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حول هذا التقرير 
يتشــرف البنــك العربــي المتحــد بتقديــم تقريــره الثانــي الخــاص بجوانــب البيئــة والمجتمــع وشــؤون الحوكمــة. ونشــارك فــي 
صفحــات هــذا التقريــر لمحــًة عامــة عــن أدائنــا فــي الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وتلــك الخاصــة بالحوكمــة خــال عــام 2021، وذلــك 

وفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة الصــادرة عــن ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة. 

فترة التقرير
يغطــي هــذا التقريــر الســنة التقويميــة مــن 1 ينايــر إلــى 31 ديســمبر 2021. وقــد ُأدرجــت فيــه بعــض المعلومــات مــن ســنواٍت 

ســابقة )فــي حــال توفرهــا( ألغــراض المقارنــة. 

المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقرير
ُأعــدَّ هــذا التقريــر بمــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ورؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2021، ودليــل معاييــر 
اإلفصــاح البيئــي واالجتماعــي ودليــل حوكمــة الشــركات الصــادر عــن ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة للشــركات المدرجــة فــي 
الســوق المالــي، والتــي عرضنــا مؤشــراتها فــي الملحــق. ويأتــي ذلــك نابًعــا مــن التزامنــا بالشــفافية وأفضــل الممارســات الدوليــة 

المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر.

حدود التقرير
يغطــي هــذا التقريــر عمليــات البنــك العربــي المتحــد ضمــن دولــة اإلمــارات فقــط. كمــا أن جميــع القيــم والبيانــات الماليــة 

.)AED( الــواردة فــي هــذا التقريــر ُمدرجــة بالدرهــم اإلماراتــي

جهة االتصال
نثمــن دائًمــا اآلراء والتعليقــات التــي تردنــا ونســعى جاهديــن لتحســين جــودة تقاريرنــا. وعليــه، فإننــا نرحــب بــأي أســئلٍة أو 

ماحظــات قــد تكــون لديكــم بشــأن تقــدم ســير العمــل لدينــا ومــا نطمــح لتحقيقــه. 
عنوان البريد اإللكتروني: Email:  sustainability@uab.ae    هاتف:   97165075238+

1. المقدمة 
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1.1. نبذٌة عن البنك العربي المتحد
تُأســس البنــك العربــي المتحــد، ش. م. ع.، )UAB( فــي 21 ينايــر 1975 كمشــروٍع مشــترك بيــن مجموعــٍة مــن المســتثمرين المحلييــن فــي دولــة اإلمــارات 
والبنــك الفرنســي الدولــي سوســيتيه جنــرال )Société Générale(. و يعــد اليــوم أحــد أقــدم مــزودي الخدمــات المصرفيــة والماليــة وأكثرهــم ابتــكاًرا 

فــي دولــة اإلمــارات. 
ــداع  ــداع نقــدي و اي ــي و 12 جهــاز إي ــروع و 30 جهــاز صــراف آل ــر ســتة ف ــه عب ــي المتحــد فــي الشــارقة، وينفــذ أعمال يقــع المقــر الرئيســي للبنــك العرب
الشــيكات )CCDM( موزعــة فــي أنحــاء الدولــة وتوفــر الخدمــات المصرفيــة لأفــراد والمؤسســات. وقــد نجــح البنــك فــي ترســيخ مكانتــه بصفتــه شــريًكا 
مفضــًلا للعمــاء مــن المؤسســات بفضــل مــا يقدمــه مــن مجموعــٍة شــاملة ومتكاملــة مــن الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات المدعومــة بالتمويــل التجــاري 

والخدمــات المصرفيــة لأفــراد وخدمــات الخزينــة، باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة اإلســامية. 

رؤيتنا
يســعى البنــك العربــي المتحــد إلــى أن يكــون شــريًكا قوّيًــا وموثوًقــا بــه لعمائــه ومســاهميه وموظفيــه، وألن يصبــح الخيــار المفضــل للخدمــات 

ــر النزاهــة. ــزام بأعلــى معايي ــي مــع اســتمرار االلت ــادة مســيرة تحقيــق مســتوى أعلــى مــن االزدهــار المال ــه قي المصرفيــة فــي اإلمــارات بمــا يتيــح ل

رسالتنا
ــة عمــاٍء متفوقــة،  ــم تجرب ــا، وبتقدي ــة األمــد مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدين ــي المتحــد ببنــاء شــراكاٍت مســتدامة طويل يلتــزم البنــك العرب
وإضافــة قيمــة عاليــة للمســاهمين، إلــى جانــب اعتمــاد نهــٍج مبتكــر فــي إنجــاز األعمــال المصرفيــة مــع الحفــاظ علــى والئــه لتــراث أمتنــا والمســاهمة فــي 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  التنميــة الشــاملة لدول

التزاماتنا

قيمنا

هيكل الملكية
البنــك العربــي المتحــد مــدرج فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة )ADX( ويتميــز هيــكل الملكيــة فيــه بالتنــوع مــا بيــن مســاهمين محلييــن 

وأجانــب. وإقليمييــن 

قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون ما ال يقل عن 5% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المساهم

40.00%البنك التجاري ش.م.ع.ق

11.13%الشيخ فيصل سلطان سالم القاسمي

5.47%شركة الماجد لإلسثمارات )ذ.م.م(

5.31%جمعه الماجد عبد اهلل المهيري

5.20%الشيخ سلطان صقر سلطان سالم القاسمي

 تجاهتجاه مجتمعناتجاه موّظفيناتجاه عمالئنا
مساهمينا

 تجاه الهيئات
التنظيمية

ملتزمون بتقديم 
تجربة عماء متفوقة 

باستمرار واعتماد 
نهٍج مصرفي مبتكر.

ملتزمون بمساعدة 
موظفينا على التطور 
المتواصل ضمن ثقافٍة 

تحفز األداء العالي 
وتستقطب المواهب 
وتفاعات الموظفين 

ومساهماتهم، 
وتطورها وتكافئها.

ملتزمون بالمساهمة 
في نهوض مجتمعنا 

وإحداث أثٍر إيجابي 
ملموس.

ملتزمون بإضافة 
قيمٍة ثابتة وطويلة 
األجل للمساهمين 

وضمان النمو 
المستدام لهذه 

القيمة.

ملتزمون بتطبيق 
أعلى معايير 

الحوكمة المؤسسية 
وأخاقيات العمل.

 التركيز علىالنزاهة
ثبات األداءالكفاءةالعمالء

في أداء أعمالنا 
وإدارة العاقات مع 

أصحاب المصلحة.

في توجيه أنشطتنا 
بحيث تحقق أعلى 

درجات رضا العماء. 

في تقديم معايير 
أداء نموذجية.

االحترام والمعاملة 
اللبقة هما 

المعياران األساسيان 
والوحيدان اللذان 
يحكمان سلوكنا 

وإجراءاتنا.
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المساهمون حسب الجنسية كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المساهم

56.13%اإلمارات العربية المتحدة

43.86%قطر

0.01%دول خليجية أخرى

0.00%دول عربية أخرى

0.00%آخرون

المساهمون حسب نوع المستثمر كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المساهم

41.68%البنوك والمؤسسات المالية

38.08%األفراد

20.24%المؤسسات

األداء المالي

التغير  )%(20212020

2.23%15,180,04214,849,149إجمالي األصول

46.22%205,918140,828األرباح قبل خسائر انخفاض القيمة

111%)667,295(70,191صافي الربح
 ألف درهم

ســجل البنــك العربــي المتحــد أرباحــً صافيــة قدرهــا 70 مليــون درهــم إماراتــي فــي 2021 مقارنــة بخســائر قدرهــا 667 مليــون درهــم فــي 2020، مــا يمثــل 
ارتفاعــا بنســبة 111 % مقارنــة بالعــام الماضــي. يأتــي النمــو فــي صافــي االربــاح نتيجــة لتحســن األداء التشــغيلي وانخفــاض مخصصــات االئتمــان المتوقعــة، 
إلــى جانــب إدارة التكاليــف والنهــج الحصيــف إلدارة المخاطــر، حيــث أدى التنفيــذ الناجــح الســتراتيجية إعــادة الهيكلــة الــى تمهيــد الطريــق للعــودة الــى 

الربحيــة.
وقــد نجــح البنــك فــي تحقيــق تقــدم كبيــر فــي األعمــال األساســية حيــث ســجل نمــًوا بنســبة 12٪ فــي دخلــه التشــغيلي فــي العــام 2021 مقارنــة بالعــام 
2020. كمــا انخفضــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة بشــكل كبيــر وبنســبة 83٪ فــي العــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020 وســيتم دعمهــا بشــكل أكبــر مــن خــال 
االكتتابــات الجديــدة فــي المحفظــة مــن ناحيــة الجــودة األصــول. وتمكــن البنــك مــن الحفــاظ علــى مســتويات كافيــه مــن راس المــال مــع نســبه كفايــة راس 
المــال 13.8% وبلغــت CET1 12.6% والتــي ال تــزال أعلــى بكثيــر مــن المتطلبــات التنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا. كذلــك تحســنت نســبة القــروض المتعثــرة 

مــن 15.7% فــي عــام 2020 إلــى 12.6% فــي عــام 2021. توفــر هــذه النتائــج دليــًا إضافًيــا علــى فعاليــة اســتراتيجية االعمــال.
ســيواصل البنــك تركيــزه علــى تنميــه أعمالــه األساســية وإيراداتــه عبــر المعامــات والخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات واألفــراد واألســواق 
الماليــة مــع التحــرك نحــو نمــوذج تشــغيلي أكثــر مرونــة مدمجــا الحلــول والقــدرات الرقميــة ليصبــح شــريكا مفضــا بيــن شــرائح عمــاء الشــركات الرئيســية. 
ويتجلــى ملــف الســيولة القــوي للبنــك أيضــً فــي نســبة الســلفيات إلــى المــوارد المســتقرة التــي بلغــت 81% ونســبة األصــول الســائلة المؤهلــة التــي 
بلغــت 19%، وكاهمــا فــوق المتطلبــات التنظيميــة بشــكل مريــح )لمزيــٍد مــن المعلومــات حــول األداء المالــي، يرجــى زيــارة قســم عاقــات المســتثمرين 

)www.uab.ae لدينــا علــى

التصنيف االئتماني

التوقعات المستقبليةقصير األجلطويل األجلالهيئة المصنفة

سلبيةBa1NPموديز لخدمة المستثمرين

ثابتةBBB+F2فيتش للتصنيفات االئتمانية
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ألكسـاندر تـومـاس
الرئيس التنفيذي المؤقت

1.2.رسالة من الرئيس التنفيذي
 

شــهد العامــان الماضيــان تحديــاٍت غيــر مســبوقة جلبهــا الوبــاء 
ــك فقــد قدمــت هــذه  ــم. وعلــى الرغــم مــن ذل فــي جميــع أنحــاء العال
ــرت  غيَّ والشــركات  لأفــراد  األهميــة  بالغــة  دروًســا  أيًضــا  التحديــات 
طريقــة معيشــتنا وإدارتنــا لأعمــال كــي تؤهلنــا للتكيــف مــع الواقــع 

الجديــد.

اآلن، ومــع خروجنــا مــن الوبــاء، ورغــم األثــر الخطيــر الــذي واجهنــاه 
ــذي  ــة والتصميــم ال ــر مــن المرون ــا فخــورون بالقــدر الكبي جــراءه، فإنن
الفعــال  دوره  ومواصلــة  النجــاح  تحقيــق  بهــدف  مصرفنــا  أظهــره 

القيمــة لعمائنــا ومجتمعنــا.  بصفتــه مصــدًرا إلضافــة 

العربــي  للبنــك  بالنســبة  االزدهــار  مــن  عاًمــا  كان   2021 عــاُم 
بدورهــا  مهــدت  التــي  اإلنجــازات  مــن  العديــد  فيــه  حقــق  المتحــد، 
70 مليــون  بلــغ  ربــح  إذ ســجلنا صافــي  النجــاح.  مــن  لمزيــٍد  الطريــق 
درهــم إماراتــي لعــام 2021، ممــا يعكــس التنفيــذ الناجــح الســتراتيجية 
ــة مــع مؤسســاٍت  ــا بصــورٍة فعال التحــول التــي اعتمدناهــا. لقــد تعاون
اقتصــاد  علــى  إيجابــي  تأثيــٍر  إحــداث  بغــرض  مختلفــة  ومنظمــات 
ومجتمعــات اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ونذكــر علــى ســبيل المثــال 
ووزارة   SCA اإلماراتيــة  والســلع  الماليــة  األوراق  هيئــة  مــع  تعاوننــا 
ــة اإلمــارات MOE فــي نســخة عــام 2021 مــن ســباق  االقتصــاد فــي دول
تنظمــه  الــذي  )ميغاثــون(  الماليــة  التكنولوجيــا  برمجيــات  تطويــر 
هيئــة األوراق الماليــة والســلع علــى مســتوى الدولــة، والــذي يهــدف 
إلــى تعزيــز تطويــر قطــاع التكنولوجيــا الماليــة فــي دولــة اإلمــارات. 
كمــا واصلنــا تقديــم الدعــم المالــي لعمائنــا وأدخلنــا العديــد مــن 

