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bankofsharjah.com

مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــة

الـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرس
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تعتبر حوكمة الشركات وسيلة لتطوير وتطبيق القواعد والممارسات والعمليات التي يتم بموجبها ادارة الشركة ومتابعة
اعمالها .وتهدف حوكمة الشركات الى الحفاظ على ادارة قابلة للمساءلة بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية.
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كما وتعزز الصلة بين اإلدارة ومجلس اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين ،مما يوفر الهيكلية التي يتم من
خاللها وضع أهداف الشركة .وهي تضمن أيضا وجود مبادئ توجيهية واضحة لتوزيع السلطة والمسؤولية لمختلف
أصحاب المصالح.
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كما وتغرس الحوكمة ثقافة تحليل وقع خيارات وقرارات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية قبل تنفيذها بحيث يؤخذ
بعين االعتبار جميع أصحاب المصالح وعلى رأسهم مساهمي الشركة بالدرجة األولى.
نهج بنك الشارقة لحوكمة الشركات
يؤمن بنك الشارقة أن الحوكمة هي القوة الموجهة التي تحدد طريقة إدارة المؤسسة والتحكم بمسيرتها .الحوكمة
الفعالة للشركات التي تتماشى بشكل مناسب مع القوانين المرعية وأفضل الممارسات الدولية ،هي المبدأ األساسي
ّ
الذي يبني عليه بنك الشارقة فلسفته الخاصة بنشاطه التجاري.
وبصفته بنك قيمته األساسية في الحفاظ على أعلى المعايير األخالقية  ،يسعى بنك الشارقة إلى المنافسة فقط
على أساس جودة الخدمات التي نقدمها لعمالئنا .يعتمد نجاح أعمال البنك على الثقة التي يكسبها من مساهمينا
وعمالئنا وموظفينا.
وظيفة حوكمة الشركات في البنك موكل إليها وضع إطار عمل لحوكمة الشركات وتنفيذه ومراقبته على مستوى
المجموعة والعمل كوصي له.
تم إطالق حوكمة الشركات عقب األزمة المالية التي طالت النشاط االقتصادي في العامين  .2009-2008وقد القى
لقد ّ
اللوم محليا وعالميا ،في نشوء حاالت الركود والتراجع في الكثير من البلدان على غياب وعدم االلتزام بتوجيهات حوكمة
الشركات .وأصبح من الضروري أن تركز الشركات على أهمية هذا الموضوع كمسألة أساسية ،بهدف االلتزام بالتوجيهات
والضوابط التنظيمية لتحقيق أفضل الممارسات الدولية.
تعتبر حوكمة الشركات أساسا جوهريا ألي نشاط تجاري وال تستقيم من دونه أمور أي نشاط .وتع ّد الحوكمة نهجا ً
متكامال وشامال إلدارة وتنظيم الشركة الداخلي ،ومن شأن هذه الحوكمة أن تحدث فرقا ً جوهريّا ً على صعيد نجاح األعمال
واستدامتها على المدى الطويل .وهي تغ ّذي مجاالت األعمال كافة.
حوكمة الشركات في بنك الشارقة
• تؤسس لمبدأ مساءلة اإلدارة تجاه المساهمين وتحافظ عليه من خالل تحديد المسؤوليات والحقوق بشكل مناسب
بين أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين.
• توفير هيكل لإلدارة والمجلس لتحديد األهداف ومراقبة األداء.
• تعزيز وحماية ثقافة البنك من نزاهة العمل والممارسات التجارية المسؤولة.
• تشجيع االستخدام الفعال للموارد ،ووضع اصول المساءلة إلدارة هذه الموارد.
عال من
يلتزم بنك الشارقة ش.م.ع ).يسمى ايضا “البنك” او “الشركة”) منذ تأسيسه عام  1973بتحقيق مستوى
ٍ
الحوكمة .ويعتبر المسؤولية المهنية واألخالقية التي يتبعها جزءا ً ال يتج ّزأ من ثقافته .ويركز البنك اهتمامه على الشفافية
واإلفصاح ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية .ويسعى البنك باستمرار إلى تعزيز مستوى الثقة مع
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أصحاب المصالح ويواصل التركيز على مبدأ الشفافية .وعليه ،فإنه يقوم بإعالم المساهمين عن التطورات األخيرة من
خالل نشر تقرير حوكمة الشركات وتقرير المسؤولية االجتماعية كجزء من تقريره السنوي .ان اطار حوكمة الشركات
الذي يتبعه البنك مستلهم من القوانين والتشريعات الخاصة التي ارساها البنك المركزي لدولة االمارات العربية
المتحدة وهيئة األوراق المالية والسلع ،والجهات الحكومية الفدرالية والمحلية المختصة مثل الهيئة الوطنية لألمن
االلكتروني ( ،)NESAوكذلك من مبادىء بازل  IIلتعزيز حوكمة الشركات وتحديثات بازل  IIIعن حوكمة الشركات.

مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
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اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن
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تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

هيكلية حوكمة الشركات في البنك

تأسس بنك الشارقة في  22ديسمبر عام  ،1973بموجب مرسوم اميري صادر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،حاكم امارة الشارقة ،وهو أول مؤسسة مالية في إمارة الشارقة والخامسة على صعيد
الدولة ،وأول بنك يتم تأسيسه كتحالف في دول مجلس التعاون الخليجي ثمرة أتحاد ثالثة اعضاء مؤسسين:
حكومة الشارقة %20

مجلس اإلدارة         

مبارك الحساوي %20
%20 Banque de Paris et des Pays-Bas
وهو أيضا أول مؤسسة مالية في االمارات تطرح  %40من رأس مالها لالكتتاب العام.
وقد حقق البنك منذ تأسيسه نجاحا مستمرا ونموا متوازنا ،كما وتمكن من اجتياز األزمات االقتصادية والمالية المختلفة،
ويعود ذلك الى كفاءة المجلس واالدارة والحوكمة الجيدة التي يتبعها البنك.

لجنة المجلس
التنفيذية                                                      

لجنة المجلس
االئتمانية                                                

لجنة المجلس للتدقيق
المالي واالمتثال

لجنة المجلس
للمخاطر

وركز البنك على الحفاظ على ضوابط داخلية قوية وحوكمة فعالة .وقد اظهر التزامه في نواحي كثيرة من ضمنها كونه
عضوا ً
مؤسسا ً في “حوكمة”“ -معهد حوكمة الشركات” .وبفضل عضو يّته يلعب البنك دورا هاما في تطوير وتعزيز زيادة
ّ
الشفافية واإلفصاح وحوكمة افضل في كافة أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة
الشركات ،التعويضات،
األتعاب والترشيحات

عين البنك مسؤوال ُيعنى بشؤون حوكمة الشركات ،من مهامه األولية تطوير وتنفيذ نظام الحوكمة تحت إشراف
مجلس اإلدارة.
لدى البنك مجموعة من القيم الجوهرية التي يتبعها ويركز عليها بشكل كبير:

لجان اإلدارة

األداء | ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم | الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة | الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة
| االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام | الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــودة
وتشكّل هذه القيم أساسا لهذا التقرير:

لجنة اإلدارة
التنفذية الهيكلية

لجنة اإلدارة
للرقابة الداخلية

لجنة اإلدارة
لإلئـتمان

لجنة اإلدارة
لألصول والمطلوبات

لجنة إدارة التكنولوجيا
المعلوماتية التوجيهية

مهمة بنك الشارقة ش.م.ع.
بيان
ّ

تتلخص مهمة بنك الشارقة في تحقيق وتعزيز إداء قوي ومستدام لما فيه مصلحة مساهميه.
العمل لصالح عمالئنا وموظفينا بأخالقيات عالية ،وتقديم وتوقع الشفافية الكاملة ،واعتماد
مبادرات مبتكرة لمساعدة العمالء على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم ،طمأنتهم بالتزامنا الثابت
لدعم أعمالهم خالل تقلبات الدورات االقتصادية مع التأكيد الدائم على جودة الخدمة .ويلتزم
البنك تجاه موظفيه وعمالئه على حد سواء ،بموا كبتهم لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.
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يترأس مجلس اإلدارة هيكلة حوكمة البنك .شكل المجلس خمس لجان تابعة له ،لكل منها أدوار ومسؤوليات
محددة .باإلضافة الى ذلك ،ولضمان إنجاز أهداف البنك بشكل فعال ،شكلت ادارة البنك عشر لجان إلدارة
األعمال اليومية.
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3

االداء ،القيم ،الشفافية ،المبادرة ،االلتزام والجودة هي األسس التي ترسم طريقنا وأسلوبنا
الذي نعتمده في اداء أعمالنا ،ومساهمتنا في المجتمع والبيئة.

لجنة اإلدارة
ألمن المعلومات

لجنة اإلدارة
للموارد البشرية

لجنة اإلدارة لالمتثال مع
متطلبات التقارير التنظيمية

لجنة اإلدارة
للخزينة واالستثمار

  لجنة اإلدارة
لتنفيذ IFRS9
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مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس االدارة
يتمتع مجلس إدارة بنك الشارقة بخبرة ممتازة ومهارات عالية ويضم أعضاء متمرسين ومن خلفيات مهنية

متنوعة .ويلتزم أعضاء المجلس بشكل تام إزاء استدامة الشركة على المدى البعيد ،وتظهر ثقتهم جل ّيا ً من خالل

ملمون بأعمال وأنشطة البنك وهيكلية نشاطه االقتصادي وتدابيره
حجم مساهمتهم في البنك .ان أعضاء المجلس ّ

التشغيلية ،مما يمكّنهم من موا كبة التغيرات الهامة والعمل على وجه السرعة لحماية مصالح البنك على المدى
الطويل ،عند الضرورة.
يلتزم أعضاء المجلس بتحقيق أهداف البنك آخذين في االعتبار مصلحة المساهمين .وتماشيا مع تعديالت لجنة
بازل لمبادئ حوكمة الشركات الخاصة بالبنوك ،يوافق المجلس على االستراتيجية العامة للبنك ،ويتابع تنفيذها.
ويستعرض دوريا إطار حوكمة الشركات لضمان مالءمته للتغيرات في استراتيجية عمل البنك ،ونطاق األنشطة

ل عن تقييم انتقاء المخاطر في البنك مع اإلدارة العليا ،مع األخذ بعين
والمتطلبات التنظيمية .ان المجلس مسؤو ٌ
االعتبار احتمالية تعرض البنك للمخاطر واهداف البنك على المدى الطويل.
يجتمع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل دوري ،بمعدّل أربع مرات في السنة .ويحق لمجلس اإلدارة أن ينعقد كلما دعت

مجلس االدارة

الحاجة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثالثة من أعضاء المجلس أو بطلب من المدير العام .ال يمكن عقد
اجتماع اال بحضور اغلبية االعضاء .ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت
شريطة أال يكون لديهم أي تضارب في المصالح .وال يجوز أن ينوب عضو في مجلس اإلدارة عن أ كثر من عضو واحد.
يتألف مجلس اإلدارة من  11عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية عن طريق االقتراع الس ّري الترا كمي.
إن تشكيلة مجلس اإلدارة تتماشى مع تعريف البنك لمبدأ ومفهوم اإلستقاللية كما هو منصوص عليه في النظام
األساسي باإلضافة إلى أفضل الممارسات المتعلقة بمصالح أعضاء المجلس ومستويات التع ّرض .ما ال يقل عن

ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مستقلون .ال يجوز لرئيس مجلس االدارة ان يكون المدير العام للبنك أو مديرها
التنفيذي.
حددت والية مجلس اإلدارة بثالث سنوات ُينتخب في نهايتها مجلس إدارة جديد .ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين
ُ

تنتهي مدة عضويتهم .كما يقوم المجلس بانتخاب رئيس ونائب للرئيس عن طريق تصويت بسيط لألكثرية.
يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة وأ كثرية اعضائه من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.
تعريف االستقاللية

يع ّرف وفقا ً لما هو محدّد في النظام األساسي.

العضو المستقل في مجلس اإلدارة:

االدارة التنفيذية للشركة خالل العامين الماضيين ،ولم يكن ألي منهم أي تعامالت مالية جوهرية مع الشركة ،او

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

2020

العضو المستقل في مجلس االدارة هو شخص لم يكن هو شخصيا أو من خالل زوجته أو أحد من أقاربه عضوا ً في
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مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

لـ ـج ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس

اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

لـ ـج ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس

اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

الشيخ محمد بن سعود القاسمي| الرئيس
(عضو غير تنفيذي)
إنتخب رئيسا ً لمجلس اإلدارة اعتبارا من  25يوليو  .2019عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  2004وشغل منصب نائب الرئيس منذ
العام  2008وحتى يوليو  .2019وهو احد أفراد العائلة الحاكمة في الشارقة ،يشغل منصب رئيس دائرة المالية في حكومة الشارقة
ورجل أعمال بارز.
واجبات الرئيس:
يتولى الرئيس المهام والمسؤوليات التالية ،على سبيل المثال ال الحصر:

الشركة القابضة أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة خالل العامين الماضيين.
ويفقد عضو المجلس طابعه المستقل في أي من الحاالت التالية ،من بين أمور أخرى:
• العمل لدى طرف ذات صلة بالشركة في العامين الماضيين.
• إذا كان لديه اتصاالت مع شركة استشارية أو شركة تقدم خدمات استشارية أو مالية للشركة أو لطرف مرتبط بالشركة.
• إذا كان لديه اي صلة مع عميل رئيسي أو مورد للشركة أو أي طرف له عالقة بأي نوع من انواع الخدمات المالية
والتجارية والمهنية وما إلى ذلك.

• وضع واعتماد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ،مع األخذ بعين االعتبار أية مواضيع يرغب األعضاء إدراجها على جدول
األعمال ،ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يعهد هذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى أمين سر مجلس اإلدارة.
• تشجيع كافة األعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان عمل مجلس اإلدارة وفق مصالح الشركة.
• العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

• إذا كان لديه عقود للخدمات الشخصية مع الشركة أو أي طرف متعلق بها أو مع موظفي اإلدارة التنفيذية.

• تسهيل المساهمة الفعالة ألعضاء مجلس اإلدارة وخاصة األعضاء غير التنفيذيين ،وتوطيد عالقة بناءة بين األعضاء التنفيذيين
وغير التنفيذيين.

• إذا كان يعمل كموظف تنفيذي في شركة أخرى يشغل فيها موظفي البنك التنفيذيون منصب أعضاء مجلس اإلدارة.

• تمثيل الشركة أمام المحاكم القضائية واإلدارية ومرا كز تسوية المنازعات ومحاكم التحكيم.

• إذا كان خالل العامين الماضيين ،على اتصال مع أو كان يعمل مع مدققي الحسابات الحاليين أو السابقين

الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد| نائب رئيس مجلس اإلدارة
(عضو غير تنفيذي)

• في حال كانت لديه تسهيالت مصرفية كبيرة مع البنك (تزيد عن  %1من حقوق الملكية للبنك).

عضو في مجلس اإلدارة منذ العام .1999من أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي ،ورجل أعمال بارز ،وعضو في مجالس إدارة شركات
متعددة .نجل الشيخ محمد بن بطي آل حامد ،ممثل سابق لسمو حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية ،ومن كبار مساهمي
مجموعة الصقر المتحدة – أبوظبي.

• إذا كان متصال ً بمنظمة غير ربحية تتلقى تمويال ً كبيرا ً من الشركة أو من جهة تابعة لها.

للشركة أو أي من االطرف التابعة.

أ .أعضاء مجلس إدارة

حميد ناصر العويس
معالي ُ
(عضو غير تنفيذي)

بنك الشارقة ش.م.ع.

2020

الشيخ محمد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

حميد ناصر العويس
معالي ُ

عضو

السيد عبدالعزيز حسن المدفع

عضو

السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي

عضو

السيد سعود عبد العزيز البشارة

عضو

السيد فرانسوا دوج

عضو

السيد سالم حميد الغماي

عضو

السيد صالح احمد عبدهللا النومان الشامسي

عضو

السيد عبدهللا محمد شريف الفهيم

عضو

السيد عامرعبد العزيز خنصاحب

عضو

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  ،1973وأحد مؤسسي البنك .وزير اتحادي سابق لوزارة الكهرباء والماء ،ورجل أعمال بارز يملك
شركات تجارية خاصة.
السيد عبدالعزيز حسن المدفع
(عضو مستقل غير تنفيذي)
عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  .1973شغل منصب مدير في الدائرة المالية في الشارقة.
السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي
(عضو غير تنفيذي)
عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  .2005نجل المغفور له مبارك الحساوي ،أحد مؤسسي البنك الثالثة الرئيسيين .رجل أعمال
كويتي معروف ،رئيس ومدير تنفيذي لعدة مؤسسات رائدة في الكويت .ويملك ويدير شركات في المنطقة منها اإلمارات العربية
المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،لبنان ،البحرين وأوروبا.
السيد سعود عبد العزيز البشارة
(عضو غير تنفيذي)

2020
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• ضمان عمل مجلس اإلدارة بفعالية ،وقيامه بمسئولياته ومناقشته لكافة القضايا الجوهرية في موعدها .وتصريف مسؤولياته
ومناقشة جميع المسائل الرئيسية والالزمة في الوقت المناسب.

عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  .1985رجل أعمال بارز في الكويت وعضو في مجلس إدارة عدة شركات.

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

السيد فرانسوا دوج
(عضو مستقل غير تنفيذي)

ب .دور مجلس اإلدارة

عضو في مجلس اإلدارة منذ العام  .1995مدير تنفيذي سابق لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا في بنك .BNP Paribas
السيد سالم حميد الغماي
(عضو مستقل غير تنفيذي)
عضو في المجلس منذ العام  ،2017عمل على نطاق واسع في وزارة التربية والتعليم وشغل منصب وكيل وزارة على مدى سنوات،
وكان له تأثير كبير على نظام التعليم في اإلمارات .شغل العديد من المناصب العليا في المنظمات والمؤسسات التربوية المحلية
والدولية .شغل مناصب رفيعة مختلفة وهو عضو سابق في المجلس االستشاري في الشارقة وعضو سابق في المجلس التنفيذي
لليونسكو والرئيس السابق للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
السيد صالح احمد عبدهللا النومان الشامسي
(عضو مستقل غير تنفيذي)
عضو في مجلس اإلدارة منذ يوليو  ،2019رجل أعمال بارز في إمارة الشارقة وهو يملك عدد من الشركات الناجحة التي ساهمت
بشكل أساسي بتطور ونمو امارة الشارقة.
السيد عبدهللا محمد شريف الفهيم
(عضو مستقل غير تنفيذي)

تتلخص مهمة مجلس اإلدارة األساسية بااللتزام مع المبدأ األول من اتفاقية بازل “ 2مبادئ تعزيز حوكمة الشركات” والذي ينص على ما يلي:

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية البنك الشاملة ،بما في ذلك الموافقة واإلشراف
ّ

على تطبيق أهداف البنك االستراتيجية من قبل االدارة العامة وبنية نظام الحوكمة،
واستراتيجية المخاطر باإلضافة الى القيم الجوهرية الخاصة بالبنك.
كما أن المجلس مسؤول عن توفير اإلشراف على اإلدارة العليا.

يتمتّع المجلس بالسلطة الكاملة إلدارة وإتمام معامالت البنك .وال يحد من هذه الصالحيات إال ما ينص عليه قانون
أن
الشركات التجارية وتعديالته أو النظام األساسي أو التعديالت التي تقرها الجمعية العمومية .ويضمن مجلس اإلدارة ّ
بنك الشارقة يقوم بدوره بكفاءة إلدارة بنك اإلمارات ولبنان ش .م .ل ،بوصفه الشركة األم .ان مجلس إدارة بنك اإلمارات
مستقل تماما عن مجلس إدارة بنك الشارقة .يحتفظ البنك بأكثرية المقاعد في مجلس إدارة بنك
ولبنان ش .م .ل،
ّ

عضو في مجلس اإلدارة منذ عام  ،2018وهو رجل أعمال بارز في الشارقة ،يمتلك العديد من الشركات في القطاعات االقتصادية الرائدة.

االمارات ولبنان ش .م .ل.

السيد عامر عبد العزيز خانصاحب
(عضو مستقل غير تنفيذي)

العامة
مسؤوليات مجلس اإلدارة
ّ

السيد عامر عبد العزيز خانصاحب هو المدير العام لشركة خانصاحب لالستثمار ،وهي واحدة من أقدم مجموعات الشركات العائلية
التجارية في دبي .لدى السيد عامر خانصاحب خبرات واسعة في مجاالت التطوير العقاري وإدارة اإلنشاءات والتحليل المالي .كما أنه
عضو في مجلس إدارة خانصاحب للهندسة المدنية .السيد خانصاحب محلل مالي معتمد حاصل على شهادة  CFAمنذ العام 2010
وشغل منصب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في اإلمارات من  2013إلى  .2019وهو حاصل على شهادة في الهندسة
المدنية والبيئية من الجامعة األمريكية في بيروت باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.

• تعيين مدير عام للبنك وتحديد صالحياته مع مراعاة االتفاقيات الخاصة باإلدارة المنظمة بين الشركة وأطراف اخرى.
• وضع اللوائح الخاصة بالقروض وكل ما تناولته المواد المتعلقة بأغراض الشركة.
• إصدار القرارات واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية للشركة.

• وضع التقرير السنوي عن سير أعمال البنك.

السيد فاروج نركيزيان

رئيس مجلس اإلدارة

السيد سعود عبد العزيز البشارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ محمد بن سعود القاسمي

ممثل بنك الشارقة وعضو غير تنفيذي

السيد كريم سعيد

عضو مستقل غير تنفيذي

الدكتور باسل صلّوخ

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد فادي غصن

عضو غير تنفيذي

السيد ماريو طعمه

عضو غير تنفيذي

السيد آرام نركيزيان

عضو مستقل غير تنفيذي

• الموافقة على اإلسهام في الشركات او المؤسسات المصرفية والمالية ذات الغرض المماثل لغرض البنك.
• شراء وبيع ورهن العقارات الالزمة ألعمال البنك ،أو تأجيرها أو استثمارها الخ.
• تقديم اقتراح توزيع االرباح المتاحة للتوزيع إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
• وضع لوائح خاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وتوزيع االختصاص والمسؤوليات بين أعضائه.
واجبات عضو مجلس اإلدارة

ينبغي على عضو مجلس اإلدارة ،عند استالمه لمهامه اإلفصاح للبنك عن طبيعة المناصب التي يشغلها في الشركات

والمؤسسات العامة وغيرها من االلتزامات الهامة التي يتحتّم عليه القيام بها وتحديد الوقت المخصص لها ،وأن يعلم

2020

البنك عن أي تغيير يطرأ على ذلك فور حدوثه.
تشمل مسؤوليات عضو مجلس اإلدارة ضمان االلتزام بضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة
مكملة أو معدّلة له.
األوراق المالية والسلع في اإلمارات وأي مراسيم
ّ

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

2020

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

• اعطاء الصالحية للبنك للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل.

• وضع نظام لتوظيف أموال البنك.

(يملكه بنك الشارقة ش.م.ع .بالكامل)

األعضاء المشتركين في مجلسي اإلدارة
الشيخ محمد بن سعود القاسمي
السيد سعود عبدالعزيز البشارة

• رسم السياسة العامة للبنك واإلشراف على تنفيذها.

• وضع الضوابط والقواعد الخاصة لقبول الودائع النقدية ألجل من المساهمين والمصارف والمؤسسات المالية.

أعضاء مجلس إدارة بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.
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حضور اعضاء مجلس االدارة الجتماعات العام 2020
المجموع

2020/02/09

2020/07/27

2020/08/05

2020/11/15

2020/12/20

المجموع

2019

233

234

235

236

237

2020

الشيخ محمد بن سعود القاسمي
(رئيس مجلس اإلدارة)

3

1

1

1

1

1

5

الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

2

0

1

0

1

0

2

حميد ناصر العويس
معالي ُ

5

1

1

0

1

1

4

السيد عبدالعزيز حسن المدفع

6

0

1

1

1

1

4

السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي

1

1

1

1

0

1

4

السيد سعود عبد العزيز البشارة

6

1

1

1

0

0

3

السيد سالم حميد الغماي

6

1

1

1

1

1

5

السيد صالح احمد عبدهللا النومان

1

1

1

1

0

0

3

السيد عبدهللا محمد شريف الفهيم

5

1

1

1

0

1

4

االسم

تضارب المصالح:
في حال هناك مصلحة ألي عضو في مجلس اإلدارة تتضارب مع تلك الخاصة بالشركة
في أي معاملة تقدّم إلى المجلس ليوافق عليها ،سيطلب من ذلك العضو الكشف عن
مصلحته للمجلس على أن يسجل تصريحه في محضر االجتماع
وعليه االمتناع عن المشاركة في التصويت ،الخاص بهذه المعاملة.

التاريخ
رقم اإلجتماع

يلتزم عضو مجلس اإلدارة أثناء ممارسته لصالحياته وتنفيذ واجباته بالتصرف بأمانة وإخالص مع األخذ بعين االعتبار مصالح
البنك ومساهميه  ،وااللتزام بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها ،ونظام البنك وقوانينه الداخلية.

السيد فرانسوا دوج

6

1

1

1

1

1

5

يحق بطلب من أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور البنك وعلى نفقته بشرط
مراعاة عدم تعارض المصالح .ويقع اختيار المستشار المناسب على مسؤولية مجلس اإلدارة.

السيد عامرعبد العزيز خنصاحب*

-

-

-

-

1

1

2

تشمل مسؤولية العضو غير التنفيذي ما يلي:

زمن اإلجتماع (الساعات\المدة)

11

3

3

2.5

3

3.30

15.2

• المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة بحيث يوفر رأيا مستقال ً بخصوص المواضيع االستراتيجية ،السياسة ،األداء،
المساءلة ،الموارد ،التعيينات األساسية ومعايير العمل الخاصة بالشركة.
• مراعاة أولويّة مصالح البنك ومساهميها عند نشوء تضارب في المصالح.

*تم انتخاب السيد عامر خانصاحب في  5آب 2020

• المشاركة في اللجان.

• االشراف على أداء الشركة من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها المتفق عليها ومراجعة تقارير األداء.

2020

2020

11

• وضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة واإلشراف والرقابة على تطبيقها بما ال يتعارض مع أحكام النظام األساسي للبنك .
• تمكين مجلس اإلدارة واللجان المختلفة من االستفادة من مهاراتهم وخبرتهم وتنوع اختصاصاتهم ومؤهالتهم وذلك من
خالل الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات عامة وتكوين فهم متوازن آلراء المساهمين .

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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12

مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

لـ ـج ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس

اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

لجان مجلس اإلدارة
يشكل مجلس اإلدارة عددا ً من اللجان المتخصصة والتي تتكون من أعضاء غير
تنفيذيين ال يقل عددهم عن ثالثة ،على أن يكون إثنان منهم على األقل من األعضاء

المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما ،ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في
أي من هذه اللجان .ويتعين على مجلس اإلدارة اختيار أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين
في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح مثل التأكد من

سالمة التقارير المالية وغير المالية ،ومراجعة الصفقات المبرمة مع األطراف أصحاب
المصالح واختيار أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،والمواضيع المتعلقة بالمكافآت.
يتم تشكيل اللجان وفقا لقواعد اإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة ،على أن تتضمن
تحديدا ً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة

لجان
مجلس اإلدارة

عليها .على اللجنة أن ترفع تقريرا خطيا إلى مجلس اإلدارة باإلجراءات والنتائج والتوصيات
التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة ،وعلى مجلس اإلدارة ضمان متابعة عمل اللجان
للتحقق من التزامها باألعمال الموكلة إليها.
تتمتع كل من لجان مجلس اإلدارة بدور مستقل ،وتعمل بصفتها مشرفة وترفع توصياتها الى المجلس لدراستها والموافقة

عليها .ولن تتولّى اللجان مهام اإلدارة ،حيث تبقى هذه المهام من ضمن مسؤولية المدراء التنفيذيين ،والموظفين المسؤولين
وأعضاء آخرين من اإلدارة العليا.

كل لجنة .وتجري مراجعة المحاضر
تعقد اللجان اجتماعات دورية ويتم االحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات لدى أمين سر ّ

والموافقة عليها وتوقيعها من قبل جميع أعضاء اللجنة.

توفر الشركة للجان الموارد الكافية ألداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها بأخذ المشورة من خبراء كلما دعت الحاجة.
تتم مراجعة أنظمة جميع اللجان دوريا ،وتقدم أي تغييرات ُمقترحة الى المجلس للموافقة عليها.
وفقا للنظام األساسي ،تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية والموثقة في الوقت
المناسب لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسئولياتها على أ كمل وجه .ويحق لمجلس اإلدارة
إجراء تحريات إضافية عند الضرورة كي تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.

2020
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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أ .لجنة المجلس التنفيذية
بنك الشارقة.

المقدّمة
استنادا للنظام األساسي للبنك ،يعين مجلس اإلدارة لجنة تعرف بلجنة المجلس التنفيذية .تقوم لجنة المجلس التنفيذية
بجميع اعمالها تحت اشراف مجلس االدارة وعلى مسؤوليته الكاملة.
هيكلية اللجنة
يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ممن يتمتعون بقاعدة مهارات مالئمة ضامنا ً لعدم وجود أي تضارب في المصالح.
العضوية
تتكون لجنة المجلس التنفيذية من خمسة اعضاء غير تنفيذيين ،على أن تكون األغلبية أيضا ً من األعضاء المستقلين.
يحق للجنة المجلس التنفيذية دعوة أي عضو في مجلس اإلدارة أو أي مسؤول في البنك لحضور االجتماعات اذا ارتأت
ضرورة لذلك.
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• الموافقة على عمليات إصدار وتسويق محافظ استثمارية وبيع وشراء أسهم وسندات مالية وأدوات مالية أخرى في أسواق
البورصة المحلية والعالمية الغراض تجارية أو استثمارية.
• منح صالحيات التوقيع نيابة عن البنك ،في جميع األمور ماعدا األنشطة المتعلقة في التسهيالت االئتمانية ،وتحدد فئة كل
صاحب توقيع.
• االشراف على إدارة البنية االساسية للبنك ،بما في ذلك البنية االساسية لتكنولوجيا المعلومات.
• مراجعة وتصديق قرارات لجنة اإلدارة التنفيذية في جميع المسائل ماعدا االئتمان.
• مراجعة أداء االعمال في البنك ،ماعدا األنشطة االئتمانية والمحفظة االستثمارية للبنك ،والتي تتعلق باستهداف األسواق،
والتركزات ،والنمو المتوقع والمخاطر .مثل الخدمات المصرفية الخاصة.
• مراقبة ومناقشة جميع المسائل الهامة غير االئتمانية الناشئة عن االجتماعات والتقارير الواردة من لجان المجالس األخرى.
الصالحيات والمساءلة
جميع قرارات اللجنة يجب ان تتخذ باإلجماع ،وتكون ملزمة لمجلس اإلدارة وكأنها صادرة عنه.
تقوم اللجنة التنفيذية بجميع اعمالها تحت اشراف مجلس االدارة وعلى مسؤوليته الكاملة.

يحدد مجلس اإلدارة أجور أعضاء اللجنة ،حسب اقتراحات لجنة المجلس للتعويضات واالتعاب والترشيحات.

يتمتع جميع اعضاء لجنة المجلس التنفيذية ،بحكم عضويتهم فيها ،حق التوقيع نيابة عن البنك من فئة “أ” ،ما عدا رئيس
مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة والمدير العام المخولين بالتوقيع منفردين.

أمين س ّر اللجنة
يعين الرئيس التنفيذي للمجموعة كأمين سر للجنة المجلس التنفيذية ،ويعد جدول أعمال االجتماعات ويسير أعمالها
جل محاضر االجتماعات كما ويؤكد على الموافقة عليها وتوقيعها من قبل عضوين من اعضاء اللجنة باإلضافة الى
ويس ّ
الرئيس التنفيذي للمجموعة.

للجنة المجلس التنفيذية صالحية الحصول على اي مستندات ،وطلب المعلومات من اي قسم أو عضو في فريق الموظفين
أو في اإلدارة العليا ،حسب الحاجة .ولضمان حسن النظام يجب تقديم اي طلب خطياً.

دور اللجنة
تمنح لجنة المجلس التنفيذية ،الصالحيات الالزمة ،دون الرجوع الى المجلس ،للقيام بجميع أو أي من األعمال والمسائل
المبينة أدناه ،والتي تم تفويضها بموجب هذا من قبل المجلس ،من ضمن صالحياته المنصوص عليها في النظام األساسي.
• الموافقة على سياسات البنك فيما يتعلق بجميع المجاالت ما عدا االئتمان.
• تفويض السلطة لمختلف أعضاء فريق إدارة البنك ،في جميع المجاالت ماعدا االئتمان.

تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية وبشكل كامل وموثق في الوقت المناسب
لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسؤولياتها على أ كمل وجه ،ويحق لمجلس اإلدارة إجراء
تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.
اجتماعات اللجنة
تعقد لجنة المجلس التنفيذية اربع مرات في السنة على األقل أو كلما دعت الحاجة.
يتم توفير المعلومات الالزمة ألعضاء اللجنة (التاريخ والمكان وجدول األعمال والوثائق التكميلية) قبل وقت كاف
من االجتماع.

• الموافقة على جميع المقترحات المتعلقة بأنشطة البنك ماعدا مقترحات االئتمان.
• االشراف على جهود اإلدارة العليا في إدارة األنشطة الغير ائتمانية للبنك.

يعقد اجتماع اللجنة بحضور جميع األعضاء .الحضور بتوكيل غير مقبول .يمكن عقد االجتماعات من خالل اتصاالت
الفيديو أو االتصاالت الهاتفية أو غيرهما من الوسائل التي يسمح بها القانون .وتعتبر المراسلة عبر البريد اإللكتروني
وسيلة صالحة لعقد هذه االجتماعات.

• مراجعة سياسات البنك بشكل دوري ،ماعدا السياسات المتعلقة باالئتمان ،وذلك ليتماشى مع التغييرات التنظيمية
وغيرها ،وكذلك مع تغييرات في استراتيجية عمل البنك وفقا ً للتطورات المحلية واإلقليمية والعالمية.

عملية اتخاذ القرارات

المسؤوليات
• مراجعة وتقيم األداء المالي للبنك.

