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 نبذة عن هذا التقرير

كة أمـالك للتمويـل حيث يسلط الضوء عىل أنشطة  كات لشر ّ بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر ي
هذا أول تقرير معن 

ي الجوانب البيئية واالجتماعية، ب
 
كة وأدائها ف ي الشر

 
اإلضافة للحوكمة. يهدف التقرير لتقديم لمحة عامة عن االستدامة ف

امنا وأدائنا، حيث  اتيجيتنا والتر  منظم حول إطار عمل االستدامة الخاص بأمالك للتمويل وبالقضايا األكتر صلة  أنهاستر

كة ويربط اهتمامات االستدامة بأنشطة األعمال األساسية التقليدية.   بأصحاب المصلحة القيمي   للشر

 

 ة المشمولة بالتقريرالفت  

ة و  ٢٠٢٠ديسمتر  ٣١يناير وحنر  ١يغطي هذا التقرير السنة التقويمية من  ي تلك الفتر
 
 تم توفت  بعضيويركز عىل األنشطة ف

ورة  .المعلومات من السنوات السابقة عند الض 

 

 المبادئ التوجيهية لإلبالغ

 ألهداف التنمية المستدامة ورؤي
ً
باإلضافة لدليل اإلبالغ عن  ٢٠٢١ة اإلمارات العربية المتحدة تم إعداد هذا التقرير وفقا

ي المالي  سوقلالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية  امنا بالشفافية، وتمت صياغته باستخدام أفضل  دبر كجزء من التر 

 .الممارسات الدولية إلعداد التقارير

 

 حدود التقرير

ي 
 
كات التابعة يغطي هذا التقرير عمليات أمالك للتمويل ف اإلمارات العربية المتحدة فقط حيث أن البيانات الواردة من الشر

والعمالء والمقاولي   والموردين الخارجيي   ال يتم تضمينها ما لم يتم تحديد ذلك ويتم التعبت  عن البيانات المالية بالدرهم 

ي 
 .اإلمارابر

 

 تعليقات

 التعليقات ونسىع جاهدين لتحسي   تقارير 
ً
 .نا لذلك نرحب بأي مالحظات قد تكون لديكم بشأن تقدمنا وطموحاتنانقدر دائما

 

 

ي 
وب  يد اإللكتر   Corpcomm@amlakfinance.com التر

  04427 4656الهاتف: 

 

 

  

mailto:Corpcomm@amlakfinance.com
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 مقدمةال -1
 كالنبذة عن أم 1-1
 

عقاري بمنطقة الشـرق األوسـط، دأبت منذ تأسيسـها فـي نوفمبـر ( هـي شـركة رائـدة فـي قطـاع التمويـل ال. ك للتمويـل ش..م.عالأمـ

ة متطلباتهم ، بهـدف تلبياإلسالميةبمنتجـات وحلـول تمويـل عقـاري مبتكـرة ومتوافقـة مـع الشـريعة  عمالئها علـى تزويـد  2000

 .ومواكبـة التطـورات المتسـارعة فـي السـوق

 

ي اإلما
 
ي ف ي دبر

 
ي عام رات العربية المتحدة تأسست أمالك للتمويل ف

 
  2000ف

ً
كة مساهمة خاصة وفقا كات  كشر لقانون الشر

كة مساهمة عامة و لدولة اإلمارات. االتحادي  كة إل شر ترخيصها من قبل مضف اإلمارات العربية ومن ثم تم تحويل الشر

ي عام 
 
كة تمويل ف ي المملك2004المتحدة المركزي كشر

 
عت أمالك للتمويل وجودها ف ي عام . وسَّ

 
 2006ة العربية السعودية ف

كة أمالك للتمويل العقاري  ي شر
 
ي عام وافتتحت من خالل االستثمار ف

 
ي مض ف

 
، حيث يعمل تحت 2007أول مكتب دولي لها ف

 .اسم أمالك للتمويل مض ..م.م

 

ي لمستثمرين للعمالء واتقدم أمالك للتمويل مجموعة من الحلول والمنتجات المالية المخصصة 
 
العقار قارات الجاهزة و العف

ة تحت اإلنشاء   الحتياجات عمالئها و عىل والقدرة الالزمة . توفر أمالك الختر
ً
 قديمتإدارة المعامالت والتمويل المصمم خصيصا

 . عالو أصحاب العمل الخاصمنتجات وتمويل قطاع مبتكرة للأفكار 
 
 فريدة إلدارة الممتلكات  ة

 
عىل ذلك، تقدم أمالك حلوال

ي 
 
ة ف ات التشغيلية بشعةوختر اكل حيث أنها تركز بشكٍل أساسي عىل أنشطة التمويل واالستثمار القائمة عىل هي ،إجراء التغيت 

يعة اإلسالمية وضمن أحكام وتطبق والمضاربة والوكالة والمشاركة.  والمرابحةمثل اإلجارة   ألحكام الشر
ً
كة وفقا أنشطة الشر

 .ومذكرة التأسيسنظامها األساسي 

 

اتيجيةأمالك للتمويل  اتبعت ي عام  أعمال استر
 
ي  2014حكيمة بعد االنتهاء من إعادة الهيكلة المالية الناجحة ف

 
وهي اآلن ف

كات من تحقيقو لمساهميها.  المقدمة مكانة جيدة للعمل من أجل التعزيز المستمر للقيمة  تمكن أمالك للتمويل األفراد والشر

ي ا
 
ي امتالك عقار ف

 
إلمارات العربية المتحدة من خالل مجموعة متنوعة من حلول التمويل العقاري أهدافهم المتمثلة ف

مي   بتقديم مساهمة إيجابية ليس فقط لعمالئنا   
ي ككل ،المخصصة اليوم. ال نزال ملتر

 للمجتمع اإلمارابر
ً
 .ولكن أيضا

 

 . جازات شهادة عىل الخدمات هذه اإلنحيث تعتتر حصلت أمالك للتمويل عىل عدد من الجوائز المرموقة عىل مر السني  

ي تقدمها االرائدة 
كةالنر وائزنا السابقة تشمل بعض جو القيم المؤسسية الدؤوبة والجهود المستمرة نحو االبتكار. إضافة إل  ،لشر

 :ما يىلي 

  ٢٠١٨الجائزة العالمية اإلسالمية لألعمال لعام 

  ي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ٢٠١٩ - ٢٠١٥عالمة غرفة دبر

 يعة لعام  أفضل كة تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشر  ٢٠١٩شر

  ٢٠١٩أفضــل شــركة تمويــل إسالمي فــي مجــال المســؤولية االجتماعية فــي دولــة اإلمارات لعام 

  ي التمويل اإلسالمي
 
 االبتكار المالي ف
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 رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا المؤسسية 1-2
 

 رؤيتنا 
ي اإلمارات العربية المتحدة مؤسسة التمويل نكونأن "

 ".العقاري المتخصصة والمكرسة لخدمة العمالء ف 

 

  رسالتنا

ي احتياجات عمالئنا ، مع تعزيز القيمة لصالح المساهمي   وتنمية موظفين" دة بما يلنر
 ".اتقديم حلول مالية مالئمة ، معَّ

 

 قيمنا المؤسسية
    

 مركزية العميل  خلق القيمة     رعاية الموظفي 

  بتكاراال  اهة  المسؤولية االجتماعية   الت  
  

                  

 

 مركزية العميل

جوهــر كل مــا نقــوم بــه؛ نســىع بــكل طاقتنــا نحــو تحقيــق التميــز فــي خدمــة العمـالء مــن خـالل توفيــر  هو  تلبيــة احتياجــات العمـالء

الء ء إلـى مفهـوم و ال ناسـب، بكفـاءٍة عاليـة وبنهـٍج متسـق. هدفنـا تحويـل رضـا العمخدمــة متفوقــة لعمالئنا فـي الوقـت الم

 .ومســاندة

 

 االبتكار

ــر اإلبداعي واالبتكاري يندعــم ونلهــم االبتكار فــي مــكان العمــل فــي إطــار أهدافنــا لبنــاء قدراتنــا التنظيميــة وتعزيــز قدرتنــا علــى التفك

 .تعــاون واالستعداد للعمــلوال

 

 خلق القيمة

اتنــا  روح و نســىع جاهديــن لخلــق القيمــة للمســاهمي   والعـمالء والمسـتثمرين والمجتمـع بشـكل عـام. كمـا نهــدف إلــى توظيــف ختر

 .ســاهمينا فــي الوقــت نفســهلــة لدينــا لتحقيــق النمــو المســتدام لشــركتنا، ولخدمــة مصالــح ماالبتكار المتأّص 

 

اهة ز  التز

اهة حيث نحرص علــى توفيــر بيئــة عمــل تتميــز بالصــدق واإلنصاف وأعلــى المعاييــر  تلتـزم أمـالك بالحفـاظ علـى ثقافة الت  

 .األخالقية. نحــن فخــورون بعالقاتنا القائمـة علـى الثقـة مـع مسـاهمينا

 

ز   رعاية الموظفي 

 
ّ
 بتعزيـز رفاهيتهم وتوفيـر فـرص التدريـب والتنميـة المهنيـة والشـخصية لهــم. كمــا نســىع جاهديــن نقـد

ً
م دائمـا ر موظفينـا ونلتر 

 .لتحســي   بيئــة عملنــا وتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة

 

 المسؤولية االجتماعية

مون بالمسـاهمة والسـوق والمجتمـع والبيئـة جـزء أساسـّي المشــاركة فــي المبــادرات الداعمــة لمــكان العمــل   مـن أعمالنا. نحن ملتر 

 .المجتمعية وترك أثـر إيجابـي فـي المجتمـع الـذي نخدمـه
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 المؤسسيةالرئيس التنفيذي عن تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية و رسالة  1-3
 

 بالنسبة لإلمارات و  ٢٠٢٠كان عام 
ً
 صعبا

ً
ي مثلتها جائحة بال شك عاما

و للعالم بأشه بسبب التحديات النر نتيجة و كورونا. س  فت 

ة ملحة جهناك حا تبضف النظر عن النتائج المالية، كانو لذلك، انعكست هذه البيئة الصعبة عىل أداء أمالك للتمويل. 