ورضاهــم.  عمائنــا  تجربــة  لتحســين  التكنولوجيــة  االبتــكارات 

اعتمــاد  نحــو  مناســبة  خطــواٍت  اتخــاذ  علــى  مصرفنــا  دأب  لقــد 
ودمــج ممارســات االســتدامة. ونحــن فــي هــذا العــام ننشــر تقريرنــا 
الحوكمــة  وشــؤون  واالجتماعيــة  البيئيــة  بالجوانــب  الخــاص  الثانــي 
ESG الــذي يســلط الضــوء علــى أدائنــا فــي هــذه المجــاالت باســتخدام 
وقــد   .ADX الماليــة  لــأوراق  أبوظبــي  ســوق  حددتهــا  مقاييــس 
ــا ألول بطاقــة دفــع فــي الشــرق األوســط مصنوعــة  ــا عــن إصدارن أعلن
بالكامــل مــن مــواد معــاد تدويرهــا، األمــر الــذي يحــد مــن انبعاثــات 
كمــا  التقليديــة.   PVC ببطاقــات  مقارنــًة   ،%8 بنســبة  الكربــون 
مرتبطــة  قــروض  فــي  لدينــا  الماليــة  المؤسســات  قســم  اســتثمر 
للبنــوك  المؤسســية  والحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  بالمجــاالت 
إماراتــي.  درهــم  مليــون   90 تبلــغ حوالــي  إجماليــة  بقيمــٍة  اإلقليميــة 
مبــادرة  إلطــاق  ماتشــر  وإيكــو  ســتوري  مجموعــة  مــع  أيًضــا  تعاونــا 
لغــرس مليــار شــجرة OBTI، حيــث اشــترينا بالفعــل 1000 شــجرة مــن 
فــي تقليــل اســتهاكنا  2022. نجحنــا كذلــك  عــام  فــي  زرعهــا  أجــل 
ــا.  للكهربــاء والميــاه فــي كل وحــدٍة مــن منشــآتنا بنســبة 3% تقريًب
ــة بالشــؤون  ــز المعرف ــا لتعزي ــب مبادراتن ــى جان ــك، وإل عــاوًة علــى ذل
عبــر  شــاركنا  للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  وأنشــطة  الماليــة 
مبادراتهــا  لتمكيــن  المنظمــات  مــن  العديــد  مــع  الرعايــة  أنشــطة 

التــي تركــز علــى الشــباب.

ألكساندر توماس
الرئيس التنفيذي المؤقت
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المستدام  2.مستقبلنا 

نهجنا في إدارة االستدامة 

نؤمــن فــي البنــك العربــي المتحــد بــأن إدارة مخاطــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وتعزيــز تطبيــق جــدول أعمــال اســتدامة 
ــخ أعمــال البنــك واالقتصــاد بشــكل عــام فــي  قــوي يســاهمان فــي إيجــاد قيمــٍة طويلــة األجــل لأطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة لدينــا، األمــر الــذي يرسِّ
المســتقبل. وقــد وضعنــا، مــن أجــل تحقيــق جــدول األعمــال هــذا، نهًجــا فــي االســتدامة يبــرز التزامنــا ويقــدم إفصاحــاٍت عــن االســتدامة لأطــراف المعنيــة 
وأصحــاب المصلحــة وُيعــرف باســم إطــار االســتدامة للبنــك العربــي المتحــد. يوفــر إطــار االســتدامة دليــًلا إرشــادّيًا يوجــه البنــك للقيــام باســتثماراٍت أفضــل 

تركــز علــى المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، وتحســين العمليــات، وزيــادة الكفــاءة فــي جــدول أعمــال االســتدامة الخــاص بنــا.

استشــرنا فــي وضعنــا لنهــج االســتدامة العديــد مــن األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة للوقــوف علــى آرائهــم وتعليقاتهــم بشــأن الموضوعــات 
ذات األهميــة بالنســبة للبنــك. كمــا عملنــا علــى ضمــان توافقــه مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لأمــم المتحــدة UNSDG، ورؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

2022، وإرشــادات اإلفصــاح عــن الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات التــي أصدرهــا ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة للشــركات المدرجــة.

لقــد اســتثمر البنــك العربــي المتحــد علــى الــدوام فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، ال ســيما فــي مشــاريع الحفــاظ علــى البيئــة والمجتمــع. وبغيــة 
تقليــل البصمــة الكربونيــة والمســاهمة فــي التخفيــف مــن التغيــر المناخــي، اســتثمرنا فــي برامــج الحفــاظ علــى البيئــة، ومنهــا إبــرام شــراكٍة مــع مجموعــة 
ســتوري Storey Group، وهــي مؤسســٌة اجتماعيــة مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف الــى زراعــة األشــجار للمســاهمة فــي حملــة األمــم المتحــدة 

لزراعــة مليــار شــجرة، ومــن المتوقــع إطــاق المشــروع فــي عــام 2022.  

 ُبني إطار
 االستدامة على

 خمس ركائز
 الستراتيجيتنا طويلة

:المدى
البيئة

التأثير االجتماعي

فريق العمل

 الخدمات المصرفية
المسؤولة

حوكمة الشركات
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3.  حوكمة الشــركات لدينا 

تعــد الحوكمــُة القويــة للشــركات ســمًة أساســية لنجــاح أي عمــٍل تجــاري. إذ أنهــا تحــدد النمــط العــام لكيفيــة عمــل المؤسســة وتصرفهــا ســواء داخلًيــا 
ــا مــن هــذه  ــادة القــدرة التنافســية للشــركة وجاذبيتهــا بالنســبة لاســتثمارات. انطاًق وأيًضــا تجــاه الســوق بشــكل عــام، كمــا أنهــا عنصــٌر أساســي لزي

المعتقــدات، عمــل البنــك العربــي المتحــد علــى تعزيــز فاعليــة حوكمتنــا عبــر المراجعــة المســتمرة ألســاليبنا واعتمــاد أفضــل الممارســات. 

3.1. الحوكمة واالمتثال وأخالقيات العمل 
ــن مجلــس اإلدارة مــن ممارســة رقابــٍة فعالــة ومنتظمــة علــى المخاطــر  إطــار حوكمــة الشــركات ونمــوذج التشــغيل فــي البنــك العربــي المتحــد ُيمكِّ
الكامنــة فــي أعمــال البنــك. ويوافــق مجلــس اإلدارة علــى األهــداف االســتراتيجية، وعلــى اســتراتيجيات المخاطــر المناســبة، وكذلــك السياســات واإلجــراءات 
لضمــان التوافــق الصحيــح بيــن خطــط العمــل والموازنــات وبيــن أنشــطة األعمــال. تقــع علــى عاتــق المجلــس أيًضــا مســؤولية وضــع القيــم الخاصــة بحوكمــة 
الشــركات وقواعــد الســلوك ومعاييــر االمتثــال لقوانيــن البنــوك والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة. لمعرفــة المزيــد حــول هيــكل الحوكمــة واإلدارة لدينــا، 

يرجــى الرجــوع إلــى تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2021 المنشــور علــى موقعنــا اإللكترونــي )www.uab.ae( تحــت قســم حوكمــة الشــركات. 

هيكل مجلس اإلدارة

الدوراالسم

رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد عمر حسين الفردان

عضوالشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

عضوسعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي

عضواألستاذ أحمد محمد بخيت خلفان

عضواألستاذ فهد بدر

عضواألستاذ جوزيف أبراهام

عضوالسيدة نجاء المدفع

عضواألستاذ عبد الوهاب الحلبي

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

  

لجنة التدقيق
لجنة المخاطر 

لجنة الحوكمة والمكافآت 
لجنة االئتمان
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ADMINISTRATIVE ASSISTANT
TO THE CEO

CHIEF 
INFORMATION

OFFICER

CORPORATE AFFAIRS &
MARKETING

CLIENT EXPERIENCE 
UNIT & CONTACT CENTER

BOARD OF DIRECTORS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CUSTOMER COMPLAINT 
RESOLUTION UNIT

SPECIAL PROJECTS

PROPERT & FACILITY
MANAGEMENT

ISLAMIC 
BANKING PRODUCTS

COMPANY SECRETARY

BOARD GOVERNANCE &
REMUNERATION 
COMMITTEE (GRC)

BOARD CREDIT
COMMITTEE (GRC)

BOARD AUDIT COMMITTEE
(BAC)

BOARD RISK COMMITTEE (BRC)

CHIEF FINANCIAL
OFFICER

VACANT

HEAD OF 
FINANCIAL
MARKETS

CEO OFFICE

CHIEF AUDIT
 EXECUTIVE

CHIEF 
COMPLIANCE

OFFICER

HEAD OF 
OPERATIONS

VACANT 

ACTING HEAD
OF WHOLESALE 

BANKING

CHIEF HUMAN
 CAPITAL
OFFICER

GENERAL COUNSEL &
CORPORATE GOVERNANCE

OFFICER

VACANT

CHIEF CREDIT
 OFFICER 

HEAD OF SPECIAL 
ASSETS MANAGEMENT

HEAD OF INFORMATION
SECURITY

CHIEF RISK 
OFFICER 

HEAD OF 
RETAIL 

BANKING

اللجان اإلدارية

لجنة إدارة الموجودات واإلستثماراللجنة االدارية العامة لائتماناللجنة اإلدارية التنفيذية

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعماللجنة األصول الخاصة اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر

مخططنا التنظيمي
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تعارض المصالح 
يطبــق البنــك العربــي المتحــد مجموعــاٍت مختلفــة مــن السياســات واإلجــراءات عبــر اإلدارات ذات العاقــة والتــي تضمــن لموظفــي البنــك العربــي 
المتحــد التعامــل الفعــال مــع حــاالت تعــارض المصالــح والتــي تتعلــق بالعمــاء. ويحــدد قســم تعــارض المصالــح لدينــا مســؤوليات الموظفيــن بخصــوص 
حــاالت تعــارض المصالــح التــي يرجــح حدوثهــا فــي البنــك علــى النحــو المبيــن فــي مدونــة قواعــد الســلوك لــدى البنــك العربــي المتحــد، باإلضافــة إلــى واجــب 
الموظــف فــي ممارســة ســلطته التقديريــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك تعــارض، ومــا إذا كان التعــارض يتطلــب اتخــاذ إجــراٍء تصحيحــي. يجــب علــى الموظفيــن 
اإلبــاغ عــن أي حــاالت تعــارض فــي المصالــح، وحمايــة ســرية العميــل والمعلومــات الســرية للبنــك، واإلفصــاح عــن أي مصالــح تجاريــة خارجيــة، والحصــول علــى 

الموافقــة قبــل الدخــول فــي تعامــات شــخصية.  

االمتثال
ا لضمــان المعاملــة العادلــة والشــفافة لعمائــه وهــو دليــٌل علــى نظــام  إن ضمــان امتثــال مصرفنــا الكامــل للقوانيــن واللوائــح يعــد أمــًرا ضرورًيــا جــّدً
ــا كامــًلا بقوانيــن وأنظمــة المصــرف المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة ، ونحــن  إدارة المخاطــر القــوي فــي البنــك. ويلتــزم البنــك العربــي المتحــد التزاًم

فخــورون بحفاظنــا علــى ســجٍل نظيــف لامتثــال التــام خــال العــام الماضــي. 

201920202021حاالت عدم االمتثال

000إجمالي حاالت عدم االمتثال للقوانين واللوائح  

000إجمالي عدد العقوبات غير النقدية  

000النسبة المئوية للغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية التي نتجت عن إجراءات اإلباغ عن المخالفات  )%(

سياسة اإلبالغ عن المخالفات 
حرًصــا منــا علــى التأكــد مــن ثقــة عمائنــا وموظفينــا ومســاهمينا وأصحــاب المصلحــة المختلفيــن فــي التــزام البنــك بأعلــى مســتويات العمــل األخاقي 
والنزاهــة المهنيــة والشــفافية، فقــد وضــع البنــك سياســًة خاصــة باإلبــاغ عــن المخالفــات التــي تفصــل الخطــوات والتدابيــر الســرية واإلجــراءات التــي يجــب 

اتخاذهــا فــي حالــة تلقــي بــاغ عــن ســوء ســلوك أو ســلوك غيــر قانونــي.
 ويتولــى المســؤولون المكلفــون باإلبــاغ عــن المخالفــات )DWO( مهــام اإلشــراف علــى التعامــل مــع حــاالت االنتهــاكات أو المخــاوف التــي يتقــدم بهــا 
الموظفــون مــن خــال شــبكات التواصــل المعتمــدة، مثــل عناويــن البريــد اإللكترونــي وأرقــام الهواتــف والرســائل المجهولــة، علــى النحــو المبيــن فــي هــذه 
السياســة. وُتقــدم جميــع اإلفصاحــات المشــمولة إلــى فريــق التحقيقــات الــذي يحقــق فيهــا بدقــة وبشــكل شــامل ومعقــول وفــوري. ويحافــظ مســؤولوا 
اإلبــاغ عــن المخالفــات المكلفــون وفريــق العمــل علــى خصوصيــة هويــة الموظــف وذلــك بموجــب متطلبــات السياســات القانونيــة والتشــريعية والداخليــة.

