتميزة.  النتائج  هذه  تحقيق 
تجربة  من  لعمالئنا  حققناه  مما  االستفادة  وعلى  بها  المتاحة  الفرص  وتنوع  بالديناميكية  تتميز 

مصرفية فريدة عالوة على متانة موقفنا المالي.

مجلس  جهود  لتضافر  نتيجة  العام  خالل  التجاري  أبوظبي  بنك  حققها  التي  المتميزة  النتائج  جاءت 
على  بأننا  ونؤمن  ثقة  بكل  المستقبل  الى  ننظر  نحن  البنك.  وموظفي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
المسار الصحيح وسوف نستمر في التركيز على دعم وزيادة عناصر “تميز بنك أبوظبي التجاري“ من خالل 
تحقيق  على  والتركيز  المصرفية  وخدماتنا  المالية  منتجاتنا  نطاق  وتوسيع  االستراتيجية  أهدافنا  تحقيق 
شكرنا  عن  التعبير  إال  يسعنا  ال  الذين  لمساهمينا  العوائد  وأعلى  الكرام  عمالئنا  رضاء  مستويات  أعلى 
وامتنانا لهم على ثقتهم بنا ودعمهم المستمر لجهودنا، ونحن نتطلع إلى اإلعالن عن المزيد من النتائج 

اإليجابية والمزيد من التقدم والتطور في األعوام القادمة.

عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 

عضو مجلس اإلدارة 

٢٠

٢١



تقرير كبير المسؤولين الماليين

في عام ٢٠١٥، استمر بنك أبوظبي التجاري في التركيز على استراتيجية النمو المستدام، حيث واصلنا 
التركيز على االستفادة من الفرص المتاحة بأسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحسين مستويات 
رضا عمالئنا عن تجربتهم المصرفية معنا وإدارة الميزانية العمومية ومستويات السيولة في ظل بيئة 
ذخرت بتحديات صعبة كما نجحنا في احتواء التكاليف واالستثمار بحكمة في النمو المستقبلي ومراقبة 
جودة األصول واالستمرار في نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بإدارة المخاطر. لقد حققنا تقدمًا ملموسًا 
في جميع قطاعات أنشطتنا، حيث جاء أداء البنك قويًا ومحققًا ألرباح تخطت نتائجه المالية المميزة 

خالل السنوات السابقة.

ومع نهاية عام ٢٠١٥، شهد صافي األرباح نموًا بنسبة ١٧٪ ليصل إلى ٤.٩٢٧ مليار درهم، بينما ارتفع 
صافي األرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة ٢٢٪ ليصل إلى ٤,٩٢٤ مليار درهم. أما العائد 
على حقوق المساهمين فقد ارتفع بنسبة ٢٠,٣٪ بعد أن كان ١٨,١٪ في نهاية عام ٢٠١٤. كما بلغ 

العائد على األصول ٢,٢٢٪ مقارنة مع ٢٪ في نهاية العام الماضي.

استراتيجية واضحة المعالم

لقد تميز أداؤنا طوال العام باالنضباط الشديد وااللتزام بنهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو واستطعنا 
مقاومة جميع النزعات إلى تسريع وتيرة النمو. ونحن إذ نثق بقدراتنا على المواجهة والتغلب على التباطؤ 
االقتصادي الحالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، فإننا نعتمد على هذا النهج المسؤول وعلى وجودنا 

القوي ومكانتنا الممتازة في األسواق وموقفنا المالي المستقر. 

واليوم، نحن نواصل سعينا لالستفادة من فرص النمو المتاحة من خالل الموازنة الدقيقة بين المخاطر 
الدائم  السعي  إلى  باإلضافة  الربحية  تحقيق  عن  السيولة  مستويات  على  الحفاظ  وتفضيل  واألرباح 

لتحسين نوعية االئتمان بالتركيز على القروض التي تحقق هوامش أرباح مقبولة. 

نجح البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة والحفاظ على مستويات الهوامش بالرغم من التحديات التي 
اتسمت بها أسواق المال العالمية وهو ما يدل على قدرتنا على التأقلم مع متغيرات االقتصاد الكلي 
يركز  متماسك  استراتيجي  عمل  إطار  على  الوقت  نفس  في  الحفاظ  مع  التنظيمية  الجهات  ومتطلبات 

على تحقيق النمو المستدام.

نمو مستدام

نحن ندير ميزانيتنا العمومية بشكل متحفظ. وللتقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن، نحرص على توزيع 
المشاريع  لقطاع  الحيوي  للدور  ونظرًا  االقتصادية.  القطاعات  كافة  بين  والسلفيات  القروض  محفظة 
الصغيرة  المشاريع  حظيت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  اقتصاد  ونمو  تنوع  في  والمتوسطة  الصغيرة 
والمتوسطة خالل العام بكثير من االهتمام. ونحن نثق بأن نهجنا الذي أثبت نجاحًا خالل السنوات الماضية 

سوف يزيد من فرصنا وقدرتنا على زيادة حصتنا السوقية.

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين لمجموعة

بنك أبوظبي التجاري

٪٠,٢٩    
تكلفة المخاطر

٨ ,٢٦٠    
اجمالي الدخل من العمليات

(مليار الدراهم)



A/A-1/
مستقر
ستاند آند بورز

A+/F1/
مستقر

فيتش

AAA/P1/
مستقر

رام

وقد أدى ذلك إلى زيادة دخلنا من الرسوم والعموالت بنسبة ١٦٪ مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع 
إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة ٦٪ عما كان عليه بنهاية عام ٢٠١٤، مما ساعدنا على الحفاظ على 
الهوامش المحققة من خالل الزيادة في القروض ذات العوائد األعلى والتحسن الطارئ على عمليات 

تحصيل مستحقات البنك وتقليل المخصصات العامة.

تغطية  نسبة  بلغت  بينما  القروض  محفظة  من  المتعثرة٣,٠٪  القروض  نسبة  بلغت  العام،  وبنهاية 
المخصصات ١٢٨,٥٪ مما يؤكد نجاحنا في اختيار القطاعات االقتصادية  التي نستثمر فيها ومواصلة 

نهجنا المتحفظ في تحديد المخصصات المطلوبة.

ميزانيتنا  على  والبناء  المتاحة  الفرص  من  واالستفادة  المتابعة  على  بالتركيز  نستمر  سوف  فإننا  عليه،  وبناء 
العمومية وتنويع مصادر إيراداتنا معتمدين على مصادر الدخل من غير الفوائد. 

مستويات سيولة عالية

فترة  منذ  منافسينا  عن  تميزنا  التي  العالية  السيولة  مستويات  على  بالحفاظ  اهتمامنا  نواصل  ونحن 
مضت. كما نحرص على توفير قاعدة تمويل مستقرة من خالل الموازنة ما بين ودائع العمالء الطويلة 
والقصيرة األمد. وقد ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة ١٤٪ بينما شهدت نسبة إيداعات العمالء 
في حسابات التوفير والحسابات الجارية زيادة لتصل إلى ٤٤٪ من إجمالي ودائع العمالء بنهاية شهر 
ديسمبر من عام ٢٠١٥، في حين مثل إجمالي ودائع الشركات ٢٠٪ من إجمالي الودائع في عام ٢٠١٥، 
مما وفر لنا مصدر تمويل مستقر وموثوق على األمد الطويل. وقد حافظ البنك على مكانته كمودع 
للسيولة من خالل معامالت ما بين البنوك، حيث بلغ صافي إيداعات البنك لدى بنوك الدولة ٢٢ مليار 
باإلضافة إلى إجمالي محفظة االستثمارات الذي بلغ ٢١ مليار بنهاية عام ٢٠١٥ كمصدر آخر للسيولة.

وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية بازل ٣ شددت المتطلبات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة مما يدفع 
البنوك إلى تحسين إدارة السيولة لديها بما يمنح القطاع المصرفي المزيد من القوة واألمن ولكن 
سائلة  أصول  على  للحصول  األموال  من  المزيد  تخصيص  المتطلبات  هذه  تفرض  الوقت،  نفس  في 
عالية الجودة، وهو ما قد يؤثر بهوامش األرباح في المستقبل. وتتكون األصول السائلة عالية الجودة 
التي يحتفظ بها بنك أبوظبي التجاري من شهادات المصرف المركزي وسندات استثمار قليلة المخاطر 
والتي كانت تمثل ١٥،٤٪ من إجمالي األصول بنهاية العام. ويتمتع بنك أبوظبي التجاري بالقدرة على 

التأقلم مع التغيرات الطارئة على المشهد العالمي والوفاء بكافة المتطلبات التنظيمية الجديدة. 