 للتأثت  اال 
ً
ي االستدامة نظرا

 
اسع النطاق جتماعي واالقتصادي الو لتحويل انتباهنا إل مسؤوليتنا تجاه المجتمع والمساهمة ف

ي بالحاجة إلظهار االهتمام ببعضنا البعض وتقديم المساعدة عند الحاجة، سواء  فلقد للوباء. 
ي العام الماض 

 
 ف
ً
شعرنا جميعا

، مساعدة شخصية أو مالية أو اقتصادية. هذه الكانت  اتي اآلن نحنوبالتالي مون بتحقيق النمو المستدام كجزء من استر تنا جيملتر 

 .الشاملة أكتر من أي وقت مض  

 

ي أعمالنا األساسية. لقد 
 
ن دمج العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة ف  من خالل اعتماد نهج مستدام تضمَّ

ً
 فعليا

ً
أحرزنا تقدما

ي يجب أخذها 
ي جميع أنشطتنا لبناء أساس متي    بعي   يضع إطار االستدامة لدينا الركائز األساسية النر

 
لنمو والذي لاالعتبار ف

كة أمالك للتمويل.  ي شر
 
ي ظل هذه الخبنجاح حققنا العديد من األهداف الرئيسية هذا العام و يتم تنفيذه اآلن ف

 
لفية، ونتيجة ف

ي نفخر بها   ،لذلك
كةأصبح لدينا الكثت  من اإلنجازات النر  . كشر

 

قافة االنتماء وغرس ثبالفعل تنوعة وشاملة ومنصفة تحقيق أهدافنا إال من خالل تقديم قوة عاملة م نا ال يمكنوألننا نؤمن بأنه 

ي أمالك للتمويل
 
دعم مبادرات التنوع والشمول داخل القوى العاملة لدينا ونتخذ خطوات مهمة نحو تطوير ، نقوم بمواصلة ف

 و ثقافتنا وتمكي   مشاركة المرأة ومساعدة مجتمعاتنا عىل االزدهار. 
ّ
ي ا من تقديم حلول مالية لدعم عمالئتمكن

 
أوقات الحاجة  نا ف

كات. عالوة عىل ذلك،  كرس جهودنا إلرضاء جميع أصحاب المصلحة لدينا من خالل نفيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشر

اهة واإلنصاف والمسؤولية من خالل جميع عملياتنا وعالقاتنا مع العمالء وشفافيتنا مع المساهمي     .تعزيز الت  

 

ي واجهتنا عىل الرغم من هذه األوقات و 
 الصعبة النر

ً
ي  جميعا

ر تبدو بوادحيث . ، ال نزال متفائلي   بشأن المستقبلالعام الماض 

ي الطبيعيةاالنتعا. االقتصادي واعدة مع تسارع حمالت التطعيم الوطنية واستئناف األنشطة االقتصادية "
 
 نهاية عام " ف

ي و ع أن يؤثر عىل نتائجنا المالية ينطبق هذا االنتعا. بال شك عىل سوق العقارات والذي نتوقو . ٢٠٢٠
 
ي اجهودنا ف

 
الستدامة ف

 .٢٠٢١عام 

 

 عارف البستك  

  الرئيس التنفيذي
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  االستدامة -2

  
 إدارة االستدامة 2-1

 
ي أمالك للتمويل إلحداث فرق وبناء عالقة مع أصحاب المصلحة الكرام من خالل جهود االستدامة النشطة والمشاركة 

 
نطمح ف

ي عىل البيئة وتقديمالتنمية االجتماعية وإحداث  نؤمن بأنعهم. طويلة األجل م يزيد من القيمة  الحوكمة الرشيدة التأثت  اإليجابر

كتنا  لاالقتصادية  كة أمالك للتمويل. ندرك أن االستدامة مفيدة للمستثمرين شر اتيجية االستدامة لشر  للمجتمعو كجزء من استر

ي هو  نها أحيث 
ي صميم عملنا حاجة العض. هدفنا النهاب 

 
 .ترسيخ االستدامة ف

 

 ال يتجزأ من عملية صنع القرار. 
ً
 بإدارة أعمالنا بأكتر الطرق نحن تعد اعتبارات االستدامة جزءا

ً
مون تماما  مة لالستدامةالداعملتر 

ي جميع أنحاء 
 
كة ف ي جميع الشر

 
كة. يتم غرس الوعي بمسؤولية الوظائف واألنشطةوف ي كل موظف ويتم دعمهم  الشر

 
ي ف

 
إدراك  ف

 .األثر الجمىعي للمجهود الفردي

 

اتيجية االستدامة  اعتمدت أمالك للتمويل نموذج حوكمة االستدامة وتهدف إل تطويره بشكل أكتر من أجل توفت  أساس إلستر

 لالستدامة يتألف من موظفي   من جميع 
ً
ب ات، باإلضافة إل مساعدي المكالدرجات الوظيفيةلدينا وأهدافها. شكلنا فريقا

 
ً
ي االستدامة ٢٠الذين يعملون بجد، مما يشكل إجماليا

 
مون بضمان المساهمة الشغوفة ف ي فريق متعدد الوظائف ملتر 

 
 ف
ً
 .عضوا

 

 نحو إكمال دليل المسؤولية االجتماعية 
ً
نامج االستدامة إلدارة مبادرات االستدامة. أحرزنا تقدما هذا هو سبب إكمالنا بالفعل لتر

ي عام 
 
كات ف كات. و  ٢٠١٩للشر  للحوكمة وقمنا بتشكيل نموذج تشغيىلي للمسؤولية االجتماعية للشر

ً
كدت أ وضعنا نموذجا

ي مواجهة التحديات األكتر أهمية  جائحة
 
ي اتخاذ و كورونا عىل أهمية االستدامة ف

 
 .٢٠٢٠عام  اإلجراءات الفورية ف

 

ي بناء مستقبل أفضل لتحقيق هذه ل 2021نقوم بمواءمة أعمالنا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية اإلمارات 
 
لمساعدة ف

ي 
ي استمرار نمو دولة اإلمارات العربية المتحدة وازدهارها ومعالجة التحديات األوسع النر

 
الغاية والمساهمة بطريقة هادفة ف

ي جميع أنحاء العالم
 
 .تواجه المجتمع ف

 

يك  وري تحديد أهدافها لتصبح الشر ي تخدمها باإلضاف تار المختعتتر أمالك للتمويل أنه من الض 
ي القطاعات النر

 
ة للمساهمة ف

ي االزدهار العام والنمو والقدرة التنافسية لسوق اإلمارات العربية المتحدة. خط رؤيتنا نحو االستدامة واضح: 
 
مون ن نحف ملتر 

ي مجال البيئة والمجتمع والحوكمة تصنيفناورفع بالتكيف باستمرار مع الممارسات المستدامة 
 
 .ف
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 إطار االستدامة 2-2
 

 ورعاية القوى المسؤولة،وممارسة األعمال  الرشيدة،يركز إطار استدامة أمالك للتمويل عىل خمس ركائز: تقديم الحوكمة 

ي  ،ودعم مجتمعنا  لدينا،العاملة 
 
إطار عداد إاالعتبار مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيي   لدينا عند  عي    وحماية البيئة. أخذنا ف

 مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية  العمل،
ً
وتأكدنا من أن جميع أنشطة االستدامة لدينا متوافقة تماما

. حصلت أمالك ٢٠٢١اإلمارات العربية المتحدة  ي المالي ي سوق دبر
 
، ودليل إعداد التقارير بشأن البيئة والتنمية المستدامة ف

ي للمسؤولية ا للتمويل عىل . حيث ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥الجتماعية للمؤسسات لألعوام عالمة غرفة دبر

كات بدرجة أعىل من المتوسط لسنتي   متتاليتي   ش (. ال ٢٠١٩-٢٠١٨شمل هذا تحقيق تصنيف المسؤولية االجتماعية للشر

كتنا و  كات ألنها جزٌء ال يتجزأ من ثقافة شر  تجاه المسؤولية االجتماعية للشر
ً
مي   تماما  

 رئيسنزال ملتر
ً
ي عملياتنا تلعب دورا

 
 ف
ً
يا

ي عام 
 
 .بسبب اإلغالقات ٢٠٢٠التجارية اليومية عىل الرغم من أن العديد من أنشطتنا قد تم تعليقها ف

 

 
 

 .نستخدم إطار العمل لتوجيه عملية صنع القرار لدينا وتحسي   عملياتنا وأدائنا

 

 
 

اك أصحاب المصلحة 2-3  إشر

 
ي أمالك للتمويل با

 
م ف عد وجهات نلتر 

ُ
لمشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة مما يمكننا من فهم احتياجاتهم ومعالجتها. ت

ي  نظر
 
ي دفع التحسي   المستمر لألعمال وتساعدنا ف

 
اتإ بناءأصحاب المصلحة ورؤيتهم مهمة ألنها تساعد ف  .يجياتناستر
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 المساهمون والممولون

ن مهمون و ن اآلخر و المستثمرون والمساهمون والممول

البيانات و عن التقارير اإلفصاح ألمالك للتمويل حيث يعتتر 

 .المالية بشفافية أولوية قصوى بالنسبة لنا

 

 المجتمع

تؤمن أمالك للتمويل بأن المجتمع والمصلحة الوطنية 

يجب أن يكونا عىل رأس أولويات عملياتنا باإلضافة لمراعاة 

االجتماعية االهتمامات االجتماعية وإظهار المسؤولية 

كة كة ومواطنة الشر  .المستمرة للشر

 

 

 الحكومة والهيئات التنظيمية

تؤمن أمالك للتمويل بنموذج الحوكمة الذي قامت ببنائه 

للشؤون االمتثال  والذي يتبع جميع القواعد ولوائح

عية ، ويتبع سياسة قواعد السلوك القانونية والشر

كة.   األخالقية الخاصة بالشر

 

 

 

 

 

 

 العمالء

نا نقدم م
ّ
مون بتقديم تجربة إيجابية لعمالئنا حيث أن لتر 

 لهذه الغاية بكفاءة الخدمات 
ً
ي الوقت المناسب تحقيقا

 
وف

ي تعزز الحوكمة 
من خالل توفت  المنتجات والخدمات النر

كات و  هوية  ترفع من مقامالبيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 

كاء والمور   دونالشر

كائها ومورديها وخدماتهم من خالل  تقدر أمالك للتمويل شر

اكة باإلضافة إلقامة  التحرك نحو نهج قائم عىل الشر

عالقات طويلة األمد قائمة عىل الثقة المتبادلة والتعاون 

ي الوقت المناسب. تعتتر سعادة 
 
وتقديم المدفوعات ف

ي عام االموردين من أولوي
 
نموذج  ٢٠١٩تنا حيث قدمنا ف

 مالحظات للموردين لتحقيق هذه الغاية. 

