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تقرير االستدامة للعام 2018

حول هذا التقرير
يقــوم هــذا التقريــر بتســليط الضــوء علــى نهجنــا فــي تطبيــق
االســتدامة فــي نشــاطاتنا مــن خــال توفيــر المعلومــات عــن
منجزاتنــا والتزاماتنــا االجتماعيــة والبيئيــة والحاكميــة حتــى تاريــخ
 31كانــون األول للعــام  .2018حيــث تــم التركيــز فــي هــذا التقريــر
علــى الجوانــب األكثــر أهميــة والتــي تــم تحديدهــا مــن خــال
تقييــم المواضيــع األكثــر أهميــة والــذي قمنــا بهــا هــذا العــام
(للمزيــد أنظــر للصفحــة .)11
تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــً لمبــادئ إعــداد تقاريــر االســتدامة
الصــادرة عــن المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( )GRIوالتــي
تعتمــد علــى الخيــار الشــامل .كمــا أرســلت النســخة اإلنجليزيــة
مــن التقريــر إلــى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( ،)GRIوالتــي
صحــة مواقــع إفصاحــات األهميــة النســبية (GRI
أكــدت بدورهــا
َ
.)102-40 to 102-49

يغطــي هــذا التقريــر المعلومــات واألنشــطة المتع َلقــة بعمليَات
البنــك العربــي فــي األردن ،والــذي يمثِل ســوق العمليَات الرئيســي
يقــدم التقريــر
للبنــك العربــي ش م ع .وفــي بعــض الحــاالت،
َ
معلومــات تتع َلــق بعمليــات مجموعــة البنــك العربــي والبنــك
العربــي ش م ع عوضــً عــن معلومــات عمليَاتنــا فــي األردن
وذلــك تماشــيًا مــع متط َلبــات سياســات إعــداد التقاريــر التــي
نعتمدهــا فــي البنــك .وقــد قمنــا بإضافــة اســتجابتنا ألهــداف
التنميــة المســتدامة.
GRI 102-45
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كلمة المدير العام التنفيذي
تحية طيَبة وبعد،
اليــوم نصــدر تقريرنــا التاســع لالســتدامة والــذي نعــرض مــن
خاللــه اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا علــى صعيــد االســتدامة
بمفهومهــا المؤسســي الشــامل والــذي يتضمــن جهــود خدمــة
وتمكيــن عمالئنــا ،وتوفيــر الفرصــة لموظفينــا ليحققــوا أعلــى
إمكاناتهــم ،واالســتثمار فــي بنــاء مجتمعنــا ،وتحقيــق األثــر
البيئــي واالجتماعــي اإليجابــي ،باإلضافــة إلــى تبنــي اإلبتــكار
لتحقيــق مســتقبل مســتدام.
فــي هــذا التقريــر ،نقــوم بتقديــم أبــرز إنجازاتنــا مــن خــال
مجموعــة مــن مؤشــرات االســتدامة والتــي نقــوم بتتبعهــا
ونشــرها بشــكل ســنوي كوســيلة لقيــاس وتقييــم أثرنــا .حيــث
عــدة إنجــازات ملحوظــة فــي تحقيــق
شــهد العــام 2018
َ
أهــداف االســتدامة للبنــك .فعلــى الصعيــد االجتماعــي ،قمنــا
بزيــادة مســاهماتنا المجتمعيــة لتصــل إلــى  25.4مليــون دوالر،
ً
ممثلــة مــا نســبته  %3.3مــن أربــاح البنــك قبــل الضرائــب .وقــد
شــملت اســتثماراتنا المجتمعيــة التبرعــات والرعايــات ،إضافــة إلــى
المبــادرات واألنشــطة المجتمعيــة بمــا فيهــا البرامــج التــي تقــوم
بهــا مؤسســة عبدالحميــد شــومان.
كمــا اســتمر موظفونــا بالمشــاركة فــي البرامــج المجتمعيــة
التــي ندعمهــا مــن خــال التطــوع ،والــذي يعمــل علــى تعظيــم
األثــر االجتماعــي لهــذه البرامــج محدثــً أثــرًا إيجابيــً فــي حيــاة
أكثــر مــن  260,000مســتفيد مــن مختلــف محافظــات وقــرى
المملكــة .حيــث قــام متطوعونــا بالمســاهمة بمــا يزيــد عــن
 3,400ســاعة تطــوع مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج
المجتمعيــة الهادفــة.
وفــي المجــال البيئــي ،يســلط التقريــر الضــوء علــى إنجازاتنــا فــي
تقليــل أثرنــا البيئــي مــن خــال تركيزنــا علــى تقليــل اســتهالك
الــورق المترتــب علــى عملياتنــا الداخليــة وكذلــك اإلســتهالك
الناجــم عــن تعامــات عمالئنــا .كمــا نفتخــر بأثــر جهودنــا

البيئيــة والتــي أســهمت فــي تقليــل اســتهالكنا للطاقــة
واالنبعاثــات الناتجــة عنهــا بمقــدار  .%5.3وباعتبارنــا المؤسســة
المصرفيــة األكبــر فــي المملكــة فإننــا نعــي أهميــة دورنــا
فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيّــة الصديقــة للبيئــة ،والتــي
تهــدف إلــى دعــم جهــود المحافظــة علــى البيئــة وتوســيع
نطــاق اســتخدام الطاقــة النظيفــة فــي األردن ،حيــث ســاهمت
جهودنــا فــي هــذا المجــال بإضافــة مــا يقــارب  740ميغــا واط
المتجــددة والتــي تضــخ فــي الشــبكة الكهربائيــة
مــن الطاقــة
َ
األردنيــة باإلضافــة إلــى تحقيــق خفــض بحــدود  905,000طــن
فــي إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.
إن القطــاع المالــي بــات يشــهد تغيــرات مضطــردة بفعــل
التكنولوجيــا الرقميــة ،والتــي تحــدث بدورهــا تغييــرات جذريــة
فــي طريقــة اســتحداث القيمــة المضافــة للخدمــات والمنتجــات
الماليــة ،بحيــث أصبــح اإلبتــكار أحــد المحــركات األساســية فــي
القطــاع .إن رؤيتنــا تتمثــل بــأن نســتمر فــي تقديــم خدمــات
مميــزة لألجيــال الحاليــة والقادمــة مــن خــال تصميــم الخدمــات
والمنتجــات التــي تلبــي احتياجــات عمالئنــا ومتطلبــات حياتهــم
المتغيــرة .ولتحقيــق هــذه الرؤيــة ،فقــد قمنــا بتطويــر نهــج
شــمولي لإلبتــكار وتطويــر المنتجــات يعتمــد علــى نمــوذج عمــل
يبحــث ويســرَع ويعــزز اإلبتــكار الهــادف لخدمــة عمالئنــا.
فــي الختــام ،أود أن أؤكــد التزامنــا المســتمر نحــو إحــداث األثــر
اإليجابــي المطلــوب اقتصاديــً واجتماعيــً وبيئيــً مــن خــال
خدمــة عمالئنــا ومجتمعنــا اليــوم وفــي المســتقبل.

نعمة صباغ
المدير العام التنفيذي
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لمحة عن البنك العربي
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لمحة عن البنك العربي
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انتشارنا العالمي

فرعًا

عمــان ،األردن،
تأســس البنــك العربــي ،والــذي يتخــذ مــن َ
مقـرًا لــه في العــام  .1930وهو يمتلك حاليــً واحدة من
أكبــر الشــبكات المصرفيَة العرب َيــة العالميَة والتي تضم
مــا يزيــد عــن  600فــرع عبــر خمــس قــارات.

عبر

قارات

المنتجات والخدمات

تواجد البنك العربي

مجموعة الخدمات المصرفيَة لألفراد
تركــز مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد علــى تطويــر
الخدمــات والحلــول المصرفيــة التــي يقدمهــا لألفــراد عبــر
شــبكة فروعــه والقنــوات المصرفيــة المباشــرة محل َيــا واقليميــا.
حيــث يوفــر قطــاع الخدمــات المصرف َيــة لألفــراد باقــة متكاملــة
خصيصــً لتلبيــة قطاعــات مختلفــة مــن
مــن البرامــج
المصممــة ِ
َ
العمــاء عبــر مراحــل حياتهــم.
مجموعــة األعمــال المصرفيَــة للشــركات والمؤسســات
الماليَــة

%46.4
من موظفي البنك العربي
ش م ع متواجدون في
األردن

تديــر مجموعــة األعمــال المصرفيَــة للشــركات والمؤسســات
المال َيــة العالقــات المصرف َيــة مــع العمــاء مــن قطــاع الشــركات
والمؤسســات المال َيــة والجهــات الحكوميــة ،حيــث تقــدم لهــم
مجموعــة واســعة مــن الحلــول المصرفيــة المتميــزة.

79
فرعًا في األردن
(مع اإلدارة العامة)

دائرة الخزينة
تقــدم
تديــر دائــرة الخزينــة مخاطــر الســوق والســيولة ،كمــا
ِ
المشــورة وخدمــات التــداول لعمــاء البنــك عالميــا.
تواجد البنك العربي في األسواق والمراكز الماليَة
الرئيسية في العالم

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺳﻴﺪﻧﻲ

ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت

ﺟﻨﻴﻒ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

دﺑﻲ

ﺑﺎرﻳﺲ

ﻟﻨﺪن

4

مجموعة البنك العربي
تتأ َلــف مجموعــة البنــك العربي مــن الشــركة المســاهمة العامة
البنك العربي ش م ع والشــركة الشــقيقة البنك العربي سويســرا
المحــدود ،باإلضافــة إلــى الشــركات التابعــة والحليفــة .وتتــو َزع
عمليــات البنــك العربــي ش م ع فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الشــمالية ،حيــث تغطــي فروعه

كل مــن األردن ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والبحريــن ،والجزائــر،
والجمهوريــة اليمنيــة ،والمغــرب ،وســنغافورة ،وفلســطين،
وقطــر ،وكازاخســتان (مكتــب تمثيلــي) ،ولبنــان ،ومصــر ،والواليات
المتحــدة األمريكيــة (وكالــة نيويــورك) ،وجمهوريــة كوريــا
الجنوبيــة (مكتــب تمثيلــي) ،وســنغافورة ،والصيــن الشــعبية.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ش م ع

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪود –
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﻨــﻚ أوروﺑﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ش م ع – ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ش م ع – اردن
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
اﻟﻤﺤﺪودة – اﻟﺴﻮدان
ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ذ م م – اردن
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ
ذ م م – اردن
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﺮوب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
م خ م  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ

اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ – ﺗﻮﻧﺲ
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش م ع
– اردن
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﺳﻮرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ

ﺑﻨــﻚ ﻋُ ﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻋُ ﻤﺎن
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ – اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻟﺒﻨﺎن
ﺷــﺮﻛﺔ اﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ – ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ "ﺳﻮﻳﺴــﺮا" اﻟﻤﺤﺪود

إنجازاتنا باألرقام
حققــت مجموعــة البنــك العربــي اداءًا قويــً عــام  2018حيــث
بلغــت أربــاح المجموعــة الصافيــة بعــد الضرائــب والمخصصــات
 820.5مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام  2018مقارنــة
مــع  533مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام  2017فــي
حيــن بلغــت االربــاح قبــل الضرائــب  1.1مليــار دوالر امريكــي.
واســتطاعت المجموعــة تعزيــز قاعــدة رأس المــال لديهــا لتبلــغ
 8.7مليــار دوالر كمــا فــي كانــون االول  .2018كمــا ارتفــع العائــد
علــى حقــوق الملكيــة ليصــل الــى  .%9.5ونظــرا لهــذه النتائــج
الالفتــة فقــد أوصــى مجلــس إدارة البنــك العربــي بتوزيــع أربــاح
نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  %45للعــام .2018

 820.5مليون دوالر

األرباح بعد الضرائب والمخصصات

%9.5
العائد على حقوق الملكية

هــذا وقــد حققــت المجموعــة نمــوًا فــي صافــي األربــاح
التشــغيلية بنســبة  %8وذلــك بفضــل النمــو فــي صافــي الفوائــد
والعمــوالت المتأتيــة مــن األعمــال البنكيــة الرئيســية .كمــا
وحققــت المجموعــة نمــوًا فــي إجمالــي محفظــة التســهيالت
االئتمانيــة بنســبة  %3لتصــل إلــى  25.8مليــار دوالر أمريكــي ،فــي
حيــن ارتفعــت ودائــع العمــاء لتصــل  34.3مليــار دوالر أمريكــي.

 %8زيادة

في صافي األرباح التشغيلية

%75.2
إجمالي التسهيالت إلى الودائع

 8.7مليار دوالر
قاعدة رأس المال

%15.6
نسبة كفاية رأس المال
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الجوائز والتقدير

ﻣﺠﻠــﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ )(Global Finance
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
ا ﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻓﺮاد ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ا ردن
ا ﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﺎﺑﻠﺖ ﻓﻲ ا ردن
اﻟﺒﻨﻚ ا ﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت( ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ إدارة اﻟﻨﻘﺪ ﻋﺒﺮ ا¥ﻧﺘﺮﻧﺖ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼت ا ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وإدارة اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ا ردن
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﻋﺒﺮ ا¥ﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺠﻠــﺔ ذا ﺑﺎﻧﻜﺮ ) - (The Bankerاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺎﻳﻨﻨﺸــﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ)(Financial Times
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا ردن

ﻣﺠﻠــﺔ إﻳﻤﻴﺎ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ )(EMEA Finance
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼت ا ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا ردن

اﻟﺠﻮاﺋﺰ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

ﻣﺠﻠﺔ آﺳﻴﺎﻣﻮﻧﻲ )(Asiamoney
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا ردن

ﻣﺠﻠﺔ ﻳﻮروﻣﻮﻧﻲ )(Euromoney
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا ردن

والحاكمية
واالجتماعيــة
البيئيــة
تقديــر جهــود االســتدامة  -مؤشــر حوكمة لاللتزامــات
ّ
ّ
ّ
العربية
المؤسســية فــي الشــركات
ّ
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 بيئــي واجتماعــي وحاكمــي.
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 تقــدم ملحــوظ فــي االداء فــي مجــال االلتزامــات البيئيــة واالجتماعيــة والحاكميــة المؤسســية علــى مــدى الســنوات.
ـم تصنيــف البنــك العربــي فــي المرتبــة الخامســة.
وخــال العــام  ، 2018تـ ّ
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االستدامة في البنك العربي

انطالقــً مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المتزايــدة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي،
وإيمانــً مــن البنــك العربــي بقــدرة القطــاع المالي على التصــدي لهذه التحديــات ،أدرك البنــك العربي أهميّة
تبنــي منهــج شــمولي إلدارة االســتدامة فــي عملياته اليوميــة .حيث يحرص البنــك على تطوير اســتراتيجيته
الفعال والشــامل مع الجهــات ذات العالقــة ،األمر الذي يمكنــه من تحديد
لالســتدامة مــن خــال التواصــل
ّ
احتياجاتهــم وتلبيتهــا بمــا ينســجم مــع طبيعــة أعمالــه والتــي تتبنــى منهــج اســتدامة يهــدف إلــى خلــق
قيمــة مضافــة لمختلــف الجهــات ذات العالقــة.

7

مستقبل أفضل للجميع :استراتيجية
البنك العربي لالستدامة
وهــذا يمثــل محــاور االســتدامة الرئيســية لنــا وهــي :التمويــل
ّ
الموظفيــن ،والتقاريــر الشــفافة ،والوصــول
المســؤول ،وتمكيــن
إلــى النظــام األمثــل ،والتعــاون المجتمعــي.

تــم بنــاء اســتراتيجيتنا لالســتدامة ،والموضحــة فــي إطــار
لقــد ّ
االســتدامة للبنــك ،وفقــً "لقيمنــا" التــي يقــوم عليهــا “أساســنا”
والتــي تتمحــور حــول الممارســات المصرفيّــة والعمليّــات
المؤسســيّة المســتقرّ ة والراســخة ،مــع بــذل أقصــى الجهــود
ّ
لدمــج مفهــوم االســتدامة فــي العمليّــات األساســيّة للبنــك.

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
االقتصاديّــة واالجتماعيّــة والبيئيّــة المرجــوة وبشــكل يســهم
فــي تحقيــق درجــات أعلــى مــن التناغــم بيــن إدارة اعمــال البنــك
والنهــج االســتراتيجي لالســتدامة.

إن هــذه االســتراتيجية تدفعنــا لتبنــي أنشــطة وإجــراءات
فعالــة للمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي المجتمعــات وخلــق
قيمــة مضافــة تســهم فــي مواجهــة التحديــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيّــة المتناميــة للجهــات ذات العالقــة.
وبالتالــي فقــد قمنــا بتحديــد دورنــا فــي مجــال االســتدامة
والفائــدة المتأتيــة مــن دمــج الجوانــب االجتماعيّــة والبيئيّــة
واالقتصاديّــة واألخالقيّــة ضمــن اســتراتيجيّة عملياتنــا اليوميّــة.

GRI Indicators: 102-44
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االلتزام بأفضل الممارسات العالمية
ّ
للتأكــد
نحــرص علــى وضــع أهــداف اســتراتيجيّة لالســتدامة
مــن ّ
أن أعمالنــا اليوميــة تضيــف قيمــة لعمالئنــا ولموظفينــا
ّ
نحققــه علــى
والمجتمعــات والبيئــة مــن حولنــا ،إلــى جانــب مــا
صعيــد نتائجنــا الماليــة .حيــث تتماشــى اســتراتيجيّتنا الشــاملة
لالســتدامة مــع عــدد مــن المعاييــر العالميــة التــي تدعــم
األجنــدة الوطنيــة للتنميــة بمــا في ذلــك مبــادئ الميثــاق العالمي
لألمــم المتحــدة ( ،)UNGCوأهــداف التنميــة المســتدامة (.)SDGs
إضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن اســتراتيجيّتنا وإدارتنــا لالســتدامة تتوافــق
مــع نظــام أيــزو  26000لمعاييــر المســؤولية االجتماعيّــة.

وضمــن التــزام البنــك العربــي بإعــداد التقاريــر الشــفافة كمجــال
رئيســي ضمــن اســتراتيجية البنــك لالســتدامة ،يحــرص البنــك منــذ
عــام  2010علــى إصــدار تقاريــر اســتدامة ســنوية وفــق للمبــادئ
التوجيهيّــة للمبــادرة العالميّــة إلعــداد التقاريــر ( ،)GRIوهــي
المبــادئ األكثــر اعتمــادًا علــى مســتوى العالــم فيمــا يتعلــق
بإعــداد تقاريــر االســتدامة؛ حيــث قــام البنك خــال األعــوام الثالثة
الماضيــة بإعــداد التقاريــر وفقــً ألحــدث معاييــر إعــداد تقاريــر
االســتدامة الصــادرة عــن المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
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إضاءة

االستجابة لتحديات االستدامة
البنك العربي وأهداف التنمية المستدامة ()SDGs

ـم وضعهــا مــن
بدأنــا فــي العــام  2017بتحديــد مســاهمتنا تجــاه أهــداف التنميــة المســتدامة ،والتــي تمثــل  17هدفــً عالميــً تـ ّ
قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي العــام  2015لتكــون أســاس خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  .2030لقــد قمنــا
بتحديــد كيفيــة مســاهمة أنشــطتنا ونهجنــا لالســتدامة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال هــذ التقريــر بشــكل أكثــر
تفصيـ ً
ا .علــى الرغــم أن نشــاطاتنا تشــمل العديــد مــن أهــداف االســتدامة الـــ ،17إال أننــا نــورد فــي هــذا التقريــر فقــط األهــداف
التــي تســهم فيهــا أنشــطتنا بشــكل مباشــر ،وفقــً لمبــادئ التقريــر علــى أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تــم إصدارهــا مــن
قبــل المبــادرة العالم ّيــة إلعــداد التقاريــر ( )Global Reporting Initiativeومنظمــة الميثــاق العالمــي (.)Global Compact
 .1القضاء على الفقر

 .3الصحة الجيدة والرفاه

العمــل علــى مكافحــة الفقــر مــن خــال نشــاطات
البنــك المجتمعيــة بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر
الربحيــة.

التعــاون مــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح لتحســين
التغطيــة الطبيــة خصوصــً الفئــات األقــل حظــ َا ،مــع
التركيــز علــى مرضــى الســرطان .هــذا باإلضافــة إلــى
تشــجيع تبنــي موظفينــا للعــادات الصحيــة.

 .4التعليم الجيد
التعــاون مــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح
واالســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع
التعليــم فــي األردن وذلــك بهــدف تحقيــق أكبــر أثــر
فــي مخرجــات التعليــم ممــا يعــود بالنفــع علــى
ا لمجتمــع .

 .5المساواة بين الجنسين
يهــدف البنــك العربــي إلــى تعزيــز ثقافــةٍ تدعــم عمــل
اإلنــاث فــي البنــك حيــث نعمــل علــى جــذب وتطويــر
قــدرات موظفينــا مــن اإلنــاث وعــدم التســامح مــع أي
تمييــز علــى أســاس الجنــس.

 .7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
يقــوم البنــك باالســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة
البيئيــة فــي مجتمعنــا .هــذا باإلضافــة إلــى التركيــز
علــى كفــاءة العمليــات فــي جميــع أعمالنــا الداخليــة
والتــي تســهم فــي التقليــل مــن بصمتنــا البيئيــة
والتكاليــف المترتبــة عليهــا.

 .8العمل الالئق ونمو االقتصاد
َ
يمكنــه مــن تحقيــق األثــر
إن النمــو المســتدام للبنــك
اإليجابــي فــي المجتمــع ،كمــا يســتمر البنــك فــي دعــم
هــذا األثــر بشــكل مباشــر مــن خــال توظيــف وتدريــب
الموظفيــن المحلييــن ،باإلضافــة إلــى ممارســات الشــراء
المحليــة.

 .9الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية
يقــوم البنــك بدعــم االقتصــاد المحلــي مــن خــال
نشــاطاته الماليــة والمتضمنــة منتجاتــه المخصصــة
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــع التركيــز
علــى التكنولوجيــا الماليــة .هــذه النشــاطات ذات أثــر
إيجابــي علــى تحســين النشــاط الصناعــى المســتدام
والــذي يخلــق فــرص عمــل ألفــراد المجتمــع.

 .12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
يقــوم البنــك برفــع مســتوى الوعــي بأهميــة تطبيــق
االســتدامة فــي األعمــال ،هــذا باإلضافــة إلــى التــزام
البنــك بإصــدار تقاريــر االســتدامة بشــكل ســنوي لبيــان
جهــوده فــي تطبيــق االســتدامة فــي أعمالــه.

 .17تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة
العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة
يقــوم البنــك بدعــم جهــود مؤسســات المجتمــع
المدنــي التــي تحقــق التوظيــف وخلــق فــرص العمــل،
وذلــك تزامنــا مــع دعــم تطبيــق االســتدامة وإصــدار
تقاريــر االســتدامة فــي األردن.
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التواصل مع الجهات ذات العالقة

التركيز على األولويات

نلتــزم فــي البنــك العربــي بعمليــة تحديــد الجهــات ذات العالقــة
وطموحاتهــم والعمــل علــى تلبيتهــا باعتبارهــا ركنــً أساســيًا
فــي التوجــه االســتراتيجي لالســتدامة.

يتــم تحديــد أولوياتنــا فــي مواضيــع االســتدامة مــن خــال
النظــر إلــى المواضيــع االجتماعيــة والبيئيــة التــي حولنــا ،حيــث
نقــوم بعمــل تقييــم شــامل لقضايــا البنــك المهمــة والتــي
أهــم آثارنــا البيئيــة واالجتماعيــة والحاكميــة ،أو تلــك
تعكــس
ّ
التــي تؤثــر علــى تقييــم وقــرارات الجهــات ذات العالقــة الداخليــة
ّ
يمكننــا من
ـد ســواء .إن تحديــد هــذه القضايــا
والخارجيــة علــى حـ ٍ
فهــم طموحــات األطــراف ذات العالقــة وبالتالــي أن نكــون أكثــر
تركيــزا فــي المواضيــع التــي نعمــل عليهــا ضمــن اســتراتيجيتنا
لالســتدامة.

نعمــل فــي البنــك العربــي علــى متابعــة احتياجــات الجهــات ذات
العالقــة باســتمرار لنتمكــن مــن فهمهــا وتلبيتهــا .ومــن أجــل
ّ
"ممثلــي االســتدامة" فــي البنــك ،بالشــكل
ذلــك نقــوم بإشــراك
الفعــال
الــذي يســهم فــي تحســين قدراتنــا علــى التواصــل
ّ
وتحديــد أولويّــات الجهــات ذات العالقــة بمــا ينســجم مــع دور
البنــك وأولوياتــه ،مــع متابعــة آليــة تعامــل البنــك مــع هــذه
االحتياجــات مــن خــال األهــداف االســتراتيجيّة والمبــادرات التــي
ينفذهــا لهــذا الغــرض.

GRI Indicators: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ

لفهــم وتحديــد القضايــا ذات األولويــة للجهــات ذات العالقــة
والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى أعمالنــا ،نقــوم بعمــل تقييــم
ســنوي ،ففــي العــام
بشــكل
المهمــة
شــامل لقضايــا البنــك
ّ
ٍ
ّ
المهمــة ومراجعتهــا .حيــث كانــت
ـا
ـ
القضاي
 ،2018قمنــا بتحليــل
ّ
مخرجــات هــذا التقييــم مشــابهة لألعــوام الســابقة والتــي
قمنــا بدمجهــا وتحديــد  14قضيــة متعلقــة باالســتدامة ،كمــا
يظهــر فــي الرســم البيانــي المرفــق .ويُمكــن إيجــاد شــرح كامــل
ومفصــل عــن منهــج وقيــود األهم ّيــة ال ّنســبية فــي الملحــق “ب”.
ّ

GRI Indicators: 102-44, 102-46, 102-47, 102-49

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ا ﻫﻤﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
ا£ﻫﻤﻴﺔ
5

2
4

6

10
8

9

ﻣﻬﻤﺔ

1

3

7

11
12

14

13

أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻮرّدون

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻘﻮد

اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

ا ﻫﻤﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
دﻋــﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸــﻔﺎﻓﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴــﺆول

ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻧﻈﺎم أﻣﺜﻞ

اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

1

اﻻﻣﺘﺜــﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن

8

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ ذات أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ

2

اﻟﺤﺎﻛﻤﻴّﺔ واﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ

9

اﻟﺘﻨــﻮع وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص

3

ﺗﺠﺮﺑــﺔ ورﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

 10دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

4

ﺧﺼﻮﺻ ّﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وأﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

 11اﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ

5

ﺟﺬب اﻟﻘــﺪرات واﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ

 12اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

6

اﻟﺴﻠﻮك ا£ﺧﻼﻗﻲ

 13إدارة ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات

7

اﺑﺪاع اﻟﺮﻗﻤﻲ

 14ا£ﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ

11

أثر البنك العربي المستدام
نهــدف فــي البنــك العربــي إلــى خلــق أثــر مســتدام للجهــات ذات العالقــة والتــي تمكنهــم مــن تحقيــق طموحاتهــم ،اليــوم وفــي
المســتقبل .حيــث يتــم قيــاس هــذه القيمــة مــن خــال عــدد مــن المؤشــرات ضمــن كل محــور مــن محــاور االســتدامة.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺴﺆول

مــا يقــارب  253مليــون
د و ال ر
مــن التســهيالت المقدمــة
لدعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة
الصديقــة للبيئــة منــذ العــام

أكثر من  740ميجاواط

 1,069مليون دوالر

الســعة اإلجماليــة الســنوية
للطاقــة المتجــددة التــي يتــم
توريدهــا لشــبكة الكهربــاء فــي
األردن

التســهيالت المقدمة للشــركات
الصغيرة والمتوســطة

2012
ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ

354

%38.9

11.5

عدد الموظفين الجدد

نســبة اإلنــاث المشــاركات فــي
القــوى العاملــة

معــدل ســاعات التدريــب
المقدمــة لــكل موظــف ســنويَا

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻧﻈﺎم أﻣﺜﻞ

اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

إصــدار نســخة جديــدة من
ميثــاق الســلوك المهني

%58
نســبة األعضــاء المســتقلين فــي
مجلــس اإلدارة

%3.7

%5.3

%3.6

نسبة اإلنخفاض في استهالك
الوقود

نسبة اإلنخفاض في استهالك
الكهرباء لكل موظف

نســبة اإلنخفــاض فــي إنبعاثــات
الغــازات الدفيئــة

أكثر من  25.4مليون دوالر

أكثر من 3,400

أكثر من 260,000

االستثمارات المجتمعية

عدد ساعات تطوع موظفينا

عــدد المســتفيدين مــن المجتمــع
المحلــي مــن خــال مبــادرات
البنــك المجتمعيــة

12

تبني الفرص المستقبلية :اإلبتكار الرقمي

13

لماذا اإلهتمام باإلبتكار الرقمي؟
مــن الصعــب تصــور عالــم دون اإلنترنــت أو الهواتــف المحمولــة
الذكيّــة والتــي أصبحــت جــزءًا أساســيًا مــن أســلوب حياتنــا .إن
التطــورات الحديثــة فــي الهواتــف المحمولــة الذك ّيــة قــد أنتجت
قــدرًا كبيــرًا مــن التغييــر فــي كل قطاعــات األعمــال وطريقــة
تحــدي األســلوب
إيصــال واســتخدام الخدمــات بحيــث تــم
ّ
التقليــدي فــي نهــج األعمــال فــي كل القطاعــات.
ففــي القطــاع المالــي ،تحــدث التكنولوجيــا الرقميــة ()FinTech
تغييــرات جذريــة فــي طريقــة اســتحداث القيمــة المضافــة
للخدمــات والمنتجــات الماليــة ،حيــث يشــهد القطــاع المالــي
تطويــر نمــاذج أعمــال وتكنولوجيّــات جديــدة كليــً ،باإلضافــة
إلــى دخــول العديــد مــن رياديــي األعمــال فــي القطــاع المصرفي
ونشــوء شــراكات بينهــم وبيــن البنــوك المصرفيــة.
هنــاك العديــد مــن التوجهــات التــي تعمــل علــى تغييــر طريقــة
عمــل القطــاع المصرفــي وكيفيــة تقديــم الخدمــات للعمــاء،
أهمهــا:
ُّ
•

المقدمــة مــن
•إعتيــاد العمــاء علــى التجربــة الرقميــة
ّ
الشــركات التكنولوجيــة بحيــث أصبحــوا يطالبــون بخدمــات
مفصلــة لحاجاتهــم ورغباتهــم مــن خــال تقنيــات التحليل
ّ
الوقتــي لمعلوماتهــم.

