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فريق اإلدارةرسالة 

ى صااداد   ساااسا   ااو لطاملااا الماانك بنااك الشااارقة بستدااوك ا سااتدا ة  "
بشااا   اهم البناااكوساااالبيئاااة و لاااهولااتم ا جتسا ااااة وا قت ااااد ة  

. دكبيااااااط يااااااة تطااااااوير ة ااااااارة الشااااااارقة ودولااااااة اإل ااااااارات   ااااااى هاااااا ا ال اااااادا
  اااااا  ر ياااااة  هسلااااام ور يلااااام الت اااااا

س
ري وتتساشاااااما   ساااااال البناااااك تسا اااااا

و  ضاااالااادكتور سااانطاح باااق  مساااد ال اسااا   الشاااا  صااااال اللاااسو 
د م والرا اة لبناااااس  هسلااااة  الاااااة تاااااملجنااااع ا   ااااى ااااااكم الشااااارقة 

 
س
. ليطة التنساة املنشودة لإل ارة والدولة  سو ا

يااا  ا  ااار ناااة ا  اااد لبناااك الشاااارقة ااااول  د  يتاجاة طو مطاوتتسماااور ا سااا
ة  ا جتسااااااااااااااألة وا قت اااااااااااااادي  يشاااااااااااااطتم وقراراتااااااااااااام بالنلااااااااااااابة لنبيئااااااااااااا

قدااااااااة  ااااااااسق حطااااااااا    سالاااااااام  و  ااااااااحا  امل ااااااااا   اواملجتسدااااااااات الو 
".املختنتيح  واملجتسدات املحاطة  وا قت اد املح ة

بنك الشارقة
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اليععععة يسعععععدنا أد نقععععدر لكععععم تقريععععر االسععععتدامة ال ععععا  بنععععا للسععععنة املت ريرحا
 ملععععععععايير املبعععععععادرة العامل2020

 
يعععععععة والععععععععد تعععععععم  ععععععععدادر اوب معععععععرة وفقعععععععا

يسعععععععتعرل هععععععععا التقريعععععععر  حعععععععة عامعععععععة ععععععععن (. GRI)إلععععععععداد التقعععععععارير 
عيعععععععة مشععععععارشط وأنشععععععقة بنعععععععك الشععععععارقة  عععععع  مجعععععععاب املسععععععؤولية اال تما

املمتععدة للشععرتات وممارسععات ااعمععاب املسععتدامة خععملب السععنة املاليععة
.2020ديسمبر 31ولغاية 2020يناير 1من 

لقععععة بالق ععععايا يتنععععاوب هعععععا التقريععععر العععععاملن بالتفصععععي  أنشععععقتنا املتع
عربيععععععة الجوهريعععععة  عععععع  ماتلعععععا مكاتونععععععا وفروعنعععععا  عععععع  دولعععععة اإلمععععععارات ال

املتحععععععععدةإ و تععععععععدم   ععععععععم تقععععععععديم معلومععععععععات معمقععععععععة لجميععععععععط أصععععععععحاب 
.املصالح

إلععععععداد وتعععععم تحديعععععد  ميعععععط اإلفصعععععاحات املتعلقعععععة باملبعععععادرة العامليعععععة
امةإ والرععععد التقععععارير والرععععد تراععععد أداي البنععععك وتعععع  يرر لناحيععععة  االسععععتد

سععععععععععععتم أخععععععععععععها  ععععععععععععيد االعتبعععععععععععار عنعععععععععععد  ععععععععععععداد تقعععععععععععارير االسعععععععععععتدامة 
ات كمععععععا يقععععععدر هعععععععا التقريععععععر  حععععععة عامععععععة عععععععن املو ععععععوع. املسععععععتقبلية

:الجوهرية التالية
املمارسات التجارية املسؤولة•
ال دمات املصرفية الشاملة واملستدامة•
خلق القيمة االقتصادية•
تعييد املوظفيد والتنوع•
مشاركة أصحاب املصالح•
سلسلة التوريد املستدامة•
املبادرات اال تماعية والتبرعات•

مملييد درهم  ماراتن للمساهمات اال تماعية13,9مملييد درهم لألعماب ال يريةإ و7,5تاصيص 

