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المقدمة
يلتزم بنك الشــارقة بممارســة أعماله بمســؤولية تجاه موظفيه وعمالئه والمجتمع على حد ســواء. إن المســؤولية االجتماعية 
تتمحــور جذورهــا يف القيــم الجوهريــة التــي يتبعهــا البنــك، وتشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيته. كمــا وأن التزامــه بتحقيــق 

كة الدائمــة مــع المؤسســات للمســاهمة يف نموهــا. التنميــة المســتدامة مرتبــط باســتراتيجيته األساســية وهــي الشــرا

يطمــح بنــك الشــارقة إىل الحفــاظ علــى ســمعته الجيــدة التــي يتمتــع بهــا منــذ تأسيســه، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجيته 
المصالــح والمســاهمين. المباشــر علــى أصحــاب  والتركيــز  الحاليــة، 

يؤمــن بنــك الشــارقة بأهميــة تأميــن نجــاح موظفيــه، وبضــرورة كســب رضــاء عمالئــه وبحمايــة بيئتــه المحليــة. لطالمــا اقتــرن 
أســلوب عمــل بنــك الشــارقة بالمســؤولية وبااللتــزام بالمســؤوليات المجتمعيــة، ويعــد تطويــر سياســة البنــك علــى مســتوى 

المســؤولية المجتمعيــة خطــوة متقدمــة يف توثيــق االلتــزام المــايل واالجتماعــي التاريخــي لبنــك الشــارقة.

وال تنحصــر السياســة الحاليــة يف تفصيــل الممارســات القائمــة، بــل ســتتعدى ذلــك إىل تحديــد مبــادرات جديــدة تهــدف 
إىل توســيع وتثبيــت التــزام البنــك للممارســات المهنيــة واألخالقيــة.

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
كة مــع كيانــات مختلفــة مثــل مدينــة الشــارقة  يــدرك البنــك مــدى تأثيــره علــى المجتمــع االجتماعــي، وبنــاًء عليــه أبــرم شــرا
للخدمــات اإلنســانية )SCHS( والمعهــد الفرنســي الثقــايف وجمعيــة ســاعد بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ومؤسســة النــور 

وغيرهــا مــن الشــركاء.

يف عــام 2021، اعتمــد البنــك اســتراتيجية مختلفــة مقارنــة بالبنــوك األخــرى. وبــدالً مــن تقســيم ميزانيــة المســاهمة علــى عــدد 
كبــر مــن الشــركاء ، قــرر البنــك تقديــم دعــم مكثــف للشــركاء الحالييــن مــع التركيــز علــى زيــادة تأثيــر مســاهماته. مكنــت هــذه  أ
االســتراتيجية البنــك مــن الحفــاظ علــى االلتزامــات المختلفــة. تعهــد البنــك بتقديــم 30 مليــون درهــم علــى مــدى 10 ســنوات 
لبنــاء مبــاٍن جديــدة لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية، وقــد أوىف بالتزامــه لعــام 2021. كمــا قــدم البنــك دعمــه للعديــد مــن 

الفعاليــات مثــل يــوم التوعيــة بالتوحــد ويــوم أصحــاب الهمــم.

لطالمــا حظيــت إمــارة الشــارقة باحتــرام كبيــر اللتزامهــا بالفنــون والثقافــة، ولهــذا الســبب دعــم البنــك مركــز الفــن للجميــع 
يف الفعاليــات المخّصصــة ألصحــاب الهمــم مــن مختلــف المجــاالت الفنيــة مثــل الموســيقى والرســم والمســرح والغنــاء 

والرقــص. كمــا قــدم البنــك منحــاً دراســية للعديــد مــن هــؤالء الفنانيــن يف عــام 2021.

 
الموّظفون

إن تطويــر المــوارد البشــرية يعتبــر مــن أهــم اســتراتيجيات البنــك. ويســعى البنــك نحــو التوســع واســتقطاب كــوادر وخبــرات 
جديــدة تشــاركه قيمــه وأهدافــه.

يؤمــن البنــك بــأّن الحفــاظ علــى بيئــة عمــل مريحــة لموظفيــه، وتعزيــز األجــواء القائمــة علــى االحتــرام أمــراً بالــغ األهميــة لبنــاء 
والء والتــزام  موظفيــه. ويالحــظ ذلــك مــن خــالل قدرتنــا علــى االحتفــاظ بالموظفيــن العامليــن يف البنــك لســنوات طويلــة.

كفــاء وملتزمــون. وبنــك الشــارقة ال يختلــف  يحقــق القطــاع المصــريف، مثــل أيــة قطاعــات أخــرى نجاحــاً إذا توفــر لديــه موظفــون أ
عــن هــذه القاعــدة، حيــث يقــدر قيمــة الموظفيــن ويشــملهم يف جميــع الخطــط والقرارات االســتراتيجية.

يلتزم جميع الموظفين بالقيم الجوهرية التي يتبعها البنك وكذلك نظام السلوك المهني.

إن تطويــر مهــارات الموظفيــن يعــد أمــراً فاصــالً للحفــاظ علــى الممارســة األفضــل ألي مهنــة يف البنــك. ويــدرك مجلــس اإلدارة 
واإلدارة العامــة أهميــة هــذا مــن خــالل اعتمادهــم خطــط جديــدة للتدريــب.

تقرير المسؤوليات االجتماعية
لعام ٢٠٢١

تقرير
المسؤوليات
االجتماعية
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مساهمتنا  يف عام ٢٠٢١
كثــر مــن أي وقــت مضــى، مــا زلنــا ثابتيــن يف اعتقادنــا بــأن طريقتنــا يف أداء أعمالنــا ال تقــل أهميــة  نحــن يف بنــك الشــارقة وأ
عــن إنجازاتنــا ونجاحنــا. وبنــاًء عليــه، فــإن نهجنــا يف مقاربــة االســتدامة ينبــع مــن إدارة أعمالنــا بطريقــة متوازنــة ومســؤولة، 
علــى أســاس قيــم النزاهــة والمســاءلة، باإلضافــة إىل االلتــزام بإعتمــاد التنــوع وضــم جميــع المعنييــن يف القــرارات التــي 
نتخذهــا كل يــوم. وبمــا أننــا مؤسســة ذات أهــداف واضحــة، نتفهــم بوضــوح أن اإلرث الــذي نتركــه لألجيــال القادمــة يتحــدد 

أيضــاً مــن خــالل تأثيرنــا االجتماعــي، تمامــاً مثــل تأثيرنــا االقتصــادي.