•

•لقــد ّ
مكنــت القــدرات والتقنيــات الحديثــة مثــل واجهــات
برمجــة التطبيقــات (Application Programming
 )Interfacesوالــذكاء االصطناعــي ()Artificial Intelligence

مــن إبتــكار خدمــات جديــدة تتميــز بالســرعة وإزالــة الحواجــز
فــي وجــه دخــول الالعبيــن جــدد إلــى الســوق.
ولكــي تتمكــن المؤسســات المصرفيــة مــن مواكبــة هــذه
التطــورات ،يتوجــب عليهــا أن تصبــح أســرع وأذكــى وأكثــر كفــاءة
فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة وأن تقــوم بخطــوات ســريعة
وفعالــة نحــو تحقيــق طموحــات العمــاء.
كيفيّ ة تطبيقنا لإلبتكار الرقمي
إن رؤيتنــا تتمثــل بــأن نســتمر فــي تقديــم خدمــات مميــزة
لألجيــال الحاليــة والقادمــة مــن خــال تصميــم الخدمــات
والمنتجــات التــي تلبــي احتياجــات عمالئنــا ومتطلبــات حياتهــم
المتغيــرة .ولتحقيــق هــذه الرؤيــا ،ال بــد لنــا مــن التعــاون مــع
األطــراف الخارجيــة ذات العالقــة فــي مجــال التكنولوجيــا
الماليــة ( )FinTechبهــدف تطويــر الحلــول المبتكــرة لعمالئنــا.
وبنــاءًا عليــه ،فقــد قمنــا بتطويــر نهــج شــمولي لإلبتــكار وتطويــر
المنتجــات يعتمــد علــى نمــوذج عمــل يبحــث ويســرّ ع ويكبّــر
اإلبتــكار.

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟ ﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ

إﻧﺸﺎء اﻟﻔﻜﺮة وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ

01

اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

02

اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

03
14

”AB INNOVATION HUB “iHub
نحــن نشــجع اإلبتــكار مــن خــال تشــجيع موظفينــا
علــى تقديــم أفكارهــم اإلبتكاريــة .إن رســالتنا
تتمثــل فــي دعــم وتمكيــن الموظفيــن مــن خــال
توفيــر األدوات والبيئــة المناســبة إلثبــات تطبيــق
أفكارهــم اإلبتكاريــة.

نهجنا
لقــد قمنــا بإنشــاء  AB iHubكحاضنــة تســمح لموظفينــا بالتواصــل مــع األعمــال الناشــئة فــي التكنولوجيــا الماليــة ( )FinTechبهــدف
دعــم األفــكار اإلبتكاريــة وتجربتهــا معــً .كمــا تعمــل كمركــز لتعليــم وتثقيــف موظفينــا حــول اإلبتــكارات الحديثــة ومناقشــة كيفيــة
تطبيقهــا فــي الخدمــات الماليــة.

إختبار

إكتشاف

تثقيف

نشعل الفضول لدى موظفينا

نقوم بتثقيف موظفينا

نقوم بتوفير مختبرات البحث

والمعرفة في مواضيع

ليكونوا على دراية بالتكنولوجيا

والتطوير لعمل اإلختبارات

التكنولوجيا الحديثة من خالل

والمنهجيات الحديثة

السريعة للمنتجات من

عدد من النقاشات والحوارات

خالل شراكاتنا مع شركائنا

المقدمة من العديد من الخبراء

والمبتكرين والعاملين في مجال

في هذا القطاع

التكنولوجيا المالية

12
مناقشة في مواضيع
التكنولوجيا

4
أفكار تم اختيارها لتصل
لمرحلة اإلختبار

إنشاء مختبرات تكنولوجية
لالختبارات السريعة
(& Blockchain Lab, API Lab, AI
)Analytics Lab

+700

عدد الموظفين الذين حضروا
المناقشات
15

إضاءة

دعم موظفينا على اإلبتكار
برنامج الريادي الداخلي ()INTRAPRENEUR PROGRAM

قمنــا بإطــاق برنامــج الريــادي الداخلــي وهــو فرصــة لموظفــي البنــك لخلــق أفــكار وتطويــر حلــول يمكــن تنفيذهــا واالســتفادة
منهــا مــن قبــل البنــك العربــي لمواجهــة العصــر التقنــي .حيــث يقــوم البرنامــج بدعــم أفضــل األفــكار مــن خــال بيئــة تشــابه
ريــادة األعمــال.
إﻋﻄﺎء اوﻟﻮﻳﺔ

ورش اﻟﻌﻤﻞ

1

اﻟﻄﻠﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

إﺧﺘﻴﺎر اﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

دﻋﻢ ﺻﻘﻞ اﻓﻜﺎر وﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ
ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻓﻜﺎر

2

5

3

اﻟﻌﺮض
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻓــﻜﺎر أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ادارات

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

4

اﻓﻜﺎر اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

مــن خــال برنامــج الريــادي الداخلــي ،يتــم تشــجيع الموظفيــن علــى
تقديــم أفكارهــم المبتكــرة مــن خــال نمــوذج تقديــم الطلــب والــذي
يتــم تقديمــه علــى اإلنترنــت .حيــث تقــوم لجنــة باختيــار األفــكار األكثــر
مناســبة للمشــاركة فــي ورشــة عمــل لمــدة  3أســابيع لصقــل األفــكار
وتدريــب المتقدميــن علــى مبــادئ تقديــم وعــرض األفــكار .ومــا أن يتــم
تطويــر األفــكار المختــارة ،يقــدم المشــاركون مــن مختلــف األقســام
أفكارهــم أمــام لجنــة تتألــف مــن مجموعــة مــن رؤســاء األقســام فــي
البنــك لتحصــل علــى الدعــم والتوجيــه الــازم لتطبيــق هــذه األفــكار
داخــل البنــك بينمــا يتــم وضــع األفــكار األخــرى لحيــن الحاجــة إليهــا.

فكرة تم استقبالها

خــال هــذه المراحــل ،يتــم توفيــر الدعــم والتوجيــه الالزميــن لتطويــر
أفــكار الموظفيــن الفائــزة مــن خــال رياديــي األعمــال وخبــراء القطــاع
مــن خــارج البنــك.

32

ّ
تمكــن مــن تحقيــق
إن هــذا النهــج المتبــع فــي برنامــج الريــادي الداخلــي
اإلســتغالل األمثــل للمــوارد وتقليــل الفتــرة الزمنيــة الالزمــة لتحويــل
األفــكار إلــى ســلعة أو خدمــة ســوقية ،وتقليــل األخطــار المترتبــة مــن
هــذه األفــكار مــن خــال التركيــز علــى األنشــطة المالئمــة لــكل مرحلــة.
هــذا باإلضافــة إلــى منــع االســتثمار العالــي فــي األفــكار غيــر المناســبة
مــن خــال إلغائهــا فــي مراحــل متقدمــة مــن البرنامــج.
لقــد تــم اختيــار  4أفــكار فائــزة لتحصــل علــى الدعــم والتوجيــه الــازم
لتطبيــق هــذه األفــكار داخــل البنــك اضافــة الــى اختيــار  5افــكار اخــرى
ليتــم تطبيقهــا كمشــاريع مــن خــال الدوائــر المعنيــة مــن خــال برنامــج
الريــادي الداخلــي للعــام .2018

نتائج برنامج الريادي الداخلي لشهر أيار للعام 2018
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فكرة تم اختيارها

أربعة
أفكار فائزة لتحصل على الدعم والتوجيه
الالزم لتطبيق هذه األفكار داخل البنك
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AB ACCELERATOR

نقطــة محوريــة لالبتــكار مــع دور بســيط
وعملــي :تســريع دمــج االبتــكار فــي
التكنولوجيــا الماليــة ( )FinTechذات الصلــة
داخــل البنــك العربــي

بالتقصــي عالميــا عــن األفــكار التــي يتــم تطبيقهــا مــن خــال شــركات التكنولوجيــا الناشــئة والتــي تعتبــر فــي
يقــوم AB Accelerator
ّ
المراحــل األوليــة مــع التركيــز علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا ،والتــي يعتمــد نمــوذج عملهــا علــى إبتــكار يمكــن
أن يغ ّيــر طريقــة تقديــم الخدمــات الماليــة أو يعمــل علــى توســيعها .حيــث مــن المزمــع إطــاق  AB Acceleratorخــال شــهر كانــون
الثانــي مــن العــام .2019
يعتبــر  AB Acceleratorبرنامجــا متخصصــا بالمنتجــات والخدمــات ،مــع تطبيــق نمــوذج مــرن إلطــاق الخدمــات وتطويــر إدخالهــا فــي
نظــام العمــل فــي المؤسســات المصرفيــة .يقــوم البرنامــج بتوفيــر الفــرص للشــركات الناشــئة الختبــار حلولهــم المبتكــرة مــن خــال
إثبــات المبــدأ ( )Proof of Conceptمــع احتماليــة اإلنتقــال إلــى مرحلــة الصفقــة التجريبيــة مــع مؤسســات فعليــة كعمــاء لهــذا المنتــج.
إن الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو مســاعدتنا بتبنــي الحلــول الرقميــة والتــي تعمــل علــى تحســين وتطويــر وإعــادة تقديــم القيمــة
المضافــة التــي نقدمهــا لعمالئنــا.

02 01

نهجنا
مــن خــال برنامــج  ،AB Acceleratorتمــر الشــركات الناشــئة بأربعة
مراحــل .فمــن خــال إثبــات المبــدأ إلــى المرحلــة التجريبيــة ،يوفــر
البرنامــج جميــع األدوات التــي ســتنقل الشــركة الناشــئة مــن
اإلطــاق المبدئــي إلــى تطويــر نمــوذج عمــل يمكــن التوســع بــه
مــع وجــود نمــو قــوي لإليــرادات مــن خــال مزيــج مــن الدعــم
المالــي وغيــر المالــي.

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻧﺘﻬﺎء

ﻣﺮﺣﻠﺔ ورﺷﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪأ

03 04
نهج االستثمار في AB Accelerator

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ

ﻧﻀﺞ
اﻟﻤﻨﺘﺞ

ا ﺳﻮاق

اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎ ﺑﻌــﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮة
واﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت
اﻟﻤﺒﺪأ

ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق
وﺟﺬب اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ا وّ ﻟﻲ – اﻟﺸــﺮق
اوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأوروﺑﺎ
ا ﺳــﻮاق ا ﺧﺮى – أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﺟﻨﻮب ﺷــﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻧﻘﻮم ﺑﺤﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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القيمــة المضافــة المقدمــة مــن برنامــج  - AB Acceleratorباإلضافــة إلــى توفيــر االســتثمار فــي المراحــل األوليــة (بمبلــغ
يصــل إلــى  250,000دوالر) ،يوفــر البرنامــج للشــركات الناشــئة العديــد مــن المرشــدين مــن الخبــراء المختصيــن مــن القطــاع ،وورشــات
العمــل اإلبداعيــة ،والعديــد مــن البــدالت ،والخدمــات المصرفيــة ،والدعــم المباشــر مــن فريــق عمــل البرنامــج .حيــث يقــوم البرنامــج
ّ
تمكــن مؤسســي الشــركات الناشــئة مــن تســريع رؤيتهــم مــن خــال مســاعدتهم فــي
بالتركيــز علــى إنشــاء البنيــة التحتيــة والتــي
توفيــر عمــاء لمنتجهــم.

ﻣﻨﺼﺔ اﻃﻼق
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق
أﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺨﺒﺮات
ا ﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،إﻟﺦ

ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻣﻠﺤﻖ
اﻟﺒﺪﻻت

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
AB Ventures

إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻋﻤــﻼء ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﻴﻦ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ادوات
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺣﻴّﺰ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ

ﻟﻤﺎذا AB ACCELERATOR
دﻋﻢ واﺟﻬﺎت
ﺑﺮﻣﺠــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

دﻣﺞ واﺟﻬﺎت ﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻟﺪﻋﻢ إدﻣﺎج واﺟﻬﺎت
ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ارﺷﺎد
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴــﻔﺮ
واﻟﻤﺒﻴﺖ
إرﺟﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ واﻟﻤﺒﻴﺖ
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ABVENTURES
رأس المــال المغامــر  +اإلبتــكار الرقمــي  -لقــد تــم إنشــاء AB
 ،Venturesوالــذي يعتبــر جــزء أساســي مــن اســتراتيجية البنــك
لإلبتــكار الرقمــي ،فــي العــام  2018ليكــون الصندوق االســتثماري
المغامــر المســتقل للبنــك العربــي .حيــث يمثــل هــذا الصنــدوق
التــزام البنــك باإلبتــكار الرقمــي مــن خــال االســتثمار المباشــر
فــي الحلــول الرقميــة المســتقبلية فــي الخدمــات الماليــة ،ومــن
ثمــة دمجهــا فــي سلســلة الخدمــات والمنتجــات المقدمــة مــن
القطــاع المالــي فــي العديــد مــن األســواق.
نهــج االســتثمار  -يقــوم  AB Venturesباالســتثمار علــى
المســتوى العالمــي بشــركات التكنولوجيــا الماليــة التــي تكــون
فــي مراحلهــا األولــى والقابلــة للتوســع .ومــن خــال هــذا النهــج،
نقــوم بالتركيــز علــى العمــاء والشــركات التــي تواجــه نفــس
إطــار العمــل مــع تفضيــل الشــركات التــي تعمــل علــى بنــاء
المنتجــات والخدمــات ذات الملكيــة الفكريــة والتــي يمكــن
ظهــر الـــتأثير القطاعــي فــي القطــاع المالــي ،باإلضافــة
أن ُت ِ
إلــى الشــركات التــي تصمــم حلــول تكنولوجيــة للعديــد مــن
القطاعــات فــي آن واحــد ،أو الشــركات التــي تصمــم تطبيقــات
تســهل تطويــر تكنولوجيــا غيــر مركزيــة ،أو أيــة شــركة تحقــق
أكثــر مــن جانــب ممــا ذكــر ســابقًا.

01
02
03
04
05

حجم االستثمار
من  250ألف إلى  3مليون دوالر أمريكي

مرحلة التمويل

إضاءة

الفرصة المتمثلة في التكنولوجيا
الرقمية ""FinTech
ABVENTURES

تملــك التكنولوجيــا الرقميــة القــدرة علــى تطويــر
المؤسســات الماليــة الحاليــة بشــكل جــذري حيــث أنهــا
مــن الممكن أن تحســن من مســتوى الوســاطة المالية
مــن خــال أطــر عمــل مدعومــة بالخوارزميــات الذكيــة،
والبيانــات الكبيــرة ،والحوســبة الســحابية والــذكاء
ـدر
االصطناعــي .إن النجــاح فــي هــذا القطــاع والــذي تقـ َ
قيمتــه بترليــون دوالر ســيعتمد علــى فهــم ســلوكيات
المســتهلك ،واســتغالل البنيــة التحتيــة الحاليــة ،وإدارة
القوانيــن والتنظيمــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع.
بفضــل الدعــم المباشــر مــن قبــل واحــدة مــن أكبــر
المؤسســات المصرفيــة فــي الشــرق األوســط ،تعتبــر
 AB Venturesفــي موقــع مميّــز الســتغالل هــذه
الفرصــة االقتصاديــة .إن تواجدنــا العالمــي ســيعظم
مــن أثــر اســتثماراتنا مــن خــال الدمــج بيــن أفضــل
الحلــول اإلبتكاريــة الرقميــة مــع أفضــل الفــرص للنمــو
فــي األســواق.

المرحلة األولية إلى االستثمارات الالحقة

النطاق الجغرافي
غير محدود

حصة الملكية
لغاية %25

تركيز التمويل
التكنولوجيا المالية
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دعم عمالئنا من أجل تحقيق طموحاتهم

ّ
ســلم أولوياتنــا،
نضــع مصالــح عمالئنــا علــى
فهــم جوهــر وأســاس أعمالنــا ،لذلــك
نحــرص علــى تزويدهــم بالحلــول التــي تلبّ ــي
ّ
توقعاتهــم واحتياجاتهــم المتغيّ ــرة مــن
خــال مجموعــة واســعة مــن الخدمــات
المصرفيّ ــة وغيــر المصرفيّ ــة .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 ودخــول أســواق جديــدة تماشــيًا مــع
المؤسســة الماليّ ــة الرائــدة
رســالتنا لنكــون
ّ
فــي العالــم العربــي.
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يســعى البنــك العربــي إلــى تحقيــق هــذه
األهــداف مــن خــال:
• •تطويــر منتجاتنــا وخدماتنــا باســتمرار
تماشيًا مع احتياجات العمالء المتغيّرة.
• •التميــز فــي تقديــم الخدمــات لعمالئنــا
عبــر قنــوات البنــك ،والتزامنــا بالتواصــل
الفعــال مــع العمــاء.
• •المســاهمة فــي تحقيــق طموحــات
عمالئنــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
حــد ســواء.
علــى
ٍ

اﻟﺜﻘﺔ

ر
وح ا
ﻟﻤ
ﻮا

الجوانب الجوهرية:
•

•تجربة ورضا العميل

•

•سرية المعلومات وخصوصية العميل

•

•اإلبتكار الرقمي

أهداف التنمية المستدامة في هذا القسم
 .9الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية

مؤشرات األداء
لمعرفــة المزيــد عــن أدائنــا فــي هــذا المحــور ،يرجــى اإلطــاع علــى
صفحــة .62
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القيادة في تم ُيز الخدمة
يشــهد القطــاع المصرفــي تغييــرات ســريعة ناتجــة عــن
إحتياجــات العمــاء التــي أصبحــت أكثــر تطــورًا ،باإلضافــة إلــى
التغييــرات التكنولوجيــة فــي طريقــة تقديــم الخدمــات األمــر
الــذي يحتــم علينــا أن نل ّبــي احتياجاتهــم المتغيــرة فــي مراحــل
حياتهــم المختلفــة مــن خــال الحلــول المصرفيــة التفاعليــة
الشــاملة لعمالئنــا .حيــث نوفــر لعمالئنــا مجموعــةٍ شــاملةٍ
ومتكاملــة مــن الحلــول والخدمــات ذات القيــم المضافــة،
تدعمهــا مجموعــة مــن القنــوات المتطــورة والتــي تعمــل علــى
تعزيــز التجربــة المصرفيــة السلســة.
الخدمات والمنتجات
لقــد قمنــا بإطــاق عــدد مــن المنتجــات والخدمــات التــي تــم
تصميمهــا لتلبــي اإلحتياجــات المختلفــة لعمالئنــا:

عربــي موبايــل  -تــم إطــاق خدمــة عربــي موبايــل بحلتــه
الجديــدة للعمــاء فــي األردن والتــي تقــدم باقــة مــن المزايــا
والخدمــات المميــزة كالتســجيل الذاتــي فــي الخدمــة ،واإلدارة
الكاملــة لمســتفيدي الحــواالت ،وتســجيل الدخــول عــن طريــق
البصمــة والنمــط ،ومالئمــة تصميــم التطبيــق لبرنامــج العميــل،
هــذا باإلضافــة إلــى خدمــات التحويــل والدفــع وإمكانيــة التقدم
للحصــول علــى مختلــف المنتجــات وغيرهــا مــن الخدمــات ،ممــا
يوفــر تجربــة فريــدة للعمــاء.
عربــي كونكــت  -قمنــا بإطــاق ناجــح للنظــام اإللكترونــي
منصــة
المتكامــل للشــركات" ،عربــي كونكــت" والــذي يقــدم
ّ
الكترونيــة متكاملــة تشــتمل علــى وظائــف إدارة النقــد والتمويل
التجــاري ،وتقديمهــا مــن خــال نقطــة دخــول واحــدة تتيــح لهــم
إدارة حســابات شــركاتهم التابعــة محليّــً ودوليّــً.

إضاءة

خدمة عمالء متميزة
نظرة شمولية للعميل

مــع دخولنــا عصــر التكنولوجيــا الرقم ّيــة ،تزايــدت فــي الســنوات
األخيــرة رغبــة العمــاء فــي التنقــل بشــكل ســلس بيــن العديــد
مــن األجهــزة االلكترونيــة للوصــول إلــى خدماتهــم المصرف َيــة
بــأي وقــت ومــكان يريدونــه.
ولتلبيــة هــذه التوقعــات ،قــام البنــك العربــي بإطــاق نظــام
ّ
يوفــر نظــرة شــمولية ( )360°لجميــع
إلدارة عالقــة العمــاء
معلومــات العميــل مــن خــال مختلــف قنــوات التواصــل .إن
هــذا النهــج يضمــن تقديــم خدمــات أكثــر خصوصيــة ومالئمــة

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴَﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
 38.7ﻣﻠﻴﻮن
ﺗﻨﺒﻴﻪﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻮﻧﻜﺖ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺮﺑﻲ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﻲ اردن
ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة

ﻋﺮﺑﻲ أون ﻻﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ وآﻣﻨﺔ دارة
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ  ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻓﻲ
أي ﻣﻜﺎن

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻮﻗﻌﺎن ﻣﺨﺼﺼﺎن ﻟﻠﺒﻨﻚ
(Corporate and Local
)websites

881,434
ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

WWW

اﻟﺼﺮاف اﻟﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ أﺣﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮت
واﻟﺼﻮرةﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

879,689
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة وﺻﺎدرة

ATM

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻃﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻳﺎن
اﺻﺒﻊ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻇﻬﺎر وﺛﻴﻘﺔ
إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻓﺮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ إﺟﺮاء
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺮَاف اﻟﻲ
اﻟﻔﺮوع

198
ﺻﺮَاف ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ
َ

 79ﻓﺮع
ﻓﻲ اردن )ﻣﻊ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ(

لــكل عميــل وبشــكل يلبــي احتياجاتهــم وتوقعاتهــم عبــر
كافــة قنــوات التواصــل وبجميــع األوقــات.
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جهــاز الخدمــة الذاتيــة ( - )Transactional Kioskيعتبــر جهــاز
الخدمــة الذاتيــة مــن أحــدث األجهــزة الرقميــة التــي تقــدم
العديــد مــن الخدمــات غيــر الماليــة والتــي تمكــن العميــل مــن
طلــب مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة بشــكل
ذاتــي والحصــول علــى العديــد مــن هــذه الخدمــات بشــكل
فــوري كطباعــة بطاقــات فيــزا الدفــع و اصــدار كشــف الحســاب
و عــدد مــن الشــهادات البنكيــة لتوفيــر الوقــت والجهــد .قــام
البنــك بإطــاق أجهــزة الخدمــة الذاتيــة فــي ثالثــة فــروع خدمــة
ذاتيــة فــي األردن خــال العــام  .2018حيــث يعتبــر البنــك العربــي
يقــدم هــذه الخدمــة.
أول بنــك أردنــي
َ
عربــي ســينك  -شــهد العــام  2018إطــاق خدمــة "عربــي
ســينك" مــن قبــل مجموعــة األعمــال المصرفيــة للشــركات
والمؤسســات الماليــة .توفــر هــذه الخدمــة ميــزة الربــط
اإللكترونــي بيــن البنــك وعمالئــه مــن قطــاع الشــركات ممــا
يتيــح لهــم إدارة الدفعــات والمعامــات البنكيــة بشــكل يلبــي
متطلباتهــم وتمكينهــم مــن تنفيــذ تعامالتهــم الماليــة
بكفــاءة وفاعليــة ،وهــي مــن األمــور التــي تعــزز مــن مكانــة البنــك
الرياد ّيــة فــي القطــاع المصرفــي فــي إدارة العمليــات والخدمات
المصرفيّــة للشــركات.
برنامــج نقــاط العربــي  -أطلــق البنــك العربــي برنامــج مكافــآت
جديــد يهــدف إلــى بنــاء عالقــة تكامل ّيــة مــع العميــل  ،بــدءًا مــن
انضمامــه إلــى البنــك العربــي وتســتمر لــدي اســتخدامه لخدمات
البنــك وحصولــه علــى باقــة منتجــات البنــك المصرف ّيــة المتنوّ عــة
مــن خــال برنامــج "نقــاط العربــي" .يتيــح هــذا البرنامــج إمكان ّيــة
تجميــع نقــاط المكافــآت عنــد اســتخدام بطاقــات فيــزا الدفــع
أو البطاقــات االئتمانيــة وعنــد االشــتراك بالبرامــج المصرفيــة
والحصــول علــى القــروض واســتخدام القنــوات االلكترونيــة.
ويمكــن اســتبدال النقــاط بقســائم شــرائية أو نقد ّيــة مــن خــال
خدمــة اإلنترنــت المصرفيّــة "عربــي أون اليــن" أو تطبيــق "عربــي
موبايــل" أو اســتبدالها بقيمــة نقد ّيــة فوريــة عــن طريــق أي مــن
صرافاتنــا اآلليــة المنتشــرة فــي المملكــة.
تميز الخدمة
ّ
ّ
المتمكنيــن
الموظفيــن
تبــدأ رحلــة الخدمــة المتميــزة بتوفــر
والم ّ
حفزيــن لتلبيــة االحتياجــات الماليّــة وغيــر الماليّــة لعمالئنــا.
ُ
ونســعى إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تمكيــن موظفينــا
والعمــل بشــكل متواصــل علــى تطويــر قدراتهــم ومســتوى
معرفتهــم ،هــذا باإلضافــة إلــى مراقبــة تواصلهــم وتفاعلهــم
مــع العمــاء لتحقيــق أعلــى مســتويات الخدمــة التــي نعــد بهــا
عمالئنــا.

إضاءة

خدمات رقمية بلمسة شخصية
فرع الخدمة الذاتية

تــم إفتتــاح أول فــرع خدمــة ذاتيــة خــال العــام 2018
كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك لدعــم شــبكة الفــروع
وتوفيــر أحــدث الحلــول الرقميــة البنكيــة لعمالئنــا .حيــث
يمنــح فــرع الخدمــة الذاتيــة العمــاء تجربــة مصرفيــة
ذات طابــع يجمــع بيــن التكنولوجيــا والعنصــر البشــري
مــن خــال اســتخدام أحــدث االبتــكارات والوســائل
التكنولوجيــة الحديثــة إضافــة إلــى األدوات التفاعليــة
لتتماشــى مــع متطلبــات وأســلوب حيــاة عمــاء البنــك.
فمــن خــال هــذا الفــرع يمكــن للعمــاء إصــدار أو تجديــد
بطاقــة الدفع/الصــراف اآللــي ذاتيــً وفوريــً ،والســحب
النقــدي مــن الصرافــات اآلليــة بضعــف الحــد اليومــي
المعتــاد ،وإصــدار كشــوفات الحســاب بشــكل ذاتــي
وفــوري ،وإصــدار الشــهادات ذاتيــً ،وايــداع الشــيكات
الفوريــة واآلجلــة بالدينــار االردنــي علــى مــدار الســاعة،
وصــرف شــيكات البنــك العربــي خــال فتــرة المســاء
وأيــام عطلــة نهايــة االســبوع باالضافــة الــى ســاعات
العمــل االعتياديــة ،والتواصــل عبــر الصــوت والصــورة مــع
مســوؤلي خدمــة العمــاء عبــر الصــراف اآللــي التفاعلــي
" "ITMإلنجــاز العديــد مــن المعامــات البنكيــة ،باإلضافــة
إلــى إنجــاز العديــد مــن المعامــات عبــر خدمــة "التعــرف
علــى العميــل مــن خــال شــريان االصبــع".
بنهايــة عــام  2018تــم إضافــة منطقــة خدمــات ذاتيــة
فــي فرعيــن إضافييــن.
مراقبــة تجربــة العميــل  -تماشــيا مــع تركيــز البنــك المســتمر
علــى تطويــر مســتوى رضــا العمــاء ،يســتمر البنــك فــي تطبيــق
المتعــددة التــي تــم اعتمادهــا لضمــان التــزام
أدوات الرّ قابــة
ّ
كافــة األطــراف المعن َيــة بمعاييــر التميــز ضمــن الركائــز األساســية
للخدمــة .والتــي تشــمل الموظفيــن ،واالجــراءات والجوانــب
المادية/الملموســة ،باإلضافــة إلــى القنــوات ،وذلــك بهــدف
تقديــم تجربــة متميــزة للعمــاء مــن خــال كافــة نقــاط التواصل
معهــم .ويشــمل ذلــك إطــاق برامــج متعــددة لتقييــم وتطويــر
مســتوى الخدمــة والمعرفــة لــدى الموظفيــن بمــا فيهــا وســائل
التعلــم عــن بعــد.
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الشفافية والثقة
نحــن نحــرص علــى وضــوح وشــفافية التواصــل مــع العمــاء
باعتبارهــا عنصــرًا أساســيًا لتقديــم خدمــة مميــزة لهــم وتعزيــز
ثقتهــم ووالئهــم للبنــك ،باإلضافــة إلــى مســاعدتهم علــى
اتخــاذ القــرارات الماليــة الصحيحــة .ولــذا فنحــن نعمــل علــى
تعزيــز ثقــة عمالئنــا مــن خــال ضمــان العمــل بشــفافية وعــدل
معهــم ،مــع المحافظــة علــى معلوماتهــم وأصولهــم
الماليــة.

