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حول هذا التقرير
كجزء من استراتيجيتنا لالستدامة،
يحرص البنك العربي على إعداد تقرير
االستدامة بشكل سنوي وفقًا لمبادئ
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( .)GRIهــذا تقريرنــا الثامــن
تــم إعــداده طبقــً لمعاييــر المبــادرة
لالســتدامة ،الــذي
ّ
العالميــة إلعــداد التقاريــر ( ،)GRIوالتــي تعتمــد علــى الخيــار
رســل التقريــر إلــى المبــادرة العالميــة إلعــداد
المفصــل .كمــا ُأ ِ
ّ
ّ
صحــة مواقــع إفصاحــات
ـا
ـ
بدوره
ـدت
ـ
أك
ـي
ـ
والت
(،)GRI
ـر
ـ
التقاري
ّ
األهميــة النســبية (.)GRI 102-40 to 102-49
GRI 102-45

ّ
يوفــر هــذا التقريــر معلومــات عــن إنجــازات والتزامــات البنــك
العربــي فــي المجــاالت االجتماعيــة ،والبيئيــة ،والحاكميــة
ّ
يغطــي المعلومــات
حتــى تاريــخ  31كانــون األول  .2017كمــا
واألنشــطة المتع ّلقــة بعمليّــات البنــك العربــي فــي األردن،
والــذي ّ
يمثــل ســوق العمليّــات الرئيســي للبنــك العربــي
ـدم التقريــر معلومــات تتع ّلق
ش م ع .وفــي بعــض الحــاالت ،يقـ ّ
بعمليّــات مجموعــة البنــك العربــي والبنــك العربــي ش م ع
عوضــً عــن معلومــات عمليّاتنــا فــي األردن ،وذلــك تماشــيًا مــع
متط ّلبــات سياســات إعــداد التقاريــر التــي نعتمدهــا فــي البنــك.
التقــدم الــذي أحرزنــاه فــي الجوانــب
يبــرز تقريرنــا هــذا مــدى
ّ
ّ
والموضحــة فــي صفحــة  ،12والتــي قمنــا
األكثــر أهميــة
بنــاء علــى عملياتنــا واســتراتيجياتنا واالحتياجــات
بتحديدهــا
ً
المجتمعيّــة وخصوصيــات القطــاع المصرفــي.
ً
عامــة شــاملة حــول آثارنــا
تقــدم فصــول هــذا التقريــر
ّ
نظــرة ّ
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيّــة ،مــع التركيــز علــى دور
الجهــات ذات العالقــة فــي إدارة منهجنــا لالســتدامة.
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كلمة المدير العام التنفيذي
تح ّية ط ّيبة وبعد..
قــام البنــك بإصــدار تقريــره األول لالســتدامة والــذي يشــمل علــى نهجنــا
ّ
موضحــً فيــه طموحنــا فــي
االســتراتيجي لالســتدامة قبــل ثمانــي ســنوات،
تحقيــق أثــر إيجابــي علــى المســتوى االجتماعــي والبيئــي واالقتصــادي .واليــوم
نصــدر تقريرنــا الثامــن لالســتدامة مبينيــن اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي
إطــار المســاهمة فــي جهــود تطويــر مجتمعنــا المحلــي ،واالســتثمار فــي
موظفينــا ،والحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة ،وتطويــر العمليــات الداخليــة ،إلــى
جانــب تبنــي أفضــل السياســات والممارســات المحليــة والعالميــة علــى حــد
ســواء.
ً
ملحوظــة فــي تحقيــق أهــداف
وقــد شــهد عــام  2017عــدة إنجــازات
ً
أداء مميــزًا ،متمث ـا فــي
االســتدامة .حيــث حقــق برنامــج التطــوع فــي البنــك ً
زيــادة ســاعات تطــوع موظفينــا فــي النشــاطات االجتماعيــة المختلفــة
بنســبة  %29بينمــا زاد عــدد المشــاركات التطوعيــة بنســبة  .%28إن انخــراط
موظفينــا فــي النشــاطات االجتماعيــة المختلفــة ســاهم فــي إحــداث أثــر
إيجابــي فــي حيــاة  257,000مســتفيد .ويتماشــى هــذا جنبــً إلــى جنــب مــع
زيــادة مســاهماتنا المجتمعيــة ،والتــي وصلــت إلــى أكثــر مــن  9.7مليــون دينــار
أردنــي فــي نهايــة عــام .2017
وفــي المجــال البيئــي ،واصلنــا العمــل علــى تطويــر بيئــة عمليــات خاليــة مــن الــورق ،تســاهم فــي تقليــل تكلفــة العمليــات وتحســين
أدائنــا فــي المجــال البيئــي ،كمــا نفتخــر بأثــر جهودنــا البيئيــة والتــي أســهمت فــي تقليــل اســتهالكنا للطاقــة واالنبعاثــات الناتجــة
عنهــا بنســبة  .%4وباعتبارنــا المؤسســة المصرفيــة األكبــر فــي المملكــة فإننــا نعــي أهميــة دورنــا فــي تمكيــن عمالئنــا ومجتمعنــا
مــن إحــداث أثــر بيئــي إيجابــي ،حيــث واصلنــا جهودنــا الراميــة إلــى تقليــل اآلثــار البيئيــة لعمالئنــا مــن خــال تقديــم الحلــول البنكيــة
الرقم ّيــة (غيــر الورق ّيــة) .هــذا إلــى جانــب دورنــا الرائــد فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحت ّيــة الصديقــة للبيئــة ،والتــي تهــدف إلــى دعــم
جهــود المحافظــة علــى البيئــة وتوســيع نطــاق اســتخدام الطاقــة النظيفــة فــي األردن.
فــي الختــام ،أود أن أؤكــد علــى التزامنــا الدائــم بمتابعــة جهودنــا المؤسســية علــى صعيــد االســتدامة والعمــل بشــكل متواصــل
مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة بمــا يســهم فــي إحــداث األثــر اإليجابــي المطلــوب اقتصاديــً واجتماعيــً وبيئيــً.

نعمة صباغ
المدير العام التنفيذي
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لمحة عن
البنك العربي
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لمحة عن البنك العربي
االنتشار العالمي
عمان ،األردن ،مقرًا له في عام  ،1930وهو يمتلك حاليًا واحدة
ّ
تأسس البنك العربي والذي ي ّتخذ من ّ
من أكبر الشبكات المصرفيّة العربيّة العالميّة والتي تضم ما يزيد عن  600فرع عبر خمس قارات.

كما ويحظى البنك بحضور بارز في
األسواق والمراكز المال ّية الرئيسية في العالم مثل:

البحرين

سيدني

األردن
لبنان
فلسطين
قطر
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

فرانكفورت

جنيف

سنغافورة

كازاخستان
مصر
سورية
الجزائر
سويسرا
المغرب
ألمانيا
السودان
المملكة المتحدة
عُ مان
المملكة العربية السعودية فرنسا
إيطاليا
تونس

دبي

باريس

لندن

الواليات المتحدة األمريكية
سنغافورة
الصين
كوريا الجنوبية
أستراليا
تركيا
ليبيا

3,075

من موظفي البنك العربي ش م ع
متواجدون في األردن

75

فرعًا في األردن
(مع اإلدارة العامة)

ّ
يشكلون

%46

ّ
موظفي البنك العربي ش م ع
إجمالي
من
ّ
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تتأ ّلــف مجموعــة البنــك العربــي مــن الشــركة المســاهمة العامــة للبنــك العربــي ش م ع والشــركة الشــقيقة (البنــك العربــي سويســرا
المحــدود) ،باإلضافــة إلــى الشــركات الحليفــة والتابعــة وتتــو ّزع عمليــات البنــك العربــي ش م ع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
ّ
تغطــي فروعــه كل مــن األردن ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والبحريــن ،والجزائــر ،والجمهوريــة اليمنيــة ،والمغــرب،
أفريقيــا وآســيا ،حيــث
وســنغافورة ،وفلســطين ،وقطــر ،ولبنــان ،ومصــر.
مجموعة البنك العربي

البنك العربي ش م ع
)في كافة أنحاء العالم(

البنك العربي «سويسرا»
المحدود
)شركة شقيقة(

الشركات التابعة
والحليفة
شركات مملوكة بالكامل
•
•
•
•
•
•
•

•البنك العربي أستراليا المحدود – أستراليا
•بنك أوروبا العربي ش م ع – بريطانيا
•البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع – األردن
•شركة البنك العربي السوداني المحدودة – السودان
•شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ م م  -األردن
•الشركة العربية الوطنية للتأجير ذ م م  -األردن
•شركة العربي جروب لالستثمار م خ م  -فلسطين

شركات غير مملوكة بالكامل (أغلبية)
•
•

•البنك العربي لتونس – تونس
•شركة النسر العربي للتأمين ش م ع – األردن

•

•البنك العربي  -سورية

شركات حليفة
•بنك عُ مان العربي  -عُ مان
•
•البنك العربي الوطني  -السعودية
•
•شركة التأمين العربية  -لبنان
•
•شركة األبنية التجارية  -لبنان
•
	• -Turkland Bankتركيا
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المنتجات والخدمات
مجموعة الخدمات المصرف ّية لألفراد
يهــدف البنــك إلــى التركيــز علــى تنفيــذ اســتراتيجية الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مــن خــال تطويــر الخدمــات والحلــول المصرفيــة التــي
يقدمهــا لألفــراد عبــر شــبكة فروعــه والقنــوات المصرفيــة المباشــرة محليــً واقليميــً .حيــث يوفــر قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد
باقــة متكاملــة مــن البرامــج المصممــة خصيصــً لتلبيــة احتياجــات قطاعــات مختلفــة مــن العمــاء وتمتــد هــذه البرامــج لتشــمل برنامــج
“جيــل العربــي” الخــاص باألطفــال وصــو ً
ال إلــى البرنامــج الحصــري “إيليــت” الــذي يخــدم عمالءنــا المميزيــن والمتوفــر فــي أســواقنا الرئيســية.
ويســعى البنــك إلــى مواصلــة تطويــر برامجــه بمــا يتناســب مــع قطاعــات العمــاء المختلفــة مــع تقديــم نمــوذج إدارة العالقــة المناســب،
حيــث تمثــل هــذه البرامــج جوهــر خدماتنــا تماشــيًا مــع االحتياجــات والتوقعــات المتناميــة للعمــاء.

والمؤسسات المال ّية
مجموعة األعمال المصرف ّية للشركات
ّ
تديــر مجموعــة األعمــال المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة العالقــات المصرفيــة مــع العمــاء مــن قطاع الشــركات والمؤسســات
الماليــة والجهــات الحكوميــة ،حيــث تقــدم لهــم مجموعــة واســعة مــن الحلــول المصرفيــة المميــزة ،والتي تشــمل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•اإلقراض التجاري لتمويل المشاريع والتمويل المهيكل
والتجمعات البنكيّة
•التنظيم والمشاركة في القروض
ّ
•التمويالت اإلسالميّة المهيكلة (من خالل شركة تابعة)
•خدمات المراسلة المصرفيّة
•التمويل التجاري
•المعامالت المصرفيّة العالميّة
•إدارة النقد
•تمويل الشركات وأسواق رأس المال
•تنظيم العالقة مع البنوك

دائرة الخزينة
تديــر إدارة الخزينــة فــي البنــك العربــي مخاطــر الســوق والســيولة ،كمــا تقــدم المشــورة وخدمــات التــداول لعمــاء البنــك العربــي عالميــً.
لقــد قــام البنــك العربــي بتوظيــف أحــدث األنظمــة العالميــة لمتابعــة تطــورات الســوق وتلبيــة المتطلبــات الرقابيــة مــع الحفــاظ علــى
جاهزيتــه لخدمــة متطلبــات عمالئــه فــي أي وقــت.
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إنجازات البنك العربي لعام 2017
حققــت مجموعــة البنــك العربــي أداء قويــً خــال العــام  ،2017تــم تحقيقــه مــن خــال النمــو المســتدام وقدرتهــا علــى االســتفادة مــن
انتشــارها فــي العديــد مــن األســواق ،األمــر الــذي ّ
مكنهــا مــن تنويــع مصــادر الدخــل وتقليــل المصاريــف.
وباســتثناء أثــر االنخفــاض فــي أســعار الصــرف لعــدد مــن العمــات العربيــة واألجنب ّيــة فقــد أظهر صافــي األربــاح التشــغيلية نموًا بنســبة %12
وبلغــت أربــاح المجموعــة الصافيــة بعــد الضرائــب والمخصصــات  533مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة  .2017كمــا وحققــت المجموعــة
نمــوًا فــي إجمالــي محفظــة التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  %6لتصــل إلــى  25.1مليــار دوالر أمريكــي .ونظــرًا لهــذه النتائــج اإليجابيــة فقــد
أوصــى مجلــس إدارة البنــك العربــي بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  %40لعــام .2017
كمــا حافــظ البنــك العربــي علــى نســبة ســيولة مرتفعــة حيــث بلــغ إجمالــي التســهيالت إلــى الودائــع  ،%74أمــا نســبة كفايــة رأس المــال
فقــد بلغــت  %15وفقــً لتعليمــات بــازل .IIIوقــد حافــظ البنــك علــى جــودة محفظتــه االئتمان ّيــة حيــن بلغــت نســبة تغطيــة المخصصــات
للديــون المتعثــرة  %100وذلــك دون احتســاب قيمــة الضمانــات.

ّ
محطات األداء
أبرز

األرباح قبل المخصصات والضرائب

%12

*

باستثناء أثر التغير في أسعار الصرف

األرباح بعد المخصصات والضرائب
(مليون دوالر)

533

%74

إجمالي التسهيالت إلى الودائع

%15

نسبة كفاية رأس المال

إجمالي التسهيالت االئتمانية
(مليار دوالر)

		 %6
25.1
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الجوائز والتقدير
ـات عالميــة مرموقــة خــال هــذا العــام ،كان مــن أبرزهــا جائــزة أفضــل
حصــل البنــك العربــي علــى العديــد مــن الجوائــز والتقديــرات مــن جهـ ٍ
بنــك فــي الشــرق األوســط مــن قبــل مجلــة ذا بانكــر ( )The Bankerالتابعــة لمجموعــة الفايننشــال تايمــز ،وأفضــل بنــك في الشــرق األوســط
مــن مجلــة غلوبــال فاينانــس ( )Global Financeواتحــاد المصــارف العربيــة.
مجلة غلوبال فاينانس ()Global Finance
•
•
•
•
•
•
•
•

•أفضل بنك في الشرق األوسط
•أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق األوسط
•أفضل بنك على شبكات التواصل االجتماعي في الشرق األوسط
•أفضل بنك في األردن
•أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في األردن
•أفضل بنك في خدمات العمالت األجنبية في األردن
•أفضل بنك تمويل تجاري في األردن
•أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد في األردن

مجلة يوروموني ()Euromoney
•

•أفضل بنك في األردن

مجلة إيميا فاينانس ()EMEA Finance

•

•أفضل بنك في خدمات العمالت األجنبية
في الشرق األوسط
•أفضل بنك في المعامالت التجارية للبنوك
والمؤسسات المالية في الشرق األوسط
•أفضل بنك في األردن

•
•

الجوائز
والتقديرات

•

•المصرف األكبر واألكثر انتشارًا

مجلة ذا بانكر ( – )The Bankerالتابعة
لمجموعة الفايننشال تايمز ()Financial Times

•
•

•بنك العام في الشرق األوسط
•أفضل بنك في األردن

•

مجلة بانكر الشرق األوسط

االتحاد الدولي للمصرفيين العرب
•

اتحاد المصارف العربية

•أفضل بنك في الشرق األوسط

•أفضل بنك في األردن

مجلة غلوبال إنفستر /إي إس إف
()Global Investor/ISF

•

•أفضل بنك في مجال إدارة النقد في الشرق
األوسط

التقدير العالمي لجهود االستدامة في البنك العربي
حظيــت جهــود البنــك العربــي علــى صعيــد االســتدامة بالتقديــر محليــً وعالميــً وذلــك لتب ّنيــه منهجــً فعــا ً
ال يأخــذ بعيــن االعتبــار
ويجســد هــذا التقديــر نجاعــة اســتراتيجية البنــك
احتياجــات الجهــات ذات العالقــة ،مــع التزامــه بالمعاييــر والتوجيهــات العالميــة
ّ
الشــاملة لالســتدامة وتأثيــره اإليجابــي علــى المجتمــع ككل.

مؤشر حوكمة لاللتزامات البيئ ّية واالجتماع ّية والحاكم ّية المؤسسية في الشركات العرب ّية
ـركة عربيـ ً
ً
ـة مــن
يشــمل مؤشــر حوكمــة لاللتزامــات البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة والحاكم ّيــة المؤسســية فــي الشــركات العرب ّيــة خمســين شـ
ـاء علــى أدائهــم فيمــا يقــارب  200معيــارًا بيئيــً واجتماعيــً وحاكميــً.
النخبــة ،وقــد تـ ّ
ـم اختيارهــم بنـ ً
كان البنــك العربــي المؤسســة األردنيــة الوحيــدة التــي تــم تقييمهــا فــي المراتــب العشــر األولــى علــى مســتوى العالــم العربــي،
حيــث أحــرز البنــك العربــي تقدمــً ملحوظــً فــي االداء فــي مجــال االلتزامــات البيئيــة واالجتماعيــة والحاكميــة المؤسســية علــى مــدى
تــم تصنيــف البنــك العربــي فــي المرتبــة الخامســة.
الســنوات .وخــال العــام ّ ،2017
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االستدامة في البنك العربي:
تنمية المجتمع المحلي
منهجنا لالستجابة :تلبية احتياجات مجتمعنا
فــي البنــك العربــي نتبنــى نهجــً مســتدامًا يســاهم فــي تطويــر المجتمــع بشــكل إيجابــي وتحقيــق قيمــة مضافــة للجهــات
ذات العالقــة بهــدف مواجهــة التحديــات االجتماعيّ ــة واالقتصاد ّيــة والبيئيّ ــة المتناميــة التــي تواجــه مجتمعاتنــا.
وانطالقــً مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المتزايــدة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي ،وإيمانــً مــن البنــك العربــي
بقــدرة القطــاع المالــي علــى التصــدي لهــذه التحديــات ،أدرك البنــك العربــي أهم ّيــة تبنــي منهــج شــمولي إلدارة االســتدامة فــي عملياتــه
الفعــال والشــامل مــع الجهــات ذات العالقــة ،األمــر
اليوميــة .حيــث يحــرص البنــك علــى تطويــر اســتراتيجيته لالســتدامة مــن خــال التواصــل
ّ
الــذي يمكنــه مــن تحديــد احتياجاتهــم وتلبيتهــا بمــا ينســجم مــع طبيعــة أعمالنــا والتــي تتبنــى منهــج اســتدامة يهــدف إلــى خلــق قيمــة
مضافــة لمختلــف الجهــات ذات العالقــة.
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التواصل مع الجهات ذات العالقة

GRI 102-44

GRI 102-43

GRI 102-40

GRI 102-42

يســعى البنــك العربــي إلــى تحديــد الجهــات ذات العالقــة ،ويحــرص علــى التواصــل معهــم وفهــم
احتياجاتهــم واالســتجابة لتوقعاتهــم وأولو ّياتهــم مــن خــال خلــق قنــاة اتصــال ذات اتجاهيــن تســاهم
فــي فهــم احتياجــات الجهــات ذات العالقــة وتفعيــل دور البنــك وأثــره فــي التعامــل معهــا.
تعد عملية تحديد الجهات ذات العالقة وطموحاتهم ركنًا أساسيًا في توجيه جهود البنك لتلبية هذه الطموحات من خالل التوجه االستراتيجي
لالستدامة .نعمل في البنك العربي على متابعة احتياجات الجهات ذات العالقة باستمرار لنتمكن من فهمها وتلبيتها .ومن أجل ذلك نقوم بإشراك
ّ
الفعال وتحديد أولويّات الجهات ذات العالقة بما ينسجم مع دور البنك
“ممثلي االستدامة” ،بالشكل الذي يسهم في تحسين قدراتنا على التواصل
ّ
وأولوياته ،مع متابعة آلية تعامل البنك مع هذه االحتياجات من خالل األهداف االستراتيجيّة والمبادرات التي ينفذها لهذا الغرض.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•اجتماعات سنوية
•تقارير سنويّة ونصف سنويّة
وفصليّة
• ّ
ملخصات اإلدارة

•اللوائح والقوانين
المقدمة للهيئات
•التقارير الشهريّة
ّ
الرقابيّة
•المراجعات الرقابيّة
•الهيئات الرقابيّة (مثل البنك
المركزي ،وحدة مكافحة عمليّات
غسل األموال)
•تقارير دوائر التدقيق واالمتثال
للمتط ّلبات القانونيّة

•

المساهمون

العمالء

الحكومات

•
•
•
•

البيئة

التواصل مع
الجهات
ذات العالقة
المجتمع

•
•
•
•
•
•

•الفروع
•الموقع اإللكتروني
•وسائل اإلعالم
•التقارير السنويّة وتقرير االستدامة
•وسائل التواصل االجتماعي
•خدمة الرسائل النصيّة القصيرة
•قنوات الخدمات
•أدوات ووسائل تقديم المالحظات
والتعليقات
•خدمة العمالء

•مبادرات إعادة الترميم
المؤسسات غير الهادفة للربح
•دعم
ّ
العاملة في مجال البيئة
•التحسينات التشغيليّة
•تمويل مشاريع البنية التحتيّة
الصديقة للبيئة

الموظفون

•الحمالت التطوعية
•وسائل التواصل االجتماعي
•برامج الرعاية والفعاليات
•تقارير االستدامة
السنويّة
•التقارير ّ
•برامج بناء القدرات

المورّدون

•
•
•

•الدعوة لتقديم العطاءات
•العقود واالتفاقيات
•االجتماعات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•االجتماعات المنتظمة
•شبكة االتصال الداخليّة “عربينا”
•البريد اإللكتروني
•نظام إدارة الموارد البشريّة
•استطالع االتصاالت الداخليّة
•التقارير السنويّة وتقارير االستدامة
•برامج التوعية الداخليّة
•برامج التدريب اإللكترونيّة
•اللقاءات وورشات العمل
•التقدير والجوائز
•النشرات والتعميمات الداخليّة
•اللجان الداخليّة (اللجنة الرياضيّة
ّ
الموظفين ولجنة
ولجنة عالقات
الصحة والسالمة المهنيّة)
ّ
•البرنامج التطوعي “معًا”
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ال ّتركيز على األولو ّيات

GRI 102-49

GRI 102-47

GRI 102-44

GRI 102-46

المهمــة للجهــات ذات العالقــة ،وال ســيما تلــك التــي تشــكل فــي ذات الوقــت
نقــوم فــي البنــك العربــي بالتركيــز علــى القضايــا
ّ
نقاطــً محور ّيــة ألعمالنــا ،حيــث يســاعد ذلــك فــي توجيــه الجهــود نحــو القضايــا ذات األهميــة واألثــر األكبــر.
ّ
ـم آثارنــا البيئيــة واالجتماعيــة والحاكميــة ،أو تلــك التــي تؤثــر علــى
إن القضايــا ذات األهم ّيــة ال ّنســبية
لمؤسســتنا هــي تلــك التــي تعكــس أهـ ّ
ّ
ـد ســواء .لفهــم وتحديــد القضايــا ذات األولويــة للجهــات ذات العالقــة
تقييــم وقــرارات الجهــات ذات العالقــة الداخليــة والخارجيــة علــى حـ ٍ
ســنوي ،وكمــا فــي
بشــكل
المهمــة
والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى أعمــال البنــك ،يقــوم البنــك بعمــل تقييــم شــامل لقضايــا البنــك
ّ
ٍ
ّ
ّ
ممثلــي االســتدامة فــي البنــك .وبعــد تحليــل األهم ّيــة ال ّنســبية،
المهمــة ومراجعتهــا مــع
الســابقة ،فقــد قمنــا بتحليــل القضايــا
الســنوات ّ
ّ
قمنــا بمراجعــة هــذه القضايــا وتحديــد  27قضيــة متع ّلقــة باالســتدامة منهــا ،كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي المرفــق .ويُمكــن إيجــاد
ومفصــل عــن منهــج وقيــود األهم ّيــة ال ّنســبية فــي الملحــق “ب”.
شــرح كامــل
ّ
في غاية األهميّة

دعم عمالئنا من أجل تحقيق
طموحاتهم
التمويل المسؤول

تمكين الموظفين
التقارير الشفافة
الوصول إلى نظام أمثل

1

11

6

4

9

8

مهمة
ّ

2

14

7

13

3
5

15

12

10

18

19

23
22

16
17

25

20

21

24

26

28

29

27

في غاية األهميّة

مهمة
ّ

األهمية لدى الجهات ذات العالقة
ّ

التعاون المجتمعي

أقل أهمية

األهمية لدى البنك العربي
ّ
1

االمتثال للمعايير والقانون

16

دمج المعايير البيئية واالجتماعية والحاكمية

2

الحاكميّة والمساءلة

17

شفافيّة التواصل مع العمالء

3

خصوصيّة العميل وأمن البيانات

18

توفير منتجات وخدمات مستدامة

4

اإلفصاحات الشفافة عن األداء

19

تنوع وتساوي الفرص

5

تجربة ورضا العمالء

20

ممارسات وثقافة التعامل مع المخاطر

6

التدريب والتطوير

21

رفاهية الموظفين

7

عمليّات مكافحة الفساد

22

التواصل مع الموظفين

8

السلوك المسؤول واألخالقي

23

انبعاثات الغازات الدفيئة

9

مزايا تنافسية

24

استخدام المياه

10

رقمنة العمليّات

25

استخدام الطاقة

11

دعم المجتمع المحلي

26

استهالك المواد

12

الشمول المالي

27

إدارة تأثير سلسلة اإلمدادات

13

الثقافة المالية

28

إدارة النفايات

14

التواصل مع المؤسسات المجتمعية

29

صحة وسالمة الموظفين

15

سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات
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تركيزنا على القضايا األهم
ّ
األهــم نســبيًا ،قــام البنــك العربــي بتطويــر منهــج اســتدامة
وتوقعــات الجهــات ذات العالقــة ووفقــً للقضايــا
بنــاء علــى احتياجــات
ّ
ً
ـتراتيجي للمســاعدة علــى تنميــة البنــك يهــدف إلــى تعظيــم األثــر البيئــي واالقتصــادي واالجتماعــي للبنــك مــن خــال تقديــم قيمــة
اسـ
ّ
مضافــة لمختلــف الجهــات ذات العالقــة.

استراتيج ّية وإطار االستدامة

GRI 102-44

يرتكــز إطــار البنــك العربــي فــي مجــال االســتدامة علــى “قيمنــا” التــي يقــوم عليهــا “أساســنا” والتــي تتمحــور حــول الممارســات
المؤسسـيّة المســتقرّة والراســخة ،مــع بــذل أقصــى الجهــود لدمــج مفهــوم االســتدامة فــي العمل ّيــات
المصرف ّيــة والعمل ّيــات
ّ
األساسـيّة للبنــك.
يــدرك البنــك العربــي أهم ّيــة توســيع منظــوره فــي إدارة أعمالــه ليشــمل مفهــوم االســتدامة بالشــكل الــذي يمكــن البنــك مــن تعظيــم
دوره المجتمعــي مــن خــال دمــج الجوانــب االجتماع ّيــة والبيئ ّيــة واالقتصاد ّيــة واألخالق ّيــة ضمــن اســتراتيجيّة عمليّاتــه اليوم ّيــة .وفقــً لذلك،
ّ
الموظفيــن،
يتضمــن المحــاور الرئيســيّة التاليــة :التمويــل المســؤول ،وتمكيــن
حــدد البنــك العربــي “دوره فــي مجــال االســتدامة” والــذي
ّ
والتقاريــر الشــفافة ،والوصــول إلــى النظــام األمثــل ،والتعــاون المجتمعــي.
تــم تحديــد هــدف اســتراتيجي واضــح لــكل محــور مــن هــذه المحــاور وذلــك بهــدف دفــع جهــود االســتدامة فــي البنــك بشــكل أكثــر
تركيــزًا مــن خــال هــذه المحــاور بمــا يحقــق اآلثــار االقتصاديــة االجتماعيــة والبيئيــة المرجــوة وبشــكل يســهم فــي تحقيــق درجــات أعلــى
مــن التناغــم بيــن إدارة اعمــال البنــك والنهــج االســتراتيجي لالســتدامة ورؤيــة ورســالة االســتدامة.
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التوجه االستراتيجي لالستدامة في البنك العربي
فــي العــام  ،2017قــام البنــك بصياغــة التوجــه االســتراتيجي لالســتدامة حــول المحــاور الخمــس الرئيســية لالســتدامة فــي البنــك ،حيث
ّ
تمكنه من تحقيق قيمــة اقتصادية
التوجــه األهــداف التــي ســيقوم البنك بالتركيــز عليها ضمن برنامجه لالســتدامة والتــي
يجســد هــذا
ّ
ّ
واجتماعيــة وبيئيــة أكبــر يتــم تتبعهــا مــن خــال عدد من المؤشــرات .لالطــاع على وثيقــة التوجه االســتراتيجي لالســتدامة ،يرجــى زيارة
الموقــع اإللكتروني للبنك علــىwww.arabbank.com :

إدارة االستدامة
ويتجســد ذلــك مــن خــال اتباعــه لنهــج إداري عالــي الشــفافيّة ،حيــث قــام
تعتبــر االســتدامة جــزءًا ال يتجـ ّـزأ مــن عمل ّيــات البنــك اليوم ّيــة،
ّ
ّ
ّ
البنــك بتأســيس قســم إدارة االســتدامة فــي عــام  2011بهــدف دمــج جهــود االســتدامة فــي البنــك ككل مــن خــال ممثلــي االســتدامة.
ّ
بكافــة التطــوّ رات واإلنجــازات فــي برامــج ومبــادرات
الخاصــة
و َتتبــع إدارة االســتدامة إلدارة البراندنــج ،حيــث تقــوم اإلدارة برفــع التقاريــر
ّ
االســتدامة إلــى المديــر العــام التنفيــذي فــي البنــك.