موردود محليود من موردد البنك هم % 84,85

(1:1)نسبة العتور   م اإلناث 

 SaveTheSmallGuys# طملق حملة 

كيلوواط ساعة من الكهرباي والغاز712,785تم استتملك 

280 
 
موظفا
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حظرة  ا ة

لععكإ عملنععا عقععم تقععديم ولتحقيععق  . نسعع م  عع  بنععك الشععارقة  اهععدين لحمايععة وتقععوير اقتصععادنا وموظفينععا ومجتمعنععاإ كمععا نلخععفر بععدعم االسععتدامة  عع  ماتلععا  وان تععا
ر املبعععادرة العامليعععة إلععععداد عععاييال يعععار ااسا ععع د ملومعععن خععملب تركيفنعععا املسعععتمر عقعععم االسععتدامة وااللخعععفار ب. تقريععر اسعععتدامة سعععنود يغقعععن الق ععايا املتعلقعععة باالسعععتدامة

:التقارير ومتقلبات هيئة ااوراق املالية والسلطإ فإننا نؤكد تركيفنا عقم قيمنا ااساسية

ا جودة  |ا لمناك |املبادرة |الشتافاة|ا خال  املدناة |ا داس

 سارسات ة داد الت ارير

يئععععععة يلخععععععفر هعععععععا التقريععععععر بمتقلبععععععات ه
ااوراق املاليععععععععععععععة والسععععععععععععععلط  عععععععععععععع  دولععععععععععععععة 
اإلمعععععارات العربيعععععة املتحعععععدة معععععن خعععععملب

ير التقيععععععععععععد بال يععععععععععععار ااسا عععععععععععع د ملعععععععععععععاي
منعع وحراعنا.  عداد التقعارير العامليعة

ادئ  عععع  البدايعععة عقعععم االلخععععفار  تععععر املبععع
أد مبادراتنععععععععا وممارسعععععععععاتناإ وشسععععععععععدنا

نؤكعععععععععععععععد الخفامنعععععععععععععععا بعععععععععععععععدعم االقتصعععععععععععععععاد 
.وا جتمط والبعئة

الضساح ا خارجة

خ عععط هععععا التقريعععر إل عععرايات  عععماد
داخقعععع  اععععارمة  غيععععة الت كععععد مععععن دقععععة

وعليععععععععع إ قررنعععععععععا. املعلومعععععععععات املقدمعععععععععة
. عععععععععدر تعيععععععععيد معععععععع ود  ععععععععماد خععععععععار  

ليعععععععععة يمكعععععععععن العيعععععععععور عقعععععععععم بياناتنعععععععععا املا
ريعععععر املدققعععععةإ والتقريعععععر السعععععنودإ وتق

حوكمعععععععععععععععة الشعععععععععععععععرتات  عععععععععععععععمن قسعععععععععععععععم 
عقعععععم موقعنعععععا" معلومعععععات ععععععن البنعععععك"

.اإللكخرونن

تا يطحا ا جتساألة

كمععععععععععععععععععععا بي  عععععععععععععععععععع  تقاريرنععععععععععععععععععععا ال ااععععععععععععععععععععة 
ات باملسععععععععععععؤولية اال تماعيععععععععععععة للشععععععععععععرت

وكمععععععععا يتلععععععععح مععععععععن خععععععععملب الشععععععععراتات 
املبرمععععععععة مععععععععط كيانععععععععات ماتلفععععععععةإ نحععععععععن

يجعاين ا تماع   أ ر ملخفمود بتحقيق 
عبععععععععر  بععععععععرار الشععععععععراتات والتعععععععععاود مععععععععط

.موظفينا وعمملئنا وشرتائنا

املسارسات التجارية امللهولة

رفية يلخععفر البنععك بتععوفير خععدمات مصعع
شععععععاملة و عععععععماد التعامععععععع  معععععععط  ميعععععععط 
. العمعععععععععملي بقريقعععععععععة عادلعععععععععة ومنصعععععععععفة
ونحععععععععععن ن خععععععععععع  عععععععععععيد االعتبععععععععععار تعععععععععع  ير
أعمالنعععععععععععا عقعععععععععععم موظفينعععععععععععا ومجتمعنعععععععععععا 

يعععات وبيئتنعععاإ سعععواي فيمعععا ياعععص العمل
و التشعععععععععععععغيلية أو سلسعععععععععععععلة التوريعععععععععععععد أ

.مساهماتنا    ا جتمط
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 دنو ات  ق البنك

ألوراق املاليعةإ وهعو معدرف  ع  سعوق أبعوظ د لع. ت سس بنك الشارقة ت وب بنك تجارد     مارة الشارقة وال عامس عقعم اععيد الدولعة
 