نسب رأس المال والتصنيفات االئتمانية 

استطاع بنك أبوظبي التجاري زيادة إيراداته بينما استمر في تدعيم قاعدة رأس ماله لتحافظ نسب 
رأس مال البنك على مستوياتها المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٩,٧٦٪ ونسبة الشق 

األول ١٦,٢٩٪ بنهاية عام ٢٠١٥. 

ومن الالفت لالنتباه، أن الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية ونسب سيولة مرتفعة لم يعق البنك 
عن زيادة العائد على األسهم واألرباح الموزعة والحفاظ على تصنيفاته االئتمانية القوية الممنوحة 
له من قبل أشهر وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مثل ستاندرد آند بورز عند A  و فيتش عند 

.AAA و رام عند A+

التصنيفات االئتمانية

٢٢

٢٣



االنضباط ومراقبة التكلفة 

في عام ٢٠١٥، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ٣٤,٢٪ وتعكس الزيادة الطارئة على هذه النسبة مقارنة 
بعام ٢٠١٤ حاجتنا المتزايدة للموظفين الالزمين لدعم منهج النمو الذي نتبناه والحفاظ على ما وصلنا 

إليه من مستوى متميز في خدمة عمالئنا. 

وفي نفس الوقت، قمنا بتحويل الكثير من أنظمتنا وإجراءاتنا إلى أنظمة رقمية لزيادة فرص األعمال 
وتقديم خدمات مصرفية أفضل وأكثر شمولية. وقد أثبتت هذه االستراتيجية نجاحًا كبيرًا، حيث تمثل 
حاليًا المعامالت المصرفية المنفذة الكترونيًا بواسطة عمالء البنك نحو ٩٠٪ من إجمالي المعامالت 
مما مكننا من خدمة عمالئنا بشكل أفضل عالوة على تخفيض التكلفة. وفي هذا المجال، يأتي تميز 
العمالء  رضا  مستويات  رفع  على  والتركيز  الخدمات  تقديم  في  االنضباط  من  التجاري  أبوظبي  بنك 
العمالء  من  المزيد  اجتذاب  على  قدرتنا  تحسين  من  يمكننا  بما  فريدة،  مصرفية  بتجربة  وتزويدهم 

واالستفادة من الفرص الجديدة لألعمال بطريقة أكثر كفاءة تحقق ربحية أعلى.

نحن ندخل عام ٢٠١٦ بثقة تامة بقدرتنا على مواجهة كافة التحديات القائمة واالستفادة من جميع 
الناجح  أعمالنا  نموذج  من  االستفادة  إلى  نتطلع  ونحن  بانضباط.  مسيرتنا  ومواصلة  المتاحة  الفرص 
وترسيخ عالقاتنا بعمالئنا الحاليين وإجتذاب المزيد من العمالء الجدد والحفاظ على نهجنا المتحفظ 

فيما يتعلق بمستويات السيولة ورأس المال والمصاريف وإدارة المخاطر.

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين

لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 





أبرز اإلنجازات المالية
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التميز من خالل..

المشاركة

في بنك أبوظبي التجاري، نحرص على دعم عمالئنا ومجتمعنا وموظفينا 
ومشاركتهم في تحقيق طموحاتهم على مختلف األصعدة وإحداث تغييرًا 

إيجابيًا في حياتهم.

كافة  بتلبية  ونلتزم  والخدمات،  المنتجات  من  واسعة  باقة  لعمالئنا  ونقدم 
بهدف  لهم  السليمة  المشورة  وتقديم  الخاصة  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
الشركات  وتمكين  المالية  أهدافهم  تحقيق  على  وعائالتهم  األفراد  مساعدة 
حول  الوعي  وتعزيز  لمجتمعاتنا  الالزم  الدعم  أيضًا  ونقدم  واالزدهار.  النمو  من 
المسائل والقضايا االجتماعية المهمة مثل الثقافة، والبيئة والصحة. أما بالنسبة 

لموظفينا، فنحرص على توفير فرص التنمية المهنية المستمرة لهم.

عمالئه  حياة  في  فرق  إلحداث  مكثفة  جهودًا  التجاري  أبوظبي  بنك  ويبذل 
والمجتمع والموظفين لديه. إليكم التفاصيل في الصفحات التالية:

إحداث فرق
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كمؤسســة ماليــة رائــدة، يحــرص بنــك أبوظبــي التجــاري علــى 
والســعي  احتياجاتهــم  وتفهــم  عمالئــه  إلــى  جيــدًا  االســتماع 
دومــًا لتلبيــة متطلباتهــم ومنحهــم تجربــة مصرفيــة فريــدة مــن 
وأبســط  أســهل  حياتهــم  تجعــل  مبتكــرة  مبــادرات  طــرح  خــالل 
بكثيــر. ومــن هــذا المنطلــق قــام بنــك أبوظبــي التجــاري بإطــالق 
التمويــل  منتجــات  فــي  المتخصــص  اليــف"  "ســيمبلي  برنامــج 
وتوســيع  اإلجــراءات  تبســيط  حــول  تتمحــور  التــي  الشــخصي 
قاعــدة المســتفيدين مــن التســهيالت والقــروض التــي يقدمهــا 
لعمالئــه الذيــن تتــراوح رواتبهــم الشــهرية مــا بيــن ٥,٠٠٠ درهــم 

درهــم. و١٥,٠٠٠ 

مجموعــة  تقديــم  علــى  اليــف“  “ســيمبلي  مبــادرة  وتنطــوي 
متنوعــة مــن القــروض الشــخصية بهــدف توفيــر األمــوال الالزمــة 
لالســتمتاع بأســعد لحظــات الحيــاة مثــل تغطيــة نفقــات الــزواج 
المفضلــة  الوجهــات  إلــى  الســفر  مصــارف  ودفــع  والعطــالت 
بمنتهــى الســهولة واليســر. كمــا توفــر “ســيمبلي اليــف“ قــروض 
أصحــاب  إلــى  وقــروض  الســيارات  تمويــل  وقــروض  التعليــم 
ومنــح  اإلجــراءات  لتبســيط  متطــورة  آليــة  خــالل  مــن  األعمــال 
الموافقــات الســريعة مــن خــالل فريــق مكــون مــن ٣٥٠ مســؤول 
“ســيمبلي  برنامــج  واجهــة  يمثلــون  متخصــص  مهنــي  مبيعــات 
كل  لعمالئنــا  بوعدنــا  الوفــاء  عــن  المســؤولية  يتولــون  اليــف“ 

يــوم علــى مــدار العــام.

إجــراءات  تســهيل  فــي  كبيــر  دور  أيضــًا  الحديثــة  وللتقنيــة 
المعامــالت المصرفيــة واالســتجابة العاجلــة للوفــاء باالحتياجــات 
ــال، مــن خــالل تقنيــة “أنقــر  الطارئــة للعمــالء فعلــى ســبيل المث
للتواصــل مــع مســؤولينا“، يتمكــن أعضــاء فريــق “ســيمبلي اليف“ 
مــن االســتجابة لطلبــات العمــالء فــي غضــون مــا اليزيــد علــى 
٣٠ ثانيــة. كمــا يمكــن لعمالئنــا الكــرام االســتفادة مــن “الحاســبة 
لتحديــد  االلكترونــي  موقعنــا  علــى  الموجــودة  االلكترونيــة“ 

التميز من خالل..
االستماع

"سيمبلي اليف"

مــن  والتســهيالت  القــروض  علــى  للحصــول  أهليتهــم  مــدى 
برنامــج “ســيمبلي اليــف“ باإلضافــة إلــى التعــرف علــى الرســوم 