• اإلشراف على تنفيذ امتثال البنك للسياسات المختلقة ماعدا سياسة االئتمان.

2020

• تقديم التوصيات بشأن وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية للبنك ،ماعدا المجاالت المتعلقة باالئتمان.

• ال يسمح لعضو في اللجنة بالتصويت في الحاالت التي لديه أي تأثير أو مصلحة .وسوف يطلب من العضو المعني عدم
االنضمام للمناقشة او التصويت .ويتم تسجيل هذا الجانب في محضر االجتماع.

• أن تجيز إصدار وبيع سندات دين واالقتراض مقابل تلك السندات سواء برهن أو دون رهن وأن تشتري سندات صادرة عن
شركات أو هيئات استثمارية أخرى أو حكومات أو سواها.

• يجب أن يكون جميع األعضاء حاضرين في اجتماعات اللجنة.

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

2020
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• يتم اتّخاذ قرارات اللجنة باإلجماع .
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مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

لـ ـج ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس

اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

أحكام أخرى
تتم مراجعة النظام الخاص باللجنة بشكل دوري ويجري رفع أي تغييرات ان وجدت لموافقة مجلس اإلدارة.
لجنة المجلس التنفيذية
الشيخ محمد بن سعود القاسمي
معالي حميد ناصر العويس
السيد سعود عبدالعزيز البشارة
السيد سالم حميد الغماي
السيد فرانسوا دوج
أعضاء لجنة المجلس التنفيذيّة

دور اللجنة

تمنح لجنة المجلس االئتمانية ،الصالحيات الالزمة ،دون الرجوع الى المجلس ،للقيام بجميع أو أي من األعمال والمسائل
المبينة أدناه ،والتي تم تفويضها من قبل المجلس ،من ضمن صالحياته المنصوص عليها في النظام االساسي.

• الموافقة على السياسة االئتمانية للبنك.

• منح السلطات الالزمة ألي من اعضاء االدارة فيما يتعلق بإدارة مخاطر االئتمان.

• الموافقة على االقتراحات االئتمانية المقدمة.

• تشرف على جهود اإلدارة العليا فيما يختص بالجهود والسيطرة على مخاطر االئتمان للبنك.
المسؤوليات

• الموافقة على سياسة االئتمان بالبنك .مراجعة سياسة االئتمان للبنك بشكل دوري لتتماشى مع التغييرات
التنظيمية وغيرها ،وأي تغييرات في استراتيجية عمل البنك.

بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.

• تقديم توصيات بشأن وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية للبنك.

السيد فادي غصن

• مراجعة و تصديق قرارات لجنة االدارة االئتمانية.

السيد فاروج نركيزيان

• اإلشراف على تنفيذ سياسة االئتمان واستراتيجيات التمويل للبنك.

السيد ماريو طعمه

• وضع السياسة العامة الستثمار األموال ،وشراء الديون والحقوق االخرى وتحويلها بضمان أو دون ضمان.

السيد آرام نركيزيان

ب .لجنة مجلس اإلدارة لإلئتمان
المقدّمة
استنادا ً للنظام األساسي للبنك ،يعين مجلس اإلدارة لجنة تعرف بلجنة المجلس االئتمانية .تقوم لجنة المجلس
االئتمانية بجميع اعمالها تحت اشراف مجلس االدارة وعلى مسؤوليته الكاملة.
هيكلية اللجنة
يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ممن يتمتعون بقاعدة مهارات مالئمة ضامنا ً غياب أي تضارب في المصالح.
العضوية
تتكون لجنة المجلس االئتمانية من خمسة اعضاء غير تنفيذيين ،على أن تكون األغلبية أيضا ً من األعضاء المستقلين.
للجنة المجلس االئتمانية الحق بدعوة أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي مسؤول في البنك لحضور االجتماعات اذا ارتأت
ضرورة لذلك يحدد مجلس اإلدارة أجور أعضاء اللجنة ،حسب اقتراحات لجنة المجلس للتعويضات واالتعاب والترشيحات.
امين سر اللجنة
استنادا للنظام األساسي للبنك ،يعمل الرئيس التنفيذي للمجموعة كامين سر لجنة المجلس االئتمانية ،وهو الذي يعد
جل محاضر االجتماعات كما ويؤكد على الموافقة عليها وتوقيعها من قبل
جدول أعمال االجتماعات ويسير أعمالها ويس ّ
عضوين من أعضاء اللجنة باإلضافة الى
الرئيس التنفيذي للمجموعة.

2020

اجتماعات اللجنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر.
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

• وضع إشارات الدعاوي على صحائف العقارات وشطب تلك االشارات بعوض أو بغير عوض.

• منح تسهيالت مصرفية مباشرة وغير مباشرة ،لألفراد والشركات والبنوك ،بالعملة المحلية أو أية عمالت أجنبية أخرى،
وذلك مقابل الضمانات التي تراها مناسبة ،وان تحدد شروط هذه التسهيالت .تتضمن هذه التسهيالت دون الحصر:

القروض ،والسحب على المكشوف ،ووصول االئتمان ،وخصم الشيكات والكفاالت المصرفية ،واالعتمادات المستندية،

وعمليات بيع وشراء القطع األجنبي الفوري وألجل ،وعمليات المقايضة بالعمالت األجنبية ،نسب فوائد المقايضة،
وجميع العمليات المالية والمصرفية عموماً ،والتي تمارس ضمن نطاق العمل المصرفي العالمي.

• الموافقة على المصالحات والتسويات وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو محامي البنك بعقدها أصوال.

• التصريح برفع الدعاوي وإبرام الصلح وإحالة المنازعات على التحكيم والتنازل عن الدعوى والحق ببدل أو دون بدل،
مع حق القبض والصرف واإلسقاط واإلبرام.

• مراجعة أداء المحفظة االئتمانية للبنك فيما يتعلق باستهداف األسواق ،والتركزات ،والنمو المتوقع والرغبة في
المخاطرة .استعراض نتائج محفظة اختبار اإلجهاد ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة.

• مراجعة جميع جوانب إدارة القروض المتعثرة.

• الموافقة على شطب االصول بما في ذلك القروض والسلف المتعثرة.
الصالحيات والمساءلة

يتم اتّخاذ قرارات اللجنة باإلجماع.

لدى لجنة المجلس االئتمانية صالحية الحصول على اي مستندات ،وطلب المعلومات من اي قسم أو عضو في فريق
الموظفين أو في اإلدارة العليا ،حسب الحاجة .ولضمان حسن النظام يجب تقديم اي طلب خطياً.

تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية وبشكل كامل وموثق في الوقت المناسب

لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسؤولياتها على أ كمل وجه ،ويحق لمجلس اإلدارة
إجراء تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.

يتمتع جميع اعضاء لجنة المجلس االئتمانية ،بحكم عضويتهم فيها ،حق التوقيع نيابة عن البنك من فئة “أ” ،ما عدا

2020
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رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة المخولين بالتوقيع منفردين.

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة

االجتماعات

تعقد لجنة المجلس االئتمانية شهريا.

يتم توفير المعلومات ألعضاء اللجنة (التاريخ والمكان وجدول األعمال والوثائق التكميلية) قبل وقت كاف من االجتماع.

يعقد اجتماع اللجنة بحضور جميع األعضاء .الحضور بتوكيل غير مقبول .يمكن عقد االجتماعات من خالل اتصاالت
الفيديو أو االتصاالت الهاتفية أو غيرهما من الوسائل التي يسمح بها القانون .وتعتبر المراسلة عبر البريد اإللكتروني

وسيلة صالحة لعقد هذه االجتماعات .للجنة الحق بدعوة أي عضو من الموظفين او االدارة او أي شخص آخر لحضور
االجتماعات اذا ارتأت ضرورة لذلك.

الموارد

يلتزم البنك بتوفير الموارد المالئمة للجنة االئتمانية ،ألداء واجباتها ،بما في ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء

االستشاريين ،كلما كان ذلك ضروريا.
عملية اتخاذ القرارات

يتم اتّخاذ قرارات اللجنة باإلجماع .ال يحق ألعضاء اللجنة ان يوافقوا على طلبات االئتمان التي لديهم أي تأثير أو مصلحة

فيها .في مثل هذه الحاالت على العضو المعني االنسحاب من المناقشات في القضايا التي تعنيه .وسوف يتم تسجيل

ج .نظام لجنة المجلس للتدقيق المالي واالمتثال
المقدمة
يتولّى مجلس اإلدارة اإلشراف على لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق المالي واالمتثال التي ترفع تقاريرها إليه.
جرى تشكيل اللجنة وفقا للنظام األساسي للبنك ،ووفقا ً لمبادئ وتوجيهات مصرف اإلمارات العرب ّية المتّحدة المركزي.
هيكلية اللجنة

عضوية اللجنة والرئيس
يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء هذه اللجنة باالستناد إلى قاعدة مهارات مالئمة خاصة ضامنا ً غياب أي تضارب في المصالح.
يحدد مجلس اإلدارة أجور أعضاء اللجنة بناء على توصيات لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات ،التعويضات،
األتعاب والترشيحات.
تتألف اللجنة مما ال يقل عن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين في مجلس اإلدارة على أن تكون األغلبية أيضا ً من األعضاء المستقلين.
ال يمكن لرئيس المجلس أن يكون عضوا ً في لجنة التدقيق المالي واالمتثال.
ينتخب مجلس االدارة رئيسا للجنة على ان يكون عضوا ً مستقال.

هذا الجانب في محضر االجتماع.

ينبغي أن يكون عضوا واحدا على األقل من بين أعضاء اللجنة مختصا في الشؤون المالية والمحاسبة او التدقيق.

أحكام أخرى

أمين سر اللجنة
جل محاضر االجتماعات كما ويؤكد على
يعين أعضاء اللجنة أمين سر يعد جدول أعمال االجتماعات ويسير أعمالها ويس ّ
الموافقة عليها وتوقيعها من قبل أعضاء اللجنة.

تتم مراجعة النظام الخاص باللجنة بشكل دوري ويجري رفع أي تغييرات موصى بها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
لجنة المجلس االئتمانية
الشيخ محمد بن سعود القاسمي

معالي حميد ناصر العويس

السيد سعود عبدالعزيز البشارة

السيد سالم حميد الغماي
السيد فرانسوا دوج

تكون مدة اللجنة مساوية لمدة المجلس.
دور اللجنة
• ضمان االشراف والمراقبة الالزمة على مدققي الحسابات الخارجيين للبنك فيما يتعلق بمؤهالتهم واستقالليتهم
واهدافهم وأدائهم.
• تقييم نزاهة البيانات المالية والكشوفات الخاصة بالبنك.

السيد فاروج نركيزيان (امين السر )

• ضمان اعتماد البنك إجراءات تدقيق داخلية فعالة.

أعضاء لجنة المجلس االئتمانية

• اإلشراف على تنفيذ امتثال البنك للسياسات واألنظمة وضمان التزام البنك مع المتطلبات التنظيمية والقانونية ،وفقا ً
لنظام االخالقيات والسلوك المهني الخاص بالبنك.

السيد فاروج نركيزيان

المسؤوليات

بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.

السيد فادي غصن

السيد ماريو طعمه

السيد آرام نركيزيان

التدقيق:
• مراجعة سياسات بنك الشارقة وإجراءاته الخاصة بالتقارير المالية والمحاسبة ،مع ضمان نزاهة ودقة البيانات المالية
واإلفصاح الخاصة بالبنك.

2020

• ضمان التزام البنك بمعايير المحاسبة والتقارير الدولية والمتطلبات المفروضة من قبل الجهات المختصة.
• االجتماع دوريا ً مع مدقق حسابات البنك الداخلي لمناقشة خطط وموارد التدقيق المالي ،وتلقي التقارير في ما يتعلق
بالنتائج التي رفعت لإلدارة التنفيذية ومناقشة اية مواضيع ناتجة عن مراجعة وضع االنضباط الداخلي.

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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• استالم ومراجعة التقارير والمقترحات المقدمة من قبل اإلدارة و/أو أي قسم معني آخر.
• وضع وتطبيق سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي ،ومناقشته حول طبيعة وهدف ومدى فعالية التدقيق وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية.
• مراجعة اتعاب المدقق الخارجي والتوصية بها.
كجزء من مهامها االعتيادية ،مراقبة سالمة البيانات المالية وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ،والتركيز على
النقاط التالية:
• أي تغيرات تطال السياسات والممارسات المحاسبية.
• الجوانب التي تخضع لقرار اإلدارة العليا.
• التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
• التقيد بالمعايير المحاسبة التي تقرها السلطات المختصة.
• التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
• التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي الرئيسي أو المدير الذي يتولّى مهام األخير ،واالجتماع مع مدقق
الحسابات الخارجي على األقل م ّرة في السنة.
• النظر في المواضيع الهامة وغير العاديّة الواردة أو التي يمكن ورودها في هذه التقارير المالية والحسابات وإيالء االهتمام الالزم
ألية مواضيع يطرحها المدير المالي الرئيسي أو المدير الذي يتولى مهامه ،ومسؤول متابعة االمتثال أو المدقق الخارجي.
• مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالبنك.
• النظر في نتائج التدقيق على الرقابة الداخلية في المواضيع التي يفرضها مجلس اإلدارة.

االمتثال:

• اإلشراف على إجراءات االمتثال الخاصة ببنك الشارقة ،منها نظام االمتثال ،ونظام واجراءات مكافحة غسل األموال
فعال.
لضمان االلتزام بكافة القوانين واألنظمة المعمول بها ،وسير كافة المهام على نحو ّ

• مراقبة تحليل اإلدارة للواجبات القانونية والمخاطر الممكنة على البنك ،وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة في ما يختص
بالتطورات أو التغيرات التي تطال تلك الواجبات.

• مراجعة مهام الرقابة الداخلية مع ضمان االمتثال على كافة المستويات وتحري أي إجراءات مقترحة خاصة
• مراجعة أي وثائق افصاح هامة قبل إصدارها للجهات المختصة أو للسوق.
• وضع قواعد يمكن من خاللها أن يبلغ موظفو البنك بسرية ،أيا ً من شكوكهم حول أي عيوب او خلل في التقارير المالية
أو الرقابة الداخلية أو أي مواضيع أخرى وضمان اتخاذ االجراءات الالزمة للقيام بتحقيق مستقل وعادل فيما يتعلق
باإلنذار المهني.

الصالحيات والمساءلة

تتمتع لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق المالي واالمتثال بصالحية الحصول على أي مستندات وطلب اية معلومات تحتاج
اليها ،من أي قسم أو عضو في فريق الموظفين أو في اإلدارة.
وفقا للنظام األساسي لبنك الشارقة ،تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية بشكل
كامل وموثق في الوقت المطلوب لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسئولياتها على
أ كمل وجه ،ويحق لمجلس اإلدارة إجراء تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة .

يجري رفع تقارير اللجنة وقراراتها إلى رئيس مجلس اإلدارة وإلى أعضاء المجلس مباشرة.

• مراجعة تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة الداخلية ،لضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق
الخارجي وتوفير الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية.

اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق المالي واالمتثال كلما اقتضت الضرورة وعلى األقل اربع مرات سنويا.

• •مراجعة ومراقبة فعالية إدارة الرقابة الداخلية.

يعقد اجتماع واحد على األقل قبل المراجعة والموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية.

• مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على االدارة التنفيذية
بخصوص سجالت المحاسبة او الحسابات المالية او أنظمة الرقابة باإلضافة الى رد االدارة التنفيذية والموافقة عليها.

يتم توفير المعلومات بشأن كل اجتماع ألعضاء اللجنة (التاريخ والمكان وجدول أعمالها والوثائق التكميلية) قبل وقت
كاف من االجتماع.

• التأكد من رد مجلس االدارة في الوقت المحدد على االستيضاحات والمواضيع الجوهرية التي تم مناقشتها في رسالة مدقق
الحسابات الخارجي.

يعقد اجتماع اللجنة بحضور أغلبية األعضاء .الحضور بتوكيل غير مقبول .يمكن عقد االجتماعات من خالل اتصاالت
الفيديو أو االتصاالت الهاتفية أو اي من الوسائل المسموح بها قانونيا .وتعتبر المراسلة عبر البريد اإللكتروني وسيلة

• مراقبة التزام بنك الشارقة بقواعد السلوك المهني.

صالحة لعقد هذه االجتماعات.

• رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة عن المواضيع الواردة في البند الراهن.

يجوز لرئيس اللجنة عند الضرورة ،دعوة اعضاء االدارة او اي من الموظفين إلى االجتماعات.

• النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة وإبالغ المجلس بأي مواضيع تقتضي في رأي اللجنة اتخاذ إجراء معين
وتقديم التوصيات حول الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها.

تجتمع اللجنة مرة على األقل خالل العام مع المدقق الخارجي دون تواجد اي من األعضاء التنفيذيين ،أعضاء االدارة او

• التأكد من استقاللية قسم التدقيق الداخلي .وتتحمل اللجنة المسؤولية والسلطة لتعيين واقالة رئيس التدقيق
الداخلي للمجموعة عند الضرورة .ويجرى أي تعيين او اقالة بعد التشاور واخذ آراء المدير المالي الرئيسي  /الرئيس
التنفيذي للمجموعة.