 

 الموظفون

امنا  بتقديم ممارسات توظيف عادلة وظروف  نؤمن بالتر 

فرص والتمكي   والمعاملة للعمل صحية وآمنة وتكافؤ 

اإلنسانية لجميع موظفينا؛ نشجع عمليات اإلبالغ عن 

ي العمل 
 
 المشاركة ف

ً
ئة خلق بيلالمخالفات ونشجع أيضا

ي العمل تعاونية 
 
 عىل موازنة الحياة ف

ً
ونحث الموظفي   أيضا

. والعمل من أجل الحفاظ عىل سعادتهم
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  قنوات االتصال

كاءنا ندعو  وموردينا وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين لاللتقاء وبدء حواٍر حول التعاون لمبادرات االستدامة المستقبلية  شر

ي توفرها أمالك للتمويليتم تحقيق ذلك من خالل قنوات االتصال  . مع أمالك للتمويل
ج المتاح عىل مثل النموذ  ،المختلفة النر

ي 
وب  ّ   (https://www.amlakfinance.com/ar/corporate-social-responsibilityش موقعنا اإللكتر كجهٍد جماعي

ي تحقيق أهداف االستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث يمكن ألي صاحب مصلحة إرسال رسال
 
إلينا  ةللمساهمة ف

م  ي غضون ثالث ساعات عملب نحنونلتر 
 
 .الرد ف

 

 :عالوة عىل ذلك، تقدم أمالك للتمويل قنوات اتصال متنوعة

ي 
وب  يد اإللكتر   Corpcomm@amlakfinance.com التر

 800-26525مركز االتصال: 

 0097144274502الفاكس: 

  finance/-https://www.linkedin.com/company/amlak : لينكد إن

  /https://www.facebook.com/amlakfinancepjsc : فيسبوك

يدي: وحدة خدمة العمالء  ، اإلمارات العربية المتحدة2441، صندوق بريد: ، أمالك للتمويل ..م.ع. العنوان التر ي  .، دبر

، اإلمارات العربية المتحدةغروسفينور ، برج 1803موقعنا: أمالك للتمويل، مكتب رقم  ي  لألعمال، برشا هايتس، دبر

 

 

  
 Sales@amlakfinance.com :مبيعاتال

 AFIUsales@amlakfinance.com :مبيعات العقارات

احات  Customerservice@amlakfinance.com :مالحظات واقتر

 Care@amlakfinance.com :شكاوىال

ي اإلموقع ال
وب   www.amlakfinance.com :لكتر

mailto:Corpcomm@amlakfinance.com
https://www.linkedin.com/company/amlak-finance/
https://www.facebook.com/amlakfinancepjsc/
mailto:Sales@amlakfinance.com
mailto:AFIUsales@amlakfinance.com
mailto:Customerservice@amlakfinance.com
mailto:Care@amlakfinance.com
https://www.amlakfinance.com/
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ممارسة األعمال بمسؤولية -3  

       
 

 ابتكار المنتجات والتحويل الرقمي  3-1

 
ي صميم عملياتنا مما يضمن اتباع نهج رقمي أ 

 
ي  ألعمالنا اليومية. أنشأ قسم تكنولوجيا المعلتر كيعد ابتكار المنتجات ف

 
ومات ف

هذا الصدد خارطة طريق للتحول الرقمي مدتها خمس سنوات. تقوم هذِه الخطة بتغطية البنية التحتية والتطبيقات 

ي ذلك
 
ي تنفيذها واعتمدنا أفضل الممارسات الدولية بما ف

 
 و CoBIT5 و ISO 20000:2018 المستعملة حيث بدأنا بالفعل ف

ITIL V4   :ي مجال تكنولوجيا المعلومات. من األمثلة عىل ذلك
 
ي ممارسات وعمليات وسياسات وإجراءات أمالك ف

 
للتحكم ف

نت    .والتحديث الرقمي لمعلومات العمالء من خالل موقعنا كاآللة الحاسبةخدماتنا المحدثة عتر اإلنتر

 

 
 
كة أمالك للتمويل بنية   أنشأت شر

 
  تحتية

 
 لد مستدامة

 
ل أثناء الوباء استجابة ية خالل عام العالمللتحديات  عم العمل من المت  

ية لضمان تسجيل  . حيث أنشأ ٢٠٢٠ ل" ودمجها مع نظام إدارة الموارد البشر ة "العمل من المت   قسم تكنولوجيا المعلومات مت  

 .الموظفي   للدخول من خالل النظام

  

 المنتجات والخدمات المسؤولة 3-2

 
م أمالك ي دولة اإلمارات العربية المتحدة واالقتصاد المحىلي بما يتماسر مع رؤية اإلمارات  تلتر 

 
للتمويل بدعم األعمال التجارية ف

ي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقرّ ٢٠٢١
ي تحمل ر . يتم ذلك من خالل العمل مع الكيانات النر

 لها، ال سيما تلك النر
ً
 ا

 
 خصة

 
 
  تجارية

 
م أمالك للتمويل باستمرار تحسي   المنتجات والخدمات المقدمة من قبل دائرة ا محلية  

. تلتر ي ي دبر
 
لتنمية االقتصادية ف

اكات اإل   لهذه الغاية. تسىع أمالك للتعاون وللشر
ً
اتلعمالئها بما يتماسر مع المتطلبات الحالية تحقيقا يجية مع الكيانات ستر

 :المحلية من أجل

 ي نمو قطاع الع
 
ي ف ي المساهمة بشكٍل إيجابر ي دبر

 
 .قارات ف

  ي لتصبح  .لالقتصاد اإلسالمي  الدولي  المركز دعم دبر

 

راد، سواء كانوا أشهر لألف ها مثل تأجيل الدفع لمدة تصل إل ستةتراقب أمالك للتمويل الوضع عن كثب وتقدم خيارات لعمالئ

وس كورونا  .يعملون براتب أو يعملون لحسابهم الخاص وسط المخاوف المستمرة بشأن فت 

 

ويــــج لملكية المنازل واالستثمار العقاري. التمويل اإلسالمي هو أحد أشع نقد
م منتجات وخدمات التمويل اإلسالمي للتر

ي العالم  القطاعات المضفية
 
 ف
ً
، التمويلويعزز نموا ي

ر
ي عىل وله تأث أي التباسوالمساواة مما يقلل من  واالندماج، األخالف ت  إيجابر

 عىلأنشطة التمويل المجتمع. نركز بشكل أساسي عىل 
ً
أساس هيكل اإلجارة. باإلضافة إل ذلك، نقدم تمويل التنمية  اعتمادا

وة بطريقة أخالقية  .والبناء الذي يعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق التر

 

ي 
اء بالنسبة للمشاريــــع النر ي الخض 

ي المتعلقة بالمباب   بلدية دبر
كات التابعة تأمالك للوضعتها يتبع المقاولون قواني   مويل أو الشر

 
ُ
ي رخصة البناء حنر يتبع  إنلها حيث وع مع أمالك هو تضيــــح البناء. ال تصدر بلدية دبر أحد المستندات المطلوبة إلدراج المشر

ي 
اء. جميع المشاريــــع الموض بإدراجها مع أمالك للتمويل تتماسر مع لوائح المباب  ي الخض 

المقاول القواني   المتعلقة بالمباب 

ي أمالك للتمويل حيث ا
 
اء عىل هذا النحو. ينطبق األمر نفسه عىل جميع المستأجرين ف ارمة للغاية قواني   البلدية ص إنلخض 

 .فيما يتعلق باالستدامة



 الصفحة | 12
 

 

 

 

 

 عالقات العمالء 3-3

 
 تجربة العمالء

 
ً
ويــــج لمنتجاتها وخدماتها بطريقة مسؤولة. لطالما كانت المم تهدف أمالك للتمويل دائما تعاقدية ارسات التسويقية والللتر

ة حول المنتجات والخدمات ولوياتنا. عىل رأس أ ،لعمالئنا بطريقة مفهومة  المقدمة العادلة، والمعلومات الواقعية وغت  المتحت  

ة ومقارنة خصائص المنتجات والخدمات المختلفة حيث تهدف العمليات التعاقدية العادلة  يتيح ذلك اتخاذ قرارات مستنت 

وعة لكل من الموردين والمستهلكي   من خالل تمكي   المفاوضات العادلة بي   األطراف لحماية  .المصالح المشر

 

ي أمالك
  مبادئ التسويق العادل ف 

 :تقوم أمالك للتمويل بما يىلي عند التواصل مع المستهلكي   

 ي أي ممارسات خادعة
ي ذلك إغفال  ،اضحةأو غت  و  ،أو غت  عادلة ،أو احتيالية ،أو مضللة ،عدم االنخراط ف 

أو غامضة، بما ف 

 .المعلومات الهامة

  ن قبل م واٍع سهولة الوصول والمقارنات كأساس الختيار تسمح ب بشفافيةالموافقة عىل مشاركة المعلومات ذات الصلة

 .المستهلك

 تحديد اإلعالن والتسويق بوضوح. 

 وط وأحكام المنتجات والخ ائب، وشر  عن األسعار والض 
ً
 .دماتاإلفصاح علنا

  ي
عاقة، أو اإل  ،أو العرق ،أو الدين ،بالجنس تخلد الصور النمطية المتعلقةعدم استخدام النصوص أو الصوت أو الصور النر

 .عىل سبيل المثال

  ي نقطة البي شائعةتوفت  معلومات كاملة ودقيقة ومفهومة يمكن مقارنتها باللغات الرسمية أو اللغات
 االستخدام ف 

ً
ع ووفقا

 
 
ي جميع الجوانب المهمة للمنتجات والخدماتوائح الملل

 .عمول بها ف 

  كة توفت  موقع ي الشر
وب  يد اإللكتر يدي ورقم الهاتف وعنوان التر  .والعنوان التر

  مقروءة ومفهومةبلغٍة واضحة و بلغٍة استخدام العقود المكتوبة. 

 وط واألحكام والتكاليف ات والشر ات اإللغاء تقديم معلومات واضحة وكافية عن األسعار والمت    .ومدة العقد وفتر

 

كة للسماح لعمالئنا بمعرفة ما يمكن أن  يعتتر  أمالك للتمويل حيث أنهتقدمه تم تصميم ميثاق خدمة العمالء الخاص بالشر

 إظها
ً
اف را امنا بتلبية توقعاتهم وتجاوزها. نهدف لتقديم أعمالنا بلطف واحتر ول نا وتقديم حلوتركت   عىل احتياجات عمالئ يةاللتر 

 ،بديلة حيثما أمكن. يعد تعزيز تجربة العمالء من أهم أولوياتنا حيث نعمل باستمرار لتقديم تفاصيل حول جميع المنتجات

واإلجراءات. نسىع جاهدين إلثبات مسؤوليتنا من خالل ضمان امتثال جميع المنتجات والخدمات  ،والعمليات ،والخدمات

يعة اإلسالمية والقو   .اني   واللوائح اإلماراتية ذات الصلة وضمان خصوصية البيانات وأمنهالمبادئ ومعايت  الشر

 

ي أمالك للتمويل بتقديم تجربةٍ 
 
مون ف  لعمالئنا. يمكن للعمالء التواصل مع أمالك للتمويل عىل إيجابيةٍ  نحن ملتر 

care@amlakfinance.com  ل عىل الموقع ألي شكاوى أو مالحظات، ويمكنهم تسجيل شكواهم من خالل نموذج االتصا

 مراقبتها 
ً
ي الفرع. تحط  شكاوى العمالء بأقض قدر من االهتمام من قبل وحدة خدمة العمالء لدينا ويتم أيضا

 
ي أو ف

وب  اإللكتر

 .بواسطة وحدة جودة الخدمة منفصٍل  ومراجعتها بشكٍل 
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ي أي مسألة تنشأ  بجديةيتم التعامل مع جميع شكاوى العمالء 
 