بالخدمــات. الخاصــة 

بنــك  افتتــح  وبســاطة،  ســهولة  أكثــر  معنــا  التواصــل  ولجعــل 
لمبيعــات  حديثــًا  مركــزًا   ٢٠١٥ عــام  فــي  التجــاري  أبوظبــي 
وخدمــات “ســيمبلي اليــف“ داخــل محطــة متــرو برجمــان فــي 
توصلــت  مــا  أحــدث  علــى  باحتوائــه  المركــز  هــذا  ويتميــز  دبــي. 
وشاشــات  الذاتيــة  الخدمــة  أجهــزة  مــن  الحديثــة  التقنيــة  إليــه 
العــرض متعــددة الوظائــف التــي تّمكــن العمــالء مــن االطــالع 
علــى جميــع المنتجــات الماليــة والخدمــات المصرفيــة المتاحــة 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة التواصــل مــع مســؤولي خدمــة العمــالء 
المطلوبــة. الخصوصيــة  توفــر  مريحــة  اجتماعــات  قاعــات  فــي 

“ســيمبلي  برنامــج  مســيرة  فــي  فارقــًا  عامــًا   ٢٠١٥ عــام  كان 
عميــل   ٣٥,٠٠٠ علــى  يزيــد  مــا  البرنامــج  اجتــذب  حيــث  اليــف“ 
جديــد وحصــل علــى جائــزة “أفضــل مبــادرة لبنــاء عالمــة تجاريــة 
فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي منطقــة الشــرق 

بانكــر.  آســيان  جوائــز  مــن  األوســط“ 

مركز ”سيمبلي اليف“ للمبيعات والخدمات،
محطة مترو برجمان، دبي
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ــًا مــا تكــون الشــراكة هــي  يــدرك بنــك أبوظبــي التجــاري أن غالب
الســر وراء تحقيــق الطموحــات الكبيــرة، ولــذا فإننــا نلتــزم دائمــًا 
هــذا  ومــن  المميــزة.  األفــكار  أصحــاب  إلــى  العــون  يــد  بمــد 
المنطلــق، نتعامــل مــع عمالئنــا علــى أنهــم شــركاء لنــا، ونتفهــم 
وأهــم  إمكانياتهــم  ونطــاق  ألعمالهــم  الدقيقــة  التفاصيــل 
بهــا  االلتــزام  علــى  منهــم  كل  يحــرص  التــي  والقيــم  المبــادئ 
ــا وبالتالــي   وصــوًال إلــى الفهــم الكامــل لطبيعــة أعمــال عمالئن
تحديــد الطريقــة األمثــل لمســاعدتهم علــى تحقيــق طموحاتهم.

وقــد كان بنــك أبوظبــي التجــاري أول بــاب تطرقــه شــركة جلــف 
إحــدى  كابيتــال"،  "جلــف  بيــن  مشــترك  مشــروع  وهــي  ريليتــد، 
الشــركات الرائــدة فــي قطــاع إدارة األصــول البديلــة فــي الشــرق 
التطويــر  شــركات  أكبــر  إحــدى  كومبانيــز"،  و"ريليتــد  األوســط، 
واالســتثمار العقــاري الخاصــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
لتمويــل أعمــال مركــز التســوق الضخــم فــي مشــروع "الماريــه 

ســنترال" متعــدد االســتخدامات.
 ففــي شــهر ســبتمبر مــن عــام ٢٠١٥،  أعلنــت شــركة جلــف ريليتــد 
عــن توقيــع إتفاقيــة مــع بنــك أبوظبــي التجــاري  يقــوم البنــك 
بموجبهــا بتقديــم التمويــل الــالزم البالــغ ٢٫٣ مليــار درهــم (٦٢٦ 

مليــون دوالر أمريكــي) إلنشــاء مركــز التســوق.

وســيحتضن مركــز التســوق الــذي يمتــد علــى مســاحة ٢٫٣ مليــون 
قــدم مربــع، والمقــرر افتتاحــه فــي مــارس ٢٠١٨، أول فــرع خــارج 
الواليــات المتحــدة لسلســة متاجــر التجزئــة متعــددة األقســام 
"ميســيز"، وأول متجــر لـــ "بلومينغديلــز" فــي أبوظبــي باإلضافــة 
إلــى ٢٠ متجــرًا متخصصــًا لـــ "مجموعــة الطايــر" مــن بيــن خيــارات 
متنوعــة تضــم ٤٠٠ متجــر تلبــي مختلــف احتياجــات المتســوقين 
ســنترال"  "الماريــه  ســيتضمن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  والــزوار. 
١٤٥ مطعمــًا ومقهــى و٢٠ صالــة ســينما ومركــزًا طبيــًا وحضانــة 
أطفــال وناديــًا صحيــًا ومكتبــة عامــة وســوقًا للمــواد الغذائيــة 
إلــى جانــب ٣ حدائــق تقــع علــى ســطح المركــز. وســيكون المركــز 
التجــاري مرتبطــًا بشــكل مباشــر بالعقــارات والوحــدات الســكنية 
والفنــدق والبرجيــن الشــاهقين والمحــالت الفخمــة المحيطــة بــه 

ضمــن مشــروع الماريــه ســنترال.

ويعــود اختيــار جلــف ريليتــد لبنــك أبوظبــي التجــاري بســبب تقديمــه 
خبرتــه  عــن  فضــًال  مميــزة،  تنافســية  وهيكليــة  تمويــل  شــروط 
الكبــرى  المشــاريع  تمويــل  صعيــد  علــى  المنطقــة  فــي  الطويلــة 
وتجــارة  التســوق  حــول  تتمحــور  والتــي  االســتخدامات  متعــددة 
التجزئــة عــالوة علــى إدراكــه العميــق لطبيعــة وأهــداف المشــروع.

كل هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت مــن بنــك أبوظبــي التجــاري 
شــريكًا مثاليــًا لجلــف ريليتــد فيمــا تطمــح إليــه مــن تحقيــق رؤيتهــا 
المســتقبلية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ومــن جانبنــا، 
فإننــا نفخــر بالتعــاون مــع جلــف ريليتــد فــي إطــار مشــروع الماريــه 

ســنترال بوصفنــا الممــول الحصــري لهــذا المشــروع المتميــز.

التميز من خالل 
الشراكة

الماريه سنترال

أفـــراد  باحتـــرام  التجـــاري  أبوظبـــي  بنـــك  "يحظـــى 

المجتمـــع بأكملـــه ويتميـــز بمكانـــة بـــارزة وســـمعة 

يكـــون  أن  يجـــب  لذلـــك  الســـوق.  فـــي  مرموقـــة 

بأننـــا  تامـــة  ثقـــة  علـــى  معنـــا  المتعامليـــن  جميـــع 

نتعامـــل مع بنـــك قادر على تلبية كافـــة احتياجاتنا 

علـــى أكمـــل وجـــه".

كينيث هيمل
الشريك اإلداري في شركة جلف ريليتد

موقع مشروع الماريه سنترال
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األعمال  قطاع  أن  ندرك  التجاري  أبوظبي  بنك  في  نحن 
الحيوية  الشرايين  أحد  هو  والمتوسطة  الصغيرة  والمشاريع 
لتغذية االقتصاد والدفع نحو التنوع االقتصادي وتوفير فرص 
يولي  المنطلق،  هذا  ومن  األعمال.  قاعدة  وتوسعة  العمل 
دولة  اقتصاد  بتنمية  بالمساهمة  التزامه  جانب  إلى  البنك 
االحتياجات  لتلبية  خاصة  أهمية  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

المصرفية لقطاع األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونحن ندرك أيضًا أن خدمة هذا القطاع الحيوي تتطلب التركيز 
بصفة  واالنتباه  العمالء  مع  مستديمة  عالقات  إنشاء  على 
خاصة للتفاصيل الدقيقة والتوصل إلى حلول مبتكرة لمساعدة 
التحديات  مواجهة  على  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
الفرص  كافة  من  االستفادة  إلى  باإلضافة  عليها  والتغلب 
المتاحة. كما ندرك أن األهم من ذلك كله، هو اكتساب القدرة 
وشغفهم  رؤيتهم  المؤسسات  هذه  أصحاب  مشاركة  على 

لتحقيق النجاح.

