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Message from the CEO

We, at ADCB, are pleased to present our third Corporate Social Responsibility 

Report, produced as an outcome of our commitment and constant support to 

CSR principles. This report sets out ADCB’s core values and high standards of 

ethics through which we ensure conducting responsible business. 

ADCB, as one of the UAE’s leading banks, is dedicated to being a world-

class corporate citizen by delivering innovative products and services to 

our customers and outstanding returns with exceptional values to our 

shareholders. With every business and operation we do in ADCB, we endeavor 

to take our part in making the world a better place.

Through this report, we attempt to regularly and transparently communicate 

our CSR achievements, which we are proud of. In spite of the severe business 

environment witnessed during 2009, we still commit ourselves to Corporate 

Responsibility and strive to keep our vision clear and action evident. Corporate 

Responsibility for ADCB is not a separate behavior; it is an inseparable part of 

our operations that helps us accomplish sustainable business success.

Ala’a Eraiqat

Chief Executive Officer

ADCB in 
Community 
Support & 
Philanthropy

Blood Donation Drive 

organized by ADCB 
Abu Dhabi Commercial Bank in partnership with the Abu Dhabi Blood Bank 

launched a “Blood Donation Drive” that took place in August 2009, outside 

the ADCB Head Office in Al Salam Street. The drive was a success and the 

willingness of the donors to contribute towards saving lives was inspiring. 

Giving blood takes very little time and effort, yet it can really save a life.

ADCB’s efforts to organize this initiative come as a result of the Bank’s 

commitment towards the community as one of the Bank’s core priorities. 

The initiative came in an attempt to further increase ADCB’s contribution 

and constant support of the community it serves, drawing people’s 

attention to such important program and increase awareness of the 

significance of blood donation.



The blood donation drive was organized as one of ADCB’s Corporate 

Social Responsibility (CSR) initiatives in response to the increasing 

demand for blood in the UAE to treat blood disorders such as blood 

cancer, thalassemia, sickle cell, and anemia as there is no substitute 

for blood. The initiative was further supported by customers who have 

stepped up in expression of their awareness of the importance of such 

drive in helping the community.
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ADCB partakes in ENDPOVERTY 
2015 Millennium Campaign
As part of its commitment to support the community it serves, ADCB 

sponsored the “Stand Up & Take Action” – the UN ENDPOVERTY 2015 

Millennium Campaign. The “Stand Up & Take Action” Challenge for 

2009 brought attention to the issue of extreme poverty and hunger. 

Launched in 2006, as part of the United Nations Millennium Campaign,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Stand Up” challenges are organized around the world by Governments 

and NGOs and aim at getting civilians to stand up on designated dates 

in support of the UN Millennium Development goals.

The three days allocated for this year’s challenge were 17th, 18th and 

19th October, 2009. On each day, most of ADCB staff from different 

departments and branches across the UAE 

gathered and stood up to read the pledge 

to uphold the campaign and inspire people 

from around the world to take action in 

support of the Millennium Development 

Goals.

“We, at ADCB, are proud to be part of this 

global initiative, through which we confirm 

our dedication and commitment to support 

the campaign’s goals to offer a cross-

cutting framework for reporting on issues 

of poverty, development, health, education, 

environment, trade and debt relief. ADCB’s 

contribution is driven by our belief in the 

importance of our social responsibility 

towards the community we serve,” Mr. Ala’a 

Eraiqat, Chief Executive Officer of Abu Dhabi 

Commercial Bank stated.



“Dad... Tell me about 
Zayed Al Khair”
ADCB contributes to the  

World Book Day
On the occasion of the World Book Day and out of 

its keenness to meet its social responsibilities and to 

disseminate awareness among young generations 

of our nation and the invaluable contributions of the 

late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder 

of the modern day UAE, ADCB sponsored one of the 

most inspiring and valuable books titled “Dad… Tell me 

about Zayed Al Khair…” 

The book depicts the biography and life story of a 

great visionary leader who was able to, through his 

strong will and undeterred determination, convert 

bare deserts into green heavens and to lead his nation 

to keep pace with the latest trends of contemporary 

civilization. The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 

Job Opportunities 
for UAE Nationals
offered by ADCB
In Careers UAE 2009

ADCB participated in the Careers UAE - the 9th annual exhibition 

that took place at the Dubai International Convention and 

Exhibition Centre in March 2009. The exhibition was organized 

by the Dubai World Trade Centre, in cooperation with TANMIA, 

had also left behind a legacy of footprints to be followed by the younger generations in their pursuit of prosperity and 

strengthening their country.

The sponsorship of the publication and distribution of this book is a token of the Bank’s appreciation and gratitude to 

the late great leader. It is an attempt to leverage the UAE’s younger generations the awareness of their history and 

introduce them to some of the uncountable landmarks characterizing the march of the late Shثikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan towards laying the foundations and pillars of an outstanding state.

The Bank distributed copies of this useful book to several authorities such as Ministry of Culture, Youth and Social 

Development, Abu Dhabi Educational Institution and Family Development Foundation in celebration of the World Book 

Day and in pursuit of the Bank’s support to the cultural and literary movements.
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Emirates Nationals Development Programme, Higher Colleges 

of Technology, Zayed University, and UAE University. 

Careers UAE Exhibition provided a favorable atmosphere for 

educational and training institutions and employers to discuss 

ways and means of matching up the present education and 

training outcomes to the actual needs of the labor market. 

Careers UAE Exhibition offered a viable platform for companies 

and institutions from both the private and public sectors to 

meet up and source the best talent available in the market.

Emphasizing ADCB’s commitment to the Government’s 

Emiratization strategy, Mr. Sultan Al Mahmoud, Head-Human 

Resources Department - ADCB, said: “The Bank’s participation 

in Careers UAE 2009 underlines our constant dedication to 

creating job opportunities within the wide spread branches 

of the Bank for UAE Nationals with the right skills and 

qualifications. ADCB has always been proud of its steady 

strides in the implementation of its strategic plan to increase 

the percentage of the UAE National professionals and 

talented employees among its personnel.” 

Careers UAE 2009, the UAE’s premier recruitment event in 

the banking and financial sector acts as a platform that bring 

together talented UAE Nationals from all fields to meet and 

interact with officials of top organizations in the country. 

ADCB’s recruiting officers were present at the exhibition 

to meet directly with the candidates and applicants willing 

to begin with ADCB in their career journey, offering them 

professional career advices and recommendations.

“ADCB is committed to the Emiritization strategy, reflected 

by the Bank’s numerous initiatives to attract, train and retain 

high caliber UAE Nationals across all levels of the Bank.”  

Mr. Sultan concluded.

In sustenance of Charity 
Causes & Humanitarian 
Efforts
ADCB participates in  
“Knights of Giving” Drive 

Abu Dhabi Commercial Bank partook in the Ramadan 

Donations Campaign “Knights of Giving” launched by 

the Red Crescent Authority during Ramadan 2009 

through its contribution of AED 100,000 to support 

the charity activities of the Red Crescent Authority 

in and outside the UAE. ADCB decided to donate 

this amount to uphold the humanitarian and charity 

activities of the Red Crescent in this Holy month of 

the year. This humanitarian campaign holds all the 

inspiring implications that are a true reflection of the 

spirit of mutual aid and collaboration in Islamic society, 

particularly in the Holy Month of Ramadan.

This initiative comes in line with the Bank’s strategy 

to emphasize supporting humanitarian causes in the 

poor and developing countries by cooperating with 

the Red Crescent. The donation comes within the 

framework of the UAE’s continuous efforts to help 

the afflicted and the needy people across the world.



ADCB upholds 
“A Ramadan to Remember”
In line with its endeavors to support the community it serves, ADCB sponsored a Special Event for Orphans “A Ramadan 

to Remember” which took place throughout the entire month of Holy Ramadan at the Cristal Hotel Abu Dhabi.