كما وأن البنك شغوف بتدريب وتطوير التعليم لمواطني الدولة، ويدعم عدة مبادرات يف هذا المجال.

وخــالل العــام 2021  ويف إطــار الجهــود المبذولــة للتعــايف مــن تأثيــرات جائحــة كورونــا وتداعياتهــا، واصــل بنــك الشــارقة دعمــه 
المجتمعــي واإلنســاين علــى مختلف األصعدة.

العمالء

شريكك يف التقّدم
العمــل علــى تقديــم حلــول ماليــة ذات نتائــج فعالــة هــو الهــدف األساســي للبنــك. كمــا وأن مســاعدة البنــك لعمالئــه علــى 
نحــو ناشــط والتركيــز علــى احتياجاتهــم الفرديــة وتقديــم الخدمــات المميــزة التــي يســتحقونها كفيلــة يف اســتمرارية وفــاء وثقــة 

العمــالء، إن بيــان مهمــة البنــك يؤكــد التــزام البنــك تجــاه عمالئــه لمســاعدتهم يف تحقيــق طموحاتهــم وأهدافهــم.

وألن كل شــركة لديهــا رؤيتهــا الخاصــة بهــا والفريــدة يف مجالهــا، فــإن بنــك الشــارقة يؤمــن بالعمــل إىل أبعــد مــدى لتقديــم 
خدمــات شــخصية ومهنيــة حســب متطلبــات كل عميــل، ويوفــر المســاعدة والمشــورة للتوصــل اىل النتائــج المرجــوة.

االلتزام بالمسؤولية المدنية
إن األعمــال الخيريــة واإلنســانية هــي دائمــاً يف صميــم اهتمامــات بنــك الشــارقة منــذ تأسيســه، كمــا وأن مســاندة ودعــم 
ذوي الحاجــة يف المجتمــع المحلــي وأبعــد مــن ذلــك، هــي مــن ضمــن أولوياتــه. إن هــذا التقريــر ال يشــمل جميــع برامــج 
المســؤولية االجتماعيــة التــي يشــارك بهــا البنــك، إن ممارســة المســؤولية االجتماعيــة والتركيــز علــى احتياجــات المجتمــع 

الــذي نعيــش فيــه هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة البنــك.

يدعم بنك الشــارقة عدة مؤسســات خيرية وإنســانية وجهات محلية بما يف ذلك المؤسســات التي تدعو إىل المســؤولية 
البيئيــة والصحــة العامــة. وغيرهــا مــن المؤسســات، مــن خــالل الرعايــة والتبرعــات والمســاهمات التــي بلغــت 8 مليــون 

درهــم عــام 2021.

مــن  المبــادرات اإلنســانية والتعليميــة وعــدداً  التــي ترعــى  تلــك  البنــك مجموعــة مــن المؤسســات بمــا فيهــا  ويدعــم 
والثقافيــة. اإلجتماعيــة  المؤسســات  مــن  والكثيــر  الهمــم  بأصحــاب  االهتمــام  علــى  تركــز  التــي  المؤسســات 

إن أحد الركائز التي نفخر فيها يف بنك الشارقة، هي مبادرات 
المسؤولية االجتماعية التي نقودها وندعمها بهدف بناء مجتمع 

مزدهر قائم على أسس السخاء والمودة.

 ونحرص دائماَ على اغتنام الفرص ألداء األعمال الصالحة 
وإلطالق المبادرات التي تسلط الضوء على أهمية المسؤولية 
اإلجتماعية للشركات، والتي تدعو المجتمع إىل المشاركة يف 

األعمال الخيرية ونشر روح العطاء،  وذلك بما يتماشى مع قيم 
البنك ويشكل جزءاً أساسياَ يف إستراتيجيته.

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـةالـــــمـــــســـــاهــــــمــــــيـــــناإلدارة الـــــعـــــامـــــةلـــجـــان مـــجـــلـــس الـــمـــجـــلـــسمـــــجـــــلـــــس اإلدارة الـــــمـــــرفـــــقـــــات تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـةالـــــمـــــســـــاهــــــمــــــيـــــناإلدارة الـــــعـــــامـــــةلـــجـــان مـــجـــلـــس الـــمـــجـــلـــسمـــــجـــــلـــــس اإلدارة الـــــمـــــرفـــــقـــــات

١ - التضامن واالنسانية

مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
نفتخــر يف بنــك الشــارقة بالتزامنــا تجــاه مدينــة الشــارقة 
تــم  تعــاون  اتفاقيــة  بموجــب  اإلنســانية  للخدمــات 
توقيعهــا يف نوفمبــر 2019 بيــن ســمو الشــيخة جميلــة 
الشــارقة  مدينــة  عــام  مديــر  القاســمي  محمــد  بنــت 
التنفيــذي لمجموعــة  الرئيــس  للخدمــات اإلنســانية والســيد فــاروج نركيزيــان 
بنــك الشــارقة، للمســاهمة ماديــاً يف بنــاء يتضمــن المشــروع 1٧ مبنــى تتمثــل 
يف مبــاين تعليميــة وتأهيليــة وخدميــة للفئــة المســتهدفة باإلضافــة إىل البنيــة 
التحتيــة مــن طــرق ومرافــق ومســاحات مفتوحــة لألنشــطة والتنســيق الخارجــي. 
وقــد خصــص بنــك الشــارقة المدينــة بدعــم بمبلــغ 30 مليــون درهــم علــى مــدى 
كتنا مــع المؤسســة مــن إدراك القائميــن علــى البنــِك  عشــر ســنوات. تنبــع شــرا
لمبــادئ المســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل دعــم جهــود المؤسســة لتوفيــر بيئــة 
تعليميــة رائــدة لمناصــرة واحتــواء وتمكيــن طــالب المدينــة مــن أصحــاب الهمــم.
نعــرض تاليــاً سلســة نشــاطات التــي رعتهــا المدينــة خــالل العــام 2021 بالتعــاون 

مــع بنــك الشــارقة:

اليوم العالمي للعالج الطبيعي والوظيفي
ينظــم قســم العــالج الطبيعــي التابــع لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية كل 
عــام مجموعــة مــن الفعاليــات بهــدف التوعيــة بالخدمــات التــي يقدمهــا وأهميــة 
الحفــاظ علــى الصحــة الجســدية والذهنيــة باإلضافــة إىل تنظيمــه للعديــد مــن 

االستشــارات الطبيــة المجانيــة والفحوصــات والتماريــن لموظفــي المدينــة.