عام  الحريق  ومكافحة  للسالمة  طوق"  "بن  شركة  تأسست 
الشركات  إحدى  قليلة  سنوات  غضون  في  لتصبح   ،٢٠٠٩
وخدمات  واإلمدادات  والهندسة  السالمة  مجال  في  الرائدة 
مكافحة الحريق، حيث تقدم جميع خدمات ومعدات ومنتجات 
مكافحة الحريق في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وُعمان وقطر. وقد قامت شركة "بن طوق" بتنفيذ الكثير من 
المشاريع الناجحة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين ومدينة 
والصناعية  والتجارية  الحكومية  المرافق  من  والكثير  مصدر  
التسوق.  ومراكز  والموصالت  النقل  مجاالت  في  وأيضًا 
خدماتها  وامتياز  عمالئها  إرضاء  على  الشديد  حرصها  وبسبب 
وأعمالها، فازت شركة "بن طوق" للسالمة ومكافحة الحريق 
بالعديد من الجوائز في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر العالقة المصرفية المتميزة التي تجمع بين بنك أبوظبي 
مثاًال  الحريق  ومكافحة  للسالمة  طوق  بن  وشركة  التجاري 
واضحًا على مدى حرص البنك على تكريس جهده للمساهمة 
بدأت  لقد  والمتوسطة.  الصغيرة  المشاريع  قطاع  تنمية  في 
العالقة المصرفية بين البنك وشركة "بن طوق" في عام ٢٠١٣. 
المصرفية  الخدمات  من  الشركة  استفادت  الحين،  ذلك  ومنذ 

التميز من خالل 
الرؤية المشتركة
”بن طوق“ للسالمة ومكافحة الحريق

االئتمانية  التسهيالت  ومنها  البنك  يقدمها  التي  المتميزة 
بنك  ويفخر  لألفراد.  المصرفية  والخدمات  النقد  إدارة  وخدمات 
والتمويل  األموال  مصادر  توفير  في  بنجاحه  التجاري  أبوظبي 
لوصول  الالزمة  والمصرفية  المالية  الخبرات  إلى  باإلضافة 
الشركة إلى تلك المكانة البارزة التي تحتلها اآلن وزيادة أرباحها 
خالل السنتين الماضيتين بنسبة ٣٠٠٪ وعدد موظفيها  بما يزيد 
ليشمل  أعمالها  نطاق  توسيع  على  عالوة  موظفًا   ٢٥٠ على 

بعضًا من دول مجلس التعاون الخليجي. 

"تقـــوم عالقتنـــا مـــع بنـــك أبوظبي التجـــاري على 

أســـس متينة مبنية على الثقة. وال يتوانى البنك 

عن تقديم كافة أشكال الدعم والمشورة الالزمة 

لنـــا، ويوفـــر لنا حلوًال احترافية بشـــكل فوري تلبي 

كافة احتياجاتنـــا على اختالف أنواعها".

عبيد خادم بن طوق المري
الرئيس التنفيذي لشركة بن طوق للسالمة ومكافحة الحريق
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معين،  هدف  في  األفراد  من  مجموعة  يتشارك  عندما 
يتحمسون ويوحدون جهودهم ويتواصلون مع بعضهم البعض 

لتحقيق ما يصبون إليه..

وها نحن بعد عام من إطالق مبادرة طموحة - المبادرة األولى 
عمل  وهيكلية  فرص  إليجاد  المصرفي  القطاع  في  نوعها  من 
فريدة لتشجيع المرأة اإلماراتية على اإلنضمام إلى مسيرة العمل 
اإلجتماعية  والتزاماتها  خصوصيتها  على  الحفاظ  مع  المصرفي 
نتائج  نحصد   – اإلماراتي  المجتمع  خصوصية  على  والمحافظة 
ممتازة. وال أدل على ذلك من وصول عدد المشاركات في هذه 
المبادرة إلى ١٤٣ موظفة مواطنة بعد إنضمام ٥٨ مواطنة عام 
البشرية  الموارد  في  "التميز  جائزة  على  طموحة  وحصول   ٢٠١٥
عن أفضل مبادرة للتوطين" من جوائز التميز في الموارد البشرية 
عن منطقة الشرق األوسط باإلضافة إلى حصول هذه المبادرة 
خالل  من  بها  العامالت  آراء  استطالع  عند  ممتازة  نتائج  على 

.Net Promoter Score برنامج

إلطالق  الثاني  العام  طوال  التجاري  أبوظبي  بنك  كرس  وقد 
من  الساعات  ومئات  والموارد  الجهد  من  الكثير  “طموحة“، 
إلى  الرامية  الخطط  من  العديد  وضع  على  عالوة  التدريب 
مواصلة  خالل  من  القوية  القاعدة  هذه  وترسيخ  استمرار 
إلى  ونقلها  "طموحة"  وتطوير  لتحسين  التعلم  على  التركيز 
وظائف  لتشمل  المصرفية  الخدمات  من  متقدمة  مراتب 
أصبح  وقد  الفردية.  المهارات  من  المزيد  تتطلب  تطورًا  أكثر 
من  للتأكد  العمالء  مع  للتواصل  فرصة  المشاركات  أمام  اآلن 
وإستطالع  البنك  مع  المصرفية  تجربتهم  عند  رضائهم  مدى 
آرائهم بما يخص جودة الخدمات المالية والخدمات المصرفية 

المقدمة لهم.

التجاري  أبوظبي  بنك  التزام  مدى  "طموحة"  مبادرة  تعكس 
تناسب  عمل  فرص  على  الحصول  على  المواطنات  بمساعدة 
مسيرتهن  في  التقدم  من  تمكنهن  وقدراتهن  إمكانياتهن 
المهنية وتنمية مهارتهن الشخصية على األمد الطويل. ونحن 

التميز من خالل 
تحقيق األهداف

طموحة

المزيد  لتوفير  الحيوية  المبادرة  هذه  في  االستثمار  سنواصل 
من فرص العمل المبتكرة للمواطنات وتمهيد الطريق أمامهن 
في  به  يحتذى  مثاًال  وليصبحن  المهنية  تطلعاتهن  لتحقيق 

خدمة المجتمع.

القادم  العام  خالل  التجاري  أبوظبي  بنك  يستمر  وسوف 
وزيادة  لتطوير  الجديدة  الطرق  من  المزيد  استكشاف  في 
كفاءة وفعالية  مبادرة "طموحة" وتطوير قدرات المشاركات 
أكثر  وظائف  لشغل  لهن  جديدة  فرص  وإتاحة  بالبرنامج 
متنامية  مجموعة  تكوين  بغرض  متميزة  مناصب  وتبوء  تقدمًا 
خدمة  على  القادرات  المؤهالت  اإلماراتيات  المواطنات  من 
مجتمعهن والمساهمة في تحقيق التنمية اإلقتصادية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
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تجاه  بالتزاماته  الوفاء  على  التجاري  أبوظبي  بنك  يحرص 
ثقافة  نشر  مجرد  تتخطى  التي  االلتزامات  وهي  المجتمع 
المالية  الممارسات  بأفضل  والتعريف  المسؤولة  الصيرفة 
لتشمل االهتمام بنشر الثقافة الصحية وأهمية تبني العادات 
الثدي  سرطان  مرض  بخطورة  والتوعية  السليمة  الصحية 
في  الكتشافه  الالزمة  واألشعة  الفحوصات  إجراء  وأهمية 

مراحله األولى.

ونظرًا الكتشاف حاالت إصابة في سن مبكرة أقل من المعدل 
اإلمارات  بدولة  الصحية  السلطات  تولي  أخرى،  مناطق  في 
ونحن  الثدي.  سرطان  بمرض  خاصًا  إهتمامًا  المتحدة  العربية 
نسعى في بنك أبوظبي التجاري إلى المساهمة في الجهود 
الوعي  نشر  خالل  من  الظاهرة  هذه  مع  للتعامل  الرامية 
الحديث  العلم  إليه  توصل  ما  آخر  ونشر  المرض  هذا  بخطورة 
مرضى  ورعاية  العالج  طرق  حول  معلومات  من  العالم  حول 
بنك  من  وردية"  بطريقة  "التفكير  مجلة  في  الثدي  سرطان 
المرض  هذا  بمكافحة  إلتزامنا  من  وإنطالقًا  التجاري.  أبوظبي 
الخطير ونشر الوعي بمدى خطورته وأهمية االكتشاف المبكر 
مبادرات  اطالق  على  دائمًا  التجاري  أبوظبي  بنك  يحرص  له، 
والدخول في شراكات جديدة وتوسيع نطاق جهوده لتوصيل 

خدماته إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

بنشر  بالتزاماته  للوفاء  جهوده  البنك  واصل   ،٢٠١٥ عام  وفي 
الوعي بخطورة مرض سرطان الثدي، فدخل في شراكة جديدة 
خدمات  توفير  بموجبها  تم  أبوظبي،  ميديور  مستشفى  مع 
المبكر  الكشف  (جهاز  الماموغرام  لجهاز  المتنقلة  الوحدة 
ومتوافرة  متاحة  كانت  التي  الوحدة  وهي  الثدي).  لسرطان 
برعاية  أقيمت  التي  والتوعوية  التثقيفية  الفعاليات  جميع  في 
بنك أبوظبي التجاري خالل شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٥ حيث 

تم فحص أكثر من ٣٠٠ سيدة مجانًا.