The memorable Ramadan event for 25 children was full of fun, excitement and compassion, and it was a good 

chance to give away something more valuable and true, mirroring the spirit of Ramadan. ADCB has always 

been a leader in supporting similar initiatives as part of its social responsibility. This sponsorship comes in 

the Holy Month of Ramadan for the benefit of the orphans as an indication of the Bank’s interest to support  

this community.

“Our participation in these memorable days of ‘A Ramadan to Remember’ with orphans is driven by our belief in the 

importance of shouldering our responsibility towards the community we serve. Through this special event, we confirm 

our dedication to support and develop effective programs and events for a segment of society in real need of care and 

attention. Our ultimate goal is to help drawing an everlasting smile on the orphans’ faces.” Ala’a Eraiqat, Chief Executive 

Officer, Abu Dhabi Commercial Bank said.

ADCB signs MOU
with Red Crescent
ADCB Meethaq - the Islamic Banking Division of ADCB and the Red Crescent tied up towards the launch of  

“ADCB Meethaq Islamic Credit Card”; the first of its kind in the UAE with an objective to promote Social Responsibility. 

ADCB Meethaq, since its inception in September 2008, has positioned itself on responsible banking through transparent 

Shari’ah compliance, solid values and a true belief in contributing to the greater good of our society. 

With its highly anticipated product “the Islamic Credit Card”, ADCB Meethaq has strengthened its ideology by positioning 

its Islamic Credit Card as a Socially Responsible Card by tying up with Red Crescent. The proposition articulates that 

every card taken by a customer will secure a contribution to Red Crescent. Moreover each transaction made on the 

card will also render a contribution, which will be given to Red Crescent. The unique aspect of this program is that all 

donations are given by ADCB Meethaq from its own profit without any deduction from the cardholder’s account.

“ADCB Meethaq’s promise to its customers is to ensure 

that their banking experience remains at the highest 

level of quality, service and convenience while assuring 

the comfort of full Shari’ah compliance.“ Mr. Ala’a 

Eraiqat, CEO of ADCB said.

This offer makes ADCB Meethaq Credit Card the most 

powerful and complete credit card in the UAE. ADCB 

and Red Crescent would explore further avenues to 

strengthen this partnership in the future.
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GREEN ADCB
supports Earth Hour
Abu Dhabi Commercial Bank played an active part in the initiative to switch 

off the lights and equipment of its head office building located on Salam 

Street for a period of one hour on March 28th at 8:30 pm as a powerful 

message for a needful action against the threat of global warming. 

ADCB’s participation in the Earth Hour global initiative comes as a  

result of a series of activities that have been set to increase awareness 

on global warming and its effect on the environment while reducing our 

carbon footprint. 

Mr. Ala’a Eraiqat, CEO, ADCB said, “In realization of our social responsibility 

towards the community and the environment, we decided to participate in 

the Earth Hour to encourage other organizations to take concrete steps 

to reduce their impact on global warming, which is currently a critical issue 

facing all of us, and so much more needs to be done in this regard.”

In 2009, the Earth Hour has reached its next level, with the goal of  

1 billion people switching off their lights as part of a global vote. Unlike any 

election in history, it is not about what country you’re from, but instead, 

what planet you’re from. VOTE EARTH is a global call for action for every 

individual, every business, and every community. Over 74 countries and 

territories have pledged their support to VOTE EARTH during Earth Hour 

2009, and this number is growing everyday.

ADCB & 
Environment

EAD and ADCB-IBD
to cooperate in promoting 
Environmental 
Awareness
The Environment Agency-Abu Dhabi (EAD) and ADCB 

Meethaq, the Islamic Banking Division of ADCB, 

signed a Memorandum of Understanding in the field 

of environmental awareness. In keeping with the  
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MoU, EAD will provide its expertise to ADCB to strengthen the Bank’s 

contribution to raising environmental awareness and promoting responsible 

consumerism amongst its clients. Awareness will be raised for various 

challenges Abu Dhabi Emirate is presently facing and what people can do to help  

the environment. 

ADCB’s initiative reflects the Bank’s commitment to protecting the environment 

and to contributing to the achievement of sustainable development within 

the Emirate of Abu Dhabi. 

ADCB Meethaq has strengthened its ideology by positioning its Islamic credit 

card as a Socially Responsible Card promoting Humanitarian and Charitable 

Causes, Education, and most importantly prompting the customer to be 

environmentally responsible through noble deeds and actions. The offer 

positions the Meethaq credit card as the first of its kind to be offered in the 

UAE, covering all aspects of the customer’s material and social values.

The two organizations agreed to combine forces and implement a 6-month 

Green Investment awareness campaign. The campaign targets ADCB Meethaq 

Credit Card customers and other account holders to encourage them to 

contribute towards Green Investment projects. 

As part of the awareness and education campaign, customers would be 

educated on the impact their daily routine has on the environment. These 

messages would be communicated through multiple customer touch points 

and across various delivery channels. These include welcome kits containing 

recyclable leaflets, SMS messages, monthly statements via e-mail and other 

regular collaterals. 

Moreover, the two organizations will jointly produce an educational booklet 

that would help inform ADCB cardholders about environmental friendly 

products available in the local market. Special offers at jointly identified 

merchant establishment will then be offered to ADCB customers to choose 

wisely and purchase these environmental friendly products.

GREEN ADCB
supports Environment 2009
Exhibition & Conference
Abu Dhabi Commercial Bank announced its sponsorship to the Environment 2009 Exhibition & 

Conference held under the patronage of His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President 

of the United Arab Emirates in January, 2009 at Abu Dhabi National Exhibition Centre. Environment 

2009, the only comprehensive environment show in the region, provides an ideal platform to 

leverage substantial business opportunities presented by Government measures to addressing  

environmental concerns.
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ADCP undertakes 
Green Initiative
During 2009, Abu Dhabi Commercial Properties 

had set about a plan to reduce electricity power 

costs, improve carbon footprint and operate a 

sustainable facility management service at ADCB 

properties. At the outset, energy saving solutions 

are implemented to be more efficient with the 

use of electricity in the Bank’s premises.

The plan included operating efficient light 

use, turning lights off out of hours, operating 

night time reduction on air conditioning usage, 

implementing downtime on illuminated signage, 

reducing carbon footprint of printers and ensuring 

staff to switch off PCs when not in the office.

The result of the initiative resulted in a reduction 

of over 30% in power usage at the ADCB head 

office at Al Salam Street.

The initiative was driven by all staff, accepting 

a sustainable outlook to efficient energy use 

for the benefit of not only the Bank but the 

community at large along with the environment. 

This awareness forms part of the culture of ADCB 

staff. This drive dovetails with the reduction 

in paper usage and recycling of all paper waste 

which commenced in late 2008.

ADCB
Goes GREEN
As an environment friendly initiative from ADCB, the 

e-Statement services from ADCB@ctive Internet 

Banking has been launched. This free and secure 

service automatically sends the customer regular 

statements by e-mail instead of conventional post. 

By making the simple switch to e-Statements, 

ADCB will help save trees, which is great news for 

the environment.

In realization of ADCB’s social responsibility towards 

the community in which the Bank operates, Abu Dhabi 

Commercial Bank decided to participate in the Environment 

2009 Exhibition & Conference by sending out a green plant 

for each visitor to reflect ADCB’s message of the importance 

of taking care of the environmental elements and drawing 

the public’s attention to important environmental issues. 

With the environment moving to the Banks’ top priorities, 

ADCB found it fundamental to take part in this environmental 

knowledge exchange and business networking event.

Environment 2009 was a meeting-point for major decision-

makers, suppliers, innovators and thinkers thus paving the 

way for major business opportunities through discussion 

and formulation of solutions and strategies. The show 

was a comprehensive event where companies from all over 

the world offered solutions on key environmental issues 

confronting the Middle East such as water and waste 

management, harnessing renewable energy, pollution control 

and sustainable development.



ADCB sponsors
Falcon Racing Team
Within the framework of its endeavors to endorse its role as a corporate 

citizen, ADCB sponsored the Falcon Racing Team; the only Abu Dhabi 

based racing team (non-profit) in the UAE GT Championship (UAEGTC) 

- the UAE’s premier sports car championship that took place in October 

2009 at Dubai Autodrome. The growing championship with over 15 

nationalities and over 35 cars represents the most direct link to the 

international racing ladder for aspiring sports car drivers.