مهرجان الكتاب المستعمل
نشــاط تنظمــه مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية كل ســنتين، وتقــوم فكرتــه 
علــى رفــد الوعــي الثقــايف واالجتماعــي والتطوعــي لــدى فئــات المجتمــع وتدعيم 
هــذا الوعــي مــن خــالل إشــاعة قيــم التطــوع قــوالً وعمــالً يف نشــاط يقــوم أساســاً 
علــى الجهــود التطوعيــة لطــالب المــدارس والجامعــات وجمعيــات النفــع العــام 
والمؤسســات المجتمعيــة واالقتصاديــة المعنيــة بنهضــة المجتمــع وتطــوره مــن 

مختلــف الجوانــب.

شهر التوعية بالتقنيات المساندة
ينظــم مركــُز التقنيــات المســاندة التابــع لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية 
التوعويــة  العمــل  الفعاليــات وورِش  خــالل شــهر نوفمبــر عبــر مجموعــة مــن 
األجهــزة  بعــض  علــى  والتعــرف  زمالئهــم  مــع  الهمــم  أصحــاب  دمــج  بهــدف 

قدراتهــم. وتدعيــم  تمكينهــم  تســهم يف  التــي  واألدوات 

المركز الصيفي ألصحاب الهمم
مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أول مؤسســة علــى مســتوى الدولــة تعنــى 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة تنظــم مركــزاً صيفيــاً لهــم حيــث بــدأ ذلــك منــذ العــام 
1986 ومــن أهــم أهــداف المركــز زيــادة ثقــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأنفســهم 
وتكريــس فكــرة العمــل لالســتفادة مــن أوقــات الفــراغ كمــا يهــدف المركــز إىل 

تنميــة روح التعــاون وتعزيــز حــب المشــاركة بيــن الطلبــة وأخوتهــم.

شهر التعليم الدامج 
تنظــم وحــدة الدمــج التابعــة لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية، ســنوياً شــهر 
التعليــم الدامــج بهــدف تفعيــل التعليــم الدامــج وتوعيــة المجتمــع بأهميتــه، 
أســرهم  ودعــم  المدرســية  البيئــة  ضمــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وتمكيــن 

باإلضافــة إىل التعريــف بمفهــوم التعليــم الدامــج.

أسبوع التدخل المبكر 
بهــذه المناســبة مــن خــالل مجموعــة  ويحتفــل مركــز التدخــل المبكــر ســنوياً 
مــن األنشــطة والفعاليــات التوعويــة والتثقيفيــة وعمليــات المســح والكشــف 
المبكــر عــن اإلعاقــات يف المــدارس وريــاض األطفــال وكذلــك اســتضافة عــدد 
كبيــر مــن األطبــاء واالستشــاريين لتقديــم استشــارات مجانيــة لألهــايل، وتنظيــم 

محاضــرات توعويــة لالختصاصييــن داخــل وخــارج المدينــة.

مركز الفن للجميع )فلج( 
يعتبــر مركــز الفــن للجميــع التابــع لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية، مــن 
أهــم المنصــات التــي تدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف المنطقــة، إذ يحــرص 
علــى تطويــر مهــارات وتعزيــز قــدرات ومواهــب الفنانيــن المنتســبين لــه مــن 
ذوي اإلعاقــة يف كل مجــاالت اإلبــداع، فالمركــز يجــذب منتســبين مــن كل األعمــار 
والجنســيات وفئــات اإلعاقــة المختلفــة والذيــن يســتفيدون مــن خدمــات المركــز 
الــذي تــم افتتاحــه يف 201٧، يف مجــاالت فنيــة عــدة، مثــل المســرح والتمثيــل 

والموســيقي والغنــاء والرســم والفنــون التشــكيلية.

مهرجان سنابل المحبة
تنظمــه المدينــة منــذ العــام 1998 بهــدف دمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة مــع أقرانهــم 
غيــر المعاقيــن مــن مختلــف المــدارس الحكوميــة والخاصــة وترســيخ مبــادئ 
أنشــطة  تغطيــة  المهرجــان يف  ريــع  مــن  واالســتفادة  المجتمعيــة  المســؤولية 
المدرســة داخليــا وخارجيــا وفــق أفضــل الممارســات التعليميــة. ويعتبــر مهرجان 
»ســنابل المحبــة«، نشــاطاً ســنوياً يضــم العديــد مــن الفعاليــات الترفيهيــة يعــود 

ريعــه لصالــح تطويــر برامــج المدرســة المقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

اليوم العالمي للتوحد
ينظــم مركــز الشــارقة للتوحــد التابــع للمدينــة يف أبريــل مــن كل عــام أســبوعاً 
مــن  لهــم  تقديمــه  يتــم  ومــا  الطلبــة  قــدرات  وإبــراز  االضطــراب  بهــذا  للتوعيــة 
الفنيــة  وإبداعاتهــم  تنميــة مواهبهــم  إىل  باإلضافــة  وأنشــطة  وبرامــج  خدمــات 
وغيرهــا مــن المجــاالت ودمجهــم يف المجتمــع مــع تقديــم الدعــم والمســاندة 

لألســر واألخــوة قــدر اإلمــكان.

اليوم العالمي ألصحاب الهمم
بالتزامــن مــع االحتفــال باليــوم العالمــي لألشــخاص المعوقيــن الــذي يصــادف 
الثالث من ديســمبر ويوم المعوق الخليجي الذي يصادف العاشــر من ديســمبر 
مــن كل عــام تحتفــل مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بفروعهــا ومدارســها 
بهــذه المناســبة للتوعيــة باإلعاقــة الذهنيــة وقــدرات أصحابهــا ويتــم التركيــز يف 
كل عــام علــى شــعار وهــدف محــدد تتركــز عليــه كل النشــاطات والفعاليــات التــي 

تقــام يف هــذه المناســبة بمشــاركة مجالــس األمهــات ومجلــس األخــوة.