االلتزام بأفضل الممارسات العالمية
ّ
للتأكــد مــن ّ
أن أعمالنــا اليوميــة تضيــف قيمــة لعمالئنــا ولموظفينــا والمجتمعــات
نحــرص علــى وضــع أهــداف اســتراتيجيّة لالســتدامة
ّ
نحققــه علــى صعيــد نتائجنــا الماليــة .حيــث تتماشــى اســتراتيجيّتنا الشــاملة لالســتدامة مــع عــدد مــن
والبيئــة مــن حولنــا ،إلــى جانــب مــا
المعاييــر العالميــة التــي تدعــم األجنــدة الوطنيــة للتنميــة بمــا فــي ذلــك مبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ( ،)UNGCوأهــداف
التنميــة المســتدامة ( .)SDGsإضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن اســتراتيجيّتنا وإدارتنــا لالســتدامة تتوافــق مــع نظــام أيــزو  26000لمعاييــر المســؤولية
االجتماع ّيــة.
وضمــن التــزام البنــك العربــي بإعــداد التقاريــر الشــفافة كمجــال رئيســي ضمــن اســتراتيجية البنــك لالســتدامة ،يحــرص البنــك منــذ عــام
 2010علــى إصــدار تقاريــر اســتدامة ســنوية وفقــً للمبــادئ التوجيهيّــة لمبــادرة التقاريــر العالميّــة ( ،)GRIوهــي المبــادئ األكثــر اعتمــادًا
علــى مســتوى العالــم فيمــا يتعلــق بإعــداد تقاريــر االســتدامة؛ حيــث قــام البنــك العربــي علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة بتوســيع
مجــال اإلفصــاح والشــفافية فــي تقاريــره لالســتدامة مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجيّة نحــو االســتدامة .ويعتبــر البنــك العربــي مــن
أوائــل البنــوك فــي األردن ،وأحــد البنــوك القليلــة فــي المنطقــة التــي تحــرص علــى إصــدار تقاريــر االســتدامة بشــكل منتظــم وفقــً لمعاييــر
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
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أهداف التنمية المستدامة

أهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDGsتحــدد التوجــه العالمــي لمواجهــة التحديــات المتعلقــة باالســتدامة
بهــدف حشــد الجهــود للقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله ومكافحــة عــدم المســاواة ومعالجــة تغيــر
المنــاخ ،مــع ضمــان اشــتمال الجميــع بتلــك الجهــود .إن أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17لخطــة التنميــة
المســتدامة لعــام  2030تحــدد طريقــة االســتجابة لهــذه التحديــات التــي تواجــه البشــرية .يقــوم البنــك
العربــي باالســتجابة لهــذه التحديــات واألهــداف الموضوعــة مــن خــال اســتجابتنا لألمــور ذات األهميــة للجهات
ذات العالقــة.
وفيما يلي توضيح مساهمة البنك في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دﻋﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

ﻧﻀــﻊ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﻋﻤﻼﺋﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳـ ّﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨــﺎ ،ﻓﻬــﻢ ﺟﻮﻫــﺮ وأﺳــﺎس أﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ،
ّ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬــﻢ
ﻟﺬﻟــﻚ ﻧﺤــﺮص ﻋﻠــﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺤﻠــﻮل اﻟﺘــﻲ ﺗﻠﺒّــﻲ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴّــﺮة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴّــﺔ وﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴّــﺔ .ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﻌﻰ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻄﺎﻋــﺎت
أﻋﻤﺎﻟــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺸــﺮاﺋﺢ واﺳــﻌﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻣﻤــﺎ ﻳﺘﻴــﺢ ﻟﻨــﺎ ﻣﻮاﺻﻠــﺔ اﺳــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼء
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
اﻟﺠــﺪد ودﺧــﻮل أﺳــﻮاق ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﻤﺎﺷــﻴ¨ ﻣــﻊ رﺳــﺎﻟﺘﻨﺎﻟﻨﻜﻮن
ّ
اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺆول
ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ،اﻋﺘﻤــﺎد¯ ﻋﻠــﻰ ﻣﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ
اﻟﻤﺴــﺆول .ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﺴــﺆول ﻓــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺣﺮﺻﻨــﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨــﺎ واﻟﺘﺼــﺮّ ف ﺑﻤﺴــﺆوﻟﻴّﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ واﻟﺘﻘ ّﻴــﺪ ﺑﺄﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اºﺧﻼﻗﻴــﺔ .ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻠــﻖ ،ﺗﺘﻌــﺰز ﻗﺪرﺗﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻛﺒــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﺠﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺛﻘــﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨــﺎ
وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ.

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﻤﺜــﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨــﺎ أﺣــﺪ أﻫــﻢ أوﻟﻮﻳّﺎﺗﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑــﻲ.
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ
ﻟﺬﻟــﻚ ،ﻓﻨﺤــﻦ ﻧﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ ﺑﻴﺌــﺔ ﺗﺘﻜﺎﺗــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﺟﻬــﻮد
اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻤﻼﺋﻨــﺎ
ﻣــﻊ ﻗﻴــﻢ اﻟﺒﻨــﻚ ورؤﻳﺘــﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴــﻖ وﻋﻮدﻧــﺎ
ّ
واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ
إن ﻣﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﻴّــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴّﺔ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﻨــﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴــﻪ ُﺗﻤﻜــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ ﺗﺒﻨــﻲ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّﺔ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴّﺎﺗــﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴّــﺔ
وﻣــﻦ ادﻣــﺎج ﻗﻴــﻢ اºﺧﻼﻗﻴّــﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴّــﺔ واﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠــﻰ
ّ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻣﺜﻞ
ّ
ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺠــﺎﻻت
ﺣﺮﺻــ¨ ﻣ ّﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ
أﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ،ﻧﺘﺒ ّﻨــﻰ ﻣﻨﻬــﺞ اﻟﺠــﻮدة ،اﻟــﺬي ّ
ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻨﻈــﻢ اÅدار ّﻳــﺔ ﻓــﻲ
ّ
ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺤﺪﻳــﺪ
ﺟﻤﻴــﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ .ﻫــﺬا
اﻟﻔــﺮص اﻟﻤﻼﺋﻤــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة ﻛﻔــﺎءة اºداء ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ،وﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ
إﻟــﻰ ﻣﻨﻬــﺞ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﻣــﻦ إدارة ﻣﻮاردﻧــﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﺳﺘﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ أﻧﻈﻤﺘﻨــﺎ اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻤﺘﺮ ّﺗﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻳﻮاﺻــﻞ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺳــﻌﻴﻪ ﻧﺤــﻮ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ وﺧﻠــﻖ ﻗﻴــﻢ
ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟ ّﻴــﺔ وﻏﻴــﺮ ﻣﺎﻟ ّﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اºﻣــﺪ ﻟــﻪ وﻟﻠﺠﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
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قياس أدائنا

بأهميــة بالغــةٍ فــي إطــار عمليــة تقييــم أثرنــا وتطوّ رنــا فــي مجــال االســتدامة علــى الصعيــد
يحظــى قيــاس مســتوى أدائنــا واإلفصــاح عنــه
ّ
االســتراتيجي.

التمويل المسؤول

أكثر من  238مليون
دوالر
المقدمــة
قيمــة القــروض وال ّتســهيالت
ّ
الصديقــة
لدعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة ّ
للبيئــة منــذ عــام 2012

 1,001مليون دوالر

أكثر من  984,500طن

المقــدر فــي انبعاثــات التســهيالت المقدمــة للشــركات الصغيــرة
نســبة التخفيــض
ّ
ثانــي أكســيد الكربــون بشــكل ســنوي والمتوســطة

تمكين الموظفين
إجمالي القوى العاملة

%38.6
نســبة اإلنــاث المشــاركات فــي القــوى
ا لعا ملــة

14

ّ
موظف سنويًّا
ساعة من التدريب لكل

التقارير الشفافة

 0.40دينــار أردنــي
(البنــك العربــي ش م ع)

توزيعــات األربــاح للســهم الواحــد

%50

نسبة األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة

الوصول إلى النظام األمثل
انخفاض بنسبة %4

معدل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة (انبعاثات
في
ّ
لكل موظف)

انخفاض بنسبة %4

في استهالك المياه لكل موظف (متر مكعب)

مليون دوالر
توفيــر مــن خــال تطبيــق برامــج الحــد مــن
اســتهالك الــورق

المجتمعي
التعاون
ّ
زيادة بنسبة %29

ساعات تطوع موظفي البنك

زيادة بنسبة %47

عدد المستفيدين من المجتمع المحلي

أكثر من  9,6مليون دوالر
االستثمارات المجتمعيّة

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

16

اﻟﺜﻘﺔ

ﺔ

ﻌﻲ
ﺘﻤ

ﻲ
ﻌ ّ
ﺘﻤ

رأ س ا ﻟ ﻤ
ﺎ ل اﻟ

ﺗﻤ ﻜ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤ

ﻮﻇ

ﺒﺸ

ﻔﻴ

ﻦ

ﺮي

اﻟ
ﺨ

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

الجوانب الجوهرية
•

•خصوصيّة العميل وأمن البيانات

•

•سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات

•

•شفافيّة التواصل مع العمالء

•

•تجربة ورضا العمالء
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أثرنــا :دعــم عمالئنــا
مــن أجــل تحقيــق
طموحاتهــم
نضــع مصالــح عمالئنــا علــى ســ ّلم أولوياتنــا ،فهــم جوهــر
وأســاس أعمالنــا ،لذلــك نحــرص علــى تزويدهــم بالحلــول التــي
ّ
توقعاتهــم واحتياجاتهــم المتغ ّيــرة مــن خــال مجموعــة
تل ّبــي
واســعة مــن الخدمــات المصرفيّــة وغيــر المصرفيّــة .حيــث
يســعى البنــك مــن خــال قطاعــات أعمالــه الرئيســة إلــى توفيــر
الخدمــات الماليــة لشــرائح واســعة ومختلفــة مــن المجتمــع،
ممــا يتيــح لنــا مواصلــة اســتقطاب المزيــد مــن العمــاء الجــدد
المؤسســة
ودخــول أســواق جديــدة تماشــيًا مــع رســالتنا لنكــون
ّ
الماليّــة الرائــدة فــي العالــم العربــي.
يسعى البنك العربي إلى تحقيق هذه األهداف من خالل:
•
•
•

•تطويــر منتجاتنــا وخدماتنــا باســتمرار تماشــيًا مــع احتياجــات
العمــاء المتغيّــرة
•التميــز فــي تقديــم الخدمــات لعمالئنــا عبــر قنــوات البنــك،
الفعــال مــع العمــاء
والتزامنــا بالتواصــل
ّ
•المســاهمة فــي تحقيــق طموحــات عمالئنــا االجتماعيّــة
حــد ســواء
واالقتصاديــة والبيئيــة علــى
ٍ

أبرز إنجازات العام 2017
توفير مجموعة من الخدمات الرّ قمية الحديثة لعمالئنا مثل
خدمة التعرف على العمالء من خالل شيفرة شريان اإلصبع
وأجهزة الصرّ اف اآللي التفاعلية في األردن

المقدمة من قبل عمالئنا
التبرعات
إجمالي
ازداد
ّ
ّ
ّ
للمؤسسات غير الهادفة للربح في  2017بمقدار
ّ

 %31لتبلغ أكثر من 251,600

دينار أردني
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التطوير المستمر للخدمات والمنتجات

ومتنوعــة مــن الحلــول والخدمــات التــي تل ّبــي احتياجــات عمالئنــا
ـدم البنــك العربــي مجموعــة واســعة
ّ
يقـ ّ
ـواء األفــراد أو الشــركات.
المتغ ّيــرة ،سـ ً

تتمحــور فلســفتنا فــي هــذا المجــال حــول تقديــم الحلــول المصرفيــة التفاعليــة لعمالئنــا عــن طريــق توفيــر مجموعــةٍ شــاملةٍ ومتكاملة
مــن الحلــول والخدمــات ذات القيــم المضافــة ،تدعمهــا مجموعــة مــن القنــوات المتطــورة والتــي تعمــل علــى تعزيــز التجربــة المصرفيــة
لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول منتجاتنا وخدماتنا ،يرجى مراجعة تقريرنا السنوي لعام .2017
السلسة.
ٍ

خدمات الشركات والمؤسسات المالية
فــي إطــار اســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى تحقيــق التميــز فــي األداء ،تــم إيجــاد مراكــز متخصصــة ضمــن بيئــة عمــل متطــورة
لخدمــة عمــاء قطــاع الشــركات وتلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة ،فضــا عــن قيــام المجموعــة بإعــادة هيكلــة عــدد مــن العمليــات
الرئيســية لضمــان حصــول عمالئنــا علــى تجربــة مصرفيــة سلســة ومرنــة .ومــن ضمنهــا إطــاق النظــام اإللكترونــي الجديــد
المتكامــل للشــركات “عربــي كونكــت” ،والــذي يقــدم منصــة الكترونيــة متكاملــة تشــتمل علــى مجموعــة مبتكــرة مــن الحلــول
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمصممــة خصيصــً لتلبــي احتياجــات الشــركات .للمزيــد مــن المعلومــات عــن منصــة “عربــي كونكــت”،
يرجــى االطــاع علــى صفحــة  19مــن هــذا التقريــر.

الخدمات المصرفية لألفراد
اســتمرارًا الســتراتيجية إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي تطويــر مختلــف مناحــي األعمــال ،فقــد واصلــت إدارة الخدمــات
المصرفيــة لألفــراد العمــل علــى تطبيــق االســتراتيجية الرقميــة ،وإعــادة هيكلــة بعــض العمليــات الرئيســية ،وتطويــر الخدمــات
والبرامــج ،إضافــة الــى تحســين تجربــة العمــاء ومواصلــة دعــم نظــام الخدمــات الفوريــة وبأقــل الكلــف التشــغيلية.

خدمات الخزينة
ـم التطبيــق الكامــل لنظــام الخزينــة وإدارة المخاطــر األحــدث واألكثــر تطــوّ رًا فــي جميــع الــدول التــي يتواجــد فيهــا البنــك العربــي
تـ ّ
ش.م.ع خــال العاميــن الماضييــن .حيــث قــدم هــذا النظــام منافــع عديــدة إلدارة الخزينــة مــن أهمهــا أدوات التــداول وأدوات
ّ
ويمكــن النظــام الجديــد البنــك العربــي مــن المعالجــة المباشــرة لمعظــم صفقــات
محــاكاة المخاطــر ذات الجــودة العاليــة .هــذا
الخزينــة ( ،)Straight Through Processingكمــا ويقــدم معلومــات علــى قــدر مــن الدقــة باإلضافــة إلــى أدوات تحليــل متقدمــة
ّ
تمكــن البنــك مــن االســتمرار فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل المتطــور مــع االلتــزام بكافــة المعاييــر التنظيميــة والعمــل علــى
نمــو اإليــرادات بشــكل مســتمر.
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التميز في خدمة عمالئنا
ّ
نعتبــر التميــز فــي خدمــة العمــاء مــن األمــور األساســية التــي نعمــل علــى تطويرهــا وزيــادة فعاليتهــا عبــر كافــة عملياتنــا،
ولهــذا نحــرص علــى مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز أدائنــا علــى هــذا الصعيــد والتميــز فيــه لضمــان رضــا عمالئنــا وذلــك
مــن خــال اعتمــاد مجموعــة مــن معاييــر الخدمــة والتــي تــم تطويرهــا وفقــً ألفضــل الممارســات فــي القطــاع المصرفــي.

مثالية للعميل
تجربة مصرف ّية
تقديم
ٍ
ٍ

نلتــزم فــي البنــك العربــي بالتحســين المســتمر لمســتويات الخدمــة عــن طريــق مواصلــة رفــع كفــاءة قنواتنــا المصرفيــة وتبنــي وســائل
جديــدة لخدمــة العمــاء بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم المتغ ّيــرة ،وبذلــك نضمــن لعمالئنــا التم ّتــع بتجربــة مصرف ّيــة مثاليــة مــن جميــع
ّ
ّ
اختيــارات مصرفيّــة
تســهل التواصــل مــع العمــاء ،ممــا يمنحهــم
يوظــف البنــك مجموعــة مــن القنــوات المصرفيّــة التــي
النواحــي.
ٍ
متعــددّ ة ومتوائمــة مــع احتياجاتهــم.
مــع تزايــد عــدد العمــاء الذيــن يســتخدمون القنــوات المصرفــة الرقميــة ،يقــوم البنــك بعمليــة تطويــر مســتمرة لقنــوات التواصــل مــع
العمــاء لضمــان الحصــول علــى أفضــل النتائــج مــن التقنيــات الرقميــة .حيــث يقــوم البنــك باالســتثمار فــي الخدمــة المصرفيــة عبــر األجهــزة
المحمولــة والخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وتــم تقديــم العديــد مــن التحديثــات فــي هــذه الخدمــات خــال العــام.
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴّﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴّﺔ

842,153

ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة
وﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
2017

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺮّ اف
اﻟﻲ
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ﺻﺮاﻓ آﻟﻴ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴّﺔ
ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻔﺮوع

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 75ﻓﺮﻋ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 879,400
ﻣﺘﺎﺑﻌ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻮل ا ردن )ﻣﻊ
ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﻗﻨﻮات ّ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻣﻮﻗﻌﺎن
ﻣﺨﺼﺼﺎن
ّ
ﻟﻠﺒﻨﻚ؛

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴّﺔ
ﻋﺒﺮ ا ﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

Corporate website
()www.arabbank.com
Local website
()www.arabbank.jo

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻢ إرﺳﺎل 30.3

ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ 2017

خدمــة التعــرف علــى العميــل مــن خالل
شــيفرة شــريان اإلصبع
تعتبــر خدمــة التعــرف علــى العميــل مــن
خــال شــيفرة شــريان اإلصبــع مــن الحلــول
األكثــر تطــورًا للتعــرف علــى العميــل فــي
الفــروع بشــكل مباشــر مــن خــال شــيفرة
شــريان اإلصبــع المميــزة لــكل عميــل .حيــث
تمكــن هــذه الخدمــة العميــل مــن القيــام
بعمليــات الســحب واإليــداع بشــكل رقمــي
بــدون الحاجــة الســتخدام الــورق مــن خــال
أجهــزة التابلــت الرقميــة المخصصــة لهــذه
الخدمــة فــي األفــرع .كمــا تمكــن هــذه
الخدمــة العميــل مــن القيــام بالعمليــات
المصرفيــة فــي الفــرع بــدون الحاجــة أليــة
أوراق ثبوتيــة.

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴّﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة

“عربي كونكت”
يعــد االبتــكار فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة مــن الركائــز األساســية ضمــن اســتراتيجية البنــك الراميــة لمواكبــة التطــور
التكنولوجــي .حيــث اســتمرت مجموعــة خدمــات الشــركات والمؤسســات الماليــة باالســتثمار فــي الحلــول المصرفيــة الرقميــة ،كمــا
وقامــت بطــرح النظــام اإللكترونــي الجديــد المتكامــل للشــركات “عربــي كونكــت” فــي عــام  2017بنجــاح ،والــذي يقــدم منصــة
الكترونيــة متكاملــة تشــتمل علــى مجموعــة مبتكــرة مــن الحلــول المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمصممــة خصيصــا لتلبــي احتياجــات
الشــركات ،والتــي تشــمل وظائــف إدارة النقــد والتمويــل التجــاري ،وتقديمهــا للعمــاء مــن خــال نقطــة دخــول واحــدة فــي أي وقــت
ومــن أي مــكان .إضافــة إلــى تميــز وظائــف وخيــارات “عربــي كونكــت” بمواكبتهــا بشــكل فعــال للتغيــرات الحاصلــة فــي بيئــة العمــل
المصرفــي فــي المنطقــة.

مراقبة تجربة العميل
تماشــيا مــع تركيــز البنــك المســتمر علــى تطويــر مســتوى رضــا العمــاء ،و بجانــب أدوات قيــاس تجربــة العمــاء المطبقــة حاليــا  ،تــم
اســتحداث االســتبانات االلكترونيــة لتســهيل اجــراءات اســتطالع رضــا العمــاء والوصــول إلــى عينــة أكبــر منهــم ،حيــث جــاءت هــذه
مكملــة الســتطالعات الــرأي التــي يتــم اجراءهــا حاليــا مــن خــال الهاتــف والوســائل األخــرى.
االســتبيانات
ّ
عــاوة علــى ذلــك يســتمر البنــك فــي تطبيــق أدوات الرّ قابــة التــي تــم اعتمادهــا لضمــان التــزام كافــة األطــراف بمعاييــر التميــز ضمــن الركائــز
األساســية للخدمــة والتــي تشــمل الموظفيــن ،واالجــراءات والجوانــب المادية/الملموســة ،باإلضافــة إلــى القنــوات ،وذلــك بهــدف تقديــم
تجربــة متميــزة مــن خــال كافــة نقــاط التواصــل مــع العميــل .ويشــمل ذلــك إطــاق برامــج متعــددة لتقييــم وتطويــر مســتوى الخدمــة
والمعرفــة لــدى الموظفيــن بمــا فيهــا التعلــم عــن بعــد.
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تعزيز ثقة العمالء
نعمــل فــي البنــك علــى اســتمرار الثقــة الممنوحــة لنــا مــن عمالئنــا مــن خــال ضمــان العمــل بشــفافية وعــدل معهــم ،مــع
المحافظــة علــى معلوماتهــم وأصولهــم الماليــة.
يحــرص البنــك العربــي علــى وضــوح وشــفافية التواصــل مــع العمــاء كعنصــر أساســي لتقديــم خدمــة مميــزة لهــم ،وتعزيــز ثقتهــم
ووالئهــم للبنــك ،باإلضافــة إلــى مســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرارات الماليــة الصحيحــة.
يؤمــن البنــك العربــي بقيمــة التواصــل بشــفافية والتعامــل بإنصــاف
مــع العمــاء .لهــذا فقــد تب ّنــى سياســة الشــفافية والتعامــل مــع
العميــل بإنصــاف والتــي تدعــو إلــى تصميــم المنتجــات والخدمــات
لتتناســب مــع الشــرائح المختلفــة مــن العمــاء وتقديــم أفضــل
الخاصــة .وتشــمل هــذه السياســة
النصائــح المهنيــة وفقــً لظروفهــم
ّ
المفصلــة بطريقــة واضحــة وشــاملة قبــل وأثنــاء
توفيــر المعلومــات
ّ
وبعــد كل مرحلــة خــال عمليــة البيــع.

أكثر من  408,500متابع على صفحة البنك العربي
أكثر من  385,400متابع على صفحة شباب
أكثر من  26,200متابع لحساب تويتر الخاص بالبنك
العربي
أكثر من  1,790متابع لحساب تويتر الخاص بالشباب

يولــي البنــك العربــي أمــن معلومــات العمــاء وخصوصيتهــم وأمــن
معلومــات األعمــال أهميــة قصــوى وبالتالــي فإننــا نضــع الضوابــط
األمنيــة واإلجــراءات ونقــوم بمراقبتهــا وتحديثهــا باســتمرار لضمــان
أعلــى درجــات أمــن المعلومــات فــي البنــك .يرتكــز نهجنــا فــي هــذا
المجــال علــى ثالثــة محــاور هــي الوقايــة والكشــف والتصحيــح مــن خــال القنــوات التاليــة:

أكثر من  57,480متابع

•

•التكنولوجيا :وذلك من خالل الحصول على أحدث وأكفأ الخدمات واألدوات من أفضل المزودين في المجال.

•

•اإلجراءات :وذلك من خالل تطبيق أفضل اإلجراءات المتطابقة مع أنظمة البنوك المركزية وأفضل الممارسات العالمية.

•

•األفــراد :وذلــك مــن خــال تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالهجمــات الســيبرانية مــع الجهــات ذات العالقــة بشــكل يومــي إضافـ ً
ـة إلــى
برنامــج يهــدف إلــى زيــادة الوعــي لــكل مــن الموظفيــن والعمــاء بشــكل مســتمر.

لقــد اســتثمر البنــك ومــا يــزال بشــكل واســع فــي الضوابــط األمنيــة والبنيــة التحتيــة الداعمــة لهــا والتــي يعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا
باســتمرار .هــذا ويعتبــر األفــراد العنصــر الرئيســي لتكامــل حمايــة أمــن المعلومــات وتطبيــق أنظمتهــا بشــكل فعــال ،لهــذا يقــوم البنــك
بالعمــل بشــكل حثيــث مــع العمــاء لرفــع وعيهــم ومعرفتهــم بأحــدث األخطــار التــي تهــدد أمــن المعلومــات ومــا هــي أفضــل الطــرق
لحمايــة أنفســهم منهــا .ويتــم ذلــك مــن خــال الرســائل الربــع ســنوية والنشــرات التوعويّــة المتوفــرة فــي فــروع البنــك والمعلومــات
المقدمــة مــن خــال قنواتنــا المصرفيــة االلكترونيــة.

ضوابط األمن السيبراني
لقــد قــام البنــك باالســتثمار فــي ضوابــط متعــددة
الطبقــات كجــزء مــن التزامنــا بالمحافظــة علــى
ثقــة عمالئنــا .حيــث تنتشــر هــذه الضوابــط خــال
شــبكتنا العالميــة لتوفيــر الوقايــة الالزمــة مــن
الهجمــات واكتشــاف مثــل هــذه المحــاوالت
ّ
مبكــر .كل هــذه الضوابــط مراقبــة بشــكل
بشــكل
مســتمر للحصــول علــى أعلــى فائــدة مرجــوة.

يحــرص البنــك العربــي علــى المحافظــة علــى االمتثال
بالقوانيــن والمتطلبــات الرقابيــة الخاصــة بالبنــك
المركــزي والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة مثــل الـــ ITIL
 & COBIT/PCIو  ISO/ISMSبمــا يتناســب مــع أعمــال
البنــك.

توعية الموظفين عن أمن المعلومات
لقــد قــام البنــك بعقــد العديــد مــن التدريبــات االفتراضيــة للموظفيــن باإلضافــة إلــى العديــد مــن حمــات نشــر
التوعيــة وتوفيــر النصائــح المباشــرة لهــم فيمــا يتعلــق بأمــن المعلومــات بمــا يرقــى لجعلهــم قادريــن علــى
كشــف أي أخطــار تهــدد أمــن المعلومــات.

قــام البنــك العربــي بتنفيــذ هــذا اإلطــار الشــامل للمخاطــر الــذي يغطــي جميــع البلــدان والخدمــات المقدمــة فــي البنــك ،األمــر الــذي
يمكننــا مــن تلبيــة توقعــات عمالئنــا وتطويــر معاييــر أمــن المعلومــات والخصوصيــة بشــكل مســتمر والتــي تدعــم الخطــط المســتقبلية.

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

20

إشراك العمالء في
دعم المجتمع المحلي
تــم إدراج آليــة التبــرع ضمــن قنــوات البنــك المصرف ّيــة المختلفــة ،حيــث تتيــح هــذه اآلليــة لعمالئنــا إمكانيــة دعــم المجتمــع
المؤسســات غيــر الهادفــة للرّبــح.
المح ّلــي عــن طريــق التبرّعــات المباشــرة مــن حســاباتهم لــدى البنــك إلــى شــركاء البنــك مــن
ّ
يهــدف برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة “معــً” إلــى إشــراك وتشــجيع الجميــع ليكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع؛ حيــث
يشــرك البنــك عمــاءه مــن خــال توفيــر آل ّيــات للتبــرّ ع عبــر قنــوات خدماتــه المصرفيــة لتمكينهــم مــن التبــرّ ع للمؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح المشــاركة فــي برنامــج “معــً” ،والتــي تركــز علــى مجــاالت الصحــة ،ومكافحــة الفقــر ،وحمايــة البيئــة ،والتعليــم ،ودعــم األيتــام.
ّ
وتتوفــر قنــوات التبــرّ ع مــن خــال الخدمــة المصرف ّيــة عبــر اإلنترنــت ،والخدمــة المصرف ّيــة عبــر الهاتــف ،وأجهــزة الصــرّ اف اآللــي ،والفــروع
وبطاقــة “معــً” االئتمان ّيــة البالتين ّيــة.

المؤسسات غير الهادفة للربح
شركاء البنك العربي من
ّ

تــم إطــاق بطاقــة “معــً” االئتمان ّيــة البالتينيــة فــي العــام 2009
كأول بطاقــة مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا وأوروبــا
الوســطى .ومــن خــال هــذه البطاقــة ،يتــم اقتطــاع %0.5
مــن قيمــة مشــتريات العميــل المســددة بواســطة البطاقــة
ليتــم التبــرّ ع بهــا لصالــح المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح األربــع
المشــاركة فــي برنامــج ”معــً” .وفــي المقابــل ،يقــوم البنــك
العربــي بالتبــرع بمــا قيمتــه  %50مــن رســوم العضو ّيــة الســنوية
المســتوفاة علــى هــذه البطاقــة لصالــح هــذه المؤسســات.

زيادة بنسبة %31

تبرّعات العمالء عبر القنوات بالدينار األردني
القناة
الخدمات المصرفيّة
عبر اإلنترنت

2014

2015

2016

176,236 135,052 142,976

2017

ـي تبرّ عــات عمالئنــا فــي عــام  2017مقارنــة
فــي إجمالـ ّ
الســابق .2016
مــع العــام ّ

241,769

الخدمات المصرفيّة
عبر الهاتف

508

586

92

360

الصراف اآللي

11,693

13,772

12,278

6,779

بطاقة “معًا”

7,838

6,164

3,091

2,762
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التمويل
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يعمل البنك العربي على تحقيق هذا االلتزام من خالل:
•االمتثــال لمتطلبــات ومعاييــر القطــاع فيمــا يتع ّلــق
بتمويــل األعمــال والمشــاريع واألفــراد
•تطبيــق منهــج اســتباقي فــي إدارة المخاطــر بهــدف
تقييــم مخاطــر عمالئنــا وإدمــاج الجوانــب البيئيــة
واالجتماعيــة والحاكميّــة فــي معاييــر اإلقــراض
•دعــم مشــاريع البنيــة التحتيّــة الصديقــة للبيئــة فــي
األردن
•تطوير المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة
•دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
•دعم التمكين المالي ألفراد المجتمع.

•
•
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يلتــزم البنــك بتوفيــر الخدمــات المصرفيــة التــي
تدعــم التنميــة المســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة ،اعتمــادًا علــى ممارســات التمويــل المســؤول.
حيــث يعكــس التمويــل المســؤول فــي البنــك العربــي
حرصنــا علــى تلبيــة التزاماتنــا والتصــرّف بمســؤوليّة
وإدارة المخاطــر والتقيّــد بأعلــى المعاييــر األخالقيــة.
مــن هــذا المنطلــق ،تتعــزز قدرتنــا علــى مواكبــة
احتياجــات الجهــات ذات العالقــة ،مــع الحفــاظ علــى
ثقــة عمالئنــا ومســاهمينا.

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

الجوانب الجوهرية
•

•دمج المعايير البيئية واالجتماعية والحاكمية

•

•توفير منتجات وخدمات مستدامة

•

•الشمول المالي

•

•الثقافة المالية

•
•
•
•

أبرز إنجازات العام 2017
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مليون دوالر من ال ّتسهيالت
أكثر من
المقدمة لدعم مشاريع البنية ال ّتحتية الصديقة للبيئة منذ
ّ
عام 2012

984,500

المقدر في
طن نسبة التخفيض
أكثر من
ّ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل سنوي

1,001

مليون دوالر التسهيالت المقدمة
للشركات الصغيرة والمتوسطة
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االمتثال
ي ّتبــع البنــك العربــي نهجــً صارمــً فــي تنفيــذ األعمــال يرتكــز علــى االمتثــال للمعاييــر المطلوبــة وأفضــل
ـدول التــي يمــارس فيهــا البنــك أعمالــه.
الدوليــة فــي جميــع الـ ّ
الممارســات ّ
يلتــزم البنــك العربــي بالمحافظــة علــى نزاهــة نظامــه وأعمالــه وذلــك مــن
خــال تطبيــق الخطــوات المناســبة لمنــع ســوء االســتخدام واالســتغالل غيــر
القانونــي لمنتجاتنــا وخدماتنــا .حيــث ّ
أن تطبيــق سياســات “اعــرف عميلــك”،
ومكافحــة غســل وتمويــل اإلرهــاب تســاهم فــي حمايــة نظــام التمويــل
ّ
التأكــد
مــن المخاطــر المتعلقــة بهــذه النواحــي .كمــا أنهــا تســاعد فــي
مــن االمتثــال للمتطلبــات الرقابيــة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالتعــرف علــى
هويــة العمــاء ،ومقارنــة األســماء مــع قوائــم األشــخاص المحظــور التعامــل
الخاصــة بالبنــك العربــي والتعــرف علــى واإلبــاغ عــن العمليــات
معهــم
ّ
المشــبوهة .حيــث يتــم إجــراء عمليّــة فحــص شــاملة مــن خــال مقارنــة
الخاصــة بالبنــك
األســماء مــع قوائــم األشــخاص المحظــور التعامــل معهــم
ّ
العربــي (.)Safe-Watch

قوائــم األشــخاص المحظــور التعامــل معهــم
الخاصــة بالبنــك العربــي ()Safe-Watch
ّ
يتألــف هــذا النظــام مــن العديــد مــن الــدول
واألشــخاص والمؤسســات تبعــً للقوائــم الصــادرة
ّ
والمنظمــات المعتــرف بهــا
عــن الهيئــات الرقابيّــة
دوليّــً والتــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا ذات صلــة
بتجــارة أســلحة الدمــار الشــامل وغســل األمــوال،
ودعــم اإلرهــاب ،واألعمــال االحتياليــة ،إلــخ.