“ADCB is not a new name in the field of sports in the UAE. As early as 

2005, ADCB was the main sponsor of Al Ain Football team throughout 

one of the most powerful seasons. This time we are proud to support 

the Falcon Team; the first and only team based in Abu Dhabi partaking 

in the UAE Touring Car Championship. We wish the team best of luck.” 

ADCB CEO, Ala’a Eraiqat said.

Falcon Racing Team comprises Khaled Al Qubaisi, Saif Al Assam, and 

Barhoum Salloum, all born and raised in Abu Dhabi, and are among the 

most talented drivers from the Middle East with extensive trials and 

competitions in the UK, Germany and UAE.

ADCB
& Sports
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ADCB sponsors  
Armed Forces Officers Club 
Tournament 2009
ADCB took the initiative to sponsor the Armed Forces Officers Club 

13th Ramadan Championship 2009, held during the Holy Month 

of Ramadan, where different international athletes participated, 

representing their countries in such a prominent sports event.

“We are delighted to be associated with the Armed Forces 

Officers Club 13th Ramadan Championship 2009 as part of our 

commitment to uphold the communities in which we do business. 

This tournament is considered one of the few important sporting 

events in the UAE. We will pursue our support to such events.” 

ADCB CEO, Ala’a Eraiqat said.



ADCB
in Economy

ADCB partakes in 
UAE Global Investment Forum
Abu Dhabi Commercial Bank participated as a co-sponsor in the 2nd 

Annual UAE Global Investment Forum organized by the Department 

of Planning and Economy – Abu Dhabi and Institutional Investor 

Conferences held in April 2009 at the Emirates Palace Hotel in  

Abu Dhabi. 

The Forum provided a platform for the business leaders of the UAE 

to meet and discuss how best to use the capital markets for their 

investment and financing needs. It also shed light on the economic 

plans of the Government and the current investment opportunities 

available in the UAE brought by the further diversification of 

our economy.

Mr. Ala’a Eraiqat, CEO of ADCB said, “As a co-sponsor of this important 

event, we are aiming to enhance the position of the United Arab 

Emirates as a major investment destination and to further expand 

our relations with potential associates and customers. We consider 

ourselves partners to all ambitious development plans adopted by the 

Government, hence came our decision to participate in this leading 

event in the UAE and the region.” 

The UAE Global Investment Forum brought together over 400 

international, regional and local investors with financial intermediaries, 

high-profile Government officials and key decision-makers from 

the nation’s leading companies to discuss prospects of industry, 

infrastructure and tourism as well as real estate investment 

opportunities in the regional and global markets.
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ADCB 
sponsors the 
9th Annual Business 
Groups Forum
Abu Dhabi Commercial Bank sponsored the 9th Annual Abu Dhabi-based 

Business Groups Forum under the Patronage of General H.H. Sheikh 

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince and Deputy Supreme 

Commander of the UAE Armed Forces. The 9th Annual Business Groups 

Forum titled “Celebrating Culture Over Time” was organized by the Abu 

Dhabi Chamber of Commerce & Industry in conjunction with the Palestinian 

and Canadian Business Groups in November, 2009 at the Rotana Beach 

Hotel in Abu Dhabi.

Decision to sponsor this strategic event was endorsed by ADCB to boost 

the private-sector communities and businesses and to enhance the 

Emirate’s economic future to achieve sustainable growth in all fields.” Mr. 

Colin Fraser, Head of Wholesale Banking Group, ADCB said.

Through partaking in this forum, ADCB endeavors to provide a platform 

to the business leaders, Government officials, investors and experts from 

different countries of the world to meet and discuss different business 

opportunities in the UAE, boosting mutual relations and strengthening 

bonds of joint co-operation.



ADCB
& Employees

The Learning & Organizational Development Department within ADCB 

has undertaken many initiatives during the year 2009 to improve the 

staff skill base, satisfaction and motivation. One of the most important 

initiatives was the first ADCB Business Seminar held in June 2009, at 

the Head Office, for 45 managers from the talent pool. The purpose 

of the event was to provide these employees with the opportunity 

to further develop and broaden their market knowledge and  

understanding of ADCB, have their questions answered by business 

experts and meet colleagues from different parts of the organization. 

The seminar was opened by the CEO, followed by presentations from 

three senior executives: Kevin Taylor - Group Head of Treasury & 

Investments who provided a Business Update on Global and Regional 

Economies and discussed implications for ADCB;  Leigh Bracken - 

Portfolio Director of Strategic Programs who discussed Increasing 

Efficiency through a Leaner and More Effective Organization and Arup 

Mukhopadhyay - Head of Consumer Banking Group, who debated with 

the audience the value of Marketing in a Downturn. To name but a few 

of such employee development programs, the Learning & Organizational 

Development Department held also Tatweer Workshop, Tafani 2009, 

Leadership Essentials and ADCB Workshop, which were attended by 

a number of ADCB employees who found the programs valuable and 

enjoyable at the same time.



قامت إدارة التعّلم والتطوير المؤسسي في مجموعة الموارد البشرية في 

لتحسين   ٢٠٠٩ عام  خالل  المبادرات  من  العديد  بتطبيق  التجاري  أبوظبي  بنك 

التي  البيئة  عن  رضاهم  مستويات  ورفع  وتحفيزهم،  الموّظفين،  مهارات 

يعملون فيها، ومساعدتهم على التطّور المهني في مختلف مجاالت العمل 

الدراسية في  الحلقة  المبادرات في  المصرفي. وقد تمّثلت إحدى أهم تلك 

عام  من  يونيو  شهر  خالل  التجاري  أبوظبي  بنك  نّظمها  التي  األعمال  مجال 

٢٠٠٩ في مبنى المركز الرئيسي للبنك بحضور ٤٥ مديرًا مسؤواًل بالبنك. وكان 

معرفتهم  لتطوير  البنك  لموّظفي  فرصة  توفير  الدورة  هذه  من  الهدف 

باألسواق، وإدراكهم ألهمية الدور الذي يضطلع به بنك أبوظبي التجاري في 

التنمية االقتصادية المستدامة،  بالدولة، وتحقيق  القطاع المصرفي  خدمة 

على  بالرّد  المصرفية  الصناعة  مجال  في  الخبراء  كبار  من  عدد  قام  حيث 

بزمالئهم  لاللتقاء  أيضًا  الفرصة  لهم  ُأتيحت  كما  واستفساراتهم،  أسئلتهم 

من مختلف قطاعات األعمال بالبنك. وقد افتتح الرئيس التنفيذي هذه الحلقة 

الدراسية، وقام بعد ذلك ثالثة من كبار المدراء التنفيذيين بالبنك بتقديم ثالثة 

عروض تتناول مجال أعمال كل منهم، حيث قّدم السيد/ كيفن تايلر، رئيس 

مجموعة الخزينة واالستثمار، عرضًا عن آخر المستجّدات في مجال األعمال، 

وآثار تلك المستجّدات على االقتصادات العالمية واإلقليمية، وتأثيرها على بنك 

أبوظبي التجاري. وقّدم السيد/ ليه براكين، مدير البرامج االستراتيجية، عرضًا 

ناقش فيه كيفّية رفع مستويات الكفاءة من خالل تنظيم إداري أكثر فاعلية. 

وكانت المداخلة الثالثة للسيد/ أروب ماخوبادي، رئيس الخدمات المصرفية 

لألفراد، الذي ناقش الحضور حول قيمة أعمال التسويق خالل فترات الكساد 

المؤسسي  والتطوير  التعّلم  وحدة  مبادرات  اشتملت  وقد  األعمال.  وتراجع 

على العديد من الفعاليات الهامة األخرى مثل ورشة عمل “تطوير”، وبرنامج 

“تفاني” لعام ٢٠٠٩، وورشة عمل بعنوان “مبادئ القيادة وبنك أبوظبي التجاري”، 

وهي الفعاليات التي شارك فيها عدد كبير من موّظفي بنك أبوظبي التجاري 

الذين عّبروا عن امتنانهم إلدارة البنك إلتاحة هذه الفرصة لهم لالستفادة من 

هذا الكّم الكبير من المعلومات المفيدة.