6 يــــــــر الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــات االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة تــــــــقــــــــر يــــــــر الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــات االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة تــــــــقــــــــر 5
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تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـةالـــــمـــــســـــاهــــــمــــــيـــــناإلدارة الـــــعـــــامـــــةلـــجـــان مـــجـــلـــس الـــمـــجـــلـــسمـــــجـــــلـــــس اإلدارة الـــــمـــــرفـــــقـــــات تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـةالـــــمـــــســـــاهــــــمــــــيـــــناإلدارة الـــــعـــــامـــــةلـــجـــان مـــجـــلـــس الـــمـــجـــلـــسمـــــجـــــلـــــس اإلدارة الـــــمـــــرفـــــقـــــات

النظرة النسائیة - مايو٢٠٢١
»فیلــال  مــع  كة  بالشــرا المتحــدة  العربیــة  اإلمــارات  يف  الفرنســي  المعھــد  نظــم 
جیليــه« والرابطــة الفرنســیة يف البحریــن والرابطــة الفرنســیة يف الســعودیة مؤتمــراً 
حــول موضــوع »النظــرة النســائیة«. وقــد اجتمعــت خاللــه  ثــالث كاتبــات خلیجیات 
المنطقــة  يف  للكاتبــات  االجتماعیــة  والظــروف  الشــخیصة   رؤیتھــن  لمناقشــة 

وموقفھــن ضمــن ســوق النشــر المشــبع.

ھاكاتون الشباب – يونيو ٢٠٢١
قــام كل مــن المعھــد الفرنســي يف اإلمــارات العربیــة المتحــدة وشــركة »توتــال 
»مبــادرة  شــبايب  ھاكاتــون  إلطــالق  الجامعــات  مــع  قواھمــا  بتوحیــد  للطاقــة« 
كة مــع  برمجــة متخصصــة جماعیــة« مخصصــة لقطــاع الطاقــة يف أبوظبــي بالشــرا
الوكالة الفرنســیة لالستشــارات االســتراتيجية »ســیركوالب« وكان ھدف الورشــة 
العربیــة  اإلمــارات  الطاقــة يف  التفكیــر حــول تطــور قطــاع  الطــالب يف  مســاعدة 

المتحــدة، باالســتعانة بنظریــة االقتصــاد الدائــري.  

كتوبر ٢٠٢١ مشروع تجریبي – أ
بالتعــاون مــع المشــروع التجریبــي لفیلھارمــوين يف باریــس، فرنســا، وكالســیكیات 
أبوظبــي وبدعــم مــن قســم التعلیــم يف دي ســي يت، ســیتم تقدیــم نتیجــة عمــل 
أربــع أســابیع مــع مدرســین مختصیــن وأطفــال المــدارس الحكومیــة مــن كافــة 
اإلمــارات بمــا فیھــا أبوظبــي والعیــن ومنطقــة الظفــرة. وقــد ســافر عشــرة مدرســین 
)الكمــان،  الموســیقیة  اآلالت  علــى  األطفــال  لتعلیــم  أبوظبــي  إىل  باریــس  مــن 
التشــیلو، الفيــوال، آالت النفــخ والنحــاس، التیمبــال، العــود، القانــون، الدربكــة( وقــد 
كتوبــر الماضــي، وســتكون  بــدأ أول تدریــب مكثــف علــى اآلالت الموســیقیة يف أ

الحفلــة الموســیقیة النھائیــة يف شــھر مایــو 2022.  

معرض الشارقة الدويل للكتاب - نوفمبر ٢٠٢١
كثــر مــن 200,000 زائــر حضــروا معــرض الشــارقة الــدويل للكتــاب، وبمشــاركة  أ

كســبو الشــارقة.  كثــر مــن 300 ناشــر يف مركــز إ أ

معرض ديب للطیران - نوفمبر ٢٠٢١
طاولــة مســتدیرة بحضــور منصــة  كامبــوس فرانــس يف اإلمــارات العربیــة المتحــدة 
وشــركة داســو للطیــران وخریجــي فرنســا - تشــجيع البرامــج األكادیمیــة والتدریــب 

الداخلــي يف مجــال الطیــران.

المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي - ديسمبر ٢٠٢١
اإلبداعــي  لالقتصــاد  العالمــي  المؤتمــر  المتحــدة  العربیــة  اإلمــارات  اســتضافت 
األعمــال  رواد  مــن  كیبــر  عالمــي  مجتمــع  فیــه  اجتمــع  وقــد  أیــام،  ثالثــة  لمــدة 
والمبدعیــن وصّنــاع السیاســات، ســواء بالحضــور الشــخصي أو االفتراضــي، حیــث 

تواصلــوا مــع كبــار المتحدثیــن والمفكريــن وصّنــاع السياســات.

ليلة الشعر - ديسمبر ٢٠٢١
احتفــاالً بالیــوم العالمــي للغــة العربیــة، قــام المعھــد الفرنســي يف اإلمــارات العربیــة 
كة مــع متحــف اللوفــر أبوظبــي وجامعــة  المتحــدة ومركــز اللغــة العربیــة بالشــرا
الســوربون أبوظبــي ومعھــد العالــم العــريب بتنظیــم األمســیة الشــعریة لعــام 2021 
يف متحــف اللوفــر أبوظبــي. و قــد مكنــت ھــذه الفعالیــة مــن إبــراز المشــھد الفنــي 
الفرنســي واإلمــارايت بفضــل األمســيات المتعــددة األشــكال الشــعریة والفنیــة. 
مــن الموســیقى إىل الفنــون المرئیــة الرقمیــة، أخذنــا الفنانيــن يف رحلــة حــول فنــون 

الشــعر يف فرنســا ويف العالــم العــريب

.٢ - التعليم

جامعة القديس يوسف – ديب

مجموعــه  بمــا  دراســية  منــح   10 بتقديــم  البنــك  قــام 
العربيــة  اإلمــارات  طــالب  لرعايــة  درهــم،   552،000
يف  والترجمــة  الحقــوق  كليــة  إىل  المنتســبين  المتحــدة 
جامعــة القديــس يوســف – ديب، ممــا يــدل علــى دور بنــك الشــارقة ومســاهمته 

يف تعزيز الدراية القانونية للجيل اإلمارايت الشاب.