شكوى  ١٤٤حيث تم اإلبالغ عن  ويتم إجراء تحقيق شامل ف

ثمانية أيام عمل(. كان ش المخصصةشكاوى العمالء قبل المدة لمعالجة نسىع جاهدين  وتم حلها جميعها.  2020خالل عام 

الخاصة بالشكوى  االستجابةوبالتالي سنقوم بتعديل مدة  2020عمل خالل عام  أيام خمسة معالجة الشكوىمتوسط مدة 

 عمل رس أيام ستةإل 
ً
 .ميا

 

 لتقييم رضا العمالء تجاه خدماتها عتر قنوات مختلفة حيث أنها تجري وبشكٍل أكتر 
ً
 سنويا

ً
تجري أمالك للتمويل استبيانا

 
ً
 :تحديدا

 

  ي إل العميل مع دعوة إلكمال استبيان
وب  يما يتعلق بتجربته فاالستبيان بعد أّي طلب عىل نظامنا: يتم إرسال بريد إلكتر

ي نظام إدارة عالقات العمالء. يتم مشاركة نتائج  مع مسؤول العالقات
 
أو الفرع أو مركز االتصال بمجرد إنهاء الطلب ف

 .إجراءاتهم معرفةو مع اإلدارة للحصول عىل معلوماتهم االستبيان 

  تتصل وحدة جودة الخدمة بجميع العمالء الجدد الممولي    العميل،بمجرد حجز حساب  : البيعتجربة استبيان

ي حققها للتحقق من 
ي مالحظاتهم عىل تمويل أمالك. يتضمن هذا التقرير النتائج النر

تجربتهم مع فريق المبيعات وتلقر

 اإليرادات. رئيس قسم  فريق المبيعات ويتم مشاركته مع

  رضا  رجةيدرس د حيث يتم إجراء مسحللوحدات الممولة  تأجت  البإدارة أمالك للتمويل تقوم المستأجرين: استبيان

ي السنة لهذه الخدمات المقدمةالعمالء م
 
 .رتي   ف

 

ي تحسي   تجربة العمالء وتسهيل المشاركة والتعليقات حيث بلغت النتيجة اإلجمالية لرضا العمالء االستبيانات تساعد هذه 
 
ف

ي عام 
 
ي تم الحصول عليها ف

ٌ   وهو تحسٌن  ٪٧١ما يعادل  ٢٠٢٠النر  . تعتمد منهجية تسجيل٪٤٣والذي بلغ  ٢٠١٩عن عام  كبت 

ي يمكن تحقيقها
ي تم الحصول عليها عتر كل عنض وتقسم عىل مجموع النقاط النر

 .الدرجات عىل النقاط النر

 

 
ً
كر سابقا

ُ
الخدمة  حيث تسلط وحدة جودةاالستبيانات ، تمتلك أمالك للتمويل عملية تحسي   مستمرة باستخدام هذه كما ذ

ي بناء  عىل مالحظات العمالء ويتم تنظيالثغرات الضوء عىل 
م اجتماعات وور. عمل مع اإلدارات المعنية لمناقشة الثغرات النر

مجرد ب ققتم تحديدها واالتفاق عىل خطة لمعالجتها. تجري وحدة جودة الخدمة مراقبة مستمرة للتنفيذ والتقدم المح

 .الموافقة عىل الخطة

 

ي عام طلبات تم أتمتة 
 
ي ف

وب  تجربة العميل ليقوم بإكمالها وطباعتها من  لتعزيز  ٢٠٢٠معينة وتحميلها عىل الموقع اإللكتر

 
 
ي الفرع وزاد من رضاهمالموقع. قل

 
 .ل هذا من مقدار الوقت الذي يقضيه العمالء ف

 

 خصوصية العميل

ورية لتوفت  المنتجات والخدمات أو يتم الحصول عليها  عىل ض أمالك للتمويلتتق ي تكون إما ض 
جمع البيانات الشخصية النر

 ألي انتهاك للخصوصية ميلالعمن بموافقة 
ً
نحدد الغرض من جمع البيانات الشخصية إما قبل أو عند جمعها.  نحن . تفاديا

ها أو  ، فنحنعالوة عىل ذلك  تلك بأي طريقة ألغراض أخرى غت   استخدامها ال نكشف عن البيانات الشخصية وال نقوم بتوفت 

ي ذلك التسويق، إال بموافقة 
 
ي القانون ذلكالمتعامل ة من وطوعي معروفةالمحددة، بما ف

 .أو عندما يقتض 

 

، قمنا بمواءمة إجراءاتنا مع معايت  نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
ً
ا  CoBIT5 ومبادئ (ISO 20000: 2018) وأخت 

 .لحماية األمان من أجل حماية البيانات الشخصية لجميع العمالء ITIL V4 وعمليات
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 دينارعاية القوى العاملة ل -4

                                                    

 
 

 القوى العاملة 4-1

 
  ومتنوعةٍ  شاملةٍ  توفر أمالك للتمويل بيئة عمٍل 

 
 حيةٍ ص وظروف عمٍل  عادلةٍ  توظيٍف  قصوى لتقديم ممارساِت  تعطي أولوية

. تعتتر عمليات اإل  وآمنةٍ  حياة بالغ عن المخالفات لدينا والتوازن بي   العمل والباإلضافة لتكافؤ الفرص وتمكي   الموظفي  

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. أعدنا هيكلة مؤسستنا هذا 
 
ة وتتوافق مع أجندة السعادة ف والبيئات التعاونية ذات أهمية كبت 

 عىل إعادة تصميم نموذج 
ً
اتيجية إ بناء الخاص بنا. عالوة عىل ذلك، نعمل عىلالعمليات العام حيث نعمل حاليا طار عمل إستر

ي لدينا  ي هذه األوقات الصعبة ونهدف إل تقييم رأس المال البشر
 
الكفاءات لدينا وتحديد ثقافة أمالك لدفع عجلة النمو ف

ي من عام 
ي النصف الثاب 

 
كت   عىل تنمية المواهب ف

 .٢٠٢١والتر
 

 2020 2019 2018 القوى العاملة

    حجم القوى العاملة

 78 82 93 مالي للموظفي   العدد اإلج

 78 82 93 الموظفون بدوام كامل ●

ي  ●
 0 0 0 الموظفون بدوام جزب 

 %5- %12- - نسبة التغيت  عىل أساس سنوي للموظفي   بدوام كامل

 2020 2019 2018 القوى العاملة حسب مستوى التوظيف

ي اإلدارة العلياي   عدد الموظف
 
     بدوام كامل ف

 1 2 1 عدد اإلناث

 3 3 7 الذكورعدد 

 25 40 12.5 نسبة اإلناث

 75 60 87.5 نسبة الذكور

ي اإلدارة الوسطي   عدد الموظف
 
     بدوام كامل ف

 3 6 7 اإلناثعدد  ●

 18 19 23 عدد الذكور ●

 14 24 23 نسبة اإلناث ●

 86 76 77 نسبة الذكور ●

     بدوام كامل شمستويات أخرى(ي   عدد الموظف

 23 25 26 عدد اإلناث ●

 30 27 29 دد الذكورع ●

 43 48 47 نسبة اإلناث ●

 57 52 53 نسبة الذكور ●

 2020 2019 2018 القوى العاملة حسب الجنس

 27 33 34 عدد الموظفات بدوام كامل

 51 49 59  بدوام كاملي   عدد الموظف
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ي تشغلها اإلناث
 35 40 37 نسبة الوظائف النر

ي 
 65 60 63 الذكور يشغلها نسبة الوظائف النر

    

 

 

 2020 2019 2018 التعيينات الجديدة

    تعيي   الموظف الجديد حسب الجنس

 6 5 11 عدد اإلناث ●

 18 6 16 عدد الذكور ●

كة  29 25 27 عدد الموظفي   الذين غادروا الشر

 29 25 27 دوام كامل ●

ي  ●
 0 0 0 دوام جزب 

 

ز   مشاركة الموظفي 

األمومة  إجازةو افآت والمك األطفالتتعلق هذِه المزايا ببدل السفر وبدل تعليم  تقدم أمالك للتمويل مزايا للموظفي   بدوام كامل؛

، . واألبوة
ً
لبشكل أكتر تحديدا

ّ
أشهم.  السنوية وبدل السفر المقدم لموظفينا وأفراد  إلجازاتلبدل السفر بتذاكر السفر  يتمث

 
 
ي التعليم لتقديم المساعدة المالية لل لموظفينا كإقرار بأهمياطفعىل ذلك، يتم تقديم بدل تعليم األ  عالوة

 
لتكاليف ة الجودة ف

 تقديم المكافأة المدفوعة وفق
ً
 ذات الصلة. يتم أيضا

ً
، توفر أمالك للتمويل إجازة  ا

ً
ا لقانون العمل للموظفي   بدوام كامل، وأخت 

 .أبوة لمدة ثالثة أيام وإجازة أمومة مدفوعة األجر

 

 2020 2019 2018 إجازة الوالدين

ي حصلن عىل إجازة األمومةو الموظفات اللعدد 
 2 - 1 ابر

ي عدن إل العمل بعد انتهاء اإلجازةو عدد الموظفات الل
 2 - 0 ابر

 من العودة إل و عدد الموظفات العائدات من إجازة األمومة والل
ً
ي عشر شهرا

ي ما زلن يعملن بعد اثن 
ابر

 العمل شاالحتفاظ(
0 - 2 

 %100 - %0 نسبة العودة إل العمل

 %100 - %0 نسبة البقاء

 

ي عام  بمكان العمل موظفيناارتباط بلغ معدل 
 
بسبب االستبيان ، لم يتم إجراء 2020وخالل عام . ٪٨١،٧ما يعادل  ٢٠١٩ف

كة أمالك للتمويل  ي شر
 
. كان جميع ٢٠١٩، حيث انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام ٪١،٤جائحة كوفيد. بلغ معدل الغياب ف

ي الموظفي   يعملون 
ل خالل الوباء باستثناء موظق   نموخدمة العمالء. كان هناك انتقال سلس للعمل الشؤون اإلدارية من المت  

 من  المكتب
ً
 .وحنر نهاية العام ٢٠٢٠سبتمتر بدءا

  

 2020 2019 2018 مشاركة الموظف والغياب

 NA %81.7 %71.8 نسبة مشاركة الموظف

 %1.4 %2.9 %2.4 نسبة الغياب

 

" من أجل تقدير قدمت دائر 
ً
ية برنامج تقدير يسم "شكرا افة الموارد البشر ي أمالك لل واالعتر

ام موظق  تمويل، بالعمل الجاد والتر 

نامج   جزءيشكل حيث أن هذا التر
ً
كةمن تعزيز ثقافة األداء عتر جميع مستويات  ا نامج للتعرف عىل ومكالشر افأة . يهدف التر

 .ستدام فوق توقعات أدوارهم ومسؤولياتهمأولئك الذين يمكنهم إثبات اإلنجاز الم
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ي للياقة  عالوة ي العديد من المبادرات المتعلقة بالدولة مثل تحدي دبر

 
. حيث 30×  30عىل ذلك، شاركت أمالك للتمويل ف

م أعضاء الفريق بإكمال  أفرقةشارك فريقنا بحماس وتنافس إل جانب  . يلتر  ي كات األخرى من جميع أنحاء دبر
وة خط ١٠٠٠٠الشر

ي وتسجيله عىل تطبيق ٣٠يومًيا لمدة 
. تم تتبع النشاط البدب 

ً
  ٣٠٢١وتم التعرف عىل األوائل. قطع فريقنا مسافة  STEPPI يوما

 .كم

 

 مع رؤية اإلمارات 
ً
ي إل جميع الموظفي   يح2021تماشيا

وب  التاريخية  توي عىل األهمية، بمناسبة يوم العلم، تم إرسال بريد إلكتر

 ، ومعايت  تصميم العلم. الكامن وراء ألوان العلم، ومعلومات المصمم والمعن  ، لليوم

 

 

 التنوع والمساواة 4-2

 
كة أمالك للتمويل هي المعاملة المتساوية لجميع الموظفي   بغض النظر عن العرق أو  ،الدين أو  ،إحدى القيم األساسية لشر

خصوص ر أو مضايقة بهذا القبيل. يتم النظر إل أي تميت   أو تنمّ  أو اإلعاقة، أو أي معايت  أخرى من ،أو الميول الجنسي  ،الجنس

هذه المعايت  عىل محمل الجد ولن يتم التسامح بهذا الصدد ويؤدي إل اتخاذ إجراءات تأديبية شديدة والفصل من العمل. 