 
.ومقرر الرئعس د    الشارقة    شارع ال اد تحديدا

    اتحاد مصارم اإلمارات العربية املتحدةإ ولدي  
 
 رئعسيا

 
منتعا  ع  دولعة اإلمعاراتإ وواحعدة 6-شرتات تا ععة 10يعتبر البنك ع وا

.     ر تايماد3   لبنادإ و

االقتصعععادية العقعععود قدرتععع  عقعععم ترسعععي  اسعععخراتيجية مسعععتدامة هعععدفها ااسا ععع د مواكبعععة التقعععوراتمعععر تعكعععس  رحلعععة البنعععك عقعععم 
قرار ومركععع  وقعععد سععاهم العععدور ال شعع  للبنعععك  عع  تع يععع  النمععو االقتصعععادد واال تمععاع  للدولعععة الرععد  عععدت واحععة اسعععت. واال تماعيععة

 لملستيمارات العاملية    منققة الشرق ااوس 
 
. عب أساسيا

  عع  دولععة اإلمععارات العربيععة املتحععدة وحععدهاإ وهععو يلخععفر بادمععة موظفيعع  وعمملئعع  ومجتمععع 280يعمعع  لععدى البنععك 
 
 موظفععا

 
. عمومععا

 ال يتجع أ معن اسعخراتيجو ندٌّ ععن القعوب  د 
 
  ع  قيمع إ وششعك   ع يا

 
وشسعتكم  تو ع  . يت الخعفار البنعك بعدعم ا جتمعط يتجععر عميقعا

كما . ة    ازدهار ا جموعةالبنك نحو تحقيق التنمية املستدامة اسخراتيجيت  ااساسية املتميلة    التعاود مط الشرتات للمساهم
كيف  شك  أسا ع د عقعم يقمح البنك للحفاظ عقم سمعت  الراس ة من خملب اسخراتيجيات  الحالية؛ فيما يبقى هدف  الرئعس د الخر 

.أصحاب املصالح بمن فيتم املوظفيد

إ "19–توفيعععد "إ وااععع  البنعععك دعمععع  للمجتمعععط عقعععم ماتلعععا اااععععدة ر عععم التحعععديات الرعععد فر عععتتا  ائحعععة 2020وخعععملب ععععار 
ةجسالة ا و  امللاهسيح.وشغقن هعا التقرير ما أنج ر البنك للمساهمة    تحسيد ا جتمط ودعم 

درهم ة ارا ي3,165,417,000
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ها ناة ا حوكسة

 عقم  لكإ أنش ت اإلدارة عشر لجاد  دارية لتع ي  مستوى الخفار وفاعلية اإلدارة اليومية انشقة البنك
 
.عملوة

اللجنة التنتا  ة•
 جنة الرقابة الداخناة•
 جنة ا  تساح•
 جنة املوجودات واملطنوبات•
 جنة ةدارة التكنولوجاا املدنو اتاة التوجيهاة•

 جنة   ق املدنو ات•
 جنة املوارد البشرية•
 جنة ا  تثال     تطنبات الت ارير التنظاساة•
 جنة ا خ ينة وا ستثسار•
( IFRS 9)9 جنة ةدارة  تطنبات املداار الدولة لنت رير املالة رقم•

:أدنارمبعنةجادلخمسا جلسأنش إو  أكم عقماملهمةهعروإلنجاز.مساهمي تجارالبنكالخفارويراقبيو  حيثالبنكإرئاسةاإلدارةمجلسيتو م
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  حا  امل ا  

ال اسة %ا ح ة  امللاهسوح الر يلاوح 

360,321,771 17.16% الشارقة إلدارة اااوب 

265,585,006 12.65% .ر. ر. مجموعة الصقر املتحدة  

130,854,271 6.23% أحمد عبدهللا النومادور ة 

756,761,048 36.04% اإلجسالة

ا جتمط

العمملي

املساهمود 

املوظفود 

الجهات 

التنظيمية

املوردود 

بنك الشارقة

  ععععيد االعتبعععار عنعععد اتاعععا  أد   ععع
 
رايات لعععدينا العديعععد معععن أصعععحاب املصعععالح الععععين ن ععععهم دومعععا

. تمرارمحععععور ن جنععععا ونتوااعععع  معهععععم باسععععيشععععكلود كمععععا تاععععص العمليععععات التشععععغيلية والحوكمععععةإ
:وينقود الخفامنا تجار أصحاب املصالح عقم عدة مستويات تت من

كعععع  النععععور يتجقععععم الخععععفار البنععععك برعايععععة ا جتمععععط مععععن خععععملب شععععراتات  طويلععععة اامععععد مععععط مر : املجتساااا 
.كييرإ ومدينة الشارقة لل دمات اإلنسانية و يرها ال"بعئة"لت هي  أصحاب الهممإ وشركة 

.االلخفار بالحفاظ عقم أف   املمارسات وتشجيط حماية املستتلك :: الدسالس
 لتع ي  رفار املوظفيد وتقوير مهاراتتم::املوظتوح 