3 - برامج تدريبية وتطوير الموظفين
تماشــيا مــع نهجنــا التطويــري، نبــذل قصــارى جهدنــا لنكــون هادفيــن بالطريقــة 
كثــر تحديــداً مــن  التــي ندعــم بهــا موظفينــا علــى جميــع المســتويات، وبشــكل أ
خــالل صقــل المهــارات. وهــذا يشــمل التركيــز علــى التعلــم المســتمر والتدريــب 
خــالل  مــن  موظفينــا  مشــاركة  تعزيــز  أيضــاً  يعنــي  وهــذا  المســتمر.  والتطويــر 
تمكينهــم مــن فــرص التعلــم والنمــو وقيــادة التغييــر. خــالل العــام، اســتكملت 

المبــادرات التعليميــة والتدريبيــة علــى البرامــج المتوفــرة عــن بعــد مثــل:  

Intuition دورات تدريبية إلكترونية عبر برنامج  o

مساهمات عينية لمتابعة الدراسة  o

مساهمات أخرى
يركــز بنــك الشــارقة علــى المحافظــة علــى البيئــة المحليــة، ويؤمــن بــأن الخطــوات 
والتغييــرات مهمــا كانــت صغيــرة تحــدث فرقــاً كبيــراً. كمــا وينشــط البنــك يف دعــم 
عــدة  ومشــاركته يف  خــالل عضويتــه  مــن  والتقــدم محليــا  االجتماعيــة  التوعيــة 
مؤسســات تركــز اهتمامهــا علــى نشــر الوعــي حــول البيئــة وحوكمــة الشــركات 

يف المنطقــة.  

4 -  الرعاية
إن البنك هو راع مؤسس وداعم رئيسي يف:

مؤسسة  حوكمة الشركات 

لقــد تعــاون بنــك الشــارقة مــع مؤسســة حوكمــة 
األساســية  قيمهــا  خــالل  ومــن  إنشــائها.  منــذ 
المتمثلــة يف الموثوقيــة والموضوعيــة واالحتراف 
واالحتــرام والصــدق، ُتعــرف حوكمــةَ بالعمــل مــع فــرق العمــل الوطنيــة واإلقليميــة 
يف تطويــر أطــر عمــل حوكمــة الشــركات ذات الصلــة إقليميــاً والتــي تســاعد علــى 
كجســر  حوكمــة  عملــت  السياســات.  حــول  والحــوار  المحلــي  التواصــل  تعزيــز 

طبيعــي للمؤسســات التــي تعــزز حوكمــة الشــركات يف المنطقــة.

قمة المناصرين الذاتيين )خطوة واحدة أقرب(
نظمــت  مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية قمــة المناصريــن الذاتييــن األوىل 
كــت(  علــى مســتوى الدولــة تحــت شــعار )خطــوة واحــدة أقــرب( يف فنــدق )ذا آ
األوســط  الشــرق  إلقليــم  الشــامل  االحتــواء  منظمــة  مــع  بالتعــاون  بالشــارقة 

وشــمال أفريقيــا بمشــاركة 14 مناصــراً ذاتيــاً ومســانديهم و9 أمهــات.

برنامج العالج بالموسيقى
مســتوى  علــى  األوىل  المؤسســة  هــي  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
الوطــن العــريب التــي تتعــاون مــع جامعــة إيــوا الكوريــة والتــي يمتــد تاريخهــا 
ألكثــر مــن 150 عامــاً يف تطبيــق برنامــج العــالج بالموســيقى الــذي يعتبــر مــن 
كثرهــا تطــوراً لتنميــة مهاراتهــم  أهــم طــرق العــالج لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأ
الحركيــة واالجتماعيــة واللغويــة والتربويــة وكذلــك تنميــة المهــارات الحســية 

للطــالب. كيــة  واإلدرا

مشروع مباين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية الجديد
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  ودعــم  رعايــة  تحــت 
القاســمي أثبتــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية دورهــا الريــادي محليــاً 
مــن  وإيمانــاً  وأســرهم،  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  خدمــة  يف  ودوليــاً  وإقليميــاً 
ســموه بأهميــة دور المدينــة فقــد أوصــى بمنــح المدينــة مســاحة مــن األرض 
ليتــم تعميرهــا وإنشــاء مجمــع مســتقبلي متكامــل الســتكمال رؤيتهــا يف أن 
تكــون مؤسســة رائــدة يف مناصــرة واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

دولــة اإلمــارات والوطــن العــريب مــن خــالل خدماتهــا وأنشــطتها.

مركز النور لتدريب وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
لــكل  حــّق  التعلّــم  بــأن  الشــارقة  بنــك  يؤمــن 
كة الطويلة  إنســان، ولذلــك فنحــن نفتخــر بالشــرا
للتدريــب  الّنــور  مركــز  مــع  والمســتمرة  األمــد 
التي تهدف نشــاطاته إىل الدفع لمزيد من التســامح وقبول اآلخر يف مجتمعنا. 
هــذا العــام ونتيجــة للوبــاء والمخــاوف الصحيــة، كان مــن الضــروري لمؤسســة 
النــور شــراء حافلــة لنقــل الطــالب والموظفيــن إىل المركــز بأمــان. ســاهم بنــك 
كبــاً مقابــل 166،500 درهــم باإلضافــة إىل 100،000 درهــم  الشــارقة بحافلــة 25 را

لتطوير الطالب والمعدات الخاصة.

وزارة الداخلية – جمعية ساعد
يف إطــار اســهاماته علــى مســتوى المبــادرات المجتمعيــة، شــارك 
والمســؤولية  للســالمة  الرســمي  الشــريك  الشــارقة وهــو  بنــك 
المــرور  ومديريــة  الداخليــة  وزارة  ســاعد،  لجمعيــة  االجتماعيــة 
اإلنســانية  المبــادرات  مــن  سلســلة  تنظيــم  يف  والدوريــات، 
والحمــالت المروريــة وحمــالت التوعيــة عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي ونشــر 

العــام 2021. المطبوعــات خــالل 

حمالت التوعية المرورية الموحدة للعام ٢٠٢١ 
اســتجابة  المروريــة  للســالمة  الدولــة  علــى مســتوى  الموحــدة  الخطــة  ضمــن 
لحــرص واهتمــام القيــادة الرشــيدة للتقليــل مــن الحــوادث المروريــة، تــم اعــداد 
كة مــع مديريــة  خطــة عمــل ســنوية للتوعيــة بدعــم مــن بنــك الشــارقة وبالشــرا
توعويــة  توزيــع منشــورات وعمــل محاضــرات  مــن خــالل  والدوريــات  المــرور 

للعمــال ولســائقي الحافــالت.