ي يتعي   عىل جميع الموظفي   قراءتها والتأكيد عليها عىل أس
ية والنر . ىل عاس سنوي تقوم سياسة الموارد البشر هذِه التدابت 

يعات الوطنية ي ألنها مشمولة بالتشر كة سياسة عمل األطفال أو العمل الجتر  .باإلضافة لذلك، ال تتبع الشر

 

كة. يخضع الموظف  ية لحماية مصالحهم ومصالح الشر م جميع الموظفي   بقواعد وأنظمة الموارد البشر  
من المتوقع أن يلتر

 من هذه القواعد واللوائح عن قصد أو من خالل اإلهمال إلجراءات تأديبية. يعتمد نوع الذي يرتكب جريمة و/أو ينت
ً
هك أيا

ي المطبق عىل طبيعة وتكرار وخطورة انتهاك القواعد واللوائح  .اإلجراء التأدينر

 

نا نأخذ بعي   االعتبار هذ اتلدينا إجراءات تتعلق بالتظلم
ّ
اءات بجدية ه اإلجر لإلبالغ عن أي انتهاك لقواعد السلوك حيث أن

ها 
 
ي الوقت المناسب لحل

 
 .ف

 

 2020 2019 2018 التظلمات

ة المشمولة بالتقرير ي الفتر
 
 1 1 ال يوجد عدد التظلمات المقدمة ف

ي تم معالجتها أو حلها
 1 1 ال يوجد عدد التظلمات النر

 : تم إصدار إنذاراتمالحظات

 

امنا بالتنوع من خالل مب  ادرات كما يتم التعبت  عن التر 
ّ
ي  ةعد

 
 مع عام  ٢٠١٩أبريل  ٢٥مثل "يوم التنوع" الذي أقيم ف

ً
تماشيا

كة أمالك للتمويل لعام إالتسامح و  اتيجية المسؤولية االجتماعية لشر ي هذا اليوم الجميع عىل القدوم للعمل ٢٠١٩ستر
 
. شجعنا ف

ي وعالوة عىل ذلك، تم
ي تعرض ثقافتهم وتراثهم الغن 

ي المالبس التقليدية النر
 
كة ترتيب مأدبة غداء لجميع الموظف ف ي الشر

 
ي   ف

 .ولكن تم تأجيلها بسبب الجائحة ،٢٠٢٠تمت جدولة المزيد من المبادرات لعام بالمثل، لالحتفال بهذه المناسبة. 

 

ز المرأة  تمكي 

ي القوى العاملة ونعمل عىل تحقيق أ
 
 متكافئة للمرأة حيث ندرك أهمية المرأة ف

ً
عايت  المساواة فضل متقدم أمالك للتمويل فرصا

ي االقتصاد
 
 مع جهود اإلمارات لزيادة مشاركة المرأة ف

ً
ي مكان العمل تماشيا

 
 .بي   الجنسي   ف

 

ي مستوى اإلدارة العليا خالل عام  ٪٢٥ومن إجمالي الموظفي    ٪٣٥مثلت موظفاتنا 
. عالوة عىل ٢٠٢٠من إجمالي موظق 

 .٪٣١ذلك، بلغ متوسط رواتب اإلناث مقارنة بالذكور 
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 الصحة والسالمة 4-3
 

م عام 
َّ
  ٢٠٢٠قد

ً
  تحديا

 
نا من االنتقال إل العمل عن ُبعد بسالسة مع توفت  بيئة عمل غت  مسبوق بسبب جائحة كورونا. تمك

وريي   آمنة للموظفي   المهمي   الذين كانوا   .لمواصلة العمل من مكاتبنا وهذا تجسيد ألهمية سالمة موظفينا ض 

 

 
 
وس كورونا مجموعة من أدوات الدعم بخصوص مشاركة  متعىل ذلك، ت عالوة ، فت  ي أطلقتها  مع جميع الموظفي  

والنر

ي   الزهراء بدبر
 وشمدثة متعلقة بالجائحة. مع مجموعة من الخدمات المجانية لتوفت  معلومات طبية مح ،مستشق 

ً
ا
ً
 ل ذلك خط

 
ً
وس كورونا ألي شخص لديه أسئلة أو معلومات مطلوبة حول الف ساخنا نت، باإلضافة لـفت  وس ومركز معلومات عتر اإلنتر ت 

 
 
ي يجب اتباعها بناء  عىل األعراضإل مدقق األعراض الذي يوف

 .ر لمستخدميه إرشادات للعملية النر

 

ي أمالك للتمويل يتم إرسال 
ي اإلمارات العربية المتحدة حول الملخص يومي لجميع موظق 

 
طورات تحتوي عىل آخر التحديثات ف

وس حيث ي حتوي عىل عناوين يومية حول الوضع المتطور، مثل القواني   الجديدة والقواعد واللوائح ذات الصلة بـالفت 

ي 
ي قد يكون لها تأثت  شخضي أو مهن 

 .والمبادرات الحكومية واإلعالنات األخرى، باإلضافة إل التحديثات النر

 

 ا عمليات محددة للحد من المخاطر المحتملةأن لدينبيئة صحية حيث  تدرك أمالك للتمويل مسؤوليتها تجاه الحفاظ عىل

ي جميع قرارات التشغيل و 
 
. لدينا أمور أخرىأي عىل البيئة. تشمل هذه المبادرات مراعاة عوامل السالمة والعوامل البيئية ف

 
ً
 ة وسالمة الموظفي   والزوار سياسة الصحة والسالمة المعمول بها باإلضافة إلرشادات محددة لضمان بيئة عمل صحي أيضا

ي أماكن العمل لدينا
 
 .والعمالء ف

 

ي خلق بيئة صح
 
ي ية لجميع الموظفي   والعمالء حيث تترغب إدارة أمالك ف

 
ي المكاتب ف

واقع بشكل جميع الم تم صيانة مباب 

ض وحاالت األمرااإلضاءة والتهوية المناسبة بالحسبان. نتخذ خطوات لمنع الحوادث أخذ ن هذِه العملية مستمر وتتضمّ 

ي مخاطر الصحة والسالمة الناشئة عن أنشطة العمل. يضمن رؤساء األقسام لدينا توفت  
 
 ف
ً
 كافيا

ً
المرتبطة بالعمل ونوفر تحكما

ي ذلك 
 
التدريب الالزم وتأهيل جميع الموظفي   للقيام بعملهم. يتم إجراء تدريب الصحة والسالمة المهنية المقدم للعمال بما ف

ام عىل األخطار المحددة المتعلقة بالعمل أو المواقف الخطرة عىل أساس سنوي. نجري كل عام تدريبات عىل التدريب الع

ي حاالت الطوارئ إلبقاء الموظفي   عىل استعداد ألي موقف مفاجر  
 
 .الحرائق ف

 

اف عىل الكما يشارك المدراء ويتشاورون مع الموظفي   بشأن ظروف الصحة والسالمة اليومية ويقدمون المشورة و  صحة اإلشر

كة أمالك للتمويل كمرض  ي شر
 
المهنية. لم يكن هناك معدل مرتفع أو مخاطر عالية ألمراض معينة داخل القوى العاملة ف

 .٢٠٢٠السكري أو إصابات اإلجهاد المتكررة أو الضغط خالل عام 

 

 الهدف 2020 2019 2018 الصحة والسالمة

 0 0 0 0 وفيات الموظفي   

 0 0 0 0 لي   وفيات المقاو 

ي وقت العمل
 
 0 0 1 0 إصابات الموظف ف

ي وقت العمل
 
 0 0 0 0 إصابات المقاولي   ف

 0 0 1 0 إجمالي إصابات الموظفي   القابلة للتسجيل

 0 0 0 0 إجمالي إصابات المقاولي   القابلة للتسجيل

 0 0 2 0 نسبة األمراض المهنية للموظفي   

 0 0 0 0 نسبة األمراض المهنية للمقاولي   

 0 0 2 0 إجمالي ساعات العمل الضائعة للموظف



 الصفحة | 18
 

 0 0 0 0 إجمالي ساعات العمل الضائعة للمقاول

 0 0 0 0 نسبة تكرار أحداث اإلصابة بالنسبة إل إجمالي وقت القوى العاملة

 

ذين يختارون ذلك ألولئك القمنا بتوفت  بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا للعودة إل المكتب أثناء تنفيذ سياسة العمل عن بعد 

ي التكيف مع الوضع الطبيىعي الجديد. الصحة والرفاه النفسيان لهما أهمية قصوى بالن
 
كة أمالك للتمويل سبة لمع استمرارنا ف شر

 
ً
نت لموظفينا لمدة ثالث فتحقيقا ي ثالث ندوات عتر اإلنتر

ية تهدف إل أيام خميس متتال ةلهذه الغاية، نظمت مجموعة ماتينر

م المشورة حول كيفية معالجة فقدان الروتي   واألنماط والقدرة عىل التنبؤ إل جانب العزلة االجتماعية والضائقة تقدي

 .االقتصادية ونصائح للحفاظ عىل الصحة العقلية والنفسية

 

