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االستجابة لجائحة
كوفيد19-
األولوية لرفاهية موظفينا وعمالئنا والمجتمعات
التي نعمل ضمنها
خالل  ،2020كان لجائحة كوفيد 19-أثر غير مسبوق على األفراد واألعمال واالقتصادات حول العالم .في كل قطاع أعمال وموقع جغرافي ،شهدنا اضطراباً
وتغييراً واسع النطاق في ديناميكيات السوق ،وسالسل التوريد ،وممارسات األعمال ،والرقمنة ،واألعراف االجتماعية ،ومعايير الصحة والسالمة وغير ذلك الكثير.
منذ فبراير  ،2020اتخذ بنك أبوظبي األول إجراءات استجابة للجائحة كانت استباقية وحاسمة لحماية أعمالنا ومساهمينا وموظفينا وعمالئنا ،وقد تصرف البنك
طيلة العام بعد ذلك بحكمة وبصيرة وتركيز بغية ضمان صحة وسالمة الموظفين والعمالء ،والعمل في نفس الوقت على تسريع وتيرة التحول الرقمي للحفاظ
على استمرارية الخدمات واستدامة التشغيل.
دليال يشهد على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التعافي ،وترسيخ ثقافتنا المؤسسية ،واإليمان بأننا نستطيع بمشاركة المساهمين
كان هذا األداء طيلة 2020
ً
والعمالء والموظفين التغلب على أي تحديات.

بالنسبة لموظفينا
نفذنا برنامج واسع للعمل من المنزل مع تطبيق
• ّ
سياسات عمل مرنة شملت غالبية موظفينا والتقنيات
والدعم

•طبقنا مجموعة من تدابير اإلغاثة المالية وفق خطة
الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة* الصادرة عن
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

وفرنا اختبارات اإلصابة بفيروس كوفيد 19-للموظفين
• ّ
إضافة إلى لقاحاته ،من خالل االرتباط والتواصل مع
الهيئات الصحية

•نفذنا تأجيل السداد للقروض المصرفية ومستحقات
بطاقات االئتمان ،وكذلك اعفاء العمالء من الرسوم
المصرفية

•تيسير االستشارات مع األطباء عبر الهاتف  /الفيديو

•نفذنا تدابير الصحة والسالمة على نطاق واسع في
كل الفروع ،إضافة إلى التعقيم وقياس درجات حرارة
الموظفين والعمالء والزوار

•وضعنا تدابير الصحة والسالمة الشاملة في مقار
البنك والمكاتب والفروع ،بما في ذلك قياس درجات
الحرارة للموظفين والعمالء والزوار ،وااللتزام بالتباعد
االجتماعي ،وتعقيم المرافق والمنشآت
•طبقنا برامج رفاه الموظفين الجدد

•تأمين موارد الصحة والرفاه على شبكة اإلنترنت من
خالل مبادرة  FAB Caresللرعاية
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بالنسبة لعمالئنا

•استفدنا من منصاتنا الرقمية لتوفير الخدمات المصرفية
باستمرار من دون توقف ،إضافة إلى المنتجات والحلول
المبتكرة

بالنسبة للمجتمعات التي نعمل
ضمنها
•التبرع بمبلغ مليون درهم إماراتي لمؤسسة اإلمارات
لتوفير االحتياجات األساسية لألسر محدودة الدخل
والمجتمعات قيد الحجر الصحي

•التبرع بمبلغ مليون درهم إماراتي للهالل األحمر
اإلماراتي ،وتقديم نحو  50,000وجبة غذائية
للمحتاجين خالل شهر رمضان المعظم ،ومبلغ مليون
درهم إماراتي لتغطية احتياجات العيادات الطبية في
كل أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة

بالنسبة لمساهمينا
•تكرار معدالت االتصال والتواصل مع المستثمرين،
واطالعهم على أحدث المعلومات الشاملة عن األداء
التشغيلي والمالي للبنك وكذلك االقتصاد اإلماراتي،
من خالل مجموعة من القنوات الرقمية
•عقد أول اجتماع سنوي عام هجين

•التبرع بمبلغ  5ماليين درهم إماراتي لوزارة التربية
والتعليم لتوفير أجهزة البتوب للطالب اإلماراتيين

•عززنا أنشطة األمن السيبراني والمراقبة ومنع االحتيال
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