 
.الس   دوما

.االلخفار بإقامة شراتات طويلة اامد مط موردينا ودعم االقتصاد الوطند :: املوردوح 
.االلخفار بالشفافية عبر  ميط العمليات التشغيلية والعملقات ::ا جدات التنظاساة

:تتاصا  امللاهسيح

  ععععيد االعتبعععار عنعععد اتاعععا  أد   ععع
 
رايات لعععدينا العديعععد معععن أصعععحاب املصعععالح الععععين ن ععععهم دومعععا

دين   عععم محعععور ن جنعععاإ ولععععلك نسععع م  اهعععكمعععا يشعععكلود تاعععص العمليعععات التشعععغيلية والحوكمعععةإ
.معرفة احتيا اتتم وتلبيتتا من خملب التواا  الدائم معهم
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املسارسات التجارية امللهولة

 خدمات ااعماب التالية
 
:يقدر البنك حاليا

ظهععر بياناتنععا املاليععة املوحععدة و عععنا ومكانتنععا  عع  بنععك الشععارقة  
ُ
 د اب "إ وشععركة ."ب. ر. بنععك اإلمععارات ولبنععاد  "إ و.ع. ر. ت

ريععععالس بو "إ و."ر.ر.بوليكععععو للتجععععارة العامععععة  "إ و"ح.ر.بععععوس تابعتععععاب  "إ و"ح.ر.بععععوس ريعععع  اسععععتع   "إ و"ح.ر.تابعتععععاب  
بععععوس "إ و"بععععوس إلتفاقيععععات  عععععادة الشععععراي ليمتععععد"إ و"بععععوس للتمويعععع  ليمتععععد"إ و"ح.ر.مععععويلح تابعتععععاب  "إ و"ح.ر. لععععا  

إلمعارات العربيعة البنك معن خعملب هععر الهيئعات عقعم تلبيعة احتيا عات عمملئع   ع   ميعط أنحعاي دولعة اوشعم  ".للمشتقات ليمتد
كععععلك .املتحعععدة و ععع ر تايمعععاد ولبنعععادإ كمعععا دأب عقعععم شعععراي أحعععدث العععنظم والبرمجيعععات الحاسعععوبية لدعمععع   ععع  هععععا املسععع م

ا وعمملئنععاإ نواظععب عقععم مرا عععة وتقيععيم شععراتاتنا مععط موردينععا وعرو ععنا الحاليععة ل ععماد  حععداث تعع  ير  يجععاين عقععم مجتمعنعع
 SaveTheSmallGuys#أطلقنا مبادرات مي  حملة وقد

 
.الرد ترمن   م  ماد استدامة ممارستنا ودعمها للمجتمط عموما

معظععععم مجتمعنععععا واقتصععععادنا عقععععم أكمعععع  و عععع إ نحععععر  عقععععم االعتمععععاد عقععععم املععععوردين ا حليععععيد  عععع و عععع   طععععار سعععععينا ل دمععععة 
وبععالر م مععن . اضعع دنعمعع  عقععم تقععوير شععراتات طويلععة اامععد معهععمإ والرععد يعععود  ع ععها   ععم  ماني يععات القععرد املكمععا مشععخرياتناإ 

ا من الحفاظ عقم عملقتنا مط موردينا وسنواا  تعاوننا معهم .ت  ير الجائحة عقم االقتصادإ تمكن 

نا خعملب هععر وإ  ندرك حجم ت  ير الجائحة عقعم مجتمعنعا وموظفينعا؛ فقعد حراعنا عقعم طمع نتتم ودععم أصعحاب املصعالح لعدي
ئملتتم؛ و انيتععا أولهععا  ععماد سععملمة  ميععط املععوظفيد وعععا: ااوقععات العصعععبة عبععر اتاععا  تععدابير فوريععة عقععم مسععتويات ماتلفععة

.د اال تماع اللخفار بإ رايات التباعتدعم ا ماد استمرارية العم ؛ أما آخرها فكاد اتاا  تدابير لو ستية منظمة وآمنة 

ال دمات املصرفية  ال ااة دارة الثروات  رادال دمات املصرفية لألف ال دمات املصرفية للشرتات



10

خنق ال اسة ا قت اد ة

%٨٤.٨٥

%١٥.١٥

املحنايحاإلحتا  املخ  ة لنسورد ق يلبة 

ا حليود 

اا انب

 
 
