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االستدامة

بنك واحد،
رؤية واحدة ،فريق واحد
وضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم
االستدامة على رأس برامجها الوطنية ،بما في
ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة.

“ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين
مفهوم االستدامة في ثقافته
المؤسسية وبممارسة أعماله بطريقة
مسؤولة ،وأن يدرج ذلك على رأس
قائمة أولوياته”.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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10مبادىء

مؤشر ستاندرد
آند بورز/حوكمة

يلتزم بنك أبوظبي األول بموائمة استراتيجيته
وعملياته مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة

صنف بنك أبوظبي األول ضمن أول
 10مؤسسات في المؤشر للعام 2017

وباعتبارنا أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية
المتحدة؛ يتعين علينا دعم أهداف االستدامة في
الدولة تماشياً مع رؤية اإلمارات  ،2021األجندة
الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ،2030-2015الرؤية االقتصادية  2030إلمارة
أبوظبي ،و"أهداف التنمية المستدامة" 2030
التي تم تطويرها من قبل األمم المتحدة.
ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين مفهوم
االستدامة في ثقافته المؤسسية وبممارسة
أعماله بطريقة مسؤولة ،وأن يدرج ذلك على رأس
قائمة أولوياته .كما نولي أهمية كبيرة لألهداف
البيئية واالجتماعية والحوكمة ونحرص على أن
تتماشى ممارسات أعمالنا وأداء االستدامة لدينا
مع "أهداف التنمية المستدامة" العالمية والبالغة
 17هدفاً تم تطويرها من قبل األمم المتحدة،
والتي تحدد أهم األولويات والطموحات التي
يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام .2030
ونسعى من خالل إطالق حملة "ننمو معاً " إلى
إظهار التزاماتنا وعلى تطوير استراتيجية لضمان
تحقيق توازن ضمن األسس الثالثة الرئيسية
لالستدامة في البنك ،والمتمثلة في العنصر
البشري وكوكب األرض واألرباح ،باإلضافة إلى
األعمال المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

ولضمان التزامنا بأفضل الممارسات ،سيعتمد
بنك أبوظبي األول على عدة أطر عالمية إلعداد
التقارير الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة،
بما في ذلك المبادرة العالمية إلعداد التقارير
( ،)GRIمعيار آيزو  14064-3للتحقق من انبعاثات
الغازات الدفيئة ،مبادئ االتفاق العالمي لألمم
المتحدة ،مبادئ خط االستواء ،ومبادئ السندات
الخضراء المعتمدة من قبل االتحاد الدولي
لألسواق المالية.

إنجازات عام 2017

وخالل عام  ،2017قامت أكثر من  6,300شركة
تمثل ما يقارب  %55من القيمة السوقية العالمية
باإلفصاح عن بياناتها البيئية لمشروع الكشف عن
انبعاثات الكربون وذلك بهدف الحصول على
تقيم
تقييم مستقل حول منهجية التصنيف التي ّ
مستوى وعي ومعرفة الشركة بالقضايا البيئية،
والمنهجية التي تتبعها في إدارتها ،والتقدم الذي
تحققه في مجال اإلشراف البيئي .ونتج عن
استجابة بنك أبوظبي األول لقضية مواجهة التغير
المناخي حصوله على تصنيف  A-لعام  2017من
قبل منصة الكشف البيئي العالمية لينتقل من
مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة ،وذلك تقديراً
اللتزامنا بمواجهة هذا التغير والحد من آثاره.
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االستدامة (تتمة)

ساهم موظفونا عام 2017
في مبادرة "كان ياما كان"
للتبرع بالكتب.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

“حصل البنك على تصنيف " "A-من قبل مشروع
الكشف عن انبعاثات الكربون لينتقل من
مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة”.
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2,500