بنك أبوظبي التجاري 
والموّظفون



بنك أبوظبي التجاري يرعى 
ُمنتدى مجموعة األعمال 

السنوي التاسع
الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الرعاية   تحت 

 أبو ظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسّلحة، عقد ُمنتدى مجموعة األعمال في 

أبوظبي اجتماعه السنوي التاسع. وقد أعلن بنك أبوظبي التجاري عن مشاركته 

بالتعاون  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  نّظمته  الذي  االجتماع  هذا  رعاية  في 

روتانا  فندق  في   ٢٠٠٩ نوفمبر  في  والكندية  الفلسطينية  األعمال  مجموعة  مع 

الشاطىء أبوظبي تحت شعار “االحتفاء بالتطّور الحضاري”.

الخدمات  مجموعة  رئيس  فرايسر،  كولين  السيد/  قال  المناسبة،  وبهذه 

الحدث  هذا  برعاية  التجاري  أبوظبي  بنك  قرار  جاء  “لقد  للشركات  المصرفية 

والمؤسسات  األعمال  قطاع  دعم  إلى  الرامية  البنك  الستراتيجية  تطبيقًا  الهام 

والتطّور  المستدامة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  تساهم  التي  والمشاريع 

آمنًا  مستقباًل  يضمن  بما  والمجاالت،  القطاعات  جميع  في  السريع  المستقبلي 

لألجيال القادمة ويوّفر فرص العمل في الدولة”.

البنك  مساعي  إطار  في  الُمنتدى  هذا  في  التجاري  أبوظبي  بنك  مشاركة  تأتي 

والمستثمرين  الحكوميين  والمسؤليين  األعمال  قادة  اللتقاء  منّصة  لتوفير 

من مختلف دول العالم، لمناقشة فرص األعمال واالستثمار المتاحة في دولة 

اإلمارات وسبل االستفادة من تلك الفرص، فضاًل عن ما ينشأ عن ذلك من ترسيخ 

للعالقات بين جميع األطراف وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشتَرك، بما يحّقق 

أفضل المصالح لجميع األطراف المشاركين والمعنّيين.

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



بنك أبوظبي التجاري يرعى
ُملتقى اإلمارات لالستثمار 

الدولي الثاني
لالستثمار  اإلمارات  ُملتقى  في  رئيسي  كراعي  التجاري  أبوظبي  بنك  شارك 

أبريل  في  أبوظبي   - واإلقتصاد  التخطيط  دائرة  نّظمته  الذي  الثاني  الدولي 

٢٠٠٩ في فندق قصر اإلمارات. 

كخطوة  جاءت  الهام  الُملتقى  هذا  في  التجاري  أبوظبي  بنك  مشاركة  إّن 

االقتصاد  مجال  في  الحيوي  الحدث  هذا  دعم  في  البنك  مسيرة  لمواصلة 

بدولة اإلمارات، ونتيجة للقناعة الراسخة بضرورة تسليط الضوء على التحديات 

العام  العربية المتحدة خالل  التي سيواجهها اقتصاد دولة اإلمارات  والفرص 

االقتصادية  القاعدة  لتنويع  الرامية  الحكومية  الخطط  ظل  في  القادم 

النفطية، والتي جعلت من اقتصاد اإلمارات أكثر  المستدامة للقطاعات غير 

ديناميكية على المستوى العالمي.

وقال السيد/ عالء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري“من خالل 

مشاركتنا كراعي لهذا المؤتمر االستراتيجي، يهدف بنك أبوظبي التجاري إلى 

تعزيز مكانة دولة اإلمارات كوجهة استثمارية رئيسية، وبناء عالقات وطيدة 

شركاء  أنفسنا  نعتبر  التجاري  أبوظبي  بنك  في  نحن  جدد.  وعمالء  شركاء  مع 

المنطلق،  هذا  ومن  اإلمارات.  لدولة  الطموحة  التنموية  الخطط  جميع  في 

جاء قرارنا بالمشاركة في هذا الحدث الريادي”.

وضمن فعاليات الُملتقى، قام عدد من المسؤولين وصّناع القرار الرئيسيين 

في هيئات وشركات إماراتية رائدة بالتحّدث عن آفاق الصناعة والبنية التحتية 

لمناقشة  الفرعيين  المنّظمين  ِقَبل  من  جلسات  عقد  تّم  كما  والسياحة، 

فرص االستثمار والتحديات في مجال االستثمار العقاري والتمويل. 

االستثماريين  المستشارين  بين  للحوار  جلسات  عّدة  الُملتقى  وشهد 

والممّولين الدوليين حول اآلفاق المستقبلية ألسواق المال العالمية وفرص 

االستثمار في األسواق اإلقليمية والعالمية. 

بنك أبوظبي التجاري 
في قلب االقتصاد



بنك أبوظبي التجاري يرعى 
دورة نادي ضّباط القوات

المسّلحة لعام ٢٠٠٩
لنادي  عشرة  الثالثة  الرمضانية  الدورة  برعاية  التجاري  أبوظبي  بنك  بادر 

عام  المعّظم  رمضان  شهر  خالل  ُأقيمت  التي  المسّلحة  القوات  ضّباط 

جاؤوا  الذين  الدولّيين  الرياضّيين  من  كبير  عدد  فيها  شارك  والتي   ،٢٠٠٩

لتمثيل دولهم في هذا الحدث الرياضي المرموق.

لبنك  التنفيذي  الرئيس  عريقات،  عالء  السيد/  عّلق  المناسبة،  وبهذه 

أبوظبي التجاري قائاًل “يسّرنا التعاون مع نادي ضّباط القوات المسّلحة في 

إقامة البطولة الرمضانية الثالثة عشرة لعام ٢٠٠٩. وتأتي هذه المشاركة 

إلى  الهادفة  الفعاليات  االلتزام بدعم كافة  الدائم على  في إطار حرصنا 

خدمة المجتمع الذي نعمل فيه، حيث ُتعتَبر هذه الدورة واحدة من أهم 

الفعاليات الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة”.

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



بنك أبوظبي التجاري يرعى 
فريق الصقور لسباق السيارات

قام بنك أبوظبي التجاري بدعم ورعاية فريق الصقور لسباق السيارات، وهو 

الفريق الوحيد لسباق السيارات المّكون من هواة ُيقيمون في إمارة أبوظبي، 

دبي  مضمار  على  ُأقيمت  التي  اإلمارات  تي  جي  بطولة  في  شارك  والذي 

أوتودروم في أكتوبر ٢٠٠٩، حيث شهدت البطولة منافسة ُمحتِدمة بين أبرز 

السائقين من ١٥ دولة وأكثر من ٣٥ سيارة، في جولة تمّثل إحدى أهم الجوالت 

سائقي  جميع  يطمح  التي  الدولية  المسابقات  سلم  بارتقاء  ارتباطًا  وأكثرها 

السيارات الرياضية إلى االشتراك فيها.

ويقول السيد/ عالء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري “إّن دعم 

فمنذ  الجديد.  بالشيء  ليس  الرياضية  لألحداث  التجاري  أبوظبي  بنك  ورعاية 

الرياضية،  والفرق  األحداث  رعاية  على  التجاري  أبوظبي  بنك  دأب   ،٢٠٠٥ عام 

خالل  القدم  لكرة  الرياضي  العين  نادي  لفريق  رعايته  أبرزها  من  كان  والتي 

أول  يمّثل  الذي  الصقور  فريق  برعاية  نفخر  المرة،  هذه  وفي   .٢٠٠٥ موسم 

السياحة  نادي  بطولة  في  يشارك  أبوظبي  إمارة  من  السيارات  لسباق  فريق 

البطولة  هذه  في  للفريق  التوفيق  كل  نتمّنى  ونحن  اإلماراتي.  والسيارات 

كخطوة ُمضيئة في تاريخه”.