3.2.   خصوصية البيانات وأمنها
اســتمرارية العالــم فــي التحــول الرقمــي التدريجــي، يترافــق مــع اســتمرار تزايــد المخاطــر المتعلقــة بالبيانــات واألمــن الســيبراني وتطورهــا وتصاعــد 
درجــة حدتهــا بحيــث باتــت تمثــل المزيــد مــن التهديــدات التجاريــة المهمــة عبــر القطاعــات المختلفــة. وتعــد حمايــة خصوصيــة بيانــات عمائنــا وأمنهــا أمــًرا 
بالــغ األهميــة بالنســبة لنــا كمؤسســاٍت ماليــة علــى وجــه الخصــوص. ونحــن نتنــاول حقــوق الملكيــة الفكريــة للبنــك العربــي المتحــد وأي قوانيــن أخــرى ذات 

صلــة بحمايــة البيانــات والخصوصيــة ونلتــزم بهــا بموجــب ملحــق حمايــة البيانــات الخــاص بنــا.
وتماشــًيا مــع بنــود حمايــة بيانــات المســتهلك التــي أصدرهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، وضعنــا سياســًة مفصلــة لحمايــة خصوصيــة 
البيانــات توضــح حقــوق العمــاء وأســس االحتفــاظ بالبيانــات ومتطلبــات الحمايــة وُتعــرف باســم »سياســة الخصوصيــة وحمايــة بيانــات المســتهلك فــي 

البنــك العربــي المتحــد«.
عــاوًة علــى ذلــك، ووفًقــا للمتطلبــات التــي يضعهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، أعــد البنــك العربــي المتحــد الخطــة التنظيميــة 
للتنفيــذ RIP مــع تحديــد مســؤولين عــن اإلجــراءات مــن خــال جميــع قطاعــات البنــك، والتــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة وتــم تقديمهــا للمصــرف المركــزي. 
ــذت كذلــك عــدة تغييــراٍت مختلفــة تتعلــق بلوائــح حمايــة  وقــد أجــرى البنــك تدريبــاٍت تتعلــق بلوائــح حمايــة المســتهلك CPR ألعضــاء مجلــس اإلدارة. وُنفِّ

المســتهلك فــي أرجــاء البنــك، كمــا أن البنــك فــي يعمــل علــى تحقيــق االمتثــال الكامــل لهــذه اللوائــح.

إطار أمن المعلومات 
يــل نطــاق أمــن المعلومات.  وضــع البنــك العربــي المتحــد إطــاًرا إلدارة أمــن المعلومــات )“IS”( حيــث أدرج فيــه مبــادئ توجيهيــة كاملــة باالضافــة الــى تفصَّ

وقــد حــدد اإلطــار األهــداف التالية.

يضمن أمن أصول معلومات البنك ككل، وبالنتيجة إدارة مخاطر األعمال.

ن إطار أمن المعلومات البنك من تطبيق مبادئ أمن المعلومات بهدف تعزيز أمن وقوة  ُيمكِّ
ومرونة أنظمة المعلومات.

ا والخاصة بأمن المعلومات  يوفر إطار أمن المعلومات التنظيم والهيكل للُنهج المتعددة حالّيً
وذلك بتجميع المعايير والمبادئ التوجيهية والممارسات الفعالة المعتمدة في القطاع حالّيًا.

11 البنك العربي المتحد  



إدارة المخاطر
بموجــب هــذا اإلطــار، وضعــت دائــرة أمــن المعلومــات إجــراًء شــامًلا إلدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر المختلفــة المتعلقــة بالتكنولوجيــا والتــي ُتحســب 
ــغ عــن هــذه المخاطــر المتبقيــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر  باســتخدام عوامــل التهديــد ودرجــة الضعــف تجــاه المخاطــر واحتمــال حدوثهــا وحجــم األثــر. وُيبلَّ

ولجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة للوقــوف علــى حالــة المخاطــر بعــد تطبيــق إجــراءات للحــد منهــا.

التوافق مع معايير األمن 
يتوافق البنك العربي المتحد مع معايير األمن التالية:

)UAE IA Standard( أ. معيار ضمان المعلومات الوطني
ب. المعيار الخاضع للتنظيم والخاص بالقطاع - PCI DSS )معيار أمن البيانات الخاص بقطاع بطاقات الدفع(

)SWIFT برنامج أمن العماء السريع( SWIFT CSP – ج. المعيار الخاضع للتنظيم والخاص بالقطاع
.27001 ISO د. إطار أمن المعلومات في البنك العربي المتحد الذي ُوضع بالتوافق مع معيار

.PCI DSS و NESA و ISO 27001 نفذ إطار أمن المعلومات ونموذجه التشغيلي بما يتماشى مع المعايير المحددة في
توعية أمنية شهرية بنسبة مشاركة 90 %

حمالت التوعية والتدريب
لدينــا اعتقــاٌد راســخ بــأن مجــرد إنشــاء بنيــٍة تحتيــة قويــة وتوظيــف أحــدث التقنيــات ال يكفــي لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة حيــث مــا تــزال األخطــاء 
البشــرية ممكنــة الحــدوث. لــذا يتخــذ البنــك نهًجــا وقائًيــا لتحقيــق ذلــك عبــر تزويــد عمائنــا وموظفينــا فــي جميــع أقســام البنــك بالمعرفــة الازمــة لحمايــة 
أنفســهم وتجنــب الوقــوع ضحايــا لعمليــات احتيــال. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، فقــد عمــل البنــك علــى ترســيخ ثقافــة التوعيــة المســتمرة بمخاطــر االحتيــال 

ــا.  ــا وخارجّيً داخلّيً

توعية العماءتوعية الموظفين

ينظم البنك دورات توعوية ودورات تدريبية متنوعة في مجال أمن 
المعلومات للموظفين. وُيجرى التدريب بالتنسيق مع قسم التعلم 

والتطوير التابع للموارد البشرية، حيث تتابع إدارة الموارد البشرية جميع 
الجلسات لضمان مشاركة جميع اإلدارات. ُتجرى كذلك تقييماٌت واختبارات 
محاكاة مختلفة لمجموعة من مهارات الموظفين بغرض تقييم مستوى 

المعرفة لدى موظفينا فيما يتعلق باكتشاف المشكات األمنية واإلباغ 
عنها. 

ق  ينظم البنك حمات توعية للعماء وللجماهير الواسعة أيًضا وُيطبَّ
ذلك بإرسال رسائل توعية متواصلة بشأن الجرائم اإللكترونية واالحتيال 

)عبر الرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل االجتماعي، والموقع 
اإللكتروني، وشاشات الصراف اآللي، والبريد اإللكتروني، وشاشات 

التوقف( ليتمكنوا من حماية أنفسهم من الجرائم اإللكترونية المالية 
واالحتيال. وقد ُأطلقت سلسلة من حمات التوعية تحمل الوسم 

.ReadBetweenTheLines# و UnitedAgainstFraud#

 وســعًيا منــا لضمــان وصــول موظفينــا إلــى درجــٍة كافيــة مــن المعرفــة المتعلقــة بأمــن المعلومــات، نظمنــا دوراٍت تدريبيــة متنوعــة تغطــي موضوعــاٍت 
م عبــر قنــواٍت مختلفــة مثــل التعلــم اإللكترونــي والنشــرات اإلخباريــة. ويعطــي الرســم البيانــي التالــي لمحــًة عــن التدريــب الــذي قدمنــاه  مختلفــة وُتقــدَّ

فــي عــام 2021.
إضافــة إلــى الحمــات التــي يطلقهــا البنــك، فقــد دعــم البنــك العربــي المتحــد اتحــاد مصــارف اإلمــارات )UBF( فــي حملتــه التــي تحمــل شــعار »الحملــة 
ــذت بالتعــاون مــع مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، وشــرطة أبوظبــي، وشــرطة دبــي، وهيئــة تنظيــم  الوطنيــة للتوعيــة باالحتيــال«، والتــي ُنفِّ

.)TDRA( االتصــاالت والحكومــة الرقميــة

انتهاكات البيانات  
ــغ فــي عــام 2021 عــن أي انتهــاكات للبيانــات فــي البنــك العربــي المتحــد بفضــل تنفيــذ آليــة مركــز عمليــات األمــن علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام  لــم ُيبلَّ
ت مبالغهــا ألصحــاب الحســابات،  األســبوع لرصــد واكتشــاف أي محــاوالت اقتحــام ومراقبــة أي هجمــات عــن كثــب. أمــا بالنســبة لتعامــات االحتيــال التــي ُردَّ
فقــد ســجلنا قيمــة إجماليــة مقدارهــا 12,326 درهــم. وبلغــت النســبة المئويــة لأنشــطة مــن جرائــم االحتيــال غيــر الموجــودة علــى البطاقــة 98% فــي حيــن 

كانــت النســبة المئويــة لأنشــطة مــن جرائــم االحتيــال الموجــودة علــى البطاقــة %2.

المعلومات بأمن التوعية (٢٠٢١)

تبين أن ٨٫١٪ 
من الموظفين 
عرضة لهجمات 

التصيد االحتيالي

  الرسوم البيانية ،٦

نشرة إخبارية ،١

التعلم ا�لكتروني ،٤

مشاركة بنسبة ١٠٠٪ 
في دورتين أخيرتين 

للتدريب ا�مني.

تقييم الكفاءة ، ١  
نسبة الحضور ٨٧٪ 

عمليات محاكاة التصيد االحتيالي ، ١
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4.1.  المنتجات والخدمات المستدامة 
التمويل المستدام  

تســتمر القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة فــي البــروز كمخاطــر يمكــن أن تعطــل األعمــال التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ونحــن بصفتنــا بنــٌك يقــدم 
ــا بصــدد اتخــاذ خطــواٍت باتجــاه دمــج عوامــل الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي  خدماتــه بصــورٍة أساســية للمؤسســات، فإننــا حالّيً
عمليــات صنــع القــرار. وفــي أثنــاء عملنــا لبنــاء البنيــة التحتيــة الازمــة للتحــول إلــى مؤسســٍة ماليــة أكثــر اســتدامة، وضــع البنــك هــذا العــام بنــًدا لإلجــراءات 
التشــغيلية المعياريــة الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة للشــركات ينــص علــى ضــرورة تقييــم درجــة تعــرض عمــاء الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البنــك 

العربــي المتحــد لمخاطــر العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة والحــد منهــا.
عــاوًة علــى ذلــك، فقــد اســتثمر البنــك فــي قــروض مرتبطــٍة بشــؤون الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات للبنــوك اإلقليميــة بقيمــٍة 
إجماليــة تقــارب 90 مليــون درهــم إماراتــي. وشــملت مؤشــرات األداء الرئيســية المحــددة للقــروض المرتبطــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات جوانــب مثــل كيفيــة اســتخدام المــوارد، واســتخدام الطاقــة المتجــددة، ونتائــج حســاب المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، والتنــوع بيــن 

الجنســين فــي القــوى العاملــة. 

بطاقات الدفع المستدامة
تماشــًيا مــع جهــود دولــة اإلمــارات للنمــو والتطــور باتجــاه مســتقبٍل أكثــر اســتدامًة ومراعــاًة للبيئــة، وسياســتها الجديــدة للتخلــص مــن اســتعمال 
المــواد الباســتيكية التــي ُتســتخدم لمــرة واحــدة، فقــد تعــاون البنــك العربــي المتحــد مــع شــركة توبــان فيوتشــر كارد إلطــاق أول بطاقــة دفــع صديقــة 

للبيئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط مصنوعــة بالكامــل مــن باســتيك معــاد تدويــره.
حصلــت البطاقــة المســماة بطاقــة أوكســي ســايكل OxyCYCLE علــى شــهادة اعتمــاد وشــارة ماســتركارد لاســتدامة. ونظــًرا لكــون البطاقــة 
مصنوعــة مــن مــادة PVC المعــاد تدويرهــا بالكامــل، فــا ينتــج عنهــا أي نفايــاٍت ضــارة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل دورِة حياتهــا، بــدًءا مــن التصنيــع وخــال 
االســتخدام أو حتــى عنــد التخلــص منهــا فــي حالــة تجديــد البطاقــة أو اســتبدالها. عــاوًة علــى ذلــك، فــإن عمليــة تصنيــع بطاقــات أوكســي ذاتهــا تقلــل 

البصمــة الكربونيــة الناجمــة عــن تصنيــع بطاقــات PVC التقليديــة بنســبة %8.

4.2.  تجربة العمالء
إن كل مــا نقــوم بــه بصفتنــا مؤسســة تقديــم خدمــاٍت ماليــة يتمحــور حــول تلبيــة احتياجــات عمائنــا وتحســين أوضاعهــم الماليــة. وتماشــًيا مــع 
التزامنــا بتقديــم تجربــة عمــاء متفوقــٍة باســتمرار، أنشــأ البنــك وحــدة تجربــة العمــاء التــي تركــز علــى إدخــال التحســينات واالبتــكارات علــى تجربــة عمــاء 

مصرفنــا.
ــا علــى أهميــة وظائــف هــذه الوحــدة بالنســبة  تقــوم وحــدة تجربــة العمــاء بتقديــم تقاريرهــا مباشــرًة إلــى الرئيــس التنفيــذي، ممــا يعــد تأكيــًدا إضافّيً

لعملياتنــا، وهــي مســؤولة عمــا يلــي:

تحديد جدول أعمال خاص بتجربة العماء وتضمينه عبر جميع إدارات وعمليات البنك.