جميع المواضيع التي تناقش سوف تطرح على الرئيس التنفيذي للمجموعة ،إال في حال كان هناك اسباب مبررة.

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

أي من المسؤولين ،لمناقشة حل اية مسائل معلقة أو ذات اهمية.

يمكن للمدقق الخارجي ان يطلب عقد اجتماع مع اللجنة او رئيس اللجنة عند الضرورة.
تجتمع اللجنة مع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة ورئيس اإلمتثال للمجموعة مرة واحدة في السنة دون تواجد أي من
األعضاء التنفيذيين ،او أعضاء االدارة العليا ،او المدراء التنفيذيين ،أو اي من المسؤولين في البنك.
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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• ضمان فعالية وتطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة اليها من قبل مجلس اإلدارة.

يصوغ أمين سر اللجنة مسودة المحاضر التي تقدم في وقت الحق لجميع أعضاء اللجنة للموافقة والتوقيع عليها.

• مراجعة منهجية تقييم المخاطر السنوية ونتائجها ،وجدول التدقيق السنوي ،وهدف وادارة قسم التدقيق الداخلي للبنك.
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الموارد
تلتزم الشركة بأن توفر للجنة التدقيق واالمتثال الموارد الكافية ألداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها باالستعانة
بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.
أحكام أخرى
تتم مراجعة النظام بشكل دوري ورفع أي تغييرات ان وجدت إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
ينبغي أن يكون رئيس اللجنة حاضرا ً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
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د .نظام لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر
المقدّمة
يتولّى مجلس اإلدارة اإلشراف على لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر التي ترفع تقاريرها إليه.
تم تشكيل اللجنة وفقا للنظام األساسي لبنك الشارقة ،ووفقا ً للمبادئ والتوجيهات الخاصة بمصرف اإلمارات العرب ّية
المتّحدة المركزي.
تركيبة اللجنة
عضوية اللجنة والرئيس

أعضاء لجنة المجلس للتدقيق المالي واالمتثال
بنك الشارقة

يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء هذه اللجنة الذين يتمتعون بقاعدة مهارات مالئمة ضامنا ً غياب أي تضارب في المصالح.

السيد صالح احمد عبدهللا النومان (رئيس اللجنة)
الشيخ سيف بن مجمد بن بطي آل حامد 
السيد عامر عبدالعزيز حسين خانصاحب

يقل عن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على أن تكون األغلبية أيضا ً من األعضاء المستقلين.
تتألف اللجنة مما ال
ّ

يحدد مجلس اإلدارة أجور أعضاء اللجنة بناء على توصيات لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات ،التعويضات،
األتعاب والترشيحات.
يختار المجلس رئيسا للجنة على ان يكون عضوا ً مستقال.

أعضاء لجنة المجلس للتدقيق المالي وااللتزام
بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.

ال يمكن لرئيس المجلس أن يكون عضوا ً في لجنة المخاطر.

السيد سعود عبد العزيز البشارة (رئيس اللجنة)
السيد ماريو طعمه
السيد فادي غصن

أمين سر اللجنة
جل محاضر االجتماعات كما ويؤكد على
يعين أعضاء اللجنة أمين سر يعد جدول أعمال االجتماعات ويسير أعمالها ويس ّ
الموافقة عليها وتوقيعها من قبل أعضاء اللجنة.

اعضاء لجنة المجلس لالمتثال ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.
دكتور باسل صلوخ (رئيس اللجنة)
السيد ماريو طعمه
السيد آرام نركيزيان

تكون مدة اللجنة مساوية لمدة المجلس.
دور اللجنة
مساعدة مجلس اإلدارة لضمان أن:
الشركة تطبق سياسة فعالة ومخطط إلدارة المخاطر لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها االستراتيجية واالفصاح
الخاص بالمخاطر بشكل شامل وفي الوقت المناسب.
المسؤوليات
تقديم توصيات لمجلس اإلدارة في ما يتعلق بالمستويات المناسبة للقدرة على تحمل المخاطر ،بما فيها استراتيجية
المخاطر عموما والخاصة بالبنك.
مراقبة االجراءات الجارية لضمان إدارة المخاطر ضمن مستويات القدرة على التحمل الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
ضمان أداء عمليات تقييم إدارة المخاطر بشكل دوري .
ضمان تطبيق أطر العمل ومنهجيته حول إمكانية تقصي احتمال المخاطر غير المتوقعة.
اعتماد نظام التصنيف االئتماني الذي يستخدمه البنك والسياسات األساسية الدارة االصول وااللتزامات ،كما تم تحديثه
من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
مراجعة نطاق عمل قسم إدارة المخاطر واالنشطة المخطط لها.
التأكد من مراعاة واستجابة اإلدارة تجاه المخاطر بشكل مناسب ووضعها قيد التنفيذ ،في التوقيت المالئم.
التنسيق بشكل وثيق مع لجنة التدقيق المالي واالمتثال من أجل تبادل المعلومات ذات الصلة بالمخاطر.
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استالم ومراجعة التقارير الدورية الصادرة عن مدير ادارة المخاطر والتي تتناول بالتفصيل وضع البنك الراهن ،فيما
يتعلق بالمخاطر الفورية والمخاطر المستقبلية المحتملة وإستراتيجية البنك في االستجابة للتغييرات ضمن هذا االطار.
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
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رفع رأي اللجنة لمجلس اإلدارة في ما يتعلق بفعالية اجراءات إدارة المخاطر.
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الصالحيات والمساءلة
لجنة المجلس للمخاطر لديها سلطة الحصول على أي مستندات ،وطلب معلومات من أي قسم أو من أي من
الموظفين أو اإلدارة العليا ،حسب الحاجة .لضمان حسن النظام أي طلب ينبغي أن يقدم خطيا.
وفقا للنظام األساسي لبنك الشارقة ،تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية
وبشكل كامل وموثق في الوقت المناسب لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسؤولياتها
على أ كمل وجه ،ويحق لمجلس اإلدارة إجراء تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة .
يجري رفع تقارير اللجنة وقراراتها كافة إلى مجلس اإلدارة مباشرة.
االجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعاتها اربع مرات سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة.
يتم توفير المعلومات ألعضاء اللجنة (التاريخ والمكان وجدول األعمال والوثائق التكميلية) قبل وقت كاف من االجتماع.
يعقد اجتماع اللجنة بحضور أغلبية األعضاء .الحضور بتوكيل غير مقبول .يمكن عقد االجتماعات من خالل اتصاالت
الفيديو أو االتصاالت الهاتفية أو اي من الوسائل المسموح بها قانونيا .وتعتبر المراسلة عبر البريد اإللكتروني وسيلة
صالحة لعقد هذه االجتماعات.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أعضاء فريق الموظفين أو اإلدارة إلى االجتماعات ،أو أي شخص يع ّد حضوره ضرورياً.
يصوغ أمين سر اللجنة محاضر االجتماعات والتي يجب ان توقع من قبل اعضاء اللجنة.
الموارد
تلتزم الشركة بأن توفر للجنة المخاطر الموارد الكافية ألداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما
كان ذلك ضروريا.
أحكام أخرى
بكل من اللجان سنويا ،ويجري رفع أي تغييرات ان وجدت إلى مجلس اإلدارة
تتم مراجعة النظام الخاص
ّ
للموافقة عليها.
ينبغي أن يكون رئيس اللجنة حاضرا ً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
أعضاء لجنة المجلس إلدارة المخاطر
بنك الشارقة
الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد (رئيس)
السيد عبد العزيز المدفع
السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي
أعضاء لجنة المجلس إلدارة المخاطر
بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل
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ه .نظام لجنة مجلس اإلدارة
لحوكمة الشركات ،التعويضات ،األتعاب والترشيحات
المقدّمة
يشرف مجلس اإلدارة على لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات ،التعويضات ،األتعاب والترشيحات التي ترفع
تقاريرها إليه.
لقد جرى تشكيل اللجنة وفقا للنظام األساسي لبنك الشارقة ،ووفقا ً لتوجيهات مصرف اإلمارات العرب ّية
المتّحدة المركزي.
تركيبة اللجنة
عضوية اللجان والرئيس
يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء هذه اللجنة الذين يتمتعون بقاعدة مهارات مالئمة ضامنا ً غياب أي تضارب في المصالح.
يحدد مجلس اإلدارة أجور أعضاء اللجنة بناء على توصيات لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات ،التعويضات،
األتعاب والترشيحات.
تتكون اللجنة من  3اعضاء غير تنفيذيين على األقل ،على ان تكون االكثرية لألعضاء المستقلين.
ال يحق لرئيس المجلس أن يكون عضوا ً في لجنة حوكمة الشركات ،التعويضات ،األتعاب والترشيحات.
ينتخب مجلس االدارة رئيسا للجنة على ان يكون عضوا ً مستقال.
تكون مدة اللجنة مساوية لمدة المجلس.

أمين سر اللجنة
جل محاضر االجتماعات كما ويؤكد على
يعين أعضاء اللجنة أمين سر يعد جدول أعمال االجتماعات ويسير أعمالها ويس ّ
الموافقة عليها وتوقيعها من قبل أعضاء اللجنة.
دور اللجنة
اإلشراف على تنفيذ السياسات والممارسات الخاصة بالحوكمة والتأكد من التزام البنك بمعايير الممارسات
الفضلى وبالقوانين والتشريعات المحلية وتوجيهات السلطات الرقابية .تقديم المساعدة إلى المجلس من خالل
تحقيق مسؤولياتها بهدف تشكيل سياسات حوكمة الشركات الخاصة بالبنك .التأكد من االشراف المستقل على
كافة عناصر المكافآت وهيكلية الحوافز األخرى المتفق عليها ،باإلضافة الى اجراءات التعيينات في اإلدارة العليا
وأعضاء مجلس اإلدارة.
المسؤوليات:
حوكمة الشركات
والعامة من خالل الرقابة الشهرية.
• التح ّقق من أن البنك يقوم باإلفصاح بشكل منتظم للمساهمين
ّ
• وضع معايير مناسبة للتأ كّد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة سنويا ً وعند االقتضاء.

• التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشغلون مقاعد في لجان المجلس يتمتّعون بالمهارات الالزمة وعلى علم تام
بهيكلية الشركة وعملياتها عند تعيينهم.
• ضمان التدريب الخاص بأعضاء المجلس بشكل منتظم لموا كبة التطورات الحديثة.
• اإلشراف على عملية تقييم المجلس ولجانه واألعضاء ،وفقا لإلجراءات الداخلية للبنك .تمت الموافقة على نظام إجراء
تقييم من قبل مجلس اإلدارة وستتم مراجعته بشكل منتظم.
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السيد كريم سعيد (رئيس اللجنة)
السيد فاروج نركيزيان
السيد فادي غصن
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االجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعاتها اربع مرات سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة.
يتم توفير المعلومات ألعضاء اللجنة (التاريخ والمكان وجدول األعمال والوثائق التكميلية) قبل وقت كاف من االجتماع.
يعقد اجتماع اللجنة بحضور أغلبية األعضاء .الحضور بتوكيل غير مقبول .يمكن عقد االجتماعات من خالل مؤتمرات
الفيديو أو المؤتمرات الهاتفية أو غيرهما من الوسائل المسموح بها .وتعتبر المراسلة عبر البريد اإللكتروني وسيلة صالحة
لعقد هذه االجتماعات.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أعضاء فريق الموظفين أو اإلدارة إلى االجتماعات ،وأي شخص يع ّد حضوره ضرورياً.
يصوغ أمين سر اللجنة محاضر االجتماعات والتي يجب ان توقع من قبل اعضاء اللجنة.

• مراجعة وتقييم مدى مالءمة سياسات حوكمة الشركات الخاص بالبنك وممارسات مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات
لتعزيز فعالية المجلس.
• مراجعة واعتماد التقرير السنوي لحوكمة الشركات.
• إبالغ مجلس اإلدارة بأي تطورات أو تغيرات في سياسة حوكمة الشركة والرقابة الداخلية في البنك والشركات التابعة.
• ضمان امتثال البنك والشركات التابعة بالقوانين النافذة وانظمة السلطات الرقابية في البلدان التي تتواجد فيها اي من
الشركات التابعة.
• مراجعة جميع األنظمة الخاصة بلجان المجلس ورفع التوصيات إلى المجلس إلقرارها.
• تقديم اقتراح تعويضات المجلس بما في ذلك اتعاب رئيس المجلس واألعضاء غير التنفيذيين وأعضاء لجان المجلس،
وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في نظام البنك األساسي ،ومراجعتها سنوياً.
• تقديم توصيات فيما يتعلق بالكشف عن اتعاب وتعويضات مجلس اإلدارة في التقرير السنوي.
• تقييم االتفاقيات المبرمة الخاصة بالتعويضات واألجور من خالل ممارسات المعايرة.
• مراجعة سياسة الشركة فيما يتعلق بالمكافآت واالمتيازات والحوافز والرواتب.
• أخذ العلم بقرار الرئيس التنفيذي للمجموعة فيما يتعلق باألجور المدفوعة ألعضاء فريق اإلدارة العليا.
الترشيح
• مراعاة ومراجعة المسائل المتعلقة بهيكلية وبنية مجلس اإلدارة بعناية ،ووضع المعايير المناسبة لترشيح رؤساء
وأعضاء لجان المجلس.

الموارد
تلتزم الشركة بأن توفر للجنة الحوكمة الموارد الكافية ألداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما
كان ذلك ضروريا.
أعضاء لجنة المجلس لحوكمة الشركات ،التعويضات ،األتعاب والترشيحات
معالى حميد ناصر العويس (الرئيس)
السيد سعود عبدالعزيز البشارة
السيد فرانسوا دوج
أعضاء لجنة المجلس لحوكمة الشركات
بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.
السيد باسل صلوخ (الرئيس)
السيد كريم سعيد
السيد آرام نركيزيان
أعضاء لجنة التعويضات ،األتعاب والترشيحات
بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل
السيد سعود عبد العزيز البشارة
السيد فادي غصن
السيد ماريو طعمه

• مراجعة خطط التعاقب الوظيفي الخاصة برئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،مع األخذ بعين االعتبار الخبرة الالزمة
للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجه البنك.
• اإلشراف على تقييم أداء مجلس اإلدارة ،ولجانه وأعضائه.
الصالحيات والمساءلة
لجنة المجلس لحوكمة الشركات لديها السلطة للحصول على أي مستندات ،وطلب معلومات من أي قسم أو من أي
من الموظفين أو اإلدارة العليا ،حسب الحاجة .ولضمان حسن النظام يجب تقديم أي طلب خطيا.

2020

2020

وفقا للنظام األساسي لبنك الشارقة ،تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية بشكل
كامل وموثق في الوقت المطلوب لتمكينها من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباتها ومسئولياتها على
أ كمل وجه ،ويحق لمجلس اإلدارة إجراء تحريات إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة .
يجري رفع تقارير اللجنة وقراراتها كافة إلى مجلس اإلدارة مباشرة.
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اإلدارة العامة
أ .الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد فاروج نركيزيان
ً
انضم إلى بنك الشارقة في العام  1977وشغل بوصفه عضوا في فريق عمل  ،BNP PARIBASمنصب المدير العام منذ العام .1992
وكان عضوا ً تنفيذيا ً في مجلس اإلدارة من العام  2008ولغاية  2016وتم تعيينه رئيس تنفيذي للمجموعة عام  .2020ويشغل ايضا
منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لبنك اإلمارات ولبنان وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسات متعددة أخرى.
دور الرئيس التنفيذي للمجموعة
• يتم تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة.
• يعين الرئيس التنفيذي للمجموعة سكرتيرا ً لمجلس اإلدارة ،ويفوض ويمنح جميع الصالحيات الالزمة للتوقيع والتنفيذ
والتصديق منفردا على أي قرار مستخرج من وقائع اجتماعات مجلس اإلدارة.
• يعين الرئيس التنفيذي للمجموعة سكرتيرا ً للجنة المجلس التنفيذية ولجنة المجلس لإلئتمان.
• يحق للرئيس التنفيذي للمجموعة التوقيع منفردا نيابة عن البنك فئة “أأ”.

• للرئيس التنفيذي للمجموعة أوسع سلطة إلدارة شؤون البنك المالية واإلدارية حسب ما يراه مناسبا ً لمصلحة البنك العامة،
وضمن إطار السياسة العامة المحددة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المجلس التنفيذية ولجنة المجلس االئتمانية.

اإلدارة العامة

• للرئيس التنفيذي للمجموعة صالحية تحديد أحكام وشروط العمليات المصرفية كافة والشروط المطبقة على اإلقراض
والتسهيالت االئتمانية كما على الودائع.

• ينفذ الرئيس التنفيذي للمجموعة جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ولجنة المجلس التنفيذية
ولجنة المجلس االئتمانية ،ضمن اإلطار المحدد من قبلهم ،ويوكل المحامين ويمنحهم الصالحيات الالزمة للقيام بأعمالهم.
• يتولى الرئيس التنفيذي للمجموعة تعيين وإنهاء خدمات موظفي البنك ،وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ،وتحديد مسؤولياتهم
وصالحياتهم وإلغاء الصالحيات كما يراه مناسبا.