وسيف  القبيسي،  خالد  من  كل  من  السيارات  لسباق  الصقور  فريق  يتكّون 

العصام، وبرهوم سلوم، وهم جميعًا من مواليد وسّكان أبوظبي، وُيعتَبرون 

من بين أكثر السائقين مهارًة في منطقة الشرق األوسط اآلن، وهم جميعًا 

الدولية  والمنافسات  السباقات  في  والتجارب  الخبرة  من  بالكثير  يتمّتعون 

في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بنك أبوظبي التجاري 
في عالم الرياضة



مبادرة 
أبوظبي التجاري 

للعقارات لحماية البيئة
التجاري  أبوظبي  شركة  قامت   ،٢٠٠٩ عام  خالل 

تكاليف  من  التقليل  إلى  تهدف  خطة  بوضع  للعقارات 

الناجمة  الضارة  اآلثار  من  والتقليل  الكهرباء  استهالك 

وحدة  بتأسيس  قامت  كما  الكربونية،  االنبعاثات  عن 

مستقّلة لخدمات إدارة المرافق في جميع العقارات 

التجاري.  أبوظبي  بنك  إلى  العائدة  والممتلكات 

حلول  تطبيق  خالل  من  المبادرة  هذه  انطلقت  وقد 

يصبح  بحيث  الطاقة،  استخدامات  في  للتوفير 

بنك  مقّرات  جميع  في  الكهربائية  الطاقة  استخدام 

أبوظبي التجاري أكثر كفاءة واقتصادية.

وقد تضّمنت هذه الخطة الحرص الشديد على ترشيد 

اإلنارة  تخفيض  خالل  من  الكهربائية  الطاقة  استهالك 

أنظمة  استخدام  من  والتقليل  الدوام،  ساعات  خارج 

تكييف الهواء أثناء ساعات الليل، باإلضافة إلى تطبيق 

اإلعالنية  اللوحات  عن  الكهربائي  التيار  لفصل  خّطة 

المضيئة، وترشيد استهالك ماكينات الطباعة، وزيادة 

استهالك  في  االقتصاد  بضرورة  الموّظفين  وعي 

إيقاف جميع أجهزة الحواسب اآللية  الطاقة من خالل 

الشخصية عن العمل بعد انتهاء ساعات الدوام.

وتكّللت هذه المبادرة بنجاح كبير تمّثل في انخفاض 

في  بالمائة  ثالثين  على  تزيد  بنسبة  الطاقة  استهالك 

مبنى المركز الرئيسي للبنك بشارع السالم.

أثرًا  القت  قد  المبادرة  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

كبيرًا  وتشجيعًا  البنك  في  العاملين  جميع  لدى  طّيبًا 

الرؤية  هذه  إنجاح  في  وساهموا  تقّبلوا  حيث  منهم، 

المستدامة لترشيد استهالك الطاقة بما يحّقق ليس 

المجتمع  مصلحة  أيضًا  وإّنما  البنك  مصلحة  فقط 

وقد  البيئة.  حماية  في  المساهمة  عن  فضاًل  بأسره، 

أصبح هذا الوعي يشّكل اآلن جزءًا من ثقافة الموّظفين 

في بنك أبوظبي التجاري. ولم يقف األمر عند هذا الحّد، 

االقتصاد  على  الحرص  مع  الجهود  هذه  تزامنت  بل 

األوراق  جميع  تدوير  وإعادة  الورق  استخدام  في 

المستخدمة اعتبارًا من أواخر عام ٢٠٠٨.

بنك أبوظبي التجاري 
يساهم في حماية البيئة

في خطوة إضافية تؤّكد عمق التزام بنك أبوظبي التجاري 

كشف  خدمة  البنك  طرح  وحمايتها،  البيئة  بتنمية 

التي  واآلمنة  المجانية  الخدمة  اإللكتروني،  الحساب 

إرسال  يتّم  حيث  العمل،  في  تامة  حرية  العمالء  تمنح 

اإلكتروني  البريد  خالل  من  تلقائيًا  دوري  حساب  كشف 

بداًل من إرساله عبر البريد العادي. وتمّثل هذه المبادرة 

على  للحفاظ  البنك  مبادرات  مسيرة  في  متمّيزًا  إنجازًا 

البيئة وحمايتها.

االجتماعية  بمسؤولياته  التجاري  أبوظبي  بنك  التزام  من  انطالقًا 

الوعي  الرفع من مستوى  إلى  البنك دومًا  تجاه المجتمع، يسعى 

ُتعنى  التي  واألنشطة  الفعاليات  في  المشاركة  خالل  من  البيئي 

بقضايا البيئة، حيث شارك البنك في مؤتمر ومعرض البيئة ٢٠٠٩ من 

المبادرة  لروح  دعمًا  المعرض،  زّوار  لكافة  خضراء  نبتة  إهداء  خالل 

العناصر  حماية  في  البنك  دور  على  وتأكيدًا  بالبيئة،  واالهتمام 

البيئية، والدعوة إلى تبّني أفضل الممارسات في هذا المجال.

على  بالبيئة  المتزايد  االهتمام  على  الضوء  المؤتمر  سّلط  وقد 

البيئي  الوعي  تعزيز  نحو  التوّجه  عكس  حيث  العالمي،  الصعيد 

المنطقة  البيئة وتعزيز عامل االستدامة طويل األمد في  وحماية 

من جانب، وفتح المجال أمام الكثير من فرص األعمال للشركات 

من  البيئة  بقطاع  المعنّية  وتقنياتها  وخدماتها  منتجاتها  لعرض 

البيئة  مؤتمر  تناولها  التي  القضايا  قائمة  شملت  كما  آخر.  جانٍب 

التدوير،  وإعادة  التلّوث  ومعالجة  والطاقة،  والنفايات،  المياه،   ٢٠٠٩

وحماية وصيانة البيئة.

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



بين  الوعي  لنشر  الهيئة  توّفرها  التي  والمعلومات  الخبرات  من  االستفادة  طريق 

اتخاذها  الواجب  واإلجراءات  البيئة،  تواجه  التي  المختلفة  التحديات  حول  البنك  عمالء 

لمواجهة هذه التحديات.

لقد دأبت دائرة الصيرفة االسالمية “ميثاق” على بناء منتجاتها وخدماتها على أسس 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبناًء على مجموعة من القيم الصلبة التي 

الخيرية  األعمال  مجاالت  مختلف  في  والمساهمة  المجتمع  خدمة  حول  تتمحور 

واإلنسانية. ومن هذا المنطلق، صدرت بطاقة إئتمان “ميثاق” من بنك أبوظبي التجاري 

ونشر  االجتماعية  المسؤولية  في  البنك  مشاركة  زيادة  إلى  تهدف  بطاقة  أنها  على 

هذا المفهوم بين عمالئه الكرام، حيث تدعم األعمال والحمالت الخيرية واإلنسانية 

وتساهم في مجال التعليم، واألهم من ذلك كّله نشر الوعي البيئي وشرح ما يجب 

أن يتحّلى به أفراد المجتمع من المسؤولية تجاه البيئة في حياتهم اليومية. وبذلك، 

تكون بطاقة إئتمان “ميثاق” من بنك أبوظبي التجاري هي البطاقة األولى من نوعها 

العمالء  ومتطّلبات  احتياجات  مع  تتعامل  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

تسود  أن  جميعًا  نرغب  التي  االجتماعية  القيم  بنشر  االهتمام  إلى  باإلضافة  المادية، 

مجتمعنا.

وتتضّمن مجاالت التعاون تنفيذ حملة للتوعية والتعليم البيئي تشمل إصدار نشرة 

ليتّم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وخارج  داخل  البيئية  واألنشطة  البيئة  حول 

أبوظبي  بنك  من  “ميثاق”  إئتمان  لبطاقات  التسويقية  المطبوعات  داخل  توزيعها 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما سيتّم وضعها على الموقع  التجاري 

اإللكتروني للبنك. 