التأكد من حل الشكاوى في الوقت المحدد المتفق عليه بطريقٍة تتجاوز توقعات العماء.

تنفيذ برنامج صوت العميل على مستوى المؤسسة بما يشمل تنفيذ آلية صافي نقاط الترويج NPS وبرنامج التسوق الخفي على مستوى المؤسسة.

تحديد معايير الخدمة وقياسها لدى موظفي الخطوط األمامية.

تقييم االحتياجات التدريبية لموظفي الواجهة األمامية، وتحديد الخطة وفرض جدول زمني لتقديم جدول أعمال تجربة العماء.

ة عن دورة الحياة الكاملة لمبادرات تحسين تجربة العماء عبر جميع أقسام المؤسسة. تحمل المسؤوليَّ

تشغيل وإدارة عمليات مركز االتصال على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

تدريب الموظفين على تجربة العمالء
ســعًيا منــا للتأكــد بدرجــة أكبــر مــن تقديــم تجربــٍة أفضــل للعمــاء، يوفــر البنــك العربــي المتحــد تدريًبــا داخلًيــا لموظفــي الخطــوط األماميــة يغطــي 
موضوعــاٍت مثــل معاييــر وقنــوات تقديــم الخدمــات، وســلوك العمــاء، وإدارة الشــكاوى، وأدوات للقيــاس )مثــل صافــي نقــاط الترويــح NPS(، وتبــادل األدوار، 

وكيفيــة تجــاوز توقعــات العمــاء.
 ،)EIBFS( وقــد خضــع موظفــو البنــك العربــي المتحــد فــي عــام 2021 لخمــس دوراٍت تدريبيــة قدمهــا معهــد اإلمــارات للدراســات المصرفيــة والماليــة

وغطــت الــدورات الموضوعــات التاليــة:

حلقة الوصل ما بين تجربة العميل واالحتفاظ بالعميلطرق تحسين تجربة العماءرحلة العميل

4.خدماتنا المصرفية المسؤولة
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رضا العمالء
أجــرى البنــك فــي عــام 2021 ثــاث جــوالت مــن اســتطاعات 
اســتبياٍن   12,000 ُأرســل  حيــث   ،NPS الترويــج  نقــاط  صافــي 
البنــك  وأنهــى  والقطاعــات.  الشــرائح  مختلــف  مــن  للعمــاء 
ــج بلــغ 22،  العربــي المتحــد العــام برصيــٍد لصافــي نقــاط التروي
ويعــد هــذا تحســًنا ملحوًظــا عــن الجولــة الســابقة التــي ســجل 

فيهــا 20 نقطــة.
وقد جاءت ردود العماء على النحو التالي

ويجــري البنــك، بنــاًء علــى نتائــج اســتبيانات صافــي نقــاط الترويــج التــي نتلقاهــا، تحليــًلا شــامًلا للثغــرات المكتشــفة للوقــوف علــى مجــاالت التحســين 
واإلجــراءات المطلوبــة.

شكاوى العمالء
يؤمــن البنــك العربــي المتحــد بــأن إدارة شــكاوى العمــاء بصــورٍة فعالــة وقويــة وفــي الوقــت المناســب، إلــى جانــب الممارســات المرتبطــة بحلهــا، هــو 
صــة لحــل الشــكاوى تتعامــل  جانــٌب بالــغ األهميــة فــي تحقيــق درجــٍة عاليــة مــن رضــا عمائنــا واالحتفــاظ بهــم. لــذا فقــد أنشــأ البنــك وحــدًة مســتقلة مخصَّ
مــع جميــع الشــكاوى الخاصــة بالعمــاء الــواردة مــن مختلــف القنــوات مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي والبنــك المركــزي والفــروع ومراكــز االتصــال(. أمــا 

نهجنــا فــي إدارة الشــكاوى فيحــدده المصــرف المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة ودائــرة حمايــة المســتهلك. 
ُنقــدم للعمــاء، فــي حــال وجــود أي شــكوى لديهــم بخصــوص قــراٍر اتخــذه البنــك، إرشــاداٍت بشــأن حقهــم فــي تصعيــد القضيــة إلــى المصــرف المركــزي. 
وقــد ُأدرج هــذا أيًضــا فــي ميثــاق العميــل الخــاص بنــا. عــاوًة علــى ذلــك، فــإن عمليــة تقديــم شــكوى للبنــك موضحــة بالتفصيــل ضمــن وعــد الخدمــة الــذي 
ــد اإللكترونــي  ــي. يتــم االتصــال بالعمــاء هاتفيــً ومــن خــال البري ــا اإللكترونــي وفــي فروعنــا وعلــى أجهــزة الصــراف اآلل نقدمــه والمنشــور علــى موقعن

والرســائل النصيــة القصيــرة فــي أثنــاء معالجــة الشــكاوى ويتبــع ذلــك مراقبــة الجــودة لســير عمليــة الشــكوى.
يجــري حالًيــا تصعيــد جميــع الشــكاوى إلــى المســتوى التالــي فــي غضــون يــوم عمــٍل واحــد وفًقــا لمصفوفــة تصعيــد الشــكاوى، وقــد بــدأ هــذا اعتبــاًرا 
ــغ اإلدارة العليــا بتفاصيــل جميــع الشــكاوى المعلقــة التــي لــم ُتحــل لــكل شــهر فــي غضــون 5 أيــام عمــٍل كاملــة مــن نهايــة كل  مــن ســبتمبر عــام 2021. وُتبلَّ
شــهر. عــاوًة علــى ذلــك، ُتجــرى مراجعــة ألهــم الشــكاوى شــهرًيا فــي منتــدى تجربــة العمــاء لتقييــم الســبب الجــذري للشــكوى وتقديــم التوصيــة بشــأن 
ــى البنــك فــي عــام 2021 مــا مقــداره 3114 شــكوى مــن العمــاء واســتطاع  الحلــول المناســبة والمتابعــة حتــى التنفيــذ. نتيجــًة لجهودنــا كلهــا مجتمعــة، تلقَّ

حــل جميعهــا، محقًقــا بذلــك معــدل حــل شــكاوى يبلــغ ٪100.
يمكن للعماء التواصل مع البنك عبر القنوات التالية

مركز اتصال يعمل على مدار الساعة  	
6 فروع موزعة في جميع أنحاء اإلمارات 	
موقعنا اإللكتروني 	
خدمات البنك العربي المتحد المصرفية عبر اإلنترنت 	
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 	
إمكانية الوصول إلى خدمة الدردشة والبريد اإللكتروني على مدار الساعة 	

دعم العمالء أثناء الوباء
الدعم المالي

اتخــذ البنــك خــال الوبــاء تدابيــر مختلفــة لدعــم العمــاء. وتماشــًيا مــع برنامــج خطــة الدعــم االقتصــادي المســتهدف )TESS( الــذي نفــذه المصــرف 
المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد قدمنــا دعًمــا لمــا مجموعــه 239 عميــًلا بلــغ إجمالــي قيمتــه 10.6 مليــون درهــم إماراتــي للتخفيــف مــن االســتنزاف 
الشــهري لرواتبهــم. وســاعدنا إلــى جانــب ذلــك مــا يقــرب مــن 1,053 عميــًلا بتأجيــاٍت فــي الســداد تصــل قيمتهــا إلــى 12.3 مليــون درهــم إماراتــي ممــا ســاعد 

علــى تغطيــة احتياجاتهــم الفوريــة مــن التدفقــات النقديــة. 
تدابير الصحة الوقائية

نفذ البنك العربي المتحد اإلجراءات التالية بغرض حماية العماء من اإلصابة بوباء كوفيد-19:
1. عرض الخطوات الواجب اتباعها في استخدام المطهرات والنظافة على أجهزة الصرف اآللي وداخل الفروع.

2. فرض التباعد االجتماعي في جميع الفروع مع خفض العدد المسموح به من العماء في آٍن واحد ومراقبة كوادر األمن تطبيَق ذلك.
3. قياس درجة حرارة الموظفين والعماء قبل دخول أي فرع.

4. شارك فريق إدارة الثروات البشرية العديد من رسائل البريد اإللكتروني التوعوية حول أفضل بروتوكوالت التعامل مع الموقف.
5. ُأدمجت بروتوكوالت COVID االحترازية في برنامج التسوق الخفي للتأكد من تطبيق هذه اإلجراءات.

إنجازات الرقمنة
أدخل البنك االبتكارات التالية في عام 2021

ا التحول الرقميبرنامج التسوق المقنعتهيئة العميل رقمّيً

ا لحسابات  أطلق البنك العربي المتحد منصة انضمام العميل رقمّيً
األفراد وهي عبارة عن منصة فريدة لفتح الحسابات البنكية، وتأتي 

ن العماء الجدد من فتح  مع عمليٍة مباشرة ومدفوعة ذاتًيا تمكِّ
حساب في أي وقٍت ومن أي مكان بخطواٍت قليلة، ويمكنهم إما 

إدخال بيانات هويتهم الوطنية الرقمية في اإلمارات حيث يسحب 
نظام البنك العربي المتحد بياناتهم ويقوم بتحميلها، أو مسح 

هوية اإلمارات وجواز السفر وإتمام الخطوات وفًقا لذلك.

أطلق البنك العربي المتحد برنامج 
التسوق الخفي الذي يتضمن قياس 

مستوى الخدمة بناًء على معايير محددة 
مسبًقا لجميع قنوات البنك العربي 
المتحد )الفروع والمبيعات و مدراء 

العاقات وعبر اإلنترنت والموقع اإللكتروني 
ومركز االتصال(

أطلق البنك العربي المتحد 
برنامج تحول رقمي شامل 

ن العديد من  ومتكامل تضمَّ
المشاريع لتعزيز تجربة العماء، 
بما في ذلك تنفيذ برنامج إدارة 

عاقات العماء CRM كأحد 
العناصر الرئيسية.

تقرير عام 2021 حول الشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة  14



5.1.  استقطاب المواهب واالحتفاظ بها 
ــه. ونســعى لتوظيــف أشــخاص مــن خلفيــاٍت متنوعــة بمــا  ــه موظفــوه فــي جميــع عمليات ــذي يؤدي ــدور األساســي ال ــي المتحــد ال ــدرك البنــك العرب ي
ــا الفعــال والمنظــم إلدارة األداء يعطــي توجيهــاٍت واضحــة ويدعــم  ــم خدمــاٍت لعمائنــا تكــون علــى أعلــى مســتويات الجــودة. نظامن ننــا مــن تقدي يمكِّ

ــر والمكافــأة المناســَبين للموظــف. ــد أســلوب التقدي ــذي يتيــح تحدي ــر الفــردي، األمــر ال التطوي
ســعًيا لتحفيــز المشــاركة الفعالــة للموظفيــن وتعزيــز أســلوب التعامــل معهــم، وضــع البنــك العربــي المتحــد سياســة رأس المــال البشــري إلــى 
ث بصــورٍة متواصلــة مــن أجــل دمــج جميــع السياســات فــي وثيقــٍة واحــدة تحتــوي علــى السياســات  جانــب دليــل إدارة الثــروات البشــرية )HCM( الــذي ُيحــدَّ

ــب إدارة رأس المــال البشــري. والعمليــات والنمــاذج المتعلقــة بجميــع جوان

المزايا الممنوحة للموظفين
ــا منــا بأهميــة ضمــان مســتوياٍت معيشــية أفضــل لموظفينــا بــدواٍم كامــل، نوفــر لهــم التأميــن الطبــي، والتأميــن علــى الحيــاة، وبــدل تذاكــر  إيماًن

.)GRC( ــا للمراجعــة الســنوي مــن قبــل لجنــة الحوكمــة والمكافــآت الســفر، وبــدل التعليــم، وبــدل تكاليــف الســكن. وتخضــع هــذه المزاي

إجازة االمومة واألبوة
وفًقــا لقانــون العمــل اإلماراتــي الصــادر عــام 2021، يمكــن للموظفــات الحصــول علــى إجــازة أمومــة مدتهــا 45 يوًمــا تقويمًيــا فــي حيــن يحــق للموظفيــن 

الذكــور إجــازة أبــوة مدتهــا 3 أيــام تقويميــة. وقــد حصلــت 5 موظفــات و 9 موظفيــن علــى إجــازة والديــة فــي عــام 2021.

المكافآت والتقدير
تقديًرا لجهوِد موظفينا الدؤوبين، يأخذ البنك زمام المبادرة لمكافأة األفراد والمجموعات األفضل أداًء بمنح الجوائز التالية:

جائزة أفضل موظف لكل ربع سنة 	
جائزة الشيخ فيصل 	
جائزة أفضل فرع 	

يستثمر البنك ما يصل إلى 20,000 درهم إماراتي سنوًيا في جوائز للموظفين.