 التدريب والتطوير 4-4
 

ي بداية كل عام حيث يعد التدريب والتطوير جزء
 
ية ليتم تقييم االحتياجات التدريبية ف  من سياسة الموارد البشر

ً
دينا. كان لدينا ا

ي لجميع الموظفي   بأكتر من 
وب  ي عامي  ٢٠٠بوابة تعلم إلكتر

 
. تم توفت  التدريب الداخىلي بأكتر ٢٠١٨و ٢٠١٧دورة تدريبية ف

ي عام  ٤٣١من 
 
ي عام  ،٢٠١٩ساعة تدريب ف

 
مكافحة ساعة تضمنت االمتثال و  ٥٣٢ بلغ إجمالي ساعات التدريب ٢٠٢٠بينما ف

ها من الموضوعات  .غسل األموال وأمن البيانات وغت 

 

 2020 2019 2018 التدريب

 7 5 5 متوسط ساعات التدريب لكل موظف

 532 431 454 إجمالي ساعات التدريب المقدم

 

 دعم مجتمعنا -5

        
 

 مبادرات المجتمع 5-1
 

ي المجتمع الذي نعيش ون
 
 تعزيز التعاطف ورعاية ،عمل فيه عىل عاتقنا تقع مسؤولية إحداث تغيت  ف

ً
الوعي  ومن واجبنا أيضا

ي مكان العمل. النمو الشامل وبناء روابط إيجابية مع جميع أفراد المجتمع 
 
ء االجتماعي ف ي

كات لتر  سر وري لجميع الشر دهر، ض 

ورة قصوى باإلضافة لذلك تعتتر تلبية االحتياجات الناشئة عن معنا األعمال لنا. تتجاوز مساعدة مجت عدم اليقي   من الوباء ض 

م بدعم االحتياجات االقتصادية والتعليمية والنفسية لمجموعات المجتمع المحىلي 
ية حيث نلتر    الخت 

ً
 . أيضا

 

لدينا سياسة استثمار مجتمعية مطبقة تعمل كدليل لمبادرات التنمية االجتماعية لدينا حيث يتمحور نهج االستثمار المجتمىعي 

كة ح ي الشر
 
ي ف

 
ة أساسية ف ي معالجة أولوياتها التنموية مما يجعل تنمية المجتمع ركت  

 
ول مساعدة المجتمعات ودعمها ف

كة أمالك للتمويل وجميع أصحاب المصلحة لدينا.  ي تساعد عىل زيادة القيمة لشر
اتيجيتنا المؤسسية النر  إستر

 

 قمنا بدعم مجتمعنا با
ً
 عىل  لعديد من المبادرات حيث كنا عضوا

ً
. تمكنا من إطالق العديد من نشطا ي المبامر السني  

 
 درات ف

ي واجهناها مع تداعيات جائحة كورونا  ٢٠٢٠عام 
 بيع المخبوزاتحيث تم بنجاح عقد يوم  ؛عىل الرغم من التحديات النر

كة أمالك للتمويل بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. تم صنع جميع ال خبوزات ملشر
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ي المركز؛ كنا فخورين بالمساعدة من خالل مساهمات موظفينا بمبلغ 
 
من قبل الطالب الذين حصلوا عىل المأوى والعمل ف

٢٠٠٠  . ي عىل أطفالنا المهمشي    درهم ألعمال مركز النور إلحداث تأثت  إيجابر

 

ي "شبابنا أما ي الحملة الرمضانية لصندوق الزكاة وجامعة أبو ظنر
 
ي تهدف لتقديم ال -نة كما شاركنا ف

دعم زكاتنا حصانة" والنر

ي برامج التعليم العالي الخاصة بهم.  ٥٠٠المالي لـ 
 
، ف  طالب مستحق، سواء كانوا مواطني   أو غت  مواطني  

 

 
 لمحة عامة عن مبادراتنا السابقة

 
 2019لتدريب لمركز النور 

 طالب وطالبة 220دعم دروس معنية بالصحة النفسية ل
 

 2019مركز راشد 
 للطالب ذوي االحتياجات الخاصةكفالة ثال 

ً
 .ثة كراسي متحركة حيث تم توفت  الكراسي المتحركة المصممة خصيصا

 
 2018 للطبيعةجمعية اإلمارات 
ية معالجة القضايا  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة حول تغت  المناخ وتجارة الطاقة والحياة التر

 ف 
ً
 .األكتر إلحاحا

 
 2017سكن عمال أمالك 

ي معسكر العمل والبالغ عددهم  SmartLife ون مع مؤسسةالتعا
ويد جميع المقيمي   ف   

 بالطعام واألطقم ومنتجات  250لتر
ً
شخصا

  .النظافة الشخصية
 

 2017مبادرة اقرأ مع  
ية Action Care دعم منظمة ية عىل تحسي   لغتهم اإلنجلت    لمساعدة األطفال الذين يعانون من انخفاض مستوى اللغة اإلنجلت  

 
 2016مركز كبار السن 

فيه للمقيمي    15زار 
 للمسني   وقدموا الهدايا والتر

ً
 من أمالك مركزا

ً
 .عضوا

 
ع بالدم ومعسكر العمل   2015التتر

دات المياه وعناض أخرى عىل معسكرات العمل من خالل التعاون مع مؤسسة  .SmartLife توزيــــع مكيفات الهواء ومتر

 

 

 

 

  أمالك للتمويل
ز
 المشاركة المجتمعية ف

   تيب مآدب الغداء و كبار السن من المواطني   تم دعم فيه وتقديم الهدايا(؛ وتمت المساهمة من خالل المشاركة االجتماعية شكتر التر

ي المركز. 
 
 المالية لمراكز كبار السن أو تشجيع الموظفي   عىل التطوع للتواصل مع المواطني   المسني   ف

  ي  بالئحة أمنياتهمبالسلع المدرجة دعم المتطلبات الطبية والتعليمية لألطفال أصحاب الهمم من خالل المساهمة
 
ذوي  مراكز ف

ي تدعم تعليمهم وتدريبهم وتطويرهم.  االحتياجات
 الخاصة والنر

  دعم المتطلبات التعليمية لألطفال 
ً
عات أو دعم  األقل حظا من خالل التطوع كهيئة تدريس لهذه المدارس، باإلضافة لتقديم التتر

 تعليمهم. 

    عمرة. من خالل كفالة الحج أو ال الخدمة المساعدة فئة مندعم المتطلبات الدينية للعمال المسلمي 

  اك مساعدي مكتب أمالك للتمويل مثل كات  توفت  دعم وإشر ي حمالت المسؤولية االجتماعية للشر
 
اكهم ف وجباتهم خالل شهر رمضان وإشر

 الداخلية. 
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 التطوع 5-2

 
ي المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه يعتتر من اإدراك جميع موظفينا لأل

 
كة ف ي يمكنهم تقديمها كأفراد وكشر

ّ لنا أل همية النر ساسي

حيث نواصل العمل دون عناء عىل تحسي   وعي موظفينا ومستويات المشاركة من خالل التدريب والمؤتمرات والندوات. تتم 

ع  ي المجتمع عىل التتر
 
ي المساهمة ف

 
ي المجتمع لتشجيع الموظفي   الراغبي   ف

 
كائنا ف ي لشر

وب  يد اإللكتر مشاركة رسائل التر

ية المحلية، وي ات والموارد القيمة للمجتمع. للجمعيات الخت  عات المالية أو الوقت أو المهارات أو الختر   تم ذلك من خالل التتر

 

 

 التوطي    5-3
 

ي 
 
م برؤية اإلمارات قطاع التمويل  توطي   لدينا دور مهم ف ي دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ نلتر 

 
ي  ٢٠٢١ف

"تعزيز  تؤكد عىلوالنر

 نإللجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفت  العمل الالئق للجميع". حيث النمو االقتصادي المطرد والشامل 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 
 معدالت التوطي   لدينا أعىل من المعدالت الوطنية ف

 

Nationalisation 2018 2019 2020 

 8 13 12  من إجمالي القوى العاملة بدوام كاملي   عدد المواطن

ي لي إجما
 
 3 3 3 اإلدارة العليا المواطني   ف

ي نسبة 
 
 75 60 37.5 اإلدارة العليا المواطني   ف

    التوطي   شحسب الجنس(

 4 7 6 عدد الموظفات المواطنات بدوام كامل

 4 6 6  بدوام كاملعدد الموظفي   المواطني   

 

 

 عالقات الموردين 5-4
 

ي عام بدأ
 
حيث أنه نموذج لمالحظات المورد يساعد عىل تحديد مستويات رضا  ٢٠١٩نا بتقديم نموذج "سعادة الموردين" ف

اء بطريقة مسؤولة. نحقق ذلك من  ي العمل. نهدف لضمان استدامة سلسلة التوريد الخاصة بنا وتنفيذ عمليات الشر
 
كائنا ف شر

ي العمل ق
 
كائنا ف  لتقييم شر

ً
 لجميع موردينا استنادا

ً
اعد سلوك بل أي معاملة ولمدونة قو خالل ضمان عملية اختيار شفافة تماما

ي تغطي موردينا وبائعينا. 
 سياسة حقوق اإلنسان النر

ً
 الموردين وسجل األداء للبائع. نتبع أيضا

 

ي سياسة االستثمار المجتمىعي الخاصة بأمالك، "يتم تعريف ممارسات السوق عىل أنها معايت  للسلوك 
 
كما هو موضح ف

ي تحكم ال
كة عىل تحسي   النتائج البيئية واالجتماعية من خالل توفت  والسياسات واإلجراءات النر ي تعمل بها الشر

طريقة النر

ي نهجها  السلع، والخدمات، ومعاملتها للموردين،
 
كة مسؤولة ف يات، عالقات سلسلة اوالعمالء. يجب أن تكون الشر تجاه المشتر

ي الس
 
 وق". التوريد الخاصة بها، التسويق واإلعالن، وتجنب استغالل موقعها ف

 

 لهذه الغاية. لدينا نظام تسجيل 
ً
اء لدينا ومعايت  االختيار تحقيقا ي عملية الشر

 
نقوم بدمج االعتبارات البيئية واالجتماعية ف

كة.  ي الشر
 
ي للبائعي   ف

 يعتمد عىل األداء االجتماعي والبين 
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يك مجتمع  محتمل: أي المعايت  التالية عند تقييم  اتباعيتم   شر

 ادة دولة اإلمارات العربية المتحدةتأسس تحت رعاية قي 

  ي  مسجل لدى غرفة تجارة وصناعة دبر

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
ف به من قبل هيئة حكومية ف  معتر

 كات   ذو ُممارسات واعية وصديقة للبيئة ويتبع سياسة متعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشر

  ي تحتاج إل مساعدة يدعم الفئات
 ارات شمثل األيتام وأصحاب الهمم واألرامل وكبار السن(داخل دولة اإلم النر

 

ي لتنمية اقتصادنا بما يتماسر مع رؤية اإلمارات دف إل الحصول عىل مصادر محلية وإل نه
 ٢٠٢١مشاركة الجهد الوطن 

ي عام 
 
يات ف كة فخورة بكونها إماراتية. زاد إجمالي اإلنفاق عىل المشتر

دين المحليي   لدينا من المور  ٢٥٩عىل  ٢٠٢٠بصفتنا شر

 . ٪١٣بنسبة 

 