ب .الهيكلية اإلداريّة
يشغل موظفان منصب مدير عام ،عمل كالهما لسنوات طويلة في البنك:
السيد ماريو طعمه
إنضم إلى بنك الشارقة في العام .1987
للعمليات،
الرئيسي
عام\المسؤول
مدير
ّ
السيد فادي غصن
مدير عام \رئيس تطوير األعمال انضم الى بنك الشارقة في العام .1990

(ان تعيين مديرين عامين يمكن البنك اتخاذ الترتيبات الخاصة لتخطيط التعاقب الوظيفي).

للبنك فريق إدارة عليا وافق مجلس اإلدارة على تعيينه لتمتعه بخبرة طويلة ومؤهالت عالية .ويكون دور اإلدارة العليا منفصال عن دور
المجلس ،وتعمل بتوجيهات من مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف الشركة وأغراضها على النحو األفضل .وتحرص اإلدارة العليا على ضمان
أن
قيام البنك بأعماله تماشيا مع أهدافه في حين تركز على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .ويتولى مجلس اإلدارة مهمة التأكد من ّ
اإلدارة تعمل بعدل ونزاهة وتولي االهتمام الالزم لما فيه مصلحة أصحاب المصالح وخاصة المساهمين ليتوافق مع بيان مهمة البنك.
وعلى الرغم من أن التنظيم الداخلي يقضي برجوع كل موظف إلى مدير القسم التابع له ،إال أن فريق اإلدارة العليا يتيح لجميع
موظفيه مراجعته عند االقتضاء.

لتقوية الشفافية في الحوكمة وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية ،شكّل البنك لجان إدارية ضمن هيكلية رسمية وعامة.
تقدم جميع لجان اإلدارة توصياتها الى المدير العام.
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يساعد أعضاء اإلدارة المدير العام لتحقيق اهداف البنك والتأكد من الحوكمة الصلبة من خالل لجان اإلدارة.
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لجان اإلدارة
أ) لجنة اإلدارة التنفيذية
هيكلية اللجنة:
• الرئيس التنفيذي للمجموعة (الرئيس)
• المدراء العامين ()2
• المدير المالي للمجموعة

• مدير المخاطر للمجموعة

• مديرالتدقيق الداخلي للمجموعة

• مدير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
• مدير العمليات المصرفية المركزية

• مديرعمليات الدمج والإلستحواذ والهيكلة للمجموعة
• مدير مخاطر االئتمان

• مدير االمتثال وحوكمة الشركات للمجموعة
• مدير تطوير األعمال

• مدير الدائرة القانونية

• مدير المحاسبة والمالية
• مدير الخزانة

• مدراء الفروع ()6

• مديرالتمويل التجاري

• مدير قسم األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
• مستشار ،إدارة الموارد البشرية
• مدير قسم االئتمان للمجموعة

المسؤوليات:
ان مسؤوليات لجنة اإلدارة التنفيذية هي اإلشراف على الخطة التي وافق عليها المجلس لتنفيذ استراتيجية البنك ومناقشة القضايا
الهامة في جميع وحدات األعمال وبدعم من البنك ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
• األداء المالي
• العمليات الجديدة
• أداء كبار العمالء

• البنية التحتية بما فيها تكنولوجية المعلوماتية

• القضايا المحلية واإلقليمية والعالمية التي قد تؤثر على األعمال و /أو العمالء
• تأثير القوانين والتشريعات الجديدة على كيفية ادارة أعمال البنك
• الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات

لدى لجنة اإلدارة التنفيذية سلطة اتخاذ القرارات ضمن الصالحيات الممنوحة للمدير العام.
ب) لجنة اإلدارة للرقابة الداخلية
يشكل نظام الرقابة الداخلية هيكلية عامة تهدف الى التحكم بجميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك من خالل ادائه لنشاطاته.
ان أهداف البنك ال يمكن تحقيقها دون مخاطر .وعليه ،فان التحكم بالمخاطر المتعددة يعتبر عامال هاما نحو تحقيق هذه األهداف.

2020

• مدير التدقيق الداخلي للمجموعة
• المدير المالي للمجموعة

• مدير االمتثال وحوكمة الشركات للمجموعة (السكريتير)
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المسؤوليات
ت
ان مسؤوليات لجنة االدارة للمراقبة الداخلية هي التأكد من اآل ي:

• تحديث القواعد واإلجراءات المتعلقة بالوظائف واالقسام المختلفة في البنك وتنفيذها وفقا لذلك.
• اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة ،خاصة فيما يتعلق بالفصل بين الواجبات ،التي تهدف إلى التخفيف من تعرض البنك للمخاطر.
• التأكد من وجود رقابة داخلية فعالة ورصد أنشطة البنك.

ج) لجنة اإلدارة لإلئـتمان
تحدد لجنة اإلدارة لالئتمان السياسات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ استراتيجيات االئتمان الخاصة بالبنك المحددة من قبل مجلس
االدارة .وتقوم لجنة إدارة االئتمان بمراجعة محفظة البنك لالئتمان ،واتجاهات السوق واالعمال التي قد تؤثر على تلك المحفظة،
وتوافق على التسهيالت االئتمانية حسب الصالحيات التي يحددها المجلس من وقت الى آخر وتقوم بمراجعة وتقدم اقتراحاتها
بخصوص التسهيالت االئتمانية للجنة المجلس االئتمانية للموافقة عليها.
هيكلية اللجنة
• الرئيس التنفيذي للمجموعة (رئيس مجلس اإلدارة)
• مدراء عامين (رئيس مناوب)
• مدير المخاطر للمجموعة

• مدير قسم االئتمان للمجموعة
• مدير مخاطر اإلئتمان
• مدير تطوير االعمال

• مدير عمليات الدمج واإلستحواذ والهيكلة للمجموعة
• المدير المالي للمجموعة
• مدير الدائرة القانونية

• مدير إدارة اإلئتمان (السكريتير)
المسؤوليات
ان بعض مسؤوليات لجنة اإلدارة لالئتمان تشمل:

• ضمان تنفيذ وتحديث األنظمة واالجراءات الخاصة باالئتمان ،والمبادئ التوجيهية القانونية واللوائح والمعايير المحاسبية،
ومتطلبات السياسات ومتطلبات االنضباط.

• مراقبة أداء وجودة المحفظة االئتمانية للبنك من خالل استعراض دوري للتدابير لقياس جودة االئتمان واالتجاهات والمعلومات
األخرى ذات الصلة.
• الموافقة على التسهيالت االئتمانية ضمن الصالحيات الموافق عليها من قبل المجلس من وقت الى آخر ومراجعة الطلبات
االئتمانية التي سوف تقدم الى لجنة المجلس االئتمانية.
د) لجنة اإلدارة لألصول والمطلوبات
ان لجنة اإلدارة لألصول والمطلوبات تشمل اإلدارة االستراتيجية للميزانية والتي تهدف الى تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على
جودة األرباح والمالءة المالية للبنك ،بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية الخاصة بالبنك .والهدف الرئيسي للجنة هو إدارة رأس
المال والسيولة والمخاطر ،مع األخذ بعين االعتبار تطورات األسواق المالية ،مما يضمن ايفاء البنك بجميع التزاماته ،مع االمتثال
بالمتطلبات التنظيمية.
هيكلية اللجنة
• مدراء عامين (الرئيس)

• مدير المخاطر للمجموعة
• مدير الخزانة (السكرتير)
• المدير المالي للمجموعة
• مدير المحاسبة والمالية

2020

هيكلية اللجنة
• مديرالمخاطر للمجموعة (الرئيس)
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• مدير العمليات المصرفية المركزية

• مدير التدقيق الداخلي للمجموعة (مراقب)
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المسؤوليات
ان مسؤوليات لجنة الموجودات والمطلوبات تشمل:

المسؤوليات
تشمل مسؤوليات لجنة اإلدارة ألمن المعلومات وال تقتصر على:

• مراقبة ومناقشة أوضاع ونتائج استراتيجيات وتكتيكات إدارة الموجودات والمطلوبات الواجب تنفيذها.

• التأكد من سياسة امن المعلومات بأن تكون ثابتة ومتوافقة مع التوجيهات االستراتيجية للمؤسسة.

• وضع معايير تحديد االسعار وتوزيع استحقاقات الودائع والقروض واالستثمارات.

• التأكد من أن معايير أمن المعلومات التنظيمية ،مطابقة لمعايير أمن المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويتم
تنفيذها ومراقبتها.

ه) لجنة إدارة التكنولوجيا المعلوماتية التوجيهية
تشرف لجنة إدارة التكنولوجيا المعلوماتية التوجيهية على تطورات نظام تكنولوجيا البنك .وتضمن تحديد أولويات مشروعات
التكنولوجيا المعلوماتية وتنفيذها بطريقة تنسجم مع متطلبات العمل.

• التواصل بخصوص أهمية فعالية إدارة أمن المعلومات مع جميع أصحاب المصالح وأصحاب األنظمة المعلوماتية.

• موا كبة التغيرات الهامة  /والتوجهات فيما يتعلق بالنتائج المالية للبنك.

هيكلية اللجنة
• مدير عام (الرئيس)
• مدير العمليات المصرفية المركزية
• مدير التدقيق الداخلي للمجموعة (بصفة مراقب)
• مدير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة (السكرتير)
• مدير تكنولوجيا المعلومات
• مدير االمتثال وحوكمة الشركات للمجموعة
• مدير المحاسبة والمالية
• مدير مخاطر االئتمان
المسؤوليات
تركز لجنة إدارة التكنولوجيا المعلوماتية التوجيهية وتساهم في المواضيع التالية:
• مراجعة وتقديم توصيات بأي تغييرات على االستراتيجية والموازنة والسياسات الخاصة بالتكنولوجيا المعلوماتية.
• مراقبة وتنفيذ استراتيجية البنك الخاصة بالتكنولوجيا المعلوماتية.
• التأكد من أن حوكمة التكنولوجيا المعلوماتية المتبعة تتماشى مع الحوكمة العامة للبنك.
• مراجعة وتحديد األولويات والمبادرات وتعديل الطلبات الخاصة بالتقنية والمعلومات.

• مراقبة كلفة االستثمار في التكنولوجيا المعلوماتية ،ومستوى االستفادة منها ،بالمقارنة مع مستوى األهداف والموازنة.

• مراجعة مخاطر التكنولوجيا المعلوماتية المحتملة ،وضوابط تخفيف هذه المخاطر واعالم اإلدارة العليا بالوضع الحالي لمخاطر
التكنولوجيا والمعلومات على أساس دوري.
و) لجنة اإلدارة ألمن المعلومات
ان الغرض من لجنة أمن المعلومات ( )ISCهو التوجيه والموافقة ورصد ،وتقييم مهام أمن المعلومات التي يجريها بنك الشارقة.
هيكلية اللجنة
• مدير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
• مدير تكنولوجيا المعلومات
• مدير أمن المعلومات (السكريتير)
• مدير المخاطر للمجموعة
• مدير االمتثال وحوكمة الشركات للمجموعة
• مدير التدقيق الداخلي للمجموعة
• المدير المالي للمجموعة

• ضمان تحقيق دمج متطلبات أمن المعلومات في جميع عمليات المؤسسة.

ز) لجنة اإلدارة للموارد البشرية
تم إنشاء لجنة الموارد البشرية إلدارة عمليات الموارد البشرية في البنك وضمان اتفاقها مع أهداف العمل .وعالوة على ذلك ،فإن
اللجنة تشرف وتستعرض مالءمة المسائل المتعلقة بالموظفين ورزمة التعويضات الالزمة لتحقيق أهداف البنك.
هيكلية اللجنة
• الرئيس التنفيذي للمجموعة (الرئيس)
• مستشار الموارد البشرية (السكرتير)
• مدير المحاسبة والمالية
• مدير العمليات المصرفية المركزية
المسؤوليات
ان اللجنة مسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

• الترقيات التي لها تأثير مالي مباشر ،الرواتب ،البدالت ،التعويضات ،تصنيف الدرجات ،مراجعة الرواتب من بين أمور أخرى.
• تشجيع توظيف المواطنين اإلماراتيين من خالل برنامج البنك للتوطين.
• مراجعة النظم والسياسات الخاصة بالموارد البشرية.
• تقديم توصيات وإعداد التقارير حول مختلف كيفية إدارة الموارد البشرية والقضايا العملية مثل:
 oالتوظيف
 oمقياس األداء
 oالتطوير الوظيفي والترقيات
 oبرامج تدريب الموظفين

ح  -لجنة اإلدارة لالمتثال مع متطلبات التقارير التنظيمية
ان مسؤولية لجنة االدارة لالمتثال الخاصة بالتقارير التنظيمية هو الحفاظ على إطار إلدارة التقارير الرقابية بشكل مستدام
في مختلف أقسام البنك .وتهدف الى تحقيق االكتمال والدقة واحترام الفترة الزمنية والتناسق للتقارير كما هو متوقع من
قبل المنظمين.
هيكلية اللجنة
• المدير المالي للمجموعة (السكرتير)
• مدير المحاسبة والمالية
• مدير المخاطر للمجموعة
• مدير االمتثال وحوكمة الشركات للمجموعة
• مدير التدقيق الداخلي للمجموعة
• مدير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
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• مدير مخاطر االئتمان

2020
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• مدير العمليات المصرفية
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المسؤوليات

• التأكد من تحضير جميع التقارير والبيانات المالية لتوزيعها على الجهات الخارجية وفقا للتشريعات السائدة ،واإلجراءات
وااللتزامات التعاقدية.

• التأكد من مراجعة وتحديث متطلبات المعلومات المالية الداخلية.
• التأكد من كون المعلومات الموزعة مالئمة وحديثة وكافية وتلبي احتياجات أصحاب المصالح الداخلية والخارجية.
• التأكد ان يتم تحديد المعلومات الفائضة والقديمة وحذفها.
• التأكد أن المعلومات يتم الوصول إليها فقط من قبل الموظفين المصرح لهم وذات الصلة.
• ضمان أن يكون المدراء المسؤولون عن الحفاظ على السجالت المالية على علم ويقين بجميع المتطلبات الحالية والمقبلة،
واألنظمة المحاسبية ،وما إلى ذلك من أجل ضمان االمتثال المستمر.
ط) لجنة االدارة للخزينة واالستثمار

تم تأسيس لجنة االدارة للخزينة واالستثمار لمراقبة إدارة سياسة استثمار األصول السائلة للبنك وضمان تماشيها مع اهداف األعمال.
هيكلية اللجنة

• المدير العام (الرئيس)
• مدير الخزانة
• مدير عمليات الدمج واإلستحواذ والهيكلة للمجموعة
المسؤوليات

• مراجعة واختبار وتحدي التوصيات االستثمارية الخاصة لمسؤول الخزينة.

• مراجعة األوضاع الراهنة في األسواق بخصوص األصول السائلة للبنك ،وآفاق االئتمان وتطور أسعار الفائدة ،والسيولة المتواجدة
في االسواق عامة ،واألوضاع المالية والنقدية العالمية.
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ج .مهام الرقابة
توجد بيئة رقابية قوية داخل البنك حيث ان كل قسم من االقسام يتمتع بنظام رقابة ذاتي على المستوى الداخلي
للقسم وضمن نطاق عملياته .ويعزز ذلك من خالل الرقابة من قبل إدارة المخاطر التي تراقب العمليات ،وتدقيق
داخلي مستقل يرفع تقريره إلى لجنة المجلس للتدقيق .تحدد مسؤوليات التدقيق الداخلي من قبل لجنة المجلس
للتدقيق واالمتثال ،كجزء من دورهم الرقابي .وتمثل وظيفة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث في البنك ،لضمان
فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك وتوفير ضمانات لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا لحماية سمعة البنك باإلجمال ،عبر
تطبيق نهج منظم ومنضبط لتقييم مدى فعالية الرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للبنك وتشمل مسؤولياته
مراجعة العمليات ،واألنظمة ،والضوابط واإلجراءات.
وتشدد سياسة االمتثال في البنك على ان االلتزام هو جزء أساسي من أخالقيات العمل لكل موظف.

د .التوطين
يلتزم بنك الشارقة التزاما ً تاما ً بدعم استراتيجية التوطين على الرغم من التحديات المختلفة  ،كما أنه يسلط الضوء دائما ً
على التوطين باعتباره عنصرا ً ذا أولوية عالية في جدول أعماله االستراتيجي.
لدى البنك خطة واضحة لدعم الطاقات المحلية وخلق منصة مستقرة لإلماراتيين للنمو لفترة طويلة مع البنك .تشمل
الركائز األساسية للخطة خلق فرص وظيفية جذابة  ،وتصميم برامج تدريب وتطوير مركزة ،ودعم ثقافة التعلم المستمر،
وزيادة مستوى المشاركة وتقديم مبادرات مختلفة لمساعدة المواطنين اإلماراتيين ذوي االحتياجات الخاصة على
النجاح في البنك.

• تقديم التوصيات واستراتيجيات االستثمار لموافقة المدير العام.
• رصد بالتزامن مع لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك ،أداء محفظة االستثمار ،وتقديم التوصيات على الفترة الزمنية،
والمخاطر وسعر الفائدة وتكوين محفظة حسب االقتضاء على أساس مستمر.