 لقاملععا لعععب بنععك الشععارقة دورا

 
إ  عع  النمععو والتقععور االقتصععادد إلمععارة الشععارقة ودولععة اإل مهمععا

 
مععارات عمومععا

    لبناد تع ز و ودر    الدولةإ وه  يمتلك البنك كما
 
.."ب. ر. بنك اإلمارات ولبناد  " راعا

حتيا عات وعقم مدى سنوات عديدةإ دعم بنك الشارقة مسيرة التقور    دولة اإلمارات من خعملب تلبيعة اال 
 عقعععم  لععع.لشعععرتات واافعععرادإ سعععواي ععععن طريعععق تقعععديم العععدعم املعععا   أو االستشعععارد لاملاليعععة 

 
كإ خصعععص ععععملوة

للمسعععاهمات مليعععود درهعععم13.9معععن  يراداتععع  لألعمعععاب ال يريعععةإ كمعععا و ععع  مليعععود درهعععم  معععاراتن7.5البنعععك 
 .اال تماعيعععة

 
خر البنععععك  هعععدا راتات مععععط دععععم ا جتمععععط والبعئعععة واالقتصعععادإ و لعععك عبععععر  بعععرار شععع ععع  ولعععم يعععد 

ل عععععدمات إ ومؤسسعععععة القلعععععب الكبيعععععرإ ومدينعععععة الشعععععارقة ل"بعئعععععة"هيئعععععات معنيعععععة  تععععععر املسعععععائ  ميععععع  شعععععركة 
.اإلنسانية

طويلععة اامععد مععط و عع   ععوي الخفامعع  بونععاي مسععتقب  مسععتدارإ يسعع م بنععك الشععارقة   ععم بنععاي شععراتات وعملقععات
بقواعععععد وبالتععععا  إ يحععععر  عقععععم  ملععععار  ميععععط مورديعععع .  ميععععط أصععععحاب املصععععالح لديعععع إ بمععععا  عععع   لععععك مورديعععع 

ة الرعد تجمعع  والخفامهم بالشروط ااخملقية لقواعد السلوك ل ماد استدامة العملقع" تعر م عقم عميلك"
 حليععة لتلبيععة كعععلك يحععر  البنععك عقععم دعععم االقتصععاد وا جتمععط ا حليععيد عبععر االعتمععاد عقععم السععوق ا.  تععم

كمععا يتععو م رئعععس. مععن مععوردد بنععك الشعارقة داخعع  دولععة اإلمعارات% 84.85معظعم  احتيا اتعع ؛ حيععث يخركع  
ااخملقيعات الرعد اإلدارة واملشخريات مهمة مراقبة سملس  التوريعد ال ااعة بالبنعك ل عماد االلخعفار بعالقيم و 

.يتوناها البنكإ وتقديم الدعم املناسب للمجتمط ا حق 
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اسا ة   ا حكم

 مععععط الخععععفار البنععععك تجععععار ا جتمععععطإ 
 
. ي  اامععععوابمكافحععععة الرشععععوة والفسععععاد و سععععباصععععو  ة اععععارمةياسععععات تنظيميععععنمتيعععع  لسانسععععجاما
.مرا عة وتحديث هعر السياسات بانتظار ل ماد حماية مصالح عمملئ عقم البنك ويحر  

 ععععن قبعععوب بادمعععة العمعععملي « بنعععك الشعععارقة»ويلخعععفر موظفعععو 
 
 معععن وانق. معععنتماياأد هعععدعقعععم نحعععو منصعععا وععععادب معععط االمتنعععاع تمامعععا

 
ملقعععا

    عدر التتاود سياست  
 
 تعدم لمجموععة لت حوكمعة الشعرتامعدير االمتيعاب و  نشاي منصب بادر البنك   م مط الرشاوى والفسادإ مقلقا

.املناسبأد حالة محتملة بالشك  راد ومعالجة 

 عقععم  لععكإ تغقععن 
 
  عع  تعاملعع البنععكأسععلوب هعععر السياسععات عععملوة

 
ط العمععملي وفععق  ميععل ععماد خدمععة مععط الش صععيات البععارزة سياسععيا

.املعايير مط االمتياب للقوانيد واللوائح  ات الصلةأعقم 

كمععا يجععرد . وب  ليتععابوابتنععا الداخليععة لتسععهي  الواععنشععرها عبععر  ميععط املععوظفيد  تعععر السياسععات مععن خععملب تعريععا ويحععر  البنععك عقععم 
ااقسععععار واإلدارات إ و الرئعسعععع دواملقععععر إ عفععععرو وظفن المععععن التععععدريب ملععععاتبععععاع أشععععكاب متنوعععععة مععععط تقبيقهععععا تععععدريب موظفينععععا بانتظععععار عقععععم 

.يير املتغيرةملتقلبات واملعا ماد مواكبة المط تحديثتا بانتظار دارة اإل مجلس من قب  هعر التدريبات ويتم  قرار . ا  تلفة
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فري نا