منهج استباقي في إدارة
والحاكمية
المخاطر المتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية
ّ
بصفتنــا أكبــر المؤسســات المال ّيــة فــي األردن ،فنحــن نــدرك أثــر أنشــطتنا اإلقراضيــة علــى البيئــة والمجتمــع .لذلــك فإننــا نقــوم
بتطبيــق نظــام إلدارة المخاطــر يهــدف إلــى تحديــد وتقييــم وتخفيــف أيــة آثــار بيئيــة أو اجتماعيــة قــد تنجــم عــن نشــاطات
اإلقــراض وإبقائهــا ضمــن المســتويات المقبولــة .كمــا أ ّننــا نتج ّنــب التعامــل مــع المقترضيــن الذيــن لديهــم نظــام ضعيــف فــي
إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة..
كجــزء مــن منهــج الحاكم ّيــة المؤسسـيّة للبنــك العربــي ،تتمثــل مســؤولية مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك بضمــان فعاليــة النظــام
ـم هــذا عــن طريــق
فــي تحديــد وإدارة مخاطــر اإلقــراض والتمويــل التــي قــد يتعــرّ ض لهــا البنــك أثنــاء ممارســة نشــاطات التمويــل .حيــث يتـ ّ
دائــرة مخاطــر ائتمــان الشــركات مــن خــال التطــرّ ق إلــى المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة وفقــً لسياســات اإلقــراض فــي البنــك.

اإلقراض المسؤول
يضــم برنامجنــا لإلقــراض المســؤول قســمين رئيســيين :توفيــر الحلــول المالئمــة لألشــخاص المؤهليــن والعمــل علــى تحســين الوعــي
المالــي للعمــاء.
يعتمــد البنــك العربــي سياســة إقــراض شــاملة بهــدف إنجــاز عمل ّيــات إقــراض مســؤولة لضمــان قــدرة العمــاء علــى الســداد بشــكل يُق ّلــل
مــن المخاطــر المحتملــة علــى العميــل وعلــى البنــك .هــذه السياســة ،والتــي يتــم مراجعتهــا بشــكل ســنويُ ،تســاهم فــي تعزيــز المنهــج
المســؤول للبنــك فــي منــح القــروض ،وذلــك مــن خــال الحفــاظ علــى نســبة مجمــوع االلتزامــات إلــى صافــي الدخــل بمســتويات مناســبة،
مــع تحديــد الحــد األدنــى المطلــوب للدخــل ضمــن مســتويات يمكــن التحكــم بهــا.
ّ
وتوقعاتهــم وذلــك بمــا يتناســب مــع
يتــم تصميــم منتجــات وخدمــات البنــك بمــا فيهــا القــروض والتســهيالت لتلبيــة احتياجــات العمــاء
ـم بعــد ذلــك إعــام العمــاء بالمحتويــات المال ّيــة لل ّتســهيالت مثــل مــدة الســداد ونســبة الفائــدة وأجــل اســتحقاق
سياســات البنــك ،ويتـ ّ
القــروض وغيرهــا مــن التفاصيــل ،بهــدف مســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرا ٍر مــدروس وحكيــم .وفــي إطــار حــرص البنــك العربــي علــى جــودة
المنتجــات وخدمــات اإلقــراض ،يُط ّبــق البنــك العديــد مــن اإلجــراءات لضمــان جــودة الخدمــة ،حيــث يحــرص البنــك علــى تصميــم واختبــار
توافــق جميــع المنتجــات الجديــدة الحتياجــات الفئــات المســتهدفة ،مــع أخــذ مالحظــات العمــاء بعيــن االعتبــار وتقييمهــا خــال مراحــل
التصميــم والتطبيــق المختلفــة.

تمويل المشاريع

مثال يقتدى به في مجال الريادة
يقــوم قســم تمويــل المشــاريع فــي البنــك العربــي
بالتواصــل مــع عمــاء البنــك بغــرض رفــع مســتوى
وعيهــم بالمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة كجــزءٍ من
اســتراتيجية االســتدامة فــي البنــك .ويتــم ذلــك عــن
طريــق مشــاركة تقريــر االســتدامة مــع العمــاء،
باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي الفعاليــات المحليــة
واإلقليميّــة واالجتماعــات المتع ّلقــة بالتمويــل
والتنميــة المســتدامة.

انطالقــً مــن التــزام البنــك بضمــان تقديــم تمويــل آمــن وطويــل األمــد
ـم دمــج مجموعــة مــن المعاييــر البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة كجــزء
للمشــاريع ،تـ ّ
مــن مرحلــة تقييــم المشــاريع فــي عمليــة اإلقــراض ،وتشــمل إدراج تقييــم
المخاطــر البيئيّــة ،وتقييــم التأثيــرات المروريّــة ،وتقييــم اآلثــار البيئيّــة،
ومــدى االمتثــال للقوانيــن البيئيّــة المطبّقــة ،وغيرهــا مــن المخاطــر
االجتماع ّيــة (مثــل قضايــا الصحــة والســامة العامــة والعمالــة المحل ّيــة
وعمالــة األطفــال) ،والتــي تتــم دراســتها وتقييمهــا وفقــً لإلجــراءات
المتبعــة بهــذا الشــأن ،والتــي تتماشــى مــع مبــادئ (.)Equator Principles
ـاء علــى هــذه المعاييــر،
إن المشــاريع التــي يموّ لهــا البنــك يتــم تقييمهــا بنـ ً
الخاصــة حــول تقييــم األثــر البيئــي .كمــا
مــع إضافــة عــدد مــن الدراســات
ّ
يحــرص البنــك علــى أن يكــون تمويــل المشــاريع الصــادر عــن قســم
تمويــل المشــاريع متوافقــً مــع القوانيــن البيئيــة واالجتماعيــة الم ّتبعــة فــي األردن.
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التحتية الصديقة للبيئة
تمويل مشاريع البنية
ّ
يشــكل دعــم وتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة الصديقــة للبيئــة وتلــك المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة أحــد أولوياتنــا وذلــك
انطالقــً مــن مســؤوليتنا بالمســاهمة فــي خلــق أثــر بيئــي إيجابــي فــي مجتمعنــا.

Acwa Power Sunrise (SPV) project
اﻟﺴﻌﺔ 50 :ﻣﻴﺠﺎواط

2FRV Solar Holdings IX B.V. Jordan
اﻟﺴﻌﺔ 50 :ﻣﻴﺠﺎواط

FRV Empire 50MW PV Solar Project
اﻟﺴﻌﺔ 50 :ﻣﻴﺠﺎواط

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اردن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  238ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟ ّﺘﺴﻬﻴﻼت
ّ
اﻟ ّﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2012

 614ﻣﻴﺠﺎواط

اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ّ
ّ
ّ

Falcon Ma'an for Solar Energy
اﻟﺴﻌﺔ 20 :ﻣﻴﺠﺎواط

Tafileh Wind Farm Project
اﻟﺴﻌﺔ 117 :ﻣﻴﺠﺎواط

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  984,500ﻃﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ
ّ
ﺳﻨﻮي

Risha PV Project Company
اﻟﺴﻌﺔ 50 :ﻣﻴﺠﺎواط
Shamsuna Power Company LLC
اﻟﺴﻌﺔ 10 :ﻣﻴﺠﺎواط

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اردن

المساعدة في تنمية المصادر المتجددة في األردن
كجــزء مــن مبــادرات البنــك العربــي لتب ّنــي معاييــر التمويــل المســؤول ،وليكــون جــزءًا مــن عمل ّيــة صنــع القــرار والمجموعــات
ّ
ـم البنــك إلــى عضو ّيــة
المؤثــرة المســؤولة عــن وضــع السياســات واالســتراتيجيّات المتع ّلقــة بمجــال الطاقــة البديلــة ،انضـ ّ
جمع ّيــة إدامــة (.)EDAMA
تعتبــر جمعيّــة إدامــة ( )EDAMAجمعيــة أعمــال أردنيّــة تســعى إلــى إيجــاد حلــول مبتكــرة الســتقالل وإنتاجيّــة الطاقــة
والمــاء بهــدف تحقيــق األثــر اإليجابــي علــى البيئــة ،وبالتالــي يقــوم البنــك العربــي بدعــم جهــود األردن وإنجازاتــه المبذولــة
نحــو اقتصــادٍ صديــق للبيئــة.
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توفير المنتجات والخدمات الصديقة
للبيئة
يتجســد مفهــوم “التمويــل المســؤول” فــي البنــك العربــي علــى عــدة مســتويات
مــن بينهــا مســاهمتنا فــي تحقيــق الطموحــات البيئيّــة لعمالئنــا عــن طريــق
توفيــر عــدد مــن الحلــول والمنتجــات الصديقــة للبيئــة التــي تقلــل اآلثــار البيئيــة
لهــذه الحلــول.
إن االهتمــام العالمــي المتزايــد بالقضايــا البيئيــة والزيــادة الملحوظــة فــي النشــاطات
البيئيــة أكــدت أهميــة التواصــل مــع العمــاء مــن أجــل تقليــل أثرهــم البيئــي .ويتــم
تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر عــدد مــن المنتجــات والحلــول الصديقــة للبيئــة بهــدف
تشــجيع العمــاء علــى تب ّنــي الممارســات المســؤولة والصديقــة للبيئــة فــي حياتهــم
اليوم ّيــة .لــذا ،يوفــر البنــك العربــي لعمالئــه عــددًا مــن المنتجــات والخدمــات الصديقــة
للبيئــة والتــي تشــمل:
•

•دعــم المنتجــات الصديقــة للبيئــة :مــع برنامــج التســديد المريــح مــن خــال البطاقــات
االئتمانيــة مــن البنــك العربــي ،يتمكــن العمــاء مــن شــراء أنظمــة الطاقــة الشمســية
والطاقــة البديلــة مــن المحــات المشــتركة فــي البرنامــج دون أيــة فوائــد وعلــى
فتــرة ســداد تصــل لغايــة  12شــهرًا عنــد اســتخدام بطاقــة البنــك العربــي االئتمانيــة
فــي المحــات المشــاركة فــي البرنامــج ،وفتــرة ســداد تصــل إلــى  24شــهرًا بفائــدة
 %1فــي المحــات غيــر المشــاركة فــي البرنامــج .

•

•مزايــا تفضيليــة علــى قــروض الســيارات الهجينــة :يوفــر البنــك عروضــً خاصــة لتمويــل
الســيارات الهجينــة والتــي تتضمــن إعفــاء مــن رســوم تنفيــذ القــرض ،باإلضافــة إلــى
مزايــا أخــرى عديــدة تتيــح للعمــاء امتــاك ســيارات هجينــة.

كمــا نعمــل علــى دعــم عمالئنــا فــي تقليــل بصمتهــم البيئ ّيــة الناتجــة عــن اســتعمال
خدماتنــا عــن طريــق توفيــر عــدد مــن الخدمــات الصديقــة للبيئــة التــي ّ
تركــز علــى تقليــل
اســتهالك المــواد والطاقــة .وتشــتمل خدماتنــا الصديقــة للبيئــة كشــوفات الحســاب
اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة وآالت الصــرّ اف اآلليــة التفاعليــة وخدمــة التعــرف
علــى العميــل مــن خــال شــيفرة شــريان اإلصبــع.

خدمة الكشوفات واإلشعارات اإللكترونية
يحــرص البنــك علــى تشــجيع اســتخدام خدمــات الكشــوفات واإلشــعارات اإللكترونيــة مــن قبــل عمالئنــا وذلــك بهــدف
توفيــر الــورق واســتهالك المــوارد الطبيعيــة .إن هــذه الخدمــات تمكــن العمــاء مــن االطــاع علــى الكشــوفات واإلشــعارات
المتعلقــة بحســاباتهم مــن خــال خدمــة “عربــي أون اليــن” ،باإلضافــة إلــى تحميــل نســخ عنهــا ،وبالتالــي توفيــر حلــول
بســيطة وســهلة لعمالئنــا .بلغــت نســبة المشــتركين فــي خدمــة الكشــوفات اإللكترونيــة فــي العــام  2017مــا يقــارب %83
مــن مجمــل عــدد العمــاء المشــتركين فــي خدمــة “عربــي أون اليــن”.
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دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

صممـ ً
ـدم البنــك العربــي حلــو ً
ـة خصيصــً لمســاعدة قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
يقـ ّ
ال مال ّيــة ُم ّ
علــى تحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم ،وذلــك ألهميــة دور هــذه الشــركات فــي تقليــل نســبة البطالــة
والفقــر فــي المجتمــع.

حيث يقدم البنك حلوله المالية المصممة لهذا القطاع من خالل عشرة مراكز مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
عمــل البنــك العربــي علــى التعــاون مــع عــددٍ مــن الجهــات ذات العالقــة لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال المســاهمة
فــي برامــج ضمــان القــروض .وقــد فتحــت هــذه البرامــج آفاقــً جديـ ً
ـدة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،ممــا مكنهــا مــن الحصــول علــى
تســهيالت عديــدةٍ مــن البنــك العربــي بغــرض تنميــة وتوســيع أعمالهــا.

بنك االستثمار األوروبي
وقــع بنــك االســتثمار األوروبــي والبنــك العربــي اتفاقيــة تمويــل بقيمــة  300مليــون يــورو لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي كل
مــن األردن ومصــر ولبنــان والمغــرب والضفــة الغربيــة وتأتــي هــذه االتفاقيــة فــي إطــار مبــادرة بنــك االســتثمار األوروبــي لدعــم المناعــة
االقتصاديــة فــي دول الجــوار األوروبــي ( .)ERIوتهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل مســتدامة وتحســين آفــاق النمــو االقتصــادي الشــامل فــي
المنطقــة.
ويمنــح بنــك االســتثمار بموجــب االتفاقيــة أول خــط ائتمــان إقليمــي لحســاب البنــك العربــي الــذي يتيــح التمويــل لعمالئــه مــن الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة فــي دول المنطقــة بأســعار فائــدة تفضيليــة بمــا يســهم فــي تحفيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص ودفــع النمــو
االقتصــادي فــي المنطقــة.

صندوق نمو األسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة
ســاهم البنــك العربــي فــي تأســيس صنــدوق نمــو األســهم للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بمبلــغ  125مليــون دينــار أردنــي .وتــم تعييــن
شــركة مجموعــة العربــي لالســتثمار إلدارة اســتثمارات الصنــدوق.
يعتبــر هــذا الصنــدوق األول مــن نوعــه فــي األردن والموجــه لدعــم قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة اآلخــذ بالتنامــي ودعــم رياديــي
األعمــال مــن خــال توفيــر رأســمال النمــو والدعــم اإلداري.

األردنية لضمان القروض ()JLGC
الشركة
ّ
واصــل البنــك العربــي تعاونــه مــع الشــركة األردن ّيــة لضمــان القــروض ( )JLGCوالتــي تعمــل علــى دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
مــن خــال خمســة برامــج لضمــان القــروض منهــا :قــرض إكســبريس ،وقــرض األعمــال ،وقــرض أعمــال الس ـيّارات ،وقــرض دعــم ال ّتصديــر
وقــرض مقابــل تخزيــن بضائــع (يبونــدد).
كمــا تابــع البنــك العربــي إطــاق برنامــج حــزم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،والتــي تشــمل ثــاث حــزم رئيس ـيّة وهــي “ســتار بلــس”
ـددة المزايــا
ـم تصميــم هــذه الحــزم بهــدف تقديــم منتجــات متعـ ّ
و“ســتار” ،و”أبرمــاس” بالتعــاون مــع الشــركة األردن ّيــة لضمــان القــروض .تـ ّ
والمتوســطة .لقــد تــم تضميــن
ومنافــع ذات قيمــة مضافــة بهــدف تلبيــة العمل ّيــات واألنشــطة التجار ّيــة المتنوّ عــة للشــركات الصغيــرة
ّ
هــذه الحــزم وخدمــات أخــرى مقدمــة ضمــن برنامجيــن لضمــان القــروض مقدميــن مــن الشــركة األردنيّــة لضمــان القــروض (:)JLGC
برنامــج ضمــان قــروض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بســقف قيمتــه  5مالييــن دينــار أردنــي ،وبرنامــج ضمــان التمويــل الصناعــي بســقف
 550,000دينــار أردنــي لــكل عميــل.

المركزي األردني
البنك
ّ
األردنــي لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال أربــع اتفاقيــات لضمــان
المركــزي
واصــل البنــك العربــي تعاونــه مــع البنــك
ّ
ّ
ـي و  3.6مليــون دينــار أردنــي
القــروض تـ ّ
ـم توقيــع آخرهــا فــي عــام  ،2017حيــث بلغــت قيمــة االتفاق ّيــة األولــى والثالثــة  4مالييــن دينــار أردنـ ّ
كجــزءٍ مــن االتفاقيّــة مــع البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر ،بينمــا بلغــت قيمــة االتفاقيّــة الثانيــة والرابعــة  2.8مليــون دينــار أردنــي و 7.7
والمتوســطة.
مليــون دينــار أردنــي باالشــتراك مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بهــدف دعــم الشــركات الصغيــرة
ّ
إضافـ ً
ـزي ،والــذي تصــل قيمتــه إلــى  135مليــون دينــار أردنــي
ـاص بالبنــك المركـ ّ
ـة إلــى ذلــك ،قــام البنــك العربــي بتفعيــل برنامــج التمويــل الخـ ّ
ـددة فــي األردن.
بغــرض دعــم قطــاع االقتصــاد والزراعــة والســياحة والطاقــة المتجـ ّ
يواصــل البنــك العربــي عقــده لــورش العمــل التعريفيــة حــول أساســيات عمــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والخدمــات المصرفيــة
التــي يوفرهــا البنــك لخدمــة هــذا القطــاع الحيــوي ،باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى عــدة محــاور تعريفيــة ذات عالقــة بطبيعــة أعمــال
هــذا القطــاع مــن الشــركات مــن ضمنهــا أساســيات إدارة المشــاريع ،وكيفيــة تمويلهــا .تأتــي هــذه الــورش تأكيــدًا لألهميــة التــي يوليهــا
البنــك لتوطيــد عالقاتــه مــع عمالئــه ،بحيــث يُشــكل عقــد مثــل هــذه الورشــات التفاعليــة فرصــة قيمــة للقائهــم وتعريفهــم بالحلــول
المصرفيــة والتمويليــة المتاحــة لهــم.
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دعــم التمكيــن المالــي ألفــراد المجتمــع
يولــي البنــك أهميــة لتمكيــن أفــراد المجتمــع ماليــً بمــا يســاعد فــي تحقيــق الرفــاه لهــم وذلــك مــن خــال
العمــل علــى تحســين ثقافتهــم الماليــة وتمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات الماليــة المناســبة
الحتياجاتهــم.
يعمــل البنــك علــى تحقيــق الشــمول المالــي للفئــات غيــر المخدومــة مصرفيــً ورفــع ثقافتهــم الماليــة انطالقــً مــن إيمانــه بأثــر ذلــك علــى
تحقيــق الرفــاه ألفــراد المجتمــع.
حيــث يعمــل البنــك علــى تحقيــق الشــمول المالــي ألفــراد المجتمــع مــن خــال العديــد مــن المبــادرات مــن أبرزهــا توفيــر الخدمــات
المصرفيــة لفئــة الشــباب ،حيــث قــام البنــك بتحديــث برنامــج “شــباب” ليوفــر لهــم خدمــات مصرفيــة مبكــرة ومميــزة تمكنهــم مــن
الحصــول علــى أفضــل الخدمــات المصرفيــة .مــن خــال برنامــج شــباب ،يوفــر البنــك التســهيالت االئتمان ّيــة للطــاب العامليــن بــدوام جزئــي
المنضميــن حديثــً إلــى ســوق العمــل وبأســعار تفضيليــة .كمــا قــام البنــك بإضافــة خدمــة ( )Jomopayضمــن الخدمــة المصرفيــة عبــر
أو
ّ
األجهــزة المحمولــة ،والتــي مكنــت عمــاء البنــك مــن الوصــول إلــى الفئــات المســتخدمة للتطبيــق والتــي لديهــا حســابات مصرفيــة ،األمــر
الــذي يقلــل االعتمــاد علــى النقــد الفعلــي ويحســن الخدمــات المصرفيــة لهــذه الفئــات.

وفــي مجــال التثقيــف المالــي ،واصــل البنــك مشــاركته فــي البرنامــج الوطنــي للتعليــم المالــي ،والــذي نفــذه البنــك المركــزي األردنــي
بهــدف رفــع مســتوى الوعــي والثقافــة الماليــة بيــن طلبــة المــدارس وتشــجيعهم علــى تطويــر ســلوكيّات التوفيــر الذكــي واتخــاذ
القــرارات المال ّيــة الســليمة ،كمــا دعــم البنــك كذلــك هــذه المبــادرة عــن طريــق مؤسســة عبدالحميــد شــومان ، .حيــث يهــدف هــذا البرنامــج
إلــى جســر الفجــوة بيــن المعرفــة والممارســات الماليــة مــع تعريــف الطــاب بالمفاهيــم االقتصاديــة والماليــة األساســية ،ويســتهدف هــذا
البرنامــج الطــاب مــن الصــف الســابع إلــى الصــف الثانــي عشــر.
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تمكين
الموظفين
يمثــل االســتثمار فــي موظفينــا أحــد أهــم أولويّاتنــا
فــي البنــك العربــي .لذلــك ،فنحــن نعمــل علــى خلــق
ّ
الموظفيــن مــع قيــم
بيئــة تتكاتــف فيهــا جهــود
المقدمــة
البنــك ورؤيتــه مــن أجــل تحقيــق وعودنــا
ّ
إلــى عمالئنــا والجهــات ذات العالقــة والمجتمــع
ّ
ككل .
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ﻴﻴ
ﺰ اﻟ
ﺨ

ﻳﺔ
ﺸﺮ
اﻟﺒ

اﻟ

ﺘ ﻘ ﺎ ر ﻳ ﺮ اﻟ ﺸ

ﻔﺎﻓ ﺔ

ﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
ا

دﻋﻢ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

ّ
الملهمــون
نحــن نؤمــن بالــدور الــذي يلعبــه
الموظفــون ُ
ّ
واألكفــاء فــي إحــداث األثــر اإليجابــي لعمالئنــا والمجتمع؛
مــن خــال توفيــر تجربــة مرضيــةٍ للعمــاء بمــا يســاهم
فــي تحقيــق نمــو مســتدام فــي القيمــة للمســاهمين.
لــذا ،نعمــل علــى خلــق بيئــة عمــل شــاملة ومتنوّ عــةٍ
تتيــح لموظفينــا الحصــول علــى فرصــة للنمــو الشــخصي
والمهنــي وتمكنهــم مــن تحقيــق طموحاتهــم
ّ
وأهدافهــم.

ﻣﺔ
ﺪ

اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ

اﻟ
ﺘﻤ
ﻮﻳ

إ
دار

ﺴﺆول
ﻟﻤ
ﻞا

اﻟ
اﻟ ﻨ ﻮ ﺻ
ﻮ ل إﻟ ﻰ
ﻈﺎ
م ا ﻣ ﺜ ﻞ
ﻣﻨ
ﻬﺞ

اﻻ

ﻃﺮ
ﺨﺎ
ﻟﻤ
ةا

اﻻﺳ
ﺘﺜﻤ
ﺎر ا
ﻟ
ﻤ
ﺠ
اﻟﺘ
ﻌﺎو
نا
ﻟ
ﻤ
ﺠ

اﻟ ﺠ ﻮ د ة

ام
ﺘﺰ
ﻟ

ر
وح ا
ﻟﻤ
ﻮا
ﻃﻨ

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

المحاور الماديّة
•

•تنوع وتساوي الفرص

•

•مزايا تنافسيّة

•

•االهتمام واالعتناء بالموظفين

•

•التواصل مع الموظفين

•

•التدريب والتطوير

أبرز إنجازات العام 2017
3,075

إجمالي عدد الموظفين في األردن

أكثر من % 38.6

نسبة اإلناث ضمن كوادر البنك

ّ
لموظفينا بزيادة مقدارها
أكثر من  12,500فرصة تدريبية تم توفيرها

%10
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التنوع وتكافؤ الفرص

نؤمــن فــي البنــك العربــي بضــرورة توفيــر بيئــة عمــل تدعــم التنــوع بيــن موظفينــا وتوفــر العدالــة لهــم؛
ـوعٍ فــي األفــكار والمنظــور ،ممــا يمنــح قيمـ ً
ـة إضافيــة لكافــة الجهــات ذات
األمــر الــذي يــؤدي إلــى خلــق تنـ ّ
العالقــة.
علــى مــدى تســعة عقــود ،اســتطاع البنــك العربــي بنــاء طاقــم عمــل متنــوّ ع ومخلــص يتب ّنــى رؤيــة البنــك ويحــرص علــى
ّ
موظفيــه ،ويعمــل بشــكل منهجــي علــى
يثمــن البنــك نجــاح
تحقيقهــا فــي مجــال تلبيــة احتياجــات العمــاء .حيــث ّ
تشــجيعهم وتمكينهــم مــن خــال عــدة وســائل مــن بينهــا منحهــم فــرص متكافئــة ،وحــزم مزايــا تنافسـيّة ،إضافـ ً
ـة إلــى
ّ
ومحفــزة لهــم.
توفيــر بيئــة عمــل آمنــة
ّ
ّ
ّ
موظفــي
يشــكلون  %46مــن إجمالــي عــدد
موظفــً،
فــي العــام  ،2017بلــغ إجمالــي القــوى العاملــة فــي األردن 3,075
البنــك العربــي ش م ع.
يحــرص البنــك علــى اســتقطاب المواهــب والخبــرات المحليّــة ،حيــث ّ
إجمالــي القــوى العاملــة فــي األردن
أن  %99مــن
ّ
يحملــون الجنســيّة األردنيّــة .وهــذا بــدوره يعكــس التــزام البنــك بتطويــر المواهــب المحليــة واالســتثمار فيهــا.

ّ
موظفًا
3,075

يســاهمون فــي تحقيــق رؤيــة البنــك ورســالته تجــاه
العمــاء والمســاهمين والمجتمــع.

توزيع القوى العاملة وفقًا للجنس
والمحافظات
المنطقة

اإلناث

الذكور

اإلجمالي
ّ

عجلون

1

4

5

عمان
ّ

1,097

1,782

2,879

العقبة

12

7

19

البلقاء

11

16

27

جرش

1

4

5

الكرك

6

4

10

معان

5

5

10

مأدبا

3

6

9

المفرق

4

5

9

ّ
الطفيلة

3

4

7

الزرقاء

26

32

58

إربد

18

19

37

المجموع

1,187

1,888

3,075
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تكافؤ الفرص
ّ
الموظفيــن بغـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن العمــر أو الجنــس أو أي عوامــل أخــرى .فنحــن
ـرص متســاوية لنمــو وتطــور كافــة
يحــرص البنــك علــى توفيــر فـ ٍ
ّ
ـاء علــى كفاءتهــم ومســاهماتهم وجدارتهم.
ـدر جميــع
نقـ ّ
موظفينــا ونعمــل علــى تمكينهــم وتوفيــر مســارات وظيفيــة واعــدة لهــم بنـ ً

بناء على الفئة العمرية
إجمالي القوى العاملة
ً
ّ
2014

2015

2016

2017

30-18

1,057

1,101

1,064

1,056

40-31

1,043

1,107

1,193

1,257

50-41

574

563

558

559

60-51

149

160

170

197

 60فما فوق

3

3

5

6

بناء على المستوى الوظيفي
إجمالي القوى العاملة
ً
ّ
2014

2015

2016

2017

ّ
الموظفين في مناصب اإلدارة العليا
عدد

41

35

38

40

ّ
الموظفين في المناصب اإلدارية
عدد
الوسطى

856

883

946

982

ّ
الموظفين في المناصب المكتبيّة غير
عدد
اإلدارية

1,657

1,742

1,733

1,777

ّ
الموظفين في المناصب غير المكتبية
عدد

272

274

273

276

ّ
الموظفين الجدد
عدد
ّ
الموظفين الجدد
عدد

2015

2016

2017

454

317

303

ّ
الموظفين الجدد وفقًا للجنس
عدد
2015

2016

2017

ّ
الموظفون الجدد من اإلناث

167

120

118

ّ
الموظفون الجدد من
الذكور

287

197

185

ّ
الموظفين الجدد وفقًا للفئة العمرية
عدد
2015

2016

2017

30-18

363

238

246

40-31

73

65

41

50-41

14

13

7

60-51

4

1

9

 60فما فوق

0

0

0
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دعم اإلناث في العمل
يهــدف البنــك العربــي إلــى تعزيــز ثقافــةٍ تدعــم عمــل اإلنــاث فــي البنــك .ففــي العــام  ،2017بلغــت نســبة الموظفــات فــي األردن %38.6
ـي القــوى العاملــة فــي البنــك و %33مــن المناصــب اإلداريــة الوســطى فــي البنــك ،كمــا أن  %15مــن فريــق اإلدارة العليــا هــم مــن
مــن إجمالـ ّ
اإلنــاث .كمــا يحــرص البنــك علــى أن تتســاوى نســبة الراتــب األساســي للموظفيــن الذكــور مقابــل اإلنــاث لــكل مســتوى وظيفــي بمــا يمثــل
 ،1:1وذلــك تماشــيًا مــع التــزام البنــك بضمــان معاملــة منصفــة لــكال الجنســين.

القوى العاملة من اإلناث
2014

2015

2016

2017

اإلناث في القوى العاملة )(%

%39.0

%38.0

%38.4

%38.6

اإلناث في المناصب اإلدارية العليا )(%

%15.0

%17.0

%15.8

%15.0

اإلناث في المناصب اإلدارية الوسطى )(%

%31.0

%31.0

%32.3

%33.0

المؤشر

األرقام لعام 2017
94

ّ
تم منحهن إجازة األمومة
الموظفات اللواتي ّ
ّ
الموظفات اللواتي عُ دن إلى العمل بعد انتهاء
إجازة األمومة
ّ
الموظفات اللواتي تركن العمل بعد إجازة األمومة

0

ّ
الموظفات اللواتي ال يزلن في اإلجازة

13

81

ّ
الخاصة
الموظفون من ذوي االحتياجات
ّ
يؤمــن البنــك العربــي بأهميــة توظيــف ودمــج الكفــاءات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة
الخاصــة فــي البنــك علــى
ضمــن بيئــة أعمالــه ،وتعتمــد عمل ّيــة توظيــف ذوي االحتياجــات
ّ
تقييــم المهــارات والكفــاءات والقــدرة علــى تلبيــة المتط ّلبــات الوظيف ّيــة.

تم
في عام ّ ،2017
منح إجازة األمومة لـ94
ّ
موظفة.