وبموجب هذه المذّكرة، تقوم الهيئة باستخدام القنوات التسويقية للبنك المتعلقة 

بالبريد  التنبيه  ورسائل  القصيرة  النصية  الرسائل  مثل  “ميثاق”،  إئتمان  ببطاقات 

اإللكتروني، ضمن كشوف الحسابات اإللكترونية والموقع اإللكتروني للبنك، لإلعالن 

عن األنشطة الجديدة للهيئة والحمالت واإلعالنات البيئية. 

كما تتضّمن مجاالت التعاون حمالت الترويج الخاصة باالستثمارات المستدامة، بهدف 

المشاريع  في  المساهمة  على  اإلئتمان  بطاقات  حملة  من  المستهلكين  تشجيع 

االستهالكية  العروض  مجال  في  التعاون  سيتّم  كما  المستدامة.  واالستثمارات 

الخاصة لترويج المنتجات الصديقة للبيئة. 

بنك أبوظبي التجاري 
يدعو لحماية البيئة في

معرض ومؤتمر البيئة ٢٠٠٩
أبوظبي  يناير ٢٠٠٩ في مركز  ُأقيم في  الذي  البيئة ٢٠٠٩  التجاري في رعاية معرض ومؤتمر  أبوظبي  شارك بنك 

الوطني للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الّله، وذلك بمشاركة 

الخاص،  القطاع  ومؤسسات  والبلديات،  الوزارات،  في  القرار  وصّناع  ممّثلي  من  كبير  عدد  ِقَبل  من  واسعة 

والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مختلف أرجاء المنطقة. 
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بنك أبوظبي التجاري يشارك في 
“ساعة األرض” 

في  تأتي  التي  األرض”  “ساعة  العالمية،  الحملة  في  التجاري  أبوظبي  بنك  شارك 

األنوار  إطفاء  خالل  من  الحراري،  االحتباس  لظاهرة  للتصّدي  العالمي  التوّجه  إطار 

وكافة األجهزة في المبنى الرئيسي للبنك الواقع في شارع السالم في أبوظبي 

عند تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم ٢٨ مارس ٢٠٠٩.

وتأتي مشاركة بنك أبوظبي التجاري في هذه الحركة التطّوعية العالمية بهدف 

بالقضايا  الوعي  مستوى  من  والرفع  الطاقة  استهالك  من  الحّد  في  المساهمة 

التلّوث،  وتقليل  البيئة  على  للحفاظ  الرامية  الجهود  دعم  إلى  إضافًة  البيئية، 

ب الرتفاع درجة حرارة كوكب األرض.  واالحتباس الحراري، وانبعاث الكربون المسبِّ

وقال السيد/ عالء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري “انطالقًا من 

إلى  دومًا  البنك  يسعى  االجتماعية،  بمسؤولياته  التجاري  أبوظبي  بنك  التزام 

واألنشطة  الفعاليات  في  المشاركة  خالل  من  البيئي  الوعي  مستوى  من  الرفع 

حملة  إلى  االنضمام  البنك  قّرر  المنطلق،  هذا  ومن  البيئة.  بقضايا  ُتعنى  التي 

الطاقة  استهالك  ترشيد  أهمية  حول  مؤّثرة  رسالة  إيصال  بهدف  األرض”  “ساعة 

في المنطقة، وهو ما ُيعتَبر من أفضل اإلجراءات للتصّدي للتغّير المناخي”. 

في  يرغبون  الذين  األفراد  لكافة  مفتوحة  التطوعية  األرض”  “ساعة  حملة  وُتعّد 

في  المناخية  للتغّيرات  التصّدي  تستهدف  التي  المبادرة  دعم  في  المساهمة 

العالم، حيث تشّكل هذه المبادرات اإليجابية الفردية بمجموعها تأثيرًا فّعااًل على 

بالتحديد  اإلمارات  دولة  وفي  العالم  أرجاء  كافة  في  الطاقة  استهالك  من  الحّد 

ظاهرة  تفاقم  دون  بالحيلولة  الكفيلة  المبادرات  إطالق  إلى  دومًا  تسعى  التي 

كوكبنا،  تواجه  التي  خطورة  األكثر  التهديدات  من  ُتعّد  التي  الحراري  االحتباس 

والتي تتطّلب إجراًء عالميًا عاجاًل. 

بنك أبوظبي التجاري 
وحماية البيئة

مذّكرة تفاهم بين هيئة البيئة 
بأبوظبي وبنك أبوظبي التجاري 

في مجال التوعية البيئية
التجاري )دائرة الصيرفة  البيئة - أبوظبي وبنك أبوظبي  وّقعت هيئة 

وترشيد  البيئية  التوعية  مجال  في  تفاهم  مذّكرة  اإلسالمية( 

عن  وذلك  البيئة،  حماية  بمبادئ  االلتزام  على  والتشجيع  االستهالك 

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



بنك أبوظبي التجاري يدعم “ليالي رمضان في األذهان”
ضمن جهوده الرامية لتوّلي مسؤولياته االجتماعية، رعى بنك أبوظبي التجاري “ليالي رمضان في األذهان” في فندق كريستال 

أبوظبي، حيث ُأقيمت هذه الفعالية الخيرية لمشاركة األطفال األيتام البهجة واالحتفال بشهر رمضان المبارك.

وكانت “ليالي رمضان في األذهان” عبارة عن فعالية ممّيزة ُتقام على مدار الشهر الفضيل، شارك فيها ٢٥ طفاًل لالستمتاع ببرنامج 

حفل ترفيهي ووجبة رمضانية، مع توزيع هدايا بنهاية الحفل، بهدف منح هؤالء األطفال شيء حقيقي له قيمة تدوم في نفوسهم 

وُتعّبر عن اهتمام قطاع المال واألعمال والمجتمع ككل بهذه الفئة الجديرة بالرعاية.

تأتي هذه المشاركة ضمن إطار مبادراتنا االجتماعية تحت مظّلة االستراتيجية الشاملة لجهود البنك لخدمة المجتمع والتفاعل 

مع قضاياه إيجابيًا، وسعيًا من البنك إلى رعاية هذه الشريحة من المجتمع، ومحاولة إدخال البهجة والسرور إلى أنفسهم، من خالل 

إثبات تواجدنا الدائم لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في الحياة.

تعزيزًا لمجاالت الشراكة بين الجانَبين
الهالل األحمر وبنك أبوظبي التجاري 

يوّقعان مذّكرة تفاهم في المجاالت الخيرية واالجتماعية
الشراكة  مجاالت  لتعزيز  تعاون  اتفاقية  التجاري  أبوظبي  بنك  من  “ميثاق”  اإلسالمية  الصيرفة  ودائرة  األحمر  الهالل  هيئة  وّقعت 

التجاري  أبوظبي  بنك  من  “ميثاق”  إئتمان  بطاقة  إصدار  عبر  التعاون  أطر  االتفاقية  وحّددت  الجانَبين،  بين  واالجتماعية  الخيرية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي بطاقة اإلئتمان األولى التي تشّجع على اإلنفاق المسؤول، وإدراك الفرد لدوره في 

المجتمع، وتنمية روح التكافل االجتماعي.

 

خدمات  تقديم  إلى  التجاري  أبوظبي  بنك  في  “ميثاق”  اإلسالمية  الصيرفة  دائرة  مساعي  ضمن  الممّيزة  البطاقة  هذه  وتأتي 

مصرفية ومنتجات مالية متمّيزة وُمبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بأقصى درجات الشفافية والوضوح، فضاًل 

عن تلبية جميع متطّلباتهم والوفاء باحتياجاتهم المصرفية، بما يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

بطاقة  إصدار  خالل  من  االجتماعية،  فلسفتها  تعزيز  إلى  بالبنك  اإلسالمية  الصيرفة  دائرة  تهدف  األحمر،  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 

إئتمان إسالمية تضمن أداء البنك لدوره في تنمية المجتمع ومشاركته في األعمال الخيرية، حيث يقوم البنك بالتبّرع بمبلغ معّين 

إلى الهيئة عند إصدار أي بطاقة إئتمان “ميثاق” من بنك أبوظبي التجاري. كما ينطوي تنفيذ أي معاملة مالية باستخدام بطاقة 

أي  العمالء  تكّبد  دون  حصريًا  “ميثاق”  أرباح  من  يأتي  والذي  األحمر،  الهالل  هيئة  إلى  معّين  بمبلغ  البنك  تبّرع  على  “ميثاق”  إئتمان 

مبالغ بهذا الخصوص.