ز   الهدف 2020 2019 2018 الموردين المحليي 

كي   
 250 259 199 335 إجمالي عدد الموردين المحليي   المشتر

يات للموردين المحليي   شمليون درهم(إجمالي 
 65.00 74.61 65.89 61.9 اإلنفاق عىل المشتر

يات شمليون درهم(  65.00 74.61 56.89 61.90 إجمالي اإلنفاق عىل المشتر

ي عام 
 
يات ف .  ٢٠٢١تعليق: من المتوقع أن ينخفض اإلنفاق عىل المشتر

ً
 بعد قرار المنظمة بإجراء بعض العمليات داخليا
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  حماية بيئتنا  -6

      
 

 نظام إدارة البيئة 6-1
 

ي 
نا البين  ي أمالك للتمويل أساسيةنقطة نعتتر مراعاة تأثت 

 
مون لذا،  . ف ي جميع أوجه  المبادئ البيئية ز بغر نحن ملتر 

 
لياتنا عمف

ي تقليل بصمتنا البيئية عتر  التجارية
 
. نحتطبيق الأو إدارة مخلفاتنا. نستمر ف ي

مون بتدابت  لتحسي   أدائنا البين  التعاون مع ن ملتر 

ية وبرامج األبحاث والدراسات البيئيالمنخرطة بالحماية البيئية و المنظمات المحلية   وملتر  ة، حفظ الحياة التر
ً
مون أيضا

ي تنظيبالتعليمات وال
 
م بالمساهمة والمساعدة ف ي تواجه دولة اإل أهم المسائل الملّح  معالجة مات البيئية. نلتر 

مارات العربية ة النر

 . ي
 المتحدة والعالم حول التغت  المناج 

 

ي عتر 
كةوضعنا العديد من المبادرات لتقليل استهالك الطاقة وزيادة الوعي البين  ي عام  ”Go Green“طلقنا مبادرة . أالشر

 
ف

وعان د هذه المبادرة، خصصنا أسبتكاليف الورق والطباعة. بعمن عتر ذلك لتقليل استهالك الورق بشدة والتقليل  2015

ي عام صديقا
 
ي كل أسبوع منهما 2020ن للبيئة ف

 
ل وقوارير الماء البالستيكية داخالكؤوس البالستيكية استخدام  تم منع ،، ف

كة،  ي هذه المبادرة بعد نجاح الشر
ي إدارة مخلفاتنا بشكل أكتر فعالية. تأبر

 
ي عام  مبادرتنا الصديقة للبيئةمما ساعدنا ف

 
 2018ف

ي قمنا 
ي فيها النر

 
الك الورق محاولة لتشجيعهم لتقليل استهبتوزيــــع قوارير مياه قابلة إلعادة االستخدام لجميع موظفينا، ف

اء قوارير المياه  غرفة مسجل عىل موقع ، وهو متجر محىلي صديق للبيئة ”The Green Ecostore“من والبالستيك. تم شر

 . ي
وب  ي اإللكتر  دبر

 

ونية مع جميع موظفينا خالل اليوم العالمي للبيئة، شاركنا  ي  10عن  منشورات إلكتر ي يمكن تطبيقها أفكار بسيطة من غرفة دبر
 النر

ل أو المكتب لتحسي   البصمة البيئية كأفراد وكشر  ي المت  
 
 كة. ف

 

 بسبب 
ً
 تقييدات جائحة كورونا و احتفلنا بساعة األرض هذه السنة رقميا

ّ
 من
ً
، متعهدين تضامنا ي

الدعم با مع المجتمع اإلمارابر

كات لدينا بورشات عمل وقد شارك فريق إلنقاذ كوكبنا.  وزارة قة من قبل منسعن البصمة الكربونية المسؤولية االجتماعية للشر

ي والبيئة
ار العالمي والتغت  التضمنت هذه الورش جمعية اإلمارات للطبيعة. و  التغت  المناج   متعلقة باالحتر

ً
ي ات مواضيعا

مناج 

 انات وطرق تقدير انبعاثات المصادر المختلفة. والبصمة الكربونية ومصادر االنبعاثات ومتطلبات البي

 

 

 

 

اماتنا:   التر 

 مع  ●
ً
كات، إتماشيا اتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية للشر اكة مع منظمة بيئية غت  ربحية كل سنة لدعم المسنقوم بستر ي شر

 
شاريــــع الدخول ف

اء.   الخض 

 تتم مراقبة استهالك البالستيك والورق.  ●

جة ●
َ
ي الحاويات المخصصة للبالستيك وإعادة التدوير و  اتباع ممارسات إدارة النفايات المنت

 
ها. غالفعالة، كالتخلص من النفايات ف  ت 

 ق الشية وإعادة تدويرها. الوثائيتم تقطيع جميع  ●

 عىل األقل لتقليل إنتاج النفايات الورقية والبالستيكيةس ●
ً
 معتتم إدارة مبادرات صديقة للبيئة مرتي   سنويا

ً
اتيجيةإ ، تماشيا المسؤولية  ستر

كات  مالك للتمويل. أل  االجتماعية للشر

ي كشوفات العمالء لزيادة الوعي  ●
 
 لقضايا البيئية. حول اتتم طباعة نصائح صديقة للبيئة ف
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 مع  ●
ً
كات ولتشجيع ممارسات توفت  إزيادة التوعية عند الموظفي   حول القضايا البيئية تماشيا اتيجية المسؤولية االجتماعية للشر  ستر

ي نهاية اليوم. 
 
 الطاقة مثل إطفاء الحواسيب المحمولة ف

يات بطريقة صديقة للبيئة للتشجيع عىل استخدام المنتجا ● ية دعم المؤسسات اإلماراتية المحلت المستدامة و نقوم بإدارة المشتر

 الصديقة للبيئة. 

 التنظيمات البيئية والمعايت  البيئية العالمية حيثما أمكن. بضمان االمتثال  ●

 خالل عطل نهاية األسبوع والعطل الرسمية.  األضواءجميع الحث عىل توفت  الطاقة عتر إطفاء  ●

ي مكان العمل. إجراءات وممارسات جديدة صديقة لل استكشاف ●
 
 بيئة ف

 

  استهالك المياه والطاقة     6-2
 

لمساحة، اس اأن أمالك للتمويل تقوم بدفع رسوم خدمة عىل أسمن المهم ذكر إدارة استهالك المياه والطاقة،  عند التحدث عن

ي فاتورة خدمات واحدة من موردنا. لذلك، ال يوجد لدينا تحليل الستهالك
 
رباء أو الطاقة أو الكه ويتم شمل جميع الدفعات ف

 ، ولكننا ننوي تتبع أدائنا السنوي بداية من السنة القادمة. الماء 

 

 الهدف 2020 2019 2018 استهالك الطاقة

إجمالي المساحة عتر جميع المرافق شالمكاتب، التخزين، 

 ، إلخ(المنشآت
1735 1735 1735 1065 

) ول شباللتر  12000 ال ينطبق بقال ينط ال ينطبق إجمالي استهالك البتر

 96000 ال بيانات ال بيانات ال بيانات إجمالي استهالك الكهرباء شبالكيلوواط/ساعة(

 60345 ال بيانات ال بيانات ال بيانات استهالك الطاقة من الكهرباء

 453 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق كثافة الطاقة شجيجا جول لكل موظف(

 

 الهدف 2020 2020 2020 استهالك المياه

 1998 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق إجمالي استهالك المياه شبالمتر المكعب(

 9819 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شدة استهالك المياه شبالمتر المكعب لكل موظف(

 

 إدارة المخلفات 6-3
 

كة لنهج أكتر تحقيق الحد األقض من الجهود لتو تتبع وبالتقرير عن استهالكنا للورق من أجل النقوم ب ي جيه الشر
 
 استدامة. ف

ة تشمل مبادراتنا إلدار من أجل تيست  نقل الوثائق وتقليل استخدام الورق.  ”DocuSign“، قمنا بتفعيل خدمة 2021أول عام 

 تمزيق الورق وإعادة تدويره. 
ً
ي عام المخلفات أيضا

 
وس كوفيدوأثر ، %43بنسبة  2020قل استهالكنا اإلجمالي للورق ف  19-فت 

، حيث 2019ولكن سيكون أقل بكثت  من  طفيف،نتوقع زيادة استهالك الورق للسنة القادمة بشكل  . االنخفاض هذا عىل 

. سنستمر بتطوير تكنولوجيا المعلومات   وتفعيل العمليات الرقمية بشكل أكتر

 

 الهدف 2020 2019 2018 إدارة المخلفات

 1875 1637 2862 3637 إجمالي استهالك الورق شبالكيلوجرام(

 856 803 1360 1563 شبالطن( إجمالي الورق المعاد تدويره

جة شبالطن(
َ
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق إجمالي المخلفات المنت

ونية المعاد تدويرها   22.0 95.0 37.0 2.0 شبالطن( إجمالي المنتجات اإللكتر

 27 32 39 43 عدد عبوات الطابعات

 1.0 0.0 2.0 0.0 بالطن(الحواسيب الشخصية ش
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 تحقيق الحوكمة الرشيدة -7

     
واألخالقيات االمتثال     7-1  

 
ي ترسيخ مبادئ 

 
 هي مفتاح االزدهار ألعمالنا. يساعدنا هذا المعتقد ف

ً
نؤمن بأن اإلدارة المتماسكة هي أساس نجاحنا وأيضا

ي ثقافة 
 
اهة والمسؤولية ف كةالت   ي تحمل طابع المسؤولية تجاه جمي ، وتعزيز الموظفي   مما يؤديالشر

ع إل التضفات النر

كة أساسية لخلق القيمة الجيدة عىل المدى البعيد ونموذج اإلدارة خاصتنا يتيح تعتتر أصحاب المصلحة.  اإلدارة الفعالة للشر

ي 
 
سيخ وتثبيت أهم أساسيات ومسائل االستدامة ف اتيجيتنا لتحقيق أهدافنا. وبالفعل، الإالفرصة لتر ي تتعلق مستر

سائل النر

بالبيئة والمجتمع واإلدارة تعتتر جزء ال يتجزأ من نموذج العمل الخاص بأمالك للتمويل، والذي هو جزء أساسي من كل وظائف 

 العمل لدينا. 