حماية معلومات العمالء
نولــي أمــن المعلومــات والخصوصيــة أهميــة قصــوى وبالتالــي
فإننــا نضــع الضوابــط األمنيــة واإلجــراءات التــي تتــم مراقبتهــا
وتحديثهــا باســتمرار لضمــان تطبيقهــا بشــكل فعــال .حيــث
يرتكــز نهجنــا علــى عــدة أنــواع مــن الضوابــط منهــا الوقائيــة
والكشــفية والتصحيحيــة مــن خــال قنــوات متعــددة.

الشفافية والتعامل بإنصاف مع العمالء

ا ﺟﺮاءات

لقــد ا ّتبعنــا سياســة الشــفافية والتعامــل مــع العميــل بإنصــاف
والتــي تدعــو إلــى تصميــم المنتجــات والخدمــات لتتناســب
مــع الشــرائح المختلفــة مــن العمــاء وتقديــم أفضــل النصائــح
الخاصــة .وتشــمل هــذه السياســة
المهنيــة وفــق لظروفهــم
ّ
المفصلــة بطريقــة واضحــة وشــاملة قبــل
توفيــر المعلومــات
ّ
وأثنــاء وبعــد كل مرحلــة خــال عمليــة البيــع.

ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺟﺮاءات
وﻓﻘ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وأﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ا ﻓﺮاد
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف
ﻳﻮﻣﻲ
إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ

إضاءة

ﻣﺤﺎور أﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺣﺪث
وأﻛﻔﺄ اﻟﺨﺪﻣﺎت وا¡دوات
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺰودﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل

إشراك عمالئنا
قنوات التواصل االجتماعي للبنك العربي

إن وســائل التواصــل االجتماعــي ّ
فعالــة
توفــر لنــا أدوات ّ
للحصــول علــى رأي األطــراف ذات العالقــة إنطالقــً
مــن إيماننــا بــأن منصــات التواصــل االجتماعــي تســاعد
علــى بنــاء وتعزيــز ثقــة عمالئنــا بنــا باإلضافــة إلــى جــذب
عمــاء جــدد .حيــث نقــوم باســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي لزيــادة الوعــي عــن خدمــات البنــك وتحســين
المبيعــات.

أكثر من  442,000متابع على صفحة
البنك العربي

أكثر من 26,000متابع
لحساب تويتر الخاص
بالبنك العربي

أكثر من  394,000متابع على
صفحة شباب

 83,313متابع لحساب
البنك العربي على
لينكدإن

 5,311عدد المتابعين لحساب
البنك العربي على انستجرام

أمــن المعلومــات تبــدأ فــي األســاس باألفــراد  -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 والموظفيــن
بهــدف رفــع وعيهــم ومعرفتهــم بأحــدث األخطــار التــي
تهــدد أمــن المعلومــات وتعريفهــم بأفضــل الطــرق لحمايــة
أنفســهم منهــا .عمليــة توعيــة العمــاء تتــم مــن خــال
الرســائل ربــع الســنوية والنشــرات التوعو ّيــة المتوفــرة فــي فــروع
البنــك والمعلومــات المقدمــة مــن خــال قنواتنــا المصرفيــة
االلكترونيــة.
نظــام ملتــزم  -يحــرص البنــك العربــي علــى المحافظــة
علــى االمتثــال بالقوانيــن والمتطلبــات الرقابيــة الخاصــة بالبنــك
المركــزي والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة مثــل الـــ ITIL & COBITو
 ISO/ISMSبمــا يتناســب مــع أعمــال البنــك .باإلضافــة الــى تطبيــق
معيــار أمــن بيانــات عمــاء البطاقــات ( )PCI DSSكمــا يجــب.
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مواكبة طموحات العمالء في خدمة
المجتمع
بهــدف تحقيــق أعلــى أثــر مســتدام ،نقــوم باســتخدام العديــد
ّ
ليتمكــن عمالئنــا مــن دعــم المجتمــع
مــن قنواتنــا البنكيــة
المح ّلــي عــن طريــق التبرّ عــات المباشــرة مــن حســاباتهم لــدى
المؤسســات غيــر الهادفــة للرّ بــح مــن
البنــك إلــى عــدد مــن
ّ
خــال إدراج آليــة التبــرع ضمــن بعــض قنــوات البنــك المصرفيّــة
المختلفــة وهــي :الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت (عربــي أون
اليــن) ،والخدمــة المصرفيــة عبــر األجهــزة المحمولــة (تطبيــق
عربــي موبايــل) ،والصرافــات اآلليّــة ،والفــروع ،وبطاقــة “معــً"
االئتمانيّــة البالتينيــة ،باإلضافــة إلــى خدمــة مدفوعاتكــم.
حيــث نوفــر لعمالئنــا آليّــات للتبــرّ ع عبــر قنــوات خدماتنــا
المصرفيــة لتمكينهــم مــن التبــرّ ع للمؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح المشــاركة فــي برنامــج "معــً" فــي األردن ،والتــي تركــز على
مجــاالت الصحــة ،ومكافحــة الفقــر ،وحمايــة البيئــة ،والتعليــم،
ودعــم األيتــام .لقــد تبــرع عمالؤنــا بـــ  524,278دينــار أردنــي خــال
العــام .2018

إضاءة

بطاقة إئتمانية بغاية اجتماعية
بطاقة معًا اإلئتمانية البالتينية

تــم إطــاق بطاقــة "معــً" االئتمانيّــة البالتينيــة فــي
العــام  2009كأول بطاقــة مــن نوعهــا فــي الشــرق
األوســط وإفريقيــا وأوروبــا الوســطى .ومــن خــال هــذه
البطاقــة ،يتــم اقتطــاع  %0.5مــن 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 العضويّــة
الســنوية المســتوفاة علــى هــذه البطاقــة لصالــح هــذه
المؤسســات.

تبرعات العمالء(دينار أردني) 2018
 524,278دينار أردني مجموع تبرعات العمالء
524,278

إجمالي التبرعات
الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت
إي فواتيركم

266,843
243,498

الصراف اآللي

11,228

بطاقة معًا

2,364

الخدمات المصرفية
عبر الهاتف

345
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التمويل المسؤول

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.

اﻟﺜﻘﺔ

ﻌﻲ
ﺘﻤ

ﻲ
ﻌ ّ
ﺘﻤ

رأ س ا ﻟ ﻤ

ﻮﻇ
ﻦ

ﺒﺸ

ﻔﻴ

ﺎ ل اﻟ

ﺗﻤ ﻜ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤ

اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ

ﺔ

اﻻ

اﻟ
ﺘﻤ
ﻮﻳ
ﺮي

ﻳﺔ
ﺸﺮ
اﻟﺒ

ﺗﻤ
ﻴﻴ
ﺰ اﻟ
ﺨ

•

•دعم التمكين المالي ألفراد المجتمع.

ﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
ا

•

•دعم المنتجات والخدمات المستدامة.

ا

ﻟﺤ ﺎﻛ ﻤ ﻴ ﺔ واﻟ ﻤ ﺴ ﺎ

ءﻟ ﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

•

•دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اﻟ

ﺘ ﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟ ﺸ

ﻔﺎﻓ ﺔ

ﻣﺔ
ﺪ

•

•دعــم مشــاريع البنيــة التحتيّــة الصديقــة
للبيئــة فــي األردن.

دﻋﻢ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

ﺗ
ﻄﻮ
ﻳﺮ ا
ﻟﻤ
ﻮا
رد

•

ﺴﺆول
ﻟﻤ
ﻞا

إ
دار

نعمل على تحقيق هذا االلتزام من خالل:
•تطبيــق منهــج اســتباقي فــي إدارة المخاطــر
بهــدف تقييــم مخاطــر عمالئنــا وإدمــاج
الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة والحاكميّــة
فــي معاييــر اإلقــراض.

ﻃﺮ
ﺨﺎ
ﻟﻤ
ةا

اﻻﺳ
ﺘﺜﻤ
ﺎر ا
ﻟﻤ
ﺠ
اﻟﺘ
ﻌﺎو
نا
ﻟﻤ
ﺠ

ﻃﻨ

اﻟ
اﻟ ﻨ ﻮ ﺻ
ﻮ ل إﻟ ﻰ
ﻈﺎ
م ا ﻣﺜﻞ
ﻣﻨ
ﻬﺞ
اﻟ ﺠ ﻮ د ة

ام
ﺘﺰ
ﻟ

ر
وح ا
ﻟﻤ
ﻮا

الجوانب الجوهريَة
•

•خدمات مالية ذات أثر إيجابي

•

•التمكين المالي

أهداف التنمية المستدامة في هذا القسم
 .7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

 .9الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية
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إدارة الجوانب البيئية واالجتماعية
والحاكمية

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 فــي تحديــد وإدارة مخاطــر اإلقــراض والتمويــل التــي
قــد يتعــرّ ض لهــا البنــك أثنــاء ممارســة نشــاطات التمويــل .حيــث
ـم هــذا عــن طريــق دائــرة مخاطــر ائتمــان الشــركات مــن خــال
يتـ ّ
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.
حيــث نعتمــد سياســة إقــراض شــاملة بهــدف إنجــاز عمليّــات
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 منهجنــا المســؤول فــي منــح القــروض ،وذلــك مــن خــال
الحفــاظ علــى نســبة مجمــوع االلتزامــات إلــى صافــي الدخــل
بمســتويات مناســبة تماشــيًا مــع تعليمــات البنــوك المركزيَــة
بالخصــوص ،مــع تحديــد الحــد األدنــى المطلــوب للدخــل ضمــن
مســتويات يمكــن التحكــم بهــا.

نقــوم بتصميــم منتجاتنــا وخدماتنــا ،بمــا فيهــا القــروض
ّ
وتوقعاتهــم وذلــك بمــا
والتســهيالت ،لتلبيــة احتياجــات العمــاء
ـم بعــد ذلــك إعــام العمــاء
يتناســب مــع سياســات البنــك ،ويتـ ّ
بالجوانــب الماليّــة لل ّتســهيالت مثــل مــدة الســداد ونســبة
الفائــدة وأجــل اســتحقاق القــروض وغيرهــا مــن التفاصيــل،
بهــدف مســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرا ٍر مــدروس وحكيــم .وفــي
إطــار حرصنــا علــى جــودة المنتجــات وخدمــات اإلقــراض ،نقــوم
بتطبيــق 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
انطــاق مــن التزامنــا بضمــان تقديــم تمويــل آمــن وطويــل
تــم دمــج مجموعــة مــن المعاييــر البيئيّــة
األمــد للمشــاريعّ ،
واالجتماع ّيــة كجــزء 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 االجتماعيّــة
(مثــل قضايــا الصحــة والســامة العامــة والعمالــة المحليّــة
وعمالــة األطفــال) ،والتــي تتــم دراســتها وتقييمهــا وفــق
لإلجــراءات المتبعــة بهــذا الشــأن ،والتــي تتماشــى مــع مبــادئ
( .)Equator Principlesإن المشــاريع التــي نموّ لهــا يتــم تقييمهــا
بنــاء علــى هــذه المعاييــر ،مــع إضافــة عــدد مــن الدراســات
ً
الخاصــة حــول تقييــم األثــر البيئــي .كمــا نحــرص علــى أن يكــون
ّ
تمويــل المشــاريع الصــادر عــن قســم تمويــل المشــاريع متوافــق
مــع القوانيــن البيئيــة واالجتماعيــة الم ّتبعــة فــي األردن.
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تمويل إلحداث أثر
بصفتنــا أحــد أكبــر المؤسســات الماليّــة فــي المنطقــة ،فنحــن
نــدرك أننــا لدينــا القــدرة علــى مواجهــة المواضيــع االجتماعيــة
والبيئيــة المعقــدة .فمــن خــال توفيــر التمويــل لمشــاريع
البنيــة التحتيّــة الصديقــة للبيئــة والتمويــل ألصحــاب المشــاريع
الصغيــرة ،فإننــا ننظــر إلــى هــذه النشــاطات كحلــول للمواضيــع
المهمــة لألطــراف ذات العالقــة والتــي تحقــق أثــرًا إيجابيــا
ومســتدام فــي مجتمعاتنــا .فنحــن نؤمــن أننــا مــن خــال
فــرص
مواجهــة تحديــات اليــوم فإننــا نعمــل علــى تحقيــق
ٍ
أعظــم فــي المســتقبل.

المساهمة في جعل األردن أكثر استدامة
أثــر مشــاريع مجموعــة البنــك العربــي للبنيــة التحتيــة الصديقــة
للبيئــة
أكثر من  253مليون دوالر
مــن التســهيالت المقدمــة لدعــم
مشــاريع البنيــة التحتيــة الصديقــة
للبيئــة منــذ العــام 2012
أكثر من  740ميغاوات

تمويل مشاريع البنية التحتيّ ة الصديقة للبيئة
فعــال فــي تمويل مشــاريع
نؤمــن فــي البنــك العربــي بــأن لنــا دور ّ
مســتدامة فــي األردن ،حيــث تمثــل نشــاطاتنا فــي قطــاع البنيــة
التحت َيــة الصديقــة للبيئــة فرصــة نمــو ألعمالنــا ولعمالئنــا والتــي
بدورهــا تعــود علــى المجتمــع بأثــر بيئــي إيجابــي .كمــا أن هــذه
النشــاطات تســاهم فــي الجهــود العالميــة لمكافحــة التغيــر
المناخــي وتســهم إيجابيــً فــي جهــود تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة (.)SDGs
محطــة خربــة الســمرا لتنقيــة الميــاه العادمــة  -علــى
صعيــد مشــاريع البنيــة التحتيــة لمواجهــة الطلــب المتزايــد
علــى معالجــة الميــاه العادمــة ،نقــوم بتنفيــذ المرحلــة الثالثــة
(التوســعة الثانيــة) لمحطــة خربــة الســمرا لتنقية الميــاه العادمة
للوقــوف علــى اإلحتياجــات التمويليــة لهــذه المرحلــة وذلــك بعد
نجاحنــا بتنظيــم التمويــل الــازم لمشــروع التوســعة األولــى
للمحطــة بطاقــة إضافيَــة بحــدود  100ألــف متــر مكعــب /
يوم َيــا ،حيــث تــم تشــغيل المرحلــة الثانيــة بالكامــل فــي تشــرين
ّ
المحطــة
األوَ ل مــن عــام  ،2016وبذلــك يصبــح إجمالــي قــدرة
حوالــي  367ألــف متــر مكعــب  /يوميَــا .وتعتبــر هــذه المحطــة
مــن المحطــات الرائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن حيــث
اســتخدام أفضــل وســائل التكنولوجيــا المتاحــة لمعالجــة
الميــاه العادمــة ،األمــر الــذي يؤثــر إيجابيَــا علــى الواقــع البيئــي
كمــا يســاهم بشــكل مباشــر بتوفيــر ميــاه إضافيَــة لغايــات
الزراعــة.
برنامــج مشــاريع الطاقــة الشمس ـيّة فــي األردن  -اســتكما ً
ال
لإلهتمــام الخــاص الــذي نوليــه لقطــاع الطاقــة المتجــددة ،قمنــا
بمتابعــة االحتياجــات التمويليــة لمشــاريع الطاقــة الشمســيّة
ضمــن المرحلــة الثالثــة مــن مشــاريع الطاقــة الشمســيّة فــي
األردن لتكنولوجيــا الخاليــا الشمســيّة (الفوتوضوئيــة) بطاقــة
إجماليــة  200ميغــاوات إســتكما ً
ال لنفــس النهــج المتبــع مــن
قبلنــا للمرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن هــذا البرنامــج.

الســعة اإلجماليــة مــن الطاقــة
المتجــددة المو َلــدة مــن مشــاريعنا
والتــي تضــخ فــي الشــبكة الكهربائيــة
األردنيــة
حوالي  905,000طن
كميــة التخفيــض الــذي تــم تجنبــه
مــن إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
بشــكل ســنوي

إضاءة

مشروع الرشاد ّية للطاقة المتجددة
الفوتوضوئية

ـددة ،أنهــت
ضمــن التزامنــا بدعــم مشــاريع الطاقــة المتجـ ّ
مجموعــة البنــك العربــي خــال العــام  2018ترتيبــات
تمويــل مشــروع الرشــاديّة ألعمــال توفيــر الطاقــة حيــث
تقــوم الشــركة بتنفيــذ وتمويــل وتشــغيل مشــروع
محطــة شمس ـيّة بقــدرة  15,65ميغــاوات لصالــح شــركة
اإلســمنت األردنيَــة (الفــارج األردن) بموجــب عقــد توفيــر
طاقــة ولغايــات االســتهالك الخــاص للشــركة علــى
أســاس التقــاص ( )Net-Meteringوالمعتمــد علــى قانون
الطاقــة المتجــددة والكفــاءة الطاقــة رقــم  13للعــام
 2012والــذي يســمح للشــركات الخاصــة بإنشــاء مرافــق
الطاقــة المتجــددة لتوليــد الكهربــاء الســتخداماتها
الخاصــة .ومــن المتوقــع بــدء اإلنتــاج بمشــروع الرشــاديّة
فــي النصــف الثانــي مــن العــام .2019
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دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
يشــكل قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العامــود
الفقــري لالقتصــاد األردنــي ويلعــب دورًا هامــً فــي تحفيــز النمــو
االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل والتشــغيل .إال أن هــذا القطــاع
يواجــه بعــض التحديــات المتمثلــة بالتمويــل ولذلــك فقــد قمنــا
بتطبيــق نهــج متعــدد لدعــم هــذا القطــاع متمثــل بتوفيــر عــدد
مــن الخدمــات والمنتجــات التــي تلبــي االحتياجــات الخاصــة
بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتوفيــر التدريــب والدعــم
الــازم لنمــو هــذا القطــاع الحيــوي.
التسهيالت المقدمة للشركات
الصغيرة والمتوسطة
مليون دوالر
1,069

2018
2017

ويقــوم مديــر االســتثمار (شــركة مجموعــة العربــي لالســتثمار
– الــذراع االســتثماري للبنــك العربــي) حاليَــا بتنفيــذ عمليــة
عــدة شــركات تعمــل فــي قطاعــات ذات ميَــزة
االســتثمار فــي ّ
تنافســية مثــل الخدمــات اللوجســتية ،والرعايــة الصحيــة وحلــول
تكنولوجيــا المعلومــات والزراعــة.
بنــك االســتثمار األوروبــي  -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 االقتصادية
فــي دول الجــوار األوروبــي ( .)ERIوتهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل
مســتدامة وتحســين آفــاق النمــو االقتصــادي الشــامل فــي
المنطقــة.

1,001

والمتوسطة
تمويل الشركات الصغيرة
َ
لقــد قمنــا بالتعــاون مــع عــددٍ مــن الجهــات ذات العالقــة لدعــم
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال المســاهمة فــي
برامــج ضمــان القــروض .وقــد فتحــت هــذه البرامــج آفــاق جديـ ً
ـدة
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،ممــا ّ
مكنهــا مــن الحصــول
علــى تســهيالت عديــدةٍ مــن البنــك العربــي بغــرض تنميــة
وتوســيع أعمالهــا.
صنــدوق اســتثمار الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
 ببــادرة مــن البنــك المركــزي األردنــي ،قــاد البنــك العربــيإنشــاء صنــدوق اســتثمار للملكيــة الخاصــة "صنــدوق اســتثمار
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة" بقيمــة  125مليــون دينــار
أردنــي بمشــاركة  18بنــك بمــا فــي ذلــك ثالثــة بنــوك إســامية
أردنيــة وثالثــة بنــوك أجنبيــة تعمــل فــي األردن .ويســتهدف هــذا
الصنــدوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الواعــدة فــي األردن
ممــا يوفــر قــوة دافعــة للنمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل.
يهــدف الصنــدوق لالســتثمار كشــريك فــي شــركات أردنيــة
صغيــرة ومتوســطة الحجــم لديهــا فــرص اســتثمارية توســعية
مجزيــة تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد األردنــي ،وتمتلــك إدارة
تتميــز بالمعرفــة والخبــرة .وســيعمل الصنــدوق كمســتثمر نشــط
مــن خــال تزويــد الشــركات المســتثمر بهــا بــرأس المــال واألدوات
الالزمــة إلضفــاء الطابــع المؤسســي علــى األعمــال وتحســين
قدرتهــا التنافســية.

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.
الشــركة األردنيّــة لضمــان القــروض ) - (JLGCواصــل البنــك
العربــي تعاونــه مــع الشــركة األردن ّيــة لضمــان القــروض ()JLGC
والتــي تعمــل علــى دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن
خــال خمســة برامــج لضمــان القــروض منهــا :قــرض إكســبريس،
وقــرض األعمــال ،وقــرض أعمــال الســيّارات ،وقــرض دعــم
ال ّتصديــر وقــرض مقابــل تخزيــن بضائــع (بونــدد).
كمــا تابــع البنــك العربــي إطــاق برنامــج حــزم الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ،والتــي تشــمل ثــاث حــزم رئيسـيّة وهــي
“ســتار بلــس” و“ســتار” ،و”أبرمــاس” بالتعــاون مــع الشــركة األردن ّيــة
تــم تصميــم هــذه الحــزم بهــدف تقديــم
لضمــان القــروضّ .
متعــددة المزايــا ومنافــع ذات قيمــة مضافــة بهــدف
منتجــات
ّ
تلبيــة العمليّــات واألنشــطة التجاريّــة المتنوّ عــة للشــركات
والمتوســطة .لقــد تــم تضميــن هــذه الحــزم ،باإلضافــة
الصغيــرة
ّ
إلــى خدمــات أخــرى ضمــن البرامــج التاليــة:
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•

•برنامــج ضمــان قــروض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
بســقف قيمتــه  5مالييــن دينــار أردنــي.

•

•برنامــج ضمــان التمويــل الصناعــي بســقف  550,000دينــار
أردنــي لــكل عميــل.

•

•برنامــج ضمــان الشــركات الناشــئة بســقف  500,000دينــار
أردنــي.

•

•برنامــج ضمــان مشــاريع الطاقــة المتجــددة بــدون ســقف
تمويلــي.

قــروض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة  -واصلنــا تعاوننــا
األردنــي لدعــم الشــركات الصغيــرة
المركــزي
مــع البنــك
ّ
ّ
والمتوســطة مــن خــال أربــع اتفاقيــات لضمــان القــروض،
وبقيمــة إجماليــة تبلــغ  18.1مليــون دينــار أردنــي ،وقــد تــم توقيع
اإلتفاقيــة الرابعــة خــال العــام .2018

خدمات بنكية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
بهــدف توفيــر خدمــة مصرفيــة منافســة ومميّــزة لقطــاع
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تمكنهــم مــن النمــو والتطــور،
قمنــا بإنشــاء عشــرة مراكــز خدمــات للشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،حيــث توفــر هــذه المراكــز العديــد مــن الخدمــات
والمخصصــة لهــذا القطــاع بهــدف المســاهمة فــي
المميــزة
ّ
تطــور القطــاع.
كمــا اســتمر نهجنــا بتوفيــر الحلــول المصرفيــة الرقميــة لقطــاع
الشــركات بمــا فيهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بمــا
يتماشــى مــع أحــدث التطــورات فــي الصناعــة المصرفيــة
وبشــكل يلبــي احتياجاتهــم المتغيــرة.

تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة
نواصــل عقــد ورش 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 .وتأتــي هــذه الــورش تأكيــدًا
لألهميــة التــي نوليهــا لتوطيــد عالقتنــا مــع عمالئنــا ،بحيــث
يُشــكل عقــد مثــل هــذه الورشــات التفاعليــة فرصــة قيمــة
للقائهــم وتعريفهــم بالحلــول المصرفيــة والتمويليــة المتاحــة
لهــم.

توفير خدمات ومنتجات مستدامة
يتجســد مفهــوم “التمويــل المســؤول” فــي البنــك العربــي علــى
عــدة مســتويات مــن بينهــا مســاهمتنا فــي تحقيــق الطموحــات
البيئيّــة واالجتماعيــة لعمالئنــا عــن طريــق توفيــر عــدد مــن
الحلــول والمنتجــات المســتدامة.

المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة
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 للبيئة
بهــدف تشــجيع العمــاء علــى تب ّنــي الممارســات المســؤولة
والصديقــة للبيئــة فــي حياتهــم اليوميّــة.
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 المشــاركة فــي البرنامــج دون أيــة فوائــد
وعلــى فتــرة ســداد تصــل لغايــة  12شــهرًا عنــد اســتخدام بطاقة
البنــك العربــي االئتمانيــة فــي هــذه المحــات ،وفتــرة ســداد تصــل
إلــى  24شــهرًا بفائــدة  %1فــي المحــات غيــر المشــاركة فــي
البرنامــج.
خدمــات ذات أثــر بيئــي إيجابــي  -نعمــل علــى دعــم جهــود
عمالئنــا نحــو تقليــل بصمتهــم البيئيّــة 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.

المنتجات والخدمات ذات البعد االجتماعي
لقــد قمنــا بإصــدار بطاقــة "معــً" اإلئتمانيــة البالتينيــة كأول
بطاقــة مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا وأوروبــا
الوســطى ذات بعــد إجتماعــي بهــدف تمكيــن عمالئنــا مــن
ّ
نمكــن
المســاهمة بشــكل إيجابــي فــي مجتمعهــم .كمــا
عمالئنــا مــن التبــرع مــن خــال إدراج آليــة التبــرع ضمــن قنواتنــا
المصرف ّيــة المختلفــة ،حيــث تتيــح هــذه اآلليــة لعمالئنــا إمكانيــة
دعــم المجتمــع المح ّلــي عــن طريــق التبرّ عــات المباشــرة مــن
المؤسســات غيــر الهادفــة
حســاباتهم لدينــا إلــى عــدد مــن
ّ
للرّ بــح المشــاركة فــي البرنامــج .لمزيــد مــن المعلومــات عــن
منتجــات البنــك العربــي ذات البعــد اإلجتماعــي ،يرجــى اإلطــاع
علــى صفحــة .24
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التمكين المالي
يعمــل البنــك علــى تحقيــق الشــمول المالــي للفئــات غيــر
المخدومــة مصرفيــً ورفــع ثقافتهــم الماليــة انطالقــً مــن
إيمانــه بأثــر ذلــك علــى تحقيــق الرفــاه ألفــراد المجتمــع.
الشمول المالي
يقــوم البنــك بتوفيــر مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن الحلــول
والخدمــات ذات القيمــة المضافــة والتــي تســهم فــي تحســين
الشــمول المالــي فــي المجتمــع ،إضافــة إلــى تطبيــق المبــادرات
التاليــة التــي تســهم فــي تحســين الشــمول المالــي.

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 الماليّــة 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.