العتور 

(١٥٤)

اإلناث

(١26)

العتور نسبة 

  م اإلناث 

(1:1)

 ماراتيود 

(40)

مقيمود 

(2٤0)

  ما   عدد 

املوظفيد

(2٨0)

الخفامنعا تجعار املعوظفيدإ فرك نعا عقعم  عماد سعملمتتم وسعملمة « 19-توفيعد»وقعد عع زت  ائحعة . موظفونا هم أ من أاولناإ ولهعا نس م باسعتمرار   عم دعمهعم وتلبيعة احتيا عاتتم
 عن أد تمييعف بيعنتم عقعم أسعاس النعوع اال تمعاع إ أو الععرقإ أو العدينإ أو اإلعاقعة. عائملتتم

 
 عقم قدر املساواة  عيدا

 
غ مععدب دوراد املعوظفيد وقعد بلع. ونس م   م معاملتتم  ميعا

خععملب ويعع تن  لععك  مععرة حراععنا املسععتمر عقععم انافععال معععدب الععدوراد هعععا مععن. إ اامععر العععد يعكععس ر ععا وسعععادة املععوظفيد تجععار البنععك وخدماتعع %1 عع  البنععك العععار املاضعع د 
 للمععوارد الوشععرية حرعع. تعيععيد اااعع ا  املناسععبيد وتععوفير سععب  الراحععة والسعععادة لهععم  عع  عملهععم

 
 عقععم مبادرتنععا ولهعععر الغايععةإ بادرنععا   ععم تعيععيد مععواطن  مععاراتن مععديرا

 
مععا ى يكععود قي 

 مععط اسععخراتيجية املصععرم املركعع د  تعععا ال صععو 
 
 عععن توظيععا تععوادر  ديععدة  سععوب  ائحععة . للتععوطيد انسععجاما

 
إ  ال أننععا ملخفمععود «19-توفيععد»وبععالر م مععن ععع وم البنععك حاليععا

ة للعتعلم اإللكخرونعن ودععم العديعد معن املبعادرات  ع  هععا ا جعابإ سعواي معن خعملب بعرامو الرعايعة أو عبعر منصعتنا ال ااع-بمن فيتم اإلمعاراتيود -بتدريب وتقوير معارم موظفينا 
سعععي  اامعععوابإ موا عععيط مكافحعععة  -عقعععم سعععوي  امليعععاب ال الحصعععر -وتشعععم  هععععر املسعععاقات دورات تدريويعععة تغقعععن . ومعععا تقدمععع  معععن مسعععاقات تعليميعععة  ل اميعععة وأخعععرى اختياريعععة

 عقعم  تمعار البعرامو وبعنما يتعيد عقعم املعوظفيد اسعتكماب البعرامو اإلل اميعة عقعم أسعاس سعنودإ يشعجعهم الب. االستيمارية و يرهاوال دمات املصرفيةوااسواق املاليةإ 
 
نعك أي عا

ععفين مععنتم بمععنح دراسععية. االختياريععة ر املتمي  ر البنععك بتحسععيد سععوية حيععاة وت سععجم هعععر املبععادرات  ميعهععا مععط الخععفا. كمععا يقععدر البنععك الرعايععة التعليميععة الملزمععة للمععوظفيدإ ويكععر 
 
 
.موظفينا ومجتمعنا ملا لعلك من أهمية كبيرة لتحقيق التقور معا
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بائتنا

د ودععععععم   عععععم تقليعععع  أ عععععرر البي عععع« بنعععععك الشععععارقة»يسعععع م 
اق هعععععا و عععع  سععععي. متقلبععععات الععععععم املسععععتدار للعمععععملي

 طويلععة اامععد مععط شععركة 
 
إ "بعئععة"االلخععفارإ أر عع ى شععراكة

ركيعععف عقعععم الرائعععدة  ععع  مجعععاب  دارة النفايعععات البيئيعععةإ للخ
. دارة النفايات ومعالجة املشات  البيئية

ن تشععععم  هعععععر الشععععراكة معالجععععة النفايععععات الناتجععععة ععععع
معععععد العمليعععععات اليوميعععععةإ وتحقيعععععق ااهعععععدام طويلعععععة اا 

ركة وتتععععو م شععععع. عقععععم اعععععيد ترشعععععيد اسععععتتملك القاقعععععة
  ععععععععععععععادة تعععععععععععععدوير العععععععععععععورق والبملسعععععععععععععتيك‘ بعئعععععععععععععة’

 
حاليعععععععععععععا

أنحععععاي املسعععتادر  عععع  مقعععر البنععععك وفروععععع  السعععتة عبععععر
 إلعععععععادة تععععععدوي. الدولععععععة