صافي نقاط الترويج للموظفين
أحــد المقاييــس الرئيســية التــي يســتخدمها مصرفنــا للتفاعــل مــع موظفينــا والحصــول علــى آرائهــم وتعليقاتهــم ومدخاتهــم حــول كيفيــة 

.NPS Engagement خدمتهــم بصــورٍة أفضــل وتقييــم رضاهــم الوظيفــي هــو بإجــراء اســتبيان المشــاركة وصافــي نقــاط الترويــج

201920202021صافي نقاط الترويج للموظفين

85%85%70%مشاركة الموظفين

85%85%80%درجة الرضا العام
يعــد االحتفــاظ بأصولنــا البشــرية واالحتفــاظ بمعــدل جيــد لاحتفــاظ بالموظفيــن بمســتوى جيــد أمــًرا بالــغ األهميــة الســتمرارية أعمالنــا ونموهــا. لــذا 

نعتمــد معــدل االحتفــاظ مقياًســا آخــر لتقييــم الرضــا العــام لموظفينــا ومــدى مرونــة وقــوة مســار التوظيــف لدينــا.

معدل دوران الموظفين

201920202021

-3%-15%-23%نسبة التغيير على أساس سنوي للموظفين بدوام كامل

0%0%0%نسبة التغيير على أساس سنوي للموظفين بدوام جزئي

2%-53%-20%نسبة التغيير على أساس سنوي للموظفين المقاولين

5.2.  تحفيز تنمية قدرات الموظفين
إننــا فــي البنــك العربــي المتحــد، وعلــى اعتبــار ذلــك جــزًءا مــن أهدافنــا االســتراتيجية الراميــة إلــى تنميــة روح اإلبــداع واالبتــكار وتحفيزهــا وتعزيزهــا 
واالحتفــاظ بموهبــة اإلبــداع، نطمــح إلــى تشــجيع موظفينــا علــى تنميــة قدراتهــم وإمكاناتهــم بتعزيــز مهاراتهــم ومعارفهــم بمــا يتجــاوز خبراتهــم 

الحاليــة.

يشــرف فريــق التدريــب فــي البنــك العربــي المتحــد علــى وضــع إطــاٍر لتطويــر الكفــاءات كل عــام، وذلــك بما يتماشــى مــع األولويــات والقيم االســتراتيجية 
فــي خطــة األعمــال الســنوية والخطــة االســتراتيجية للبنــك. ويســاعد هــذا اإلطــاُر الفريــَق فــي تصميــم إرشــاداٍت توجيهيــة لجميــع األطــراف المعنيــة )المــدرب 

5.  موّظفونا 
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م الموظفــون  ــم وقســم التعلــم والتطويــر(. وتوضــع خطــط تطويــٍر فرديــة بنــاًء علــى إطــار العمــل هــذا والمعاييــر التــي ســُيقيَّ والموجــه والمشــرف والمقيِّ
على أساســها. 

ــا لمراجعــٍة يجريهــا فريــق تدريــب إدارة  ــر وتوقعــات الموظفيــن وفــق آليــٍة متعــددة المصــادر، وتخضــع تلــك الحًق ل احتياجــات التعلــم والتطوي ُتســجَّ
الثــروات البشــرية ومــن ثــمَّ ُتشــارك مــع اإلدارة العليــا. ويشــرف المديــرون المباشــرون علــى التأكــد مــن أنهــا تلبــي النتائــج المرجــوة لأفــراد.

ُتجــرى عمليــة تقييــم مــا بعــد التدريــب بعــد كل برنامــٍج تدريبــي لضمــان تقديــم اآلراء والماحظــات. ونســتخدم طــرق تقييــٍم مختلفــة تتنــوع مــا بيــن 
التماريــن وتقييــم لعــب األدوار والتقييمــات القائمــة علــى الحالــة لقيــاس فاعليــة التدريــب كمــا نناقــش ذلــك مــع الموظــف نفســه ومديــره المباشــر.

2021أيام تدريب الموظفين حسب الجنس

10متوسط عدد أيام التدريب للموظفين الذكور

11متوسط عدد أيام التدريب للموظفات اإلناث

10متوسط عدد أيام التدريب لجميع الموظفين

8تقييم الموظف بعد التدريب لبرنامج التعلم )صافي نقاط الترويج(

برامج تنمية قدرات الموظفين في البنك العربي المتحد

األثرالوصفالبرنامج

التحول الرقمي وبرامج تطوير المهارات الفنية والشخصيةتدريب من جهات خارجية 
12  دورة

123 موظفً

تدريب من معهد اإلمارات 
البرنامج الفني والسلوكي، وبرامج خاصة بالمسار المهنيللدراسات المصرفية والمالية 

137 دورة
152 موظفً

ا، وبرامج التوعية الفنية والتدريب السلوكيبرامج البنك العربي المتحد  برامج مطلوبة تنظيمّيً
69  دورة

347 موظفً

تدريب اإلدارة العليا
يخصــص البنــك مــواد تدريبيــة لــإلدارة العليــا كــي تتماشــى مــع تحقيــق أهــداف واســتراتيجية أعمالنــا. وقــد غطــى تدريــب اإلدارة العليــا لدينــا فــي عــام 

2021، الموضوعــات التاليــة، كمثــال دون أن يقتصــر عليهــا:

برامج تنظيمية تتعلق باالمتثال – مكافحة غسل األموال ومكافحة مدونة قواعد السلوك
إدارة مخاطر االحتيالتمويل اإلرهاب، العقوبات

برنامج التوعية القانونيةتقييم كفاءة الوعي األمنيخصوصية بيانات المستهلك

التحــول الرقمــي - البلوكشــين ومنهجيــة اإلدارة الرشــيقة لأعمــال

عدد األيامتدريب اإلدارة العليا حسب الجنس

6متوسط عدد أيام التدريب لكبار الموظفين والموظفين التنفيذيين من الذكور

6متوسط عدد أيام التدريب لكبار الموظفين والموظفين التنفيذيين من اإلناث

6متوسط عدد أيام التدريب لجميع كبار الموظفين والموظفين التنفيذيين

5.3.  التنوع والشمول والتوطين
يؤمــن البنــك العربــي المتحــد إيماًنــا راســًخا بــأن التنــوع يحفــز تطويــر األفــكار الجديــدة والتجــارب التــي تنهــض باألعمــال التجاريــة حيــث يجتمــع األشــخاص 
مــن خلفّيــاٍت متنوعــة ويتعلمــون مــن بعضهــم البعــض. وعلــى المنــوال ذاتــه، نعتقــد أن تنــوع القــوى العاملــة لدينــا يمّكننــا مــن تكويــن فهــٍم أفضــل عــن 

احتياجــات عمائنــا المتنوعيــن بصــورٍة مماثلة.
ــيا مــع معتقداتنــا هــذه، لــن يتســامح البنــك العربــي المتحــد مــع أي شــكٍل مــن أشــكال التمييــز أو التنمــر أو المضايقــة التــي تــؤدي إلــى إيجــاد  وتماشِّ
ــة  بيئــٍة معاديــة وغيــر مريحــة لموظفينــا، وســيترتب علــى ذلــك فــي حــال حدوثــه إجــراءاٌت تأديبيــة شــديدة مــع احتمــال الفصــل. وتعــد المعاملــة العادل

لجميــع العامليــن، بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الجنــس أو التوجــه الجنســي أو اإلعاقــة أو أي معاييــر أخــرى، واحــدًة مــن قيمنــا األساســية.

المساواة بين الجنسين
مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد هــي أمــٌر بالــغ األهميــة. وتعــد دولــة اإلمــارات مــن الــدول الرائــدة فــي إصــدار تشــريعاٍت ملزمــة بشــأن التــوازن بيــن 
الجنســين ووجــود المــرأة فــي مجالــس اإلدارة العامــة. وعلــى هــذا النحــو، فــإن توجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي المتعلقــة بوجــود 

ــن بوضــوح أهميــة تمثيــل المــرأة فــي الدولــة. المــرأة فــي مجالــس اإلدارة وجهــود ومبــادرات مجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين تبيِّ
ــر  ــة عبــر جعــل موظفاتنــا يشــعرن بالتقدي ــي المتحــد علــى تحســين المســاواة بيــن الجنســين وإدماجهمــا بصــورٍة متوازن نعمــل فــي البنــك العرب
وحســن تقييــم جهودهــن ومشــاركتهن، حيــث نتعامــل معهــن باحتــراٍم ومســاواة. ويجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى أن نســبة متوســط تعويضــات 
ل أي حــوادث تمييــٍز أو مضايقــة فــي الســنوات الثــاث األخيــرة، كمــا لــم  الذكــور لدينــا إلــى متوســط تعويــض اإلنــاث تبلــغ 1.18. عــاوًة علــى ذلــك، لــم ُتســجَّ

م أي شــكاوى رســمية فــي عــام 2021 بشــأن حــوادث تمييــز أو مضايقــة.  ُتقــدَّ
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عدم التمييز
تماشــًيا مــع تشــريعات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتشــريعات المصــرف المركــزي، اتخذنــا تدابيــر لتقليــل/ القضــاء علــى أي حــاالت تمييــز أو 
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أو عمــل األطفــال أو العمــل القســري فــي جميــع عملياتنــا. ولــم ُيبلــغ فــي عــام 2021 عــن أي حــوادث تمييــز. كمــا يتبــع البنــك جميــع 

األنظمــة واللوائــح اإلماراتيــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان.

التوطين
يفخــر البنــك العربــي المتحــد بكونــه أحــد أهــم الجهــات الداعمــة والمحفــزة لتطبيــق برنامــج التوطيــن المرتبــط برؤيــة اإلمــارات 2021، والــذي يهــدف 
إلــى إيجــاد فــرص عمــل لمواطنــي دولــة اإلمــارات. ونعتقــد بــأن هــذه الجهــود ستســاهم إلــى حــدٍّ كبيــر فــي تدعيــم وتقويــة االقتصــاد المحلــي عبــر تعزيــز 

مهــارات وقــدرات اإلماراتييــن فــي مــكان العمــل.
وقد اتخذنا المبادرات التالية بغية تحقيق هذه الجهود بصورٍة فعالة:

المشاركة في معارض التوظيف المختلفة للتعرف على المواطنين اإلماراتيين المناسبين لانضمام إلى البنك العربي المتحد. 	
تقديــم حــزم رواتــب جذابــة بمــا يشــمل النقــل والمرافــق واإلســكان والعطــات الوطنيــة وتذاكــر الســفر والتعليــم، وتوفيــر التأميــن علــى الحيــاة  	

والتأميــن الطبــي.
العمل با كلل لتأمين بيئة عمٍل أفضل وأكثر ساًما. 	
نهــم عبــر العديــد مــن مبــادرات المشــاركة مثــل جائــزة أفضــل  	 نقــدم أيًضــا حزمــًة واســعة مــن المزايــا، كمــا ندعــم موظفينــا مــن اإلماراتييــن ونمكِّ

موظــف الربــع ســنوية، أو الموظــف اإلماراتــي األفضــل للشــهر، أو عيــد األم، أو يــوم الســعادة.
• 

المواطنون في مقابل الوافدين - جميع موظفي البنك

201920202021

312526عدد الدول التي يعمل لدينا موظفون منها

727265عدد الموظفين المواطنين من إجمالي القوى العاملة

19%20%17%نسبة الموظفين من المواطنين إلى إجمالي القوى العاملة

348285282عدد العمالة الوافدة من إجمالي القوى العاملة

81%80%83%نسبة الموظفين من الوافدين إلى إجمالي القوى العاملة

أول خمس جنسيات من حيث عدد العاملين لدينا منها - جميع موظفي البنك

201920202021

134110104الهندية

727971اإلماراتية

403537األردنية

262525المصرية

352223الباكستانية

مستوى اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية - المواطنون في مقابل الوافدين - جميع موظفي البنك

201920202021

222عدد الموظفين المواطنين في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

14%14%20%نسبة الموظفين المواطنين في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

81212عدد الموظفين الوافدين في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

86%86%80%نسبة الموظفين الوافدين في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

المواطنون في مقابل الوافدين – التعيينات الجديدة لهذا العام

201920202021

8207عدد الموظفين المواطنين المعينين حديًثا 

15%29%19%نسبة الموظفين من المواطنين المعينين حديًثا

344941عدد الموظفين الوافدين المعينين حديًثا 

85%71%81%نسبة الموظفين من الوافدين المعينين حديًثا
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برامج تدريبية للموظفين اإلماراتيين

# المستفيدونالوصفالبرنامج

22 برنامج مهارات القيادة واإلدارةالقيادة 

التوعية بالمخاطر التشغيلية، التوعية بمخاطر االحتيال، إجراءات التشغيل الموحدة لخدمات حسابات األفراد، المهارات الفنية 
63التدقيق االئتماني، التوعية األمنية

منتجات البطاقات، المنتجات الخاصة بحسابات األفراد، منتجات التأمين المصرفي، أساسيات المنتجات المعرفة بالمنتج 
40المصرفية اإلسامية، المنتجات البنكية الخاصة بحسابات المؤسسات والشركات

التوعية بمكافحة غسل األموال، التحديثات الخاصة بمعرفة العميل، برنامج تدقيق مكافحة غسل األموال، البرامج التنظيمية 
48التدريب على االمتثال، غسل األموال القائم على التجارة، التوعية بالعقوبات

مهارات العرض التقديمي، مهارات التفاوض، التعامل مع المحادثات الصعبة، فن البيع التبادلي، مدونة المهارات السلوكية 
61قواعد السلوك، سبع أدوات للجودة 

5.4.  الصحة والسالمة في مكان العمل
تأتــي صحــَة وســامة موظفينــا علــى رأس أولوياتنــا فــي البنــك العربــي المتحــد، ونتخــذ فــي ســبيل ذلــك تدابيــر لضمــان عافيتهــم ورفاهيتهــم. ونظــًرا 
للتحديــات التــي جــاء بهــا وبــاء كوفيــد 19، فقــد اعتمدنــا العديــد مــن المبــادرات والجهــود المدروســة لحمايــة عمائنــا وموظفينــا. كمــا عززنــا فــي عــام 2021 

جهودنــا الراميــة إلــى حمايــة صحــة شــعبنا، فبدأنــا بتطبيــق برنامجيــن تدريبييــن رئيســيين:
التدريب على الحماية والوقاية من فيروس كوفيد -19 	
تدريب مراقبي الحرائق 	

ونورد تاليً بعض الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد 19 في البنك العربي المتحد

تشكيل فرق مقسمةالتواصلالعمل من المنزل

أسلوب العمل من المنزل الذي استحدث مع 
 )19-COVID( تفشي وباء فيروس كورونا

وفر لعملياتنا التجارية قدًرا كبيًرا من المرونة 
واالستمرارية مع إعطاء األولوية لصحة وعافية 
الموظفين والعماء على اعتبار ذلك جزًءا من 

مسؤوليتنا عن الصحة العامة.