برنامــج شــباب  -يقــدم البنــك مــن خــال برنامــج "شــباب" حلــول
مصرفيــة أساســية ومميــزة تمكنهــم مــن الحصــول علــى
أفضــل الخدمــات المصرفيــة .فمــن خــال برنامــج شــباب ،يوفــر
البنــك التســهيالت االئتمان ّيــة للطــاب العامليــن بــدوام جزئــي أو
المنضميــن حديثــً إلــى ســوق العمــل وبأســعار تفضيليــة.
ّ
نظــام الدفــع بواســطة الهاتــف الخلــوي "- "JoMoPay
قــام البنــك بإضافــة خدمــة الدفــع بواســطة الهاتــف الخلــوي
( )JoMoPayضمــن الخدمــة المصرفيــة عبــر األجهــزة المحمولــة،
والتــي مكنــت عمــاء البنــك مــن الوصــول إلــى الفئــات
المســتخدمة للتطبيــق والتــي ليــس لديهــا حســابات مصرفيــة،
األمــر الــذي يقلــل االعتمــاد علــى النقــد الفعلــي ويحســن
الخدمــات المصرفيــة لهــذه الفئــات.
التثقيف المالي
يقــوم البنــك بدعــم األفــراد بالمعرفــة والقــدرات والثقــة الالزمــة
ليقومــوا باتخــاذ القــرارات الماليــة المســؤولة .حيــث يقــوم البنــك
بتوفيــر الدعــم والمعلومــات واألدوات المتوافــرة شــخصيا أو عبــر
اإلنترنــت لتناســب اإلحتياجــات الخاصــة لــكل فــرد فــي الوقــت
والمــكان المناســب لهــم.
البرنامــج الوطنــي للتعليــم المالــي  -واصــل البنــك مشــاركته
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تمكين الموظفين

يمثــل االســتثمار فــي موظفينــا أحــد أهــم
أولويّاتنــا فــي البنــك العربــي .لذلــك ،فنحــن
نعمــل علــى خلــق بيئــة تتكاتــف فيهــا جهــود
ّ
الموظفيــن مــع قيــم البنــك ورؤيتــه مــن أجــل
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مرضيــةٍ للعمــاء بمــا يســاهم فــي تحقيــق نمــو
مســتدام فــي القيمــة للمســاهمين .لــذا ،نعمــل
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بناء قوى العمل
فــي ظــل التطــور الســريع لألعمــال المصاحــب للتقــدم
التكنولوجــي ،يتوجــب علــى البنــوك أن تركــز علــى جــذب
القــدرات البشــرية المناســبة والتــي تملــك القــدرة علــى التعامــل
مــع هــذه التغيــرات الســريعة فــي القطــاع المصرفــي ،اآلن وفــي
المســتقبل.
التنوع والشمول
نؤمــن فــي البنــك العربــي بضــرورة توفيــر بيئــة عمــل تدعــم
التنــوع بيــن موظفينــا وتوفــر العدالــة لهــم؛ األمــر الــذي يــؤدي
ً
قيمــة
إلــى خلــق تنــوّ عٍ فــي األفــكار والمنظــور ،ممــا يمنــح
إضافيــة لكافــة الجهــات ذات العالقــة.
علــى مــدى مــا يقــارب تســعة عقــود ،تمك ّنــا مــن بنــاء طاقــم
عمــل متنــوّ ع ومخلــص يتب ّنــى ويحــرص علــى تحقيــق رؤيتنــا
يثمــن البنــك
المتمثلــة فــي تلبيــة احتياجــات العمــاء .حيــث ّ
ّ
موظفيــه ،ويعمــل بشــكل منهجــي علــى تشــجيعهم
نجــاح
وتمكينهــم مــن خــال عــدة وســائل مــن بينهــا منحهــم فــرص
ً
إضافــة إلــى توفيــر بيئــة
متكافئــة ،وحــزم مزايــا تنافســيّة،
ّ
ومحفــزة لهــم .فــي العــام  ،2018بلــغ إجمالــي
عمــل آمنــة
ّ
ّ
القــوى العاملــة فــي األردن  3,133موظفــً ،حيــث أن  %99.6مــن
ـي القــوى العاملــة فــي األردن يحملــون الجنسـيّة األردن ّيــة.
إجمالـ ّ
وهــذا بــدوره يعكــس التــزام البنــك بتطويــر المواهــب المحليــة
واالســتثمار فيهــا.
ـوع الجنــدري  -نهــدف إلــى تعزيــز ثقافــةٍ تدعــم عمــل اإلناث
التنـ ُ
فــي البنــك ،حيــث نعمــل علــى جــذب وتطويــر قــدرات موظفينــا
مــن اإلنــاث .يركــز نهجنــا علــى دعــم اإلنــاث وتوفيــر بيئــة عمــل
تمكنهــم مــن الوصــول إلــى أفضــل قدراتهــم.
عادلــة لهــم
ِ
القوى العاملة من اإلناث

التنــوع للجميــع  -نســعى إلــى دعــم التنــوع فــي القــدرات
والعمــر واألفــكار والقــدرات ضمــن كادرنــا الوظيفــي .كمــا نؤمــن
بأهميــة توظيــف ودمــج الكفــاءات مــن ذوي االحتياجــات الخاصة
ضمــن بيئــة أعمالنــا ،والتــي تعتمــد علــى تقييــم المهــارات
والكفــاءات والقــدرة علــى تلبيــة المتط ّلبــات الوظيفيّــة .فــي
نهايــة عــام  ،2018بلــغ عــدد الموظفيــن مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة  75موظفــً.
ً
إضافــة إلــى ذلــك ،يعمــل البنــك العربــي علــى تفــادي العوائــق
التــي قــد تقــف فــي وجــه توظيــف ذوي االحتياجــات الخاصــة.
وفــي هــذا الســياق ،نقــوم بتأهيــل جميــع الفــروع الجديــدة
وبعــض الفــروع القديمــة بشــكل متواصــل لتتماشــى مــع
ّ
الخاصــة.
الموظفيــن والعمــاء مــن ذوي االحتياجــات
احتياجــات
ّ
المزايا التنافسيَة
إن نظــام المزايــا والمنــح المقــدم مــن البنــك للموظفيــن قــد
تــم تصميمــه لتحفيــز المعرفــة والقــدرات والســلوك الــذي
يتناســب مــع عوامــل نجــاح أعمالنــا ،ويتمثــل ذلــك فــي التركيــز
علــى جــذب الموظفيــن ذوي القــدرات المناســبة واالســتثمار
ـدم لموظفينــا حــزم رواتــب ومزايــا
بهــم وتحفيزهــم .كذلــك نقـ َ
مرنــة وعادلــة ضمــن أفضــل المســتويات فــي ســوق القطــاع
المصرفــي األردنــي.
كمــا نحــرص فــي تحديدنــا للرواتــب علــى عــدم التمييــز علــى
أســاس الجنــس ،وعلــى عوامــل رئيســيَة تشــمل التناســب مــع
متطلبــات العمــل وقيمــة الوظيفــة والخبــرة العمل ّيــة للموظــف
ومهاراتــه .كمــا نوفــر للموظفيــن امتيــازات إضافيــة لمكافــأة
األداء المميــز وعنــد توظيــف الموظــف لخبراتــه الجديــدة فــي
نطــاق عملــه ،باإلضافــة إلــى األداء المالــي العــام للبنــك .حيــث
نقــوم بتقديــم الزيــادة الســنوية وعــاوة غــاء المعيشــة.

2018
%38.9

اإلناث في القوى العاملة
اإلناث في المناصب
اإلدارية العليا
اإلناث في المناصب
اإلدارية الوسطى

%14.6

%34.3
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ّ
موظفينا
دعم التعليم الجامعي ألبناء

لقــد تــم تقديــم منــح دراسـيّة جامع ّيــة لـــ 65طالبــً مــن أبنــاء الموظفيــن خــال العــام  2018ضمــن برنامــج البنــك العربــي للمنــح
الجامعيــة ألبنــاء الموظفيــن .حيــث يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مســاعدة أبنــاء الموظفيــن علــى متابعــة تعليمهــم الجامعــي،
وقــد بلغــت قيمــة المنــح  169,121دينــار أردنــي خــال العــام .2018

ّ
بمــا ّ
الموظفيــن متفرّ غيــن للعمــل بــدوام كامــل
أن  %100مــن
ّ
موظفيــه
لــدى البنــك العربــي ،يحــرص البنــك علــى تزويــد
بامتيــازات إضافيــة تشــتمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
رفــع مســتوى التأميــن الطبــي الشــامل ورفــع ســقف تغطيــة
المصاريــف ذات العالقــة باألمومــة والتأميــن علــى الحيــاة
ً
ّ
الموظفيــن بنســب
إضافــة إلــى قــروض
وقــروض التعليــم،
فائــدة تفضيليــة.
التواصل مع الموظفين للنجاح واإلهتمام بهم
ّ
كافــة الموظفيــن يســاهم
نحــن نؤمــن أن تعزيــز التواصــل مــع
فــي رفــع انتمائهــم للبنــك ورســالته وقيمــه ويشــكل دعمــً
مهمــً لجهودهــم فــي تحقيــق أهدافــه ،األمــر الــذي يجعلنــا
جادّ يــن فــي التواصــل معهــم بشــفافية والعمــل علــى تحســين
مســتوى الرفــاه لهــم.
ّ
موظفينــا
التواصــل مــع الموظفيــن  -نعمــل علــى إشــراك
مــن خــال عــدد مــن القنــوات المختلفــة ،مــن ضمنهــا عمليــة
مراجعــة األداء الســنوي وال ّنشــرة الداخليــة ونظــام اإلنترنــت
ّ
الموظفيــن بمــا فــي
الداخلــي “عربينــا” .يتــم جمــع مالحظــات
ّ
الموظفيــن” التــي
ذلــك الشــكاوى مــن خــال “لجنــة عالقــات
تتو ّلــى مهمــة معالجــة الشــكاوى الداخليــة والمالحظــات
واالقتراحــات .خــال عــام  ،2018لــم تتلــق لجنــة عالقــات
ّ
الموظفيــن أي حــاالت أو شــكاوى تتع ّلــق بالمعاملــة العنصريــة

اإلهتمــام بالموظفيــن  -نلتــزم بتوفيــر بيئة عمل آمنة وســليمة
ّ
الموظفيــن بإنصــاف
ومنتجــة ،مــع ضمــان معاملــة جميــع
واحتــرام ،إضافـ ً
ّ
ـة إلــى تبنــي أعلــى معاييــر النزاهــة والثقــة بهــدف
تحقيــق أعلــى درجــات رضــا الموظفيــن.
تــم تشــكيل لجنــة الصحــة والســامة المهنيــة ،والمؤلفــة
ّ
ّ
مــن ســبعة أعضــاء يمثلــون دوائــر مختلفــة فــي البنــك لتتولــى
والصحــة
مهــام تطويــر أنظمــة وخطــط متع ّلقــة بالســامة
ّ
المهنيــة فــي البنــك وتتابــع بشــكل دقيــق أداء البنــك علــى
ّ
مؤشــرات الصحــة والســامة .كمــا
بنــاء علــى
نطــاق واســع
ً
ّ
بالصحــة
يتــم مراجعــة جميــع الشــكاوى والقضايــا المتعلقــة
ّ
والســامة المهن ّيــة مــن قبــل اللجنــة ،إضافـ ً
ـة إلــى تســجيل نتائــج
أي اســتطالعات أو حــوادث أو تقاريــر أو حتــى خطــط إجــراءات
متع ّلقــة بهــذا المجــال.
المفاوضــة الجماعيــة  -امتثــا ً
ال لإلجــراءات الداخليــة ،يطالــب
كل موظــف بإبــاغ مديــره والمــوارد البشــرية عمــا إذا كان عضــوًا
فــي أي اتحــاد .وليــس لــدى البنــك نظــام لتتبــع معــدل إجمالــي
ّ
الموظفيــن المشــمولين فــي عقــود العمــل الجماعيــة.

خــرق لحقــوق اإلنســان.
أو أي
ٍ
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تطوير نظام إدارة الموارد البشرية
نظام إدارة الموارد البشريَة في البنك العربي

يعــد نظــام إدارة المــوارد البشــرية مــن األمــور التــي
غيــرت طبيعــة عمــل دوائــر المــوارد البشــرية بشــكل
جــذري وســاعدت فــي تطويــر أعمــال هــذه الدوائــر فــي
المؤسســات وتوســيع عملهــم ليشــمل باإلضافــة إلــى
توظيــف األشــخاص وحفــظ ملفاتهــم ،بنــاء الثقافــة
المؤسســية إلــى جانــب العديــد مــن األمــور االســتراتيجية
األخــرى التــي تســهم فــي دعــم أهــداف المؤسســة.
ففــي البنــك العربــي ،وعلــى الرغــم مــن وجــود نظــام إلدارة
المــوارد البشــرية ،فقــد ســعى البنــك إلــى تحديــث هــذا
النظــام والتوســع فيــه وأتمتتــه بهــدف تطويــر األعمــال
فــي البنــك والنهــوض بهــا ألعلــى المســتويات.

ففــي العــام  ،2018قامــت إدارة المــوارد البشــرية بأتمتــة
العديــد مــن الحلــول والخدمــات المقدمــة مــن قبــل
نظــام إدارة المــوارد البشــرية مــن خــال إطــاق نظــام
أوراكل لخدمــات المــوارد البشــرية الســحابية .حيــث
تشــمل هــذه الخدمات :التوظيــف ،والتعليــم ،وإدارة األداء.
إن عمليــة أتمتــة هــذه الخدمــات سيســهم فــي تحســين
عمليــة جــذب وتوظيــف أفضــل المهــارات ،وتعزيــز تطويــر
الموظفيــن ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تحســين
اإلنتاجيــة والكفــاءة فــي العمــل ،األمــر الــذي سيســهم
فــي تحســين مســتوى رضــا العمــاء وبالتالــي االســتدامة
المؤسســية.
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بناء القدرات للتحديات المستقبل َية
نحــن نعمــل فــي قطــاع خدماتــي دائــم التطــور ،حيــث تعتبــر
ّ
تمكننــا
مهــارات موظفينــا مــن ضمــن العناصــر األساســية التــي
مــن مواكبــة هــذه التطــورات ،ولــذا فإننــا نســتثمر فــي تطويــر
وتدريــب موظفينــا مــن خــال بيئــة عمــل محفــزة علــى التعلــم.
يتــم تحديــد واختيــار البرامــج التدريبيّــة بنــاء علــى تقييــم
ّ
الموظفيــن ،حيــث تهــدف برامجنــا التدريبيّــة إلــى تزويــد
أداء
ّ
الموظفيــن بالمهــارات الالزمــة وبنــاء قدراتهــم بشــكل يــؤدي
إلــى تحســين العمليّــات والوصــول إلــى التميّــز فــي الخدمــة
مــن خــال العديــد مــن البرامــج التدريبيّــة والــدورات الداخليّــة
والخارج ّيــة .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم أيضــً تعزيــز خطــط تطويــر
بعــدة طــرق منهــا :إدارة المواهــب وخطــط
المســار الوظيفــي
ّ
ـد الفجــوات فــي مجــال الكفــاءة ،والتــي
التعاقــب الوظيفــي وسـ ّ
تســاعد أيضــً فــي تحديــد البرامــج التدريب ّيــة المطلوبــة بشــكل
ّ
الموظفيــن وأدائهــم.
أكبــر بحســب احتياجــات
معــدل ســاعات التدريــب لــكل موظــف وفقــً للجنــس
والمســتوى الوظيفــي
2018
إجمالي الموظفين

11.5

الذكور

11.4

الموظفون في المناصب
المكتبية غير اإلدارية

برنامج تدريب موظفي مركز خدمة العمالء

تماشــيًا مــع هــدف البنــك لتحقيــق اعلــى مســتويات
رضــا العمــاء وجهــوده المســتمرة فــي تطويــر كفــاءة
موظفيــه ،قــام البنــك بتنفيــذ برنامــج تدريبــي لموظفــي
مركــز خدمــة العمــاء بهــدف تزويدهــم بــاألدوات
الالزمــة والمعرفــة المتكاملــة التــي تمكنهــم مــن رفــع
كفاءتهــم وتطويــر أدائهــم فــي مختلــف المجــاالت
المرتبــط بعملهــم .حضــر هــذا التدريــب موظفــي مركــز
خدمــة العمــاء علــى اختــاف مســمياتهم الوظيفيــة،
حيــث حصلــوا علــى شــهادة الــدورة بعــد اســتكمالهم
لمتطلبــات البرنامــج التدريبــي.

10.2
17.4

الموظفون في المناصب
اإلدارية الوسطى
الموظفون في المناصب
اإلدارية العليا

تمكين موظفي خدمة العمالء

يعتبــر هــذا التدريــب جــزء أساســي مــن تطبيــق البنــك
لمفهــوم "الصــورة الشــاملة للعميــل" (360⁰ CUSTOMER
 )RELATIONSوالــذي يلعــب مركــز خدمــة العمــاء دور
مهــم فــي تحقيقــه.

11.8

اإلناث

إضاءة

3.4

مركــز اإلبــداع ) (AB iHUBللبنــك العربــي  -قمنــا بتقديــم
مجموعــة مــن حلقــات النقــاش وورش العمــل بمواضيــع
متعلقــة باإلبتــكار والتكنولوجيــا المصرفيــة ( )FinTechلموظفي
البنــك .لقــد تــم تنظيــم هــذه الــورش مــن خــال مركــز اإلبــداع
للبنــك ( )AB iHUBوالــذي تــم تأسيســه حديثــً ليكــون مركــزًا
يســاعد الموظفيــن مــن خــال تحفيــز التفكيــر اإلبداعــي لديهــم
ومســاعدتهم فــي صياغــة وتطبيــق أفكارهــم اإلبداعيــة فــي
مجــال التكنولوجيــا المصرفيــة ( .)FinTechيذكــر أنــه قــد تــم
تنظيــم تســع حلقــات نقــاش وثمانــي ورش عمــل خــال العــام
.2018
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التقارير َ
الشفافة

إن ممارســات الحاكميّــة المؤسســيّة الســليمة
ّ
تمكننــا مــن تبنــي
التــي نتب ّناهــا منــذ تأسيســنا
اســتراتيجيّة مالئمــة لعمليّاتنــا اليوميّــة ومــن
ادمــاج قيــم األخالقيّــات المهنيّــة والمســاءلة
ّ
كافــة المســتويات.
والشــفافية علــى

ﺔ

ﻲ
ﻌ ّ
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ﻦ
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ا
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ا

دﻋﻢ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
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اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ

اﻟ
ﺘﻤ
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بنــاء علــى تلــك األســس الســليمة ،نحــن نحــرص
ً
علــى ادمــاج محــور التقاريــر الشــفافة فــي عمليّاتنــا
كأحــد المحــاور الرئيســية الســتراتيجيّتنا لالســتدامة،
حيــث نحــرص علــى إصــدار التقاريــر المنتظمــة
حــول أدائنــا فــي المجــاالت االقتصاديّــة والبيئيّــة
واالجتماع ّيــة وبأعلــى مســتويات الشــفافية بهــدف
ّ
كافــة الجهــات ذات العالقــة
تعزيــز التواصــل مــع
الداخليّــة والخارجيّــة ،ولتعزيــز الثقــة والســمعة
الجيّــدة ومبــادئ المســاءلة.

اﻟﺜﻘﺔ

ر
وح ا
ﻟﻤ
ﻮا

الجوانب الجوهريَة
•

•الحاكميّة والمساءلة والشفافية

•

•االمتثال للمعايير والقانون

•

•السلوك األخالقي

مؤشرات األداء
لمعرفــة المزيــد عــن أدائنــا فــي هــذا المحــور ،يرجــى اإلطــاع علــى
صفحــة .64
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الحاكمية المسؤولة
ّ
نولــي أهميّــة كبيــرة لتطبيــق مبــادئ الحاكميّــة المؤسســيّة
الســليمة ،ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق أعلــى المعاييــر
ّ
كافــة أنشــطة البنــك.
المهنيّــة فــي
دليــل الحاكميّــة المؤسســيّة  -تــم إعــداد دليــل الحاكميــة
المؤسســية بمــا يتوافــق مــع تعليمــات ومتطلبــات البنــك
المركــزي األردنــي وسياســاته ،وقــد تــم اعتمــاده مــن قبــل
تــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار متطلبــات
مجلــس اإلدارة .كمــا
ّ
الجهــات الرقابيــة األخــرى فــي األردن وفــي الــدول األخــرى التــي
نعمــل بهــا .ونحــرص علــى اإلفصــاح عــن التزامنــا بتطبيــق دليــل
الحاكميــة المؤسســية ودليــل حاكم ّيــة تكنولوجيــا المعلومــات
فــي تقاريرنــا الســنوية والموقــع اإللكترونــي للبنــك للتأكيــد
علــى خضــوع عملياتنــا للشــفافية.
مجلــس اإلدارة  -مجلــس اإلدارة هــو أعلــى هيئــة للحاكميّــة
المؤسسـيّة فــي البنــك والمســؤولة عــن تطبيــق أفضــل المعاييــر
المتع ّلقــة بالحاكميّــة المؤسســيّة بمــا فــي ذلــك تحديــد
األهــداف االســتراتيجية للبنــك وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد
الخطــط واالســتراتيجية لتحقيــق هــذه األهــداف .ويحــرص
مجلــس اإلدارة أيضــً علــى تحقيــق مصلحــة المســاهمين
ّ
والموظفيــن وغيرهــم مــن الجهــات
والمودعيــن والمقترضيــن
ّ
التأكــد مــن
ذات العالقــة .ومــن مهــام مجلــس اإلدارة أيضــً
مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخل ّيــة وامتثــال أنشــطة البنــك
للقوانيــن والتعليمــات المعمــول بهــا ضمــن نطــاق انتشــار
عمليّــات البنــك.
يتألــف مجلــس اإلدارة ،الــذي عقــد ســبعة اجتماعــات خــال
العــام  ،2018مــن اثنــي عشــر عضــوًا ،ســبعة منهــم أعضــاء
مســتقلون ،وجميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن .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
.2018

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
ّ
ّ
كافــة
ويتلقــى
تقييــم أداء مجلــس اإلدارة علــى أســاس ســنوي.
أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية تبلــغ  5,000دينــار أردنــي
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات (رقــم  22لســنة
 ،)1997كمــا يتلقــى كل عضــو مكافــآت وبــدل حضــور جلســات
المجلــس واللجــان وبــدل تنقــات يتــم تحديدهــا مــن قبــل
مجلــس اإلدارة ،وال ترتبــط هــذه المكافــآت والبــدالت بــأداء البنــك
وإيراداتــه.
ّ
كافــة التفاصيــل المتع ّلقــة بمهــام اللجــان وأعضائهــا تجدهــا
فــي التقريــر الســنوي لعــام  ،2018والــذي قــد تــم نشــره علــى
موقــع البنــك اإللكترونــي.www.arabbank.com :

ﻟﺠﻨﺔ اﺋﺘﻤﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻣﺘﺜﺎل

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴّ ﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

08
07
06

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

01

ﻟﺠﺎن
ﻣﺠﻠﺲ
ادارة

05
ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّ ﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴّ ﺔ

02
03

04

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴّ ﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴّ ﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
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عمل ّيــات التدقيــق  -تعمــل إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة
ّ
التأكــد مــن تطبيــق سياســات وإجــراءات البنــك بشــكل
علــى
ّ
وبــأن عمليــات الرقابــة وإدارة المخاطــر
صحيــح وفاعــل،
والحاكميــة تعمــل بفعاليــة للحــد مــن المخاطــر الهامــة .كمــا
تقــوم اإلدارة بإعــداد تقاريــر التدقيــق بشــكل موضوعــي ،ليتــم
تقديمهــا فــي االجتماعــات الدوريــة المنعقــدة مــع لجنــة
التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
وفــي هــذا الصــدد ،تقــوم إدارة التدقيــق برفــع تقاريرهــا إلــى
لجنــة التدقيــق خــال االجتماعــات الدوريّــة ،حيــث يتــم عــرض
المالحظــات المثــارة خــال الفتــرة وإبــداء رأي التدقيــق ،مــع
التركيــز علــى األمــور الجوهر ّيــة منهــا .كمــا يتــم متابعــة تطبيــق
خطــط المعالجــة الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة ،وتقديــم تحليــل
زمنــي لهــذه الخطــط.

السلوك والثقة
ن ّتبــع منهــج صــارم ملتــزم بنــص وروح المتطلبــات الرقابيــة،
ّ
للتأكــد مــن أمــن
باإلضافــة إلــى مراقبــة العمليّــات باســتمرار
األنظمــة وفعاليــة منهــج إدارة المخاطــر.
ميثاق السلوك المهني
ّ
ّ
تشــكل
يمثــل ميثــاق الســلوك المهنــي السياســة العليــا التــي
األســاس لاللتــزام بتنفيــذ عملياتنــا بأعلــى المتط ّلبــات األخالق ّيــة
ّ
كافــة مناطــق عملنــا والتــي يجــب االلتــزام بهــا
والنزاهــة فــي
ّ
الموظفيــن فــي أداء واجباتهــم اليوميــةّ .
إن ميثــاق
مــن قبــل
ّ
ّ
ّ
ّ
الســلوك المهنــي متوفــر لكافــة الموظفيــن لالطــاع عليــه عبــر
الشــبكة الداخل ّيــة للبنــك "عربينــا" ،حيــث يقومــون بالتأكيــد علــى
التزامهــم بــه.

إن نظــام التدقيــق الداخلــي فــي البنــك العربــي معتمــد وفقــً
لمعاييــر اآليــزو  9001لعــام  ،2015والتــي تقــوم أســاس 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 البيئيّــة واالجتماعيّــة
الموضوعــة ضمــن بــاب “مخاطــر االســتدامة” لضمــان شــمولها
فــي عمليــات التدقيــق الداخلــي.

إضاءة

نبني قاعدة أخالقية متينة
محدثة من ميثاق السلوك المهني
نسخة
ّ

قمنــا بمراجعــة ميثــاق الســلوك المهنــي لضمــان
تقديــم التوجيــه المســتمر والكافــي للموظفيــن فــي
ضــوء متطلبــات االلتــزام دائمــة التطــور ،بمــا فــي ذلــك
المواضيــع المتعلقــة بالتهــرب الضريبــي ،وحمايــة
البيانــات ،ومكافحــة العبوديــة ،والعمــل القســري،
واالتجــار بالبشــر .كمــا شــملت المراجعــات مواضيــع أخــرى
مثــل اإلخطــارات والموافقــات المطلوبــة للمواضيــع ذات
الصلــة بإعالنــات البنــك غيــر العامــة علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي واإلنترنــت ،والمواضيــع التــي تنطــوي علــى
تضــارب فــي المصالــح ،وكذلــك قبــول الهدايــا .حيــث
ســيتم إطــاق اإلصــدار الجديــد فــي الربــع الثانــي مــن
العــام .2019
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السياسات الداعمة
يقــوم البنــك بتطبيــق عــدد مــن السياســات التــي تشــمل جميــع
قطاعــات البنــك بهــدف دعــم ميثــاق الســلوك المهنــي للبنــك.
وتغطــي هــذه السياســات عــددًا مــن المجــاالت مــن بينهــا
مجــاالت إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل
اإلرهــاب وتضــارب المصالــح ومكافحــة الفســاد.
أســس البنــك فــي
لضمــان التطبيــق الفعــال لسياســات البنــكّ ،
العــام  2011مركــزًا للسياســات علــى الشــبكة الداخليّــة للبنــك
ّ
كافــة سياســات البنــك بشــكل
"عربينــا" .يهــدف المركــز إلــى إدارة
مركــزي منــذ مراحــل تطويــر السياســات إلــى مراحــل التنفيــذ.
ّ
ّ
الموظفيــن الوصــول بســهولة
لكافــة
حيــث يتيــح هــذا المجــال
الهامــة المتع ّلقــة باالمتثــال مــن خــال
إلــى المعلومــات
ّ
الشــبكة الداخليــة للبنــك "عربينــا" ،وتوفــر لهــم األدوات الالزمــة
لتحقيــق أكبــر درجــات الكفــاءة فــي أداء أعمالهــم ضمــن إطــار
الحاكم ّيــة المؤسس ـيّة الــذي يعتمــده البنــك .وفيمــا يلــي عــدد
مــن السياســات األساســية للبنــك:
سياســة مكافحــة الفســاد والرشــوة  -تســعى هــذه
ّ
وتوضــح
السياســة إلــى تعزيــز ضوابــط مكافحــة الرشــوة،
األنشــطة المحظــورة مــن خــال توضيــح 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.
سياســة اعــرف عميلــك ومكافحــة غســل األمــوال
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب  -يحــرص البنــك مــن خــال تطبيــق
هــذه السياســة علــى تلبيــة المتطلبــات القانونيــة المتعلقــة
بتطبيــق متطلبــات العنايــة المهنيّــة الواجبــة لتحديــد الهويّــة
الحقيقيّــة لعمــاء البنــك العربــي ومقارنــة أســماء العمــاء إزاء
قوائــم األشــخاص المحظــور التعامــل معهــم ،إضافــة إلــى
اإلبــاغ عــن األنشــطة غيــر االعتياديّــة و/أو المشــبوهة.

إضاءة

مواكبة التغ ُّيرات
نســخة محدثــة مــن برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول
متطلبــات اعــرف عميلــك ومكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب

تــم تحديــث برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول متطلبــات
اعــرف عميلــك ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ليعكــس التغييــرات والتحديثــات المتعلقــة
بسياســة اعــرف عميلــك بمــا فــي ذلــك نهجنــا القائــم
علــى المخاطــر وتصنيــف المخاطــر للعمــاء مــن حيــث
مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب.
حيــث تــم إطــاق البرنامــج لجميــع الموظفيــن فــي
نهايــة شــهر تشــرين أول مــن العــام .2018

لجنة األخالقيات
إن إنشــاء لجنــة األخالق ّيــات فــي العــام ّ 2013
يؤكــد علــى التــزام
البنــك العربــي بتطبيــق أعلــى المعاييــر األخالق ّيــة ضمــن عمليّاتــه
فــي جميــع الــدول التــي يمــارس فيهــا أعمالــه .تهــدف لجنــة
األخالقيّــات إلــى تطبيــق وتفســير ميثــاق الســلوك المهنــي
أي مخالفــات قانون ّيــة ورقاب ّيــة محتملــة ،إضافــة
والتحقيــق فــي ّ
إلــى حــاالت اإلبــاغ عــن أي مخالفــات أخــرى عبــر شــبكة البنــك
العربــي ش م ع .يــرأس هــذه اللجنــة التنفيذيّــة مديــر إدارة
مراقبــة االلتــزام بالمتط ّلبــات الرقاب ّيــة ،وبعضو ّيــة كل مــن مديــر
إدارة المــوارد البشــريّة ومديــر إدارة الشــؤون القانونيّــة .هــذا
وترفــع اللجنــة تقاريرهــا مباشــرة للمديــر العــام التنفيــذي للبنــك.
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المنهج االستباقي في إدارة المخاطر
نظــرًا لوجــود مخاطــر فــي جميــع أعمــال المؤسســات
َ
تمكنهــا مــن
المصرفيــة ،تعتبــر إدارة المخاطــر الســليمة التــي
إدارة هــذه المخاطــر مــن أساســيات النجــاح لهــذه المؤسســات.
حيــث تعتبــر إدارة المخاطــر المســؤولة مــن أساســيات العمــل
لدينــا ولهــذا فقــد قمنــا بالتركيــز علــى تطبيــق منهــج اســتباقي
لتجنــب مختلــف المخاطــر.