قال السيد/ عالء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري 

أبوظبي  بنك  من  “ميثاق”  إئتمان  بطاقة  يمّيز  ما  أكثر  “إّن 

األحمر  الهالل  هيئة  إلى  دفعها  يتم  التي  التبّرعات  التجاري 

الصيرفة  دائرة  تسعى  ما  أهم  إّن  اإلتفاقية.  هذه  بموجب 

توفير  هو  تحقيقه  إلى  التجاري  أبوظبي  بنك  في  اإلسالمية 

التعامل  خالل  من  الكرام،  لعمالئنا  الطمأنينة  درجات  أقصى 

وأحكام  بقواعد  االلتزام  لهم  تضمن  ومنتجات  خدمات  في 

التامة،  بالشفافية  يتمّيز  بأسلوٍب  الغّراء  اإلسالمية  الشريعة 

بأفضل  وااللتزام  والراحة  الخدمة  مستويات  أعلى  عن  فضاًل 

المعايير المصرفية الدولية”.



وقد جمع المعرض في دورته التاسعة نخبة من أبرز جهات التوظيف 

في الدولة وآالف الباحثين عن عمل تحت مظّلٍة واحدة، إسهامًا في 

الرامية إلى زيادة أعداد اإلماراتيين العاملين  دعم جهود الحكومة 

في القطاع الخاص ورفع كفاءاتهم المهنية.

 

البشرية في  الموارد  المحمود، رئيس دائرة  السيد/ سلطان  وقال 

اإلمارات  معرض  في  البنك  مشاركة  “جاءت  التجاري  أبوظبي  بنك 

للوظائف ٢٠٠٩ إلتاحة الفرص أمام العديد من أبناء اإلمارات لالنضمام 

الدولة”،  أنحاء  في  المنتشرة  البنك  وأقسام  فروع  ضمن  للعمل 

مؤّكدًا في الوقت نفسه “إّن برامج توطين الوظائف تأتي على رأس 

البنك، انطالقًا من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة  األولويات لدى 

اإلمارات”. 

وقد أتاح المعرض أمام المواطنين هذا العام فرصة ثمينة لالّطالع 

والتدريب  التوظيف  سوق  في  الحاصلة  والتطّورات  التغّيرات  على 

التدريبية  بالبرامج  التسّلح  على  يساعدهم  الذي  األمر  بالدولة، 

المناسبة ليصبحوا على أتّم استعداد لالنخراط في سوق العمل. 

الموارد  دائرة  موّظفي  خالل  من  التجاري  أبوظبي  بنك  وشارك 

خّريجي  من  عدٍد  مع  مباشرة  مقابالت  أجروا  الذين  البشرية 

الراغبين  المواطنين  من  والعالمية  المحلية  والكلّيات  الجامعات 

في العمل في القطاع المصرفي المتنامي في الدولة.

واختتم السيد/ سلطان حديثه بالقول “يحرص بنك أبوظبي التجاري 

على تطبيق سياسة توطين الوظائف ضمن خطة عمل استراتيجية 

مدروسة، إلتاحة الفرص أمام أبناء اإلمارات لالنضمام إلى واحد من 

أهم القطاعات االقتصادية الحيوية في الدولة”.

بنك أبوظبي التجاري 
يساهم في دعم

مشاريع الهالل األحمر
العطاء  فرسان  حملة  في  التجاري  أبوظبي  بنك  شارك 

الخيرية  األنشطة  لدعم  األحمر  الهالل  هيئة  أطلقتها  التي 

وخارجها.  اإلمارات  دولة  داخل  األحمر  الهالل  لجمعية 

بمبلغ  بالتبّرع  التجاري  أبوظبي  بنك  مبادرة  وتأتي 

 

١٠٠,٠٠٠ درهم دعمًا ألنشطة الجمعية التي امتّدت أعمالها 

والدول  الدولة  مدن  معظم  لتغّطي  واإلنسانية  الخيرية 

سياسة  من  انطالقًا  التبّرع  هذا  ويأتي  والفقيرة.  النامية 

بنك أبوظبي التجاري، ودوره في خدمة المجتمع، ودعم 

القضايا اإلنسانية واإلغاثية في المناطق المتضّررة والدول 

الفقيرة.

تمّثل هذه المبادرة تأكيدًا لسياسة البنك، ودوره في دعم 

الهالل  جمعية  بها  تقوم  التي  واإلغاثية  اإلنسانية  القضايا 

حيث  والنامية،  الفقيرة  الدول  في  اإلمارات  لدولة  األحمر 

تأتي في إطار الجهود الجّبارة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

إلغاثة المنكوبين والمحتاجين في كل مكان، ضمن جهود 

العطاء المتواصلة التي تقوم بها الدولة على مدار العام.

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



“حّدثني يا والدي عن زايد الخير”
التجاري  أبوظبي  بنك  برعاية 

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
 

العالمي للكتاب، وانطالقًا من حرص بنك  اليوم  بمناسبة 

االجتماعية،  بمسؤولياته  النهوض  على  التجاري  أبوظبي 

ومساهمات  الفتّية  دولتهم  بتاريخ  النشىء  وتوعية 

مؤّسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 

رسم خطوات المستقبل، قام البنك برعاية كتاب تثقيفي 

في  إصداره  تّم  الخير”  زايد  عن  والدي  يا  ثني  “حّدّ بعنوان 

أبوظبي. 

قائد  كفاح  وقّصة  حياة،  رحلة  دّفَتيه  بين  الكتاب  يختصر 

وإرادة  عزم  خالل  من  مّكنته  ثاقبة  برؤية  تمّتع  عظيم 

صلبة من تحويل الصحراء إلى جّنات خضراء، وقيادة بالده 

حيث  لها،  االزدهار  أسباب  كل  وتوفير  والعّزة  الرفعة  إلى 

باتت فيها بصمات وعالمات تهدي األجيال القادمة من أبناء 

شعبه إلى التقّدم والنجاح.

في  للنشر  يونيفيرسال  دار  عن  الصادر  الكتاب  ويشتمل 

أبوظبي على حوار بين أب وابنه عن دور المغفور له الشيخ 

في  رحمته،  بواسع  الّله  تغّمده  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

تأسيس الدولة من البدايات األولى، وظهور الكيان االتحادي 

الرقي  هذا  وتحقيق  والتطّور  النهضة  عصر  وحتى  القوي، 

االقتصادية  األصعدة  جميع  على  اآلن  الدولة  تشهده  الذي 

والثقافية والحضارية.

بنك أبوظبي التجاري
يشارك في معرض اإلمارات

للوظائف ٢٠٠٩
شارك بنك أبوظبي التجاري في معرض اإلمارات للوظائف ٢٠٠٩ الذي 

ُأقيم في مارس ٢٠٠٩ في مركز دبي التجاري العالمي. ويحرص البنك 

دبي  مركز  ينّظمه  الذي  الحدث  هذا  في  سنويًا  المشاركة  على 

التجاري العالمي، بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 

الوطنية “تنمية”، وبرنامج اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وكلّيات 

التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

إّن المشاركة في رعاية إصدار هذا الكتاب وتوزيعه يعّبر عن العرفان بالجميل لوالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وهو 

محاولة لتثقيف النشئ الجديد من أبناء اإلمارات وتعريفهم ببعض مالمح رحلة بناء الوطن الذي أضحى مضرب األمثال في الرقي 

والتي  الناس،  وبين  زايد  بين  تجمع  كانت  التي  الصلة  تلك  لتؤّكد  مقّدمات  بال  أتت  التي  والعفوية  المحبة  على  وللتأكيد  والتطّور، 

قادت اإلمارات إلى شاطئ األمان واالزدهار.