أدخلنا آلية االتصاالت المنتظمة مع اإلدارة 
وإرسال تحديثاٍت دورية للموظفين

مة مفيدة للشركات  تعد العمليات المقسَّ
خال فترة الوباء، حيث تعمد المؤسسات 

إلى التناوب بين الموظفين الذين يواجهون 
العماء لتجنب مخاطر نقطة الفشل الواحدة 

.)SPOF(

التباعد االجتماعياإلعاناتالحد من االجتماعات وجهً لوجه

نظًرا للوضع الوبائي فقد ُقيِّدت االجتماعات 
والتدريب الوجاهية كجزٍء من خطوات حماية 

صحة موظفينا.

توعية الموظفين بالمخاطر البعيدة ، ودعوات 
لحضور جلساٍت حول كيفية إدارة الوباء.

التباعد االجتماعي للموظفين العاملين في 
المكتب أي تحديد 4 أشخاص في الوقت لكل 

مصعد.
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موظفونا باألرقام 
الموظفون حسب نوع العقد

201920202021

420357347إجمالي عدد الموظفين بدوام كامل

000إجمالي عدد الموظفين بدوام جزئي

954546إجمالي عدد الموظفين من المقاولين

التقسيم حسب الجنس - جميع موظفي البنك

201920202021

420357347العدد اإلجمالي لجميع الموظفين بدوام كامل

277237231عدد الموظفين من الذكور بدواٍم كامل من إجمالي القوى العاملة

67%66%66%نسبة الموظفين من الذكور بدواٍم كامل من إجمالي القوى العاملة

143120116عدد الموظفين من اإلناث بدواٍم كامل من إجمالي القوى العاملة

33%34%34%نسبة الموظفين من اإلناث بدواٍم كامل من إجمالي القوى العاملة

التقسيم حسب العمر - جميع موظفي البنك

201920202021

621عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاًما

0%1%2%نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاًما

1146747عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاًما

13%19%32%نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاًما

199177178عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عاًما

50%50%56%نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عاًما

779099عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاًما

28%25%22%نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاًما

242122عدد الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاًما فما فوق

6%6%7%نسبة الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاًما فما فوق

مستوى اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية - الرئيس التنفيذي والمرؤوسين المباشرين – مقسمون حسب الجنس

201920202021

101414العدد اإلجمالي لجميع الموظفين في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

81111عدد الموظفين الذكور في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

79%79%80%نسبة الموظفين الذكور في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

233عدد الموظفين اإلناث في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

21%21%20%نسبة الموظفين اإلناث في اإلدارة العليا والمناصب التنفيذية

التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة - حسب الجنس - جميع موظفي البنك

201920202021

410343333العدد اإلجمالي لجميع الموظفين في التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة

269226220عدد الموظفين الذكور في التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة

66%66%66%نسبة الموظفين الذكور في التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة

141117113عدد الموظفين اإلناث في التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة

34%34%34%نسبة الموظفين اإلناث في التعيينات الجديدة ومستوى اإلدارة المتوسطة

التقسيم حسب الجنس – التعيينات الجديدة لهذا العام

201920202021

426948إجمالي عدد الموظفين المعينين حديًثا

325237عدد الموظفين الذكور المعينين حديًثا

77%75%76%نسبة الموظفين الذكور المعينين حديًثا

101711عدد الموظفين اإلناث المعينين حديًثا

23%25%24%نسبة الموظفين اإلناث المعينين حديًثا
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تنمية المجتمع المحلي  .6.1
نهجنا في تنمية المجتمع

سياســُة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي ينتهجهــا البنــك تســاعدنا علــى تتبــع عاقاتنــا مــع أصحــاب 
المصلحــة الخارجييــن فيمــا يتعلــق بالقضايــا االجتماعيــة المهمــة، ومراجعــة التوصيــات، كمــا أنهــا تعمــل كأداة اســتثماٍر 

ــا التــي ينبغــي  ــات بالنســبة للقضاي ــة عبــر التحقــق مــن صحــة البيان اجتماعــي توجــه تبرعاتنــا الخيري
النظــر فيهــا لدعمهــا. كمــا تشــمل هــذه السياســة برامــج وسياســات بيئيــة واجتماعيــة أخــرى. عــاوًة 

علــى ذلــك، فإنهــا تســاعد علــى إنشــاء عاقــات عمــٍل وثيقــة بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن 
المتعلقــة  القضايــا  فــي  للمشــاركة  المناســبة  المســتويات  لتحديــد  األخــرى  البنــك  ولجــان 

بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات. أخيــًرا، فــإن سياســُة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
توضــح للرئيــس التنفيــذي المبــادرات التــي تؤثــر علــى موقــف البنــك ومصداقيتــه وتــؤدي إلــى 

تحســينهما مــع إيجــاد قيمــة مشــتركة. 

مبادراتنا - عيادة طب األسنان المتنقلة
تعــاون البنــك مــع المبــادرة التــي أطلقتهــا جامعــة عجمــان للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتــي ُأطلــق عليهــا 
“عيــادة جامعــة عجمــان المتنقلــة لطــب األســنان”، وهــي عيــادة طــب أســنان متنقلــة تقــدم فحًصــا مجانًيــا ألفــراد المجتمــع 

علــى اعتبــار ذلــك جــزًءا مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بجامعــة عجمــان. وقد اســتطاعت 
العيــادة مســاعدة أكثــر مــن 2177 مريًضــا، ومنهــم 20 مــن موظفــي البنــك العربــي المتحــد.

التطوع
ــا التطوعيــة علــى مــر الســنين بفضــل برامجنــا ومبادراتنــا  لقــد نمــت وتطــورت جهودن

االســتثمارية المجتمعيــة، وكذلــك الحاجــة إلــى إشــراك موظفينــا فــي جهودنــا المجتمعيــة 
بصــورٍة فعالــة. وتطــوع فــي عــام 2021 أكثــر مــن 16 موظًفــا فــي مبــادراٍت مجتمعيــة مختلفــة بواقــع 

أكثــر مــن 3 ســاعات لــكل موظــف.

عدد ساعات التطوععدد الموظفينالمبادرة/البرنامج التطوعي

منتدى الرئيس التنفيذي الخاص 
 )HCT( ساعتان2بكليات التقنية العليا

3 شهور – لكل مرشح 8التدريب الداخلي 

5 ساعات4عيادة طب األسنان المتنقلة

15 ساعة 1برنامج غاية للمعرفة المالية

ساعة 1برنامج المعرفة المالية

نهجنا في الرعاية
ســعى البنــك العربــي المتحــد منــذ إنشــائه ليكــون جــزًءا مــن الحــل للتحديــات التــي تؤثــر علــى المجتمعــات 

والبيئــة المحيطــة بعملياتنــا. ولهــذا الســبب، فقــد منحنــا األولويــة لاســتثمار فــي مجتمعاتنــا ليــس لكونهــا وســيلًة 
للمســاهمة فــي االقتصــاد فحســب ولكــن أيًضــا لترســيخ وتقويــة عامتنــا التجاريــة مســتقبًلا. وقــد قمنــا علــى مــدى 

الســنوات األربــع الماضيــة بتقديــم تبرعــاٍت خيريــة متنوعــة كان لهــا أكبــر األثــر علــى مجتمعاتنــا وعامتنــا التجاريــة. كمــا 
شــهدنا أيًضــا عــدًدا متزايــًدا مــن الطلبــات مــن المؤسســات التــي تتطلــع إلــى تشــكيل شــراكٍة معنــا فــي مبــادرات المســؤولية 

االجتماعيــة للشــركات.
ويحــرص البنــك قبــل التبــرع أو العمــل مــع أي مؤسســة علــى تنفيــذ إجــراءات العنايــة الواجبــة بشــأن اآلثــار المحتملــة 

لاســتثمار المزمــع تقديمــه مــن خــال تطبيــق المعاييــر التاليــة التخــاذ قراراتــه:
قدرة المؤسسة أو الفعالية على عكس الصورة المناسبة للبنك وقيمه وأهدافه ورسالته.. 1
مصداقية المؤسسة وسمعتها على المدى الطويل.. 2
ارتباطات المؤسسة ومواقفها الدينية والسياسية.. 3
مدة الرعاية ومستوى التعرض للمخاطر ونوع الرعاية والتكلفة.. 4

ــاٍت بشــأن  ــم توصي ــة بالبنــك ورؤســاء الشــؤون المؤسســية والتســويق بتقدي ــف رؤســاء وحــدات األعمــال ذات الصل ُيكلَّ
اختيــار مؤسســات معينــة لتحظــى بالرعايــة إلــى الرئيــس التنفيــذي بغــرض وضــع الميزانية. ويضطلع فريق الشــؤون المؤسســية 

أيًضــا بمهمــة نشــر أنشــطة البنــك المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات وفــرص الرعايــة. ونفصــح فــي الجــدول أدنــاه عــن أنشــطة 
الرعايــة التــي نفذناهــا فــي عــام 2021. 

6. أثرنا االجتماعي 
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قيمة الرعاية / وصف الفعالية الفعاليةالمؤسسة المستفيدة
التبرع

االتحاد البارالمبي لمنطقة 
المؤسسة تدعم وتساعد في تطوير الرياضات البارالمبية.)تبرع(غرب آسيا

 20,000
درهم إماراتي

مركز الخبراء لصعوبات 
)تبرع(التعلم

تقدم المنظمة الدعم للطاب أثناء مرحلة إعادة التأهيل والذين يعانون من 
صعوباٍت في التعلم وتقدم مساعداٍت في الخدمات التعليمية والسلوكية 

والتقييمية.

 10,000
درهم إماراتي

تساعد المنظمة األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات عبر دعم أنشطة )تبرع(نادي خورفكان للمعاقين
إدماج جميع أنواع األشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدة وخدمة المجتمع.

 10,000
درهم إماراتي

مركز الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم للتواصل 

الحضاري
)تبرع(

منظمة غير ربحية تحفز أبناء ونساء المجتمع اإلسامي على تعلم وفهم 
م الثقافة والدين واللغة العربية لكل  وحفظ القرآن. وتهدف إلى ترويج تعلُّ

الجنسيات في اإلمارات.

 25,000
درهم إماراتي

صندوق الزكاة وجامعة 
أبوظبي

حملة "شبابنا 
أمانة.. زكاتنا 

حصانة" الرمضانية

دعم البنك جامعة أبوظبي بتوفير أموال الزكاة عن طريق إضافة خيارات 
التبرع على جميع أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك العربي المتحد في أرجاء 
اإلمارات. وقد حظيت هذه المبادرة بدعٍم من مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي حيث دعا البنوك والمؤسسات المالية األخرى للمشاركة فيها.

 6,357
درهم إماراتي

أرض السام اإلماراتية 
بالتعاون مع الشيخة موزة 

عبيد سهيل آل مكتوم

فعالية أرض 
السام اإلماراتية

شارك البنك في رعاية فعالية أرض السام اإلماراتية بمناسبة اكتمال 
خمسينية دولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف نقل الصورة الحضارية لتاريخ 

اإلمارات على اعتبارها رمًزا للسام على مختلف المستويات، كما يعكس 
التقدم واالزدهار الذي وصلت إليه الدولة مدى التقدم الذي أحرزه شعب 

اإلمارات.