يرجــى اإلطــاع علــى تقريرنــا الســنوي للمزيــد مــن المعلومــات
حــول إنجــازات إدارات المخاطــر للعــام 2018
(https://www.arabbank.com/mainmenu/home/investorrelations/financial).

تمثــل إدارة المخاطــر أحــد الركائــز األساســية للرقابــة وذلــك
ضمــن إطــار الهيــكل المؤسســي إلدارة المخاطــر للبنــك .إن
اســتراتيجية إدارة المخاطــر لــدي البنــك العربــي مصممــة لتوفــر
للبنــك آليــة للتعــرف علــى المخاطــر ،الماليــة وغيــر الماليــة،
وقياســها والرقابــة عليهــا.

إضاءة

اﻟ
ﻤﺮ

ثقافــة مؤسسـ َية تتمحور حــول إدارة
المخاطر

اﻗ

ﺔو
ﺒـ

ـﺪا
إﻋ

ﻘﺎ ر ﻳـﺮ
د اﻟﺘ

اﻟ
ﺘﻘ
ﻴﻴـ
ﻢ

ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ
ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ
وﻣﺠﻠــﺲ ادارة ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ

ﺗﻘﻴﻴــﻢ وﺿــﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻤﻘﺮرة

وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع
ا ﻟﻤﺨﺎ ﻃﺮ

ﺗﻄﻮﻳــﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻃﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ دارة
ا ﻟﻤﺨﺎ ﻃﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات
ﻗﻴﺎس وﻧﻤﺎذج
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ دارة
ا ﻟﻤﺨﺎ ﻃﺮ

ا َﻟﺘﺤ َ
ﻜـﻢ

كجــزء مــن منهجنــا للحاكميّــة ،تتمثــل مســؤولية
مجموعــة إدارة المخاطــر فــي وضــع نظــام متيــن قــادر
ّ
كافــة أنــواع المخاطــر التــي نتعــرّ ض
علــى تحديــد وإدارة
ّ
ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه ،المســؤوليّات التــي
لهــا ،
تطبّقهــا مجموعــة إدارة المخاطــر مــن خــال الدوائــر
التابعــة لهــا.

ﺛﻘﺎ ﻓﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ داﺧﻞ
اﻟﺒﻨــﻚ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

اﻻﺗﺼـﺎ ل وا
ﻟﺘﺪرﻳـﺐ

نظام إدارة المخاطر في البنك العربي
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االمتثال
فعــا ً
ال لتحديــد وإدارة متط ّلبــات االمتثــال
نتب ّنــى نظامــً
ّ
ّ
كافــة الــدول التــي نتواجــد فيهــا.
للمتط ّلبــات الرقابيّــة فــي
برنامــج االمتثــال علــى المســتوى المؤسســي يســاهم فــي تعزيــز
ّ
المتمثــل فــي "ســمعتنا"من خــال االمتثــال ألعلــى
رأســمالنا
المعاييــر األخالقيــة.
يعتمــد نجــاح البرنامــج علــى تطبيــق السياســات واإلجــراءات
بشــكل فاعــل ومتناغــم قــادر علــى تلبيــة
والبرامــج التدريبيــة
ٍ
تحكــم داخلــي
نظــام
إلــى
باإلضافــة
الرقابيــة
المتطلبــات
ٍ
ّ
للتأكــد من
ـكل دوري
مســؤول عــن المراقبــة وإعــداد التقاريــر بشـ ٍ
اســتمرار امتثالنــا مــن خــال فروعنــا المختلفــة حول العالــم .كما
يقــوم نهجنــا فــي مجــال االمتثــال علــى الموازنــة بيــن ممارســات
األعمــال ونمــو اإليــرادات وتجربــة العمــاء وإدارة المخاطــر؛ بحيــث
تكــون المخاطــر المتخــذة هــي المخاطــر المعنيــة.
نشــرات األخبــار الداخليــة  -نقــوم بنشــر ثــاث نشــرات أخبــار
داخليــة متعلقــة باالمتثــال لتعزيــز فهــم الموظفيــن وإدراكهم
تقــدم نشــرة أخالقيّــات العمــل توجيهــات
لمفهــوم االمتثــال.
ّ
عامــة حــول كيف ّيــة تطبيــق الممارســات األخالقيّة فــي العمليات
ّ
ّ
ّ
التجاريّــة ،باإلضافــة إلــى الســلوك المتوقــع مــن الموظفيــن.
وتعمــل نشــرة االلتــزام علــى تغطيــة الجوانــب الماليــة واألمــور
المتع ّلقــة بالجريمــة الماليّــة والتدابيــر االحترازيّــة ،وتهــدف إلــى
ّ
الموظفيــن مــن فهــم
تعزيــز ثقافــة االمتثــال مــن أجــل تمكيــن
وممارســة مســؤوليّاتهم .فيمــا تهــدف نشــرة مكافحــة غســل
األمــوال إلــى رفــع وتعزيــز معرفــة الموظفيــن بالمواضيــع
المتع ّلقــة بمكافحــة غســل األمــوال والجرائــم المتع َلقــة بهــا.
دق ناقوس الخطر (اإلبالغ)
ً
تــام،
حرصــأ علــى ممارســة العمليّــات بأخالقيــةٍ عاليــة وامتثــال
ّ
يشــتمل ميثــاق الســلوك المهنــي فــي البنــك العربــي علــى
ّ
الموظفيــن تبليــغ لجنــة
سياســة اإلبــاغ التــي تتط ّلــب مــن
األخالقيــات عــن أي انتهــاك لميثــاق الســلوك المهنــي أو
سياســات البنــك العربــي و/أو القوانيــن واإلجــراءات الم ّتبعــة .فــي
ّ
ـم
حالــة عــدم وضــوح االنتهــاك أوعــدم
التأكــد مــن حدوثــه ،يتـ ّ
ّ
الموظفيــن علــى إرســال استفســاراتهم إلــى إدارة
تشــجيع
ّ
العامــة.
اإلدارة
فــي
ّــة
ي
الرقاب
بــات
ل
بالمتط
االلتــزام
مراقبــة
ّ

إضاءة

نشر ثقافة االلتزام
برامــج التدريــب اإللكترونــي لتعزيــز االلتــزام فــي البنــك
العربــي

نؤمــن فــي البنــك العربي بـ ّ
ـأن االمتثــال مســؤولية الجميع،
ّ
الموظفيــن
وبالتالــي نســعى دائمــً إلــى تعزيــز وعــي
وإدراكهــم لمحــاور الحاكميــة والسياســات الداخليــة
ـي .ولتعزيــز
حيــث أ ّنهــا الطريــق إلــى تحقيــق االمتثــال الكلـ ّ
ّ
الموظفيــن لمفهــوم االمتثــال ،نعمــل علــى توفيــر
فهــم
ّ
تتضمــن.
ـدد،
ـ
والج
ـن
ـ
الحاليي
ـن
ـ
في
للموظ
ـة
ـ
تدريبي
برامــج
َ
•

•برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول ميثــاق الســلوك
المهنــي

•

•برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول متطلبــات اعــرف
عميلــك ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

•

•برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول متطلبــات اعــرف
عميلــك ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
 -المســتوى المتقــدم

•

•برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول مكافحــة الفســاد
والرشوة

•

•برنامــج التدريــب اإللكترونــي حــول معاملــة العمــاء
بعدالــة.
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الشفافية
زيادة
ّ
نحــرص 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 المتع ّلــق
ـكل
باألمــور غيــر الماليــة مــن خــال إصــدار تقاريــر االســتدامة بشـ ٍ
ســنوي بهــدف زيــادة الوعــي بقضايــا االســتدامة.
إعداد تقارير االستدامة
كجــزء مــن اســتراتيجيّة االســتدامة فــي البنــك العربــي ،يلتــزم
البنــك بنشــر تقاريــر االســتدامة علــى أســاس ســنوي منــذ

إعداد التقارير المالية
نعمــل علــى إصــدار تقاريــر ربــع ســنوية حــول أداء البنــك المالــي،
حيــث نســعى إلــى االرتقــاء بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح
ّ
نمكــن المســاهمين
عــن طريــق إصــدار التقاريــر ،وبذلــك فإننــا
والعمــاء مــن اإلطــاع علــى جهودنــا وأنشــطتنا وأدائنــا المالــي
ومنهجنــا فــي إدارة المخاطــر وغيــر ذلــك مــن األمــور ذات
العالقــة .كمــا ويعكــس التقريــر المالــي شــمولية وشــفافية
المعلومــات المتع ّلقــة بممارســات وهيكلــة وقوانيــن الحاكميــة،
واإلفصاحــات الكاملــة عــن األوضــاع الماليــة للبنــك.

العــام  2010وفــق لمبــادئ المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
( ،)GRIوهــي المبــادئ األكثــر اســتخدامًا عالميــً إلعــداد تقاريــر
االســتدامة .تهــدف هــذه التقاريــر إلــى تســليط الضــوء علــى
التحديــات واإلنجــازات والتحديثــات الرئيســيّة حــول المجــاالت
االجتماعيّــة والبيئيّــة واالقتصاديّــة ضمــن اســتراتيجيّتنا
لالســتدامة.
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الوصول إلى النظام األمثل

نقــوم بالتركيــز علــى تطويــر النظــم اإلداريّــة
فــي جميــع أعمالنــا لتشــمل مفاهيــم
ّ
يمكننــا مــن تحديــد الفــرص
االســتدامة .هــذا
المالئمــة لزيــادة كفــاءة األداء فــي أعمالنــا،
وللوصــول فــي النهايــة إلــى منهــج يمكننــا
مــن إدارة مواردنــا بفعاليــة ،والتــي ستســاهم
فــي تطويــر أنظمتنــا الداخليّ ــة والتقليــل مــن
التكاليــف المتر ّتبــة عليهــا ،وبالتالــي التقليــل
مــن بصمتنــا البيئيــة.
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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 البيئــي لموردينــا.

اﻟﺜﻘﺔ

ر
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الجوانب الجوهرية
•

•األثر البيئي المباشر

•

•إدارة سلسلة التوريدات

أهداف التنمية المستدامة في هذا القسم
 .7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

مؤشرات األداء
لمعرفــة المزيــد عــن أدائنــا فــي هــذا المحــور ،يرجــى االطــاع علــى
صفحــة .65

 .8العمل الالئق ونمو االقتصاد
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إدارة األثر البيئي للعمليات الداخلية
نحــن نؤمــن بمســؤوليتنا عــن تقليــل األثــر البيئــي لعملياتنــا
الداخليــة والتــي تشــمل اســتهالك وإعــادة تدويــر الــورق
واســتهالك الطاقــة والميــاه.
تتضمــن اســتراتيجية البنــك العربــي لالســتدامة اعتمــاد عمليــات
صديقــة للبيئــة ومراقبــة اســتهالكنا للمــوارد البيئيــة الداخليــة
ورفــع وعــي عمالئنــا وموظفينــا حــول أهميــة المســؤولية البيئية.
ومــن خــال هــذا النهــج نواصــل العمــل علــى تحســين أنظمــة
عملياتنــا الداخليــة بهــدف تعزيــز الكفــاءة وتقليــل التكاليــف.

بيئــة عمليــات خاليــة مــن الــورق  -نؤمــن بأهميــة خلــق
بيئــة عمــل خاليــة مــن الــورق والتــي تســهم فــي تحســين أمــن
الملفــات وتقليــل اســتهالك الطاقــة وزيــادة كفــاءة العمليــات.
لقــد قمنــا خــال العــام  2018بمتابعــة جهودنــا فــي اإلنتقــال
إلــى بيئــة عمــل خاليــة مــن الــورق وذلــك مــن خــال إطــاق
عــدد مــن البرامــج والتــي تســاعد أيضــً علــى تحســين كفــاءة
العمليــات ،منهــا:
• •غرفة التقاص اآللي ACH
• •نظام إدارة سير العمليات ARIS
• •التحسينات على نظام الخدمات التجارية Eximbill

استهالك الورق
نظــرًا إلــى طبيعــة أعمالنــا ،فـ ّ
ـإن الــورق هو أكثــر المــوارد الطبيعية
اســتخدامًا فــي مكاتبنــا وفروعنــا ،حيــث نقــوم باســتخدامها
لتنفيــذ العمليــات والعقــود وتبــادل الرســائل والخدمــات والمــواد
المقدمــة إلــى العمــاء .بالتالــي ،فإننــا نلتــزم بتقديــم
الترويجيــة
ّ
وتحســين 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.

ا ّتبــاع منهــج خــالٍ مــن الــورق مــع عمالئنا  -نــدرك أن جــزءًا من
نقدمهــا
اســتهالكنا للــورق ينتــج مــن الخدمــات والحلــول التــي ّ
للعمــاء .لــذا ،نعمــل علــى تشــجيع عمالئنــا لتخفيــف بصمتهــم
البيئيــة مــن خــال توفيــر خدمــات مصرفيّــة خاليــة مــن الــورق،
عــن طريــق الرقمنــة .إن اســتخدامنا لتقنيــات الرقمنــة يهــدف
لتعزيــز تجربــة عمالئنــا وتقليــل أثرهــم البيئــي مــن خــال التقليــل
عــدة
مــن اســتخدام الخدمــات الورقيــة .حيــث قمنــا بإطــاق
َ
مبــادرات لتقليــل اســتهالك الــورق الناتــج عــن المنتجــات والحلــول
المقدمــة لعمالئنــا ،بمــا فيهــا تطبيــق الهاتــف المحمــول "عربــي
موبايــل" باإلضافــة إلــى إفتتــاح فــرع الخدمــة الذاتيَــة األول مــن
نوعــه فــي األردن.

لقــد قمنــا بإطــاق العديــد مــن البرامــج التــي ســاعدت فــي
تقليــل اســتهالكنا للــورق خــال العــام  ،2018حيــث بلغــت كميــة
الــورق الــذي تــم توفيــره مــا يقــارب  4مالييــن ورقــة.
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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 فــي البنــك .إن مصــادر اســتهالكنا للطاقــة تأتــي مــن
ـم شــراء الطاقــة المســتخدمة فــي
اســتهالك الكهربــاء ،حيــث يتـ ّ
البنــك مــن شــركة الكهربــاء األردنيــة ،إضافـ ً
ـة إلــى وقــود التدفئــة
ّ
وكافــة فروعنــا ومبانينــا فــي
المســتخدم فــي اإلدارة العامــة
المملكــة .كمــا أن اســتهالك الطاقــة لدينــا ينتــج أيضــً عــن
الوقــود المســتخدم لعمليــات التنقــل مــن وإلــى البنــك والرحالت
الجويــة المتعلقــة بالعمــل.
الطاقــة المباشــرة  -فــي العــام  2018تحســن اســتهالكنا
للطاقــة المباشــرة جــرّ اء تطبيــق البنــك لعــدد مــن المبــادرات.
فعلــى الرغــم مــن زيــادة عــدد مركبــات البنــك ووصــول
عددهــا إلــى  65مركبــة مقارنــة بـــ  52مركبــة فــي العــام
 ،2017إال أن اســتهالكنا للبنزيــن انخفــض بنســبة  ،%6بينمــا
انخفــض اســتهالكنا للديــزل بنســبة  .%2إن هــذا االنخفــاض
فــي االســتهالك نتــج عــن سياســة البنــك فــي تغييــر المركبــات
القديمــة بأخــرى أكثــر اقتصاديــة فــي اســتهالك الوقــود أو
الســيارات التــي تعمــل علــى الطاقــة الكهربائيــة.
استهالك استهالك الطاقة (جيجاجول)
2018
 %3.7نســبة االنخفــاض فــي اســتهالك الطاقــة المباشــرة
مقارنــة بالســنة الســابقة
استهالك الطاقة الكلي
الديزل للتدفئة والمولدات
الكهربائية
الديزل
البنزين

11,069
4,538

2018

5,869

2017

6,209

استهالك المياه
بالرغــم مــن طبيعــة عملنــا التــي ال تتط ّلــب اســتهالك كميّــات
كبيــرة مــن الميــاه ،إال أ ّننــا نــدرك أهم ّيــة ترشــيد اســتهالك الميــاه
فــي األردن .وينحصــر اســتخدامنا للميــاه باالســتعمال الشــخصي
ّ
الموظفيــن وألغــراض ال ّتنظيــف ال غيــر .لقــد
للميــاه مــن قبــل
واصــل البنــك العمــل علــى ترشــيد اســتخدام الميــاه عــن طريــق
تركيــب أجهــزة توفيــر الميــاه فــي منشــآته المختلفــة.
انبعاثات الغازات الدفيئة
تنتــج انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المباشــرة عــن اســتخدام
ً
إضافــة إلــى الديــزل
مركبــات النقــل المــزوّ دة بالديــزل والبنزيــن،
المســتخدم فــي تدفئــة المبانــي ،واالنبعاثــات غيــر المباشــرة
الناتجــة عــن اســتهالك الطاقــة الــواردة إلــى البنــك مــن شــركة
الكهربــاء األردنيــة.
انبعاث الغازات الدفيئة (طن)
2018
انخفاض بمعدل  % 3.6مقارنة بالعام السابق
إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة

2,376
4,156

الطاقــة غيــر المباشــرة  -واصــل البنــك جهــوده الحثيثــة فــي
ّ
كافــة مرافقــه عــن طريــق
ترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي
عــدة مبــادرات فــي العــام  2018منهــا تركيــب مبــرد
إطــاق
ّ
تلطيــف الحــرارة فــي مبنــى اإلدارة العامــة للتحكــم بالحــرارة
بشــكل أفضــل .لقــد ســاهمت هــذه المبــادرات فــي
والبــرودة
ٍ
تقليــل اســتهالك الكهربــاء فــي مبانــي البنــك مقارنــة بالعــام
الســابق.
اســتهالك الكهربــاء لــكل متــر مربــع مــن المســاحة التشــغيلية
(كيلــو واط لــكل مترمربــع)
 %4.3انخفاض مقارنة بالعام السابق2018
2017
138
2018

استهالك الطاقة لكل موظف (كيلو واط لكل موظف)
 %5.3نســبة اإلنخفــاض فــي اســتهالك الكهربــاء لــكل موظــف
مقارنــة فــي العــام الســابق

12,512.0

االنبعاثات غير المباشرة:
الكهرباء

11,687.2

اإلنبعاثات المباشرة:
التدفئة والمو ّلدات

369.9

االنبعاثات المباشرة:
المركبات

454.9

انبعاثات الغازات الدفيئة لكل موظف (طن لكل موظف)
انخفاض بمعدل  %5.4مقارنة بالعام السابق
2018
2017

4.0
4.2
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المشتريات المستدامة
ـم ممارســتها مــن خــال
نحــن نــدرك أثــر عمليــات الشــراء التــي تتـ ّ
وبيئيــا.
اقتصاديــً
مجتمعنــا
إدارة المشــتريات والتزويــد علــى
ً
لذلــك ،نلتــزم بدعــم المورّديــن المحلييــن والمســؤولين بيئيــا.
تقييم استدامة المورّدين
لقــد قمنــا بوضــع نقــاط المراقبــة والتقييــم الالزمــة في 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.
ميثــاق الســلوك المهنــي للمورّديــن  -إن ميثــاق الســلوك
المهنــي يوحــد مفهومنــا الســتدامة المشــتريات مــن خــال
تحديــد كيفيــة ممارســة المورّديــن ألعمالهــم بمــا يتماشــى مــع
المعاييــر األخالقيــة التــي نتبناهــا .حيــث يحتــوي هــذا الميثــاق
ّ
تغطــي شــؤون التوظيــف والصحــة والســامة
علــى بنــود
باإلضافــة إلــى ضــرورة االلتــزام بالقوانيــن والمعاييــر البيئيــة
َ
نمكــن موردينــا مــن تحقيــق متطلباتنــا التــي
واالجتماعيــة بحيــث
تتوائــم مــع توقعــات األطــراف ذات العالقــة بإضافــة أثــر إيجابــي
فــي المجتمــع.
عقــود المورّديــن  -واصلــت إدارة المشــتريات والتزويــد مبادراتها
ـة بنــد خــاص إلــى شــروط وأحــكام أوامــر وعقــود الشــراء
بإضافـ ِ
التــي يتــم عقدهــا مــع المورديــن تحــت عنــوان “القوانيــن
واألنظمــة المطبقــة” ،وذلــك لضمــان التــزام المورّديــن بالقيــم
ّ
تشــكل هــذه القيــم والمبــادئ
االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان.
جــزءًا مــن المبــادئ الرئيســية لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
ّ
ومنظمــة العمــل الدوليــة.

إضاءة

نشر ثقافة كفاءة العمل َيات
نظام المشتريات اآللي للبنك العربي

بهــدف تعزيــز الكفــاءة وتقليــل األخطــاء البشــرية
عــال مــن األمــان والدقــة ،تعمــل
وتحقيــق مســتوى
ٍ
ادارة المشــتريات والتزويــد علــى أتمتــة عمليــات الشــراء
التــي تغطــي كامــل عمليــة الشــراء والدفــع مــن خــال
تطبيــق نظــام المشــتريات اإللكترونــي الــذي يتوقــع أن
يبــدأ العمــل بــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .2019حيــث
سيســاهم تطبيــق البرنامــج بخفــض اســتهالك الــورق
ممــا ســيقلل مــن إجمالــي االثــر البيئــي للبنــك والتكاليــف
المرتبطــة بهــا.

دعم المشتريات المحليَة
لقــد واصلنــا فــي العــام  2018حرصنــا علــى تعزيــز مســاهمة
هــذا القطــاع فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــال التعاقــد
إجمالــي اإلنفــاق علــى
مــن المورّديــن المحليّيــن .حيــث بلــغ
ّ
المشــتريات المح ّليــة مــا يعــادل  %65مــن نســبة اإلنفــاق
اإلجماليّــة للبنــك علــى المورديــن فــي العــام . 2018
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التعاون المجتمعي

نواصــل ســعينا نحــو تحقيــق االســتدامة وخلــق
قيــم مســتدامة ماليّــة وغيــر ماليّــة طويلــة
األمــد لنــا وللجهــات ذات العالقــة مــن خــال
مواصلــة دعــم طموحاتهــم والمســاهمة فــي
تحقيقهــا.
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انطــاق مــن األســس المتينــة التــي تقــوم عليهــا
االســتثمارات المجتمعيّــة للبنــك ،عملنــا 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.
• •دعــم المبــادرات المجتمع َيــة مــن خــال برنامج
المســؤوليَة االجتماع َيــة للبنــك – برنامــج "معًا".
• •مؤسسة عبدالحميد شومان.
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ر
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الجوانب الجوهرية
•

•دعم المجتمع المحلي

أهداف التنمية المستدامة في هذا القسم
 .8العمل الالئق ونمو االقتصاد

 .4التعليم الجيد

 .3الصحة الجيدة والرفاه

 .5المساواة بين الجنسين

 .8العمل الالئق ونمو االقتصاد
مؤشرات األداء
لمعرفــة المزيــد عــن أدائنــا فــي هــذا المحــور ،يرجــى االطــاع علــى
صفحــة .66
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التأثير على مجتمعاتنا اآلن وفي المستقبل

باعتبارنــا مــن المؤسســات الماليــة الرائــدة فــي المملكــة
والمنطقــة ،فــإن لنــا دورا اساســيا وفعــال فــي إحــداث تأثيــر
إيجابــي فــي المجتمعــات التــي نعمــل بهــا .مــن خــال هــذا
النهــج االســتراتيجي ،نقــوم بتوظيــف الخبــرات والمــوارد المتاحــة
لدينــا لخلــق قيمــة مضافــة لهــذه المجتمعــات بشــكل يســاهم
فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل.
القيمة االقتصادية المنتجة والموزعة
تعتبــر القيمــة االقتصاديــة المنتجــة والموزعــة مــن قبلنــا مــن
الوســائل التــي نســاهم بهــا بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع.
ويمكــن توضيــح هــذه القيمــة مــن خــال معادلــة بســيطة
تتمثــل باإليــرادات الناجمــة عــن المنتجــات والخدمــات التــي
نوفرهــا لعمالئنــا ،حيــث يتــم توزيــع جــزء مــن هــذه اإليــرادات
علــى الجهــات التــي نعتمــد عليهــا فــي اعمالنــا .ويظهــر ذلــك
جليــً فــي الرواتــب والمزايــا التــي نقدمهــا للموظفيــن ،واألربــاح
الموزعــة علــى مســاهمينا ،والمدفوعــات لقــاء المعامــات
التجاريــة مــع المورديــن ،هــذا إضافــة إلــى مدفوعاتنــا الضريبيــة
ً
ووفقــا للمبــادرة العالميــة إلعــداد
واالســتثمارات المجتمعيــة.
التقاريــر ( ،)GRIيتــم تعريــف ذلــك علــى أنــه "القيمــة االقتصاديــة
المنتجــة والموزعــة" وتســتخدم لقيــاس أثــر المؤسســة علــى
االقتصــاد المحلــي.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول المصاريــف التشــغيلية واألربــاح
والمدفوعــات الضريبيــة ،يرجــى االطــاع علــى التقريــر الســنوي
لعــام .2018
االستثمارات المجتمعية للبنك العربي
تأخــذ االســتثمارات المجتمعيــة للبنــك العربــي أوجــه عديــدة
مــن خــال تركيزهــا علــى القضايــا المجتمعيــة والمنبثقــة مــن
اســتراتيجيتنا لالســتدامة .حيــث تشــمل هــذه االســتثمارات
التبرعــات الخيريــة المباشــرة ،والرعايــات المجتمعيــة ،والمبــادرات
المجتمعيــة ،باإلضافــة إلــى تطــوع موظفينــا .كمــا نقــوم
بتحقيــق أثــر مباشــر فــي المجتمــع مــن خــال الدعــم الســخي
لمؤسســة عبدالحميــد شــومان والتــي تعتبــر ذراع المســؤولية
الثقافيــة واالجتماعيــة للبنــك (لمزيــد مــن المعلومــات عــن
المؤسســة يرجــى اإلطــاع علــى صفحــة .)55
ويعتبــر البنــك احــد أكبــر المســاهمين مــن القطــاع الخــاص
تجــاه المجتمــع االردنــي خــال العــام  2018بمبلــغ يفــوق الـــ 25.4
مليــون دوالر امريكــي.
قيمة االستثمارات المجتمعية (دوالر أمريكي)
زيادة بمقدار %86.1
25,419,260

2018
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن

2017

ارﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ

13,656,917

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻮزﻋﺔ

اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺎ

أﺛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

2018

اﻟﻤﻮردون
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻘﺎء
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

نســبة االســتثمارات المجتمعيــة مــن صافــي أربــاح البنــك العربــي
ش م ع قبــل الضريبــة
%3.3

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

2017

%3.2
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المجتمعية "معًا"
برنامج المسؤولية
ّ
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.
يركــز برنامــج "معــً" فــي نشــاطاته علــى عــدد مــن المجــاالت
تــم تحديدهــا بنــاء علــى تقييــم شــامل الحتياجــات
التــي
ّ
وأولويــات المجتمعــات المحليّــة ،والتــي تشــتمل علــى :الصحــة
ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام.
تــم تحديدهــا ،والمنهــج
وتماشــيًا مــع المحــاور الرئيســيّة التــي ّ
االســتراتيجي للبنــك العربــي فــي مجــال المســؤوليّة االجتماع ّيــة،
يحــرص برنامــج "معــً" علــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
• •مشاركة الموظفين في النشاطات التطوعية.
• •التعاون مع عدد من المؤسسات غير الهادفة للربح.
• •اســتخدام القنــوات المصرفيَــة لتشــجيع تبرعــات العمــاء
(يرجــى مراجعــة صفحــة .)24

التطوع في األنشطة المجتمعيَة
ّ
موظفينــا علــى التبــرّ ع بوقتهــم وجهدهــم
نشــجع
أننــا
ّ
وخبراتهــم فــي المبــادرات والبرامــج التــي تتناســب مــع رؤيتنــا
ومجاالتنــا الرئيســية الخمــس.
المؤسســات غيــر الهادفة
نعمــل بشــكل متواصــل مــع عدد مــن
ّ
ّ
موظفينــا
فعالــة ومؤثــرة لتمكيــن
للربــح لخلــق فــرص تطــوعٍ ّ
وعائالتهــم مــن خدمــة المجتمــع وتنميتــه وفــي الوقــت نفســه
زيــادة معرفتهــم بالمواضيــع االجتماعيــة والبيئيــة التــي تواجــه
المجتمــع.