ّ
الموظفين
إجمالي عدد
64
ّ
من ذوي االحتياجات الخاصة

إضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،يعمــل البنــك العربــي علــى تفــادي العوائــق التــي قــد تقــف فــي وجــه
توظيــف ذوي االحتياجــات الخاصــة .وفــي هــذا الســياق ،يقــوم البنــك بتأهيــل جميــع
الفــروع الجديــدة وبعــض الفــروع القديمــة بشــكل متواصــل لتتماشــى مــع احتياجــات
ّ
الخاصــة .تــم تزويــد فــرع أم أذينــة بمرافــق
الموظفيــن والعمــاء مــن ذوي االحتياجــات
ّ
مخصصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي العــام .2017
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التنافسية
المزايا
ّ

ّ
تتضمــن أجــرًا ابتدائيــً يزيــد بشــكل ملحــوظ عــن الحــد األدنــى
لموظفيــه حــزم رواتــب ومزايــا تنافس ـيّة،
ـدم البنــك العربــي
يقـ ّ
ّ
لألجــور فــي األردن ،ممــا يضــع البنــك فــي المســتويات العليــا للرواتــب فــي ســوق القطــاع المصرفــي األردنــي لعــام  .2017هــذا
وتتناســب حــزم الرواتــب مــع الخبــرة العمل ّيــة للموظــف ومهاراتــه.
تعدهــا مؤسســات
يحــرص البنــك العربــي فــي تحديــده للرواتــب علــى عــدم التمييــز علــى أســاس الجنــس ،ويعتمــد فــي ذلــك علــى دراســات
ّ
ّ
موظفيــه زيــادات
معروفــة فــي مجــال االستشــارات بشــكل منتظــم حــول مســتويات األجــور فــي الســوق .كمــا يقــوم البنــك العربــي بمنــح
ســنوية وعــاوات أداء تقديــرًا لجهودهــم ،باإلضافــة إلــى صــرف بــدل غــاء معيشــة حســب كل بلــد.
ّ
ّ
بمــا ّ
موظفيــه بامتيــازات إضافيــة
الموظفيــن متفرّ غيــن للعمــل بــدوام كامــل لــدى البنــك العربــي ،يحــرص البنــك علــى تزويــد
أن  %100مــن
تشــتمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :رفــع مســتوى التأميــن الطبــي الشــامل ورفــع ســقف تغطيــة المصاريــف ذات العالقــة باألمومــة
والتأميــن علــى الحيــاة وقــروض التعليــم ،إضافـ ً
ّ
الموظفيــن بنســب فائــدة تفضيليــة.
ـة إلــى قــروض

ّ
موظفينا
دعم التعليم الجامعي ألبناء
ّ
إجمالــي
الموظفيــن فــي الجامعــات األردنيّــة ،حيــث بلــغ
واصــل البنــك تقديــم المنــح التعليميــة لتغطيــة تكاليــف تعليــم أبنــاء
ّ
ّ
المســاعدات  122,584دينــار أردنــي فــي عــام  ،2017ممــا ّ
موظفــً مــن االنتفــاع مــن هــذا البرنامــج ودخــول  127طالبــً إلــى
مكــن 108
الجامعــات خــال هــذا العــام.

والرفاه
الصحة والسالمة
ّ
ّ

ّ
الموظفيــن بإنصــاف واحتــرام،
يلتــزم البنــك العربــي بتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وســليمة ومنتجــة ،مــع ضمــان معاملــة جميــع
إضافـ ً
ـة إلــى تبنــي أعلــى معاييــر ال ّنزاهــة والثقــة بهــدف تحقيــق أعلــى درجــات رضــا الموظفيــن.
بالصحــة والســامة المهن ّيــة التــي يشــهدها قطــاع الخدمــات ،إ ّ
ال ّ
أن
علــى الرغــم مــن ق ّلــة عــدد وتكــرار الحــوادث الكبــرى التــي تتع ّلــق
ّ
البنــك العربــي يؤكــد التزامــه بمواصلــة اتخــاذ التدابيــر الالزمــة والتــي مــن شــأنها التقليــل مــن خطــر احتمــال حصــول مثــل هــذه الحــوادث،
ـم تشــكيل لجنــة الصحــة والســامة المهنيــة لتتو ّلــى مهــام تطويــر أنظمــة
وضمــان بيئــة عمــل خاليــة مــن اإلصابــات أو الوفيــات .حيــث تـ ّ
ّ
مؤشــرات الصحــة
ـاء علــى
وخطــط متع ّلقــة بالســامة
ّ
والصحــة المهنيــة فــي البنــك وتتابــع بشــكل دقيــق أداء البنــك علــى نطــاق واســع بنـ ً
ً
ّ
بالصحــة والســامة المهن ّيــة مــن قبــل اللجنــة ،إضافــة إلــى تســجيل
والســامة .كمــا يتــم مراجعــة جميــع الشــكاوى والقضايــا المتعلقــة
ّ
نتائــج أي اســتطالعات أو حــوادث أو تقاريــر أو حتــى خطــط إجــراءات متع ّلقــة بهــذا المجــال.
ّ
موظفينــا الجــدد حــول قضايــا الصحــة والســامة الرّ ئيســية ،نقــوم بإدمــاج الــدورات التعليميــة حــول الصحــة والســامة
ولضمــان وعــي
ّ
للموظفيــن المســتجدين الذيــن تتط ّلــب مناصبهــم الوظيف ّيــة اإللمــام بهــذه المواضيــع ،باإلضافــة إلــى الــدورات
ـادي
فــي التدريــب اإلرشـ ّ
ّ
تغطــي معالجــة حــاالت الطــوارئ ومكافحــة الحرائــق واإلســعاف األوّ لــي واإلنعــاش
التدريبيــة األخــرى التــي تعقــد بشــكل مســتمر والتــي
بالتنفــس الصناعــي وعمليــات اإلخــاء.
ـم إجــراء ســبعة تدريبــات علــى عمل ّيــات إخــاء وهميــة جــراء الحريــق فــي اإلدارة العامــة وفــروع مختلفــة حــول األردن ،مــع فــروعٍ شــركات
تـ ّ
أن هــذه التدريبــات هــي جــز ٌء مــن ّ
أخــرى ضمــن مجموعــة البنــك العربــي؛ حيــث ّ
ـم
الســنوية لتدريــب فريــق اإلخــاء الــذي يتـ ّ
خطــة البنــك ّ
ـكل مســتمر وإعالمــه بأحــدث وأفضــل إجــراءات اإلخــاء والتعامــل مــع الطــوارئ.
تدريبــه بشـ ٍ

ّ
موظفينا أحد أهم أولوياتنا
صحة

اختبار الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ّ
موظفينــا ومواصلــة نهجنــا بتبنــي
حرصــً منــا علــى صحــة
عــادات صحيــة خــال أوقــات العمــل ،فقــد قامــت دائــرة
االســتدامة فــي العــام  2017بإعــداد حملــة عــن الســلوكيات
الصحيــة أثنــاء العمــل تحتــوي علــى عــددٍ مــن النصائــح التــي
ّ
الموظفيــن باتبــاع نمــط حيــاة صحــي
مــن شــأنها أن تســاعد
تضمنــت وضعيــة
خــال ســاعات العمــل .هــذه النصائــح
ّ
الجلــوس األمثــل وأنمــاط األكل الصحــي وكذلــك عــددًا مــن
التماريــن المكتبيــة الخفيفــة التــي يمكــن ممارســتها فــي
المكتــب وذلــك للحفــاظ علــى الصحــة وزيــادة مســتوى
اإلنتاجيّــة لديهــم.
تــم عمــل هــذه الحملــة مــن خــال بوابــة االتصــال الداخليــة
فــي البنــك “عربينــا”.

قــام البنــك وبالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان
والبرنامــج األردنــي لســرطان الثــدي بتنظيــم حملــة فحــص
مبكــر للكشــف عــن ســرطان الثــدي ،تزامنــً مــع شــهر
التوعيــة بســرطان الثــدي .اســتفادت منهــا  79موظفــة مــن
البنــك .وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى إظهــار أهميــة اختبــارات
ّ
موظفاتنــا بأهميــة اتبــاع أســلوب
الكشــف المبكــر ولتذكيــر
حيــاة صحــي.
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ّ
الموظفين وشفافية قنوات االتصال
ال ّتواصل مع
ّ
ّ
يؤمــن البنــك العربــي ّ
الموظفيــن يســاهم فــي تحســين إنتاجيّتهــم وأدائهــم ورفــع مســتوى
كافــة
أن تعزيــز التواصــل مــع
رضاهــم.
تلتــزم إجــراءات البنــك الداخليــة بقوانيــن العمــل األردن ّيــة ،حيــث يعمــل البنــك وفقــً لمجموعــةٍ مــن السياســات الداخليــة التــي تضمــن بيئــة
ّ
للموظفيــن ،دون أي نــوع مــن أشــكال التمييــز أو التسـ ّلط أو التحــرّ ش.
عمــل مريحــة وداعمــة
ّ
موظفينــا مــن خــال عــدد مــن القنــوات المختلفــة ،مــن ضمنهــا عمليــة مراجعــة األداء الســنوي وال ّنشــرة الداخلية
كمــا نعمــل علــى إشــراك
ونظــام اإلنترنــت الداخلــي “عربينا”.

“عربينا”

النشرة الداخلية (المحور)

هــي بوابــة اتصــال داخل ّيــة تشــتمل علــى المعلومــات واألخبــار
الخاصــة بالبنــك والتعميمــات ودوائــر البنــك ودليــل الهاتــف
ّ
ّ
للموظفيــن ،باإلضافــة إلــى
الخاصــة
والعــروض والخصومــات
ّ
احتوائهــا علــى مركــز السياســات التــي يقرّ هــا البنــك .تشــتمل
الصفحــة الرئيســيّة لـــ “عربينــا” علــى قســم خــاص يشــتمل
علــى صــور للنشــاطات والمبــادرات التطوعيّــة التــي يتــم
تنفيذهــا ضمــن برنامــج البنــك للمســؤوليّة االجتماع ّيــة “معــً”
ّ
الموظفيــن حــول المبــادرات
يهــدف هــذا القســم إلــى توعيــة
التطوّ عيّــة وربــط الصــور باإلعالنــات والمعلومــات المتع ّلقــة
باألنشــطة التطوع ّيــة.

منــذ العــام  ،2010يواصــل البنــك العربــي إصــدار النشــرة
ّ
الموظفيــن علــى اطــاع
اإللكترون ّيــة الداخل ّيــة بهــدف إبقــاء
علــى أحــدث األخبــار والبرامــج المتع ّلقــة بالبنــك .ضمــن إطــار
ّ
الموظفيــن حــول
حــرص البنــك علــى رفــع مســتوى وعــي
قضايــا االســتدامة ،وتشــتمل النشــرة علــى قســم خــاص
تحــت عنــوان “محــور االســتدامة” ،والــذي يسـ ّلط الضــوء علــى
أحــدث مبــادرات ونشــاطات برنامــج المســؤوليّة االجتماعيّــة
“معــً” .كمــا وينشــر مقــاالت تتع ّلــق بالتنميــة المســتدامة.

مراجعة األداء السنوي
موظفــي البنــك العربــي بخطــة تطوي ـ ٍر مهن ّيــة ،إضافـ ً
ّ
ـة إلــى مراجعــة األداء الســنوي مــع مدرائهــم المباشــرين أو
يحظــى جميــع
مــدراء األقســام لتحديــد اإلنجــازات الشــخصيّة والجوانــب التــي ينبغــي العمــل علــى تحســينها .تســاهم هــذه العمل ّيــة فــي تعزيــز
ّ
الموظفيــن ومشــرفيهم ،وتســاعد البنــك علــى تقديــم فــرص التدريــب المالئمــة لهــم.
الحــوار بيــن

ّ
ّ
الموظفيــن”
الموظفيــن بمــا فــي ذلــك شــكواهم مــن خــال مقابــات انتهــاء الخدمــة ،إلــى جانــب “لجنــة عالقــات
يتــم جمــع مالحظــات
ّ
الموظفيــن أي حــاالت أو شــكاوى تتع ّلــق
التــي تتو ّلــى مهمــة معالجــة الشــكاوى الداخليــة .وخــال عــام  ،2017لــم تتلــق لجنــة عالقــات
ـرق لحقــوق اإلنســان.
بالمعاملــة العنصريــة أو أي خـ ٍ
ّ
ّ
ّ
الموظفيــن
الموظفيــن .تــم تعديــل منهجيــة حســاب معــدل دوران
موظفــي الشــركة مقياســً تقريبيــً لمســتوى رضــا
ـدل دوران
ـد معـ ّ
يعـ ّ
ّ
الموظفيــن  %7.2فــي نهايــة العــام  .2017هــذا ويتــم تقييــم
ـدل دوران
لتتطابــق مــع المعاييــر العالميــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة .بلــغ معـ ّ
ـدالت الــدوران حســب المســتوى الوظيفــي والجنــس والفئــة العمر ّيــة.
معـ ّ
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دوران القوى العاملة
2017

()1

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للمستوى الوظيفي ()%
ّ
2.5
الموظفين في المناصب العليا
دوران
ّ
الموظفين في المناصب اإلدارية
دوران
الوسطى
ّ
الموظفين في المناصب المكتبيّة غير
دوران
اإلدارية
ّ
الموظفين في المناصب غير المكتبيّة
دوران

5.4
9.2
1.5

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للجنس ()%
ّ
ّ
6.9
الموظفات اإلناث
دوران
ّ
الموظفين الذكور
دوران

7.4

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للفئة العمريّة ()%
ّ

		

30-18

11.4

40-31

3.9

50-41

3.9

60-51

14.2

 60فما فوق

16.7

الدوران ،لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة ملحق (ج)
تم تعديل منهج قياس نسب ّ
(ّ )1
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ّ
الموظفين
تدريب وتطوير
يعمــل البنــك العربــي فــي قطــاع خدماتــي دائــم التطــور ،تعتبــر مهــارات موظفينــا مــن ضمــن العناصــر األساســية التــي تمكــن
ّ
البنــك مــن مواكبــة هــذه التطــورات ،ولــذا فـ ّ
ـم أهــداف االســتدامة
ـإن االســتثمار فــي تمكيــن وتطويــر
موظفينــا يعــد مــن بيــن أهـ ّ
للبنك .
ّ
ّ
الموظفيــن
الموظفيــن ،حيــث تهــدف برامــج البنــك التدريبيّــة إلــى تزويــد
يتــم تحديــد واختيــار البرامــج التدريبيّــة بنــاء علــى تقييــم أداء
تتضمــن البرامــج
بالمهــارات الالزمــة وبنــاء قدراتهــم بشــكل يــؤدي إلــى تحســين العمليّــات والوصــول إلــى التميّــز فــي الخدمــة .حيــث
ّ
ـدة طــرق
التدريب ّيــة العديــد مــن الــدورات الداخل ّيــة والخارج ّيــة .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم أيضــً تعزيــز خطــط تطويــر المســار الوظيفــي بعـ ّ
ـد الفجــوات فــي مجــال الكفــاءة ،والتــي تســاعد أيضــً فــي تحديــد البرامــج التدريب ّيــة
منهــا :إدارة المواهــب وخطــط التعاقــب الوظيفــي وسـ ّ
ّ
الموظفيــن وأدائهــم.
المطلوبــة بشــكل أكبــر بحســب احتياجــات
ـددة فــي عــام  ،2017ســعيًا منــه لتحســين العمل ّيــات والوصــول إلــى
أطلــق البنــك العربــي عــددًا مــن البرامــج التدريبيــة والمبــادرات المتعـ ّ
مقد ً
ً
ً
ّ
موظفينــا،
مــة إلــى
فرصــة تدريبيّــة
ســاعة مــن خــال 12,527
الســاعات التدريبيــة 36,842
التميــز فــي الخدمــة؛ حيــث بلــغ
ّ
إجمالــي ّ
ّ
ّ
موظــف فــي البنــك العربــي مقارنــة بالعــام الســابق.
وبزيــادة فــي ســاعات التدريــب لــكل

ّ
للموظفين
عدد ساعات التدريب المقدمة

ّ
موظف
 %8زيادة في ساعات التدريب لكل
مقارنة بالعام السابق

المقدمة وفقًا للجنس
الساعات التدريبيّة
ّ
ّ

المقدمة وفقًا للجنس
عدد الفرص ال ّتدريبيّة
ّ

اإلجمالي

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلجمالي

اإلناث

المقدمة وفقًا للمستوى الوظيفي
الساعات التدريبيّة
ّ
ّ

24,578
12,165
99
اإلجمالي

ّ
الموظفون في المناصب
المكتبيّة غير اإلدارية

ّ
الموظفون في المناصب
اإلدارية الوسطى

ّ
الموظفون في المناصب
العليا
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اإلرشادي
التدريب
ّ

ّ
ّ
الموظفيــن الجــدد لغايــات التعــرّ ف علــى البنــك مــن نواحــي تاريــخ تأسيســه والهيكليّــة
كافــة
يســتهدف البرنامــج اإلرشــادي
الصحــة والســامة المهنيّــة والمنتجــات
التنظيميّــة الداخليّــة والمنهــج اإلداري وسياســات ولوائــح المــوارد البشــريّة وقضايــا
ّ
والخدمــات وأدوات االتصــال وااللتزامــات تجــاه الجهــات ذات العالقــة ،باإلضافــة إلــى مســؤوليّات البنــك االجتماعيّــة والبيئيّــة.
ّ
الموظفــون
فــي العــام  2017قــام البنــك بإطــاق خدمــة التدريــب اإلرشــادي اإللكتروني.فمــن خــال هــذه الخدمــة ،ســيتمكن
الجــدد مــن تلقــي التدريــب اإلرشــادي بشــكل مباشــر إلكترونيــً وبــدون الحاجــة لالنتظــار ،كمــا تــم تقليــل الوقــت الــازم للتدريــب
مــع المحافظــة علــى نفــس مســتوى التدريــب المقــدم.
ّ
اإلرشادي
الموظفين الذي قاموا بحضور التدريب
عدد
ّ

		
131
		
116

%13

		
2017
		
2016

نسبة الزيادة

ـدم فــي مســارهم
كمــا قــام البنــك بإطــاق العديــد مــن البرامــج التدريبيــة لبنــاء القــدرات العامــة لموظفينــا ومســاعدتهم علــى التقـ ّ
الوظيفــي.

ّ
لموظفينا
بناء القدرات التدريبية

ّ
موظفينــا .حيــث تــم اختيــار
قــام البنــك فــي مطلــع عــام  2017بإطــاق برنامــج المــدرّب الداخلــي كجــزء مــن التزامــه بعمليــة تطويــر
ّ
ّ
الموظفيــن والذيــن خضعــوا لتدريــب مكثــف لتطويــر
الموظفيــن المؤهليــن مــن مجموعــة مــن الطلبــات المقدمــة مــن
عــدد مــن
ّ
مهاراتهــم التدريبيــة ليصبحــوا مدربيــن معتمديــن فــي البنــك .وســيتم إضافــة هــؤالء الموظفيــن لمجموعــة المدربيــن الداخلييــن
المعتمديــن فــي البنــك ليتــم اســتخدامهم فــي التدريبــات المســقبلية والتــي ســيتم تقديمهــا داخليــً دون الحاجــة لمدربيــن مــن
خــارج البنــك.
ّ
ّ
الموظفيــن الـــ 24الذيــن تأهلــوا للتدريــب خــال العــام  2017علــى أن
موظــف مــن أصــل
تــم تقديــم هــذا التدريــب لمــا مجموعــه 12
يتــم تقديــم التدريــب لـــ 12الباقيــن خالل العــام .2018

برنامج البنك العربي للقيادة
إن تميــز البنــك العربــي ينبــع مــن تميزنــا فــي األعمــال اليوميــة والتــي يشــكل مدراؤنــا حجــر األســاس فــي نشــر ثقافــة التميــز فــي
ّ
الموظفيــن مــن اإلدارة الوســطى .حضــر
البنــك .ولهــذا فقــد قــام البنــك بتقديــم ثــاث ورشــات تدريبــة كجــزء مــن برنامــج تطويــر
ّ
موظفــً مــن اإلدارة الوســطى لتطويــر قدراتهــم القياديــة.
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ّ
مميزةٍ لعمالئنا
تمكين
مصرفيةٍ
الموظفين نحو تجربةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
المتمكنيــن والمحفزيــن فــي تلبيــة االحتياجــات المال ّيــة وغيــر المال ّيــة لعمالئنــا مــن خــال تقديــم
الموظفيــن
يؤمــن البنــك بــدور
ّ
ّ
األكفــاء ذوي الخبــرة
موظفينــا
خدماتهــم بطريقــة مميــزة وفعالــة .ونســعى إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى
ّ
وتوقعــات العمــاء.
والمعرفــة والقــدرة علــى فهــم وتلبيــة احتياجــات
ّ
لموظفيــه فــي الفــروع المختلفــة مــن أجــل رفــع مســتوى معرفتهــم وخبراتهــم،
ـدورات ال ّتدريب ّيــة
يحــرص البنــك العربــي علــى عقــد الـ ّ
ممــا يتيــح لهــم تنميــة قدراتهــم المهن ّيــة.

خدمــة العمــاء :برنامــج مســؤول خدمــات الشــركات
()COSO
تــم تقديــم برنامــج اعتمــاد مســؤول خدمــات الشــركات
( )COSOلـــ  20مســؤول خدمــات الشــركات فــي البنــك وذلــك
بهــدف تزويدهــم بالقــدرات والمعرفــة الالزمتيــن لتحســين
أدائهــم فــي األعمــال اليوميــة ،األمــر الــذي يســهم فــي رفــع
كفــاءة فريــق مجموعــة األعمــال المصرفيــة للشــركات .وقــد
غطــى هــذا البرنامــج المهــارات التقنيــة والفرديــة لمــا يقــارب
 %64مــن مســؤولي خدمــات الشــركات فــي األردن مــن خــال
المدربيــن الداخلييــن فــي البنــك.

برنامج مسؤول عمليات الفرع
يهــدف البرنامــج إلــى تحســين المعرفــة التقنيــة لمســؤولي
عمليــات الفــروع ( )BOOلجميــع عمليــات الفــرع مــن أجــل ضمــان
تقديــم أفضــل الخدمــات لعمالءالبنــك والتقليــل مــن فــرص
األخطــاء المرتكبــة .وقــد شــمل هــذا التدريــب  %82مــن مجمــل
عــدد مســؤولي عمليــات الفــروع فــي األردن.
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التقارير
الشفافة
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إن ممارســات الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة الســليمة
ّ
تمكــن
التــي يتبناهــا البنــك منــذ تأسيســه
البنــك مــن تبنــي اســتراتيجيّة مالئمــة
لعمليّاتــه اليوميّــة ومــن ادمــاج قيــم
األخالقيّــات المهنيّــة والمســاءلة والشــفافية
ّ
كافــة المســتويات.
علــى

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

بنــاء علــى تلــك األســس الســليمة ،يحــرص البنــك
ً
علــى ادمــاج محــور التقاريــر الشــفافة فــي
عمليّاتــه كأحــد المحــاور الرئيســية الســتراتيجيّتنا
لالســتدامة ،حيــث يحــرص البنــك علــى إصــدار
التقاريــر المنتظمــة حــول أدائــه فــي المجــاالت
االقتصاديّــة والبيئيّــة واالجتماعيّــة وبأعلــى
مســتويات الشــفافية بهــدف تعزيــز التواصــل مــع
ّ
كافــة الجهــات ذات العالقــة الداخل ّيــة والخارج ّيــة،
ولتعزيــز الثقــة والســمعة الجيّــدة ومبــادئ
المســاءلة.
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المحاور الماديّة
•

•االمتثال للمعايير والقانون

•

•الحاكميّة والمساءلة

•

•اإلفصاحات الشفافة عن األداء

•

•عمليات مكافحة الفساد

•

•السلوك المسؤول واألخالقي

•

•ممارسات وثقافة التعامل مع المخاطر

أبرز إنجازات العام 2017
تطويــر ميثــاق الســلوك المهني بنســخته
ّ
الموظفيــن على اتخــاذ القرارات
اإللكترونيــة لتحســين قــدرة
األخالقيــة الموائمــة مع المعاييــر األخالقية المتبعة فــي البنك العربي
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الحاكمية والمساءلة
ّ
يولــي البنــك العربــي أهم ّيــة كبيــرة لتطبيــق مبــادئ الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة الســليمة ،ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق أعلــى
ّ
كافــة أنشــطة البنــك.
المعاييــر المهن ّيــة فــي
المحــدث فــي تقاريــره الســنويّة للتأكيــد علــى خضــوع عمليّاتــه
ويحــرص البنــك علــى تأكيــد التزامــه بدليــل الحاكميّــة المؤسســيّة
ّ
لممارســات الشــفافية والمســاءلة ،وااللتــزام بالمتط ّلبــات الرقابيّــة الرســميّة المعتمــدة فــي األردن والــدول التــي يعمــل البنــك خاللهــا.
تــم إعــداد دليــل الحاكميــة المؤسســية بمــا يتوافــق مــع تعليمــات ومتطلبــات البنــك المركــزي األردنــي وسياســاته ،وقــد تــم اعتمــاده مــن
ـم األخــذ بعيــن اإلعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة األخــرى فــي األردن وفــي الــدول األخــرى التــي يعمــل بهــا
قبــل مجلــس اإلدارة .كمــا تـ ّ
البنــك .كمــا يحــرص البنــك علــى اإلفصــاح عــن التزامــه بتطبيــق دليــل الحاكميــة المؤسســية فــي تقاريــره الســنوية للتأكيــد علــى خضــوع
عملياتــه للشــفافية.
كمــا قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد دليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا فــي العــام  ،2017وتــم نشــره علــى
الموقــع اإللكترونــي للبنــك واإلفصــاح عــن االلتــزام ببنــوده فــي التقريــر الســنوي.

مجلس اإلدارة

مجلــس اإلدارة هــو أعلــى هيئــة للحاكم ّيــة المؤسس ـيّة فــي البنــك والمســؤولة عــن
تطبيــق أفضــل المعاييــر المتع ّلقــة بالحاكميّــة المؤسســيّة بمــا فــي ذلــك تحديــد
األهــداف االســتراتيجية للبنــك وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد اســتراتيجية تحقيــق
هــذه األهــداف .ويحــرص مجلــس اإلدارة أيضــً علــى تحقيــق مصلحــة المســاهمين
ّ
والموظفيــن وغيرهــم مــن الجهــات ذات العالقــة .ومــن
والمودعيــن والمقترضيــن
ّ
التأكــد مــن مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليّــة
مهــام مجلــس اإلدارة أيضــً
وامتثــال أنشــطة البنــك للقوانيــن والتعليمــات المعمــول بهــا ضمــن نطــاق انتشــار
عمليّــات البنــك.
يتألــف مجلــس اإلدارة ،الــذي عقــد ســتة اجتماعــات خــال العــام  ،2017مــن اثنــي
عشــر عضــوًا ،ســتة منهــم أعضــاء مســتقلون ،وجميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن
بينهــم ســيدة واحــدة .يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والذيــن هــم جميعهــم
مســاهمون ،خــال االجتمــاع العــادي للهيئــة العامــة لمــدة أربــع ســنوات ،ويتــم اختيــار
األعضــاء بنــاء علــى المهــارات والكفــاءات والخبــرات الماليــة والمصرفيــة .المزيــد مــن
التفاصيــل والمعلومــات حــول أعضــاء مجلــس اإلدارة متوافــرة فــي التقريــر الســنوي
للعــام .2017

التوجــه االســتراتيجي لالســتدامة فــي
البنــك العربــي
قــام مجلــس إدارة البنــك بالمصادقــة
علــى التوجــه االســتراتيجي لالســتدامة
للبنــك فــي العــام  .2017حيــث توفــر
هذه االســتراتيجية األهداف التي ســيقوم
البنــك بالتركيــز عليهــا ضمــن برنامجــه
ّ
تمكنــه مــن تحقيــق
لالســتدامة والتــي
قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة أكبــر
والتــي يتــم تتبعهــا مــن خــال عــدد مــن
المؤشــرات .لالطــاع علــى وثيقــة التوجــه
االســتراتيجي لالســتدامة ،يرجــى زيــارة
الموقــع اإللكترونــي للبنــك علــى:
www.arabbank.com

هــذا ويتــم الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر العــام التنفيــذي بمــا
يتــاءم مــع تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي وأفضــل الممارســات فــي مجــال الحاكميــة المؤسســية .ويتــم تقييــم أداء
ّ
ّ
كافــة أعضــاء
ويتلقــى
مجلــس اإلدارة علــى أســاس ســنوي ،ويمكــن إعــادة ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل فــردي لفتــرة إضاف ّيــة.
حدها األقصى
مجلــس اإلدارة مكافــآت لقــاء خدمتهم يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة بشــكل جماعــي ،بحيث تصل المكافأة في ّ
إلــى  5,000دينــار أردنــي فــي الســنة ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات (رقــم  22لســنة  )1997وال يرتبــط هــذا بــأداء البنــك
ّ
يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  60,000دينــار أردنــي بــدل التنقــات الســنوية.
وإيراداتــه .كمــا
المؤسســات الرائــدة فــي تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة فــي الشــرق األوســط،
يُعتبــر البنــك العربــي مــن
ّ
ـم تشــكيل لجنــة
حيــث قــام البنــك بتشــكيل لجنــة التدقيــق فــي العــام  1996ولجنــة الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة فــي العــام  . 2002كمــا تـ ّ
الترشــيح والمكافــآت عــام  ، 2006بينمــا تشــكلت لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة االســتراتيجيّة المؤسسـيّة فــي العــام  ،2007هــذا باإلضافــة
ّ
كافــة التفاصيــل المتع ّلقــة بمهــام اللجــان وأعضائهــا تجدهــا فــي التقريــر
إلــى لجنــة حاكم ّيــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي العــام .2017
الســنوي لعــام  ،2017والــذي قــد تــم نشــره علــى موقــع البنــك اإللكترونــي:
.www. arabbank.com
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عمليات التدقيق
ّ
ّ
وبــأن عمليــات
التأكــد مــن تطبيــق سياســات وإجــراءات البنــك بشــكل صحيــح وفاعــل،
تعمــل إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة علــى
الرقابــة وإدارة المخاطــر والحاكميــة تعمــل بفعاليــة للحــد مــن المخاطــر الهامــة .كمــا تقــوم اإلدارة بإعــداد تقاريــر التدقيــق بشــكل
ليتــم تقديمهــا فــي االجتماعــات الدوريــة المنعقــدة مــع لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
موضوعــي،
ّ
وفــي هــذا الصــدد ،تقــوم إدارة التدقيــق برفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة التدقيــق خــال االجتماعــات الدور ّيــة ،حيــث يتــم عــرض المالحظــات
المثــارة خــال الفتــرة وإبــداء رأي التدقيــق ،مــع التركيــز علــى األمــور الجوهر ّيــة منهــا .كمــا يتــم متابعــة تطبيق خطــط المعالجــة الموضوعة
مــن قبــل اإلدارة ،وتقديــم تحليــل زمنــي لهــذه الخطــط.
إن نظــام التدقيــق الداخلــي فــي البنــك العربــي معتمــد وفقــً لمعاييــر اآليــزو  9001لعــام  ،2015والتــي تقــوم أساســً علــى التركيــز علــى
المخاطــر والنظــر إليهــا بشــكل اســتراتيجي ضمــن منظومــة إدارة الجــودة مــن خــال تحديــد المخاطــر واالســتجابة لهــا وإدارتهــا.
كمــا وتقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي أيضــً بإجــراءات تقييــم مــدى فعاليــة المعاييــر البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة الموضوعــة ضمــن بــاب
“مخاطــر االســتدامة” لضمــان شــمولها فــي عمليــات التدقيــق الداخلــي.