توفير  من  منها  المستفيدات  المجانية  الخدمة  هذه  ومكنت 
من  للكثير  يسهل  مما  درهم  و١,٥٠٠  درهم   ٩٠٠ بين  يتراوح  ما 
النساء الحصول على معلومات هامة يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ 
من  يزيد  الخطير  المرض  لهذا  المبكر  االكتشاف  أن  إذ  حياتهن 

فرص العالج والشفاء منه تمامًا.

الثدي  سرطان  مكافحة  جهود  التجاري  أبوظبي  بنك  ويدعم 
بالعديد من الطرق والوسائل ومن خالل العديد من القنوات، 
للبنك  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة  لمستخدمي  يمكن  حيث 
لصالح  واحد  بدرهم  التبرع  مصرفية  معاملة  أي  تنفيذ  عند 
باألبحاث  تعنى  خيرية  مؤسسة  وهي  "الجليلة"  مؤسسة 
مكافة  مجال  ومنها  المجاالت  مختلف  في  والطبية  العلمية 
التبرعات.  لجمع  األمل"  "شجرة  خالل  ومن  وكذلك  المرض. 
خالل  الجليلة"  "مؤسسة  لصالح  التبرعات  حصيلة  بلغت  وقد 

عام ٢٠١٥ ما يزيد على ٢٣٩,٩٠٠ درهم.

التميز من خالل..
خدمة المجتمع

التزام تجاه صحة المرأة

سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم
تقود فريق بنك أبوظبي التجاري الوردي (بينك بولو)



٣٨

٣٩



المناصب الخارجية
عضــو مجلــس إدارة - شــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق ش.م.ع. وعضــو 
الباســيفيكي  آســيا/  لماســتركارد  اإلقليميــة  اإلستشــارية  الهيئــة  فــي 
والشــرق األوســط وإفريقيــا  وعضــو فــي الهيئــة االستشــارية لصنــدوق 

مبادلــة للبنــى التحتيــة.

الجوائز الشخصية 
فــي عــام ٢٠١٥ - حصــل الســيد/ عــالء عريقــات علــى "جائــزة شــخصية 
العــام فــي قطــاع البنــوك والمؤسســات الماليــة" ضمــن جوائــز جلــف 
بيزنــس. وفــي عــام ٢٠١١ - حصــل علــى المركــز األول كأفضــل رئيــس 
فــي  شــركة   ٣٠٠ مــن  تنفيــذي  رئيــس   ٥٠ أفضــل  بيــن  مــن  تنفيــذي 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  مــن 
العربيــة  الشــؤون  فــي  متخصصــة  دوليــة  مجلــة  وهــي  "ترنــدز"  مجلــة 
وفــي عــام ٢٠٠٩ تــم اختيــاره مــن قبــل مجلــة "آريبيــان بيزنــس" كأحــد 
التنفيذييــن األكثــر تقديــرًا فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وفــي عــام ٢٠٠٧، حصــل الســيد/ عــالء عريقــات علــى جائــزة " المصرفــي 

الواعــد" عــن منطقــة الخليــج. 

السيد/ عالء عريقات
عضو مجلس اإلدارة - الرئيس التفيذي  

انضــم الســيد/ عــالء عريقــات إلــى بنــك أبوظبــي التجــاري فــي شــهر 
الرفيعــة  المناصــب  مــن  العديــد  شــغل  حيــث   ،٢٠٠٤ عــام  مــن  ينايــر 
بالبنــك قبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي وقــد أصبــح عضــوًا فــي 
ــر مــن عــام ٢٠٠٩. وكان الســيد/  مجلــس إدارة البنــك فــي شــهر فبراي
ــة منــذ عــام  عــالء عريقــات قــد شــغل العديــد مــن المناصــب القيادي
١٩٩١ فــي مؤسســات مصرفيــة مرموقــة مثــل ســيتي بنــك وســتاندرد 

تشــارترد بنــك ومؤسســات ماليــة أخــرى.

التــي  المســؤوليات  مــن  الكثيــر  عريقــات  عــالء  الســيد/  ويتولــى 
تتضمــن رئاســة مجلــس إدارة الشــركات الفرعيــة واللجــان التاليــة فــي 
بنــك أبوظبــي التجــاري: شــركة أبوظبــي التجــاري للعقــارات وشــركة 
أبوظبــي التجــاري للخدمــات الهندســية وشــركة أبوظبــي التجــاري 
لــألوراق الماليــة، وشــركة اتمــام واللجنــة التنفيذيــة لــإلدارة ولجنــة 

إدارة المخاطــر واالئتمــان.

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
رئيس لجنة التعويضات 

والموارد البشرية

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

المناصب الخارجية
مدير عام - دائرة مالية أبوظبي.

رئيس مجلس إدارة - الشركة الوطنية للضمان الصحي(ضمان).

عضو مجلس إدارة - شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)،
اإلمــارات  ومؤسســة  القصــر  وشــؤون  االجتماعيــة  الرعايــة  وهيئــة 

اتصــاالت). (مجموعــة  لالتصــاالت 

السيد/ محمد سلطان غنوم الهاملي  
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الســيد/  كان  أبوظبــي،  حكومــة  فــي  الماليــة  بدائــرة  االلتحــاق  قبــل 
األســهم  إلدارة  المســاعد  المديــر  منصــب  يشــغل  الهاملــي  محمــد 
األوروبيــة فــي جهــاز أبوظبــي لالســتثمار. وقــد تــم تعيينــه بواســطة 
أبوظبــي  بنــك  إدارة  مجلــس  فــي  كعضــو  لالســتثمار  أبوظبــي  جهــاز 

التجــاري فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام ٢٠٠٤.

بكالوريوس العلوم المالية
(Boston University الواليات المتحدة األمريكية)

Strategic IQ :برنامج المدير العام
Creating Smarter Corporations :تخصص العلوم المالية

(Harvard Business School)

محلل مالي مجاز 
.(CFA Institute)

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو لجنة التعويضات والموارد البشرية

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة - مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

(مجموعة اتصاالت).

نائب رئيس مجلس إدارة ماروك تيليكوم 

عضو منتدب - مجلس أبوظبي 
لالستثمار.

عضــو مجلــس إدارة – شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة للتوزيــع وشــركة 
وجهــاز  للتنميــة  أبوظبــي  وصنــدوق  الدوليــة  البتروليــة  االســتثمارات 

اإلمــارات لالســتثمار

السيد/ عيسى محمد السويدي 
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

قامــت حكومــة أبوظبــي بتعييــن الســيد/ عيســى محمــد الســويدي 
عضــوًا فــي مجلــس إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري، وتــم انتخابــه رئيســًا 
لمجلــس إدارة البنــك فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام ٢٠٠٨. ويتمتــع 
الســيد/ عيســى الســويدي بخبــرة تزيــد علــى عشــرين(٢٠) عامــًا فــي 

مجــال إدارة األصــول واألعمــال المصرفيــة. 

بكالوريوس في االقتصاد.
(جامعة Northeastern University، الواليات المتحدة 

األمريكية).

أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري



عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
رئيس لجنة الحوكمة

عضو لجنة التدقيق واالمتثال

المناصب الخارجية:
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الهالل

رئيس مجلس إدارة شركة الهالل تكافل. 

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمار

السيد/ محمد علي الظاهري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تــم تعيينــه بواســطة مجلــس أبوظبــي لالســتثمار كعضــو فــي مجلــس 
إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري خــالل شــهر مايــو مــن عــام ٢٠٠٧، قبــل 
انضمامــه لمجلــس أبوظبــي لالســتثمار شــغل الســيد/ محمــد الظاهــري 
بجهــاز  العامــة  الخزينــة  إدارة  فــي  العمليــات  مســؤولي  كبيــر  منصــب 

أبوظبــي لالســتثمار. 