أكثر من 3,410

عدد ساعات تطوع موظفينا وعائالتهم خالل العام

أكثر من 1,000

مشــاركة تطوع َيــة قــام بهــا موظفونــا وأفــراد مــن عائالتهــم خــال

العام

أكثر من 400

مــن موظفــي البنــك وعائالتهــم شــاركوا بالنشــاطات التطوعيَــة
لبرنامــج "معــً"

61
عدد النشاطات التطوعيَة خالل العام 2018

بناء قدرات المؤسسات غير الهادفة للربح
منــذ تأسيســه ،نجــح برنامــج "معــً" فــي تــرك أثــر إيجابــي علــى
الكثيــر مــن الفئــات فــي مختلــف مناطــق المملكــة .ففــي
العــام  ،2018بلــغ عــدد المنتفعيــن مــن نشــاطاتنا المجتمعيــة
مــا يفــوق  260,870فــردًا.
عدد المستفيدين
من برنامج "معًا"

2018
2017

260,823
257,602

نقــوم باســتخدام مهــارات وخبــرات موظفــي البنــك فــي تدريــب
ّ
المؤسســات بطريقــةٍ مــن شــأنها أن ترفــع مــن
موظفــي هــذه
ّ
مســتوى أدائهــم وكفاءتهــم.
المؤسســات غيــر الهادفــة
منــذ انطالقــة برنامــج بنــاء قــدرات
ّ
للربــح فــي العــام  ،2012عمــل البرنامــج علــى توظيــف خبــرات
المدرّبيــن الداخلييــن فــي البنــك لتقديــم دورات تدريبيــة
ً
المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
تلبيــة الحتياجــات
متخصصــة،
ّ
ّ
المشــاركة فــي برنامــج "معــً" .حيــث قــام موظفونــا بتدريــب
 119مــن موظفــي هــذه المؤسســات مــن خــال  7دورات تدريبيــة
ناجحــة اســتفرقت  680ســاعة تدريــب.
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مبادرات "معًا"
نعمــل يــدًا بيــد مــع عــدد مــن المؤسســات غيــر الهادفــة إلــى
الربــح لتفعيــل برامــج ذات تأثيــر إيجابــي علــى المجتمعــات.
يحــرص البنــك علــى التعــاون مــع مجموعــة مــن المؤسســات غير
الهادفــة إلــى الربــح فــي األردن ،والتــي لديهــا الخبــرة والمعرفــة
فــي كل مــن المحــاور الرئيســية لبرنامــج "معــً" .يشــمل هــذا

التعــاون تطويــر وتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المجتمعيــة مــن
خــال اســتثمارات البنــك المجتمعيــة ،والمعتمــدة علــى عــدد
مــن المخرجــات ومؤشــرات األداء الرئيســية التــي تتماشــى مــع
اســتراتيجية االســتدامة للبنــك.

فيما يلي قائمة بالمبادرات التي دعمها البنك خالل العام :2018
المحور

المؤسسة

البرنامج

وصف البرنامج

األثر

مؤسسة
الحسين
للسرطان

العودة للمدرسة

كان البنك الراعي الحصري للبرنامج الذي يهدف لمنح
مرضى السرطان الصغار في السن الفرصة المالئمة لمتابعة
تعليمهم خالل مراحل ّ
تلقي العالج وتوفير رعاية شاملة
لهم مع التركيز على احتياجاتهم البدنية واالجتماعية
والعاطفية.

•
•
•

• 466طفل استفاد من هذا
البرنامج
• 21متطوع
• 630ساعة تطوعية

مؤسسة
الحسين
للسرطان

هدف من أجل الحياة

شارك البنك بهذه البطولة التي تهدف إلى رفع درجة وعي
الموظفين حول أهمية عيش نمط حياةٍ صحي وممارسة
الرياضة كوسيلة لعمل الخير.

•

•شارك فريق من موظفي
البنك في هذه البطولة
وتمكنوا من الوصول للمباراة
النهائية

بنك الدم
االردني

حمالت التبرع بالدم

بهدف رفع مستوى الوعي حول التبرع بالدم وفوائده ،قام
موظفو البنك من مختلف الدوائر والفروع بالتبرع بالدم
لصالح المرضى األردنيين في المملكة.

•

•تم تنظيم  6حمالت للتبرع
بالدم
• 353وحدة دم
•تم مساعدة  1,059مريض

مركز اإلسعاف
الجوي

دعم واحدة من طائرات
االسعاف الجوي

يهدف الدعم الى رفع مستوى وجودة نقل الحاالت
المرضية الطارئة والمرضى من مختلف مناطق المملكة
النائية إلى المستشفيات المختصة في المملكة.

•

•تم نقل عدد من الحاالت
الطارئة خالل العام 2018

الجمعية
الملكية للتوعية
الصحية

برنامج الصحة المدرسية

بناء قدرات الطالب والمعلمين على تطبيق المعايير الصحية
الوطنية ،لتشجيع الطالب على اتباع أسلوب حياة صحية.

•
•
•
•

•دعم  8مدارس
• 30متطوع
• 92ساعة تطوعية
• 13,010طالب ومعلم
استفادوا من هذا البرنامج

مركز هيا
الثقافي

برنامج الفن للجميع

توفير فرصة تعلم المناهج غير المشمولة في المناهج
التعليمية لألطفال األقل حظًا .بهدف بناء ثقتهم بأنفسهم
ورعاية إبداعهم وخيالهم.

•
•
•
•

•تم تنفيذ  6دورات مختلفة
•استفاد  120طفل
• 15متطوع
• 180ساعة تطوعية

مؤسسة انجاز

دورات انجاز

خاصة للطلبة حول عدد
ساهم موظفونا بإعطاء دورات
ّ
من المواضيع التي ال تتطرّ ق لها المناهج االعتياديّة للمدارس
والجامعات .من خالل هذا البرنامج ،اكتسب الطالب الثقة
بالنفس واإللهام والتحفيز.

•

• 745طالب استفاد من هذه
الدورات
• 10متطوعين
• 103ساعات تطوعية

•
•

•
•

إدارة السير
المركزية

حملة التوعية المرورية
"مدرستي فرحتي"

توزيع كتيبات تعليمية على طلبة المدارس بهدف رفع
مستوى الوعي حول أمن الطرقات و الحوادث في مختلف
محافظات المملكة.

•

• 50,000طالب استفاد من
هذه الحملة

مؤسسة طالل
ابو غزالة

مبادرة تأهيل أجهزة
الحاسوب

بهدف دعم الشباب والمساهمة في توفير وسائل للتعليم
وتنمية مهارات الطالب ،قام البنك العربي ،بالتعاون مع
مؤسسة طالل أبو غزالة ،بالتبرّ ع بأجهزة حاسوب إلعادة
ّ
تهيئتها واستخدامها في المدارس ومراكز الشباب في
المناطق األقل حظًا في المملكة .تهدف هذه المبادرة
الوطنيّة إلى نشر تقنيه تكنولوجيا المعلومات ودعم
التعليم في مختلف مناطق المملكة.

•

•تم التبرع بأكثر من  980جهاز
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متحف األطفال

برامج التواصل مع المجتمع

تهدف هذه البرامج الى رفع وعي األطفال حول القضايا
المحلية والدولية الهامة من خالل البرامج التعليمية
والتفاعلية.

افطارات

دعم افطارين خيرين خالل شهر رمضان.

•
•
•
•
•
•

• 33,330طفل استفاد من
البرامج
• 18متطوع
• 79ساعة تطوع
•مشاركة  200طفل
• 55متطوع
• 165ساعة تطوعية

أكاديمية
الملكة
رانيا لتدريب
المع ّلمين

برنامج "علم بثقة"

يركز البرنامج على رفع جودة التدريس في األردن من
خالل تطوير مهارات المعلمين من خالل التدريب والتطوير
المهني.

•

• 3,000معلم استفاد من
البرنامج

جمعيّة جائزة
الملكة رانيا
العبد اهلل للتميّز
التربوي

دعم رسالة الجمعية

تكريم المعلمين المتميزين في جميع أنحاء المملكة من
خالل جائزة سنوية تساهم في تطوير القطاع التعليمي من
خالل نشر ثقافة التميز والتطوير المستمر.

•

•استفاد  2,023معلم من
الدعم

مبادرة
مدرستي

برنامج تبني المدارس

تجديد المرافق والبنية التحتية لخمسة مدارس ،مما يجعل
المدارس أكثر صحة وأما ًنا وتوفير بيئة تعليمية أفضل
للطالب.

•

•استفاد من البرنامج 6,000
طالب وطالبة و 300معلم.

مؤسسة
الملكة رانيا

تطبيق كريم وجنى

يدعم التطبيق التنمية االجتماعية والعاطفية لألطفال ما
بين  3-6سنوات ،وكذلك االهالي وذلك لتطويرهم على
المستوى الشخصي واالجتماعي والعاطفي والجسدي.

•

• 130,523مستخدم للتطبيق

مؤسسة نهر
االردن

برنامج تمكين المرأة

يهدف البرنامج الى تمكين االناث االقل حظًا اقتصاديا من
خالل مشاريع انتاجية والمحافظة على التراث.

•

• 16امرأة استفتدت من
البرنامج

تكية أم علي

برنامج كفالة العائالت

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

•

• 53عائلة استفادت من
الدعم

النشاطات التطوعية

شارك موظفو البنك في برامج تطوعية مختلفة مع تكية
أم علي تتضمن تحضير الطرود وتوزيع المواد الغذائية
وتوزيع البطانيات وقراءة القصص وتقديم وجبات االفطار
خالل شهر رمضان.

•

•بلغ عدد المنتفعين أكثر من
 8,345مستفيد
•تحضير  774طرد غذائي
• 202متطوع وعائالتهم
• 576ساعة تطوعية

صندوق األمان
لمستقبل
األيتام (األردن)

دعم التعليم الجامعي
لأليتام

دعم التعليم الجامعي لأليتام المقيمين في مراكز العناية
الذين تجاوزوا سن الرعاية من أجل مواصلة تعليمهم
الجامعي بهدف مساعدتهم باالندماج في المجتمع
مستقبل أفضل لهم.
كأفراد منتجين وتأمين
ٍ

•

• 35يتيم استفادوا من
البرنامج

بنك المالبس
الخيري (األردن)

برنامج يوم اليتيم

يتضمن البرنامج تزويد االيتام المحتاجين بمالبس والعاب
لمدة عام.

•

• 1,745يتيم استفادوا من
البرنامج
• 140متطوع
• 547ساعة تطوعية
•فرز  3.5طن من المالبس

الجمعية
الملكية لحماية
الطبيعة

مشروع تطوير محمية
عجلون

يهدف هذا المشروع إلى تطوير المحمية وجعلها وجهة
سياحية مميزة.

•
•

• 82متطوع وعائالتهم
• 702ساعة تطوعية

•
•
•

•
•
•
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الرعاية والتبرعات
باإلضافــة إلــى أنشــطتنا التطوعيــة واالثــر الــذي نتركــه مــن خــال برنامــج البنــك للمســؤولية االجتماعيــة "معــً" ،قمنــا بدعــم مجموعــة
والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح والبرامــج والمبــادرات المجتمعيــة.
مــن مؤسســات المجتمــع المح ّلــي
ّ

مركز الحسين
للسرطان

صندوق
النشامى

مدرسة
كينغز
أكاديمي

مؤسسة
الملكة رانيا
للتعليم
والتنمية

مؤسسة
نهر االردن

الصندوق
األردني
الهاشمي
للتنمية
البشرية

صندوق
دعم أسر
الشهداء

تكية أم
علي

جمعية قرى
األطفال
األردنية
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كما قام البنك برعاية ودعم عدد من المؤتمرات االقتصادية والمالية بهدف دعم النمو االقتصادي والتقدم في األردن.

مؤتمر يوروموني الخامس في األردن

كان البنــك العربــي الراعــي الرئيســي لمؤتمــر يورومونــي الخامــس فــي األردن والــذي نظمتــه "يورومونــي للمؤتمــرات" تحــت
شــعار "تحقيــق النمــو والحفــاظ علــى االســتقرار" .وركــز المؤتمــر علــى توقعــات االقتصــاد الكلــي فــي األردن لعــام 2018
ومــا بعــده ،والخطــط الراميــة إلــى دعــم النمــو الشــامل وخلــق فــرص العمــل ،كمــا اشــتمل علــى مناقشــات حــول األحــداث
االقتصاديــة العالميــة وتأثيرهــا علــى األردن.

القمة األردنية الدولية الرابعة للطاقة

قــدم البنــك رعايتــه الذهبيــة للقمــة األردنيــة الدوليــة الرابعــة للطاقــة والتــي أقيمــت فــي عمــان وشــهدت حضــورًا محليــا
وعالميــً واســعًا مــن ممثلــي الطاقــة والثــروة المعدنيــة والخبــراء المختصيــن فــي هــذا القطاع مــن داخــل المملكــة وخارجها.
وتناولــت القمــة مجموعــة مــن المحــاور التــي تعنــى بقطــاع الطاقــة والمعــادن فــي األردن.

المنتدى والمعرض الزراعي األردني األول

شــارك البنــك فــي رعايــة أعمــال المنتــدى والمعــرض الزراعــي األردنــي الدولــي األول الــذي عقــد بتنظيــم مــن وزارة الزراعــة
بمشــاركة عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة .وتضمــن المنتــدى عــدة محــاور رئيســية فــي القطــاع الزراعــي وعلــى
رأســها التحديــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تواجــه القطــاع الزراعــي ،والسياســات الزراعيــة واالقتصادية،والترويــج للمنتجــات
والصناعــات الزراعيــة والغذائيــة.

مؤتمر حول أهم التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية

رعــى البنــك العربــي فعاليــات اليــوم العلمــي المهنــي تحــت عنــوان "أهــم التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة"
عمــان بتنظيــم مــن جمعيــة المحاســبين األردنييــن .وقــد ســلط المؤتمــر الضــوء علــى عــدد مــن المحــاور
والــذي أقيــم فــي َ
التــي تهــم قطــاع األعمــال فــي المملكــة والتــي تركــز على أحــدث المســتجدات فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (.)IFRS

مؤتمر مراجعة المنظومة الضريبية

عمــان وشــهد حضــورًا مــن
رعــى البنــك العربــي مؤتمــر "مراجعــة المنظومــة الضريبيــة" والــذي أقيــم فــي غرفــة تجــارة َ
القطــاع المصرفــي والحكومــي والصناعــي ،وبمشــاركة مختصيــن مــن عــدة جهــات أهليــة واقتصاديــة .وهــدف المؤتمــر
إلــى مناقشــة ومراجعــة المنظومــة الضريبيــة فــي األردن وطــرح موضــوع الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة وأثرهــا علــى
االقتصــاد الوطنــي.

مؤتمر الشرق األوسط اإلقليمي السادس

كان البنــك الراعــي البالتينــي لمؤتمــر "الشــرق األرســط اإلقليمــي الســادس" الــذي عقــد بتنظيــم مــن معهــد المحاســبين
اإلدارييــن بالشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة للمحاســبين اإلدارييــن .يعــد هــذا المؤتمــر أحــد أبــرز الفعاليــات الســنوية التــي يتــم
تنظيمهــا خصيصــً لمســاعدة المتخصصيــن فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبة لتســليط الضــوء علــى التوجهــات والتحديــات
والفــرص المتاحــة فــي مهنتهــم.
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مؤسسة عبدالحميد شومان
جــاء تأســيس مؤسســة عبــد الحميــد شــومان مــن قبــل البنــك
العربــي ،فــي العــام  ،1978كخطــوة رياديــة منــه للمســاهمة
فــي تأســيس منــارة للمعرفــة واإلبــداع فــي األردن والوطــن
العربــي ،حيــث عملــت المؤسســة منــذ إنشــائها على المســاهمة
فــي نهــوض مجتمعــات الوطــن العربــي مــن خــال المعرفــة
والبحــث والحــوار.

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻴﺎدي

نشر ثقافة القراءة
عمان
مكتبة عبد الحميد شومان في شرق ّ

إيمانــً مــن مؤسســة عبــد الحميــد شــومان بــأن الثقافــة
ليســت حكــرًا علــى فئــة معينــة أو منطقــة جغرافيــة
محــددة ،وانطالقــً مــن إيماننــا بالــدور الــذي تمارســه
المؤسســة فــي تشــجيع القــراءة ورفــع الســوية الثقافيــة
لــكل أفــراد المجتمــع أينمــا تواجــدوا ســواء فــي العاصمة
أو فــي المحافظــات ،قامــت المؤسســة ،وفــي مبــادرة
مشــتركة مــع البنــك العربــي ،بافتتــاح فرعهــا الثانــي فــي
منطقــة شــرق عمان-األشــرفية.
ادب واﻟﻔﻨﻮن

اﻻﺑﺘﻜﺎر

إضاءة

أرﻛﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

االحتفــال بمــرور أربعيــن عامــً علــى التأســيس  -احتفلــت
مؤسســة عبــد الحميــد شــومان فــي العــام  2018بمــرور أربعيــن
عامــً علــى تأسيســها ،وتزامنــً مــع هــذه المناســبة أطلقــت
المؤسســة عــددًا مــن المبــادرات والمشــاريع والجوائــز الرائــدة /
الرياديــة والهادفــة إلــى تعميــم رســالتها ونشــرها ألكبــر عــدد
ممكــن مــن شــرائح المجتمــع بهــدف دعــم اإلبــداع والتعليــم
واالبتــكار وتكريــس ثقافــة القــراءة فــي المجتمــع .ممــا يــؤدي
إلــى رفــع الســوية العلميــة والثقافيــة .ومــن أهــم تلــك اإلنجازات
افتتــاح مكتبــة شــرق عمــان والتــي تقــدم خدماتهــا فــي مناطــق
تتســم بالكثافــة الســكانية وشــح فــي خدمــات نشــر المعرفــة.
وتطبيقــً لرســالة المؤسســة فــي دعــم اإلبــداع واالبتــكار ،فقــد
أقيمــت الــدورة األولــى لجائــزة االبتــكار والتــي تهــدف للبحــث عــن
النمــاذج الجيــدة للبحــوث واالبتــكارات المجتمعيــة وإمكانيــة
تحويلهــا إلــى تطبيقــات عمليــة وصــو ً
ال إلــى مرحلــة تســويقها،
كمــا تــم إطــاق جائــزة أبــدع بهــدف الكشــف عــن المبدعيــن
فــي األردن؛ أطفــا ً
ال وفتيانــً وفتيــات ،وفــي العديــد مــن
المجــاالت .كمــا جــاء تنظيــم مخيــم معلمــي العلــوم بهــدف
نشــر منهجيــة التعليــم الالنمطــي.
وتتويجــً لمســيرتها الرائــدة ،فقــد تــم تكريــم مؤسســة عبــد
الحميــد شــومان بمنحهــا وســام الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن
الحســين للتميــز مــن الدرجــة األولــى تقديــرًا لدورهــا فــي دعــم
الثقافــة والعلــوم والفنــون.

جــاء إطــاق مكتبــة شــرق عمــان لتلبيــة حاجــة ســكان
المنطقــة التــي تعتبــر مــن أكثــر مناطــق العاصمــة
اكتظاظــا بالســكان ،وتفتقــر لوجــود المراكــز الثقافيــة
بشــكل عــام والمكتبــات الفاعلــة بشــكل خــاص،
مــع وجــود عــدد كبيــر مــن المــدارس ووفــرة وســائل
المواصــات ،إضافــة لوجــود مرجــع طبــي حكومــي
ضخــم يخــدم شــريحة كبيــرة جــدًا مــن الســكان .وجــاء
ً
رديفــا للمكتبــة العامــة
إطــاق المكتبــة ،كذلــك ،لتكــون
فــي جبــل عمــان التــي يــزداد أعــداد روادهــا بشــكل كبيــر
ســنويًا .ولذلــك صممــت المكتبــة لتكــون وجهــة لطلبــة
العلــم والثقافــة والمعرفــة.
توفــر المكتبــة مجموعــة مــن الكتــب المتنوعــة والمراجع
والمجــات األدبيــة والثقافيــة والفنيــة والشــعرية،
إلــى جانــب كتــب الفكــر والحضــارة واألدب وقصــص
مخصصــة لألطفــال ،كمــا سيشــمل عملهــا الحقــً
تصميــم برامــج متنوعــة تناســب جميــع فئــات المجتمــع
مــن أجــل توســيع مداركهــم وتزويدهــم بالمهــارات
الحياتيــة والتعلميــة الحديثــة.
وتحتــوي المكتبــة ،كذلــك ،علــى مجــات وكتــب متنوعــة
باللغتيــن؛ العربيــة واإلنجليزيــة ،وكتبــً صوتيــة وأجهــزة
لوحيــة ،ليتمكــن الــرواد مــن التعــود علــى أنمــاط القــراءة
الحديثــة إلــى جانــب الكتــاب التقليــدي ،كمــا تتوافــر فيهــا
خدمــات اإلعــارة واإلنترنــت الســلكي والالســلكي وقواعــد
البيانــات اإللكترونيــة .ومنــذ افتتاحهــا مطلــع كانــون
األول  ،2018شــهدت المكتبــة إقبــا ً
ال كبيــرًا مــن ســكان
المنطقــة ،وخصوصــً األطفــال.
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الفكر القيادي
جائــزة عبــد الحميــد شــومان للباحثيــن العــرب  -كرمــت
المؤسســة الفائزيــن بالــدورة السادســة والثالثيــن مــن "جائــزة
عبــد الحميــد شــومان للباحثيــن العــرب" .حيــث تــم وبمشــاركة
والمختصيــن العــرب
نخبــة متميــزة مــن الباحثيــن والعلمــاء
ّ
وممثلــي بعــض الجوائــز العربيــة ،تكريــم ســبعة فائزيــن بجائــزة
الــدورة للعــام  2018-2017ضمــن الحقــول التاليــة :العلــوم
الطبيــة والصحيــة ،العلــوم الهندســية ،العلــوم األساســية،
اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والتربويــة ،العلــوم
التكنولوجيــة والزراعيــة والعلــوم االقتصاديــة واإلداريــة .وبهــذا
يصبــح عــدد الفائزيــن بالجائــزة منــذ إطالقهــا  419باحثــً وباحثــة
مــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي.
ونظمــت المؤسســة هــذا العــام اللقــاء العلمــي الثانــي ألعضــاء
"مجتمــع شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار" حيــث تــم خاللــه
عقــد جلســتين حواريتيــن حــول دور البحــث واالبتــكار فــي توطين
الصناعــة فــي الوطــن العربــي ،والبيانــات الكبــرى والبنيــة التحتيــة
الذكيــة؛ تحــدث خاللهمــا مجموعــة مــن الفائزيــن بالجائــزة،
وبمشــاركة أكثــر مــن  120باحثــً ومشــاركًا مــن الوطــن العربــي،
بمــا فــي ذلــك الفائــزون وممثلــو الجوائــز العربيــة وعــدد مــن
رؤســاء الجامعــات وعمــداء البحــث العلمــي والمهتمــون بالبحــث
العلمــي واالبتــكار وطــاب الجامعــات .وكانــت المؤسســة
أعلنــت عــن إطــاق المجتمــع العــام الماضــي 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.
صنــدوق عبــد الحميــد شــومان لدعــم البحــث العلمــي -
تواصــل المؤسســة دعمهــا لمشــاريع البحــث العلمــي التطبيقي
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  10اتفاقيــات دعــم مــع
 10باحثيــن (نصفهــم مــن الســيدات) مــن ســت مؤسســات
بحثيــة ،وبقيمــة إجماليــة تقــارب  140ألــف دينــار أردنــي .كمــا
تــم االنتهــاء مــن خمســة مشــاريع بحــث بعــد اســتكمال
العمــل عليهــا ،إضافــة إلــى نشــر أوراق علميــة ناتجــة عــن أبحــاث
مدعومــة مــن الصنــدوق فــي مجــات علميــة محكمــة عالميــة

وعربيــة ،عــاوة علــى إصــدار أول دليــل لألبحــاث المنشــورة الناتجــة
عــن دعــم الصنــدوق منــذ تأسيســه فــي العــام .2000
كمــا تــم خــال شــهر كانــون األول مــن هــذا العــام تنظيــم
اللقــاء الســنوي األول للصنــدوق ،وتــم خاللــه بحــث آليــات تعزيــز
التشــبيك بيــن البحــث العلمــي والصناعــة ،وتعظيــم أثــر األبحــاث
المدعومــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إضافــة
إلــى مناقشــة األولويــات والتحديــات التــي يمكــن للصنــدوق
المســاهمة فــي التصــدي لهــا العــام القــادم.
برنامــج التعليــم والعلــوم  -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 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،
ومخيــم شــومان لمعلمــي العلــوم.
تــم خــال العــام  ،2018وللمــرة الرابعــة دعــم مشــاركة األردن
بمســابقة إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة ،حيــث تمثــل الدعــم
بتوفيــر المحكميــن الختيــار المشــاريع الفائــزة علــى مســتوى
األردن ،إضافــة إلــى دعــم  20طالبــا وطالبــة فائزيــن للمشــاركة
فــي معــرض إنتــل الدولــي لتمثيــل  12مشــروعًا مختلفــً.
ولــم يقتصــر الدعــم علــى شــكله المالــي المتمثــل بتغطيــة
تكاليــف الســفر واإلقامــة ،بــل تــم تقديــم عــدد مــن الورشــات
للمشــاركين:
• •ورشــة "مقدمــة فــي التفكيــر الناقــد" لجميــع الطلبــة
المتأهليــن للمعــرض الوطنــي وعددهــم  90طالبــا تقريبــً.
•

•ورشــة لمهــارات العــرض والتقديــم للطلبــة المتأهليــن
للمســابقة العالميــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

•

•جلســات مــع مشــرفين متخصصيــن لتقديــم اإلرشــاد
بخصــوص المشــاريع الخاصــة بالطلبــة،

•

•تمويل تطوير (نمذجة) المشاريع.

•

•تجهيز لوحات العرض.
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وحققــت الفــرق األردنيــة مراكــز متقدمــة فــي المعــرض ،حيــث
ســجلت إحــدى الطالبــات وإحــدى الفــرق المركــز الثالــث علــى
مســتوى العالــم فــي مجــال العلــوم الســلوكية ،كمــا حصــل
طلبتنــا ،أيضــً ،ومــن خــال مشــروعين مختلفيــن ،علــى جائزتيــن
خاصتيــن مــن مؤسســة موهبــة ومؤسســة قطــر .كمــا تــم
عقــد  13ورشــة توعيــة وورشــات للتعريــف عــن معــرض إنتــل
العالميــة وأهميــة المشــاركة بتلــك المســابقة فــي مختلــف
محافظــات المملكــة.
منتــدى المبتكريــن الصغــار  -عملــت المؤسســة ،بالتعــاون
مــع منتــدى العلمــاء الصغــار ،علــى إنجــاز الــدورة الثالثــة مــن
مختبــر المبتكريــن الصغــار فــي محافظــة العاصمــة ،ودورتــه
األولــى فــي محافظــة إربــد ،للشــغوفين مــن األطفــال بالعلــوم
واالبتــكار ضمــن الفئــة العمريــة  13-10عامــً ،بهــدف تحفيــز
التفكيــر الناقــد وتعزيــز حــب العلــوم عبــر تجــارب ومشــاريع
علميــة .وخــاض  22طالبــً وطالبــة مــن عمــان ،و 21طالبــً وطالبــة
ـدءا بالتفكيــر الناقــد والتجريــب وانتهــاء
مــن إربــد عــدة مراحــل ،بـ ً
باكتســاب مهــارات عمــل الفريــق والتعلــم علــى الــدارات
الكهربائيــة والحقائــب اإللكترونيــة ،وتدربــوا علــى إنتــاج 11
مشــروعًا علميــً مبتكــرًا.
مخيــم ُمعلمــي العلــوم  -عملــت المؤسســة ،بالتنســيق مــع
وزارة التربيــة والتعليــم ،علــى إنجــاز مخيــم ُمعلمــي العلــوم فــي
دورتــه الثانيــة .ويهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تعريــف
المعلميــن والمعلمــات بمنهجيــة التعليــم الالنمطــي وأســس
التفكيــر الناقــد ،وإكســابهم مفاهيــم جديــدة لتنميــة مهــارات
التفكيــر لــدى الطلبــة فــي المــدارس ،وتنميــة مهــارات المعلميــن
والمعلمــات لتطويــر وإدارة غرفــة صفيــة تفاعليــة تعــزز التفكيــر
واإلبــداع وتوفيــر وإنتــاج مصــادر تع ّلميّــة وتعليميــة متاحــة
للمعلــم والمتعلــم الســتخدامها فــي إيصــال األفــكار الــواردة
فــي المناهــج الدراســية بطريقــة تســمح للطالــب اســتيعابها
بشــكل أفضــل بعيــدًا عــن التلقيــن.
وخــاض  38معلمــً ومعلمــة ،جــاؤوا مــن مختلــف محافظــات
المملكــة ،تدريبــات تعليميــة مكثفــة بأحــدث الطــرق واألدوات،
ضمــن ســياقات العلــوم «الفيزيــاء والكيميــاء واألحيــاء وعلــوم
األرض والرياضيــات» .وســتختار المؤسســة مجموعــة منهــم
لتدريبهــم حــول إدارة أنديــة التفكيــر فــي المــدارس ،وكيفيــة
تنفيــذ أنشــطة تشــجع الطلبــة علــى التفكيــر.
وفــي نهايــة المخيــم ،تــم اإلعــان عــن مســابقة "أدوات التعليــم
الالنمطــي" ،لتشــجيع المعلميــن والمعلمــات علــى خلــق أدوات
النمطيــة جديــدة يمكــن اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة.