تطبيق أفضل المعايير المعتمدة دوليًا

كجــزء مــن حرصهــا علــى االلتــزام بالمعاييــر الدول ّيــة للممارســة المهن ّيــة ومنهج ّيــة إدارة التدقيــق الداخلــيّ ،
نظمــت إدارة التدقيــق
ورشــة عمــل مدتهــا ثالثــة أيــام باالشــتراك مــع مديــري التدقيــق الداخلــي لــدى المؤسســات التابعــة للمجموعــة فــي مختلــف
البلــدان للتماشــي مــع المعاييــر الدوليــة لممارســات التدقيــق الداخلــي المهنيــة ومنهج ّيــات إدارة التدقيــق الداخلــي.
واشــتملت الورشــة علــى عــرض المحــاور العمليــة ومناقشــة آخــر التطــوّ رات المتع ّلقــة بالعمــل .كمــا قــام المشــاركون بمناقشــة
الممارســات الجديــدة وطــرق التطويــر المســتمر لخدمــات التدقيــق الداخلــي كنشــاط معــزز لمفهــوم الحوكمــة  -المخاطــر -
الرقابــة.
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ممارسات األعمال األخالقية والتفاعلية
ّ
كافــة عمليّاتنــا .حيــث ن ّتبــع منهجــً صارمــً
نــدرك فــي البنــك العربــي أهميّــة الممارســات األخالقيــة ذات المصداقيــة فــي
ّ
للتأكــد مــن أمــن األنظمــة وفعاليــة منهــج
ملتزمــً بنــص وروح المتطلبــات الرقابيــة ،باإلضافــة إلــى مراقبــة العمل ّيــات باســتمرار
إدارة المخاطــر.
أســس البنــك فــي العــام  2011مركــزًا للسياســات علــى الشــبكة الداخليّــة للبنــك “عربينــا”.
لضمــان التطبيــق الفعــال لسياســات البنــكّ ،
ّ
كافــة سياســات البنــك بشــكل مركــزي منــذ مراحــل تطويــر السياســات إلــى مراحــل التنفيــذ .حيــث يســاهم
يهــدف المركــز إلــى إدارة
ّ
ّ
الهامــة المتع ّلقــة
الموظفيــن للوصــول بســهولة إلــى المعلومــات
لكافــة
مركــز السياســات فــي تعزيــز مبــادئ الشــفافية ويتيــح المجــال
ّ
باالمتثــال ضمــن إطــار الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة الــذي يعتمــده البنــك .وتغطــي هــذه السياســات عــددًا مــن المجــاالت مــن بينهــا مجــاالت
إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ومبــادئ حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد.

مكافحة الفساد والرشوة وعمليات غسل األموال

سياسة “اعرف عميلك” ومكافحة غسل
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
يحــرص البنــك مــن خــال تطبيــق هــذه السياســة علــى تلبيــة
المتطلبــات القانونيــة المتعلقــة بتطبيــق متطلبــات العنايــة
المهن ّيــة الواجبــة لتحديــد الهو ّيــة الحقيق ّيــة لعمــاء البنــك
العربــي ومقارنــة أســماء العمــاء إزاء قوائــم األشــخاص
المحظــور التعامــل معهــم ،إضافــة إلــى اإلبــاغ عــن
األنشــطة غيــر االعتياديّــة و/أو المشــبوهة.

سياسة مكافحة الفساد والرشوة
تســعى هــذه السياســة إلــى تعزيــز ضوابــط مكافحــة
ّ
وتوضــح األنشــطة المحظــورة مــن خــال توضيــح
الرشــوة،
التــزام البنــك العربــي وممارســاته الداخليّــة والخارجيّــة مــع
الجهــات ذات العالقــة.
ّ
ّ
موظفــي البنــك
كافــة
ويتــم تعميــم هــذه السياســة علــى
العربــي ش م ع والذيــن ينبغــي عليهــم اإلبــاغ فــورًا عــن
أيّــة مخالفــات لهــذه السياســة ،أو أي انتهــاكات محتملــة
للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا وفقــً لسياســة دق
ناقــوس الخطــر (اإلبــاغ) المعمــول بهــا فــي البنــك.
هــذا ويتــم تعميــم هــذه السياســة الخاصــة بمكافحــة
الفســاد والرشــوة علــى المورّديــن والمقاوليــن والشــركاء
التجاريّيــن وفئــات الجهــات ذات العالقــة علــى نطــاق واســع
باعتمــاد منهجيّــة مســتندة إلــى تقييــم المخاطــر.

أسس أخالقية متينة – ميثاق السلوك المهني في البنك العربي
ٌ
ّ
ّ
تشــكل األســاس لاللتــزام بتنفيــذ عمليــات البنــك بأعلــى المتط ّلبــات األخالقيّــة
يمثــل ميثــاق الســلوك المهنــي السياســة العليــا التــي
ّ
الموظفيــن فــي أداء واجباتهــم اليوميــة فــي البنــكّ .
ّ
إن
كافــة مناطــق عمل ّيــات البنــك والتــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل
والنزاهــة فــي
ّ
ّ
ّ
ّ
لالطــاع عليــه عبــر الشــبكة الداخل ّيــة للبنــك “عربينــا”  ،حيــث يقومــون بالتأكيــد علــى
الموظفيــن
لكافــة
متوفــر
ميثــاق الســلوك المهنــي
اطالعهــم عليهــا.

نسخة جديدة من برنامج التدريب اإللكتروني حول ميثاق السلوك المهني
تماشــيا مــع الممارســات الدوليــة المثلــى الهادفــة إلــى تقديــم تدريــب محــدث عــن ميثــاق الســلوك المهنــي كأداة لتعزيــز القيــم
المؤسســية ،قامــت إدارة مراقبــة االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة علــى مســتوى المجموعــة بتطويــر و تقديــم نســخة محســنة مــن
ّ
الموظفيــن علــى اتخــاذ
برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول ميثــاق الســلوك المهنــي .تركــز النســخة المحســنة علــى تعزيــز قــدرة
ـدم نظــرة عامــة عــن المنهجيــة المتبعــة مــن قبــل
ـدم التوجيــه واألمثلــة ،كمــا وتقـ ّ
القــرارات األخالقيــة فــي اعمالهــم اليوميــة ،وتقـ ّ
البنــك تجــاه إدارة مخاطــر الســلوك .مــن المخطــط اطــاق هــذا البرنامــج التدريبــي ضمــن الشــركات التابعــة للبنــك العربــي فــي عــام
.2018

			
لجنة األخالقيات
إن إنشــاء لجنــة األخالق ّيــات فــي العــام ّ 2013
يؤكــد علــى التــزام البنــك العربــي بتطبيــق أعلــى المعاييــر األخالق ّيــة ضمــن عمليّاتــه فــي
أي
جميــع الــدول التــي يمــارس فيهــا أعمالــه .تهــدف لجنــة األخالقيّــات إلــى تطبيــق وتفســير ميثــاق الســلوك المهنــي والتحقيــق فــي ّ
مخالفــات قانون ّيــة ورقاب ّيــة محتملــة ،إضافــة إلــى حــاالت اإلبــاغ عــن أي مخالفــات أخــرى عبــر شــبكة البنــك العربــي ش م ع .يــرأس هــذه
اللجنــة التنفيذ ّيــة مديــر إدارة مراقبــة االلتــزام بالمتط ّلبــات الرقاب ّيــة ،وبعضو ّيــة كل مــن مديــر إدارة المــوارد البشــريّة ومديــر إدارة الشــؤون
القانون ّيــة .هــذا وترفــع اللجنــة تقاريرهــا مباشــرة للمديــر العــام التنفيــذي للبنــك.
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المنهج االستباقي في إدارة المخاطر
كجــزء مــن منهــج الحاكم ّيــة المؤسسـيّة للبنــك العربــي ،تتمثــل مســؤولية مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك بوضــع نظــام متيــن قــادر
ّ
ّ
ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه ،المســؤوليّات التــي تطبّقهــا مجموعــة
كافــة أنــواع المخاطــر التــي يتعــرّ ض لهــا البنــك،
علــى تحديــد وإدارة
إدارة المخاطــر مــن خــال ســت دوائــر رئيسـيّة فــي البنــك.

التقييم

تقييم وضع المخاطر مقارنة
بالضوابط المقررة

االتصال
والتدريب

رفع مستوى المعرفة
داخل البنك حول أفضل
الممارسات

تطوير أدوات قياس
ونماذج مناسبة
إلدارة المخاطر

ثقافة
المخاطر

تطوير
وتطبيق أطر
مختلفة إلدارة
المخاطر

تقديم التقارير إلى اإلدارة
التنفيذية العليا ومجلس
اإلدارة في الوقت
المناسب

المراقبة وإعداد
التقارير

وضع سياسات
لكافة أنواع
المخاطر

التحكم
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يحرص البنك العربي دائمًا على تطبيق إجراءات استباقيّة إلدارة المخاطر بهدف التقليل من المخاطر المحتملة ومنها:

القسم

الوصف

دائرة مخاطر السوق
والسيولة

تقــوم دائــرة مخاطــر الســوق والســيولة بإعــداد منهجيــة إدارة المخاطــر ذات العالقــة .حيــث تحتــوي هــذه
المنهجيــة علــى أدوات قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق والســيولة فــي البنــك ،كمــا أن الدائــرة مســؤولة عـــــن
وضــع ومراقبــة محــددات المخاطــر ،وقيــــاس القيمــــة المعرضــة للمخـــاطـــــر ( ،)Value At Riskواختبــارات األوضــاع
الضاغطــة ( .)Stress Testingهــذا ويتــم تطبيــق أســـــاليب وأدوات إدارة المخاطــر المســتخدمة فــي هــذا المجــال
وذلــك بالتعــاون مــع إدارة الخزينــة واإلدارة الماليــة ،ومــن هــذه األســاليب متطلبــات بــازل  2و )Basel II and III( 3والتــي
تشــمل عمليــة التقييــم الذاتــي لمــدى كفايــة رأس المــال ( )ICAAPوخطــط اإلنعــاش ( .)Recovery Plansتســتخدم
إدارة الخزينــة والمخاطــر نظامــا إلدارة مخاطــر الســوق والســيولة مركزيّــً ومحليــً .ويشــتمل النظــام الجديــد،
ّ
تمكــن مــن قيــاس مخاطــر
والــذي تــم تطبيقــه فــي جميــع فــروع البنــك العربــي فــي عــام  ،2017علــى وســائل
أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر الســيولة بشــكل ســريع.

دائرة تقييم مخاطر
األعمال

ّ
والتأكــد مــن ّ
أن محافــظ البنــك فــي
تقــوم دائــرة تقييــم مخاطــر األعمــال بإجــراء مراجعــة شــاملة ألعمــال البنــك،
كل بلــد تتناســب مــع البيئــة االقتصاديّــة للمنطقــة ،باإلضافــة إلــى تناســبها مــع األهــداف االســتراتيجيّة للبنــك
والســوق المســتهدف ،ومــن ثــم تقديــم التوصيــات بشــأن عمــل إجــراءات تصحيحيــة ك ّلمــا تط ّلــب األمــر .تقــوم
ّ
للتأكــد مــن ســامة نوع ّيــة محفظــة التســهيالت ومــن
الدائــرة أيضــً بمراجعــة وتقييــم جــودة محفظــة القــروض
ّ
موظفــي االئتمــان.
ســامة سياســات وإجــراءات االئتمــان المطبّقــة ومــن كفــاءة وقــدرات

دائرة إدارة مخاطر
االئتمان

تقــوم دائــرة إدارة مخاطــر االئتمــان بالتأكــد مــن أن مخاطــر االئتمــان يتــم إدارتهــا وفقــً لرغبــة البنــك فــي تحمــل
المخاطــر وأن هــذه المخاطــر يتــم إدارتهــا بشــكل اســتباقي مــن خــال السياســات االئتمانيــة والتعــرف المبكــر
علــى المشــاكل .تقــوم الدائــرة بإصــدار تقاريــر شــهرية حــول مخاطــر المحفظــة االئتمانيــة للشــركات واألفــراد،
ومراجعــة السياســات االئتمانيــة لمجموعــة البنــك العربــي والشــركات التابعــة لــه ،باإلضافــة إلــى إدارة نظــام
تقييــم درجــات مخاطــر العمــاء االئتمانيــة وتطويــره مــن خــال التحقــق بأثــر رجعــي مــن مــدى دقــة نظــام تقييــم
درجــات المخاطــر المطبــق ( .)Backtesting & Validationكمــا تقــوم الدائــرة بإعــداد اختبــارات األوضــاع الضاغطــة
لمخاطــر االئتمــان وإعــداد تقاريــر عمليــة التقييــم الذاتــي لمــدى كفايــة رأســمال البنــك ( )ICAAPســواء علــى مســتوى
المجموعــة ،أو علــى مســتوى المناطــق بالتعــاون مــع دائــرة مخاطــر الســوق والســيولة ودائــرة إدارة رأس المــال .كمــا
تعمــل الدائــرة بالتعــاون مــع اإلدارة الماليــة علــى تقييــم أثــر ومتطلبــات التشــريعات المصرفيــة الجديــدة ،ســواء
أكانــت محليــة أو خاصــة بالبلــد المضيــف.
هــذا باإلضافــة إلــى أن إدارة مخاطــر االئتمــان تعتبــر شــريكًا رئيســيًا فــي إدارة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم  9لبنــاء المنهجيــة واحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة وتطبيــق نظــام االحتســاب اآللــي.

دائرة أمن المعلومات

يحــرص البنــك العربــي علــى المحافظــة علــى اإلمتثــال بالقوانيــن والمتطلبــات الرقابيــة الخاصــة بالبنــك المركــزي
ومواءمــة المعاييــر الدوليــة مثــل الـــ  ISO/ISMS, ITIL & COBITبمــا يتناســب مــع أعمــال البنــك.
ّ
الموظفيــن والعمــاء لدعــم نمــو أعمــال
تقــوم دائــرة أمــن المعلومــات علــى دمــج الوعــي بأمــن المعلومــات لــدى
البنــك واألتمتــة ،كمــا يتــم التركيــز علــى مراقبــة فعاليــة الضوابــط المختلفــة والتــي تــم االســتثمار بهــا ســواء كانــت
مــوارد بشــرية أو تكنولوجيــا أوعمليــات.

دائرة استمرارية العمل

دائــرة اســتمراريّة العمــل مســؤولة عــن ضمــان التخطيــط المالئــم إلدارة اســتمراريّة األعمــال الحرجــة ( )BCMوذلــك
ّ
كافــة البلــدان التــي يتواجــد بهــا البنــك العربــي .ومــن
خــال وبعــد حــدوث األزمــات أو االنقطاعــات فــي األعمــال فــي
ـم إنجــازات البنــك العربــي فــي عــام  2017هــي الحصــول علــى شــهادة اآليــزو إلدارة اســتمرارية األعمــال (BCM ISO
أهـ ّ
 )22301والتــي تخضــع لتدقيــق ومراقبــة ســنوية مــن طــرف الجهــة المدققــة والتــي تجــدد كل  3ســنوات ،إضافـ ً
ـة
إلــى تعزيــز ّ
ـم تعزيــز هــذا
خطــة البنــك الســتمرارية األعمــال فيمــا يخــص المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك .ويتـ ّ
اإلنجــاز مــن خــال نشــر الوعــي والتثقيــف بأهميّــة اســتمرارية األعمــال فــي الورشــات التــي يعقدهــا البنــك ،وعــن
طريــق اصــدار بطاقــة معلومــات الطــوارئ ،ونشــرات التوعيــة علــى بوابــة البنــك العربــي الداخليــة “عربينــا” .وحرصــا
علــى تطبيــق منهجيــة موحــدة علــى مســتوى البنــك فقــد قــام البنــك بتطبيــق نظــام جديــد وتطويــره ليتوافــق
مــع متطلبــات معيــار .ISO22301

دائرة المخاطر
التشغيلية

تعمــل دائــرة إدارة المخاطــر التشــغيلية بشــكل فعــال ضمــن خــط الدفــاع الثانــي فــي البنــك كداعــم أساســي
لقطاعــات األعمــال المختلفــة ،مــع التركيــز علــى المخاطــر الناشــئة عــن المنتجــات ،والعمليــات ،واألنظمــة المعقــدة
باإلضافــة إلــى التنــوع فــي العنصــر البشــري .تقــدم دائــرة إدارة المخاطــر التشــغيلية بشــكل منتظــم بالتوجيــه
ّ
للموظفيــن بهــدف تعزيــز الســلوكيات المتعلقــة بــإدارة حصيفــة للمخاطــر .فــي عــام
والتوعيــة والتدريــب الــازم
 2017تــم تحديــث وتطويــر النظــام الخــاص بــإدارة المخاطــر التشــغيلية بمــا فيهــا تحديــث مؤشــرات المخاطــر
الرئيســية ،وكذلــك أطــر الرقابــة والتقاريــر.
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االمتثال
ّ
فعــا ً
كافــة الــدول التــي يتواجــد
ال لتحديــد وإدارة متط ّلبــات االمتثــال للمتط ّلبــات الرقاب ّيــة فــي
يتب ّنــى البنــك العربــي نظامــً ّ
ّ
المتمثــل فــي “ســمعته” مــن خــال
بهــا البنــك .برنامــج االمتثــال علــى المســتوى المؤسســي يســاهم فــي تعزيــز رأســمال البنــك
االمتثــال ألعلــى المعاييــر األخالقيــة.
ـكل فاعــل ومتناغــم قادر علــى تلبيــة المتطلبــات الرقابية
يعتمــد نجــاح البرنامــج علــى تطبيــق السياســات واإلجــراءات والبرامــج التدريبيــة بشـ ٍ
ّ
للتأكــد مــن اســتمرار امتثــال البنــك مــن خــال
ـكل دوري
باإلضافــة إلــى نظــام تحكـ ٍ
ـم داخلــي مســؤول عــن المراقبــة وإعــداد التقاريــر بشـ ٍ
فروعــه المختلفــة حــول العالــم.
كمــا يقــوم نهجنــا فــي مجــال االمتثــال علــى الموازنــة بيــن ممارســات األعمــال ونمــو اإليــرادات وتجربــة العمــاء وإدارة المخاطــر؛ بحيــث
تكــون المخاطــر المتخــذة هــي المخاطــر المعنيــة.

تعزيز ثقافة االمتثال
ّ
نؤمــن فــي البنــك العربــي بـ ّ
الموظفيــن وإدراكهــم
ـأن االمتثــال مســؤولية الجميــع ،وبالتالــي يســعى البنــك دائمــً إلــى تعزيــز وعــي
ّ
ّ
الموظفيــن لمفهــوم
ـي .ولتعزيــز فهــم
ـ
الكل
ـال
ـ
االمتث
ـق
ـ
تحقي
ـى
ـ
إل
ـق
ـ
الطري
ـا
ـ
ه
ن
أ
ـث
ـ
حي
ـة
ـ
الداخلي
ـات
لمحــاور الحاكميــة والسياسـ
ّ
ّ
للموظفين
االمتثــال ،نعمــل علــى إصــدار وتوزيــع نشــرات دوريــة حــول القضايــا األخالقيــة ومبــادئ االمتثــال مــع توفيــر برامــج تدريبيــة
الحالييــن والجــدد.

نشرة األخبار الداخلية
نشرة أخالقيّات العمل
عامــة حــول كيفيّــة تطبيــق
ّ
تقــدم النشــرة توجيهــات ّ
الممارســات األخالق ّيــة فــي العمليــات التجار ّيــة ،باإلضافــة
ّ
ّ
الموظفيــن.
المتوقــع مــن
إلــى الســلوك

نشرة االلتزام
تعمــل هــذه النشــرة علــى تغطيــة الجوانــب الماليــة
واألمــور المتع ّلقــة بالجريمــة المال ّيــة والتدابيــر االحتراز ّيــة،
وتهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة االمتثــال مــن أجــل تمكيــن
ّ
الموظفيــن مــن فهــم وممارســة مســؤوليّاتهم.

المتخصصة
الدورات ال ّتدريبية
ّ
ّ
برنامج التدريب
اإللكتروني حول ميثاق
السلوك المهني:

برنامج التدريب
اإللكتروني حول
متطلبات “اعرف
عميلك” ومكافحة
غسل األموال وتمويل
اإلرهاب:

برنامج التدريب
اإللكتروني حول
متطلبات “اعرف
عميلك” ومكافحة
غسل األموال وتمويل
اإلرهاب – المستوى
المتقدم:

يهدف إلى تعزيز توعية
ّ
الموظفين حول أهمية
السلوكيات األخالقية
وتقديم التوجيهات
الالزمة التي تمكنهم من
التعرّ ف إلى الممارسات
المشبوهة ومنعها.

يهدف البرنامج إلى توعية
ّ
الموظفين حول مواضيع
مكافحة غسل األموال
ومكافحة عمليّات تمويل
اإلرهاب.

يعالج البرنامج مواطن
الضعف في المنتجات
والخدمات التي قد يسيء
المجرمون استخدامها
والضوابط التي يطبّقها
للحد من هذه
البنك
ّ
المخاطر.

 2,423موظفًا
التحقوا بالبرنامج في
2017

*
 156موظفًا
التحقوا بالبرنامج في
2017
ّ
للموظفين
تم توفيره
* ّ

 45موظفًا
التحقوا بالبرنامج في
2017

برنامج التدريب
اإللكتروني حول
مكافحة الفساد
والرشوة:

برنامج التدريب
اإللكتروني حول
معاملة العمالء
بإنصاف:

ّ
يوضح السلوكيات
ّ
ّ
الموظفين
المتوقعة من
والذي ّ
يؤكد على عدم
بأي شكل
تقبّل البنك ّ
من األشكال ألي من
ممارسات الرشوة
تدمر
والفساد إذ أ ّنها ّ
المؤسسة
الثقة في
ّ
وتسيء لسمعتها.

يهدف هذا البرنامج
إلى رفع مستوى وعي
ّ
الموظفين إلى الركائز
الرئيسيّة التي تقوم عليها
سياسة البنك في معاملة
العمالء بإنصاف فيما
يتع ّلق بقنوات التواصل،
المنتجات والخدمات،
وإدارة شكاوى العمالء.

 160موظفًا
التحقوا بالبرنامج في
2017

 161موظفًا
التحقوا بالبرنامج في
2017

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

43

دق ناقوس الخطر (اإلبالغ)

ـام ،يشــتمل ميثــاق الســلوك المهنــي فــي البنــك العربــي علــى سياســة اإلبــاغ
حرصــً علــى ممارســة العمل ّيــات بأخالقيــةٍ عاليــة وامتثــال تـ ّ
ّ
الموظفيــن تبليــغ لجنــة األخالقيــات عــن أي انتهــاك لميثــاق الســلوك المهنــي أو سياســات البنــك العربــي و/أو القوانيــن
التــي تتط ّلــب مــن
ّ
ّ
الموظفيــن علــى إرســال استفســاراتهم
ـم تشــجيع
واإلجــراءات الم ّتبعــة .فــي حالــة عــدم وضــوح االنتهــاك أوعــدم
التأكــد مــن حدوثــه ،يتـ ّ
العامــة.
إلــى إدارة مراقبــة االلتــزام بالمتط ّلبــات الرقاب ّيــة فــي اإلدارة
ّ

زيادة الشفافية

نحــرص فــي البنــك العربــي علــى اعتمــاد قنــوات تواصــل شــاملة وشــفافة مــع األطــراف ذات العالقــة ضمــن التزامنــا بممارســات
الحاكميــة الســليمة ومبــادئ المســاءلة .فإلــى جانــب إعــداد التقاريــر حــول أدائنــا المالــي ،فإننــا نقــوم باإلفصــاح عــن أداء البنــك
ـكل ســنوي بهــدف زيــادة الوعــي بقضايــا االســتدامة.
المتع ّلــق باألمــور غيــر الماليــة مــن خــال إصــدار تقاريــر االســتدامة بشـ ٍ

إعداد تقارير االستدامة

كجــزء مــن اســتراتيجيّة االســتدامة فــي البنــك العربــي ،يلتــزم البنــك بنشــر تقاريــر االســتدامة علــى أســاس ســنوي منــذ العــام 2010
وفقــً لمبــادئ المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( ،)GRIوهــي المبــادئ األكثــر اســتخدامًا عالميــً إلعــداد تقاريــر االســتدامة .تهــدف هــذه
التقاريــر إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات واإلنجــازات والتحديثــات الرئيس ـيّة حــول المجــاالت االجتماع ّيــة والبيئ ّيــة واالقتصاد ّيــة ضمــن
اســتراتيجيّتنا لالســتدامة.
قــام البنــك فــي تقريــر العــام  2017بتوضيــح كيفيــة اســتجابة التوجــه االســتراتيجي لالســتدامة فــي البنــك مــع أهــداف التنميــة المســتدامة
والــذي مــن خاللــه نظهــر التزامنــا باالســتجابة لتحديــات االســتدامة العالميــة علــى المســتوى المحلــي.
• •أول بنك في األردن يلبي
معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
• •االلتزام بشكل شامل
بمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

• •االلتزام بشكل شامل بمعايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير

• •أول بنك في األردن يلبي
معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ()G4
• •االلتزام بشكل شامل
بمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ()G4

• •االلتزام بشكل شامل بمعايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير
()G4

• •متوافق مع معايير
المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( G3.1المستوى «أ»)

• •متوافق مع معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير (G3.1
المستوى «أ»)

• •أول تقرير استدامة للبنك
العربي
• •أول تقرير استدامة في األردن
• •متوافق مع معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير (G3.1
المستوى «ب»)

• •متوافق مع معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير (G3.1
المستوى «ب»)

إعداد التقارير المالية

نعمــل علــى إصــدار تقاريــر ربــع ســنوية حــول أداء البنــك المالــي ،كمــا نســعى إلــى االرتقــاء
ّ
نمكــن المســاهمين
بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح عــن طريــق إصــدار التقاريــر ،وبذلــك فإننــا
والعمــاء مــن تقديــر جهودنــا وأرباحنــا المتناميــة ومنهجنــا الصــارم فــي إدارة المخاطــر
وموقعنــا المالــي اآلمــن والثابــت.
ّ
كمــا ويعكــس التقريــر المالــي شــمولية وشــفافية المعلومــات المتعلقــة بممارســات

تقريرنا السنوي لعام 2017
www.arabbank.com

وهيكلــة وقوانيــن الحاكميــة ،واإلفصاحــات الكاملــة عــن األوضــاع الماليــة للبنــك.

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

44

الوصول إلى
النظام األمثل
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ونســعى إلــى تحقيــق هــذا االلتــزام مــن خــال تقديــم
الخدمــات التــي تهــدف إلــى خفــض أو الحــد مــن اســتهالك
الــورق ،والتركيــز علــى كفــاءة العمليــات ،وتقليــل األثــر البيئي
لموردينــا.

ام
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ﻟ

ﻃﺮ
ﺨﺎ
ﻟﻤ
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ﺠ

اﻟ ﺠ ﻮ د ة

حرصــً مــن البنــك العربــي علــى تحقيــق النجــاح فــي
ّ
كافــة مجــاالت أعمالــه ،يتب ّنــى البنــك منهــج الجــودة،
الــذي ّ
يركــز علــى تطويــر النظــم اإلداريّــة فــي جميــع
ّ
يمكننــا
أعمالنــا لتشــمل مفاهيــم االســتدامة .هــذا
مــن تحديــد الفــرص المالئمــة لزيــادة كفــاءة األداء فــي
أعمالنــا ،وللوصــول فــي النهايــة إلــى منهــج يمكننــا
مــن إدارة مواردنــا بفعاليــة ،والتــي ستســاهم فــي
تطويــر أنظمتنــا الداخليّــة والتقليــل مــن التكاليــف
المتر ّتبــة عليهــا ،وبالتالــي التقليــل مــن بصمتنــا
البيئيــة والتكاليــف المترتبــة عليهــا.

اﻟﺜﻘﺔ

ر
وح ا
ﻟﻤ
ﻮا
ﻃﻨ

المحاور الرئيسيّة
•

•رقمنة العمليّات

•

•استهالك المواد

•

•استخدام الطاقة

•

•استخدام المياه

•

الدفيئة
•انبعاثات الغازات ّ

•

•إدارة تأثير سلسلة اإلمدادات

أبرز إنجازات العام 2017
توفيــر مــا يقــارب مليــون دوالر

مــن خــال

تطبيــق برامــج الحــد مــن اســتهالك الــورق

%4

معدل انبعاثات
إجمالي االنخفاض في
ّ
ّ
ّ
ّ
موظف
لكل
الدفيئة
الغازات ّ

%4

إجمالي االنخفاض في استهالك الكهرباء لكل
ّ

موظف
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اإلدارة الداخلية للموارد البيئية
تتضمــن اســتراتيجية البنــك العربــي لالســتدامة اعتمــاد عمليــات صديقــة للبيئــة ومراقبــة اســتهالكنا للمــوارد البيئيــة الداخليــة
ورفــع وعــي عمالئنــا وموظفينــا حــول أهميــة المســؤولية البيئيــة .ومــن خــال هــذا النهــج نواصــل العمــل علــى تحســين أنظمــة
عملياتنــا الداخليــة بهــدف تعزيــز الكفــاءة وتقليــل التكاليــف.
تقتصــر التأثيــرات البيئيــة المحــدودة ألعمالنــا فــي اســتهالك الــورق ،باإلضافــة إلــى اســتهالك الطاقــة والميــاه وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة
ّ
مخططــات تم ّلــك فــي مناطــق التنــوّ ع البيئــي الحيــوي .وعلــى الرغــم مــن
ممتلــكات أو
التــي ننتجهــا .كمــا أننــا ليــس لدينــا حاليــً أي
ٍ
ّ
شــح الميــاه والطاقــة فــي األردن.
بجديــة نظــرًا إلــى
محدوديــة اآلثــار البيئيــة ألعمالنــا ،إال أننــا نأخــذ هــذه المســؤوليات
ّ

استهالك الورق
نظــرًا إلــى طبيعــة أعمالنــا ،فـ ّ
ـإن الــورق هــو أكثــر المــوارد الطبيعيــة اســتخدامًا فــي مكاتبنــا وفروعنــا ،حيــث نقــوم باســتخدامها لتنفيــذ
المقدمــة إلــى العمــاء .بالتالــي ،يلتــزم البنــك العربي بتقديم وتحســين
ـة
ـ
الترويجي
ـواد
ـ
والم
ـات
ـ
والخدم
ـائل
ـ
الرس
العمليــات والعقــود وتبــادل
ّ
الخدمــات التــي تهــدف إلــى تقليــل أو وقــف اســتهالك الــورق لعمالئنــا مــع تعزيــز عملياتنــا الداخليــة.
تنطــوي اســتراتيجيتنا لتقليــل األثــر البيئــي الســتهالك الــورق علــى قســمين؛ تعزيــز عملياتنــا الداخليــة عــن طريــق الســعي نحــو بيئــة داخليــة
خاليــة مــن اســتعمال الــورق ،وتوفيــر منتجــات وخدمــات تهــدف إلــى تقليــل ووقــف اســتهالك الــورق لعمالئنــا مــن خــال الرقمنــة.

ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮرق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﻤﺒﺎدرة

ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ

ﻣﺸﺮوع إدارة اﻟﻤﺤﺘﻮى )(ECM

ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺣﻠﻮل ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
)(ARIS

ﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﺷﻌﺎرات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﻴﻔﺮة ﺷﺮﻳﺎن اﺻﺒﻊ

اﻟﻤﺤﻮر

اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮرق ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻣﻦ وزﻳﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.

اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق
دﻋﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮرق

أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮّاف اﻟﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

)(ITMs
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بيئة عمليات خالية من الورق
واصلنــا جهودنــا فــي عــام  2017للوصــول إلــى بيئــة عمليــات خاليــة مــن الــورق مــن خــال تطبيــق ممارســات العمليــات الخاليــة مــن الــورق
فــي جميــع أعمــال البنــك .حيــث يؤمــن البنــك بأهميــة هــذا التوجــه والــذي يســهم فــي تحســين أمــن الملفــات وتقليــل اســتهالك الطاقــة
وزيــادة الفعاليــة فــي التنفيــذ .وقــد حقــق البنــك النتائــج المرجــوة مــن مبــادرات بيئــة العمليــات الخاليــة مــن الــورق مــن خــال توفيــر مــا
يقــارب مليــون دوالر مــن الــورق الــذي تــم توفيــره.