ي) لجنة اإلدارة لتنفيذ IFRS9

لجنة االدارة لتنفيذ  IFRS9مسؤولة عن ضمان التزام بنك الشارقة بالمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية بازل  IIIو  .IFRS9هدف
اللجنة األساسي هو تحقيق ا كتمال ودقة البيانات واإللتزام بالمهل والتطابق المتوقع من قبل المنظمين.
هيكلية اللجنة

• مدير المخاطر للمجموعة
• مدير مخاطر االئتمان للمجموعة
• المدير المالي للمجموعة (السكرتير)
المسؤوليات

2020

2020

• تطوير وتنفيذ إجراءات جديدة من أجل االمتثال لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية ( )IFRS9وبازل  IIIفي جميع المجاالت
ذات الصلة بما في ذلك االئتمان والمخاطر والتمويل.
• ضمان أن جميع التقارير والبيانات المالية ذات الصلة محضرة ومقدمة بدقة وبااللتزام بمتطلبات  IFRS9وبازل . III
• التأكد من متطلبات المعلومات المالية الداخلية ومراجعتها وتحديثها بانتظام.
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الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن
أ .اجتماعات المساهمين
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة في الشارقة ،وينبغي أن يمثل

المساهمون الحاضرون ما ال يقل عن نصف رأس المال .يضمن البنك حقوق جميع
المساهمين وفقا ً لقانون اإلمارات العربية المتحدة وتعليمات مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية باإلعالن في صحيفتين محليتين من الصحف اليومية تصدر
احدها على األقل باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوما ً على األقل ،وذلك بعد
الحصول على موافقة الجهات المختصة ،وتقديم نسخة من مسودة الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية للشركة،
ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال االجتماع .ترسل نسخ من أوراق الدعوة إلى الجهات المختصة.

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن

ويتضمن جدول أعمال الجمعية السنوي سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة وتقرير مراجع
الحسابات والتصديق عليهما وعلى ميزانية السنة المالية وحساب األرباح والخسائر والنظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع
األرباح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء وتعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
ومدقق الحسابات من المسؤولية.
يجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره ممن ليس عضوا ً في مجلس اإلدارة بموجب توكيل على أن ال يزيد عدد األسهم التي يحملها
النائب بهذه الصفة عن  %5من رأس مال البنك.
يكون مالك السهم المسجل لدى سوق ابو ظبي المالي في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية هو صاحب الحق في
التصويت في اجتماع الجمعية.
يكون صاحب الحق في األرباح سواء كانت نقدية او أسهم منحة هو مالك السهم المسجل لدى سوق ابو ظبي المالي في اليوم
العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع األرباح.
يكون صاحب الحق في االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال هو مالك السهم المسجل في اليوم الذي يسبق يوم بدء االكتتاب بعشرة أيام.
يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق ابو ظبي او موقع بنك الشارقة.
يجب على الشركة ايداع توزيعات األرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر بدءا ً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع
الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك األرباح ،وبحيث ال تتجاوز عملية سداد األرباح النقدية للمساهمين ثالثين يوما ً من
تاريخ صدور قرار بالموافقة على تلك التوزيعات .ويجب على الشركة إيداع األرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق ،وذلك خالل
المدّة وباآللية التي يحددها السوق.
يمكن الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية ،في أي وقت لمناقشة مواضيع معينة منها زيادة /تخفيض رأس المال ،تعديل النظام
األساسي دمج الشركة أو تصفيتها أو بيعها.
عينت الجمعية العمومية السادة  /ديلويت مدققون لحسابات البنك لسنة  ،2020وحددت بدل اتعابهم بمبلغ  958,000درهم.

ويمكن لمجلس اإلدارة أن يطلب في أي وقت إجراء تدقيق ألي قسم في البنك .ويمكنه ايضا استخدام شركة أخرى أو مستشارين
منفصلين عن تلك المعينة من قبل البنك.
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يرفع المدققون تقاريرهم إلى اإلدارة العليا وإلى لجنة التدقيق وااللتزام أو إلى مجلس اإلدارة مباشرة ضامنين بذلك نقال ً فعاال ً
للمعلومات.
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ج .أنصبة األرباح

ب  -تركيبة المساهمين
(كما في )2020/12/ 31

منذ تأسيس بنك الشارقة تم زيادة رأس المال من  15مليون درهم الى  2,1مليار درهم.

من أصل  790مساهما ،يملك  17مساهما ً نسبة  ،%78,4ويملك  773مساهما ً نسبة .%21,6
 396مساهما يملكون  %81,26هم من مواطني اإلمارات العربية المتحدة ،و 80مساهما يملكون نسبة  %13,32من مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي ،و 314مساهما من جنسيات اخرى يملكون نسبة .% 5,42

وبلغ مجموع االرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين  2,4مليار درهم ،وتم توزيع أسهم منحة بمجموع  840,5مليون
سهم ،واسهم خزينة منحة بمجموع  269,5مليون سهم.
تطور رأس المال مقابل حقوق المساهمين واصدار المكافاّت واألرباح
المدفوعة لعام 2020

المساهمون حسب الجنسيات ونسبة حيازة األسهم
كما في  31ديسمبر 2020

3,000,000
2,500,000
2,278,313

269,527

840,528

دول مجلس التعاون الخليجي
 80مساهم
%13,32

2,351,166

اإلمارات العربية المتحدة
 396مساهم
%81,26

1,500,000
1,244,472

جنسيات أخرى
 314مساهم
%5,42

2,000,000

1,000,000
500,000
0

Capital Increase/Rights Issue
)(AED 000
Amount Paid by Shareholders
)(AED 000
Bonus Issue
)(AED 000
Dividends
)(AED 000
Treasury Issues
)(AED 000

األسهم:
ان أسهم بنك الشارقة مدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية.
شرا كة مع ( K2-Integrityالمعروفة سابقا ً بشبكة النزاهة المالية للخدمات االستشارية)
حيث ان بنك الشارقة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد حافظ باستمرار على أعلى معايير النزاهة
المالية واالمتثال ،وموا كبة مستمرة للمتطلبات التنظيمية .ولمواصلة رفع مستوى النزاهة واالمتثال ،دخل البنك في شرا كة مع شركة
الخبراء العالمية ( K2-Integrityالمعروفة سابقا ً بشبكة النزاهة المالية للخدمات االستشارية).

نسبة التملك
كما في  31ديسمبر 2020

ان ( )K2-Integrityهي شركة استراتيجية استشارية رائدة مختصة لمساعدة عمالئها على تعزيز السالمة المالية الالزمة في يومنا هذا
لتحقيق النجاح في بيئة األمن العالمي.
 773مساهما ً
%21,6
< %1

 3مساهمين
%36,04
> %5

 6مساهمين
%9,01
< %1 > - %2,5
 8مساهمين
%33,35
> %5 < - %2,5

المساهمون اللذين يملكون ا كثر من %5

2020

الشارقة إلدارة االصول

%17.16

مجموعة الصقر المتحده ذ م م

%12.65

265,585,006

احمد عبدهللا علي النومان

%6.23

130,854,271

المجموع

36.04

756,761,048
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ان التحالف مع ( )K2-Integrityهو جزء من جهود بنك الشارقة المتواصلة للنمو والتطور وفقا للمعايير العالمية ،وقد أعطت هذه
االستراتيجية للبنك مركزا متفوقا في القطاع المالي في اإلمارات العربية المتحدة ،مع التركيز على الجودة وخدمة العمالء.
االلتزام بالتطوير المهني لموظفي البنك.
ً
ً
استثمر بنك الشارقة في تدريب وتطوير جميع موظفيه ،وقد اطلق عام  2015برنامجا جديدا للتدريب عبر المكتبة االلكترونية
“ ،”Intuition Know-Howوهي شبكة رائدة في األسواق المالية في العالم .ان هذه الدورات الدراسية الذاتية تجعل من السهل التعلم،
واختبار وتحسين مستويات الكفاءة عبر مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة باألعمال والمهارات المصرفية .وكأداة تدريبية
تفاعلية ،يتمحور كل جزء من المكتبة ،بلمحة عامة عن الموضوع ،وعرض مفصل ،واختبار وجيز لتقييم استيعاب الموظف للمادة.
ويمثل هذا استثمارا ماليا هاما في التطوير المهني لموظفي البنك .أن نجاح البنك في المستقبل يعتمد على وجود موظفين مطلعين
ومحترفين ليتمكنوا من خدمة العمالء بشكل متميز.
انضم بنك الشارقة و “ ”Intuitionلتطوير اول منصة خاصة بمكافحة غسيل األموال حسب أنظمة دولة االمارات العربية المتحدة وقد
تم تحديث الجزء الخاص بمكافحة غسيل األموال “ .KYC-AMLإعرف عميلك” لتشمل اضافة التعميمات التنظيمية الجديدة الصادرة
عن البنك المركزي في االمارات العربية المتحدة عام  - 2019أي التعميمات رقم 74 .د 2019/6/19 .و  79بتاريخ .2019/6/27
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اسم المساهم

%

عدد األسهم
360,321,771

من خالل تقديم نهج شامل واستراتيجي لمواجهة طيف واسع من تطور مخاطر التمويل غير المشروعة ،تساعد ()K2-Integrity
عمالءها في تطوير وتعزيز فعالية قدرات مكافحة تمويل العمليات غير المشروعة .ان خبرة الشبكة العميقة في السياسات العالمية
واالميركية وتطبيقاتها كما في المجاالت التنظيمية ،تسمح لها بهندسة استراتيجيات مثلى ،وايجاد الحلول لمواجهة المخاطر الناشئة
وتحديات النزاهة المالية.
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الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــات
أ .مدونة األخالقيات وقواعد السلوك

بنك الشارقة ش.م.ع.

الهدف والنطاق
ُتعتبر ُسمعة البنك الخاصة بالسلوك األخالقي واحدة من أ كثر الم ّيزات الق ّيمة؛ وقد تم بناؤها بنجاح من خالل التفاني
ّ
أن تص ّرفاتهم
جب على جميع
الموظفين أن يكفلوا ّ
المستمر وااللتزام بأعلى المستويات في تأدية األعمال التجارية .ويتو ّ
ُ
ً
وأن أعمالهم تمتثل طبقا ألحكام القوانين واألنظمة الواجب تطبيعها وتتماشى مع مدونة األخالقيات
تصون هذه السمعة ّ
وقواعد السلوك الخاصة بالبنك.
و ُتشكّل مدونة األخالقيات وقواعد السلوك هذه ،مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى إرشاد جميع الموظفين
بالتزاماتهم المهنية؛ وتستند إلى القيم األساسية للبنك وترمي إلى المساعدة في اتّخاذ القرارات والتعامل مع ظروف
العمل على نحو يتّسم بالمهنية والنزاهة.

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــات

القيم األساسية لبنك الشارقة
بصفتنا بنكًا تتم ّثل قيمته األساسية في الحفاظ على أسمى المعايير األخالقية ،فإننا نسعى جاهدين إلى التنافس فقط
على أساس جودة الخدمات التي نو ّفرها إلى عمالئنا .ويعتمد نجاح أعمال البنك على ا كتساب ثقة المساهمين والعمالء
ّ
التحلي بالسلوك األخالقي،
والموظفين .ويحظى البنك بالمصداقية من خالل التف ّوق في آدائه ،ويحقق األهداف من خالل
دائما على اتخاذ
والتقيد بالتزاماته وبالمعايير الرفيعة المستوى ،والتعامل بنزاهة وشفافية ،وتشجيع الموظفين
ً
المبادرات وعلى اتّخاذ نهج استباقي لتجاوز الصعوبات التي قد تبرز في معامالتهم اليومية.
لذلك ،حدد بنك الشارقة مبادءه األساسية على النحو التالي:

اآلداء

األخالقيات

الشفافية

المبادرة

االلتزام

الجودة

جب على جميع الموظفين أن يكونوا على يقين بهذه القيم وبتطبيقها ،ودعم التزام البنك من خالل تأدية
ويتو ّ
ّ
حكم الج ّيد وبحسن اإلدراك في عمليات اتخاذ القرارات
أعمالهم اليومية بصورة أخالقية وقانونية ومن خالل
التحلي بال ُ
والتعامل مع اآلخرين.
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االمتثال لألنظمة
ويلتزم بنك الشارقة االمتثال لجميع القوانين الواجب تطبيقها واحترام األنظمة المصرفية المهمة .ويتوجب على جميع
أن أعمالهم ونشاطاتهم ومستنداتهم متوافقة تماما ً مع سياسات البنك وإجراءاته وإرشاداته
الموظفين أن يضمنوا ّ
وقوانينه واألنظمة السارية .إضافة إلى ذلك ،ينبغي تنظيم استيفاء متطلبات اإلبالغ التنظيمية ضمن المهل المحددة.
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االمتثال لمكافحة تبييض األموال والجرائم المالية
إن تبييض األموال هي عملية يتم فيها تحويل العائدات غير المشروعة إلضفاء الشرعية عليها ،وهي ال تقتصر على
ّ
المعامالت النقدية .وتشترط سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة تبييض األموال ،على الموظفين تنفيذ
الفعالة لمكافحة تبييض األموال لحماية البنك من التع ّرض لالستغالل بهدف تبييض األموال.
المبادرات
ّ
جب على الموظفين اتّباع سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة تبييض األموال والتي ترسي األساس
ويتو ّ
لتحديد األنشطة غير االعتيادية والمشبوهة ولرصدها.
كشف التجاوزات /اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة
يقع على عاتق الموظفين واجب عدم السكوت عن الخطأ واإلبالغ عن األنشطة المشبوهة وغير النزيهة الفعلية أو
المحتملة إلى اإلدارة بشكل مباشر سواء عن طريق مقابلتهم بصفة شخصية أو مراسلتهم عبر البريد االلكتروني أو
جب على الموظفين اإلبالغ عن أية حوادث تحوم حولها شبهات أو احتماالت وتنطوي على سوء
االتّصال بهم .كما يتو ّ
السلوك الجسيم أو تصرفات خطيرة تخترق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك ،أو تنتهك سياساته أو إجراءاته أو
أي إجراء يقوم به موظف في البنك أو أي طرف ثالث ويكون ضارا ً ومؤذيا ً لمصالح البنك أو لسمعته .ويتوجب على
راجعة
الموظفين أيضا ً اإلبالغ عن دواعي قلق متعلقة بالمحاسبة أو بالضوابط المحاسبية الداخلية أو بمسائل ُم
َ
الحسابات والتدقيق .ويتم توفير الحماية المناسبة لألشخاص الذين ُيبلّغون عن أنواع مماثلة من األنشطة غير القانونية
والمشبوهة ،وتبقى هويتهم مجهولة .ويمكنهم اإلفصاح عن مخاوفهم في سرية تامة ،إذ ال يتم الكشف عن أسمائهم من
دون موافقتهم الكاملة.
تعامالت غير شرعية
ُي ّ
حظر على الموظفين التداول أو االنخراط في أي شكل من أشكال التالعب أو عمليات إساءة استغالل السوق في أسهم
البنك أو أسهم شركات أخرى ،أثناء حوزتهم على معلومات سرية ومادية وغير معلنة ،قد تؤثّر ،إن أصبحت علنية،على
أسعار أسهم البنك أو الشركات األخرى .ال يجوز أن يتشاطر الموظفون معلومات سرية مع أي شخص آخر غير ممثلي
البنك الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات .و ُي ّ
حظر أيضا ً الكشف عن هكذا معلومات جوهرية ألشخاص آخرين
من شأنها أن توفر لهم فائدة تجارية غير متاحة للعموم .وتعتبر المعلومات “غير عامة” ما لم يتم اإلفصاح عنها عالن ّياً.
مكافحة الرشوة والفساد
ينبغي رفض الرشوة ،بكافة أشكالها .ال يجوز تل ّقي أو منح أي مكافأة أو تعويض من أجل جذب أو التأثير على أي قرار
أو معاملة تجارية .كما ال يجوز أن يقبل أو يقدم الموظفون الهدايا أو أي شيء ذي قيمة من عمالء حاليين أو محتملين أو
القيام بأنشطة غير مناسبة لتسهيل أي معامالت تجارية .ويحظر قبول الهدايا أو المنافع في الحاالت المنطوية على إضرار
بمصالح البنك أو ُتع ّرض استقاللية الموظفين للخطر .وكذلك ُيعتبر الترفيه الزائد أو غير المناسب للموظفين والعمالء
غير مسموح به.
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المضايقات والتمييز
ّ
موظف الحق في أن يحظى باالحترام وأن يتل ّقى معاملة منصفة ومتساوية مع غيره .ويجب على الموظفين
لكل
احتراما لألصول والمجتمعات واآلراء المختلفة للزمالء أو العمالء أو
التص ّرف بطريقة ُتعزز بيئة عمل منتجة وتظهر
ً
الموردين أو العموم.
ويعتبر جميع الموظفون مسؤولون عن ضمان بيئة عمل خالية من المضايقات .وكل سلوك غير الئق تجاه الزمالء أو
العمالء على أساس العرق أو الجنس أو اإلعاقة أو األصل القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو الحالة اإلجتماعية أو أي
أسباب أخرى ،غير مقبول.
سريّة المعلومات
يجب أن يحافظ الموظفون على سرية معلومات العميل والمعلومات المتعلقة بالموظفين.
وال يجوز ،من دون حصولهم على إذن خطي مسبق ،اإلفصاح إلى أي طرف ثالث عن بيانات خاصة تتعلق بأي جانب من
جوانب أنشطة البنك أو شؤون العمالء .ويجب أن تقوم أي موافقة للكشف عن معلومات على أساس المعرفة ووفق ما
تسمح به القوانين واألنظمة .وينبغي االحتفاظ بالمعلومات السرية والمقيدة النشر المتعلقة بالعمالء وبالبنك في أماكن
آمنة وال يجوز مشاطرتها أو كشفها ألطراف ثالثة أو موظفين آخرين ال شأن لهم بها .ويستمر تع ّهد الموظفين بالحفاظ
على سرية المعلومات حتّى بعد مغادرتهم البنك .وال يجوز أن يستخدموا أية معلومات خاصة بما في ذلك أي كتيبات
أصلية أو نُسخ عنها أو عن دفاتر مالحظات أو رسومات أو مالحظات أو تقارير أو عروض أو ممتلكات أخرى خاصة
بالبنك .ويجب عليهم ضمان إعادة جميع الوثائق والمستندات إلى البنك قبل مغادرتهم.