االبتكار
جائــزة مؤسســة عبــد الحميــد شــومان لالبتــكار  -نظــرًا
ألهميــة تعزيــز بيئــة تدعــم اإلبــداع واالبتــكار واإلنتاجيــة فــي
األردن ،أطلقــت المؤسســة فــي العــام " 2018جائــزة مؤسســة
عبــد الحميــد شــومان لالبتــكار" لتغطــي الجوانــب العلميــة
والمجتمعيــة بهــدف تمكيــن مجتمــع المعرفــة ودفــع عجلــة
النمــو االقتصــادي مــن خــال تعزيــز مفاهيــم الثــورة الصناعيــة
الرابعــة التــي تقــوم علــى االبتــكار للتصــدي للتحديــات الحاليــة
وتســريع المنافــع المجتمعيــة ،مثــل خلــق فــرص العمــل وتنفيــذ
المشــاريع التــي تــؤدي إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة والنهــوض
بالمجتمعــات.
تغطي الجائزة الحقول التالية:
• •التكنولوجيا الخضراء واالستدامة البيئيّة
•

•األمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعيّة

•

•الرعاية الصحيّة والتكنولوجيا الطبيّة

•

•سوق العمل وحلول اإلنتاجيّة االقتصاديّة

•

•الحلول التعليمية

اســتقبلت المؤسســة للــدورة األولــى أكثــر مــن  1,000رســالة
اهتمــام ،اســتكمل منهــم  165طلبــً .تــم تقييــم الطلبــات
بالتعــاون مــع أكثــر مــن  55مقي ًّمــا مــن مختلــف المجــاالت،
وتأهــل منهــم  46مشــروعًا للمرحلــة األولــى ،وتــم اشــراكهم
فــي عــدد مــن الورشــات التدريبيــة وبنــاء القــدرات .وبنــاء علــى
مخرجــات العــروض النهائيــة المعدلــة نتيجــة التدريــب ،تمــت
الموافقــة علــى دعــم تســعة مشــاريع ضمــن ثــاث مراحــل:
مرحلــة البحــث والتطويــر (تصميــم النمــوذج األولــي) ومرحلــة
إثبــات صالحيــة المنتــج لالســتخدام ومرحلــة التوســع والتســويق.
برنامــج المنــح والدعــم  -انطالقــً مــن اســتراتيجية المؤسســة
باالســتثمار فــي اإلبــداع المعرفــي والثقافــي واالجتماعــي
وســعيًا لتحقيــق رؤيتهــا نحــو مجتمــع الثقافــة واإلبــداع ،تقــدم
مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الدعــم للمشــاريع الثقافيــة
والتعليميــة والعلميــة مــن خــال برامجهــا للمنــح والدعــم والتــي
تشــمل برامــج منــح الفكــر القيــادي ،األدب والفنــون ،واالبتــكار
المجتمعــي.
خــال عــام  ،2018اســتقبلت المؤسســة  523طلبــً ،وقدمــت
الدعــم لـــ 25مشــروعًا ونشــاطا فــي األردن وفلســطين ،حيــث
نفــذت هــذه المشــاريع  224نشــاطا ثقافيــا وتعليميــا فــي
المحافظــات األردنيــة ،اســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن  40ألــف
شــخص .وتغطــي هــذه المشــاريع المجــاالت التاليــة:
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•

•ضمــن مجــال االحتفــاء بالموهبــة وتوفيــر مصــادر
ومســاحات إبداعيــة تهــدف الــى نشــر الفــن والثقافــة
وبرامــج حفــظ اإلرث الثقافــي دعمــت المؤسســة مشــروع
"بيــت نــاي" لجمعيــة "ذكــرى" وعــروض "حكايــات شــلبية"
لشــلبية الحكواتيــة ودعــم البرنامــج التدريبــي للهيئــة
الملكيــة لألفــام "محتــرف الشــرق األوســط لألفــام"
باإلضافــة الــى دعــم عــدد مــن المهرجانــات والمشــاريع
الموســيقية كمهرجــان أصدقــاء األردن ومهرجــان عمــان
األوبرالــي ومهرجــان عمــان عربيــا ومنصــة الموســيقى
المســتقلة "الخزانــة".

•

•كمــا قدمــت الدعــم للفنــون المســرحية مثــل عــروض
مســرحية "زرقــاء اليمامــة" الموجهــة لألطفــال واليافعيــن،
ومســرحية "تايكــي تختــار حامــل الســر" ،ومســرحية
االطفــال "مغنــي المطــر" فــي فلســطين واألردن.

•

•وفــي إطــار دعــم اللغــة العربيــة وســعيا لتشــجيع القــراءة
وإثــراء المحتــوى العربــي األدبــي والفنــي المتميــز علــى
الوســائط الرقميــة دعمــت المؤسســة منصــة "أبجــد"،
باإلضافــة الــى تقديــم الدعــم لعــدد مــن المكتبــات
ومشــاريع تشــجع القــراءة مثــل دعــم  16مكتبــة فــي
فلســطين ومكتبــة "يوســف غنــام" لجامعــة بيرزيــت،
ومشــروع المكتبــة المتنقلــة لمركــز هيــا الثقافــي ومشــروع
مكتبــة االســرة لــوزارة الثقافــة األردنيــة ،ومكتبــة جمعيــة
"رواق األردن".

•

•وضمــن مجــال التعليــم وتوفيــر مصــادر التعلــم للجميــع
دعمــت المؤسســة عــدد مــن المســاحات التعليميــة
والتطبيقــات العلميــة والتع ّلميــة ،واألنشــطة العلميــة
تــم دعــم البرنامــج الكرتونــي "آدم
المختلفــة ،حيــث
ّ
ومشــمش" ،ومنصــة "فرصــة" ،باإلضافــة الــى تأميــن
مشــاركة الطــاب فــي المؤتمــر العالمــي للتفاضــل
الكســري وتطبيقاتــه  ICFDA’ 18للجامعــة األردنيــة ،كمــا
دعمــت أنشــطة منتــدى الفكــر العربــي.

•

•ضمن مجال تعزيز االبتكار المجتمعي وتشجيع المشروعات
التي تتصدى لمشاكل مجتمعية وتوفر حلول مبتكرة
ومستدامة لها ،دعمت المؤسسة العديد من المؤسسات
والبرامج التي لها دور في تعزيز الفكر الريادي والخالق
لدى الشباب مثل مشروع تطبيق "كاريرز" وتطبيق "عون"
ومشروع "كلماتي" التعليمي في األردن ،ومشروع نرجس
"تنفيذ حدائق زراعية إنتاجية مدرة للدخل في فلسطين"
لجمعية نساء بيتا التنموية.

الفنون واألدب
جائــزة عبــد الحميــد شــومان ألدب األطفــال  -بالنســبة لجائزة
عبــد الحميــد شــومان ألدب األطفــال ،والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء
بــاألدب الــذي يكتــب لألطفــال للمســاعدة علــى تحفيــز روح
اإلبــداع لديهــم ،فقــد كان اإلقبــال علــى دورتهــا الثانيــة عشــرة
( )2018-2017اســتثنائيا .كان موضــوع الــدورة هــو القصــة لفئــة
األعمــار ( )12-8ســنة .وقــد ورد للجائــزة مــا مجموعــه  1,121مــن
األعمــال األدبيــة غيــر المنشــورةُ ،
لكتــاب عــرب مــن  34بلــدا عربيــا
وغيــر عربــي .ومنحــت الجائــزة لثالثــة أعمــال مــن :تونــس ،واألردن
والمملكــة العربيــة الســعودية .وأقامــت المؤسســة حفــل
تكريــم أصحابهــا برعايــة الســيد صبيــح المصــري رئيــس مجلــس
إدارة البنــك العربــي ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة عبدالحميــد
شــومان .وتقــوم المؤسســة بإصــدار الطبعــة األولــى مــن
األعمــال الفائــزة والتــي ســتوزع مــع مطلــع العــام  .2019كمــا
تــم أيضــً اإلعــان عــن الــدورة ( )13فــي موضــوع روايــة الخيــال
العلمــي للفتيــان والفتيــات.
جائــزة عبــد الحميــد شــومان لإلنتــاج اإلبداعــي لألطفــال
ً
انطالقــا مــن اهتمــام مؤسســة عبــد
واليافعيــن (أبــدع) -
الحميــد شــومان بتحفيــز وتشــجيع األطفــال واليافعيــن علــى
االبتــكار واإلبــداع ،قامــت بإعــادة إطــاق جائــزة عبــد الحميــد
شــومان لإلنتــاج اإلبداعــي لألطفــال واليافعيــن (أبــدع) ،والتــي
أنشــئت فــي العــام  1988واســتمرت حتــى العــام  ،2003حيــث
اســتهدفت األطفــال واليافعيــن مــن الفئــات العمريــة ()18-8
ســنة مــن جميــع محافظــات المملكــة ،وفتحــت باب اإلبــداع في
الجائــزة فــي ســبعة حقــول :الرســم ،الخــط العربــي ،المقالــة،
الشــعر ،الموســيقى ،الرقــص واالبتــكارات العلميــة .واســتطاعت
اســتقطاب  1090مشــتركًا مــن جميــع محافظــات المملكــة
مــن الطلبــة األردنييــن والعــرب ،لتقــوم فيمــا بعــد بتأهيــل عــدد
منهــم إلــى ورشــات تدريبيــة متخصصــة ،قبــل اختيــار الفائزيــن.
وتنبــع فلســفة الجائــزة مــن إيمــان مؤسســة عبــد الحميــد
شــومان بــدور النــشء الجديــد مــن األطفــال واليافعيــن فــي
صياغــة المســتقبل ،ومــن أجــل إعطــاء الفرصــة للموهوبيــن
منهــم للتعبيــر عــن أنفســهم ،والحصــول علــى المعرفــة
وإعطائهــم مســاحات ومناخــات حــرة وصحيــة يتحركــون
فيهــا ويعبــرون عــن إبداعاتهــم وصــوال الــى الثقافــة المعرفيــة
واإلبــداع األصيــل المنحــاز للحيــاة واإلنســان والمســتقبل،
وانســجاما مــع دور المؤسســة المعرفــي والتنويــري فــي خدمــة
األجيــال القادمــة.
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وتهــدف الجائــزة إلــى المســاهمة فــي االرتقــاء باإلنتــاج اإلبداعــي
لألطفــال واليافعيــن فــي المجــاالت األدبيــة واألدائيــة والفنيــة
واالبتــكار العلمــي ،والــذي يســهم فــي تنميــة عقــل الطفــل،
وصــوال إلــى جيــل واع بقضايــا العصــر .كمــا تهــدف إلــى خلــق روح
المنافســة اإليجابيــة بيــن األطفــال واليافعيــن ،وإبــراز مواهبهــم
وإثــراء معلوماتهــم ،وتنميــة قدراتهــم ،واالرتقــاء بمهاراتهــم
األدبيــة والفنيــة ،ودعــم االبتــكار العلمــي لديهــم ،واإلســهام
فــي تشــجيع االســتنباط فــي مياديــن األدب والفــن والعلــم،
وتوظيــف مهــارات الطلبــة اإلبداعيــة وقدراتهــم فــي التعبيــر
عــن آرائهــم ومواقفهــم ،ممــا يســهم فــي إعــداد جيــل واع
بألــوان المعرفــة والمهــارات األدبيــة بلغــة عربيــة ســليمة ،وتعزيــز
ثقافــة اإلبــداع مــن خــال اكتشــاف الموهوبيــن والمتميزيــن مــن
األطفــال واليافعيــن فــي مرحلــة مبكــرة .وتشــرف علــى الجائــزة
لجنــة عليــا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي موضــوع الجائــزة،
وتعيــن ســنويا لجــان التحكيــم مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي
الحقــول المطروحــة.
درب المعرفــة لألطفــال واليافعيــن  -تهــدف مكتبــة "درب
المعرفــة" إلــى تكريــس أنشــطتها المتعــددة إلحيــاء دور الكتــاب
فــي تنشــئة الطفــل ،وتأســيس جيــل المعرفــة واإلبــداع ،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 فــي
العــام  2013كمســاحة حــرة وحيويــة لألطفــال مــن مختلــف
األعمــار والخلفيــات لاللتقــاء والبحــث واالكتشــاف مــن خــال
أنشــطة قرائيــة وإبداعيــة تعمــل علــى تحفيــز التفكيــر الخــاق.
خــال العــام  ،2018اســتمرت المكتبــة فــي تقديــم خدماتهــا،
واســتقبلت أكثــر مــن  42,000طفــل وطفلــة ،قــرأوا أكثــر مــن
 41,000كتــاب فــي شــتى المواضيــع .كمــا اســتقبلت المكتبــة
 150زيــارة مدرســية مــن خــال عــدة برامــج وفعاليــات اشــتملت
علــى أنشــطة قرائيــة وإبداعيــة يوميــة ،وأنديــة صيفيــة وشــتوية،
إضافــة لعــروض ســينما الطفــل الشــهرية .كمــا قدمــت ورشــات
ودورات بنــاء القــدرات لألطفــال ،وســبع دورات مهــارات لألهالــي
(التفكيــر الناقــد لألطفــال ،كيــف تنمــي موهبــة طفلــك ،كيــف
تكتشــف شــغف طفلــك ،كيــف تنمــي الــذكاء االجتماعــي
لطفلــك ،تعديــل الســلوك ،التعامــل مــع فتــرة المراهقــة ،حماية
األطفــال مــن مشــاكل العصــر) .وتــم اســتضافة حفــات توقيــع
كتــب أطفــال لكتــاب أردنييــن .كمــا قدمــت المكتبــة أمســية
موســيقية لألطفــال واليافعيــن ،وتدريــب أساســيات الكتابــة
اإلبداعيــة الــذي تلخــص فــي مســرحية قدمهــا رواد المكتبــة
تحــت عنــوان "لــكل منــا حكايــة".

قــام فريــق مكتبــة درب المعرفــة بزيــارات ميدانيــة إلــى 72
مدرســة فــي محافظــات الكــرك والســلط وإربــد والزرقــاء
والعقبــة والمفــرق ،وتــم خــال هــذه الزيــارات عقــد جلســات
قــراءات قصصيــة متبوعــة بأنشــطة مســرحية وموســيقية
وأشــغال يدويــة .كمــا نظمــت مكتبــة درب المعرفــة هــذا العــام
عــروض مهرجــان الفيلــم العلمــي ،للمــرة الخامســة علــى
التوالــي ،بالتعــاون مــع معهــد غوتــة – األردن.
مكتبــة عبدالحميــد شــومان  -واصلــت المكتبــة العمــل علــى
تأصيــل دورهــا كمركــز ثقافــي مجتمعــي عــن طريــق تنميــة
مجموعــات المكتبــة الورقيــة بزيــادة  3,157كتابــً ورقيــً ،و79
كتابــً مســموعًا ،أيضــً مــن خــال توفيــر المزيــد مــن الكتــب
الحديثــة والمطلوبــة والمواضيــع ذات التوجهــات العالميــة مثــل
كتــب الثــورة الصناعيــة الرابعــة والكتــب األكثــر مبيعــً ،وإضافــة
المزيــد مــن قواعــد البيانــات اإللكترونيــة مثــل الرســائل الجامعية.
ولمواكبــة التطــورات فــي مجــال المكتبــات أضافــت المكتبــة
خدمــة الكتــب اإللكترونيــة مــن خــال توفيــر  600اشــتراك مجاني
علــى منصــة أبجــد لمشــتركي المكتبــة ،إضافــة إلــى توفيــر
القــارئ اإللكترونــي للقــراءة داخــل المكتبــة .وتعتبــر منصــة أبجــد
المدعومــة مــن المؤسســة أول شــبكة اجتماعيــة عربيــة لمحبــي
ُ
والكتــاب والمدونيــن العــرب
القــراءة والثقافــة تتيــح للقــراء
التســجيل فــي الموقــع وبنــاء مكتبــة افتراضيــة يشــاركون فيهــا
بكتبهــم وقراءاتهــم الحاليــة أو المســتقبلية.
وعلــى صعيــد دورهــا كمركــز مجتمعــي ،تــم عقــد  14ورشــة
ودورة تدريبيــة ألفــراد المجتمــع فــي بنــاء قــدرات التفكيــر
الناقــد وأساســيات البحــث العلمــي واســتخدام قواعــد البيانــات
اإللكترونيــة .وإيمانــا بــدور المكتبــة فــي تعزيــز ثقافــة القــراءة
فــي المجتمــع ،تــم إشــهار وتوقيــع عشــرة كتــب ضمــن
برنامــج قــراءات فــي المكتبــة ،ومناقشــة  35كتابــً ألنديــة قــراءة
مختلفــة فــي قاعــات المكتبــة ،وتــم عقــد  4جلســات تعريفيــة
حــول الطباعــة ثالثيــة األبعــاد والمجــال المغناطيســي والــذكاء
االصطناعــي.
كمــا قامــت المكتبــة بدعــم وتطويــر  16مكتبــة موجــودة فــي
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل التابعــة لمديريــة األمــن العــام مــن
خــال رفدهــا بالكتــب ،إضافــة إلــى تأهيــل وتدريــب القائميــن
عليهــا إلدارتهــا بمــا ينعكــس إيجابــً علــى تقديــم الخدمــة لنــزالء
المراكــز.
وللمزيــد مــن كســب الخبــرات واالســتفادة مــن النمــاذج العالميــة
للمكتبــات الرائــدة ،ولمواكبــة التطــور الحاصــل فــي دور المكتبــة
كمركــز مجتمعــي ،تــم عقــد نــدوة المكتبــة للســنة الثالثــة
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علــى التوالــي بعنــوان "المكتبــة كمحــرك للتغييــر" ،حيــث تــم
اســتضافة  3خبــراء مــن أســتراليا وفنلنــدا والهنــد ،وحضرهــا 140
مكتبيــا يمثلــون  73مكتبــة ومؤسســة مــن األردن وفلســطين.
كمــا تمــت زيــارة علميــة لمكتبــات ســنغافورة والخــروج بتوصيــات
للخدمــات والبرامــج التــي ســيتم تفعيلهــا لتحقيــق المزيــد مــن
التطــور فــي المكتبــة وتلبيــة احتياجــات الــرواد التكنولوجيــة
والمجتمعيــة المتســارعة.
وعقــدت المكتبــة دورتيــن تدريبيتيــن لموظفــي المكتبــات فــي
إربــد والعقبــة ،ودورة البحــث العلمــي فــي الكــرك ،وتــم عقــد
دورتيــن تدريبيتيــن لموظفــي مكتبــة بلديــة فقــوع العامــة فــي
الكــرك وأمنــاء مكتبــات مراكــز اإلصــاح فــي األردن .ومــا تــزال
المكتبــة مســتمرة فــي دعــم مكتبــات المحافظــات ومكتبــات
بلديــات فلســطين ،وكذلــك مشــروع "مكتبــة األســرة األردنيــة"
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة.
مــع نهايــة العــام  2018بلــغ عــدد رواد المكتبــة 341,086
شــخصا ،وبزيــادة  %10عــن العــام  .2017وبلــغ عــدد المشــتركين
الكلــي  46,681مشــتركًا ،منهــم  2332مشــتركًا جديــدًا ،وبزيــادة
بلغــت  .%9وقــام رواد المكتبــة باســتعارة  47,573كتابــً ،بزيــادة
بلغــت  ،%12واســتخدموا داخــل المكتبــة  67,781كتابــً ،بزيــادة
بلغــت  ،%5فــي حيــن كان نصيــب قواعــد البيانــات اإللكترونيــة
فــي المكتبــة  ،2770وبزيــادة بلغــت .%21
منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي  -تواصلــت فعاليــات
منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي علــى مــدار العــام
بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز الباحثيــن والخبــراء العــرب واألجانــب،
بلــغ عددهــم  37شــخصية عربيــة و 106شــخصيات محليــة .كمــا
شــاركت هــذا العــام  35ســيدة ،وحضــر الفعاليــات مــا يفــوق
 10,415شــخصًا.
اســتضاف المنتــدى الدكتــور فيليــب يــو ،رئيــس الوكالــة
الســنغافورية للتنميــة ،كضيــف شــرف علــى المؤسســة ،حيــث
شــارك فــي عــدة فعاليــات كان آخرهــا لقــاء حضــره أكثــر مــن
 800شــخص ،وذلــك بهــدف االطــاع علــى التجربــة التنمويــة
الســنغافورية كبلــد قريــب الشــبه مــن األردن مــن حيــث المــوارد
الطبيعيــة والتحديــات ،وكيــف اســتطاع التغلــب علــى تلــك
التحديــات وتحقيــق تنميــة شــاملة فــي أقــل مــن نصــف قــرن.
واســتضاف المنتــدى الدكتــور عمــر حتاملــة المديــر التنفيــذي
لالبتــكار فــي وكالــة ناســا الفضائيــة ،بهــدف االطــاع علــى مــا
توصــل إليــه العالــم اليــوم مــن علــوم رقميــة تســهم فــي
تقــدم البشــرية ،وبهــدف معرفــة االحتياجــات األساســية لــأردن
إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي مجــال اإلبــداع والبحــث العلمــي
واالبتــكار.

وبهــدف االطــاع علــى تجــارب التعليــم األفضــل علــى مســتوى
العالــم ،اســتضاف المنتــدى مديــر البرامــج فــي الوكالــة الوطنيــة
الفنلنديــة للتعليــم الدكتــور لــوري تومــي ،وعالــم الرياضيــات
البريطانــي أران فرنانديــز.
وفــي اســتقصائه لتقديــم قــراءات حــول التحديــات التــي
تواجــه العالــم العربــي ،علــى الصعــد السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،نظــم المنتــدى العديد مــن المحاضرات
والنــدوات ،كان أهمهــا “ملتقــى األمــن الثقافــي” بالتعــاون مــع
مؤسســة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة ،ونــدوة حــول
االبتــكار فــي العالــم العربــي بالتعــاون مــع مؤسســة الفكــر
العربــي (بيــروت) ،إضافــة إلــى شــراكات أخــرى مــع جهــات
عربيــة ومؤسســات أكاديميــة أردنيــة أهمهــا :الجامعــة األردنيــة،
الجامعــة الهاشــمية ،جامعــة الحســين التقنيــة ،جامعــة
اليرمــوك والجامعــة األميركيــة فــي مادبــا .كذلــك تــم نشــر
أربعــة كتــب خــال عــام  2018تشــمل نتــاج محاضــرات ونــدوات
منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي.
أيــام مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الثقافيــة  -واصلــت
المؤسســة تنظيــم "أيــام مؤسســة عبــد الحميــد شــومان
الثقافيــة" ،ضمــن جهودهــا المتواصلــة للتفاعــل مــع مجتمعاتنــا
فــي جميــع أنحــاء األردن ،ولتقديــم برنامــج ثقافــي وفنــي
متكامــل يســتهدف جميــع الفئــات ويعكــس برامــج المؤسســة
المتنوعــة بالتعــاون مــع جهــات ثقافيــة ووطنيــة .وشــهد العــام
 2018إقامــة فعاليــة أســبوع جبــل عمــان الثقافــي للســنة
الخامســة علــى التوالــي ،لالحتفــاء بجبــل عمــان كمهــد وملتقــى
ثقافــي فــي قلــب العاصمــة بالتعــاون مــع جمعيــة ســكان حــي
جبــل عمــان القديــم "جــارا" ،وبرعايــة أمانــة عمــان ،وبالتعــاون
مــع  20جهــة ثقافيــة أخــرى .تخلــل األســبوع العديــد مــن
األنشــطة الثقافيــة العامــة لمختلــف األعمــار واألذواق ،تضمنــت؛
عــروض أفــام أردنيــة ،أمســيات موســيقية وشــعرية ،نــدوات،
معــرض كتــاب اشــتمل علــى تواقيــع كتــب ،معــارض فنيــة فــي
غاليريهــات جبــل عمــان المتعــددة ،إضافــة إلــى ورشــات تدريبيــة
متنوعــة ،وفعاليــات أطفــال إبداعيــة علــى مــدار األســبوع فــي
شــارع جــارا ومكتبــة درب المعرفــة .كمــا شــهد العــام مشــاركة
مــا يزيــد عــن  29دار نشــر و 40فعاليــة ثقافيــة .واســتقطبت هــذه
الفعاليــات عــدد كبيــر مــن الحضــور ،وصــل إلــى زهــاء 22,000
شــخص.
الســينما  -واصــل قســم الســينما فــي المؤسســة تقديــم
عــروض أفــام مــن مختــارات الســينما العالميــة والعربيــة ،وعقــد
نقاشــات حــول األفــام ،وكتابــة النشــرات التحليليــة لألفــام،
ضمــن البرنامــج األســبوعي مســاء كل ثالثــاء .إضافــة إلــى إقامــة
ورشــات العمــل المتخصصــة فــي الســينما.
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كمــا قــدم القســم فعاليــات عــدة تحتفــي بإبداعــات الســينما
العربيــة واآلســيوية واألوروبيــة.
وواصــل دعــم برنامــج ســينما األطفــال عروضــه الشــهرية
المجانيــة ،بهــدف نشــر الثقافــة الســينمائية بيــن األطفــال ،وبنــاء
قــدرات األطفــال واليافعيــن فــي النقــد الســينمائي ،وتعريفهــم
بمــدارس ســينمائية مختلفــة ،وتنميــة مهــارة النقــد الســينمائي
لديهــم.
أمســيات مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الموســيقية -
فــي بدايــة العــام  ،2014أطلقــت المؤسســة برنامجــً موســيقيا
يهــدف لتقديــم منصــة موســيقية تلقــي الضــوء علــى تجــارب
أردنيــة واعــدة ولتحتفــي بــرواد الموســيقى األردنيــة والتعريــف
بالموســيقى العربيــة والعالميــة وأنواعهــا المتعــددة وتعمــل
علــى إتاحتهــا لجمهــور أوســع ،وتقــام األمســيات الموســيقية
المجانيــة فــي آخــر خميــس مــن كل شــهر.
كمــا يتــم االحتفــاء بالموســيقيين والفنانيــن العــرب والعالمييــن
البارزيــن وتشــجيع التعــاون بينهــم وبيــن الفنانيــن األردنييــن
بفعاليــات ســنوية مــن خــال األمســيات الموســيقية فــي وســط
عمــان .وقــد تجــاوز عــدد حضــور الفعاليــات الموســيقية  6آالف
ّ
شــخص علــى مــدار العــام .2018
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مؤشرات األداء
إلتزامــا منــا بالشــفافية أمــام األطــراف ذات العالقــة ،نقــوم باإلفصــاح عــن إدائنــا مــن خــال عــدد مــن مؤشــرات األداء األساســية والتــي
تتناســب مــع توجهاتنــا االســتراتيجية فــي البنــك. .

دعم عمالئنا من أجل تحقيق طموحاتهم
تبرعات العمالء
تبرّ عات العمالء عبر القنوات بالدينار األردني
2016

2017

2018

التبرعات من خالل الخدمات المصرفيّة عبر اإلنترنت

176,236

241,769

266,843

التبرعات من خالل الخدمات المصرفية عبر الهاتف

92

360

345

التبرعات من خالل الصرافات اآللية

12,278

6,779

11,228

التبرعات من خالل بطاقة "معًا"

3,091

2,762

2,364

التبرعات من خالل اي فواتيركم

-

-

243,498

191,697

251,670

524,278

مجموع تبرعات العمالء

تمكين الموظفين
نقــوم بتتبــع المؤشــرات المتعلقــة بعــدد مــن مواضيــع المــوارد البشــرية والمهمــة لنهــج االســتدامة فــي البنــك ،واإلفصــاح عنها بشــكل
دوري .هــذه المواضيــع تشــمل )1( :توزيــع الموظفيــن حســب الجنــس والفئــة العمريــة والمســتوى الوظيفــي )2( ،التنــوع والشــمول)3( ،
رضــا الموظفيــن )4( ،المزايــا التنافســية )5( ،التدريــب والتطويــر. .
توزيع الموظفين
القوى العاملة وفقا للجنس
2016

2017

2018

اإلناث

1,149

1,187

1,220

الذكور

1,841

1,888

1,913

مجموع القوى العاملة

2,990

3,075

3,133

2016

2017

2018

ّ
الموظفين في مناصب اإلدارة العليا
عدد

38

40

48

ّ
الموظفين في المناصب اإلدارية الوسطى
عدد

946

982

1,009

1,733

1,777

1,799

273

276

277

2,990

3,075

3,133

إجمالي القوى العاملة وفقا للمستوى الوظيفي
ّ

ّ
الموظفين في المناصب المكتبيّة غير اإلدارية
عدد
ّ
الموظفين في المناصب غير المكتبية
عدد
مجموع القوى العاملة

القوى العاملة وفقا للفئة العمرية
2016

2017

2018

30-18

1,064

1,056

1,096

40-31

1,193

1,257

1,270

50-41

558

559

550

60-51

170

197

208

أكبر من  60عامًا
مجموع القوى العاملة

5

6

9

2,990

3,075

3,133
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ّ
الموظفين الجدد وفقا للجنس والفئة العمرية
عدد
ّ
الموظفين الجدد وفقا للجنس
عدد

2016

2017

2018

اإلناث

120

118

151

الذكور

197

185

203

2016

2017

2018

30-18

238

246

293

40-31

65

41

50

50-41

13

7

3

60-51

1

9

8

أكبر من  60عامًا

0

0

0

317

303

354

ّ
الموظفين الجدد وفقا للفئة العمرية
عدد

مجموع الموظفين الجدد

التنوع والشمول
القوى العاملة من اإلناث
2016

2017

2018

اإلناث في القوى العاملة

%38.4

%38.6

%38.9

اإلناث في المناصب اإلدارية العليا

%15.8

%15.0

%14.6

اإلناث في المناصب اإلدارية الوسطى

%32.3

%33.0

%34.3

الموظفون من ذوي اإلحتياجات الخاصة
2016

2017

2018

62

64

75

الموظفون من ذوي االحتياجات الخاصة

رضا الموظفين
دوران القوى العاملة
2016

2017

*2018

إجمالي دوران القوى العاملة

%6.2

%7.2

%9.4

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للجنس
ّ

2016

2017

2018

اإلناث

%2.3

%6.9

%9.3

الذكور

%3.9

%7.4

%9.5

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للفئة العمريّة
ّ

2016

2017

2018

30-18

%3.6

%11.4

%11.8

40-31

%1.7

%3.9

%5.8

50-41

%0.8

%3.9

%10.4

60-51

%0.1

%14.2

%16.8

%0

%16.7

%0

إجمالي دوران القوى العاملة وفقًا للمستوى الوظيفي

2016

2017

2018

ّ
الموظفين في المناصب العليا
دوران

%0.1

%2.5

%8.3

ّ
الموظفين في المناصب اإلدارية الوسطى
دوران

%1.7

%5.4

%10.3

ّ
الموظفين في المناصب المكتبيّة غير اإلدارية
دوران

%4.3

%9.2

%9.2

ّ
الموظفين في المناصب غير المكتبيّة
دوران

%0.1

%1.5

%7.9

أكبر من  60عامًا

*

تم تعديل منهج حساب معدل الدوران للعام  2018ليضم الموظفين الذين غادروا بشكل طوعي وغير طوعي خالل العام.