•  الحملــة األوىل: )االنحــراف المفاجــئ( ومخاطــره علــى حيــاة قائــدي المركبــات 
ومســتخدمي الطريــق، بــدأت يف شــهر ينايــر 2021 ولمــدة ثالثــة اشــهر.

•  الحملــة الثانيــة: )القيــادة الوقائيــة مطلــب وهــدف( وتهــدف إىل التأكيــد علــى 
الطريــق،  علــى  والمــرور  الســير  أنظمــة  بتطبيــق  الســائقين  التــزام  ضــرورة 

انطلقــت يف بدايــة شــهر أبريــل حتــى نهايــة شــهر يونيــو.

•  الحملــة الثالثــة: )صيــف مــروري آمــن(، ركــزت علــى أهــم مواضيــع الســالمة 
مــن ضمنهــا )الســفر بــراً، ســالمة المركبــات واإلطــارات( انطلقــت يف شــهر 

يوليــو حتــى نهايــة أغســطس.

الحملة الرابعة: )السالمة المرورية لطلبة المدارس(.  •

المبادرة الخيرية يف يوم زايد للعمل اإلنساين 
واصلــت جمعيــة ســاعد عطاءاتهــا ومبادراتهــا اإلنســانية الســنوية، حيــث نظمــت 

هــذا العــام مبادرتيــن يف إطــار توجهــات الدولــة بإرســاء قيــم العطــاء والوفــاء.

المبــادرة األوىل كانــت تحــت شــعار »زايــد نبــع العطــاء« وذلــك بالتنســيق مــع 
الهمــم  لرعايــة أصحــاب  النــور  الهمــم ومركــز  العليــا ألصحــاب  زايــد  مؤسســة 

للتأهيــل. المســتقبل  بأبوظبــي ومركــز 

والتعليميــة  الذكيــة  واإللكترونيــة  العينيــة  الهدايــا  توزيــع  تــم  المبــادرة  خــالل 
علــى األطفــال أصحــاب الهمــم وتكريــم المتميزيــن منهــم لبــث روح التفــاؤل 
بيــن الجمعيــة وتلــك  كة المجتمعيــة  والســعادة يف قلوبهــم، بمــا يعــزز الشــرا
الفئــة الهامــة يف المجتمــع، كمــا تــم تقديــم دعــم مــايل إلدارة مركــز النــور للتأهيــل.

المبــادرة الثانيــة كانــت تحــت شــعار »بركــة رمضــان« وتمــت بالتنســيق مــع 
الهــالل األحمــر اإلمــارايت مــن خــالل توزيــع المــواد الغذائيــة خــالل شــهر رمضــان 

المبــارك علــى األســر ذوي الدخــل المحــدود.

فقــد قــام فريــق عمــل الجمعيــة بتوزيــع الميــر الرمضــاين علــى بعــض األســر 
بإشــراف  مــواد غذائيــة وذلــك  والتــي كان عبــارة عــن  المحــدود  الدخــل  ذوي 
مــن الهــالل األحمــر اإلمــارايت، كمــا تــم عمــل زيــارات منزليــة لبعــض األســر ذوي 

الدخــل المحــدود لتقديــم الدعــم لهــم وتوزيــع الهدايــا علــى األطفــال.

أبوظبــي  لشــرطة  العامــة  بالقيــادة  والدوريــات  المــرور  مديريــة  مــع  بالتعــاون 
الشــارقة، شــاركت جمعيــة ســاعد بتنظيــم حملــة ميدانيــة  بنــك  وبدعــم مــن 
لحمايــة المشــاه مــن مخاطــر حــوادث الدهــس أثنــاء عبــور الشــارع عنــد أماكــن 

عبــور المشــاة، و ذلــك تحــت شــعار )للمشــاه حــق يف عبــور الطريــق(.

ضمــن  وذلــك  الـــ50  اإلمــارايت  الوطنــي  اليــوم  مــع  بالترامــن  الحملــة  اقيمــت 
الجهــود المبذولــة يف تطويــر منظومــة الســالمة المروريــة والتركيــز علــى البرامــج 
والحمــالت المروريــة التوعويــة الوقائيــة التــي تهــدف لنشــر الثقافــة المروريــة إىل 

كبــر شــريحة مــن المجتمــع أ

نشــر التوعيــة المروريــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للجمعيــة مــن خــالل 
تصميــم منشــورات توعويــة برعايــة ســنوية مــن بنــك الشــارقة )شــريك الســالمة 
والمســؤولية المجتمعيــة(. وإصــدار كتــاب )اليوبيــل الذهبــي لإلمــارات( يف اليــوم 

الوطنــي الـــ50 لتوثيــق جميــع الفعاليــات والمبــادرات للعــام 2021.

الحوار الثقايف اإلمارايت - الفرنسي ٢٠٢١ 
كبيــراً  مؤيــداً  يعــد  الــذي  الشــارقة  بنــك  يفتخــر 
الشــريك  بكونــه  المتبــادل،  الثقــايف  للحــوار 
الرئيســي للســفارة الفرنســية برعايــة فعاليــات 
الفرنســي  المعهــد  ينظمــه  الــذي   2021 الفرنســي   - اإلمــارايت  الثقــايف  الحــوار 
كة يؤكــد بنــك الشــارقة  لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فمــن خــالل هــذه الشــرا
التزامــه بنشــر المعرفــة وتبــادل الخبــرات واالرتقــاء بالتنــوع والموازنــة بيــن التــراث 
واالبتــكار والتســامح.  وقــد تــّم تنظيــم 26 فعاليــة برعايــة بنــك الشــارقة يف العــام 

2021 ندرج أبرزها:

لیلة األفكار - يناير ٢٠٢١
المتحــدة بتنظیــم »لیلــة  العربیــة  اإلمــارات  الفــر نســي يف دولــة  المعھــد  قــام 
كة مــع معھــد جامعــة نیویــورك للبرمجــة العامــة ومــع مركــز  األفــكار« بالشــرا
االجتماعیــة  المســاحات  حــول  الفعالیــة  ھــذه  وتتمحــور  للشــباب،  أبوظبــي 
»تكويــن  موضوعوهــا  التــي  المســتدیرة  الطاولــة  حــول  ویجتمــع  والتضامــن، 
المــدن  تخطيــط  لمناقشــة  والممارســون،  العلمــاء  اجتماعیــة«  مســاحات 

أبوظبــي. يف  والثقافیــة  االجتماعيــة  والممارســات  العامــة  واألماكــن 

قمة أبوظبي الثقافیة - مارس ٢٠٢١ 
تشــارك المعھــد الفرنســي يف دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة مــع دائــرة الثقافة 
والســیاحة كطــرف يف الــدورة الرابعــة للقمــة القثافیــة. یستكشــف ھــذا المنتــدى 
العالمــي الرائــد الحلــول الثقافیــة اإلبداعیــة مــع الموضــوع الرئیســي »االقتصــاد 
الثقــايف واقتصــاد الثقافــة«. ھــذا العــام، قدمــت شــركة SACEM دراســة حالــة 
البیئیــة  النظــم  الجماعیــة داخــل  اإلدارة  االســتراتیجي لمنظمــات  الــدور  حــول 

للصناعــات اإلبداعیــة.
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مبادرة بيرل 
كته مــع »مبــادرة بيــرل« منــذ العــام 2011  بــدأ بنــك الشــارقة شــرا
والشــفافية  الشــركات  حوكمــة  لتحســين  جــدوى  دراســة  إلنشــاء 
محــاور  مختلــف  عبــر  الخليجيــة،  المؤسســات  يف  والمســاءلة 
البرامــج. »مبــادرة بيــرل« هــي منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة رائــدة 
يف منطقــة الخليــج، أنشــأها قــادة األعمــال الخليجيــون ومكتــب األمــم المتحــدة 
كات لتبنــي بشــكل جماعــي اعتمــاد معاييــر أعلــى يف حوكمــة الشــركات  للشــرا
والمســاءلة والشــفافية لتعزيــز االبتــكار، خلــق الفــرص وتعزيــز القيــم يف مجــال 
األعمــال يف منطقــة الخليــج. تجمــع »مبــادرة بيــرل«، مــن خــالل برامجهــا الرائــدة، 
لتبــادل أفضــل  المــدين  األعمــال والحكومــة والمجتمــع  القــرار يف قطــاع  صنــاع 
للشــركات  المتاحــة  االقتصاديــة  الفــرص  تعظيــم  يف  والمســاعدة  الممارســات 
يف المنطقــة. تســاعد »مبــادرة بيــرل« أيضــاً طــالب الجامعــات يف منطقــة الخليــج 
علــى تحديــد وتبنــي أخالقيــات قويــة يف حياتهــم المهنيــة يف المســتقبل. شــارك 
بنــك الشــارقة بشــكل فعــال يف عقــد جلســات التعهــدات التجاريــة التــي ترفــع 
مســتوى الوعــي حــول أطــر حوكمــة الشــركات اإلقليميــة، مــع دعــوة قــادة األعمــال 
والتواصــل  األخالقيــة  التنظيميــة  الممارســات  حــول  األفــكار  لتبــادل  والطــالب 
مــن شــركائها  وبدعــم  عــام 2011،  منــذ  الصناعــة.  البــارزة يف  الشــخصيات  مــع 
كثــر  مــن الشــركات، بمــا يف ذلــك بنــك الشــارقة، انخرطــت »مبــادرة بيــرل« مــع أ
مــن 12000 مــن قــادة األعمــال يف مختلــف القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة باإلضافــة 

إىل دعمهــا ألكثــر مــن 8300 طالــب يف جميــع أنحــاء دول الخليــج.. 

مبادرات االستدامة: استشراف المستقبل يف بنك الشارقة
يف رحلتــه التــي بــدأت منــذ تأسيســه عــام 19٧3، يســتمر بنــك الشــارقة بترســيخ 
اســتراتيجيته التــي تتســم باالســتدامة، والمحافظــة علــى ممارســاته وسياســاته 
ومبادراتــه الصديقــة للبيئــة التــي تعــد محــور تركيــزه الرئيســي، حيــث وضــع البنــك 
األساســية  بالقيمــة  ُتعــرف  وهــي  عملياتــه،  جميــع  عليهــا  تقــوم  مبــادئ  ســتة 
والمبــادرة  والشــفافية  المهنيــة  واألخــالق  األداء  يف  تتجســد  التــي   )PETICQ(
وااللتــزام والجــودة. ويســعى بنــك الشــارقة مــن خاللهــا إىل تطبيــق نهــج شــامل 
كبــة تطــور الموظفيــن وتوفيــر الخدمــات الماليــة  لتعزيــز األعمــال، بــدءاً مــن موا

المتميــزة لألفــراد والشــركات وأيضــاً تأثيــر األعمــال علــى البيئــة.

بشــكل  والكهربــاء  للميــاه  مكاتبنــا  اســتهالك  كبنــك،  البيئيــة  بصمتنــا  تشــمل 
رئيســي. لذلــك نبحــث باســتمرار عــن ســبل تحســين بصمتنــا علــى البيئــة، ونأخــذ 
أثرنــا عليهــا علــى محمــل الجــد، ونطبــق سياســات داخليــة تعكــس هــذه الجهــود. 
الســنوي  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــد  األوىل،  وللمــرة   ،2021 عــام  ويف 
بشــكل افتراضي. وبعد التطبيق، جرت جميع اجتماعات مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليــا عبــر برنامــج إدارة مجلــس اإلدارة الــذي ســاهم بتقليــل اســتخدام األوراق 
بشــكل كبيــر. ولــم يقــم البنــك بطباعــة وتوزيــع التقريــر الســنوي علــى المســاهمين 
بشــكل وريق، ونشــر بــدالً مــن ذلــك روابــط تضــم الوثائــق المعنيــة علــى موقعــه 
ومنــذ  اإلنترنــت.  عبــر  الوثائــق  علــى  االطــالع  علــى  الجميــع  وشــجع  اإللكتــروين 
تفشــي الجائحــة، تحــول البنــك إلجــراء اجتماعاتــه بأســلوب افتراضــي، وبالتــايل 
تقليــص االنبعاثــات الصــادرة عــن التنقــل وتوزيــع الملفــات الورقيــة. ومثلــت هــذه 
الخطــوة امتــداداً حيويــاً لسياســة عــام 2020، حيــث قــدم البنــك للعمــالء كشــف 
الحســاب اإللكتــروين بــدالً مــن الــوريق. باإلضافــة إىل ذلــك، أضــاف البنــك أيًضــا 
خيــار »عــدم االســتالم« علــى جميــع أجهــزة الصــراف اآليل للســماح للعمــالء بإلغــاء 
كبــر. االشــتراك يف اإليصــاالت الورقيــة ، وبالتــايل تقليــل اســتخدام الــورق بشــكل أ