ب .نظام تضارب المصالح
مجموعة بنك الشارقة.

تماشيا مع قواعد السلوك وأخالقيات العمل المهني تتبع مجموعة بنك الشارقة ،سياسة صارمة لضمان تجنب أي
تضارب في المصالح في أي مجال من مجاالت العمل .هذه السياسة تنطبق على أي قرار مهني ،معامالت ،قرارات
استراتيجية ،التخطيط او العالقات مع العمالء.
عندما يبدو ان هناك اي تداخل او ظهور مصلحة شخصية تتعارض مع مصالح مجموعة بنك الشارقة ،فهناك حتما
تضاربا في المصالح ،وفي هذه الحالة ،يجب ان يعلن عنها حين نشوئها لتجنب أي مخاطر وحماية سمعة البنك.
في حالة وجود أي موقف يمكن أي شخص من الحصول على ارباح مادية او غير ذلك ،من خالل قرار او معاملة يقومون

بها ،يجب االبالغ عنها على الفور .ان مواصلة التعامل مع عميل او أي طرف ثالث مع العلم بأنه من الممكن ان يكون
هناك تضاربا في المصالح سوف يتم التعامل معه كخرق لهذا النظام.
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ج .نظام االفصاح
مجموعة بنك الشارقة.

تركز مجموعة بنك الشارقة على االفصاح في الوقت المناسب تماشيا مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
يغطي نظام االفصاح جميع الوثائق التي يتم تحريرها للمساهمين او مجموعات اصحاب المصالح األخرى .كما
ويغطي جميع المواد بما فيها التقارير السنوية ،والتقارير الفصلية ،وتقارير االدارة ،والمعلومات الخاصة للنشر على
الموقع االلكتروني ،والنشرات الصحفية بما فيها البيانات الشفهية المقابالت والخطابات.
السياسة العامة:
تتبع مجموعة بنك الشارقة ،اجراءات صارمة لجميع االفصاحات .أي تقرير او وثيقة خاصة لإلفصاح يجب ان تحضر
من قبل الدائرة المختصة قبل عرضها على االدارة للموافقة .ان جميع االفصاحات الهامة بما فيها التقارير يجب ان
تراجع من قبل لجنة المجلس لحوكمة الشركات ومجلس االدارة قبل نشرها للمساهمين والعموم.
االفصاح على الموقع االلكتروني:
هناك اجراءات محددة لإلفصاح عن المعلومات على الموقع االلكتروني الداخلي أو الخارجي .يجب ا كمال نموذج
الكشف والتوقيع عليه من رئيس الدائرة ذات الصلة ،وإرساله مع الوثائق الى قسم التدقيق الداخلي والمدير المالي
الرئيسي للمراجعة ،قبل ارسال المستندات الى الرئيس التنفيذي للمجموعة او المدير العام للموافقة النهائية.
وبعدها ترسل جميع المستندات الى دائرة تكنولوجيا المعلومات المسؤولين عن تحميل المستند الى المكان المحدد
في الموقع االلكتروني.
المتحدث الرسمي:
في أي مناسبة عامة ،أي مذكرة او خطاب او مقابلة تكون مجموعة بنك الشارقة طرفا فيها ،يجب ان تتم من قبل
متحدث رسمي موافق عليه ويتم اختيار المتحدثين الرسميين من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة على ان يتم
اعالم مجلس االدارة .فقط األسماء الذين تم الموافقة عليهم يمكنهم الثحدث بإسم مجموعة بنك الشارقة.
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تقرير المسؤوليات االجتماعية
لعام 2020
المقدمة
يلتزم بنك الشارقة بممارسة اعماله بمسؤولية تجاه موظفيه وعمالئه والمجتمع على حد سواء .ان المسؤولية
االجتماعية تتمحور جذورها في القيم الجوهرية التي يتبعها البنك ،وتشكل جزءا ال يتجزأ من استراتيجيته .كما وان التزامه
بتحقيق التنمية المستدامة مرتبط باستراتيجيته األساسية وهي الشرا كة الدائمة مع المؤسسات للمساهمة في نموها.
يطمح بنك الشارقة الى الحفاظ على سمعته الجيدة التي يتمتع بها منذ تأسيسه ،وذلك من خالل استراتيجيته الحالية،
والتركيز المباشر على أصحاب المصالح والمساهمين.
يؤمن بنك الشارقة بأهمية تأمين نجاح موظفيه ،وبضرورة كسب رضاء عمالئه وبحماية بيئته المحلية .لطالما اقترن
اسلوب عمل بنك الشارقة بالمسؤولية وبااللتزام بالمسؤوليات المجتمعية ،ويعد تطوير سياسة البنك على مستوى
المسؤولية المجتمعية خطوة متقدمة في توثيق االلتزام المالي واالجتماعي التاريخي لبنك الشارقة.

تقرير
المسؤوليات
االجتماعية

وال تنحصر السياسة الحالية في تفصيل الممارسات القائمة بل ستتعدى ذلك إلى تحديد مبادرات جديدة تهدف الى
توسيع وتثبيت التزام البنك للممارسات المهنية واألخالقية.
االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
إن التزام البنك للمجتمع متجذر بعمق في قيمه ويشكل جزءا ال يتجزأ من استراتيجيته .وبالنظر إلى السنة المضطربة
التي مررنا بها في عام  2020مع إنتشار وباء  ،COVID-19فإن الوباء لم يمنع البنك من مواصلة عمله المجتمعي
واالنساني وتقديم الدعم الالزم للمتضررين من عمالء وموظفين ومؤسسات فاعلة في المجتمع خالل الفترات الصعبة.
عال من االلتزام من خالل مستوى الخدمة والقنوات العاملة للعمالء حتى في خالل فترات
أظهر البنك مرونة ومستوى
ٍ
اإلغالق وما رافقها من تحديات .كل ذلك لم يؤخر البنك عن الوفاء بالتزاماته بل وعلى العكس من ذلك ،بحيث أن الوباء
أعطى البنك دفعا كبيرا باتجاه المجتمع وضرورة مؤازرة ودعم شركائنا في مختلف المجاالت.
ّ
الموظفون
إن تطوير الموارد البشرية يعتبر من أهم استراتيجيات البنك .ويسعى البنك نحو التوسع واستقطاب كوادر وخبرات
جديدة تشاركه قيمه وأهدافه.
بأن الحفاظ على بيئة عمل مريحة لموظفيه ،وتعزيز األجواء القائمة على االحترام أمرا ً بالغ األهمية لبناء والء
يؤمن البنك ّ
والتزام موظفيه .ويالحظ ذلك من خالل قدرتنا على االحتفاظ بالموظفين العاملين في البنك لسنوات طويلة.
يحقق القطاع المصرفي ،مثل اية قطاعات اخرى ،نجاحا اذا توفر لديه موظفون ا كفاء وملتزمون .وبنك الشارقة ال يختلف
عن هذه القاعدة ،حيث يقدر قيمة الموظفين ويشملهم في جميع الخطط والقرارات االستراتيجية.
يلتزم جميع الموظفين بالقيم الجوهرية التي يتبعها البنك وكذلك نظام السلوك المهني.
ان تطوير مهارات الموظفين يعد أمرا ً فاصال ً للحفاظ على الممارسة األفضل ألي مهنة في البنك .ويدرك مجلس اإلدارة
واإلدارة العامة أهمية هذا من خالل اعتمادهم خطط جديدة للتدريب.
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العمالء

شريكك في التقدّم
العمل على تقديم حلول مالية ذات نتائج فعالة هو الهدف األساسي للبنك .كما وأن مساعدة البنك لعمالئه على
نحو ناشط والتركيز على احتياجاتهم الفردية وتقديم الخدمات المميزة التي يستحقونها كفيلة في استمرارية وفاء وثقة
العمالء ،ان بيان مهمة البنك يؤكد التزام البنك تجاه عمالئه لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.
وألن كل شركة لديها رؤيتها الخاصة بها والفريدة في مجالها ،فان بنك الشارقة يؤمن بالعمل الى أبعد مدى لتقديم
خدمات شخصية ومهنية حسب متطلبات كل عميل ،ويوفر المساعدة والمشورة للتوصل الى النتائج المرجوة.

«مصرف يعي االختالف»
في بنك الشارقة ندرك أن الجميع مختلف ،ومتطلباتهم متن ّوعة
وكل عميل فريد ومم ّيزٌ ،من خالل توظيف مهارات وخبرات

استخدام األدوات المبتكرة نسعى لتوفير الحلول المالية التي
تمنح نتائج إيجابية وليس وعودا فقط.

فإذا كنت على المسار الصحيح فإن بنك الشارقة سيرافقك
على طول الطريق.

رؤية شاملة غير محدودة هذا ما نقدمه لكم في بنك الشارقة.
االلتزام بالمسؤولية المدنية
ان األعمال الخيرية واإلنسانية هي دائما ً في صميم اهتمامات بنك الشارقة منذ تأسيسه ،كما وان مساندة ودعم
ذوي الحاجة في المجتمع المحلي وأبعد من ذلك ،هي من ضمن اولوياته .ان هذا التقرير ال يشمل جميع برامج
المسؤولية االجتماعية التي يشارك بها البنك ،ان ممارسة المسؤولية االجتماعية والتركيز على احتياجات المجتمع
الذي نعيش فيه هي جزء ال يتجزأ من ثقافة البنك.
يدعم بنك الشارقة عدة مؤسسات خيرية وإنسانية وجهات محلية بما في ذلك المؤسسات التي تدعو الى المسؤولية
البيئية والصحة العامة .وغيرها من المؤسسات ،من خالل الرعاية والتبرعات والمساهمات التي بلغت  9مليون
درهم عام .2020
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مبادرات االستدامة :استشراف المستقبل في بنك الشارقة
في رحلته التي بدأت منذ تأسيسه عام  ،1973يستمر بنك الشارقة بترسيخ استراتيجيته التي تتسم باالستدامة،
والمحافظة على ممارساته وسياساته ومبادراته الصديقة للبيئة التي تعد محور تركيزه الرئيسي ،حيث وضع البنك
ستة مبادئ تقوم عليها جميع عملياته ،وهي ُتعرف بالقيمة األساسية ( )PETICQالتي تتجسد في األداء واألخالق
المهنية والشفافية والمبادرة وااللتزام والجودة .ويسعى بنك الشارقة من خاللها إلى تطبيق نهج شامل لتعزيز األعمال،
بدءا ً من موا كبة تطور الموظفين وتوفير الخدمات المالية المتميزة لألفراد والشركات وأيضا ً تأثير األعمال على البيئة.
اتفاقية باريس للمناخ
ّ
تحث الحكومات واألعمال والشبكات
يلتزم بنك الشارقة باألهداف التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ  2016التي
المالية على معالجة التحديات الناتجة عن التقلبات المناخية وتشمل أهدافها تخفيض اإلحتباس الحراري ودعم
الدول حول العالم لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التغييرات المناخية .ويدرك بنك الشارقة أن سالمة ونمو أعماله
يرتبطان بشكل مباشر مع الحيلولة دون ارتفاع وتيرة التغير المناخي ،واإلسهام في المحافظة على البيئة عبر المبادرات
المستدامة .وقد أدى هذا االلتزام إلى إعادة التفكير وتطوير أساليب البنك كافة في تبني األعمال ودعم االستدامة
والبيئة ضمن شبكة أعماله العالمية.
مبادرة “بيئة”
السبل الرئيسية لبنك الشارقة لتطوير ممارساته المستدامة ضمن مجموعة عملياته تكمن في «بيئة» ،حيث
إحدى ُ
تأسست شركة إدارة النفايات البيئية الحائزة جوائز عدة عام  2007بالتعاون مع حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
بهدف تبني جهود إدارة النفايات والتحديات البيئية في منطقة الشرق األوسط .وأثمر تعاون بنك الشارقة مع «بيئة»
عن تحقيق عدد من أهداف االستدامة على صعيد الشركة ،والتي شملت إعادة تدوير الورق والبالستيك المستخدم
في األعمال اليومية وإعادة تدوير النفايات اإللكترونية وعبوات األحبار وغيرها بشكل آمن .وتعد هذه من السياسات
التي ينتهجها البنك في فروعه الـ  6ومقراته الرئيسة وأجهزة الصراف اآللي للبنك ،األمر الذي يساعد البنك في القيام بدور
محوري في تحقيق أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة لالستدامة ،بما في ذلك برنامج رؤية اإلمارات  2021الطموح.
التحول الرقمي
أطلق بنك الشارقة ضمن استراتيجيته في تحقيق االستدامة ،برنامج التحول الرقمي في جميع فروعه بالمنطقة ،حيث
يؤكد البنك أن أية مبادرة بيئية ،مهما كان حجمها ،سيكون لها أثر إيجابي .وهكذا؛ أصبح التحول الرقمي والجهود التي
ينتهجها جميع موظفي البنك جزءا ً ال يتجزأ من استراتيجية البنك .وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ال تزال في مراحلها
األولية ،إال أنها حققت أثرا ً ملحوظا ً في مسيرة تحقيق أهداف البنك ،وذلك من خالل مبادرات كل فرع وتعزيز استخدام
أنظمة البيانات الرقمية وإعادة تدوير األوراق من خالل مجموعة من النقاط المنتشرة في فروع البنك .عالو ًة على ذلك،
قام بنك الشارقة بتعزيز الخدمات اإللكترونية المقدمة لعمالئه الذين يزيد عددهم على  .13.100لقد أسهمت هذه
الخطوة الصغيرة بشكل كبير في الحد من استخدام الورق سنويا ً في بنك الشارقة ،األمر الذي انعكس إيجابا ً من حيث
تأثير البنك على البيئة.

مساهمتنا في عام 2020

نحن في بنك الشارقة وأ كثر من أي وقت مضى  ،ما زلنا ثابتين في اعتقادنا بأن طريقتنا في أداء أعمالنا ال تقل أهمية
عن إنجازاتنا ونجاحنا .وبنا ًء عليه ،فإن نهجنا في مقاربة اإلستدامة ينبع من إدارة أعمالنا بطريقة متوازنة ومسؤولة ،
على أساس قيم النزاهة والمساءلة ،باإلضافة إلى االلتزام بإعتماد التنوع وضم جميع المعنيين في القرارات التي نتخذها
كل يوم .وبما أننا مؤسسة ذات أهداف واضحة ،نتفهم بوضوح أن اإلرث الذي نتركه لألجيال القادمة يتحدد أيضا ً من
خالل تأثيرنا االجتماعي ،تماما ً مثل تأثيرنا االقتصادي.
كما وان البنك شغوف بتدريب وتطوير التعليم لمواطني الدولة ،ويدعم عدة مبادرات في هذا المجال.
وخالل العام  2020وعلى الرغم من التحديات التي فرضها انتشار وباء كورونا ،واصل بنك الشارقة دعمه المجتمعي
واإلنساني على مختلف األصعدة.
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ويدعم البنك مجموعة من المؤسسات بما فيها تلك التي ترعى المبادرات االنسانية مثل جمعية “القلب الكبير”
والتعليمية مثل الجامعة االمريكية في الشارقة ،وجامعة القديس يوسف ،وعددا من المؤسسات التي تركز على
االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة مثل مدينة الشارقة للخدمات االنسانية ومركز النور وجمعية اإلمارات
لذوي اإلعاقة البصرية والكثير غيرها من المؤسسات اإلجتماعية والثقافية.
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اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

 .1التضامن واالنسانية
مؤسسة القلب الكبير حملة «سال ٌم لبيروت»
كان لبنــك الشــارقة شــرف المشــاركة ـفـي حملــة «ســام
بيــروت» االنســانية الكريمــة التــي دعــا اليهــا صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو
المجلــس األع ـلـى حاكــم الشــارقة ،ونظمتهــا مؤسســة «القلــب
الكبيــر» التــي تترأســها قرينــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ،الشــيخة جواهــر
بنــت محمــد القاســمي ،المناصــرة البــارزة لألطفــال الالجئيــن لــدى المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،بهــدف توفيــر اإلغاثــة العاجلــة
لضحايــا االنفجــار المأســاوي الــذي ضــرب مرفــأ بيــروت ـفـي  4أغســطس .2020
وقــد جمــع البرنامــج التلفزيو ـنـي المفتــوح الــذي اســتمر ب ّثــه لمــدة ســاعة ونصــف
الســاعة  30مليونـا ً و  741ألــف درهــم مــن تبرعــات الشــركات واألفــراد ،ممــن لــم
يتــرددوا ـفـي تقديــم الدعــم لصالــح الشــعب اللبنا ـنـي ،وقــد ق ـدّم بنــك الشــارقة 5
مالييــن درهــم لدعــم المبــادرة.
مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
نفتخــر ـفـي بنــك الشــارقة بإلتزامنــا تجــاه مدينــة الشــارقة
للخدمــات اإلنســانية بموجــب اتفاقيــة تعــاون تــم
توقيعهــا ـفـي نوفمبــر  2019بيــن ســمو الشــيخة جميلــة
بنــت محمــد القاســمي مديــر عــام مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية والســيد
فــاروج نركيزيــان الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بنــك الشــارقة ،للمســاهمة ماديـا ً
في بناء يتضمن المشروع  ١٧مبنى تتمثل في مباني تعليمية وتأهيلية وخدمية
للفئــة المســتهدفة باإلضافــة إ ـلـى البنيــة التحتيــة مــن طــرق ومرافــق ومســاحات
مفتوحــة لألنشــطة والتنســيق الخارجــي .وقــد خصــص بنــك الشــارقة المدينــة
بدعــم ســنوي بمبلــغ  3مليــون درهــم ع ـلـى مــدى العشــر ســنوات المقبلــة .تنبــع
ـك لمبــادئ المســؤولية
شــرا كتنا مــع المؤسســة مــن إدراك القائميــن ع ـلـى البنـ ِ
المجتمعيــة مــن خــال دعــم جهــود المؤسســة لتوفيــر بيئــة تعليميــة رائــدة
لمناصــرة واحتــواء وتمكيــن طــاب المدينــة مــن أصحــاب الهمــم.