خال من الورق مع عمالئنا
ا ّتباع منهج
ٍ
نقدمهــا للعمــاء .لــذا ،نعمــل علــى تشــجيع
نــدرك فــي البنــك العربــي أن جــزءًا مــن اســتهالكنا للــورق ينتــج مــن الخدمــات والحلــول التــي ّ
عمالئنــا لتخفيــف بصمتهــم البيئيــة مــن خــال توفيــر خدمــات مصرف ّيــة خاليــة مــن الــورق ،عــن طريــق الرقمنــة.
إن اســتخدامنا لتقنيــات الرقمنــة يهــدف لتعزيــز تجربــة عمالئنــا وتقليــل أثرهــم البيئــي مــن خــال التقليــل مــن اســتخدام الخدمــات الورقية.
لقــد عمــل قســم العمليــات فــي البنــك علــى إطــاق عــدة مبــادرات لتقليــل اســتهالك الــورق الناتــج عــن المنتجــات والحلــول المقدمــة
لعمالئنــا ،بمــا فيهــا خدمــة كشــوف الحســابات اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة (للمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى مراجعــة صفحــة )25
وإعــادة هندســة البريــد وخدمــة التعــرف إلــى العميــل مــن خــال شــيفرة شــريان اإلصبــع وأجهــزة الصــرّ اف اآللــي التفاعليــة (.)ITMs

أجهزة الص ّراف اآللي التفاعلية ()ITMs
توفــر أجهــزة الصــراف اآللــي التفاعلــي للعمــاء الخدمــة الذاتيــة وميــزة التواصــل مــع موظفــي البنــك عبــر الفيديــو .حيــث يكــون
ّ
الموظــف عــن بعــد وبطريقــةٍ ت ّتســم بالخصوصيــة
بإمــكان العميــل إنجــاز معامالتــه المصرفيــة ذاتيــً ،أو مــن خــال التواصــل مــع
أي مــن المعامــات.
وتبــادل الصــوت والصــورة ،ودون الحاجــةٍ إلــى اســتعمال الــورق فــي ٍ
عــن طريــق تغييــر نمــط المعامــات التقليديــة ،يعمــل نظــام الصــراف اآللــي التفاعلــي علــى تقليــل التكلفــة واســتخدام الــورق
وتســريع عمليــات التحويــل.
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استهالك الطاقة

علــى الرغــم مــن أن طبيعــة عملياتنــا ال تســتوجب اســتهالك الكثيــر مــن الطاقــة ،إ ّلا أننــا نعمــل باســتمرار علــى ترشــيد هــذا االســتهالك
ـم شــراء الطاقــة المســتخدمة فــي البنــك مــن شــركة
فــي البنــك .إن مصــادر اســتهالكنا للطاقــة يأتــي مــن اســتهالك الكهربــاء ،حيــث يتـ ّ
الكهربــاء األردنيــة ،إضافـ ً
ّ
وكافــة فروعنــا ومبانينــا حــول األردن .كمــا أن اســتهالك
ـة إلــى وقــود التدفئــة المســتخدم فــي اإلدارة العامــة
الطاقــة لدينــا ينتــج أيضــً عــن الوقــود المســتخدم لعمليــات التنقــل مــن وإلــى البنــك والرحــات الجويــة المتعلقــة بالعمــل.

الطاقة غير المباشرة

تحســنت نســبة اســتهالكنا للكهربــاء لتصــل إلــى  19,077ميجــاواط فــي الســاعة محققــً انخفاضــً مقــداره  %1.4عــن
فــي عــام ،2017
ّ
االســتهالك فــي العــام  .2016كمــا ســجل البنــك تحســنًا فــي معــدالت كثافــة اســتهالك الطاقــة (والتــي تقيــس اســتهالك الكهربــاء لـ ّ
ـكل
للموظــف ،والــذي ّ
يمثــل انخفاضــً بنســبة  %4.1مقارنـ ً
ّ
ّ
ـة بعــام .2016
موظــف) ،حيــث وصــل اســتهالكنا إلــى  6,204كيلــو واط فــي الســاعة
ـكل متــر مر ّبــع انخفاضــً بمقــدار  %1.2مقارنـ ً
هــذا وقــد شــهدت معــدالت اســتهالك الكهربــاء العــام لـ ّ
ـة بالعــام .2016

استهالك الكهرباء
2014

2015

2016

2017

19,671,084

19,270,129

19,350,383

19,077,475

إجمالي االستهالك (جيجاجول(
ّ

70,816

69,372

69,661

68,679

المساحة المستغ ّلة (متر مربّع(

100,254

121,751

132,664

132,401

إجمالي االستهالك (كيلو واط  /ساعة(
ّ

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ %4.1

ّ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻲ
ّ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016
،2017
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻮاﺣﺪ
)ﻛﻴﻠﻮ واط ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ(

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.2

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ
ّ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016
اﻟﻤﺮﺑّﻌﺔ،
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﻛﻴﻠﻮ واط ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّﻊ(

196

6,961
6,427

6,568

144

146

158

6,204

2017

2016

2015

2014

2017

2016

2015

2014

تقليل استهالكنا للكهرباء
ّ
كافــة مرافــق البنــك
واصلــت إدارة العقــار واإلنشــاءات فــي البنــك العربــي جهودهــا الحثيثــة فــي ترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي
ـدة مبــادرات فــي عــام  .2017فباإلضافــة إلــى اســتبدال جميــع المصابيــح فــي مبانيــه بوحــدات ( )LEDوتركيــب
عــن طريــق إطــاق عـ ّ
بشــكل أفضــل ،قامــت إدارة العقــار واإلنشــاءات
مبــرد تلطيــف الحــرارة فــي مبنــى اإلدارة العامــة للتحكــم بالحــرارة والبــرودة
ٍ
بتطبيــق المبــادرات التاليــة:
•
•

•تطبيــق نظــام اإلصــاح الوقائــي فــي جميــع الفــروع فــي األردن ،األمــر الــذي ســاهم فــي تقليــل اســتهالك الكهربــاء وإزالــة أيــة
انبعاثــات مضــرة بالصحــة.
•تغييــر وحــدات التكييــف فــي المبانــي القديمــة فــي اإلدارة العامــة بنظــام تكييــف صديــق للبيئــة يعمــل علــى تقليــل اســتهالك
الكهرباء.
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الطاقة المباشرة

ّ
الموظفين.
إجمالي استهالك الطاقة المباشرة في البنك عن استهالك الوقود الخاص بالتدفئة وتنقالت
ينتج
ّ
ً
فــي عــام  ،2017شــهد اســتهالكنا للطاقــة الناجــم عــن التنقــل ارتفاعــً بنســبة  %2مقارنــة بعــام  ،2016وذلــك بفعــل إضافــة ثــاث

مركبــات مصفحــة ،تماشــيًا مــع معاييــر األمــان للبنــك فــي نقــل األمــوال ،والتــي تأتــي بســعة محــركات كبيــرة ( .)5,300cc - 5,800ccعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،فقــد انخفــض اســتهالك الديــزل لــكل ســيارة بمعــدل  %6نتيجــة الســتخدام محــركات أكثــر كفــاءة .كمــا اســتمر البنــك
بجهــوده الراميــة باســتبدال المركبــات االعتياديــة بمركبــات هجينــة ،حيــث وصــل عــدد المركبــات الهجينــة إلــى ســبع مركبــات مــن أصــل 52
مركبــة لــدى البنــك.

استهالك وقود المركبات التابعة للبنك
2014

2015

2016

2017

كميّة استهالك الديزل للتنقل (لتر)

79,471

65,757

70,791

76,227

كميّة استهالك البنزين للتنقل (لتر)

113,102

112,373

118,682

117,323

كميّة استهالك الديزل للتدفئة
والمو ّلدات الكهربائية االحتياطية (لتر)

187,725

178,980

161,689

143,931

كميّة استهالك الديزل للتنقل
(جيجاجول)

2,623

2,170

2,336

2,516

كميّة استهالك البنزين للتنقل
(جيجاجول)

4,072

4,046

4,273

4,224

كميّة استهالك الديزل للتدفئة
والمو ّلدات الكهربائية االحتياطيّة
(جيجاجول)

6,195

5,906

5,336

4,750

ّ
حقــق البنــك نجاحــً فــي تقليــل اســتهالك وقــود التدفئــة بنســبة  %11فــي عــام ،2017
ّ
بشــكل
وذلــك عــن طريــق تركيــب مبــرد تلطيــف الحــرارة للتحكــم بالحــرارة والبــرودة
ٍ
أفضــل وترشــيد االســتهالك.

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ %3.8

ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة،
ﻓﻲ
ّ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺟﻴﺠﺎﺟﻮل(

12,890
12,122
11,945
11,489

2017

2016

2015
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استهالك المياه

بالرغــم مــن طبيعــة عملنــا التــي ال تتط ّلــب اســتهالك كم ّيــات كبيــرة مــن الميــاه ،إال أ ّننــا نــدرك أهم ّيــة ترشــيد اســتهالك الميــاه فــي األردن.
ّ
الموظفيــن وألغــراض ال ّتنظيــف ال غيــر.
وينحصــر اســتخدامنا للميــاه باالســتعمال الشــخصي للميــاه مــن قبــل
لقــد واصــل البنــك العمــل علــى ترشــيد اســتخدام الميــاه عــن طريــق تركيــب أجهــزة توفيــر الميــاه ،حيــث انخفــض اســتخدام الميــاه فــي
عــام  2017بنســبة  %4مقارنــة بالعــام .2016

استهالك المياه
إجمالي استهالك الماء في المرافق (متر مكعب)

2014

2015

2016

2017

36,289

37,875

40,128

39,742

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل %4

ّ
ﻣﻮﻇﻒ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء ﻟﻜﻞ
ّ
ﻣﻮﻇﻒ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء ﻟﻜﻞ

13,4
12,9

12,9

12,8

2017

2016

2015

2014
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انبعاثات الغازات الدفيئة
تنتــج انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المباشــرة عــن اســتخدام مركبــات النقــل المــزوّ دة بالديــزل والبنزيــن ،إضافـ ً
ـة إلــى الديــزل المســتخدم فــي
تدفئــة المبانــي ،واالنبعاثــات غيــر المباشــرة الناتجــة عــن اســتهالك الطاقــة الــواردة إلــى البنــك مــن شــركة الكهربــاء األردنيــة.
واصــل البنــك جهــوده فــي تقليــل معــدالت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي العــام  2017مــن خــال جهــود تقليــل اســتهالك الطاقــة.
ـدل كثافــة انبعاثــات
انخفــض معــدل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة  %2فــي العــام  2017مقارنــة بالعــام الســابق .كمــا انخفــض معـ ّ
موظــف) بنســبة  %4لتبلــغ  4.2طنــً مــن معــادل ثانــي أوكســيد الكربــون ،مقارنـ ً
ّ
ـة بنســبة  4.4طنــً فــي
الغــازات الدفيئــة (االنبعاثــات لــكل
عــام .2016

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (طن)
2014

2015

2016

2017

االنبعاثات المباشرة :المركبات

469.6

431.2

459.1

470.5

االنبعاثات المباشرة :التدفئة والمو ّلدات

505.1

481.6

435.1

387.29

االنبعاثات غير المباشرة :الكهرباء

12,503.3

12,248.4

12,299.4

12,125.9

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة
ّ

13,478.0

13,161.2

13,193.5

12,983.7

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ %4

ﻣﻌﺪل ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2017
ﻓﻲ
ّ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ّ
ﻣﻮﻇﻒ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻟﻜﻞ
ّ
ﻣﻮﻇﻒ(
)ﻃﻦ ﻟﻜﻞ

4,8
4,5

4,4
4,2

2016

2017

2014

2015

مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة وأداء
البنك العربي في عام 2017

 12,984طنًا

إجمالي انبعاثات الغازات
ّ
الدفيئة من معادل ثاني
أكسيد الكربون
 858طنًا من معادل ثاني
أكسيد الكربون
النطاق األول
مباشر

 12,126طنًا من معادل ثاني
أوكسيد الكربون

النطاق الثاني
غير مباشر

تم
الكهرباء التي ّ
شراؤها من األطراف
الثالثة
 471طنًا من معادل
ثاني أكسيد الكربون

 387طنًا من معادل
ثاني أكسيد الكربون

ّ
للتنقل
وقود

وقود للتدفئة ومو ّلدات
الكهرباء االحتياطية
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المشتريات المستدامة
تتــم ممارســتها مــن خــال إدارة المشــتريات والتزويــد علــى مجتمعنــا
نــدرك فــي البنــك العربــي أثــر عمليــات الشــراء التــي
ّ
اقتصاديــً وبيئيــا ً.لذلــك ،نلتــزم بدعــم المورّديــن المحلييــن والمســؤولين بيئيــا.

تقييم استدامة مو ّردي البنك
قــام البنــك العربــي بوضــع نقــاط المراقبــة والتقييــم الالزمــة فــي إجــراءات عمليــات الشــراء والتــي تضمــن تقليــل اآلثــار البيئيــة للمشــتريات
باإلضافــة إلــى تخفيــض التكلفــة .كمــا تقــوم إدارة المشــتريات والتزويــد بإشــراك المورديــن لتحقيــق هــذه األهــداف مــن خــال رفــع
مســتوى الوعــي بمفهــوم المشــتريات المســتدامة ودعمهــم فــي المســاهمة اجتماعيــا وبيئيــا.
قــام البنــك فــي العــام  2017بتطبيــق ميثــاق الســلوك المهنــي للمورّديــن والــذي يحــدد كيفيــة ممارســة المورّديــن ألعمالهــم بمــا
ّ
تغطــي شــؤون التوظيــف والصحــة والســامة والمعاييــر
يتماشــى مــع المعاييــر األخالقيــة للبنــك العربــي .كمــا يتضمــن هــذا الميثــاق بنــودًا
البيئيــة كذلــك.
بإضافــة بنــد خــاص إلــى شــروط وأحــكام أوامــر وعقــود الشــراء التــي يتــم عقدهــا مــع
واصلــت إدارة المشــتريات والتزويــد مبادراتهــا
ِ
ّ
تشــكل
المورديــن تحــت عنــوان “القوانيــن واألنظمــة المطبقة”،وذلــك لضمــان التــزام المورّديــن بالقيــم االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان.
ّ
ومنظمــة العمــل الدوليــة.
هــذه القيــم والمبــادئ جــزءًا مــن المبــادئ الرئيســية لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان

ّ
المحلية
دعم المشتريات

واصــل البنــك فــي عــام  2017فــي إطــار حرصــه علــى تعزيــز مســاهمة هــذا القطــاع فــي االقتصــاد الوطنــي التعاقــد مــن المورّديــن
ـي اإلنفــاق علــى المشــتريات المح ّليــة مــا يعــادل  %73مــن نســبة اإلنفــاق اإلجمال ّيــة للبنــك علــى
المحليّيــن .ففــي عــام ، 2017بلــغ إجمالـ ّ
المورديــن فــي العــام .2017

المؤشر

أداء 2017

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

%73

إجمالي عدد المورّدين
ّ

323

إجمالي عدد المورّدين المح ّليين
ّ

241
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التعاون
المجتمعي
ّ

يواصــل البنــك العربــي ســعيه نحــو تحقيــق االســتدامة
وخلــق قيــم مســتدامة ماليّــة وغيــر ماليّــة طويلــة
األمــد لــه وللجهــات ذات العالقــة مــن خــال مواصلــة
دعــم طموحاتهــم والمســاهمة فــي تحقيقهــا.
انطالقــً مــن األســس المتينــة التــي تقــوم عليهــا
االســتثمارات المجتمع ّيــة للبنــك ،عمــل البنــك علــى تطويــر
نمــوذج متكامــل يســاهم فــي دمــج عــدد مــن الجهــات
ذات العالقــة ،بمــا فيهــا المجتمــع والموظفيــن والبيئــة
والعمــاء بهــدف خلــق قيــم مشــتركة وتــرك األثــر اإليجابــي
علــى المجتمــع ككل .يشــتمل هــذا النمــوذج علــى عــدة
أســاليب لتطبيــق التعــاون المجتمعــي:
•

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

المحاور المادية

•

•

•دعم المجتمع المحلي

•

•التواصل مع المؤسسات المجتمعية

•دعــم المبــادرات المجتمعيــة مــن خــال برنامــج
المســؤولية االجتماعيــة للبنــك – برنامــج “معــً”.
•الدعم السنوي لمؤسسة عبد الحميد شومان

أبرز إنجازات العام 2017
بلغت قيمة االستثمارات المجتمعيّة للبنك العربي أكثر من

 9.7مليــون دينــار أردنــي  ،ممــا يشـ ّـكل %3.2

مــن

صافــي أربــاح البنــك العربــي ش م ع قبــل احتســاب الضريبــة

ّ
موظفونــا بالتطــوّ ع بأكثــر مــن  3,704ســاعة تطــوع
قــام
مــن خــال  59مبــادرة مجتمعيــة ،ليحدثــوا فرقــً فــي
حيــاة أكثــر مــن  275,000مســتفيد
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برنامــج المســؤولية االجتماعية
“معًا”
يهــدف برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للبنــك العربــي “معــً”
والمؤسســات غيــر الهادفــة
إلــى تمكيــن الموظفيــن والعمــاء
ّ
للربــح مــن المشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة
المســتدامة مــن خــال مشــاركتهم فــي عــدد مــن األنشــطة
والمبــادرات المتنوّ عــة.
ـم
يركــز برنامــج “معــً” فــي نشــاطاته علــى عــدد مــن المجــاالت التــي تـ ّ
تحديدهــا بنــاء علــى تقييــم شــامل الحتياجــات وأولويــات المجتمعــات
المحل ّيــة ،والتــي تشــتمل علــى :الصحــة ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة
تــم
والتعليــم ودعــم األيتــام .وتماشــيًا مــع المحــاور الرئيســيّة التــي ّ
تحديدهــا ،والمنهــج االســتراتيجي للبنــك العربــي فــي مجــال المســؤوليّة
االجتماع ّيــة ،يحــرص برنامــج “معــً” علــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
ّ
الموظفين في األنشطة التطوعيّة
• •مشاركة
• •التعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح
• •اســتخدام القنــوات المصرفيــة لتشــجيع تبرعــات العمــاء (يرجــى
مراجعــة صفحــة )21

دعم األيتام

الصحة

محاور برنامج

التعليم

“معًا”

مكافحة
الفقر

حماية البيئة

منــذ تأسيســه ،نجــح برنامــج “معــً” فــي تــرك أثــر إيجابــي علــى الكثيــر مــن
الفئــات فــي مختلــف مناطــق المملكــة .ففــي العــام  ،2017بلــغ عــدد
المنتفعيــن مــن نشــاطاتنا المجتمعيــة مــا يفــوق  275,000فــردًا.

زيادة بمعدل %47

في أعداد المنتفعين من برامجنا المجتمعية ،مقارنة بالعام الماضي

تم تعديل طريقة حساب االعداد ،لمزيد من المعلومات
يرجى مراجعة الملحق (ج)
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مشاركة الموظفين في األنشطة التطوعية
فعالــة ومؤثــرة لتمكيــن
نعمــل بشــكل متواصــل مــع شــركائنا مــن
ّ
المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح لخلــق فــرص تطــوعٍ
ّ
ّ
موظفينــا مــن خدمــة مجتمعهــم وتنميتــه.
ّ
موظفينــا علــى التبــرّ ع بوقتهــم وجهدهــم وخبراتهــم فــي المبــادرات والبرامــج التــي تتناســب مــع رؤيتنــا ومجاالتنــا
ـجع
حيــث أننــا نشـ ّ
الرئيســية األربعــة.
ففــي عــام  ،2017قــام موظفونــا بالتطــوع بحوالــي  3,704ســاعة فــي المبــادرات المجتمعيــة التــي تراوحــت بيــن النشــاطات البدنيــة
والنشــاطات التــي تتطلــب مهــارات فكريــة ،حيــث تطــوع موظفونــا ألكثــر مــن  983مــرة خــال عــام .2017

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ %29

ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮّ ﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﻋﺪاد ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ )ج(

ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ %28

ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮّ ﻋﻴﻦ،

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﻋﺪاد ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ )ج(

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 370

ﻣﺘﻄﻮّ ع ﺷﺎرﻛﻮا ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻋﺪاد ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ )ج(

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ %17

ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪﻫﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﻋﺪاد ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ )ج(
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مبادرات “معًا”
نعمــل يــدًا بيــد مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر الهادفــة إلــى الربــح لتفعيــل برامــج
ذات تأثيــر أيجابــي علــى المجتمعــات.
يحــرص البنــك علــى التعــاون مــع مجموعــة مــن المؤسســات غيــر الهادفــة إلــى الربــح،
والتــي لديهــا الخبــرة والمعرفــة فــي كل مــن المحــاور الرئيســية لبرنامــج “معــً” .يشــمل
هــذا التعــاون تطويــر وتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المجتمعيــة مــن خــال اســثمارات
البنــك المجتمعيــة ،وعــدد مــن المخرجــات ومؤشــرات األداء الرئيســية التــي تتماشــى مــع
اســتراتيجية االســتدامة للبنــك.

الصحة
تم تنفيذ البرامج التالية في مجال الصحة:
في العام ّ ،2017

برنامجنا مع مؤسسة الحسين للسرطان

1

2

العودة إلى المدارس

بطولة “هدف من أجل الحياة” لكرة
القدم

العمل مع موظفينا لمنح مرضى
السرطان الصغار في السن الفرصة
المالئمة لمتابعة التع ّلم خالل مراحل
ّ
تلقي العالج في مؤسسة الحسين
للسرطان.

أثر البرنامج
ّ
تلقى  45من مرضى السرطان الصغار
دروس تقوية في المواد الدراسية
للمنهج التعليمي لوزارة التربية والتعليم.
ّ
موظفينا
تطوّ ع

حملة التبرع بالدم
بالتعاون مع بنك الدم األردني ،قام البنك
العربي بتنظيم اربع حمالت للتبرع بالدم.
ّ
موظفونا بالتبرع بـ  238وحدة
حيث قام
دم للمرضى في جميع أنحاء المملكة.

شارك البنك في بطولة “هدف من أجل
تم تنظيمها من قبل
الحياة” والتي ّ
مؤسسة الحسين للسرطان للسنة
الرابعة على التوالي بهدف رفع درجة
وعي الموظفين حول أهمية عيش نمط
حياةٍ صحي وممارسة الرياضة كوسيلة
لعمل الخير.

مركز اإلسعاف الجوي
قام البنك العربي بدعم مركز اإلسعاف
الجوي وذلك بهدف رفع مستوى وجودة
نقل الحاالت المرضية الطارئة والمرضى
من مختلف مناطق المملكة النائية إلى
المستشفيات المختصة في المملكة.

ّ
موظفينا على تدريس
عمل 12من
الطالب لمدة تزيد عن  12أسبوعا.

كجــزءٍ مــن اهتمــام البنــك العربــي بتنميــة الميــول الرياضيــة لــدى فئــة الشــباب ،واصــل البنــك دعــم المنتخــب الوطنــي األردنــي لكــرة القــدم
عمــان الدولــي؛
ودوري الشــباب مــن خــال رعايــة االتحــاد األردنــي لكــرة القــدم لمــدة أربــع ســنوات .كمــا كان البنــك الراعــي الذهبــي لماراثــون ّ
ّ
عمــان الدولــي وماراثــون البحــر
وقــام أيضــً بتغطيــة تكاليــف مشــاركة حوالــي 1,400
موظــف مــع عائالتهــم وأصدقائهــم فــي ماراثــون ّ
الميــت .
ّ
يغطــي ثمانــي مــدارس .ويهــدف هــذا
كمــا تعــاون البنــك مــع الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة لرعايــة برنامــج الصحــة المدرســية الــذي
تحســن
ـي واالجتماعــي ،عــدا عــن
ـ
البدن
ـكل إيجابــي علــى نمــو الطــاب
البرنامــج إلــى خلــق بيئــة صحيــة فــي المــدارس ينعكــس أثرهــا بشـ ٍ
ّ
ّ
مســتواهم األكاديمــي.
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مكافحة الفقر
خــال العــام  ،2017واصــل البنــك تعاونــه مــع مجموعــة مــن المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح لتنفيــذ مبــادرات وأنشــطة تتع ّلــق بمكافحــة
الفقــر فــي العديــد مــن جيــوب الفقــر حــول المملكــة.

برامجنا مع تكية أم علي

1

2

3

تبني العائالت

حملة الشتاء (لمسة دفا)

حملة اإلفطار الخيري في رمضان

دعم العائالت األقل حظا التي تعيش
تحت خط الفقر عن طريق توفير طرود
غذائية شهرية لمدة عام كامل لهم.

أثر البرنامج
تزويد أكثر من  5,355مستفيد بطرود
غذائية شهرية.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
•
•
•

•قام 123موظفا مع عائالتهم
بتحضير  720طردا غذائيا.
•قام 19موظفا مع عائالتهم بتوزيع
طرود غذائية في السلط والعقبة
واربد.
•شارك  22موظفا في زيارات الكشف
الميداني.

كان البنك العربي الراعي الحصري
لمبادرة “لمسة دفا” حيث تهدف المبادرة
إلى دعم األسر المحتاجة في جيوب
الفقر في المملكة عن طريق توفير
البطانيات الدافئة التي تساعدهم على
تحمل أجواء الشتاء الباردة.
ّ
أثر البرنامج

أثر البرنامج

تم توزيع  1,400بطانية على  677عائلة
في العديد من المحافظات.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
ّ
موظفًا في عملية توزيع
شارك 22
البطانيات.

كمــا قــام البنــك برعايــة إفطاريــن خيريّيــن فــي متحــف األطفــال ومركــز الملكــة
رانيــا لألســرة والطفــل ألكثــر مــن  360طفــ ً
ا بهــدف رســم الســعادة والفــرح
علــى وجــوه األطفــال باإلضافــة إلــى تعزيــز خبرتهــم التعليميّــة والترفيهيّــة،
حيــث شــارك باالفطــارات  58موظفــً.
كمــا تعــاون البنــك العربــي مــع مؤسســة نهــر األردن مــن خــال برنامــج “حمايــة
الطفــل” ،لتقديــم خدمــات متكاملــة لمكافحــة العنــف ضــد األطفــال وتعزيــز
دور األســرة فــي هــذا األمــر .حيــث تــم تطبيــق العديــد مــن األنشــطة مــن خــال
برنامــج “حمايــة الطفــل” ،بالتركيــز علــى الفنــون وقــراءة القصــص وبنــاء القــدرات.

دعم اإلفطارات الرمضانية على مدى
يومين إلطعام العائالت األقل حظًا
والتي تعيش تحت خط الفقر.

 3,600فردا من العائالت األقل حظا التي
تعيش تحت خط الفقر استفادت من
هذا البرنامج.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
شارك  87موظفا في نشاطات تقديم
الطعام.

برنامج بيت صغير مع مؤسسة نهر األردن
قام متطوعو البنك بالمشاركة في ثالث دورات
لتحسين قدرات الصغار وآبائهم بمعرفة
مفاهيم الحماية من خالل أسلوب التعليم
التجريبي من خالل مركز الملكة رانيا للطفل
واألسرة
تأثير البرنامج
 75طف ً
ال
ّ
موظفينا
تطوّ ع
شارك  17موظفًا في النشاطات التطوعية.
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حماية البيئة
فــي عــام  ،2017قــام البنــك بدعــم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي التركيــز علــى رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الســياحة البيئيــة
فــي الحفــاظ علــى المصــادر الطبيعيــة وتنميــة المجتمعــات المحليــة ودمــج المجتمــع فــي مفاهيــم حمايــة الطبيعــة.
الراعي الحصري للمؤتمر الوطني الثالث
للمحميات الطبيعية
كان البنــك الراعــي الحصــري للمؤتمــر الوطنــي الثالــث للمحميــات
الطبيعيــة ،والــذي ناقــش مواضيــع تتعلــق بقوانيــن الصيــد وحمايــة
الحيــاة البريــة .وقــد ســاهم المؤتمــر فــي رفــع مســتوى الوعــي البيئــي
فــي المجتمــع المحلــي ،كمــا أبــرز جهــود العامليــن علــى صعيــد
تطبيــق خطــط تنمويــة تعمــل علــى ترويــج األردن كوجهــة بيئيــة
وســياحية.

تطوير مسار جديد في محمية عجلون
الطبيعية
قام البنك العربي برعاية إقامة مسار جديد بين
شاليهات محمية عجلون الطبيعية واألكاديمية
الملكية لحماية الطبيعة وذلك بهدف تطوير
المحمية لوجهة سياحية بيئية.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
قام  45موظفًا بالتطوع بما يقارب
 360ساعة من وقتهم في هذا المشروع.
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التعليم
ّ
يوفــر البنــك العربــي الدعــم لمجموعــة مــن المؤسســات التــي تعمــل علــى تحســين مســتوى معيشــة الشــباب وتوفيــر التعليــم الــذي
وتحمــل المســؤولية لكــي يصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع.
ـل
ـ
العم
ـوق
ـ
س
ـي
ـ
ف
ـراط
ـ
لالنخ
ـتعدادًا
ـ
اس
ـه
ـ
يحتاجون
ّ

قام البنك بدعم عدد من المبادرات التعليمية خالل العام .2017
برامجنا مع إنجاز

1

2

3

برنامج وظيفة ليوم

التطوع في مساقات إنجاز

برنامج مراكز التدريب المهني

كان البنك الراعي الذهبي والحصري
للبرنامج والذي أتاح لطالب من المدارس
الحكومية لزيارة عدد من فروع وأقسام
البنك والتعرف على العالقة بين الجانب
األكاديمي والعمل المصرفي لتكوين
صورة عن طبيعة الحياة العملية.

في العام  ،2017قام  14موظفًا من
البنك بالتطوع مع مؤسسة إنجاز من
خالل عقد الحصص الدراسية في
مواضيع غير مشمولة في المنهاج
الدراسي لوزارة التربية والتعليم أو مناهج
الجامعات.

أثر البرنامج

أثر البرنامج

أمضى  22طالبا وطالبة يوما كام ً
ال
ّ
موظفينا في العمل ،بهدف
برفقة
تمكينهم من تصوّ ر حقيقة بيئة العمل
والمهارات التي قد يحتاجونها في
المستقبل.

من خالل هذا البرنامج ،تمكن الطالب من
تعزيز ثقتهم بأنفسهم باإلضافة إلى
كسب المهارات العملية واالجتماعية
التي ستساعدهم في المستقبل.

ّ
تطوّ ع
موظفينا

ّ
موظفينا
تطوّ ع

ّ
ليوم
موظ ًفا لتعليم الطالب
تطوّ ع 33
ٍ
كامل.

شارك 11موظفا في تدريس الطالب.

برنامج الفن للجميع مع مركز هيا الثقافي
توفير فرصة تعلم المناهج غير المشمولة في
المناهج التعليمية لألطفال األقل حظًا.
أثر البرنامج
ساعد البرنامج  1,200طفل لبناء ثقتهم
بأنفسهم وتعزيز إبداعهم من خالل عدد من
النشاطات الهادفة.
ّ
موظفينا
تطوّ ع

بالتوافق مع التوجهات المحلية ،قام
البنك برعاية برنامج مراكز التدريب
المهني والذي من خالله تم تقديم
مجموعة الحصص المتعلقة بالمهارات
العملية والشخصية لطالب  11مركز
تدريب مهني في مختلف مناطق
المملكة.
أثر البرنامج
حصل الطالب على المهارات العملية
والشخصية التي ستساعدهم في
المستقبل.

ّ
موظفينا
تطوّ ع
ّ
موظفين في إعطاء هذه
شارك 3
الحصص للطالب.

حملة “التوعية المرورية بين طلبة المدارس” بالتعاون مع إدارة السير
المركزية
واصل البنك العربي تعاونه مع إدارة السير المركزية من أجل تعزيز السالمة
المرورية لطلبة المدارس ،وذلك عن طريق اإلشراف على حملة التوعية
“مدرستي فرحتي” وقد اشتملت هذه الحملة على توزيع  125,000كتيّبًا
تشجع على رفع مستوى الوعي حول أمن
تعليميًا مرفقًا بدليل ونصائح
ّ
الطرقات ومنع الحوادث في مختلف محافظات المملكة األردنية.