63

المزايا التنافسية
برنامج دعم التعليم الجامعي ألبناء الموظفين
2016

2017

2018

107,627

122,584

169,121

عدد الموظفين المستفيدين من البرنامج

90

108

59

عدد الطالب المستفيدين من البرنامج

101

127
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قيمة دعم التعليم الجامعي في الجامعات األردنية ألبناء الموظفين

التدريب والتطوير
معدل ساعات التدريب لكل موظف
2016

2017

2018

ّ
موظف
معدل ساعات التدريب لكل

13.00

14.00

11.5

ّ
موظف حسب الجنس
معدل ساعات التدريب لكل

2016

2017

2018

اإلناث

14.1

14.9

11.8

الذكور

10.9

10.1

11.4

ّ
موظف حسب المستوى الوظيفي
معدل ساعات التدريب لكل

2016

2017

2018

ّ
الموظفين في مناصب اإلدارة العليا
عدد

2.1

2.5

3.4

ّ
الموظفين في المناصب اإلدارية الوسطى
عدد

14.5

12.4

17.4

ّ
الموظفين في المناصب المكتبيّة غير اإلدارية
عدد

13.0

13.8

10.2

التدريب والتطوير
2016

2017

2018

المقدمة
عدد الفرص ال ّتدريبيّة
ّ

11,347

12,527

12,826

المقدمة
عدد الدورات التدريبية
َ

1,072

1,215

453

التقارير الشفافة
نقوم بتتبع المؤشرات المتعلقة بالتقارير الشفافة واإلفصاح عنها وتشمل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة
2016

2017

2018

توزيعات األرباح للسهم الواحد*

0.30

0.40

0.45

نسبة األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة
*
البنك العربي ش م ع

%42

%50

%58
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الوصول إلى النظام األمثل
نقــوم بتتبــع المؤشــرات المتعلقــة بجهودنــا فــي تحقيــق الكفــاءة فــي عملياتنــا الداخليــة وتقليــل األثــر البيئــي ودعــم المشــتريات مــن
المورديــن المحلييــن ،واإلفصــاح عنهــا بشــكل دوري .هــذه المواضيــع تشــمل اســتهالك الطاقــة والميــاه ،وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة
والمشــتريات المســتدامة.
استهالك الطاقة
استهالك الطاقة المباشرة
استهالك وقود المركبات التابعة للبنك

2016

2017

2018

كميّة استهالك الديزل للتنقل (لتر)

70,791

76,227

71,999

كميّة استهالك البنزين للتنقل (لتر)

118,682

117,323

115,425

2,336

2,516

2,376

كميّة استهالك البنزين للتنقل (جيجاجول)

4,273

4,224

4,156

استهالك الديزل للتدفئة والمو ّلدات الكهربائية االحتياطيّة

2016

2017

2018

161,689

143,931

137,500

كميّة استهالك الديزل للتدفئة والمو ّلدات الكهربائية االحتياطيّة (جيجاجول)

5,336

4,750

4,538

كمية استهالك الطاقة المباشرة (جيجاجول)

11,945

11,489

11,069

2016

2017

2018

19,350,383

19,077,475

18,387,154

إجمالي االستهالك (جيجاجول)
ّ

69,661

68,679

66,194

إجمالي استهالك الكهرباء للموظف الواحد (كيلو واط لكل موظف)

6,472

6,204

5,869

132,664

132,401

133,278

146

144

138

كميّة استهالك الديزل للتنقل (جيجاجول)

كميّة استهالك الديزل للتدفئة والمو ّلدات الكهربائية االحتياطيّة (لتر)

استهالك الطاقة غير المباشرة
إجمالي االستهالك (كيلو واط  /ساعة)
ّ

المساحة المستغ ّلة (متر مربع)
استهالك الطاقة لكل متر مربع من المساحة التشغيلية (كيلو واط لكل متر مربع)

استهالك المياه
استهالك المياه
2016

2017

2018

إجمالي استهالك الماء في المرافق (متر مكعب)

40,128.11

39,742.46

47,437.33

إجمالي استهالك الماء لكل موظف (متر مكعب)

13.4

12.9

15.1

انبعاثات الغازات الدفيئة
انبعاثات الغازات الدفيئة (طن معادل لثاني أكسيد الكربون)
2016

2017

2018

االنبعاثات المباشرة من استهالك الديزل

189

204

193

االنبعاثات المباشرة من استهالك البنزين

270

267

262

مجموع االنبعاثات من وقود المركبات

459

471

455

االنبعاثات المباشرة من استهالك الديزل للتدفئة والمو ّلدات الكهربائية االحتياطيّة

435

387

370

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة
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انبعاثات الغازات الدفيئة (طن معادل لثاني أكسيد الكربون)
انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة

2016

2017

2018

االنبعاثات غير المباشرة من استهالك الكهرباء

12,299

12,126

11,687

مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة

13,194

12,984

12,512

4.4

4.2

4

مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة لكل موظف

المشتريات من الموردين المحليين
المشتريات المح ّلية
2016

2017

2018

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

%80

%73

%65

إجمالي عدد المورّدين
ّ

322

323

313

إجمالي عدد المورّدين المح ّليين
ّ

242

241

241

التعاون المجتمعي
نقــوم بتتبــع المؤشــرات المتعلقــة بجهودنــا فــي دعــم المجتمــع المحلــي ،واإلفصــاح عنهــا بشــكل دوري .هــذه المؤشــرات تقــوم
.بقيــاس أثرنــا مــن خــال اســتثماراتنا المجتمعيــة وتطــوع موظفينــا وبرنامــج بنــاء القــدرات للمؤسســات غيــر الربحيــة
االستثمارات المجتمعية
االستثمارات المجتمعية
قيمة االستثمارات المجتمعية (دوالر أمريكي)
نسبة االستثمارت المجتمعية من صافي أرباح البنك قبل الضريبة*

2016

2017

2018

14,469,765

13,724,135

25,419,260

%3.20

%3.20

%3.30

* البنك العربي ش م ع

برنامج التطوع
مؤشرات التطوع ضمن برنامج معًا
عدد ساعات التطوع لجميع المبادرات

2016

2017

2018

2,861

3,704

3,418

345

370

405

عدد الفرص التطوعية

768

983

1,001

عدد النشاطات التطوعية

50

59

61

175,317

257,602

260,823

عدد المتطوعين

عدد المستفيدين

برنامج بناء القدرات للمؤسسات غير الربحية
برنامج بناء القدرات
عدد موظفي المؤسسات غير الربحية الذين شاركوا بالبرنامج
عدد الدورات التدريبية

2016

2017

2018

164

55

119

9

4

7
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الملحقات
ملحق (أ) :أبعاد التقرير
مبادئ تعريف محتوى التقرير
فــي إعدادنــا لتقريــر االســتدامة  2018قمنــا 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
األهميّــة النســبية :نؤمــن بأننــا قــد أخذنــا بعيــن االعتبــار جميــع المواضيــع
ّ
ّ
واالجتماعــي ،بمــا فيهــا تلــك العناصــر التــي قــد تؤثــر فــي تقييــم وقــرارات الجهــات ذات العالقــة .ويشــمل ذلــك القضايــا المتعلقــة
ـم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل شــركائنا ،إضافـ ً
ـة
بأقســامنا الداخليــة والقضايــا التــي ُطرحــت مــن ِقبــل الجهــات ذات العالقــة وتلــك التــي تـ ّ
إلــى مبــادئ وتوجيهــات معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
ّ
ويلخــص هــذا التقريــر أداء البنــك
الشــمولية والقيــود :يســعى البنــك العربــي فــي األردن إلــى إعــداد تقريــر شــامل ومتكامــل.
ّ
ويغطــي هــذا التقريــر جميــع عمليــات البنــك العربــي فــي
العربــي للعــام  ، 2017بانتهــاء الســنة الماليــة فــي  31كانــون األول .2018
األردن فقــط ،دون التطــرّ ق إلــى عملياتــه فــي البلــدان األخــرى .وفــي بعــض الحــاالت ،اســتخدمت معلومــات البنــك العربــي ش م ع
الخاصــة بــاألردن ،تماشــيًا مــع سياســات البنــك فــي إعــداد التقاريــر.
والمجموعــة عــوض 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
التواصــل معهــم ودمــج قضاياهــم فــي عمليــة تقييــم األهميــة النســبية.
كل مــن هــذه القضايــا.
طريــق تحديــد المنهــج الم ّتبــع فــي التعامــل مــع ٍ
ـاء علــى الســياقات المحليــة واإلقليميــة ،باإلضافــة إلــى أنمــاط االســتدامة
ســياق االســتدامة :قمنــا بتحديــد ســياق االســتدامة بنـ ً
العالميــة.

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.
بنــاء علــى ّ
توفــر المعلومــات لدينــا ،قمنــا بعقــد مقارنــات ســنوية تتالئــم مــع بروتوكــول مؤشــر المبــادرة العالميــة
المقارنــة:
ً
إلعــداد التقاريــر ،بهــدف تســهيل مقارنــة تقريرنــا بنتائــج قرنائنــا العامليــن فــي مجــال الخدمــات أو الشــركات األخــرى التــي تمــارس
ّ
ـات وأنظمــة
عمليــات االســتدامة .كمــا
تتوفــر المزيــد مــن التفاصيــل والشــروحات فــي حــال وجــود مقاييــس إضافيــة أو ا ّتبــاع منهج ّيـ ٍ
مســتحدثة.
ّ
ّ
الدقــة القصــوى فــي إعــداد تقاريرنــا ،بمــا فــي ذلــك توفيــر معلومــات دقيقــة ومعتمــدة
الدقــة والوضــوح :نطمــح إلــى تحقيــق
ـددات األخــرى لمعلوماتنــا .وبمــا ّ
ـب جهودنــا
أن االســتدامة مفهـ ٌ
ـوم جديــد نســبيًا فــي األردن ،فنحــن نصـ ّ
وتحديــد التقديــرات والمحـ ّ
ـات إرشــادية وســياقية لتســهيل فهــم محتــوى التقريــر لقرّ ائنــا .وقــد عملنــا علــى مالءمــة احتياجــات جميــع
فــي تقديــم معلومـ ٍ
ً
ً
فئــات القــرّ اء ،حيــث أن تقريرنــا يســتهدف فئــة واســعة مــن الجهــات ذات العالقــة.
تقنيــات المصداقيــة وتقنيــات قيــاس البيانــات :قمنــا باســتخدام أنظمــة إدارة وتتبــع المعلومــات المتعــارف عليهــا فــي
الخاصــة بالبنــك العربــي .ولكننــا قمنــا فــي بعــض الحــاالت بتعديــل منهجيتنــا فــي التتبــع والقيــاس تماشــيًا مــع
إصــدار البيانــات
ّ
الدقــة ,حيــث ّ
ّ
تمثــل المعلومــات المطروحــة أقصــى حــدود فهمنــا لتأثيرنــا .وقــد
أفضــل المعاييــر العالميــة ولضمــان المزيــد مــن
ـم حســاب معــدالت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة
قمنــا بتوســعة محــاور القيــاس فــي بعــض األحيــان كمــا ذكرنــا ســابقًا ،كمــا تـ ّ
الخاصــة بــاألردن ،ولتتماشــى كذلــك مــع
المعدلــة لتتوافــق مــع عوامــل االنبعــاث
باســتخدام آلــة حســاب الغــازات الدفيئــة
ّ
ّ
بروتوكــول الغــازات الدفيئــة.
طرف آخر.
يتم تدقيق هذا التقرير من ِقبل أي جهةٍ أو
ٍ
التدقيق :لم ّ
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ملحق (ب) :خطوات األهمية النسبية والمحددات

GRI 46-102

خطوات األهمية النسبية
فــي عــام  ،2018عملنــا علــى تحســين خطــوات األهميــة النســبية
عــن طريــق إجــراء المزيــد مــن البحــوث أثنــاء التعــرّ ف علــى
المهمــة (كمــا هــو موضــح أدنــاه) ،وصنــع أداةٍ لتطبيــق
القضايــا
ّ
منهجيــة األولويــات والتحــاور مــع الجهــات الداخليــة ذات
ّ
مخطــط
العالقــة بهــذا الخصــوص .وقــد أدّ ى ذلــك إلــى تشــكيل
ّ
(الموضــح فــي صفحــة  11مــن هــذا التقريــر)
األهميــة النســبية
ّ
يوفــر المزيــد مــن التفاصيــل حــول تصنيــف القضايــا
والــذي
وفــق األولويــة إلــى ثــاث مجموعــات :قضايــا فــي غايــة األهم ّيــة،
مهمــة ،والقضايــا األقــل أهميّــة .ويرفــق فــي األســفل
قضايــا
ّ
ٌ
ّ
وصــف لــكل خطــوةٍ مــن خطــوات تحديــد األهميــة النســبية،
والمتوائمــة مــع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.
الخطوة األولى :التحديد
بهــدف وضــع قائمــة مــن المواضيــع المطروحــة ،عمــل فريــق
بحــث يحتــوي علــى
إدارة االســتدامة فــي البنــك علــى إجــراء
ٍ
مفصــل لضمــان تحديــد أهــم المواضيــع
تحقيــق داخلــي
ّ
المتع ّلقــة بأعمــال البنــك ومحــاور دعــم الشــركات .كمــا يشــتمل
المهمــة
علــى جمــع التقييمــات الخارجيــة لقضايــا االســتدامة
ّ
بالنســبة لقطــاع الخدمــات الماليــة ،كالمنتــدى االقتصــادي
العالمــي والمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ومجلــس
ً
إضافــة إلــى إدراكنــا
معاييــر محاســبة االســتدامة (،)SASB
الخــاص للقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المتع ّلقــة
بــاألردن .وإلكمــال هــذه الخطــوة ،قمنــا بتحديــد عــددٍ مــن
الموضوعــات المطروحــة ثــم اختيــار األنســب منهــا وتصنيفهــا
إلــى خمســةمحاور رئيســية .وكانــت هــذه القائمــة هــي نقطــة
االنطــاق نحــو تنفيــذ الخطــوة الثانيــة إلعــداد التقريــر.

حيــث تمثــل الدرجــة  10أعلــى درجــات األهميــة .بعــد ذلــك،
ليتــم حســاب
تــم إدراج هــذه القيــم فــي األداة المســتحدثة
ّ
ّ
ّ
متوســط المعــدالت لــكل قضيــةٍ مــن القضايــا المطروحــة،
ّ
مخطــط األهميــة النســبية (يرجــى مراجعــة
وعرضهــا علــى
ً
ّ
قضيــة
المخطــط 14
الصفحــة  11مــن هــذا التقريــر) ويعــرض
متع ّلقـ ً
ـات متباينــةٍ بيــن األهميــة الدنيــا
ـة باالســتدامة فــي تصنيفـ ٍ
والوســطى والقصــوى.
الخطوة الثالثة :المصادقة
تمــت مراجعــة نتائــج الخطــوة الثانيــة والموافقــة عليهــا مــن
ّ
أهــم
قبــل فريــق دائــرة االســتدامة فــي البنــك ،وقــد أدرجنــا
ّ
القضايــا التــي يتعامــل معهــا البنــك فــي صفحــة .70
الخطوة الرابعة :المراجعة
ّ
المتغيــرة ،وبالتالــي تغيّــر أهميــة
نــدرك طبيعــة االســتدامة
القضايــا المطروحــة ألعمالنــا وللجهــات ذات العالقــة.
لذلــك ،نســتقبل ردود الجهــات ذات العالقــة خــال عــام
 ،2019بهــدف 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

الخطوة الثانية :تحديد األولويات
قمنــا بتطويــر أداةٍ مــن شــأنها أن تســاعد فــي قيــاس أهميــة
كل مــن الموضوعــات المقترحــة فــي الخطــوة األولــى .وتطــرح
ٍ
بنــاء علــى محوريــن أساســيين
هــذه األداة أهميــة المواضيــع
ً
همــا :أهميتهــا لقــرارات البنــك العربــي االقتصاديــة والبيئيــة
واالجتماعيــة المتع ّلقــة باألعمــال ،وأهميتهــا بالنســبة للجهــات
ّ
عــاوة علــى ذلــك ،فقــد قمنــا بالتواصــل مــع
ذات العالقــة.
ّ
ـتبيان يهــدف إلــى
ممثلــي االســتدامة فــي البنــك مــن خــال اسـ
ٍ
تصنيــف المواضيــع حســب أولويتهــا ،حيــث ُطلــب مــن ّ
كل
ّ
ممثــل تصنيــف أهميــة كل موضــوع بالنســبة للبنــك وللجهــات
ويتــم التصنيــف علــى مقيــاس مــن  1إلــى ،10
ذات األهميــة،
ّ
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محددات القضايا ذات األهمية

المحور الرئيسي

GRI 46-102

القضايا الم َتصلة

الموظفون

العمالء

•

•

•

•

•

•

•

اإلبتكار الرقمي

•

•

•

•

•

خدمات مالية ذات أثر إيجابي

•

•

•

•

•

•

•

دعم عمالئنا
من أجل تحقيق

سرية المعلومات وخصوصية

طموحاتهم

العميل

التمكين المالي
تمكين الموظفين

التقارير الشفافة

المجتمع

البيئة

الحكومات

المورَدون

المساهمون
•

تجربة ورضا العميل

التمويل المسؤول

محددات المحاور

جذب القدرات االحتفاظ بها

•

•

•
•

•

التنوع وتكافؤ الفرص

•

•

•

اإلهتمام بالموظفين

•

•

•

•

•

•

•

االمتثال للمعايير والقانون

•

•

•

الحاكميّة والمساءلة

•

•

•

•

•

•

السلوك األخالقي

•

•

•

•

•

•

•

الوصول إلى

األثر البيئيي المباشر

•

•

•

•

•

النظام

إدارة سلسلة التوريدات

•

•

•

•

والشفافية

التعاون
المجتمعي

دعم المجتمع المحلي

•

•

•

•

•

•
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ملحــق (جـــ) :فهــرس محتــوى المبــادرة
العالميــة إلعــداد التقاريــر
تــم إعــداد هــذا التقريــر بالتوافــق مــع معاييــر المبــادرة
لقــد ّ
العالميــة إلعــداد التقاريــر وفقــً للخيــار الشــامل ،ويشــير مؤشــر
محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر أدنــاه إلــى إفصاحــات
التقريــر ومــكان وجــود المعلومــات فــي هــذا التقريــر .تــم تأكيــد
صحــة مواقــع إفصاحــات األهميــة النســبية للنســخة اإلنجليزيــة
مــن هــذا التقريــر مــن قبــل المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
(.)GRI
معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

معايير المبادرة العالمية للتقارير  : )101( GRIاألساسيات 2016
اإلفصاح العام
الملف التنظيمي

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:102 )GRI
اإلفصاحات
العامة 2016

102-1

5،1

102-2

4

102-3

4

102-4

4

102-5

 ، 4التقرير السنوي )119-118( 2018

102-6

4

102-7

 ، 62 ، 5التقرير السنوي 2018

102-8

63 ، 62 ، 33

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

102-25

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-26

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)
اإلفصاح العام

102-9

59

102-10

ال تغييرات مهمة خالل عام  2018في
أي من الحجم أو الهيكل أو الملكية أو
ٍ
سلسلة اإلمداد.

102-11

27-26

102-12

39 ، 37 ، 10-9

102-13

46

102-14

2

102-15

10-12

102-27

 ، 37التقرير السنوي ، 34-31( 2018
قسم التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-28

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-29

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-30

 ، 40التقرير السنوي ( 2018قسم إدارة
المخاطر)

102-31

40 ، 26

102-32

42

102-33

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-34

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)
األجزاء المحذوفة والشروحات:
لم يتم اإلفصاح عن عدد وطبيعة
المخاطر ،حيث تندرج بعض المعلومات
تحت قيود السرية

102-35

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-36

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-37

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-38

األجزاء المحذوفة والشروحات:
معدل التعويضات،
لم يتم اإلفصاح عن
ّ
حيث تندرج بعض المعلومات تحت قيود
السرية

102-39

األجزاء المحذوفة والشروحات:
لم يتم اإلفصاح عن إجمالي التعويضات
السنوية ،حيث تندرج بعض المعلومات
تحت قيود السرية

االستراتيجية

األخالقيات والنزاهة
102-16

 ، 38 ، 8التقرير السنوي )10( 2018

102-17

39 ، 38

102-18

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-19

 ، 37التقرير السنوي ( 2018قسم
التوجيهات الحاكمية للشركات)

102-20

37

الحوكمة

102-21

37 ، 11

102-22

إشراك أصحاب المصلحة

 ، 37التقرير السنوي )34-31( 2018

102-40

11

102-23

 ، 37التقرير السنوي )31( 2018

102-41

33

102-24

37

102-42

p. 11

102-43

p. 11

102-44

p. 11

70

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

اإلفصاح

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

اإلفصاح العام
ممارسات إعداد التقارير

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

102-45

 ،2يحتوي التقرير السنوي لعام
 2018على جميع المعلومات المالية
لمجموعة البنك العربي والبنك العربي
شمع

102-46

69 ، 68 ، 11

102-47

11

102-48

لم يتم إعادة اإلفصاح عن المعلومات
المقدمة في التقارير السابقة بشكل
مختلف

102-49

11

102-50

67 ، 1

102-51

تقرير استدامة البنك العربي لعام 2017

102-52

67

102-53

68

102-54

70 ، 1

102-55

73-70

102-56

يتم التأكيد على تقرير االستدامة
لم ّ
من قبل أي جهة خارجية

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات
المهمة
المحاور
ّ

جدول المعايير االقتصادية  200للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI
األداء االقتصادي
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
( :201 )GRIاألداء
االقتصادي 2016

103-1

69-68

103-2

30-25 ، 5

103-3

30-25 ، 5

201-1

 30-25 ، 5التقرير السنوي 2018

201-2

30-25

201-3
201-4

 ، 33-32يقوم البنك بدفع ما قيمته
 %14.25من الضمان االجتماعي
للموظفين والمشمول في خطة
التقاعد
لم يتم ّ
تلقي المساعدة من الحكومة
التواجد في السوق

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

103-1

69-68

103-2

33-32

103-3

33-32

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات
المهمة
المحاور
ّ

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
 :202التواجد في
السوق 2016

202-1
202-2

33-p. 32
33-p. 32

اآلثار االقتصادية غير المباشرة
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادلرة
العالمية للتقارير
( :203 )GRIاآلثار
االقتصادية غير
المباشرة

103-1

69-p. 68

103-2

61-46 ,30-p. 25

103-3

61-46 ,30-p. 25

203-1

30-p. 25
No measurement of impacts have
.been performed yet

203-2

p. 47, 61
ممارسات الشراء

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

103-1

69-68

103-2

46

2016

103-3

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:204 )GRI
ممارسات الشراء

204-1

46

46

مكافحة الفساد
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:205 )GRI
مكافحة الفساد

2016

103-1

69-68

103-2

41 ، 39-38

103-3

41 ، 39-38

205-1

 ،39-38تم تقييم جميع العمليات
للتأكد من أمنها من المخاطر المتعلقة
بالفساد

205-2

41

205-3

لم يكن هنالك أي حوادث متعلقة
بالفساد

السلوك المناهض للمنافسة
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:206 )GRI
سلوكيات محاربة
المنافسة 2016

103-1

68-69

103-2

38-39

103-3

38-39

206-1

ال تحــركات قانونيــة لمحاربــة الفســاد أو
انتهــاكات الثقــة فــي األردن خــال فتــرة
إعــداد التقريــر
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

اإلفصاح

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

المهمة
المحاور
ّ

جدول المعايير البيئية 300

الطاقة
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
 :302الطاقة

2016

103-1
103-2

45-43

103-3

45-43

302-1

66-65 ، 45

302-2

األجزاء المحذوفة والشروحات:
المتعلق
لم يتم اإلفصاح عن السفر
ّ
باألعمال حيث
ال يمتلك البنك النظام المناسب لحساب
هذه األرقام بدقة

302-3

66-65 ، 45

302-4

66-65 ، 45

302-5

66-65 ، 45
األجزاء المحذوفة والشروحات:
معدالت االنخفاض
ال تتوفر لدينا أرقام
ّ
حيث أن البنك مقدم خدمات وال يوجد
عالقة مباشرة بين استهالك الطاقة
والمنتجات المقدمة للعمالء
المياه

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معاييرالمبادرة
العالمية للتقارير
( )GRIالتقرير
 :103المياه 2016

103-1

69-68

103-2

45 - 43

103-3

45 - 43

303-1

65 ، 45

303-2

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

303-3

ال يقوم البنك بإعادة استخدام أو تدوير
المياه
االنبعاثات

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:305 )GRI
االنبعاثات 2016

103-1

69-68

103-2

45-43

103-3

45-43

305-1

66 ، 45

305-2

66 ، 45

305-3

األجزاء المحذوفة والشروحات:
ال يقوم البنك بمتابعة انبعاثات المحور
الثالث في الوقت الحالي

305-4

66 ، 45

305-5

66 ، 45

305-6
305-7

المهمة
المحاور
ّ

للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI
39-38

ال يقوم البنك بتوليد المواد المستنفدة
لألوزون بسبب طبيعة عمله

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

االمتثال البيئي
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:307 )GRI
االمتثال البيئي

103-1

68-69

103-2

43-46

103-3

51-43-46

307-1

ال غرامات مالية أو غير مالية

2016

التقييم البيئي للمورد
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:308 )GRI
التقييم البيئي
للمورد 2016

103-1

69-68

103-2

46 ، 43

103-3

46 ، 43

308-1

46

308-2

46

جدول المعايير االجتماعية  400للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI
التوظيف
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:401 )GRI
التوظيف 2016

103-1

69-68

103-2

33-31

103-3

64 ، 62 ، 33-31

401-1

63

401-2

33-32

401-3

64-62 ، 33
التدريب والتعليم

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:GRI) 103
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:404 )GRI
التدريب والتعليم

2016

103-1

69-68

103-2

35 ، 31

103-3

35 ، 31

404-1

64 ، 35

404-2

64 ، 35

404-3

%100

التنوّ ع تكافؤ الفرص
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

103-1

69-68

103-2

37 ، 33-32

103-3

37 ، 33-32
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معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

اإلفصاح

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

المهمة
المحاور
ّ
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
( :405 )GRIالتنوّ ع
وتكافؤ الفرص

405-1

37

405-2

بقي الراتب األساسي للرجال والنساء
متساويًا ()1:1
عدم التمييز

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

103-1

69-68

103-2

32-31

103-3

63 ، 32-31

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
( :406 )GRIعدم
التمييز 2016

406-1

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

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات
المهمة
المحاور
ّ
عمالة األطفال

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
( :408 )GRIعمالة
األطفال 2016

103-1

69-68

103-2

46 ، 32

103-3

46 ، 32

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:409 )GRI
العمل الجبري أو
القسري 2016

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:413 )GRI
المجتمعات
المحلية 2016

المهمة
المحاور
ّ
التقييم االجتماعي للمورد
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية
للتقارير ()GRI
 :414التقييم
االجتماعي للمورد

103-1

69-68

103-2

46

103-3

61-47

414-1

61-46

414-2

 ، 46لم يكن هناك أي تأثيرات سلبية على
المجتمع بفعل سلسلة اإلمدادات.

2016

التسويق والملصقات التعريفية
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية
للتقارير ()GRI
 :417التسويق
والملصقات
التعريفية 2016

ٌ
ّ ، 46 ، 32
قليلة
إن خطورة عمالة األطفال
للغاية في قطاعنا

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

103-1

69-68

103-2

46 ، 32

103-3

46 ، 32

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:418 )GRI
خصوصية العميل

408-1

409-1

46 ، 32
ّ
إن خطورة العمالة اإلجبارية أو القسرية
ٌ
قليلة للغاية في قطاعنا

المجتمعات المحلية
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

اإلفصاح

103-1

69-68

103-2

23

103-3

23

417-1

23

417-2
417-3

لم يتم التبليغ عن أي حوادث متع ّلقة
بعدم االمتثال في .2018

خصوصية العميل

العمل الجبري أو القسري
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

رقم الصفحة و/أو الرابط
األجزاء المحذوفة والشروحات

103-1

69-68

103-2

61-47

103-3

61-47

413-1

61-47

413-2

لم يتم التعرّ ف على أي تأثيرات سلبية.

2016

103-1

69-68

103-2

23

103-3

23

418-1

2016

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

االمتثال االجتماعي واالقتصادي
معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:103 )GRI
منهجية اإلدارة

2016

معايير المبادرة
العالمية للتقارير
(:419 )GRI
االمتثال االجتماعي
االقتصادي 2016

103-1

69-68

103-2

41 ، 39-38

103-3

41 ، 39-38

419-1

لم يتم اإلبالغ عن أي حوادث عدم
امتثال في عام .2016
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