مركز النور لتدريب وتأهيل األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة
يؤمــن بنــك الشــارقة بــأن التعلّــم حـ ّـق لــكل إنســان ،ولذلــك
فنحــن نفتخــر بالشــرا كة الطويلــة األمــد والمســتمرة مــع
مركــز ال ّنــور للتدريــب التــي تهــدف نشــاطاته ا ـلـى الدفــع
لمزيــد مــن التســامح وقبــول اآلخــر ـفـي مجتمعنــا .هــذا العــام ونتيجــة للوبــاء
والمخــاوف الصحيــة  ،كان مــن الضــروري لمؤسســة النــور شــراء حافلــة لنقــل
الطــاب والموظفيــن إ ـلـى المركــز بأمــان .ســاهم بنــك الشــارقة بحافلــة 25
را كب ـا ً مقابــل  166،500درهــم باإلضافــة إ ـلـى  100،000درهــم لتطويــر الطــاب
والمعــدات الخاصــة.
وزارة الداخلية – جمعية ساعد
ـفـي اطــار اســهاماته ع ـلـى مســتوى المبــادرات المجتمعية،
شــارك بنــك الشــارقة كشــريك اســتراتيجي لجمعيــة
ســاعد ـفـي تنظيــم سلســلة مــن المبــادرات اإلنســانية
والحمــات المروريــة وحمــات التوعيــة عبــر وســائل
التواصــل اإلجتماعــي ونشــر المطبوعــات خــال العــام ،2020
وذلك برعاية وزارة الداخلية و مديرية المرور و الدوريات.
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الحملة الثانية ( :حياتك أمانة) لم تطبق نظرا لوجود جائحة كورونا.
الحملة الثالثة ( :صيف مروري آمن)  ،بدأت في شهر يونيو ولمدة ثالثة أشهر.
الحملة الرابعة ( :السالمة المرورية لطلبة المدارس)
 .2مبادرة «شكرا ً لخط الدفاع األول»  ،في شهر مايو 2020
تقديــرا للمجهــود الــذي قامــت بــه الكــوادر الطبيــة والشــرطية مــن بدا يــة تفشــي
جائحــة كورونــا وحتــى اآلن  ،نظمــت جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث المرويــة
مبــادرة ثنــاء وتقديــر للتعبيــر عــن العرفــان والوفــاء لجميــع الوحــدات الميدانيــة
لدورهــا ـفـي مجابهــة فيــروس كورونــا وذلــك بالتعــاون مــع مديريــة المــرور
والدوريــات وبرعايــة كريمــة مــن شــركاء الجمعيــة وع ـلـى رأســهم بنــك الشــارقة.
 .3مبــادرة «شــكرا أبطالنــا» لإلحتفــاء بخــط الدفــاع األول مــن الــكادر الشــرطي
بمناســبة اليــوم الوطنــي الــ ،49ـفـي شــهر ديســمبر .2020
 .4المبــادرة الخيريــة النوعيــة «أهلكــم  ..أهلنــا» لمســاعدة األســر ذوي
الدخــل المحــدود.
ت
نظمــت جمعيــة ســاعد بالتعــاون مــع الهــال األحمــر اإلمارا ــي ومديريــة المــرور
والدوريــات بالقيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي مبــادرة إنســانية خيريــة لمســاعدة
األســر المتضــررة مــن جائحــة كورونــا ،وذلــك تحــت مظلــة حملــة ( 100عمــل
إيجا ـبـي) التــي أطلقتهــا وزارة تنميــة المجتمــع احتفــاءا باليــوم العالمــي للعمــل
اإلنســاني الــذي يوافــق  19أغســطس مــن كل عــام ضمــن المبــادرة التــي أطلقتهــا
الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي نائــب رئيــس اإلتحــاد الدو ـلـي للناشــرين،
بهــدف تعميــم فعــل الخيــر وتعزيــز قيــم التســامح والتضامــن االجتماعــي
وللتأكيــد ع ـلـى ثقافــة التعــاون والمحبــة ع ـلـى مســتوى الدولــة والمنطقة و العالم.
 .5إصــدار كتــاب “شــكرا خــط دفاعنــا األول” للعــام  2020نشــر التوعيــة المروريــة
ع ـلـى وســائل التواصــل االجتماعــي للجمعيــة
الحوار الثقافي اإلماراتي  -الفرنسي 2020
ً
يفتخــر بنــك الشــارقة الــذي يعــد مؤيــدا ً كبيــرا للحــوار الثقا ـفـي
المتبــادل ،بكونــه الشــريك الرئيســي للســفارة الفرنســية
برعايــة فعاليــات الحــوار الثقا ـفـي اإلمارا ـتـي  -الفرنســي 2020
الــذي ينظمــه المعهــد الفرنســي لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،فمــن خــال هــذه الشــرا كة يؤكــد بنــك الشــارقة التزامــه بنشــر المعرفــة
وتبــادل الخبــرات واالرتقــاء بالتنــوع والموازنــة بيــن التــراث واالبتــكار والتســامح.
مبادرة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة
تمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أ كثــر مــن  94بالمائــة مــن جميــع
الشــركات العاملــة ـفـي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتلعــب تلــك الشــركات
دورا ً مهمـا ً ـفـي معظــم االقتصــادات ،مــن خــال توفيــر فــرص العمــل والمســاهمة
ـفـي التنميــة االقتصاديــة العالميــة .واألهــم مــن ذلــك ،أن الشــركات الصغيــرة
هــي قلــب معظــم المجتمعــات .تزودنــا الشــركات الصغيــرة بأكثــر مــن مجــرد
ســلع وخدمــات ،فهــي تخلــق فــرص عمــل وتمكّــن الطاقــات الشــابة والطموحــة
داخــل المجتمعــات .وع ـلـى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا تلــك الشــركات،
اال انهــا واجهــت العديــد مــن التحديــات بســبب جائحــة  19-Covidمــا اســتلزم
توفيــر الدعــم لهــا للمســاعدة ع ـلـى الصمــود .فهــي عانــت مــن التدفقــات النقديــة
المتوقفــة والمبيعــات المنخفضــة وانخفــاض القــوى العاملــة لديهــم .ـفـي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ،يعــد دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أولويــة
للحكومــة االتحاديــة كجــزء مــن سياســتها لتنويــع االقتصــاد الوطنــي وخلــق
فــرص العمــل .هــذه أيضـا ً مــن أولويــات بنــك الشــارقة ولذلــك أطلقنــا ـفـي يوليــو
 2020حملــة لتقديــم منحــة ألر بــع شــركات صغيــرة ومتوســطة بقيمــة 25،000
درهــم لــكل منهــا وقــد تــم اختيــار المرشــحين والفائزيــن مــن خــال التصويــت
ع ـلـى منصــات التواصــل االجتماعــي لبنــك الشــارقة .نحــن فخــورون بوقــوف
أبنــاء المجتمــع ـفـي الدولــة لدعــم مبادرتنــا  ،SaveTheSmallGuys#فهــم قامــوا
بترشــيح مــن يســتحق والتصويــت لهــم ونحــن اســتجبنا.

مسابقة الفن من أجل اإلمارات العربية المتحدة لدعم أصحاب المواهب
انطلقــت مســابقة الفــن مــن أجــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة ـفـي نوفمبــر 2020
ع ـلـى منصــات التواصــل االجتماعــي لبنــك الشــارقة بهــدف دعــم الفنانيــن
واالســتمرار بتشــجيع االبتــكار واإلبــداعُ .طلــب مــن متابعــي وســائل التواصــل

االجتماعــي لبنــك الشــارقة التعبيــر عــن إمتنانهــم لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة كل بطريقتــه الخاصــة  ،مــن خــال ابتــكار أي شــكل مــن أشــكال
الفــن ،وفقـا ً لموضــوع محــدد وهــو “أمــة التقــدم” .شــارك الشــعراء بمــا ابتدعــت

أقالمهــم ،والرســامون بأبهــى اللوحــات ،كمــا شــارك الموســيقيون المقطوعــات
الموســيقية المبتكــرة ،وكلهــا تعبــر عــن حبهــم لإلمــارات .اختــار بنــك الشــارقة

تســعة مرشــحين مــن بيــن المئــات مــن المشــاركين حيــث تـ ّـم نشــر أعمالهــم
ع ـلـى وســائل التواصــل االجتماعــي للبنــك .وبعــد عمليــة تصو يــت عبــر منصــات

التواصــل االجتماعــي للبنــك ،تــم اعــان ثالثــة فائزيــن كل بمنحــة قدرهــا
 15000درهــم إمارا ـتـي لتنميــة مواهبهــم وأحالمهــم الفنيــة .إن أمتنــا نتــاج رؤ يــة

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

البرامــج المتوفــرة عــن بعــد مثــل:

 oدورات تدريبية الكترونية عبر برنامج Intuition
 oمساهمات عينية لمتابعة الدراسة

مساهمات اخرى

يركــز بنــك الشــارقة ع ـلـى المحافظــة ع ـلـى البيئــة المحليــة ،ويؤمــن بــأن

الخطــوات والتغييــرات مهمــا كانــت صغيــرة تحــدث فرقــا كبيــرا .كمــا وينشــط
البنــك ـفـي دعــم التوعيــة االجتماعيــة والتقــدم محليــا مــن خــال عضويتــه

ومشــاركته ـفـي عــدة مؤسســات تركــز اهتمامهــا ع ـلـى نشــر الوعــي حــول البيئــة
وحوكمــة الشــركات ـفـي المنطقــة.

 .4الرعاية

ان البنك هو راع مؤسس وداعم رئيسي في:

وحلــم مؤسســيها الرائديــن ،ومنهــم عهدنــا بتقديــم الدعــم المســتمر الصحــاب
المواهــب ممــن يتملكــون رؤ يــة فريــدة تجعلهــم يتم ّيــزون ـفـي العالــم.

مؤسسة حوكمة الشركات

لقــد تعــاون بنــك الشــارقة مــع مؤسســة حوكمــة
منــذ إنشــائها .ومــن خــال قيمهــا األساســية

 .2التعليم
جامعة القديس يوسف – دبي

قــام البنــك بتقديــم  10منــح دراســية بمــا مجموعــه

 552،000درهــم ،لرعايــة طــاب اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المنتســبين ا ـلـى كليــة الحقــوق والترجمــة ـفـي
جامعــة القديــس يوســف – د ـبـي ،ممــا يــدل ع ـلـى دور بنــك الشــارقة ومســاهمته
ـفـي تعزيــز الدرا يــة القانونيــة للجيــل اإلمارا ـتـي الشــاب.

 .3برامج تدريبية وتطوير الموظفين
تماشــيا مــع نهجنــا التطو يــري ،نبــذل قصــارى جهدنــا لنكــون هادفيــن بالطريقــة
التــي ندعــم بهــا موظفينــا ع ـلـى جميــع المســتويات ،وبشــكل أ كثــر تحديــدا ً مــن

خــال صقــل المهــارات .وهــذا يشــمل التركيــز ع ـلـى التعلــم المســتمر والتدريــب
والتطو يــر المســتمر .وهــذا يعنــي أيض ـا ً تعزيــز مشــاركة موظفينــا مــن خــال

تمكينهــم مــن فــرص التعلــم والنمــو وقيــادة التغييــر .خــال العــام 2020
وبســبب تفشــي وبــاء كورونــا ،إقتصــرت المبــادرات التعليميــة والتدريبيــة ع ـلـى

المتمثلــة ـفـي الموثوقيــة والموضوعيــة واالحتــراف واالحتــرام والصــدق،
ُتعــرف حوكمــة َبالعمــل مــع فــرق العمــل الوطنيــة واإلقليميــة ـفـي تطو يــر
أطــر عمــل حوكمــة الشــركات ذات الصلــة إقليمي ـا ً والتــي تســاعد ع ـلـى تعزيــز

التواصــل المح ـلـي والحــوار حــول السياســات .عملــت حوكمــة كجســر طبيعــي
للمؤسســات التــي تعــزز حوكمــة الشــركات ـفـي المنطقــة.
مبادرة بيرل

بــدأ بنــك الشــارقة شــرا كته مــع “مبــادرة بيــرل” منــذ العــام

 2011إلنشــاء دراســة جــدوى لتحســين حوكمــة الشــركات
والشــفافية والمســاءلة ـفـي المؤسســات الخليجيــة ،عبــر مختلــف

محــاور البرامــج“ .مبــادرة بيــرل” هــي منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة رائــدة ـفـي

منطقــة الخليــج ،أنشــأها قــادة األعمــال الخليجيــون ومكتــب األمــم المتحــدة
للشــرا كات لتبنــي بشــكل جماعــي اعتمــاد معاييــر أع ـلـى ـفـي حوكمــة الشــركات
والمســاءلة والشــفافية لتعزيــز االبتــكار ،خلــق الفــرص وتعزيــز القيــم ـفـي مجــال
األعمــال ـفـي منطقــة الخليــج .تجمــع “مبــادرة بيــرل” ،مــن خــال برامجهــا
الرائــدة ،صنــاع القــرار ـفـي قطــاع األعمــال والحكومــة والمجتمــع المد ـنـي لتبــادل

أفضــل الممارســات والمســاعدة ـفـي تعظيــم الفــرص االقتصاديــة المتاحــة
للشــركات ـفـي المنطقــة .تســاعد “مبــادرة بيــرل” أيض ـا ً طــاب الجامعــات ـفـي

منطقــة الخليــج ع ـلـى تحديــد وتبنــي أخالقيــات قو يــة ـفـي حياتهــم المهنيــة ـفـي
المســتقبل .شــارك بنــك الشــارقة بشــكل فعــال ـفـي عقــد جلســات التعهــدات

التجاريــة التــي ترفــع مســتوى الوعــي حــول أطــر حوكمــة الشــركات اإلقليميــة،

مــع دعــوة قــادة األعمــال والطــاب لتبــادل األفــكار حــول الممارســات
التنظيميــة األخالقيــة والتواصــل مــع الشــخصيات البــارزة ـفـي الصناعــة .منــذ
عــام  ،2011وبدعــم مــن شــركائها مــن الشــركات ،بمــا ـفـي ذلــك بنــك الشــارقة،
انخرطــت “مبــادرة بيــرل” مــع أ كثــر مــن  12000مــن قــادة األعمــال ـفـي مختلــف

القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة باإلضافــة إ ـلـى دعمهــا ألكثــر مــن  8300طالــب ـفـي

جميــع أنحــاء دول الخليــج.

يبقى التزامنا لجميع هذه المنظمات على
اساس المدى الطويل .ويدعم بنك الشارقة
عدة نشاطات أخرى خاصة بالتعليم والخدمات
االنسانية من خالل رعايته لعدة نشاطات
رياضية ،تعليمية ،وانسانية وحمالت التوعية
التي تهم المجتمع بشكل عام.

الصــور مأخــوذة مــن مقرات بنك الشــارقة

ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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 .1حمالت التوعية المرورية الموحدة للعام 2020
ضمــن الخطــة الموحــدة ع ـلـى مســتوى الدولــة للســامة المروريــة اســتجابة
لحــرص واهتمــام القيــادة الرشــيدة للتقليــل مــن الحــوادث المروريــة ،تــم اعــداد
خطــة عمــل ســنوية للتوعيــة مــن خــال توزيــع منشــورات وعمــل محاضــرات
توعويــة للعمــال و للطلبــة و لســائقي المركبــات.
الحملــة األو ـلـى ( :للمشــاة حــق ـفـي عبــور الطريــق)  ،بــدأت ـفـي شــهر ينايــر 2020
ولمــدة ثالثــة اشــهر.

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ــن

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة

لـ ـج ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس

اإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة

الـ ـ ـم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات

تـقـريـر الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة
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