 
ً
 لجميع أفراد عائلة  اإلدارةنشجع عىل  نحن دائما

ً
ك أيضا ها من أسم مبادئ األداء وهدف مشتر الفعالة والمتماسكة، ونعتتر

 ك للتمويل. بناء  عىل ذلك، نحن نأمال
ً
، وأيضا ي المالي  سوق دبر

ي اإلمارات، وقواني  
 
تقيد بقواني   هيئة األوراق المالية والسلع ف

يعات المنافسة. البيئة  قواني   مضف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. نحن نحرص عىل زيادة الوعي عن أهمية التقيد بتشر

ات  كة وزيادة مرونتها.  داريةاإل اإليجابية والتأثت  ي تحكم عملنا، وبــهذا نعمل عىل تقوية الشر
 واالجتماعية هي المبادئ النر

 

 قيادة مجلس اإلدارة والعمليات اإلدارية

ة الواسعة، والمؤهالت، والمهارات الالزمة لقيادة  ي أمالك للتمويل بالختر
 
اتيجية اإيتمت   أعضاء مجلس اإلدارة ف كة ستر لشر

اف عىل  اهة والشفافية والتقيد بمبادئنا األخالقية عتر واإلشر  
كةالعملياتها. يعتتر تعزيز مبادئ الت  كل مبدأ أساسي لكل ك  شر

ان، النمو  كات، التدقيق، الطت  العمليات اإلدارية. بسبب قدومهم من خلفيات مختلفة كمجال المضفية الخاصة، تمويل الشر

ها، يتسلح أعضاء المجلس اإلدار  كة. االقتصادي وغت  ي قد تواجه الشر
ة الالزمة لمواجهة شنر التحديات النر نص تي بالختر

ي نعتمدها عىل أ
شيح النر ي سياسة التنوع عملية التر

 
، كما هو موض عليه ف ي

 
ة والمهارات والتنوع الثقاف ن نقيم بناء  عىل الختر

ي المجلس. 
 
ي ف

 
 الثقاف

 :  تتشكل لجان مجلس إدارة أمالك للتمويل مما يىلي

 قلجنة التدقي 

 لجنة المخاطر 

 شيحات والمكافآت  لجنة التر

:  اإلدارةتتشكل لجان   التنفيذية ألمالك للتمويل مما يىلي

 لجنة اإلدارة 

 لجنة األصول والخصوم 

 لجنة االئتمان 

كت   والتطور. نعتتر 
ي المجلس من أهم مناطق التر

 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة لدينا غت  تنفيذيي   ويعتتر التمثيل األنثوي ف

ورية بالرغم من عدم وجود تمثيل أنثوي من أعضاء المجلسالمش ي العام  اركة النسائية ض 
 
لم يتم تقديم  إنه، حيث 2020ف

، ولكن ي
ي مجلس اإلدارة.  نا أي ترشيح نساب 

 
ي إدارتنا وقيادتنا والمناصب ف

 
ي جهودنا لتطوير الموازنة ما بي   الجنسي   ف

 
مستمرون ف

 
ً
 . هيئة األوراق المالية والسلع دارةإرئيس مجلس الصادر عن  2021للعام نية إل قرار رقم ثما وذلك يتم استنادا
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 الهدف 2020 2019 2018 مجلس اإلدارة

%14 0 0 0 نسبة مقاعد المجلس المشغلة من قبل النساء  

%70 نسبة مقاعد المجلس المشغلة من قبل المدراء المستقلي     70%  15%  51%  

نأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي  1 1 0 0 

تنفيذينغت  الأعضاء مجلس اإلدارة   6 6 6 7 

 1 0 0 0 أعضاء مجلس اإلدارة من اإلناث

 6 6 7 7 أعضاء مجلس اإلدارة من الذكور

 4 1 5 5 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   

غت  المستقلي   أعضاء مجلس اإلدارة   2 2 1 3 

ي سانتخابه تعليق: مجلس اإلدارة الذي تم 
 
 ف
ً
ي ويبلغ إجمالي عدد األعضاء المستقلي   يحتوي عىل  2021نة مؤخرا

عضو نساب 

 ستة أعضاء. 

 

 االمتثال

كة وموظفيها  اهة، ونؤسس القيم، الضوابط، السياسات واإلجراءات المالئمة لحماية الشر نحن نشجع عىل ترسيخ ثقافة الت  

اف عىل التدريب الوعمالئها. نقوم بتطبيق سياسة لمكافحة االحتيال ومكافحة غسيل األ  دوري موال. يقوم قسم االمتثال باإلشر

اهة والشفافية. يستخدم قسم االمتثال التابع لنا نظام  ي مكافحة غسيل األموال للموظفي   لتحقيق ثقافة تحتوي عىل الت  
 
ف

“GoAML” لتسجيل ، وهو نظام مكافحة غسيل أموال مدعوم من قبل مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجرائم والمخدرات

 المركزي. للمضف تقرير أي نشاط مشبوه به و 

 

 الهدف 2020 2019 2018 االمتثال
يعات  0 0 0 0 مجموع حاالت عدم االمتثال مع القواني   والتشر

 0 0 0 0 مجموع عدد العقوبات غت  النقدية

يعية واالتفاقيات الناتجة عن تضفات كاشفة للفساد  0 0 0 0 نسبة الغرامات القانونية والتشر

 

 القواعد السلوكية

 عىل أن جميع موظفي   أمالك للتمويل تتم معاملتهم 
ً
اهة والشفافية وتؤكد أيضا تحث قواعدنا السلوكية عىل الثبات عىل قيم الت  

ام، والعدل، والمساواة بغض النظر عن الدين،  ، اإلعاقة أو أي معايت  أخرى. ال تسمح قواعدنا السلوكية بالتميت   و العرق، و باالحتر

سيخ قواعد أخالقية تعتتر 
أو التنمر، أو المضايقة بأي شكل من األشكال وتزود المدراء والموظفي   بإطار عمل يحتذى به لتر

ي عالقاتهم مع 
 
اهة ف مي   بهذه القواعد بالتظاهر بأسم مبادئ الت    

جزء أساسي من العمل. نتوقع من جميع الموظفي   الملتر

: أصحاب المصلحة. تغطي القواعد ما   يىلي

 

  واإلزعاجالتنمر 

    التميت 

 خرق قواعد االمتثال والجرائم المالية 

 خرق قواعد أمن المعلومات 

 يعات  خرق قواعد التشر

    احتيال الموظفي 

  ،سوء و الغيابات، و أي مخالفات أخرى تمس بالقواني   واإلجراءات. عىل سبيل المثال، مخالفات القواعد السلوكية

 ب اإلجباري. إدارة الوقت وعدم إنهاء التدري
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ي تفادي المخالفات بأي شكل من  اإلجراءاتنعتتر 
 
ىل طبيعة تعتمد ع اإلجراءات. هذه األشكالاالنضباطية خطوة رئيسية ف

المخالفة، ومدى تكررها، وخطورتها ووجدت هذه اإلجراءات للحفاظ عىل قواعد العمل األمنية، واألخالقية واستدامتها. هذه 

:  اإلجراءات  هي ما يىلي

 ي التن
 بيه اللفط 

 إنذار أول مكتوب 

 ي مكتوب
 إنذار نهاب 

 كة ي تشكل خطورة عىل الشر
ي الحاالت النر

 
 وقف العمل فقط ف

  ي
 الفصل النهاب 

 الفصل بسبب سوء السلوك الفاضح أو الجسيم 

 

 الممارسات ضد الفساد  7-2

 
ي أمالك للتمويل. 

 
 مع التشر  الحماية ضد أي عملية فساد محتملة هي أولوية عليا ف

ً
نا بقوة يعات الدولية، نحن نضع تر وفقا كت  

 عىل مكافحة الفساد، والسلوكيات المانعة للمنافسة، وغسيل األموال والرشوة. 

 

 إدارة المخاطر

 لمتطلبات هيئة األوراق المالية 
ً
ي تسجيل الحوادث والتحقيق فيها. وفقا

 
يعمل قسم إدارة مخاطر المشاريــــع بإجراء متي   ف

لحث الموظفي   وجميع أصحاب المصلحة عىل رفع وتسجيل أي حادثة سوء  غ عن المخالفاتاإلبال والسلع، نتبع سياسة 

،  لإلبالغ عنتضف ولحمايتهم من أي مخالفة. ندعو الموظفي    ي
ر
أي حالة دون الخوف من عواقب أي سلوك غت  أخالف

ي يتم اإلبالغ عمسؤول متابعة اأو أي نشاط قد يخرق القواعد السلوكية. تحدد السياسة المنوطة أعاله 
 نها لمخالفات النر

فون عىل مسؤول و  ي تم اإلبالغ عنها ثانوي، الذين هم بدورهم يشر
ي القنوات المختلفة المعر  من خالل المخالفات النر

 
فة ف

ورية مع أصحاب المصلحة المتعلقي   بها.    اءاتاإلجر اتخاذ جميع  كما يتمالسياسة ومن ثم مشاركات المعلومات الض 

ورية ضد أي الذي أبلغ عن المخالفة وى تحل بشية تامة، ومن دون الكشف عن هوية احاالت مسجلة. جميع الشك الض 

 ألي عواقب قد تحصل.     
ً
 تحسبا

 

 التدقيق الداخل  

ي مجلس 
 
ة للجنة التدقيق ف  تابع مباشر

 
 مستقال

ً
مبنية عىل  . يتبن  القسم خطة تدقيقاإلدارةيعد قسم التدقيق الداخىلي قسما

ي وضعها الوباء، إدارة ال
ازية الداخلية. بالرغم من التحديات والصعوبات النر مخاطر ويؤكد عىل فعالية وكفاءة اإلجراءات االحتر

ي ومستقل يتبع  م قسم التدقيق الداخىلي بنظام مراجعة خارجر
تمكن القسم من القيام بعمليات التدقيق الرئيسية بنجاح. يلتر 

ات منظمة.   لطرف ثالث وبفتر

 

 بيانات وخصوصيتهاأمن ال  7-3

 
كتنا، نعتتر مجتمعاتنا وجميع أصحاب المصلحة أولوية مهمة.  للحد والتخفيف من المخاطر واآلثار المجتمعية السلبية عىل شر

ي مجال أمن المعلومات.  البياناتيتول قسم أمن 
 
 مهمة القيام بالتدريب الدوري للموظفي   ف

اق نقوم بالتقييم السنوي لفعالية نظم إدارة األم  بتقييم درجة العرضة للخطر واختبارات اختر
ً
ن والخصوصية. نقوم أيضا

ي نظام 
ألنظمتنا المعلوماتية وبنيتها التحتية لتحديد نقاط الضعف والحد من المخاطر المتعلقة بها. قمنا بتبن 

ISO20000:2018  اتبعنا نظام إس 
ً
ت. نحن سعيدون بتقرير لسالمة المعلوما 27001لنظم إدارة الخدمات المعلوماتية وأيضا

 الذي لم تسجل فيه أي حاالت خرق للبيانات.  2020سنة 
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 الهدف 2020 2019 2018 المعامالت االحتيالية
كمية المعامالت االحتيالية شمجموع المعامالت المرجعة ألصحاب الحسابات المتعلقي   

) ي
 بالعملية وذلك بسبب االحتيال( شدرهم إمارابر

0 0 0 0 

ي تتم بدون وجود بطاقة االئتمان ش%(نسبة الحركة 
الناتجة عن عمليات االحتيال النر  0 0 0 0 

ها من  ي تتم بوجود بطاقة االئتمان وغت 
نسبة الحركة الناتجة عن عمليات االحتيال النر

 (%) الحاالت 

0 0 0 0 

 