كما قام البنك بتوزيع نسخ من هذا الكتاب القّيم على عدٍد من الجهات المعنّية، ومنها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 

ومعهد أبوظبي التعليمي، ومؤسسة التنمية األسرية احتفاًء بمناسبة يوم الكتاب العالمي، ومواصلًة لمسيرة البنك في دعمه 

للحركة الثقافية واألدبية.



أنها إحدى  التجاري مع مسؤوليته تجاه المجتمع على  يتعامل بنك أبوظبي 

دعم  في  واالستمرار  مساهماته  زيادة  على   ويحرص  الرئيسية،  أولوياته 

المجتمع الذي يعمل من أجله، من خالل تنفيذ برامج ومبادرات مماثلة في 

المستقبل.

معامالتهم  إجراء  بصدد  كانوا  الذين  العمالء  من  الكثير  تطّوع  أضاف  وقد 

الجمهور  وعي  مدى  وأظهر  الحملة،  هذه  نجاح  إلى  للبنك  الرئيسي  بالفرع 

بأهمية التبّرع بالدم ليس فقط بغرض إنقاذ الحياة في الحاالت الطارئة، وإنّما 

أيضًا للمساهمة في عالج الكثير من أمراض الدم.

بنك أبوظبي التجاري يقف ضد الفقر 
في حملة “ِقف وتحّرك ضد الفقر”

تجاه  االجتماعية  بمسؤولياته  للوفاء  التجاري  أبوظبي  بنك  سعي  إطار  في 

المجتمع، تضامن كافة موّظفي البنك وأعضاء فريق اإلدارة العليا في حملة 

“ِقف وتحّرك ضد الفقر”، حملة األلفية للقضاء على الفقر وعدم المساواة التي 

ترعاها منّظمة األمم المتحدة. وتهدف الحملة التي أطلقتها األمم المتحدة 

عام ٢٠٠٦ إلى دعوة قادة العالم والحكومات للقيام بأعمال مختلفة، لتحقيق 

لتحقيق  جهودهم  وتكثيف   ٢٠١٥ العام  بحلول  الفقر  على  بالقضاء  التزامهم 

األهداف اإلنمائية الثمانية.

والدوائر  األقسام  مختلف  من  التجاري  أبوظبي  بنك  موّظفو  شارك  وقد 

ف وتحّرك ضد الفقر” في ١٧، ١٨ و١٩ أكتوبر ٢٠٠٩، حيث  والفروع في مبادرة “ِقِ

اإلنسانية.  والجمعيات  الهيئات  إلى  إرسالها  تّم  عينية  بمواد  بالتبّرع  قاموا 

كما تضامنوا مع الحملة من خالل الوقوف والتعّهد بدعم وتشجيع األهداف 

الفقر  على  للقضاء  طريق  خارطة  برسم  والمتمّثلة  لأللفية،  التنموية 

 

بحلول العام ٢٠١٥.

عريقات،  عالء  السيد/  قال  المناسبة،  بهذه 

الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري “يسعى 

في  المشاركة  خالل  من  التجاري  أبوظبي  بنك 

هذه المبادرة العالمية، إلى التأكيد على حرص 

المجتمع  قضايا  كافة  مع  التواصل  على  البنك 

وتحقيق المنفعة الجماعية، وكذلك المساهمة 

الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  تطبيق  في 

الوطن  لهذا  الرشيدة  القيادة  رؤى  وتحقيق 

أهداف  بدعم  والتزامنا  تضامننا  يأتي  المعطاء. 

الجدية،  القضايا  حول  الوعي  ونشر  الحملة 

والتعليم  والصحة  والتنمية  الفقر  سيما  ال 

دوره  بأهمية  البنك  إيمان  من  انطالقًا   والبيئة، 

المجتمع  تجاه  بمسؤولياتها  تفي  كمؤسسة 

الذي تعمل فيه”.

تــقــريــر الــمســؤولــيــة
 االجــتــماعــيــة للشركات
لــعــام ٢٠٠٩



رسالة الرئيس التنفيذي

يسّرنا في بنك أبوظبي التجاري أن نقّدم تقريرنا الثالث عن أنشطة البنك في مجال 
عن  للتعبير  إعداده  على  نحرص  الذي  التقرير  وهو  االجتماعية،  بمسؤولياته  الوفاء 
التزامنا بمبادئ المسؤولية االجتماعية للشركات ودعمنا المستمر لهذه المبادئ، 
القيم  التقرير  هذا  ويعكس  فيه.  نعمل  الذي  للمجتمع  مصالح  أفضل  يحّقق  بما 
األساسية لبنك أبوظبي التجاري، والمعايير األخالقية العالية التي ينهض في إطارها 

بممارسة أعماله كعضو مسؤول في المجتمع.

بنك أبوظبي التجاري هو أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والذي يكّرس مجهوده ليكون مؤسسة مالية تضطلع بمسؤولياتها االجتماعية، من 
خالل تقديم منتجات مالية وخدمات مصرفية ُمبتكرة إلى عمالئنا الكرام، وتحقيق 
عوائد متمّيزة ذات قيمة استثنائية لمساهمينا، حيث نحرص في كل عمل نقوم به 
على السعي للمشاركة في الجهود المبذولة لجعل العالم الذي نعيش فيه مكانًا 

أفضل.

عن  الشفافية  وبمنتهى  ُمنتظمة  بصفة  التعبير  إلى  نسعى  التقرير،  هذا  خالل  ومن 
والمؤسسات.  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  بها  نفخر  التي  إنجازاتنا 
وبالرغم من التحديات القاسية التي واجهها القطاع المصرفي خالل عام ٢٠٠٩، حرصنا 
والسعي  االجتماعية  بمسؤولياتنا  بالنهوض  االلتزام  على  التجاري  أبوظبي  بنك  في 
أبوظبي  لبنك  االجتماعية  المسؤولية  إن  أفعالنا.  وتمّيز  رؤيتنا  وضوح  على  لإلبقاء 
عملياتنا  من  أصياًل  جزءًا  تشّكل  إنها  بل  منفصاًل،  أو  مستقاًل  سلوكًا  ليست  التجاري 

وتساعدنا على تحقيق أهدافنا المستدامة لخدمة مجتمعنا.

عالء عريقات 
الرئيس التنفيذي

حملة للتبّرع بالدم من بنك
أبوظبي التجاري

نّظم بنك أبوظبي التجاري في أغسطس ٢٠٠٩ حملة للتبّرع بالدم بالتعاون مع بنك 

الدم - أبوظبي بإدارة كليفالند كلينك. وقد القت هذه الحملة التي تّم تنفيذها 

مقابل المبنى الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري في شارع السالم بمدينة أبوظبي 

الشركات  في  العاملين  من  عدٍد  الى  باإلضافة  البنك،  موّظفي  من  كبيرًا  إقبااًل 

األخرى التي تحتفظ بمقّراتها في مبنى البنك.

االجتماعي  الوعي  لنشر  التجاري  أبوظبي  بنك  جهود  ضمن  الحملة  هذه  تأتي 

والتنبيه إلى أهمية التبّرع بالدم إلنقاذ الحياة. وقد كان النجاح الذي حّققته هذه 

بأّن  المشاركين  قناعة  بسبب  المبادرة  هذه  فاعلية  مدى  على  مؤّشرًا  الحملة 

التبّرع بالدم ال يستغرق سوى دقائق معدودة، وال يكّلف إاّل جهدًا بسيطًا بالرغم 

من الفائدة التي تعود على كل من المتبّرع والمتلّقي.

بنك أبوظبي التجاري 
ودعم المجتمع 

واألعمال اإلنسانية



تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات
لعام ٢٠٠٩