 International University of) بكالوريوس إدارة األعمال
America الواليات المتحدة األمريكية ).

برنامج المدير العام
.(Harvard Business School)

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
رئيس لجنة التدقيق واالمتثال

رئيس لجنة التعويضات والموارد البشرية

المناصب الخارجية:
نائب رئيس مجلس إدارة - شركة ُعمان واإلمارات 

لالستثمار القابضة.

عضو مجلس إدارة (فين كورب).

عضو لجنة التدقيق (فين كورب).

عضو مجلس إدارة – سوق أبوظبي العالمي.

مدير تنفيذي – إدارة األسواق الداخلية في جهاز أبوظبي 
لالستثمار.

عضو لجنة االستثمار ولجنة ألفا واإلدارة في جهاز أبوظبي 
لالستثمار.

السيد/ محمد درويش الخوري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تزيــد خبــرة الســيد/ محمــد الخــوري علــى ســبع وعشــرين (٢٧) ســنة 
التنفيــذي  المديــر  منصــب  شــغل  وقــد  األصــول.  إدارة  مجــال  فــي 
لدائــرة العمليــات فــي جهــاز أبوظبــي لالســتثمار منــذ ٣١ مايــو ٢٠١٥ 
ــر التنفيــذي إلدارة األســواق الداخليــة فــي  كمــا تولــى منصــب المدي

جهــاز أبوظبــي لالســتثمار منــذ عــام ٢٠٠٨.

حكومــة  قبــل  مــن  ترشــيحه  تــم   ،٢٠٠٤ عــام  مــن  مايــو  شــهر  وفــي 
أبوظبــي لالنضمــام إلــى عضويــة مجلــس إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري. 
وفــي شــهر إبريــل مــن عــام ٢٠٠٦، انتخبــه مســاهمو بنــك أبوظبــي 
التجــاري لتولــي منصــب عضــو مجلــس اإلدارة. وفــي شــهر مــارس مــن 
عــام ٢٠٠٩، تــم ترشــيحه مــرة أخــرى مــن قبــل حكومــة أبوظبــي لعضوية 
مجلــس إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري وتــم ترشــحه كذلــك فــي مــارس 

٢٠١٥ لعضويــة مجلــس إدارة البنــك. 

 Siena Heights University) بكالوريوس في إدارة األعمال
Michigan، الواليات المتحدة األمريكية).

بكالوريوس العلوم/ أنظمة معلومات الحاسب اآللي 
(Bethune Cookman College، الواليات المتحدة 

األمريكية).

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة الحوكمة

عضو لجنة التدقيق واالمتثال

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات والمغرب للتجارة 

واالستثمارات العامة وشركة يونايتد تينا.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

الرئيس التنفيذي - شركة داس القابضة.

عضو مجلس إدارة شركة سيتي سكيب.

السيد/ خالد ديماس السويدي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ديمــاس  خالــد  الســيد/  بتعييــن  لالســتثمار  أبوظبــي  مجلــس  قــام 
الســويدي عضــوًا فــي مجلــس إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري فــي شــهر 
مــارس مــن عــام ٢٠٠٩ وفــي عــام ٢٠١٢ تــم ترشــيحه وانتخابه بواســطة 
البنــك.  إدارة  مجلــس  لعضويــة  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  مســاهمي 
وكذلــك تــم ترشــيحه وانتخابــه بواســطة مجلــس أبوظبــي لالســتثمار 
الســيد/  ويتمتــع   ٢٠١٥ مــارس  فــي  البنــك  إدارة  مجلــس  لعضويــة 
خالــد الســويدي بخبــرة خمســة عشــر عامــًا تقريبــًا فــي مجــال األعمــال 
المصرفيــة حيــث تولــى العديــد مــن المناصــب اإلداريــة الرفيعــة فــي 

بنــك أبوظبــي الوطنــي وبنــك الخليــج األول.

اإلدارة  معلومــات  أنظمــة  تخصــص  األعمــال،  إدارة  فــي  ماجســتير 
الواليــات   ،Widener University) االســتراتيجي  والتخطيــط 

األمريكيــة). المتحــدة 

٤٠
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عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة التدقيق واالمتثال

عضو لجنة الحوكمة

المناصب الخارجية
كبير مسؤولي العمليات - مجلس أبوظبي لالستثمار.

عضو لجنة التدقيق - شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

عضو لجنة التدقيق - صندوق أبوظبي للتنمية.

السيد/ عمر لياقات 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

فــي  العمليــات  مســؤولي  كبيــر  منصــب  لياقــات  عمــر  الســيد/  يشــغل 
علــى  تزيــد  طويلــة  عمليــة  بخبــرة  ويتمتــع  لالســتثمار.  أبوظبــي  مجلــس 
ــرة مــن المجــاالت تشــمل األعمــال  ثالثيــن (٣٠) ســنة فــي مجموعــة كبي
الماليــة والتدقيــق واإلدارة. وهــو أحــد أعضــاء الفريــق المؤســس لمجلــس 
أبوظبــي  جهــاز  فــي  ذلــك  قبــل  عمــل  قــد  وكان  لالســتثمار  أبوظبــي 
العمليــة  حياتــه  بــدأ  وقــد  ســنة.   (١٩) عشــرة  تســع  لمــدة  لالســتثمار 
المملكــة  فــي  الكبــرى  المؤسســات  مــن  للعديــد  حســابات  كمدقــق 
عمــر  الســيد/  انتخــاب  وتــم  األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات  المتحــدة 
لياقــات بواســطة مجلــس أبوظبــي لالســتثمار لعضويــة مجلــس إدارة بنــك 

.٢٠١٣ ابريــل  شــهر  فــي  التجــاري  أبوظبــي 

محاسب مجاز (زميل) معهد إنجلترا وويلز.

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة الحوكمة

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة مجموعة SSD، شركة أبوظبي البحرية 

التجارية الدولية.

رئيس مجلس إدارة الدانة القابضة.

الشيخ سلطان بن سرور الظاهري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تم انتخاب الشيخ سلطان بن سرور الظاهري لعضوية مجلس 
إدارة بنك أبوظبي التجاري بواسطة مساهمي البنك خالل شهر 

مارس من عام ٢٠٠٩.

 ،Abertay Dundee University) ماجستير إدارة األعمال
المملكة المتحدة).

بكالوريوس األعمال والتسويق (Middlesex University لندن، 
المملكة المتحدة).

المناصب الخارجية:
مدير عام - مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

عضــو مجلــس إدارة - الفــالح للصرافــة، واتحــاد مصــارف  اإلمــارات، 
دولــة   - لالســتثمار  مخــازن  وشــركة  المحــدودة  لالتصــاالت  وتيــن 
الفــالح،  بنــك  إدارة  مجلــس  وعضــو  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

باكســتان. 

ويشغل السيد/ عبدالله المطوع المناصب التالية في اللجان 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة لبنك الفالح:

رئيس لجنة االستراتيجيات والشؤون المالية
رئيس لجنة الموارد البشرية والتعويضات

رئيس لجنة التدقيق
عضو لجنة إدارة المخاطر
عضو لجنة التعويضات

عضو مجلس إدارة سابق وريد تيليكوم المحدودة

السيد/ عبدالله خليل المطوع
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يتمتــع الســيد/ عبداللــه المطــوع بخبــرة عمليــة طويلــة لمــدة تزيــد 
علــى ثالثيــن (٣٠) ســنة فــي مجــال االســتثمارات كمــا يتمتــع بدرايــة 
واســعة فــي مجــاالت الشــؤون الماليــة واإلداريــة. وقــد تــم ترشــيحه 
مــن قبــل مســاهمي بنــك أبوظبــي التجــاري ليشــغل منصــب عضــو 

مجلــس إدارة بالبنــك فــي شــهر مــارس مــن عــام ١٩٩٧.

 University of North) بكالوريوس في إدارة األعمال
Carolina، الواليات المتحدة األمريكية).