 8,000
درهم إماراتي

جوائز الشيخة لطيفة 
إلبداعات الطفولة -  إصدار 

كتاب

برنامج كلنا 
للوطن: الوالء 

واالنتماء

في الذكرى الخمسين لليوم الوطني اإلماراتي ويوم العلم والقوات المسلحة 
ويوم الشهيد، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد 

بن راشد آل مكتوم، أصدرت جائزة إبداعات الشباب والطفولة كتاًبا بعنوان 
"إماراتي" شارك البنك في إصداره ويبرز الصورة المشرقة لدولة اإلمارات.

 4,000
درهم إماراتي

القمة الحكومية للشباب 
2021

القمة الحكومية 
للشباب

شارك البنك بصفة شريٍك داعم يركز على تمكين القوى العاملة الشبابية 
للمستقبل في الثورة الصناعية الرابعة. 

 4,685
دوالر 

الرابطة الدولية للطاب في 
AIESEC  االقتصاد واألعمال

منتدى األسبوع 
العالمي 

للمعرفة المالية 
2021

أسبوع المال العالمي )»GMW«( هو حملة توعية عالمية سنوية
بأهمية ضمان حصول الشباب منذ سنٍّ مبكرة على المعرفة المالية، 

واكتساب المعرفة والمهارات والسلوكيات الازمة التخاذ قراراٍت مالية سليمة 
وبالنتيجة تحقيق الرفاه المالي والمرونة المالية.

 5,980
درهم إماراتي

الرابطة الدولية للطاب في 
AIESEC  االقتصاد واألعمال

منتدى حديث 
الشباب

أسس البنك شراكًة مع الرابطة الدولية للطاب في االقتصاد واألعمال  
AIESEC، وهي منظمة شبابية دولية هدفها رعاية مؤتمر لطاب الجامعات 

الشباب في اإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط ومنطقة إفريقيا. 
يعكس موضوع المؤتمر وعنوانه "مستقبل العمل بعد COVID-19" مخاوَف 

الشباب بعد الجائحة فيما يتعلق بمستقبل العمل والمهارات المطلوبة 
وكيفية التخطيط الوظيفي. 

 15,000
درهم إماراتي
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المعرفة المالية  .6.2
كمؤسســة ماليــة، فــان إحــدى مســؤولياتنا الرئيســية تجــاه عمائنــا والجمهــور تتمثــل فــي تثقيفهــم وتمكينهــم مــن اتخــاذ قــراراٍت ماليــة واعيــة 

ــاه.  وســليمة عبــر تزويدهــم بمحتــوى يعــزز المعرفــة بالشــؤون الماليــة. وقــد دعــم البنــك فــي عــام 2021 المبــادرات أدن

ندوة عبر اإلنترنت حول الصحة المالية
دت الشــباب بمهــارات الثقافــة الماليــة، وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق  أجرينــا فــي 7 يوليــو 2021 وباالشــتراك مــع جامعــة عجمــان نــدوًة عبــر اإلنترنــت زوَّ

ــة. بالمنتجــات والخدمــات المالي

تعرف على قطاعنا
تعــاون البنــك مــع كليــات التقنيــة العليــا لتبــادل األفــكار والمشــورة المهنيــة فيمــا يخــص القطــاع المصرفــي. وقــد حضــر الفعاليــة وأدارهــا الرئيــس 

التنفيــذي ورئيــس المــوارد البشــرية الذيــن تفاعلــوا مــع 128 طالًبــا هــم جمهــور هــذه الفعاليــة.

دعم للموردين المحليين  .6.3
يولــي البنــك العربــي المتحــد أهميــًة كبيــرة لدعــم وتمكيــن المورديــن المحلييــن وينفــذ بذلــك بإجــراء المزيــد مــن األعمــال التجاريــة معهــم. ونعتقــد 
ــل مــا  أن هــذا النهــج ال يصــب فــي مصلحــة االقتصــاد الوطنــي وجهــود إيجــاد فــرص العمــل فحســب، لكنــه أيًضــا أكثــر اســتدامًة مــن الشــراء دولًيــا وتحمُّ
يترتــب علــى ذلــك مــن بصمــٍة بيئيــة إضافيــة. ومــا يــزال المــوردون المحليــون فــي عــام 2021 هــم المــوّردون الرئيســيون للمنتجــات والخدمــات لدينــا حيــث 
نتعامــل مــع 381 مــوّرًدا محلًيــا مــن أصــل 418 هــم إجمالــي المورديــن، أي مــا يمثــل نســبة 91% منهــم، وبإنفــاٍق تقديــري يبلــغ 107.2 مليــون درهــم إماراتــي.  

عــاوًة علــى ذلــك، ولضمــان المعاملــة العادلــة والمتســاوية لموردينــا وتزويدهــم برؤيــٍة واضحــة عــن عملياتنــا، فقــد وضعنــا دليــل اإلجــراءات التشــغيلية 
ــى أن هدفنــا األساســي هــو شــراء الســلع والخدمــات بأكثــر الطــرق عــدًلا  القياســية )SOP( إلرســاء أعلــى مســتويات الشــفافية فــي التعامــل، بالنظــر إل

بالنســبة لجميــع األطــراف المعنيــة، علــى قــدر اإلمــكان.

الهدف الرئيسي من هذه العملية هو التأكد من التزام أنشطة المشتريات في البنك العربي المتحد بالبنود التالية: 

االمتثال لجميع المتطلبات القانونية والقانونية المعمول بها تحقيق القيمة المثلى لأعمال
والسياسات الداخلية المطبقة

ضمان شبكة موردين مستدامة وفًقا لمعايير البنك العربي المتحدإدارة مخاطر الشراء مع فصل السلطات وإنفاذ الضوابط

قياس فاعلية وكفاءة التعامات الرئيسية ومستوى األداء وتطوير قدرات الموردين لضمان التوافق مع أهداف البنك
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المبادرات البيئية  .7.1
تقليل أثر الكربون

ســعًيا مــن البنــك العربــي المتحــد لتحقيــق رؤيتــه المتمثلــة فــي بنــاء شــراكاٍت مســتدامة طويلــة األجــل والمســاهمة فــي 
التنميــة الشــاملة لدولــة اإلمــارات، فقــد عقــد البنــك شــراكًة مــع مجموعــة ســتوري وتطبيــق إيكوماتشــر Eco-Matcher إلطــاق 
ــون فــي غضــون عقــٍد مــن زراعــة األشــجار حــول  ــار كيلوجــرام مــن الكرب ــى احتجــاز 250 ملي ــار شــجرة التــي تهــدف إل ــادرة ملي مب
العالــم فــي مواقــع موزعــة علــى تســعة بلــدان وهــي غواتيمــاال وبيــرو وأوغنــدا واإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد ونيبــال وتاياند 
م هديــًة للعمــاء مــع كل منتــٍج أو خدمــة يشــترونها. كمــا  وإندونيســيا والفلبيــن. وقــد اشــترى البنــك بالفعــل 1000 شــجرة ســُتقدَّ
ل هــذه المبــادرة فــي عــام  ســيتمكن العمــاء كذلــك مــن تتبــع نمــو أشــجارهم ومشــاهدتها عبــر تطبيــق إيكوماتشــر. وســُتفعَّ

 .2022

7.2.  استهالك المياه والطاقة
كوننــا مؤسســة ماليــة، فــان اســتهاكنا لمــوارد الطاقــة يعتبــر منخفــض جــدًا مقارنــًة بالقطاعــات األخــرى. ورغــم الحجــم 
الصغيــر نســبًيا لمصرفنــا، فإننــا نكــرس جهــوًدا لنكــون أكثــر وعًيــا باســتهاكنا للطاقــة والميــاه. ونعمد بغية تقليل اســتهاكنا 
للميــاه إلــى تجميــع الميــاه العادمــة مــن المخــزن وتصفيتهــا ثــم اســتخدامها فــي أنظمــة التدفــق الخاصــة بالمراحيــض فــي المقــر 
الرئيســي. أمــا بالنســبة الســتهاكنا للكهربــاء، فنعمــل علــى ترشــيد اإلضــاءة فــي مقرنــا الرئيســي بإطفــاء جميــع األضــواء بعــد 

ســاعات العمــل ثــم إعــادة تشــغيلها قبــل بــدء العمــل لتجنــب االســتهاك الناجــم عــن األجهــزة الموصولــة بمصــادر الكهربــاء.

201920202021

374306.33298.32استهاك المياه في المنشآت )م3(

0.890.860.86كثافة استهاك المياه )م3/موظف(
* روجعت أرقام كثافة االستهاك لعامي 2019 و2020 لتشمل جميع موظفي البنك بدالً من الموظفين في مقرنا الرئيسي فقط

ال يستأجر البنك أو يمتلك أي مركبات تتطلب منا شراء الوقود، وهذا يعني أننا ال نساهم في النطاق 1 النبعاثات غازات االحتباس الحراري.

201920202021

000استهاك الوقود )لتر(

851,389834,364812,177استهاك الكهرباء )كيلو وات في الساعة(

2,0272,3372,341كثافة االستهاك )لكل موظف(
انبعاثات غازات االحتباس الحراري

ال ينتــج عــن البنــك أي انبعاثــات ضمــن النطــاق 1 و 3، وذلــك ألننــا ال نملــك أو نســتأجر أي مركبــات تتطلــب منــا شــراء الوقــود ولــم نتكفــل بــأي رحــات 
ســفر جــًوا مرتبطــة بالعمــل خــال الســنوات المشــمولة بالتقريــر.

201920202021

000النطاق 1:

362.52355.27345.82النطاق 2: استهاك الكهرباء )كيلووات ساعة(

000النطاق 3: السفر الجوي

362.52355.27345.82إجمالي االنبعاثات )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

0.860.990.99كثافة االنبعاث )لكل موظف(
*معامل كثافة االنبعاث المستخدم في النطاق 2 يساوي 0.4258 لكل كيلووات ساعة. مصدر المعلومات الخاصة بهذا المعامل هو هيئة كهرباء ومياه دبي. 

إدارة الموارد والنفايات  .7.3
ــا مــن  انخفــض فــي عــام 2021 إجمالــي اســتخدام البنــك للــورق وذلــك باالنتقــال مــن العمليــات الورقيــة إلــى الوســائل اإللكترونيــة. نتيجــًة لذلــك، تمكنَّ
ــى  ــًة بعــام 2020. ويمكــن ترجمــة هــذا االنخفــاض إل ــي 6,600 كجــم( مقارن ــي للمــواد المطبوعــة بمقــدار 1.32 مليــون مطبوعــة )حوال تقليــل الحجــم اإلجمال

التأثيــرات البيئيــة التاليــة 

توفير 590,524 لتًرا من المياهخفض مقداره 131,000 رطل من مكافئ ثاني أكسيد الكربونإنقاذ 174 شجرة
.Environmental Paper Network  ُتحسب الكميات باستخدام مصادر شبكة الورق البيئية *

7. بيئتنا
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23,10023,10016,500 استهاك الورق )كجم(

62100غير متوفرةالنفايات اإللكترونية المعاد تدويرها )كجم(
* بيانات 2019 غير متوفرة ألن مبادرة إعادة التدوير أطلقت في عام 2020

ُيجــري البنــك عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات اإللكترونيــة داخلًيــا عــن طريــق إزالــة مكونــات أجهــزة الكمبيوتــر القابلــة لاســتخدام وإعــادة تخزينهــا مثــل 
القــرص الصلــب وذاكــرة الوصــول العشــوائي )RAM( مــن أجهــزة الكمبيوتــر القديمــة قبــل التخلــص منهــا

ملحق مؤشر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بسوق أبوظبي لألوراق المالية
مقاييس الحوكمة

رقم طريقة الحسابالمؤشر
أداء البنك العربي المتحدالصفحة

G1. التنوع في 
مجلس اإلدارة

G1.1( نسبة إجمالي عدد المقاعد التي 
يشغلها الرجال والنساء في مجلس اإلدارة

تسعة هي إجمالي مقاعد مجلس اإلدارة في البنك، تشغل اإلناث 
11٪ منها، في حين يشغل الذكور ٪89. 

G1.2( نسبة عدد المقاعد التي يشغلها 
الرجال والنساء في اللجان

يبلغ مجموع مقاعد اللجان 17 مقعًدا، يمثلون أربع لجان، تشغل 
اإلناث 6٪ منها، في حين يشغل الذكور ٪94. 

G2. استقال 
مجلس اإلدارة

G2.1( هل تمنع الشركة الرئيس التنفيذي من 
تولي منصب رئيس مجلس اإلدارة؟

يحظر البنك على الرئيس التنفيذي تولي منصب عضو مجلس 
إدارة.

G2.2( نسبة إجمالي عدد مقاعد مجلس اإلدارة 
التي يشغلها أعضاء مجلس إدارة مستقلون

وتبلغ نسبة مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مستقلون 
33٪، وهي تمثل ثاثة من أصل تسعة أعضاء في مجلس اإلدارة. 

ا على G3. الحوافز ز المديرون التنفيذيون رسمّيً هل ُيحفَّ
تعزيز األداء في مجال االستدامة؟

ز المديرون التنفيذيون رسمًيا على تعزيز األداء في مجال  ا، ال ُيحفَّ حالّيً
االستدامة.