 
ر كمععععععا تشععععععم  الشععععععراكة مبععععععادرة

د تعتبعععر النفايعععات االلكخرونيعععة وخعععراطعم القباععععة الرععع
 ويا عععععععط البنعععععععك أي ععععععع. معععععععن أكبعععععععر مصعععععععادر النفايعععععععات

 
ا

ة ععععن تتعععيح للعمعععملي االستعا ععع« تحعععوب رق عععد»لعمليعععة 
عليتععععا اإليصععععاالت وكشععععوم الحسععععابات الرععععد يحصععععلود 

.خرونيةعبر االنخرن  بإيصاالت وكشوم حسابات  لك

العععععد يععععدعو الحكومععععات والشععععرتات والشععععبكات املاليععععة   ععععم موا هععععة 2016نحعععن ملخفمععععود باتفععععاق بععععارشس 
تحديات تغير املناخ

كانوواط ساألة712,785–2020 اك ية ةجسالة استهالك الكدرباس والغاز 

وتوااععع  . ئيعععةسياسعععات داخليعععة وخار يعععة اعععديقة للبعئعععة لتافيعععا بصعععمت  البي« بنعععك الشعععارقة»أر ععع ى 
ملك القاقععة لتحديععد فععر  وعمليععات ترشععيد اسععتت‘ بعئععة’اإلدارة تعاونتععا مععط ماتلععا ااقسععار ومععط شععركة 

.الرد من ش نتا تقلي  البصمة الكربونية للبنك وتافيا أ رر البي د
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 جتسدنا

 عمملينعععا وموظفينعععا
 
 أد النمعععو املسعععتدار ال يمكعععن أد يقتصعععر علينعععا وحعععدناإ بععع  يجعععب أد يشعععم  أي عععا

 
. ومجتمعنعععانعععدرك  يعععدا

مصعععالح ولعععلك نسععع م للمسععاهمة  ععع  هعععا النمعععو املسعععتدار مععن خعععملب التعععاود معععط الشعععرتات وأصععحاب الشععع د ل ععماد تحقيعععق
. ا جتمط

 لدعم ا جتمط وتلبيعة احتيا اتع  معط الخركيعف بصعورة أساسعية عقعم طبيععة العدعم
 
 استباقيا

 
وبادرنعا . أكثعر معن أسعلوب ونتبط ن جا

وسعاهمنا . اتالعار املاض د لوحدر   م التعاود مط العديد من املؤسسات والشرتات لعدعم طيعا واسعط معن املبعادرات وا جتمعع
. فجعععار مرف هعععالعععدعم العااعععمة اللبنانيعععة  ععععد ان" مؤسسعععة القلعععب الكبيعععر"الرعععد أطلقتتعععا " سعععملر لبيعععروت" ععع  مبعععادرة 2020ععععار 

 " بنعععك الشعععارقة"ووااعع  
 
 شععراكت  طويلعععة اامعععد معععط مدينععة الشعععارقة لل عععدمات اإلنسعععانيةإ حيععث سعععاهم ماليعععا

 
17بتقعععوير أي عععا

ارة الداخليعععة كمعععا يمتلعععك البنعععك عملقعععة طويلعععة اامعععد معععط وز . مبنعععى  معععن املقعععرر اسعععتادامها ا عععرال تعليميعععة وخدميعععة وت هيليعععة
 من  برفط مستوى الوع  حوب الحوادث املرورية"  معية ساعد"دعم 2020اإلماراتيةإ وواا  خملب 

 
.الخفاما

 بدعم أصحاب الهمم من خملب العديد من املبادراتإ بما     لك دعم  معية النور لرعاية و 
 
ت هي  أصعحاب يلخفر البنك أي ا

لعدعم الشعرتات الصعغيرة الرعد تشعك  معا يقعارب SaveTheSmallGuys#وعقم الصعيد االقتصاددإ أطلق البنك حملعة . الهمم
.من الشرتات العاملة    دولة اإلمارات وشعم  لد تا عدد كبير من املوظفيد% 94

دعم لهعععععر وسنوااعععع  تقععععديم العععع. وتميعععع  هعععععر املبععععادرات عينععععة اععععغيرة فقعععع  عععععن الشععععراتات طويلععععة اامععععد الرععععد تقودهععععا  دارتنععععا
 
 
تائنا عقععم املععدى وللحصععوب عقععم تقريععر تامعع  حععوب  ميععط شععر . ا جتمعععات املتنوعععة حرععى نسععتقيط تحقيععق النمععو املسععتدار معععا