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
عضو لجنة التعويضات والموارد البشرية

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري



المناصب الخارجية:

رئيس مجلس إدارة ستاندرد اليف

نائب رئيس مجلس إدارة باركليز بي ال سي

رئيس مجلس إدارة ذا سيتي بالمملكة المتحدة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في وزارة الدفاع بالمملكة 
المتحدة 

عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في ديلويت إل إل بي
عضو مجلس إدارة حملة األسهم الحكومية بالمملكة المتحدة

السيد/ جيري جريمستون
مستشار مجلس اإلدارة

قــام بنــك أبوظبــي التجــاري بتعييــن الســيد/ جيــري جريمســتون مستشــارًا 
الســيد/  ويتمتــع   .٢٠١٣ ينايــر   ١ تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  البنــك  إدارة  لمجلــس 
والخدمــات  المصرفيــة  الصناعــة  مجــاالت  فــي  دوليــة  بخبــرة  جريمســتون 
الماليــة واالســتثمار ويتولــى عضويــة مجلــس إدارة العديــد مــن المؤسســات 

والخــاص. العــام  القطاعيــن  فــي  الكبــرى  والشــركات 

شــغل الســيد/ جريمســتون فــي الســابق منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــرودرز.  فــي  أول  اســتثمار  مصرفــي  ومنصــب  يوكــي"  ســيتي  "ذا 
وقبــل ذلــك، كان أحــد كبــار المســؤولين فــي اتــش أم ترجيــري حيــث 
كان يتولــى مســؤولية الخصخصــة والسياســات المتعلقــة بالمشــاريع 
أعمــال  ســفراء  أحــد  أنــه  علــى  إليــه  وينظــر  للحكومــة.  المملوكــة 

المتحــدة. المملكــة 

 Cass) والمصرفية، الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع
.(Business School , City University, London

بكالوريوس في األعمال من جامعة زايد – أبوظبي.

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
عضو لجنة التدقيق واالمتثال

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

السيدة/ عائشة الحالمي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تشــغل الســيدة/ عائشــة الحالمي حاليًا منصب مدير األبحاث في وحدة 
االســتراتيجيات فــي مكتــب ســمو عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب فــي 
جهــاز أبوظبــي لالســتثمار. وهــي عضــو فــي فريــق األبحــاث االســتراتيجية 
لالســتثمار  أبوظبــي  جهــاز  فــي  المحافــظ  هيكلــة  عــن  المســؤول 
االســتراتيجي  بالتخصيــص  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  عــن  والمســؤول 
والتكتيكــي لألصــول وتــم انتخــاب الســيدة/ عائشــة الحالمــي بواســطة 
مجلــس أبوظبــي لالســتثمار لعضويــة مجلــس إدارة بنــك أبوظبــي التجــاري 

فــي شــهر ابريــل ٢٠١٣.

محلل مالي معتمد CFA، ماجستير العلوم في األعمال المالية 

 ،Northeastern University) ماجستير في الهندسة المدنية
الواليات المتحدة األمريكية).

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو لجنة الحوكمة

المناصب الخارجية
رئيس مجلس إدارة - شركة دار الشرق للتطوير واإلعمار.

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المصاريف الرأسمالية - شركة 
أبوظبي الوطنية للفنادق.

السيد/ خالد حاجي الخوري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

انتخــب مســاهمو بنــك أبوظبــي التجــاري الســيد/ خالــد خــوري لينضــم 
إلــى عضويــة مجلــس إدارة البنــك فــي شــهر إبريــل مــن عــام ٢٠١٢. ومنــذ 
شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠٠٦، يتولــى الســيد/ خالــد خــوري منصــب رئيــس 

مجلــس إدارة شــركة دار الشــرق للتطويــر واإلعمــار.

 Northeastern) بكالوريوس في الهندسة المدنية
University، الواليات المتحدة األمريكية).

٤٢

٤٣



اإلدارة التنفيذية*
اليمين) الى  اليسار  (من 

علي درويش 
رئيس مجموعة الموارد البشرية 

مجموعة  رئيس  اآلن  وهو   ١٩٩٨ عام  منذ  عليا  تنفيذية  مناصب  يتقلد  متمرس  مصرفي 
الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري. بدء السيد/علي مسيرته المهنية في عام ١٩٨٨ 
عندما التحق بالبنك البريطاني للشرق األوسط الذي يعرف حاليًا (أتش أس بي سي). وقبل 
العديد  في  رئيسية  بأدوار  يضطلع  درويش  السيد/علي  كان  التجاري  أبوظبي  ببنك  التحاقه 
من المؤسسات المالية الكبرى مثل ”تمويل“ و“بنك دبي اإلسالمي“ و“بنك أيه بي أن آمرو“. 
مما  البشرية  الموارد  شؤون  إدارة  انظمة  وتحديث  تطوير  مهام  حاليًا  علي  السيد  ويتولى 
اثمر في الحصول على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا إلنجازات البنك في العديد من 

المبادرات وخصوصا في مجال التوطين. 

أروب موكاباداي 
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد.

انضم السيد/أروب موكاباداي إلى بنك أبوظبي التجاري في عام ٢٠٠٥ ويشغل حاليًا منصب 
أروب  السيد/  وكان  لألفراد.  المصرفية  الخدمات  مجموعة  ورئيس  للرئيس  تنفيذي  نائب 
التسويق  ومدير  الثروات  إدارة  لمنتجات  كرئيس  بنك  سيتي  في  سنوات  سبع  أمضى  قد 
بمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وعمل، قبل ذلك، 
مجاالت  في  المناصب  من  العديد  تقلد  حيث  سنوات،  سبع  لمدة  الهند  في  يونيلفر   في 
المبيعات والتسويق كان آخرها مدير أول للمنتجات. يحمل السيد/ أروب شهادة جامعية في 
الكناو  الهندي،  اإلدارة  معهد  من  الماجستير  درجة  على  حاصل  وهو  الميكانيكية  الهندسة 

.(Indian Institute of Management)

سايمون كوبلستون
أمين سر مجلس اإلدارة والمستشار العام لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

بنك  مجموعة  إدارة  مجلس  سر  أمين  منصب  ليتولى  كوبلستون  السيد/سايمون  تعين  تم 
دورهام   جامعة  من  تخرجه  بعد  السيد/كوبلستون  ومارس   .٢٠٠٨ عام  منذ  التجاري  أبوظبي 
التحق  سنوات.  ثماني  لمدة  لندن  مدينة  في  المحاماة  مهنة   (Durham  University)
إدارة  في  كمحامي  عمل  حيث   ٢٠٠٦ عام  في  لالستثمار  أبوظبي  بجهاز  السيد/كوبلستون 
األسواق الناشئة وإدارة االستثمارات اإلستراتيجية والبنية التحتية. يتمتع السيد/كوبلستون 

بخبرة عملية تزيد على ١٨ عامًا في القوانين المالية والمصرفية وقوانين الشركات.
الجوائز  من  عدد  على  مؤخرًا  البنك  حصول  في  فاعل  بدور  كوبلستون  السيد/  ساهم  وقد 

المرموقة تقديرًا لتميز البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال حوكمة الشركات.

عبد الرزاق محمد 
رئيس مجموعة التدقيق الداخلي 

يشغل السيد/عبد الرزاق محمد منصب رئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك أبوظبي 
تمتد  طويلة  عملية  بخبرة  الرزاق  السيد/عبد  يتمتع   .٢٠٠٦ عام  من  فبراير  شهر  منذ  التجاري 
الواليات  في  المرموقة  المؤسسات  من  العديد  في  قضاها  عامًا   (٢٠) عشرين  من  ألكثر 
المتحدة االمريكية مثل بورصة نسداك والهيئة التنظيمية للصناعة المالية. لقد عمل السيد/

وتدقيق  األموال  رؤوس  أسواق  إدارة  مثل  المالية  القطاعات  من  الكثير  في  الرزاق  عبد 
وحوكمة  التنظيمي  واإلشراف  المخاطر  وإدارة  التطبيقات  ومراجعة  المحاسبية  السياسات 
الشركات و يشغل السيد/ عبدالرزاق حاليًا منصب عضو في لجان التدقيق في العديد من 

الشركات في أبوظبي.
جامعة  من  البكالوريوس  درجة  ويحمل  مجاز  قانوني  محاسب  محمد  الرزاق  والسيد/عبد 
واشنطن  واشنطن،  جورج  جامعة  من  الماجستير  درجة  إلى  باإلضافة  سياتل،  واشنطن 

العاصمة، الواليات األمريكية المتحدة. 