G4. مدونة قواعد 
السلوك الخاصة 

بالموردين

G4.1( هل يتعين على البائعين أو الموردين 
اتباع مدونة قواعد سلوك؟

ال يفرض البنك حالًيا على مورديه اتباع مدونة لقواعد السلوك.
G4.2( إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، ما هي النسبة 

ا من  المئوية للموردين الذين اعُتمدوا رسمّيً
ناحية امتثالهم لمدونة القواعد؟

G5. سياسة 
خاصة بأخاقيات 

العمل ومنع 
الفساد 

G5.1( هل يتبع البنك سياسة خاصة 
يتبع البنك سياسة خاصة بمكافحة الرشوة والفساد.بأخاقيات العمل و/ أو منع الفساد؟

G5.2( إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، ما هي النسبة 
ا  المئوية للقوى العاملة التي اعُتمدت رسمّيً

من ناحية امتثالها للسياسة؟
يفرض البنك على جميع موظفيه الخضوع للتدريب على أخاقيات 

العمل والتدريب على مكافحة الفساد.

G6. خصوصية 
البيانات

G6.1( هل تتبع شركتك سياسة معينة فيما 
يتعلق بخصوصية البيانات؟ 

وضع البنك سياسة مفصلة بشأن خصوصية البيانات وسياسة 
حماية بيانات وخصوصية المستهلك. وتوضح هذه السياسة 
بالتفصيل حقوق العماء واللوائح الخاصة باالحتفاظ بالبيانات 

ومتطلبات الحماية.

G6.2( هل اتخذت شركتك خطوات لامتثال 
لقواعد الائحة العامة لحماية البيانات ؟  

ا بصورٍة متوافقة تماًما مع الائحة العامة لحماية  ال يعمل البنك حالّيً
البيانات نظًرا لعدم وجود متطلبات تنظيمية لذلك. لكن البنك 

يلتزم بلوائح حماية العماء الصادرة عن المصرف المركزي

G7. إعداد تقرير 
هل ينشر البنك تقريًرا لاستدامة؟االستدامة

بدأ البنك بتقديم تقارير عن أداء االستدامة في عام 2020. ونعمل 
على تطوير هذه الممارسة بحيث تصبح جزًءا ال يتجزأ من عاداتنا 

في إعداد التقارير.

G8. ممارسات 
اإلفصاح

G8.1( هل توفر شركتك بيانات االستدامة 
ألطر إعداد تقارير االستدامة؟   

بدأ البنك مؤخًرا باتخاذ خطواٍت جادة في مسيرته نحو االستدامة. 
وندرك تماًما أن الطريق أمامنا طويٌل وأن هناك العديد من الفرص 

التي ينبغي االستفادة منها. لكننا نعمل بجد للنمو في هذا 
االتجاه ولوضع أهداٍف تتعلق بإعداد التقارير والمساهمة في أهداف 

التنمية المستدامة.

G8.2( هل تركز شركتك على أهداف معينة 
حددتها األمم المتحدة للتنمية المستدامة )SDG(؟    

G8.3( هل تضع شركتك أهداًفا وتعد تقارير 
عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة؟

G9. الضمان 
الخارجي

هل يتم ضمان اإلفصاحات التي تعدونها 
عن االستدامة أو المصادقة عليها من شركة 

تدقيق خارجية؟

ارتأى البنك عدم اللجوء إلى خدمات جهة ضمان خارجية، 
واستعضنا عن ذلك باتباع عملية ضمان جودة داخلية بالنسبة 

لتقريره الخاص باالستدامة لهذا العام والعام الماضي.
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المقاييس االجتماعية

رقم طريقة الحسابالمؤشر
أداء البنك العربي المتحدالصفحة

S1. نسبة 
أجورالرئيس 

التنفيذي

S1.1( نسبة إجمالي تعويضات الرئيس 
التنفيذي إلى إجمالي متوسط تعويضات 

الموظف الذي يعمل بدوام كامل

نسبة إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي إلى إجمالي 
التعويضات لمتوسط مكافئ الدوام الكامل )FTE( يساوي 1:10

S1.2( هل يبلغ البنك عن هذا المقياس في 
يقدم البنك تقارير عن هذا المقياس عند الحاجة.الملفات التنظيمية؟

S2. نسبة األجور 
للجنسين

نسبة متوسط تعويض الذكور إلى متوسط 
تعويض اإلناث

نسبة متوسط تعويض الموظف إلى متوسط تعويض الموظفة 
تساوي 1.26: 1

S3. معدل دوران 
الموظفين

S3.1( نسبة مئوية: التغيير السنوي 
للموظفين بدوام كامل

النسبة المئوية للتغيير السنوي للبنك للموظفين بدوام كامل 
تساوي -%3

S3.2( نسبة مئوية: التغيير السنوي 
ال يوظف البنك موظفين بدوام جزئيللموظفين بدوام جزئي

S3.3( نسبة التغيير السنوي للمقاولين/
االستشاريين

النسبة المئوية للتغيير السنوي لدى البنك بالنسبة للمقاولين 
تساوي %2

S4. التنوع بين 
الجنسين

S4.1( نسبة إجمالي عدد الوظائف التي 
يشغلها الرجال والنساء في المؤسسة

النســبة المئويــة للموظفيــن بــدوام كامــل مــن الذكــور  	
فــي البنــك تســاوي %67

النسبة المئوية للموظفات بدوام كامل تساوي %33 	

S4.2( نسبة الوظائف في المستوى المبتدئ 
واإلدارة المتوسطة التي يشغلها الرجال 

والنساء

المســتوى  	 فــي وظائــف  الذكــور  مــن  الموظفيــن  نســبة 
٪66 تســاوي  المتوســطة  واإلدارة  المبتــدئ 

نســبة الموظفــات فــي وظائــف المســتوى المبتــدئ واإلدارة  	
المتوســطة تســاوي ٪34 

S4.3( نسبة الوظائف في مستوى اإلدارة العليا 
والمناصب التنفيذية التي يشغلها الرجال 

والنساء 

نســبة الموظفيــن مــن الذكــور فــي وظائــف مســتوى اإلدارة  	
العليــا والمناصــب التنفيذية تســاوي ٪79

العليــا  	 اإلدارة  مســتوى  وظائــف  فــي  الموظفــات  نســبة 
 ٪21 تســاوي  التنفيذيــة  والمناصــب 

S5. نسبة العمالة 
المؤقتة

S5.1( نسبة إجمالي عدد الوظائف في البنك 
ال يوظف البنك أي رأس ماٍل بشري بموجب عقد بدواٍم جزئيالتي يشغلها موظفون بدواٍم جزئي 

S5.2( نسبة إجمالي عدد الوظائف في البنك 
يوظف البنك ما مجموعه 46 موظًفا بموجب عقد مقاولالتي يشغلها مقاولون واستشاريون

هل يتبع البنك سياسة عدم التمييز؟S6. عدم التمييز

ال يتبع البنك سياسة منفصلة خاصة بعدم التمييز. لكن مدونة 
قواعد السلوك الخاصة بالبنك تتضمن بنوًدا لضمان معاملة 

جميع الموظفين على قدم المساواة وبإنصاف، بغض النظر عن 
دينهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو جنسهم. وإذا فشل الموظف 

خذ بحقه إجراءاٌت تأديبية.  في االمتثال لقواعدنا، فسُتتَّ

S7. معدل 
اإلصابات

نسبة تكرار حوادث اإلصابات بالنسبة إلى 
ل أي إصابات في األعوام 2021 و 2020 و 2019.إجمالي وقت القوى العاملة لم ُتسجَّ

S8. الصحة 
والسامة العالمية

هل يتبع البنك سياسة خاصة بالصحة 
المهنية و/أو سياسة عالمية تخص الصحة 

والسامة؟

نظًرا لطبيعة قطاعنا، فإن معدل إصابة الموظفين ال يعد 
موضوًعا جوهرًيا. ومن ثم، فإن البنك ال يتبع أي سياسة خاصة 
بالصحة المهنية و/أو سياسة عالمية تخص الصحة والسامة، 

ومع ذلك نقدم لموظفينا تدريًبا على مكافحة الحرائق. 

S9. عمالة األطفال 
والعمالة القسرية

S9.1( هل يتبع البنك سياسًة خاصة بعمالة 
األطفال و/أو العمالة القسرية؟

ال يتبع البنك سياسة خاصة بعمالة األطفال و/أو العمل القسري 
كوننا نلتزم باللوائح الوطنية التي تغطي ما يتعلق بعمالة 

األطفال والعمل القسري.

S10. حقوق 
اإلنسان

S10.1( نسبة هل يتبع البنك سياسة خاصة 
بحقوق اإلنسان؟

يلتزم البنك بلوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة 
بحقوق اإلنسان

يمثل الموظفون من المواطنين 19% من إجمالي قوة العمل في نسبة الموظفين من المواطنينS11. التوطين
البنك العربي المتحد.

S12. االستثمار في 
المجتمع

المبلغ المستثمر في المجتمع كنسبة مئوية 
من إيرادات الشركة.

استثمر البنك ما مجموعه 104,337 درهًما إماراتًيا و 4,685 دوالًرا 
أمريكًيا في مشاريع موجهة لتعزيز الثقافة والفنون وتمكين 

الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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المقاييس البيئية

رقم طريقة الحسابالمؤشر
أداء البنك العربي المتحدالصفحة

E1. انبعاثات 
الغازات الدفيئة

E1.1( إجمالي الكمية بمكافئات ثاني أكسيد 
ال يشتري البنك أي وقود أو بنزين أو ديزل.الكربون، للنطاق 1

E1.2( إجمالي الكمية بمكافئات ثاني أكسيد 
الكربون، للنطاق 2

إجمالي انبعاثات البنك بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، ضمن 
النطاق 2، تبلغ 346 )طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون(.

E1.3( إجمالي الكمية بمكافئات ثاني أكسيد 
لم يمول البنك أي رحات جوية ألغراض األعمال التجارية في عام 2021.الكربون، للنطاق 3، إن كان ينطبق

E2. كثافة 
االنبعاثات

E2.1( إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
لكل معامل من معامات قياس النواتج

يعمل البنك على دمج العمليات المناسبة لمراقبة وقياس 
المقاييس المذكورة.

E2.2( إجمالي االنبعاثات من غير غازات 
االحتباس الحراري لكل معامل من معامات 

قياس النواتج

E3. استخدام 
الطاقة

E3.1( إجمالي كمية الطاقة المستهلكة 
بشكل مباشر

استهلك البنك ما مجموعه 812,177 كيلووات ساعة من الكهرباء 
في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة 3% عن استهاك عام 

.2020

E3.2( إجمالي كمية الطاقة المستهلكة 
ال ينطبق بطريقٍة غير مباشرة

إجمالي االستخدام المباشر للطاقة لكل E4. كثافة الطاقة
معامل من معامات قياس النواتج

كثافة الطاقة لدى البنك تساوي 2,067 كيلو وات ساعة. وُيحسب 
معامل الكثافة بقسمة استهاك الطاقة السنوي على إجمالي 

عدد الموظفين.

النسبة المئوية: استهاك الطاقة حسب كل E5. مزيج الطاقة
نوع من أنواع توليد الطاقة

ال يستخدم البنك سوى الطاقة الكهربائية التي توفرها السلطات 
الحكومية.

E6. استخدام 
المياه

استهلك البنك ما مجموعه 298,324 لتًرا من المياه عام 2021، وهو E6.1( إجمالي كمية المياه المستهلكة
ما يمثل انخفاًضا بنسبة 3% عن استهاك 2020. 

ال ينطبقE6.2( إجمالي كمية المياه المستصلحة

E7. العمليات 
البيئية

E7.1( هل يتبع البنك سياسة خاصة بالشؤون 
البيئية؟

ال يتبع البنك حالًيا أي سياسة بيئية.
E7.2( هل يتبع البنك سياسات معينة تتعلق 
بالنفايات والمياه والطاقة و/ أو إعادة التدوير؟

E7.3( هل تستخدم الشركة نظاًما معروًفا 
في إدارة الطاقة؟

ا إلدارة الطاقة، رغم ذلك، فإننا  ال يستخدم البنك حالًيا نظاًما رسمّيً
نطلق مبادراٍت لتعزيز التوعية بهدف تقليل االستهاك باتباع 

جدوٍل زمني الستخدام الطاقة.

E8. اإلشراف 
البيئي

هل يشرف فريق اإلدارة على المسائل 
المتعلقة باالستدامة و/أو يديرها؟

بدأ البنك مؤخًرا باتخاذ خطواٍت جادة في مسيرته نحو االستدامة. 
وندرك تماًما أن الطريق أمامنا طويٌل وأن هناك العديد من الفرص 

التي ينبغي االستفادة منها. لكننا نعمل بجد للنمو في هذا 
االتجاه ولدمج المقاييس المذكورة في عملياتنا

E9. اإلشراف 
البيئي

هل يشرف مجلس اإلدارة على المسائل 
المتعلقة باالستدامة و/أو يديرها؟

E10. التخفيف 
من حدة مخاطر 

المناخ

إجمالي الوقت المستثمر سنوّيًا في البنية 
التحتية ذات الصلة بالمناخ والمرونة وتطوير 

المنتجات
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