كتاب تبرع بها موظفو بنك أبوظبي
األول من جميع أنحاء اإلمارات

2018

عام زايد :سيقوم البنك بالتركيز على
اتمام المبادرات المتعلقة باالستدامة

كما أننا أصبحنا في عام  2017البنك اإلماراتي
الوحيد الذي قام بالتوقيع على مبادئ االتفاق
العالمي لألمم المتحدة ،والذي يعد أكبر مبادرة
استدامة اجتماعية للشركات على مستوى العالم،
والتي وقع عليها أكثر من  12,000شركة من
 170دولة .وبالتوقيع على هذه االتفاقية ،يلتزم
بنك أبوظبي األول بالعمل على مواءمة عملياته
واستراتيجياته مع المبادئ العشرة للميثاق
العالمي لألمم المتحدة ،والتي تشمل حقوق
اإلنسان وأنظمة العمل والبيئة ومكافحة الفساد،
وأن يتخذ البنك اإلجراءات التي من شأنها أن تعزز
األهداف المجتمعية.
وقد ُصنف بنك أبوظبي األول ضمن أفضل
عشر مؤسسات في مؤشر ستاندر أند بورز
للمعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة للعالم
العربي والذي يوفر مقياساً لألداء التنظيمي
اإلجمالي من خالل ربط نجاح األسهم بمؤشرات
المعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة.
كما يشارك بنك أبوظبي األول في عدد من
لجان االستدامة الوطنية وفرق العمل ،مثل
مجلس اإلمارات للتغير المناخي والبيئة ،واللجنة
االستشارية لبرامج مؤسسة اإلمارات حول
المشاركة المدنية ،واللجنة الفنية المعنية بالتنمية
الخضراء وتغير المناخ التابعة لوزارة التغير المناخي
والبيئة ،ولجنة التمويل المستدام كجزء من إعالن
دبي واللجنة الفنية للقمة العالمية لطاقة
المستقبل .2018

ونظراً للعالقات الوطيدة التي تجمعنا مع
الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة.
فإننا قادرين على تقديم المشورة حول تحويل
سياسات ومبادرات مجتمع األعمال اإلماراتي
إلى إنجازات.

المبادرات المجتمعية

ساهم موظفونا عام  2017في مبادرة
"كان ياما كان" للتبرع بالكتب ،والتي تهدف إلى
إنشاء مكتبات ثابتة ومتنقلة لألطفال القاطنين
في المناطق التي يصعب فيها الحصول على
الكتب نتيجة ظروف اجتماعية أو طبيعية أو بسبب
االضطرابات والحروب .وفاقت تبرعات الموظفين
التوقعات؛ حيث تجاوز إجمالي الكتب التي تم
التبرع بها من قبل فروع البنك المنتشرة في الدولة
 2,500كتاباً .
وشارك بنك أبوظبي األول مصر في مجموعة من
المبادرات المجتمعية خالل عام  ،2017بما في
ذلك جمع التبرعات للمدارس ،إلى جانب حمالت
التبرع بالمالبس الشتوية لصالح أربعة مالجئ
لأليتام خالل شهر رمضان المبارك .ويعمل فريق
رواد االستدامة في بنك أبوظبي األول مصر
باستمرار على تقديم إرشادات للموظفين حول
أفضل السبل لتخفيض استهالك الطاقة والمياه
وإنتاج النفايات ،باإلضافة إلى التشجيع على
ممارسات إعادة التدوير .كما تم تركيب مصابيح
استشعار الحركة في مباني البنك بهدف توفير
استهالك الطاقة.

رؤيتنا للعام القادم

ومع بداية عام  2018الذي يحمل شعار "عام زايد"؛
سنواصل التركيز على مبادرات االستدامة
األساسية ،والتي تشمل تحليل األهمية النسبية
(المادية) ،ورصد وإعداد التقارير حول أداء
االستدامة .كما سنقوم بإطالق برنامجاً للتواصل
مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا بهدف التعرف
على كيفية تلبية احتياجات وتوقعات عمالئنا
والمستثمرين وكوادرنا الوظيفية .باإلضافة إلى
ذلك ،سنقوم بمتابعة المبادرات جنباً إلى جنب
مع مؤسسة اإلمارات التي ستتولى تقديم
مساهمات ملموسة وإيجابية للمجتمع اإلماراتي.

“ويكمن هدف بنك أبوظبي
األول على المدى البعيد
في النمو بقوة في مسيرته
لتحقيق االستدامة ،وتطبيق
أفضل الممارسات في
هذا المجال”.