البرنامج التدريبي (درب)
ومؤسسة “لوياك” ،كان البنك
بالتعاون مع صندوق الملك عبد اهلل للتنمية
ّ
العربي الراعي الذهبي للبرنامج ،حيث استضاف  10ط ّ
الب من مختلف
لمدة  8-6أسابيع في عدة فروع في محافظات الزرقاء
الجامعات األردنيّة ّ
والسلط والمفرق وإربد وعجلون وجرش والكرك والطفيلة والعقبة.

شارك  30موظفا في نشاطات البرنامج.
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كمــا عمــل البنــك علــى دعــم مجموعــة مــن المبــادرات ضمــن جهــوده فــي تحســين النظــام التعليمــي فــي المملكــة وتوفيــر التعليــم
العملــي للطــاب.

كذلــك عمــل البنــك علــى دعــم مجموعــة مــن مبــادرات مؤسســة الملكــة رانيــا ،كجــزءٍ مــن جهودنــا الحثيثــة فــي تعزيــز البيئــة التعليميــة
فــي األردن.
برامجنا مع مؤسسة الملكة رانيا

1

2

3

مدرستي

مبادرة التعليم األردنية

جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز
التربوي

دعم البنك مبادرة “مدرستي” من خالل
تبني ثالث مدارس ليتم إجراء عمليات
ترميم للمدرسة وتحديث البنية التحتية
فيها بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل
للطالب.

قام البنك بدعم هدف الجائزة من خالل
دعم المدرّسين والمشرفين والمدراء من
المدارس الحكومية وتحفيزهم لإلبداع
في ترسيخ مبادئ التميّز والتأثير إيجابيًا
في طريقة تفكير األجيال.

دعم البنك العربي مبادرة التعليم
األردنية من خالل توفير شبكة السلكية
وتطوير محتوى إلكتروني ينسجم مع
المناهج األردنية في ثالث مدارس من
مناطق مختلفة من المملكة.

4

5

إدراك

متحف األطفال األردني

دعم مبادرة “إدراك” من خالل دعم ثالثة
المنصة.
مساقات تم تقديمها من خالل
ّ

قام البنك العربي برعاية العديد من برامج التواصل مع المجتمع في متحف األطفال
األردني والتي تهدف إلى تعزيز التعليم الالمنهجي لألطفال من األعمار  .12-2حيث
شملت هذه البرامج:
• •شهر األرض
• •العودة إلى المدارس
• •شهر الطفل العربي
• • شهر األشخاص ذوي اإلعاقة
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دعم األيتام
ّ
يوفر البنك العربي الدعم لمجموعة من المؤسسات خالل العام  2017بهدف دعم األيتام ودمجهم في المجتمع.
برنامجنا بالتعاون مع صندوق األمان
لمستقبل األيتام
دعم التعليم العالي لأليتام
يقوم البنك بدعم التعليم الجامعي
لـ 35من األيتام المقيمين في مراكز
العناية الذين تجاوزوا سن الرعاية من
أجل مواصلة تعليمهم العالي بهدف
مساعدتهم على االندماج في المجتمع
مستقبل أفضل
كأفراد منتجين وتأمين
ٍ
لهم.

برامجنا مع قرية األطفال في األردن ()SOS

1

2

تب ّني دور العائالت

العودة إلى المدارس

الراعي الحصري ألحد بيوت األطفال
عمان
في القرية التابعة للجمعية في ّ
والتي تهدف إلى دعم تسعة أطفال
لمدة عام كامل من خالل تغطية
مصاريفهم اليومية من مالبس
ومواصالت وأقساط مدرسية ومصاريف
طبية باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية.

يهدف البرنامج إلى تعليم الطالب
المقيمين في قرى األطفال ()SOS
في عمان وإربد والعقبة ،حيث يقوم
موظفونا بتدريسهم المواد األساسية
من مناهج وزارة التربية والتعليم ،والتي
تشتمل على اللغة اإلنجليزية واللغة
العربية والرياضيات والفيزياء والحاسوب.

أثر البرنامج

أثر البرنامج

 9طالب من األيتام المقيمين في دار
التب ّني.

 13طالبا من األيتام.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
ّ
موظفين في تعليم الطالب
شارك 4
األيتام لسنة دراسية كاملة.

برامجنا مع بنك المالبس الخيري

1

2

برنامج كسوة اليتيم

برنامج فرز المالبس

يقدم البنك خدماته بصفته الراعي
ّ
الحصري لبرنامج يوم األيتام الذي يهدف
إلى دعم األيتام ومكافحة الفقر ،عن
طريق تزويد األيتام المحتاجين بالمالبس
واأللعاب.
تأثير البرنامج
تم استضافة  1,200يتيمًا من قبل البنك
ّ
العربي وبنك المالبس الخيري ،عن طريق
استضافة  100يتيم شهريًا لمدة سنة
كاملة.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
رافق  213موظفًا األطفال األيتام إلى
صالة العرض في بنك المالبس وقاموا
بمساعدتهم في اختيار أفضل المالبس
المالئمة لهم.

وطي وترتيب
شارك موظفونا في فرز
ّ
المالبس ليتم عرضها في الواجهة
الرئيسية لبنك المالبس الخيري.

تأثير البرنامج
تم إعداد  217طرد مالبس
ّ
بوزن إجمالي للمالبس يصل حتى 3.8
ٍ
ط ًنا.
ّ
موظفينا
تطوّ ع
وطي
شارك  24موظفًا في عملية فرز
ّ
وترتيب المالبس.
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مؤسسة عبد الحميد شومان
جــاء تأســيس مؤسســة عبــد الحميــد شــومان مــن قبــل البنــك العربــي فــي العــام  1978كخطــوة رياديــة منــه للمســاهمة
ـم تســميتها علــى اســم
فــي تأســيس منــارة للمعرفــة واإلبــداع فــي األردن والوطــن العربــي .حيــث عملــت المؤسســة ،والتــي تـ ّ
مؤســس البنــك ،علــى المســاهمة فــي نهــوض مجتمعــات الوطــن العربــي مــن خــال المعرفــة والبحــث والحــوار.
تتمثــل رســالة المؤسســة فــي االســتثمار فــي اإلبــداع المعرفــي والثقافــي واالجتماعــي للمســاهمة فــي نهــوض المجتمعــات فــي الوطــن
العربــي مــن خــال الفكــر القيــادي ،األدب والفنــون ،واالبتــكار المجتمعــي.
وتماشــيًا مــع تلــك الرســالة وتحقيقــً لرؤيــة المؤسســة “نحــو مجتمــع الثقافــة واإلبــداع” ،حققــت المؤسســة خــال العــام  2017العديــد
مــن اإلنجــازات علــى الصعيديــن المحلــي والعربــي ضمــن تلــك المحــاور االســتراتيجية الثالثــة.

جائزة عبد الحميد شومان لالبتكار
أطلقــت المؤسســة “مجتمــع عبــد الحميــد شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار” وأعلنــت عــن جائزتهــا الجديــدة تحــت مســمى
“جائــزة عبــد الحميــد شــومان لالبتــكار” .حيــث تــم إطــاق هــذه الجائــزة علــى هامــش االحتفــال بالذكــرى الخامســة والثالثيــن
لتأســيس “جائــزة عبــد الحميــد شــومان للباحثيــن العــرب” .حيــث تــم خــال االحتفاليــة الكبــرى التــي رعتهــا ســمو األميــرة غيــداء
والمختصيــن العــرب فــي المياديــن العلم ّيــة المختلفــة ،تكريــم
طــال المعظمــة وبمشــاركة نخبــة متميــزة مــن الباحثيــن والعلمــاء
ّ
أحــد عشــر فائــزا وفائــزة بالجائــزة لــدورة العــام  2016ضمــن الحقــول التاليــة :العلــوم الطبيــة والصحيــة والعلــوم الهندســية
والعلــوم األساســية واآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والتربويــة والعلــوم التكنولوجيــة والزراعيــة والعلــوم االقتصاديــة
واإلداريــة .وبهــذا يصبــح عــدد الفائزيــن بالجائــزة منــذ إطالقهــا  412باحثــً وباحثــة مــن كافــة أنحــاء الوطــن العربــي.
تهــدف “جائــزة عبــد الحميــد شــومان لالبتــكار” إلــى تشــجيع االبتــكار بشــقيه العلمــي والمجتمعــي مــن أجــل تــرك أثــر اقتصــادي
واجتماعــي مســتدام مــن خــال دعــم المبتكريــن األردنييــن ضمــن الحقــول التاليــة :التكنولوجيــا الخضــراء واالســتدامة البيئيّــة
واألمــن الغذائــي والتكنولوجيــا الزراعيّــة والرعايــة الصحيّــة والتكنولوجيــا الطبيّــة وســوق العمــل وحلــول اإلنتاجيّــة االقتصاديّــة
وأســاليب وأدوات التعليــم .هــذا وســيكون بــاب التقــدم للجائــزة مفتوحــا خــال العــام  2018وبموازنــة تصــل لغايــة مليــون دينــار
أردنــي.

مجتمع عبد الحميد شومان للبحث العلمي واالبتكار
تــم إطــاق “مجتمــع عبــد الحميــد شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار” ضمــن ورشــة عمــل تشــاورية فــي منتــدى عبــد الحميــد
شــومان الثقافــي بهــدف توفيــر منصــة ممأسســة للتواصــل والتشــبيك ولتعظيــم االســتفادة مــن الباحثيــن والمبتكريــن العــرب
ممــن فــازوا بجائــزة شــومان ،أو المســتفيدين مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي ،أو الهيئــات العلميــة ،أو المحكميــن والمقيميــن
الذيــن شــاركوا فــي برامــج المؤسســة فــي مختلــف القطاعــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم العربــي .هــذا باإلضافــة إلــى تشــجيع
إدمــاج الباحثيــن والعلمــاء األردنييــن فــي الخــارج والذيــن يقدمــون بعــدًا إقليميــً وعالميــً للبحــث واالبتــكار .وســاهم فــي إطــاق
المجتمــع ووضــع أهدافــه وأولوياتــه أكثــر مــن  140شــخصية عربيــة مــن الباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن وممثلــي القطاعيــن
الخــاص والعــام واإلعالمييــن.
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صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي
تواصــل المؤسســة دعمهــا لمشــاريع البحــث العلمــي التطبيقــي
فــي الجامعــات والمؤسســات والمراكــز العلميــة األردنيــة مــن
خــال “صنــدوق عبــد الحميــد شــومان لدعــم البحــث العلمــي”،
والــذي يعــد الصنــدوق األول الممــول مــن القطــاع الخــاص .حيــث
قامــت المؤسســة هــذا العــام بتوقيــع ســت اتفاقيــات دعــم مع
ســتة باحثيــن مــن اربــع مؤسســات بحثيــة وبمــا مجموعــه  82ألف
دينــار أردنــي .كمــا تــم إغــاق ســتة مشــاريع بحــث بعــد اســتكمال
العمــل ونشــر ثالثــة أبحــاث فــي مجــات علميــة محكمــة ،عــاوة
عــن إصــدار أول كتيــب حــول مســيرة الصنــدوق وإنجازاتــه خــال
األعــوام الســابقة.

ســعيا إلــى تعزيــز التواصــل والحــوار مــع الباحثيــن
والمؤسســات العلميــة ،عقــدت المؤسســة ورشــة
عمــل تشــاورية حــول البحــث العلمــي التطبيقــي
واالبتــكار ودور الصنــدوق فــي توجيــه األبحــاث ودعــم
الباحثيــن علــى المســتوى الوطنــي .كمــا عقــدت
المؤسســة جلســة حواريــة حــول البحــث العلمــي
واالبتــكار فــي الوطــن العربــي بمشــاركة مــا يقــارب
 150شــخصية عربيــة.

جائزة عبد الحميد شومان ألدب األطفال
بالنســبة لجائــزة عبــد الحميــد شــومان ألدب األطفــال ،والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء بــاألدب الــذي يكتــب لألطفــال للمســاعدة علــى
حفــز روح اإلبــداع لديهــم ،فقــد ركــزت الجائــزة خــال دورتهــا الحاديــة عشــرة ( )2016علــى األعمــال األدبيــة غيــر المنشــورة تحــت
موضــوع “الشــعر” ومنحــت الجائــزة ألربعــة أعمــال فائــزة تــم تكريــم أصحابهــا فــي حفــل أقيــم برعايــة الســيد صبيــح المصــري فــي
مركــز هيــا الثقافــي.

برنامج التعليم والعلوم
تــم إطــاق برنامــج التعليــم والعلــوم مــن قبــل المؤسســة فــي العــام  2014بهــدف تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي والريــادة بيــن األطفــال
واليافعيــن والتأثيــر بصــورة إيجابيــة علــى إثــراء المنهــج التعليمــي فــي األردن مــن خــال تحفيــز التفكيــر الناقــد والتحليلــي .كمــا يهــدف
البرنامــج إلــى بنــاء قــدرات معلمــي مــادة العلــوم والطلبــة مــن خــال مبــادرات تتــم بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم وجهــات أخــرى
كدعــم مشــاركة الطلبــة األردنييــن فــي معــرض “إنتــل” الدولــي للهندســة والعلــوم ومختبــر المبتكريــن الصغــار .وبــدأ البرنامــج بتنفيــذ
مخيــم معلمــي العلــوم الــذي مــن خاللــه ســيتم العمــل علــى إعــادة إطــاق جائــزة عبــد الحميــد شــومان لمعلمــي العلــوم.
كمــا وتــم خــال العــام  2017دعــم  18طالبــا وطالبــة للمشــاركة فــي معــرض “إنتــل” الدولــي لتمثيــل  12مشــروعًا مختلفــً .ولــم يقتصــر
الدعــم علــى شــكله المــادي بــل تــم تقديــم اإلرشــاد مــن خــال عــدة ورشــات لبنــاء قــدرات العــرض والقيــادة لــدى الطــاب المشــاركين.
وقــد حققــت الفــرق األردنيــة مراكــزا متقدمــة فــي المعــرض حيــث ســجلت احــدى الفــرق المركــز الثانــي علــى مســتوى العالــم فــي مجــال
الكيميــاء ،كمــا حققــت إحــدى الطالبــات المركــز الثالــث علــى مســتوى العالــم فــي مجــال العلــوم الســلوكية .كمــا تــم عقــد  13ورشــة
توعيــة وورشــات للتعريــف عــن مســابقة “إنتــل” العالميــة وأهميــة المشــاركة بتلــك المســابقة فــي مختلــف محافظــات المملكــة ،والتــي
حضرهــا  903معلمــا وطالبــا.
كمــا عملــت المؤسســة ،بالتعــاون مــع منتــدى العلمــاء الصغــار علــى إنجــاز الــدورة الثانيــة مــن مختبــر المبتكريــن الصغــار فــي محافظــة
العاصمــة ،ودورتــه األولــى فــي محافظــة الكــرك للشــغوفين مــن األطفــال بالعلــوم واالبتــكار ضمــن الفئــة العمريــة  13-10عامــا بهــدف
تحفيــز التفكيــر الناقــد وتعزيــز حبهــم للعلــوم عبــر تجــارب ومشــاريع علميــة.
حيــث أتــم الــدورة الثانيــة  27طالبــا وطالبــة مــن العاصمــة ،و 15طالبــً وطالبــة مــن محافظــة الكــرك خاضــوا عــدة مراحــل بــدءا بالتفكيــر
الناقــد والتجريــب وانتهــاءا باكتســاب مهــارات عمــل الفريــق والتعلــم علــى الــدارات الكهربائيــة والحقائــب االلكترونيــة وإنتــاج ســتة مشــاريع
علميــة مميــزة.
وعملــت المؤسســة علــى إنجــاز مخيــم معلمــي العلــوم فــي دورتــه األولــى الــذي يركــز علــى اكســاب مهــارات التفكيــر الناقــد والتعليــم
الالنمطــي الالزمــة لتوظيــف البيئــة المحيطــة فــي الغرفــة الصفيــة بمــا يســهم فــي تنميــة مهــارات التفكيــر لــدى الطلبــة ،حيــث تــم
العمــل مــع  15معلمــا ومعلمــة مــن مختلــف المــدارس الحكوميــة ،والذيــن اكتســبوا -إضافــة إلــى مــا ســبق -مهــارات تســاعدهم علــى
تصميــم أدوات تعليــم ال نمطــي .وفــي ختــام المخيــم تــم اإلعــان عــن جائــزة لتصميــم وتنفيــذ أدوات التعليــم الالنمطيــة لمعلمــي
العلــوم.
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مكتبة “درب المعرفة” لألطفال واليافعين
تهــدف مكتبــة “درب المعرفــة” إلــى تكريــس أنشــطتها المتعــددة إلحيــاء دور الكتــاب في تنشــئة الطفل وتأســيس جيــل المعرفــة واإلبداع،
حيــث تتمثــل رســالة المكتبــة فــي تعزيــز القــراءة فــي حيــاة
الطفــل كضــرورة فــي ســعيه للمعرفــة؛ عــن طريــق توفيــر بيئــة
صديقــة وممتعــة تســهم فــي تنميــة جيــل واع ومتمكــن مــن
قدراتــه مــن خــال األنشــطة القرائيــة واإلبداعيــة.
جــاء افتتــاح مكتبــة “درب المعرفــة” لألطفــال واليافعيــن
عــام  2013كمســاحة حــرة وحيويــة لألطفــال مــن مختلــف
األعمــار والخلفيــات لاللتقــاء والبحــث واالكتشــاف مــن خــال
أنشــطة قرائيــة وإبداعيــة تعمــل علــى تحفيــز التفكيــر الخــاق.
خــال عــام  ،2017اســتمرت المكتبــة فــي تقديــم خدماتهــا
واســتقبلت أكثــر مــن  40,000طفــل وطفلــة قــرؤوا أكثــر مــن
 40,000ألــف كتــاب فــي شــتى المواضيــع .كمــا اســتقبلت
المكتبــة  224زيــارة مدرســية وذلــك مــن خــال عــدة برامــج
وفعاليــات اشــتملت علــى أنشــطة قرائيــة وإبداعيــة يوميــة،
وأنديــة صيفيــة وشــتوية ،باإلضافــة لعــروض ســينما الطفــل
الشــهرية .كمــا قدمــت ورشــات ودورات بنــاء القــدرات لألطفــال
ودورات مهــارات لألهالــي باإلضافــة إلــى اســتضافة حفــات
توقيــع لكتــب األطفــال لكتــاب أردنييــن وعــروض ســينمائية،
كمــا قدمــت أمســية موســيقية لألطفــال واليافعيــن.
قــام فريــق مكتبــة “درب المعرفــة” بعــدة زيــارات ميدانيــة إلــى
 54مدرســة فــي محافظــات الكــرك وعجلــون والســلط وإربــد ومأدبــا وجــرش وعجلــون والعقبــة .كمــا نظمــت مكتبــة “درب المعرفــة”
هــذا العــام عــروض مهرجــان الفيلــم العلمــي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي بالتعــاون مــع معهــد غوتــة – األردن وقدمــت التدريــب لكــوادر
متحــف األطفــال والــذي تــم تنفيــذه مــن قبــل معهــد غوتــة.

منتدى عبد الحميد شومان الثقافي
تواصلــت الفعاليــات الثقافيــة فــي المنتــدى علــى مــدار العــام بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز الباحثيــن والخبــراء العرب بلــغ عددهم  22شــخصية
عربيــة و  72شــخصية محليــة ،حضرهــا مــا يفوق  14,790شــخصًا.
وقــد نظــم المنتــدى هــذا العــام برنامجــً بالتعــاون مــع المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة فــي بيــروت بعنــوان “البيئة اليــوم” بواقــع محاضرة
بيئيــة شــهريًا شــارك فيهــا العديــد مــن خبــراء البيئــة محليــا وعالميــا .هــذا وستســتمر هــذه المحاضــرات الشــهرية حتــى منتصف عــام .2018
كمــا نظــم المنتــدى برنامــج آخــر حــول “الهويــة” بواقــع محاضــرة شــهريًا شــارك فيهــا نخبــة مــن الشــخصيات العامــة واألدبيــة والثقافية.
نظــم المنتــدى أيضــً العديــد مــن الفعاليــات بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات العربيــة والمحليــة ّ
غطــت مجــاالت مختلفــة مــن بينهــا
التاريــخ واألدب العربــي والثقافــة باالضافــة إلــى اشــهار مجموعــة مــن الكتــب حــول مواضيــع مختلفــة.
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السينما
واصــل برنامــج الســينما فــي المؤسســة تقديــم عــروض أفــام مــن مختــارات الســينما العالميــة والعربيــة وعقــد نقاشــات حــول األفــام
ضمــن البرنامــج األســبوعي مســاء كل ثالثــاء.
كمــا قــدم البرنامــج فعاليــات عــدة تحتفــي بإبداعــات الســينما منهــا ليالــي الفيلــم التركــي وليالــي الفيلــم العربــي الهولنــدي .كمــا واصــل
برنامــج ســينما األطفــال عروضــه الشــهرية المجانيــة بهــدف نشــر الثقافــة الســينمائية بيــن األطفــال وبنــاء قــدرات األطفــال واليافعيــن فــي
النقــد الســينمائي وتنميــة مهــارات التــذوق الفنــي لديهــم.

أيام مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية
ضمــن جهودهــا المتواصلــة للتفاعــل مــع مجتمعاتنــا فــي كافــة أنحــاء األردن ولتقديــم برنامــج ثقافــي وفنــي متكامــل يســتهدف كافــة
الفئــات ويعكــس برامــج المؤسســة المتنوعــة بالتعــاون مــع جهــات ثقافيــة ووطنيــة ،أطلقــت المؤسســة أيــام مؤسســة عبــد الحميــد
شــومان الثقافيــة .وقــد شــهد عــام  2017فعاليتيــن همــا:

عمان الثقافي
أسبوع جبل ّ

عمــان كمهــد وملتقــى ثقافــي فــي قلــب العاصمــة ،أقامــت المؤسســة أســبوع جبــل
للســنة الرابعــة علــى التوالــي ،واحتفــاء بجبــل ّ
عمــان وبالتعــاون مــع
أمانــة
رعايــة
تحــت
“جــارا”
القديــم
ــان
عم
جبــل
حــي
ســكان
عمــان الثقافــي بالتعــاون مــع جمعيــة
ّ
ّ
ّ
 28جهــة ثقافيــة أخــرى .تخلــل األســبوع عــدة أنشــطة ثقافيــة عامــة لمختلــف األعمــار واألذواق تتضمــن :فعاليــات لألطفــال وعروض
أفــام أردنيــة وأمســيات موســيقية وشــعرية ونــدوات ومعــرض كتــاب واشــتمل علــى تواقيــع كتــب وفعاليــات لألطفــال ومعــرض
عمــان المتعــددة ،باإلضافــة لورشــات تدريبيــة متنوعــة وفعاليــات أطفــال
صــور فوتوغرافيــة ومعــارض فنيــة فــي غاليريهــات جبــل ّ
إبداعيــة علــى مــدار األســبوع فــي شــارع “جــارا” ومكتبــة درب المعرفــة .حيــث ســجل هــذا العــام ازديــادا فــي عــدد الشــركاء ليصبــح
هــذا العــام  28شــريكا ،باإلضافــة ألكثــر مــن  29دار نشــر و 40ممثــا للحرفييــن .كمــا ازداد عــدد الحضــور ليصــل إلــى ما يقــارب 20,000
شخص .

أيام مؤسسة عبد الحميد شومان في الكرك
أقيمــت فعاليــات “أيــام مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الثقافيــة فــي الكــرك” ،تحــت رعايــة معالــي الدكتــور ممــدوح العبــادي
نائــب رئيــس الــوزراء وبالشــراكة مــع بلديــة الكــرك ،وكل مــن وزارة الثقافــة ووزارة الســياحة واآلثــار وقلعــة الكــرك وجامعــة مؤتــة،
واألزبكيــة للكتــاب المســتعمل ودور نشــر أردنيــة وجمعيــة جــارا باإلضافــة إلــى صحيفــة الغــد كــراع إعالمي .واشــتملت علــى برنامج
ثقافــي مكثــف امتــد ألربعــة أيــام واشــتمل علــى أنشــطة وفعاليــات تســتهدف كافــة االهتمامــات ومختلــف األعمار .حيــث تضمن
ـم نــدوات ثقافيــة وعروضــا ألفــام ســينمائية
البرنامــج فعاليــات متعــددة تحتفــي بالكــرك كذاكــرة ومصــدر مســتمر لإلبــداع ،وضـ ّ
لكافــة األعمــار وأمســيات موســيقية متنوعــة مــن أوركســترا أردنيــة وعازفيــن مبدعيــن وعروضــا فلكلوريــة ومعرضــا للكتــاب تخلله
تواقيــع كتــب وأنشــطة موســيقية وفنيــة وعلميــة لألطفــال والشــباب .كمــا قــدم فريــق “درب المعرفــة” أنشــطة إبداعيــة متنوعــة
لألطفــال فــي عــدة مــدارس حكوميــة وللجمهــور العــام باإلضافــة إلــى عــروض تعريفيــة بجائــزة الباحثيــن العــرب وصنــدوق البحث
العلمــي وعــروض تعريفيــة ببرامــج المنــح والدعــم ،وقــد وصــل عــدد الحضــور خــال الفعاليــات إلــى مــا يقــارب  8,000شــخص.

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

65

العامة
مكتبة عبد الحميد شومان
ّ
العامــة علــى مــدار األعــوام الســابقة وبشــكل أكبــر خــال عــام  2017علــى أن تكــون خيــارًا مثاليــً للــرواد علــى اختــاف
حرصــت المكتبــة
ّ
فئاتهــم واحتياجاتهــم واهتماماتهــم .وبــدأ التطويــر فــي البرامــج والخدمــات وفقــً الســتراتيجية المؤسســة  ،2019-2017فلتعزيــز
وتطويــر دور المكتبــة كمركــز معلوماتــي ومجتمعــي ،تــم عقــد  12ورشــة ودورة تدريبيــة ألفــراد المجتمــع فــي بنــاء القــدرات والتفكيــر
الناقــد وأساســيات البحــث العلمــي واســتخدام قواعــد البيانــات اإللكترونيــة .كمــا تــم إشــهار وتوقيــع تســعة كتــب ضمــن برنامــج قــراءات
فــي المكتبــة ،ومناقشــة  20كتابــً ألنديــة قــراءة مختلفــة فــي قاعــات المكتبــة ،وتــم عقــد جلســتين تعريفيتيــن حــول الطباعــة الثالثيــة
األبعــاد أحدهمــا لموظفــي المؤسســة والثانيــة للــرواد عرضــت فــي قاعــة المكتبــة فــي أحــد أوقــات الــذروة بوجــود الطابعــة ووجــود
مجموعــة مــن المنتجــات المتنوعــة لهــذه التقنيــة العاليــة.
وللمزيــد مــن كســب الخبــرات واالطــاع علــى أخصائيــي المكتبــات والمعلومــات ،تــم عقــد نــدوة المكتبــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي
بعنــوان “المكتبــة كمحــرك للتغييــر” ،حيــث تــم اســتضافة  3خبــراء مــن الواليــات المتحــدة والدنمــارك وســنغافورة وحضرهــا  130مكتبيــً
أردنيــً وعربيــً مــن فلســطين ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وإلشــراك المجتمــع المحلــي فــي تصميــم البرامــج المســتقبلية وفقــا لمتطلباتهــم تــم دراســة احتياجــات المجتمــع لتطويــر دور المكتبــة
كمركــز مجتمعــي ومقارنتهــا بنمــاذج عالميــة .ولضمــان وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة لكافــة البرامــج والخدمــات تــم أيضــً دراســة
احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المؤسســة بشــكل عــام والمكتبــة بشــكل خــاص.
عمــان ,الــذي ســيخدم الفئــة األقــل حظــا فــي العاصمــة ،وتعزيــزًا
وعلــى صعيــد التوســع واالنتشــار تــم البــدء بمشــروع مكتبــة شــرق ّ
للحضــور فــي المحافظــات عقــدت ورشــتان تدريبيتــان لموظفــي المكتبــات فــي إربــد والعقبــة ،ومازالــت المكتبــة مســتمرة فــي
دعــم مكتبــات المحافظــات ومكتبــات بلديــات فلســطين بالتنســيق مــع دائــرة المنــح وكذلــك مشــروع “مكتبــة األســرة األردنيــة”
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة.

بلــغ عــدد رواد المكتبــة حتــى نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر للعــام  2017مــا يقــارب  288,811شــخصًا ،منهــم  2,039مشــتركًا جديــدًا ،وقــد
تــم اســتعارة  40,547كتابــً فــي حيــن بلــغ عــدد الكتــب التــي قــرأت داخــل المكتبــة  63,042كتابــً .كمــا بلــغ عــدد مســتخدمي قواعــد
البيانــات اإللكترونيــة فــي المكتبــة  2,106مســتخدمًا.

أمسيات مؤسسة عبد الحميد شومان الموسيقية

أطلقــت المؤسســة برنامــج األمســيات الموســيقية فــي بدايــة عــام  2014بهــدف تقديــم منصــة موســيقية تلقــي الضــوء علــى تجــارب
أردنيــة وعالميــة واعــدة وتعزيــز تبــادل الخبــرات الموســيقية فيمــا بينهمــا ،ولتحتفــي بالموســيقى العربيــة والعالميــة بكافــة أنواعهــا.
باإلضافــة للعــروض الشــهرية وللوصــول لعــدد أكبــر مــن الجمهــور خصصــت المؤسســة ثــاث أمســيات موســيقية فــي مــدرج األوديــون
عمــان” احتفــت مــن خاللــه بالمواهــب األردنيــة والعربيــة والدولية
بعنــوان “أمســيات مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الموســيقية فــي وســط ّ
مــن خــال عــروض موســيقية مميــزة.
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برنامج المنح والدعم لعام 2017
ّ
تمــت الموافقــة علــى تمويــل  42مشــروعًا
تلقــت المؤسســة مــا يقــارب  400طلبــً هــذا العــام عبــر برامجهــا المختلفــة للمنــح والدعــم ،وقــد ّ
منهــا ،وفقــً للمبــادئ االســتراتيجية الثــاث ،وهــي :برنامــج منــح القيــادة الفكريــة ،وبرنامــج منــح الفنــون واألدب ،وبرنامــج ِمنــح االبتــكار
المجتمعــي.

برنامج منح القيادة الفكرية
يســعى هــذا البرنامــج إلــى بنــاء القــدرات وتوفيــر مصــادر التعلــم للجميــع بمــا يســهم فــي تطويــر المســيرة التعلميــة والتــي تشــمل
توفيــر المســاحات التعليميــة والتطبيقــات العلميــة والتع ّلميــة ،ودعــم األنشــطة العلميــة المختلفــة والتــي تشــمل المســابقات
والجوائــز والمعــارض العلميــة باإلضافــة إلــى تشــجيع الحــوار عــن طريــق دعــم إقامــة المؤتمــرات والنــدوات والمناظــرات ،الــذي
يهــدف إلــى تحفيــز الفكــر الحــر والقيــادي .ومــن المشــاريع التــي تــم تقديــم الدعــم لهــا :تضميــن برنامــج محــكات التفكيــر فــي
المناهــج واألنشــطة التربويــة ،والمؤتمــر العلمــي العالمــي للجمعيــة العلميــة الملكيــة ،ودعــم أنشــطة منتــدى الفكــر العربــي،
وقنــاة ثانــي أكســيد العلــوم لفــوق الســادة ،ومشــروع اتحــاد المعرفــة ،ومؤتمــر فــاي للبحــث العلمــي واالبتــكار باإلضافــة إلــى
تأميــن مشــاركة مســتفيدي برامــج المنــح فــي مؤتمــر هارفــارد العــرب العالمــي الســنوي الثانــي عشــر.