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

يتولى  حيث   ٢٠٠٨ عام  في  الماليين  للمسؤولين  كبيرًا  كوهلر  السيد/ديباك  تعين  تم 
اإلستراتيجية.  والعالقات  المستثمرين  عالقات  ودائرتي  المالية  المجموعة  عن  المسؤولية 
وقبل التحاقه ببنك أبوظبي التجاري كان السيد/ديباك قد عمل لمدة خمسة عشر (١٥) عامًا 
في ستاندرد تشارترد بنك. وقبل ذالك عمل السيد/ ديباك كوهلر لمدة اثنى عشر (١٢) عامًا 
كوبرز)  وترهاوس  برايس  (اآلن  كو“  أند  وترهاوس  و“برايس  ويونج“  مؤسستي “إرنست  في 
في منطقة الشرق األوسط في الهند. والسيد/كوهلر هو زميل لمعهد المحاسبين المجازين 

بالهند وعضو منتسب في جمعية رؤساء الخزينة العامة للشركات (المملكة المتحدة).



عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس اإلدارة 

إنضــم الســيد/ عــالء عريقــات إلــى بنــك أبوظبــي التجــاري فــي شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠٠٤، حيــث 
شــغل العديــد مــن المناصــب الرفيعــة بالبنــك قبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي وقــد أصبــح 
عضــوًا فــي مجلــس إدارة البنــك فــي شــهر فبرايــر مــن عــام ٢٠٠٩. وكان الســيد/ عــالء عريقــات 
قــد شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة منــذ عــام ١٩٩١ فــي مؤسســات مصرفيــة مرموقــة 

مثــل ســيتي بنــك وســتاندرد تشــارترد بنــك ومؤسســات ماليــة أخــرى.
ويتولــى الســيد/ عــالء عريقــات العديــد مــن المســؤوليات التــي تتضمــن رئاســة مجلــس إدارة 
التجــاري  أبوظبــي  شــركة  التجــاري:  أبوظبــي  بنــك  فــي  التاليــة  واللجــان  الفرعيــة  الشــركات 
للعقــارات وشــركة أبوظبــي التجــاري للخدمــات الهندســية وشــركة ابوظبــي التجــاري لــألوراق 

الماليــة وشــركة إتمــام واللجنــة التنفيذيــة لــإلدارة ولجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان.

كيفن تايلور
رئيس مجموعة الخزينة واالستثمار 

التحــق الســيد/كيفن تايلــور ببنــك أبوظبــي التجــاري فــي عــام ٢٠٠٩ ليتولــى منصــب رئيــس 
الخزنــة واالســتثمار بعــد أن كان قــد تولــى العديــد مــن المناصــب الهامــة فــي جميــع مجــاالت 
أعمــال الخزينــة العامــة والمخاطــر لــدى مؤسســات عالميــة مرموقــة مثــل الشــركة األمريكيــة 
للتأميــن علــى الحيــاة (اليكــو) وســيتي جــروب ووســتباك بنــك وميريــل لينــش.  كمــا يتــرأس 
الســيد/ تايلــور لجنــة األســواق الماليــة التابعــة التحــاد مصــارف اإلمــارات. وفــي بنــك أبوظبــي 
التجــاري، يتولــى الســيد/ تايلــور المســؤولية عــن ٤٠ موظفــًا فــي المكاتــب األماميــة يضطلعــون 
بعمليــات صــرف العملــة والمبيعــات وتــداول المشــتقات الماليــة واألوراق الماليــة ذات الدخــل 
الثابــت واالســتثمارات باإلضافــة إلــى أفــراد فــرق تحليــل األســواق الماليــة والميزانيــة العموميــة 

كمــا أن الســيد/ كيفيــن عضــوًا فــي مجلــس إدارة جلــف كابيتــال.
يحمل السيد/كيفن درجة ماجستير إدارة األعمال من جامعة ماكوايري في أستراليا.

جيري مولنكرامر 
رئيس مجموعة العمليات التنفيذي

تــم تعييــن الســيد/ جيــري مولنكرامــر بعــد عمليــة االســتحواذ الناجــح علــى مجموعــة األعمــال 
المصرفيــة لألفــراد فــي رويــال بنــك أوف ســكوتالند فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
خــالل عــام ٢٠١٠ ليشــغل المنصــب المســتحدث لرئيــس العمليــات التنفيــذي لمجموعــة بنــك 
أبوظبــي التجــاري. وكان الســيد/ جيــري يشــغل قبــل ذلــك منصــب كبيــر المســؤولين التنفيذييــن 
فــي رويــال بنــك أوف ســكوتالند بمنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وذلــك منــذ عــام ٢٠٠٨ 
بعــد أن كان مديــرًا تنفيذيــًا لدائــرة خدمــات المجموعــة فــي بنــك أيــه بــي أن أمــرو، حيــث تقلــد 
قبــل ذلــك العديــد مــن المناصــب اإلداريــة الرفيعــة فــي دائــرة الخدمــات المصرفيــة للشــركات. 
ويحمــل الســيد/ جيــري شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة كالفورنيــا ودرجــة ماجســتير فــي إدارة 

األعمــال ودرجــة الماجســتير فــي تقنيــات معلومــات األعمــال مــن جامعــة روتــردام لــإلدارة.

كولين شون فراسير
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات.

الســيد/كولين فراســير، حاصــل علــى درجــة ماجســتير اآلداب فــي االقتصاديــات الماليــة مــن 
جامعــة دانــدى (University of Dundee) وقــد تــم منحــه جائــزة بــوي التذكاريــة لتفوقــه 
فــي الدارســة. وهــو عضــو منتســب فــي معهــد المصرفييــن المجازيــن وحاصــل علــى زمالــة 
الجمعيــة الملكيــة للفنــون. التحــق الســيد/كولين فراســير بالعمــل لــدى بنــك باركليــز عــام ١٩٩٢ 
ــرًا  حيــث تولــى العديــد مــن المســؤوليات كمصرفــي دولــي. وفــي عــام ٢٠٠٧ تــم تعيينــه مدي
لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي بنــك باركليــز فــي منطقــة مجلــس التعــاون 
الخليجــي وبعــد عــام واحــد انتقــل إلــى بنــك أبوظبــي التجــاري ليشــغل منصــب رئيــس مجموعــة 

الخدمــات المصرفيــة للشــركات.

كيشور راو نيامبالي
كبير مسؤولي المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

انضــم السيد/كيشــور إلــى بنــك أبوظبــي التجــاري فــي شــهر يوليــو عــام ٢٠٠٩ ليشــغل منصــب 
كبيــر مســؤولي المخاطــر. ويتمتــع الســيد كيشــور راو باكثــر مــن خمــس وثالثــون (٣٥) عامــًا فــي 
العديــد مــن البنــوك العالميــة واإلقليميــة فــي مجــال اإلئتمــان وادارة المخاطــر،  وكان الســيد/
كيشــور قــد بــدء حياتــه العمليــة بالعمــل فــي ســتايت بنــك أوف إنديــا بالهنــد حيــث أمضــى 
اثنــي عشــر(١٢) عامــًا فــي مناصــب مختلفــة. كمــا أمضــى ثالثــة عشــر(١٣) عامــًا فــي بنــك أيــه 
بــي إن آمــرو حيــث تولــى العديــد مــن المهــام الدوليــة فــي آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية. 
ــر مســؤولي االئتمــان والمخاطــر لــدى بنــك المؤسســة العربيــة  كمــا كان يشــغل منصــب كبي
المصرفيــة. وهــو اآلن عضــو بلجنــة اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان المنبثقــة 
عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة التحصيــل اإلداري المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة األصــول 

وااللتزامــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
وبصفتــه كبيــر مســؤولي المخاطــر، تــم تكلفيــه بوضــع إطــار عمــل واضــح للتعامــل مــع المخاطــر 
وتطبيــق كافــة تلــك اإلجــراءات والتوســع فيهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن إجــراءات العمــل. وهــو 

محاســب تكاليــف وأميــن ســر مجــاز حامــل درجــة جامعيــة فــي الفيزيــاء.

*تم تغيير تسميات المناصب أعاله في عام ٢٠١٤ لتشمل “المجموعة“ في التسمية.
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