إ ير ععم االطععملع عقعععم تقريععر املسعععؤولية 2020القويعع  و يرهععا معععن املسععاهمات وأشععكاب العععدعم ااخععرى الرعععد قععدمناها خععملب ععععار 
.اال تماعية ال ا  بالبنك
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املبادرة الداملاة إل داد الت اريرفدرس  متوى  دا يط

 دا يط املبادرة الداملاة 
إل داد الت ارير 

اإلف اح
ابط /ال تمةرقم ال تمات  رو

املراج 
ا خطاس

املهسلة دريف  نف

01املؤسسةاسم102-1

07ال شاطاتإ الفرقإ املنتجات وال دمات102-2

06مواقط املقرات102-3

06/07العمليات التشغيليةمواقط102-4

06/07والشك  القانوننامللكية102-5

06/07ا  دمةااسواق6--102

06/12حجم املؤسسة7--102

12املوظفيد والعماب اآلخرينمعلومات102-8

12التوريدسلسلة102-9

تغييراتالوسلسلة توريدهااملؤسسةالتغييرات الهامة الرد طرأت عقم 10--102

06/07املبدأ أو الن ج االحخرازد 102-11

14املبادرات ال ار ية102-12

اشخراك ع ويةالع وية الجمعيات102-13
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فدرس  متوى  دا يط املبادرة الداملاة إل داد الت ارير 

 دا يط املبادرة الداملاة 
إل داد الت ارير

اإلف اح
ابط /رقم ال تمة ال تمات  رو

املراج 
ا خطاس

ا سمطاتاجاة

03بياد كبار اناع القرار102-14

والنناهةا خالقاات

05وقواعد السلوكإالقيمإ واملبادئإ واملعايير102-16

ا حوكسة

09الحوكمةيةهيكل102-18

امل ا    حا   شاركة

08املصالحقائمة مجموعات أصحاب 102-40

ة تو د نقابات    اإلمارات العربيالجماعيةالفاو ة يات املاتفاق102-41
املتحدة

08املصالحتحديد واختيار أصحاب 102-42

08املصالحن ج  شراك أصحاب 102-43

08الرئعسية املقروحةاملوا يط واالهتمامات102-44
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فدرس  متوى  دا يط املبادرة الداملاة إل داد الت ارير

 دا يط املبادرة الداملاة 
إل داد الت ارير

اإلف اح
ابط /رقم ال تمة ال تمات  رو

املراج 
ا خطاس

ة داد الت ارير سارسات

07الهيئات املدر ة    البيانات املالية املوحدة102-45

04تحديد محتوى التقرير وحدود املو وع102-46

04قائمة باملوا يط ااساسية102-47

04 عادة ايا ة املعلومات102-48

هعا تقريرنا ااوب التقاريرالتغييرات القارئة عقم  عداد102-49

04 عداد التقاريرمدة102-50

هعا تقريرنا ااوب تاري   ادار أحدث تقرير102-51

04 عداد التقاريردورة102-52

19ااسئلة املتعلقة بالتقريرلإل ابة عقم  هة االتصاب املعنية 102-53

05/07 عداد التقارير وفق معايير املبادرة العاملية إلعداد التقاريرطلبات102-54

15/16/17/18ملبادرة العاملية إلعداد التقاريرال ا  بعاحتوى ا فهرس 102-55

05ال ار  ال ماد102-56
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فدرس  متوى  دا يط املبادرة الداملاة إل داد الت ارير 

 دا يط املبادرة الداملاة 
إل داد الت ارير

اإلف اح
ابط /رقم ال تمة ال تمات  رو

املراج 
ا خطاس

ا قت اد ة

10موردين ا حلييدا  صصة للنسبة اإلنفاق 204-1

11االتصاب والتدريب  ش د سياسات وإ رايات مكافحة الفسادأنشقة 205-2

البائاة

13 من املؤسسةاستتملك القاقة 302-1

ا جتسا اة

12املوظفيدودورادوظفيد  دد متعييد 401-1

12املساعدة عقم االنتقاببرامو تحسيد مهارات املوظفيد وبرامو 404-2

14العمليات التشغيلية بمشاركة ا جتمعات ا حليةإ وتقييم اا رإ وبرامو التنمية413-1



:مل يد من املعلوماتإ ير م التواا  مط

منود ساشيدهارادالسيد 
مدير االمتياب وحوكمة الشرتات للمجموعة

Sashidharan.Menon@Bankofsharjah.com

السيدة العسا الهاشم
مجلس اإلدارةواتصاالت مسؤوب قسم  دارة العملقات مط املستيمرين 

Elissa.ElHachem@Bankofsharjah.com

www.bankofsharjah.com
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