برنامج مِ نح الفنون واألدب

يعمــل هــذا البرنامــج علــى تنميــة المواهــب والمهــارات األدبيــة والفنيــة وتعزيــز التنــوع الثقافــي بمــا يســهم فــي توفيــر الفنــون
للجميــع وذلــك مــن خــال دعــم مشــاريع تهــدف إلــى إثــراء ونشــر المحتــوى العربــي األدبــي والفنــي المتميــز علــى كافــة الوســائط
الورقيــة والرقميــة ،والتــي تشــمل المســاحات الفنيــة واألدبيــة ،باإلضافــة إلــى دعــم العامليــن فــي القطــاع الثقافــي مــن فنانيــن
وأدبــاء وبخاصــة الشــباب منهــم عــن طريــق دعــم الفنــون األدائيــة والفنــون الســمعية والبصريــة والمهرجانــات واألنشــطة الثقافيــة
عمــان
المتنوعــة ومشــروعات تهــدف إلــى حفــظ اإلرث الوطنــي وحمايتــه .ومــن األمثلــة علــى المشــاريع التــي تــم دعمهــا :أســبوع ّ
للتصميــم  ،2017ودعــم مكتبــات  16مركــز اصــاح وتأهيــل فــي األردن ،ومشــروع المكتبــة المتنقلــة والقبــة الفلكيــة المتنقلــة
لمركــز هيــا الثقافــي ،باإلضافــة إلــى دعــم منصــات توفــر محتــوى عربــي ابداعــي وتعلمــي متخصــص مثــل عالــم ضــاد ،وكالمســك،
وكبريــت .كمــا ودعمــت المؤسســة عــددًا مــن المشــاريع الموســيقية مثــل “بــا فيــش  ، ”2.0وطــارق الجنــدي واألوركســترا باإلضافــة
إلــى مجموعــة مــن أعمــال الفنــون األدائيــة مثــل مســرحية “عنــب أســود” و”أحــام زرقــاء اليمامــة”.

برنامج مِ نح االبتكار المجتمعي
انطالقــا مــن اهتمــام المؤسســة باالســتثمار بالشــباب وتعزيــز االبتــكار المجتمعــي وتشــجيع إطــاق الشــركات المجتمعيــة
المســتدامة فــي األردن ،والتــي تهــدف للتصــدي لمشــاكل مجتمعيــة وإيجــاد حلــول مبتكــرة ومســتدامة لهــا دعمــت المؤسســة
مؤسســة “أنــا أتعلــم” ،و  ،Mind Rocketsوخليــة الكاتــب ودائــرة التعليــم لتطويــر المهــارات لمــا لهــا مــن دور فــي تعزيــز الفكــر
الريــادي والخــاق لــدى الشــباب.
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والتبرعات
الرعاية
ّ
مؤسســات المجتمــع المح ّلــي
نؤمــن فــي البنــك العربــي بضــرورة دعــم المجتمعــات المحليّــة التــي نعمــل فيهــا مــن خــال دعــم
ّ
والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح والبرامــج والمبــادرات المجتمعيــة ،ال ســيما تلــك التــي ّ
تركــز فــي أنشــطتها علــى المحــاور الخمســة
ّ
الصحــة ،ومكافحــة الفقــر ،وحمايــة البيئــة ،والتعليــم
الرئيســية التــي يتبناهــا البنــك فــي برامجــه الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة وهــي:
ّ
ودعــم األيتــام.

اﻻﺗﺤﺎد
اردﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اردﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺎراﺛﻮﻧﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻠﻜﺔ راﻧﻴﺎ

ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ

اﻟﺼﻨﺪوق اردﻧﻲ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻗﺮى
اﻃﻔﺎل
)(SOS

ﻣﺘﺤﻒ
اﻃﻔﺎل

ﻣﺮﻛﺰ
ﻫﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻛﻴﻨﻐﺰ
أﻛﺎدﻳﻤﻲ

إﻧﺠﺎز

ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺠﻮد
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن

داﺋﺮة اﻟﺴﻴﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺰ
اﺳﻌﺎف
اﻟﺠﻮي
اردﻧﻲ

ﺑﻨﻚ
اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺨﻴﺮي

ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻦ ﻃﻼل
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الملحقــات

ملحــق (أ) :أبعــاد التقريــر

GRI 102-46

مبادئ تعريف محتوى التقرير
فــي إعدادنــا لتقريــر االســتدامة  2017قمنــا با ّتبــاع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،حيــث كانــت هــذه المعاييــر هــي المبــادئ
التــي ســاعدت علــى تعريــف محتــوى التقريــر وتحديــد إنجــازات البنــك فــي العــام الماضــي .ويتطــرّ ق هــذا التقريــر إلــى أدائنــا فــي مختلــف
المحــاور المتع ّلقــة بالجهــات ذات العالقــة واســتراتيجية االســتدامة ضمــن خمســة محــاور رئيســية وبــذات األهم ّيــة لعمليــة االســتدامة.
كمــا قمنــا بتحديــد مؤشــرات رئيســية لــأداء وأهــداف تنــدرج تحــت كل محــور مــن المحــاور الخمســة الرئيســية ،لنتمكــن مــن ترتيــب
أولوياتنــا وقيــاس أدائنــا فــي الوصــول إلــى االســتدامة.
المهمــة المتع ّلقــة بأثرنــا االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي،
األهم ّيــة النســبية :نؤمــن بأننــا قــد أخذنــا بعيــن االعتبــار جميــع المواضيــع
ّ
بمــا فيهــا تلــك العناصــر التــي قــد تؤثــر فــي تقييــم وقــرارات الجهــات ذات العالقــة .ويشــمل ذلــك القضايــا المتع ّلقــة بأقســامنا الداخليــة
ـم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل شــركائنا ،إضافـ ً
ـة إلــى مبــادئ وتوجيهــات
والقضايــا التــي ُطرحــت مــن ِقبــل الجهــات ذات العالقــة وتلــك التــي تـ ّ
معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
ّ
ويلخــص هــذا التقريــر أداء البنــك العربــي
الشــمولية والقيــود :يســعى البنــك العربــي فــي األردن إلــى إعــداد تقريــر شــامل ومتكامــل.
ّ
ويغطــي هــذا التقريــر جميــع عمليــات البنــك العربــي فــي األردن فقــط،
للعــام  ،2017بانتهــاء الســنة الماليــة فــي  31كانــون األول .2017
دون التطــرّ ق إلــى عملياتــه فــي البلــدان األخــرى .وفــي بعــض الحــاالت ،اســتخدمت معلومــات البنــك العربــي ش م ع والمجموعــة عوضــً
الخاصــة بــاألردن ،تماشــيًا مــع سياســات البنــك فــي إعــداد التقاريــر.
عــن المعلومــات
ّ
إشــراك الجهــات ذات العالقــة :نؤمــن بأننــا قــد قمنــا بتحديــد جميــع الجهــات ذات العالقــة الرئيســية ،كمــا قمنــا بتحديــد قنــوات
ّ
وتتلخــص اســتجابتنا لقضاياهــم فــي هــذا التقريــر عــن طريــق
التواصــل معهــم ودمــج قضاياهــم فــي عمليــة تقييــم األهميــة النســبية.
كل مــن هــذه القضايــا.
تحديــد المنهــج الم ّتبــع فــي التعامــل مــع ٍ
بناء على السياقات المحلية واإلقليمية ،باإلضافة إلى أنماط االستدامة العالمية.
سياق االستدامة :قمنا بتحديد سياق االستدامة ً

مبادئ تحديد جودة التقرير
ـأن هــذا التقريــر يعكــس الجوانــب اإليجابيــة مــن أدائنــا ،إضافـ ً
التــوازن :نطمــح إلــى إعــداد التقاريــر بشــفافية ،ونؤمــن بـ ّ
ـة إلــى تلــك التــي
تحتــاج إلــى التحســين.
ـاء علــى ّ
توفــر المعلومــات لدينــا ،قمنــا بعقــد مقارنــات ســنوية تتــاءم مــع بروتوكــول مؤشــر المبــادرة العالميــة إلعــداد
المقارنــة :بنـ ً
التقاريــر ،بهــدف تســهيل مقارنــة تقريرنــا بنتائــج قرنائنــا العامليــن فــي مجــال الخدمــات أو الشــركات األخــرى التــي تمــارس عمليــات
ّ
ـات وأنظمــة مســتحدثة..
االســتدامة .كمــا
تتوفــر المزيــد مــن التفاصيــل والشــروحات فــي حــال وجــود مقاييــس إضافيــة أو ا ّتبــاع منهج ّيـ ٍ
ّ
ّ
الدقــة القصــوى فــي إعــداد تقاريرنــا ،بمــا فــي ذلــك توفيــر معلومــات دقيقــة ومعتمــدة وتحديد
الدقــة والوضــوح :نطمــح إلــى تحقيــق
ّ
ـب جهودنــا فــي تقديــم
ـ
نص
ـن
ـ
فنح
األردن،
ـي
ـ
ف
ـبيًا
ـ
نس
ـد
ـ
جدي
ـوم
ـ
مفه
ـتدامة
ـ
االس
أن
ـا
ـ
وبم
ـا.
ـ
لمعلوماتن
ـرى
ـ
األخ
دات
ـد
ـ
والمح
ـرات
ـ
التقدي
ٌ
ّ
ّ
ـات إرشــادية وســياقية لتســهيل فهــم محتــوى التقريــر لقرّ ائنــا .وقــد عملنــا علــى مالءمــة احتياجــات جميــع فئــات القــرّ اء ،حيــث
معلومـ ٍ
ـة واسـ ً
أن تقريرنــا يســتهدف فئـ ً
ـعة مــن الجهــات ذات العالقــة.
تقنيــات المصداقيــة وتقنيــات قيــاس البيانــات :قمنــا باســتخدام أنظمــة إدارة وتتبــع المعلومــات المتعــارف عليهــا فــي إصــدار
الخاصــة بالبنــك العربــي .ولكننــا قمنــا فــي بعــض الحــاالت بتعديــل منهجيتنــا فــي التتبــع والقيــاس تماشــيًا مــع أفضــل المعاييــر
البيانــات
ّ
الدقــة (للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى مراجعــة ملحــق “ج”) ،حيــث ّ
ّ
تمثــل المعلومــات المطروحــة أقصى
العالميــة ولضمــان المزيــد مــن
ـم حســاب معــدالت انبعاثــات
حــدود فهمنــا لتأثيرنــا .وقــد قمنــا بتوســعة محــاور القيــاس فــي بعــض األحيــان كمــا ذكرنــا ســابقًا ،كمــا تـ ّ
الخاصــة بــاألردن ،ولتتماشــى كذلــك
المعدلــة لتتوافــق مــع عوامــل االنبعــاث
الغــازات الدفيئــة باســتخدام آلــة حســاب الغــازات الدفيئــة
ّ
ّ
مــع بروتوكــول الغــازات الدفيئــة.
طرف آخر.
يتم تدقيق هذا التقرير من ِقبل أي جهةٍ أو
ٍ
التدقيق :لم ّ
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ملحــق (ب) :خطــوات األهميــة النســبية والمحــددات

GRI 102-46

خطوات األهمية النسبية
المهمــة
فــي عــام  ،2017عملنــا علــى تحســين خطــوات األهميــة النســبية عــن طريــق إجــراء المزيــد مــن البحــوث أثنــاء التعــرّ ف علــى القضايــا
ّ
ّ
موضــح أدنــاه) ،وصنــع أداةٍ لتطبيــق منهجيــة األولويــات والتحــاور مــع الجهــات الداخليــة ذات العالقــة بهــذا الخصــوص .وقــد
(كمــا هــو
ّ
(الموضــح فــي صفحــة  12مــن هــذا التقريــر) والــذي ّ
ّ
يوفــر المزيــد مــن التفاصيــل حــول
مخطــط األهميــة النســبية
أدّ ى ذلــك إلــى تشــكيل
مهمــة ،والقضايــا األقــل أهم ّيــة .ويرفــق فــي
تصنيــف القضايــا وفــق األولويــة إلــى ثــاث مجموعــات :قضايــا فــي غايــة األهم ّيــة ،قضايــا
ّ
األســفل وصـ ٌ
ـف لـ ّ
ـكل خطــوةٍ مــن خطــوات تحديــد األهميــة النســبية ،والمتوائمــة مــع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.

الخطوة األولى :التحديد

ـث يحتــوي علــى تحقيــق داخلــي
بهــدف وضــع قائمــة مــن المواضيــع المطروحــة ،عمــل فريــق إدارة االســتدامة فــي البنــك علــى إجــراء بحـ ٍ
مفصــل لضمــان تحديــد أهــم المواضيــع المتع ّلقــة بأعمــال البنــك ومحــاور دعــم الشــركات .كمــا يشــتمل علــى جمــع التقييمــات
ّ
المهمــة بالنســبة لقطــاع الخدمــات الماليــة ،كالمنتــدى االقتصــادي العالمــي والمبــادرة العالميــة إلعــداد
ـتدامة
ـ
االس
ـا
ـ
لقضاي
ـة
ـ
الخارجي
ّ
التقاريــر ومجلــس معاييــر محاســبة االســتدامة ( ،)SASBإضافـ ً
ـة إلــى إدراكنــا الخــاص للقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المتع ّلقــة
بــاألردن .وإلكمــال هــذه الخطــوة ،قمنــا بتحديــد عــددٍ مــن الموضوعــات المطروحــة ثــم اختيــار األنســب منهــا وتصنيفهــا إلــى خمســة
محــاور رئيســية .وكانــت هــذه القائمــة هــي نقطــة االنطــاق نحــو تنفيــذ الخطــوة الثانيــة إلعــداد التقريــر.

الخطوة الثانية :تحديد األولويات

كل مــن الموضوعــات المقترحــة فــي الخطــوة األولــى .وتطــرح هــذه األداة
قمنــا بتطويــر أداةٍ مــن شــأنها أن تســاعد فــي قيــاس أهميــة ٍ
بنــاء علــى محوريــن أساســيين همــا :أهميتهــا لقــرارات البنــك العربــي االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة المتع ّلقــة
أهميــة المواضيــع
ً
ّ
ّ
ممثلــي االســتدامة فــي البنــك مــن
عــاوة علــى ذلــك ،فقــد قمنــا بالتواصــل مــع
باألعمــال ،وأهميتهــا بالنســبة للجهــات ذات العالقــة.
ّ
ـتبيان يهــدف إلــى تصنيــف المواضيــع حســب أولويتهــا ،حيــث ُطلــب مــن ّ
ممثــل تصنيــف أهميــة كل موضــوع بالنســبة للبنــك
كل
خــال اسـ
ٍ
ـم إدراج
ـم التصنيــف علــى مقيــاس مــن  1إلــى  ،10حيــث تمثــل الدرجــة  10أعلــى درجــات األهميــة .بعــد ذلــك ،تـ ّ
وللجهــات ذات األهميــة ،ويتـ ّ
ـم حســاب متوســط المعــدالت لـ ّ
ّ
مخطــط
ـكل قضيــةٍ مــن القضايــا المطروحــة ،وعرضهــا علــى
هــذه القيــم فــي األداة المســتحدثة ليتـ ّ
ً
ً
ّ
ّ
تصنيفــات
األهميــة النســبية (يرجــى مراجعــة الصفحــة  12مــن هــذا التقريــر) .ويعــرض المخطــط  29قضيــة متعلقــة باالســتدامة فــي
ٍ
متباينــةٍ بيــن األهميــة الدنيــا والوســطى والقصــوى.

الخطوة الثالثة :المصادقة

ـم القضايــا التــي
تمــت مراجعــة نتائــج الخطــوة الثانيــة والموافقــة عليهــا مــن قبــل فريــق دائــرة االســتدامة فــي البنــك ،وقــد أدرجنــا أهـ ّ
ّ
يتعامــل معهــا البنــك فــي صفحــة .73

الخطوة الرابعة :المراجعة

ّ
المتغيــرة ،وبالتالــي تغيّــر أهميــة القضايــا المطروحــة ألعمالنــا وللجهــات ذات العالقــة .لذلــك ،نســتقبل ردود
نــدرك طبيعــة االســتدامة
الجهــات ذات العالقــة خــال عــام  ،2018بهــدف أخــذ مالحظاتهــم بعيــن االعتبــار عنــد تنفيــذ عمليــات األهميــة النســبية لتقريــر االســتدامة
العــام المقبــل ،لــذا نســتقبل اقتراحاتكــم ومالحظاتكــم حــول تقريــر هــذه الســنة علــى البريــد اإللكترونــي الــذي يحمــل عنــوان:
.Together@arabbank.com.jo
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محددات القضايا ذات األهمية النسبية
المحور الرئيسي

أثرنا :دعم عمالئنا
من أجل تحقيق
طموحاتهم

القضايا الم ّتصلة

محددات المحاور
ّ
الموظفون

العمالء

تجربة ورضا العمالء

•

•

تمكين
ّ
الموظفين

المجتمع

•

سهولة الوصول إلى المنتجات
والخدمات

•

•

•

خصوصيّة العميل وأمن البيانات

•

•

•

•

شفافية التواصل مع العمالء

•

•

•

•

•

•

•

دمج المعايير البيئية واالجتماعية
والحاكمية

•

التعاون
المجتمعي

•

الشمول المالي

•

•

الثقافة المالية

•

•

•

تنوع وتساوي الفرص

•

•

•

مزايا تنافسية

•

•

•

ّ
الموظفين
رفاهية

•

التواصل مع الموظفين

•

التدريب والتطوير

•
•

•

•

•

ممارسات وثقافة التعامل مع
المخاطر

•

•

السلوك المسؤول واألخالقي

•

•

عمليّات مكافحة الفساد

•

•

•

االمتثال للمعايير والقانون

•

•

•

رقمنة العمليات

•

•

•

اإلفصاحات الشفافة عن األداء

الوصول إلى
النظام األمثل

•
•

الحاكميّة والمساءلة

تقارير شفافة

البيئة

الحكومات

المورّدون

المساهمون

•

توفير منتجات وخدمات مستدامة

التمويل
المسؤول

GRI 102-46

•

انبعاثات الغازات الدفيئة

•

استهالك المواد

•

•

استهالك المياه

•

•

استهالك الطاقة

•

إدارة تأثير سلسلة اإلمدادات

•

دعم المجتمع المحلي

•

•

التواصل مع المؤسسات
المجتمعية

•

•

•
•
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ومنهجيــة
ملحــق (ج) :التصريحــات المعــاد صياغتهــا
ّ
GRI 102-48
الحســاب
التصريحات المعاد صياغتها حول اإلفصاحات
أرقام التطوع

السابقة في تقييم وتقرير أثرنا في المجتمع من خالل مؤشرات التطوع والمؤشرات ذات العالقة .وفي
لقد بذلنا جهودنا في السنوات ّ
ّ
الدقة في تقاريرنا عن مؤشرات تطوع موظفينا التي
العام  ،2017قمنا بتعديل منهجية الحساب لهذه المؤشرات لضمان المزيد من
ٌ
تعديل في مؤشرات عدد ساعات التطوع وعدد المتطوعين وعدد النشاطات التطوعية،
تترك أثرًا في المجتمع .ونتج عن هذه المراجعة
باإلضافة إلى عدد المستفيدين.

معدالت الدوران
ّ

ّ
الموظف وجنسه وعمره تماشيا مع المنهجيات المتبعة وفقًا للمعايير
معدالت الدوران على صعيد مستوى
تم تعديل منهجية حساب
ّ
ّ
ّ
ّ
الدوران وفق إجمالي عدد الموظفين ،الموظفين
تم حساب
معدالت ّ
ّ
العالمية إلعداد تقارير االستدامة .وبحسب المنهجية الجديدةّ ،
لكل فئة ،ك ًّلًا على ِحدة بد ً
ال من العدد الكلي للموظفين.

الدفيئة
منهجية حساب انبعاثات الغازات ّ
ّ

ّ
ويلخص
في العام  ،2017استمر البنك بالعمل بعوامل االنبعاث المتناسبة مع منهجية بروتوكول غازات الدفيئة (،)GHG Protocol
الجدول التالي مصادر عوامل االنبعاث.

المحور

مصدر األداة

األداة
المحور األول

ّ
التنقل
وقود

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن مصــادر النقــل أو الحركــة V 2.6
(مايــو )2015

بروتوكول الغازات الدفيئة

االستهالك الثابت

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن مصــادر االحتــراق الثابتــة V 4.1
(مايــو )2015

بروتوكول الغازات الدفيئة

المحور الثاني
الكهرباء المشتراة

انبعاثات الغازات الدفيئة من الكهرباء المشتراة
( V 4.8مايــو ( - )2015عوامــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي األردن بروتوكول الغازات الدفيئة

خــال عــام 2012
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ملحق (د) :فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير
ـم إعــداد هــذا التقريــر بالتوافــق مــع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
لقــد تـ ّ
وفقــً للخيــار الشــامل ،ويشــير مؤشــر محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
أدنــاه إلــى إفصاحــات التقريــر ومــكان وجــود المعلومــات فــي هــذا التقريــر.
معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :101األسس

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :101األسس

اإلفصاح العام

اإلفصاح العام

الملف التنظيمي

المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير :102
اإلفصاحات
العامة 2016

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

102-1

p. 2, 5

102-2

p. 7

102-3

p. 5

102-4

p. 5

102-5

p. 6

102-6

p. 5

102-7

 ،29 ،8 ،6 ،5التقرير السنوي 2017

102-8

p. 29-30

102-9

p. 52

102-10

 p. 114-115التقرير السنوي للعام 2017

102-11

p. 23

102-12

p. 14, 15, 39, 40, 42, 72

102-13

p. 24
االستراتيجية

102-14

p. 4

102-15

p. 11-14, 16

الحاكمية (تابع(

المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير :102
اإلفصاحات
العامة 2016

102-26

 38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-27

 38التقرير السنوي ( 30-43قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-28

 38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-29

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-30

 ،44 ،43التقرير السنوي للعام 2017
(قسم إدارة المخاطر)

102-31

p. 38

102-32

p. 48

102-33

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-34

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)
لم يتم اإلفصاح عن عدد وطبيعة
المخاطر ،حيث تندرج بعض
المعلومات تحت قيود السرية

102-35

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-36

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-37

 ،38التقرير السنوي (قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-38

معدل
لم يتم اإلفصاح عن
ّ
التعويضات ،حيث تندرج بعض
المعلومات تحت قيود السرية

األخالقيات والنزاهة
102-16

p. 13, 40
تقرير االستدامة لعام )10( 2014

102-17

p. 40, 44

102-18

 ،38التقرير السنوي (قسم التوجيهات الحاكمية
للشركات)

102-19

 ،14التقرير السنوي (قسم التوجيهات الحاكمية
للشركات)

102-20

p. 14

102-21

p. 11, 12, 14, 79

102-22

 ،38التقرير السنوي للعام )p.31-43( 2017

102-23

 ،38التقرير السنوي ()31

102-24

p. 38

102-25

 ،38التقرير السنوي (قسم التوجيهات الحاكمية
للشركات)

الحاكمية

102-39

لم يتم اإلفصاح عن إجمالي
التعويضات السنوية ،حيث تندرج
بعض المعلومات تحت قيود السرية
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :101األسس

المهمة
المحاور
ّ

اإلفصاح العام

جدول المعايير االقتصادية  200للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

التواصل مع الجهات ذات العالقة
102-40

p. 11

األداء االقتصادي
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :103
منهجية اإلدارة
2016

امتثا ً
ال لإلجراءات الداخلية ،يطالب كل موظف
بإبالغ مديره ومدير الموارد البشرية عما إذا كان
عضوًا في أي اتحاد.
102-41

المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير :102
اإلفصاحات
العامة 2016

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

ليس لدى البنك نظام لتتبع معدل إجمالي
ّ
الموظفين المشمولين في عقود العمل
الجماعية.

102-42

p. 11

102-43

p. 11

102-44

p. 11, 12, 13
ممارسات إعداد التقارير

102-45

 ،2يحتوي التقرير السنوي لعام  2016على جميع
المعلومات المالية لمجموعة البنك العربي والبنك
العربي ش م ع ()p. 22-24, 86, 88-91

102-46

p. 12, 69, 70, 71

102-47

p. 12

102-48

p. 72

102-49

p. 12

102-50

p. 2

102-51

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2016

102-52

p. 69

102-53

p. 70

102-54

p. 2, 73

102-55

p. 73-77

102-56

يتم التأكيد على تقرير االستدامة من قبل أي
لم ّ
جهة خارجية

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :201
األداء االقتصادي
2016

103-1

p. 70-71

103-2

p. 16, 22-25, 32

103-3

p. 16, 22-25, 32

201-1

 ،16 ,6التقرير السنوي للعام
2017

201-2

p. 22-25

201-3

 ،32يقوم البنك بدفع ما قيمته
 %14.25من الضمان االجتماعي
للموظفين المشمولين في
خطة التقاعد

201-4

لم يتم ّ
تلقي المساعدة من
الحكومة

التواجد في السوق
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :103
منهجية اإلدارة
2016
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :202
التواجد في السوق
2016

103-1

p. 70-71

103-2

p. 27, 32

103-3

p. 27, 32

202-1

32

202-2

p. 29

التأثيرات االقتصادية غير المباشرة
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :103
منهجية اإلدارة
2016
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :203
التأثير االقتصادي
غير المباشر 2016

103-1

p. 70-71

103-2

p. 24, 52-67

103-3

p. 24, 52-67

203-1

24
يتم قياس مدى التأثير بعد.
لم ّ

203-2

p. 52-67

ممارسات الشراء
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :103
منهجية اإلدارة
2016
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :204
ممارسات الشراء

103-1

p. 70-71

103-2

p. 52

103-3

p. 52
P.52
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة
والشروحات

المحاور المهمة

المحاور المهمة

جدول المعايير االقتصادية  200للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

جدول المعايير البيئية  300للمبادرة العالمية إلعداد التقارير
(تابع)

مكافحة الفساد

المياه

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 37, 39-44

إلعداد التقرير :103

103-2

p. 45, 50

103-3

p. 37, 39-44

103-3

p. 45, 50

منهجية اإلدارة
2016
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :205
مكافحة الفساد
2016

205-1

 ,39-44تم تقييم جميع العمليات للتأكد من
أمنها من المخاطر المتعلقة بالفساد

205-2

p. 43

205-3

لم يكن هنالك أي حوادث متعلقة بالفساد

سلوكيات محاربة المنافسة
المبادرة العالمية

103-1

إلعداد التقارير :103
منهجية اإلدارة

103-2

p. 40-41

2016

103-3

p. 40-41

إلعداد التقارير :206
سلوكيات محاربة

206-1

منهجية اإلدارة
2016

303-1

ال تحركات قانونية لمحاربة الفساد أو انتهاكات
الثقة في األردن خالل فترة إعداد التقرير

303-3

ال يقوم البنك بإعادة
استخدام أو تدوير المياه

المياه 2016

p. 70-71

المبادرة العالمية

303-2

يتم توفير المياه من
ّ
قبل الشركة المسؤولة
ومزوّ دي الخدمات الخاصة.
وليس ذلك باألهمية حيث
أننا نعمل ضمن قطاع
الخدمات.

المبادرة العالمية
إلعداد التقرير :303

p. 50

االنبعاثات
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :103

103-1

p. 70-71

103-2

p. 45, 51

منهجية اإلدارة
103-3

p. 45, 51, 72

جدول المعايير البيئية  300للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

305-1

p. 51, 72

الطاقة

305-2

p. 51, 72

305-3

ال يقوم البنك بمتابعة
انبعاثات المحور الثالث في
الوقت الحالي

305-4

p. 51
p. 51
ال يقوم البنك بتوليد المواد
المستنفدة لألوزون بسبب
طبيعة عمله

المنافسة 2016

2016

المبادرة العالمية

103-1

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 45, 48-49

2016

103-3

p. 45, 48-49

302-1

p. 48-49

305-5

لم يتم اإلفصاح عن السفر المتع ّلق باألعمال
حيث
ال يمتلك البنك النظام المناسب لحساب هذه
األرقام بدقة

305-6

منهجية اإلدارة

302-2

p. 70-71
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :305
االنبعاثات 2016

305-7

االمتثال البيئي

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :302

302-3

p. 48-49

الطاقة 2016

المبادرة العالمية

103-1

302-4

p. 48-49

إلعداد التقارير :103

103-2

302-5

p.46-47
معدالت االنخفاض
ال تتوفر لدينا أرقام
ّ

منهجية اإلدارة
2016

103-3

p. 70-71
p. 45-52
p. 45-52

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :307
االمتثال البيئي

307-1

ال غرامات مالية أو غير مالية

2016
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة
والشروحات

المحاور المهمة

المحاور المهمة

جدول المعايير البيئية  300للمبادرة العالمية إلعداد التقارير (تابع)

جدول المعايير االجتماعية  400للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

التقييم البيئي للمورّدين

تنوّ ع تكافؤ الفرص

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 45, 50

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 31

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 50

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 31

المبادرة العالمية

308-1

p. 50

المبادرة العالمية

405-1

p. 31, 38

إلعداد التقارير :308
التقييم البيئي

308-2

إلعداد التقارير :405
تنوّ ع وتكافؤ الفرص

405-2

p. 50

للمورّدين 2016

بقي الراتب األساسي للرجال
والنساء متساويًا ()1:1

محاربة التمييز

جدول المعايير االجتماعية  400للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 30, 50

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 30, 50

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 28-34

منهجية اإلدارة 2016

المبادرة العالمية

103-3

p. 28-34

إلعداد التقارير :406

المبادرة العالمية

401-1

p. 30, 34

محاربة التمييز 2016

إلعداد التقارير :401

401-2

p. 35

التوظيف 2016

401-3

p. 31

التوظيف

406-1

لم يكن هناك أي حوادث
متع ّلقة بالتمييز خالل فترة
إعداد التقرير.

عمالة األطفال
المبادرة العالمية

103-1

p. 32

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 30, 50

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 30, 50

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 35-36

المبادرة العالمية

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 35-36

إلعداد التقارير :408

المبادرة العالمية

404-1

p. 35-36

عمالة األطفال 2016

إلعداد التقارير :404
التدريب والتعليم

404-2

p. 35-36

404-3

p. 33

التدريب والتعليم

2016

408-1

ّ ,30-50
إن خطورة عمالة
ٌ
قليلة للغاية في
األطفال
قطاعنا

العمالة اإلجبارية أو القسرية
المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 44, 45, 59

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 44, 45, 59

إلعداد التقارير :409
العمالة اإلجبارية

409-1

المبادرة العالمية

2016

p. 30, 40, 50
ّ
إن خطورة العمالة اإلجبارية
ٌ
قليلة للغاية في
أو القسرية
قطاعنا
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات
المحاور المهمة

جدول المعايير االجتماعية  400للمبادرة العالمية إلعداد التقارير (تابع)
المجتمعات المحلية
المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 52-67

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 52-67

413-1

p. 52-67

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :413
المجتمعات المحلية

413-2

لم يتم التعرّ ف على أي تأثيرات سلبية.

2016
التقييم االجتماعي للمزوّ دين
المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 50

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 50

المبادرة العالمية

414-1

p. 50

التقييم االجتماعي

414-2

 ، 50لم يكن هناك أي تأثيرات سلبية على المجتمع
بفعل سلسلة اإلمدادات.

إلعداد التقارير :414
للمورّدين 2016

التسويق والتصنيف
المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 20

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 20

المبادرة العالمية

417-1

p. 20

إلعداد التقارير :417

417-2

التسويق والتصنيف
2016

417-3

لم يتم التبليغ عن أي حوادث متع ّلقة بعدم االمتثال
في .2017
خصوصية العميل

المبادرة العالمية

103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 20

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 20

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :418
خصوصية العميل

418-1

لم يتم تسجيل أي شكاوى مثبّتة حول خرق بنود
خصوصية العميل أو فقدان معلوماته.

2016
االمتثال االجتماعي واالقتصادي
103-1

p. 70-71

إلعداد التقارير :103

103-2

p. 23, 40-44

منهجية اإلدارة 2016

103-3

p. 23, 40-44

المبادرة العالمية

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :419
االمتثال االجتماعي

419-1

لم يتم اإلبالغ عن أي حوادث عدم امتثال في عام
.2017

االقتصادي 2016
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