التدويــر لتقطيــع  باتفاقيتــه مــع شــركة »بيئــة« إلعــادة  العمــل  البنــك  وواصــل 
تدويــر  بإعــادة  البنــك  قــام   ،2021 عــام  ويف  المســتعمل.  الــورق  تدويــر  وإعــادة 

»بيئــة«. بمســاعدة  الــورق  مــن  كيلوغــرام   14،450

الغــرف  األنــوار يف  إطفــاء  علــى  البنــك  يحــرص موظفــو  ذلــك،  إىل كل  وإضافــة 
العامــة  الثقافــة  وتنســجم  اإلمــكان.  قــدر  للميــاه  اســتهالكهم  ومراقبــة  الفارغــة 
المعنيــة بالبصمــة البيئيــة للموظفيــن مــع رؤيــة قيــادة البنــك لقضيــة االســتدامة.

اتفاقية باريس للمناخ
يلتــزم بنــك الشــارقة باألهــداف التــي حددتهــا اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 2016 التــي 
تحــّث الحكومــات واألعمــال والشــبكات الماليــة علــى معالجــة التحديــات الناتجــة 
عــن التقلبــات المناخيــة وتشــمل أهدافهــا تخفيــض االحتبــاس الحــراري ودعــم 
الــدول حــول العالــم لمســاعدتهم علــى مواجهــة تداعيــات التغييــرات المناخيــة. 
مــع  مباشــر  بشــكل  يرتبطــان  أعمالــه  ونمــو  أن ســالمة  الشــارقة  بنــك  ويــدرك 
الحيلولــة دون ارتفــاع وتيــرة التغيــر المناخــي، واإلســهام يف المحافظــة علــى البيئــة 
عبــر المبــادرات المســتدامة. وقــد أدى هــذا االلتــزام إىل إعــادة التفكيــر وتطويــر 
أســاليب البنــك كافــة يف تبنــي األعمــال ودعــم االســتدامة والبيئــة ضمــن شــبكة 

أعمالــه العالميــة.

مبادرة »بيئة«
إحــدى الُســبل الرئيســية لبنــك الشــارقة لتطويــر ممارســاته المســتدامة ضمــن 
النفايــات  إدارة  شــركة  تأسســت  حيــث  »بيئــة«،  يف  تكمــن  عملياتــه  مجموعــة 
اإلمــارات  دولــة  مــع حكومــة  بالتعــاون  عــام 200٧  عــدة  الحائــزة جوائــز  البيئيــة 
يف  البيئيــة  والتحديــات  النفايــات  إدارة  جهــود  تبنــي  بهــدف  المتحــدة  العربيــة 
منطقــة الشــرق األوســط. وأثمــر تعــاون بنــك الشــارقة مــع »بيئــة« عــن تحقيــق 
عــدد مــن أهــداف االســتدامة علــى صعيــد الشــركة، والتــي شــملت إعــادة تدويــر 
النفايــات  تدويــر  وإعــادة  اليوميــة  األعمــال  يف  المســتخدم  والبالســتيك  الــورق 
اإللكترونيــة وعبــوات األحبــار وغيرهــا بشــكل آمــن. وتعــد هــذه مــن السياســات 
الـــ 6 ومقراتــه الرئيســة وأجهــزة الصــراف اآليل  التــي ينتهجهــا البنــك يف فروعــه 
للبنــك، األمــر الــذي يســاعد البنــك يف القيــام بــدور محــوري يف تحقيــق أهــداف 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لالســتدامة، بمــا يف ذلــك برنامــج رؤيــة اإلمــارات 
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التحول الرقمي
أطلــق بنــك الشــارقة ضمــن اســتراتيجيته يف تحقيــق االســتدامة، برنامــج التحــول 
الرقمــي يف جميــع فروعــه بالمنطقــة، حيــث يؤكــد البنــك أن أيــة مبــادرة بيئيــة، 
الرقمــي  التحــول  أصبــح  وهكــذا؛  إيجــايب.  أثــر  لهــا  كان حجمهــا، ســيكون  مهمــا 
والجهــود التــي ينتهجهــا جميــع موظفــي البنــك جــزءاً ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية 
البنــك. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــوة ال تــزال يف مراحلهــا األوليــة، إال أنهــا 
خــالل  مــن  وذلــك  البنــك،  أهــداف  تحقيــق  مســيرة  يف  ملحوظــاً  أثــراً  حققــت 
تدويــر  وإعــادة  الرقميــة  البيانــات  أنظمــة  اســتخدام  وتعزيــز  فــرع  كل  مبــادرات 
األوراق مــن خــالل مجموعــة مــن النقــاط المنتشــرة يف فــروع البنــك. عــالوًة علــى 
ذلــك، قــام بنــك الشــارقة بتعزيــز الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة لعمالئــه الذيــن 
يزيــد عددهــم علــى 13.100. لقــد أســهمت هــذه الخطــوة الصغيــرة بشــكل كبيــر 
يف الحــد مــن اســتخدام الــورق ســنوياً يف بنــك الشــارقة، األمــر الــذي انعكــس إيجابــاً 

مــن حيــث تأثيــر البنــك علــى البيئــة

يبقى التزامنا لجميع هذه المنظمات على 
أساس المدى الطويل. ويدعم بنك الشارقة 

عدة نشاطات أخرى خاصة بالتعليم والخدمات 
اإلنسانية من خالل رعايته لعدة نشاطات 

رياضية، تعليمية، وإنسانية وحمالت التوعية 
التي تهم المجتمع بشكل عام.
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