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 أھداف ودوافع االستدامة
ومساھماتھ البنك لغایات وتطورت مع الوقت كامتداد  1930االستدامة منذ تأسیسھ في العام  على صعیدالبنك العربي  مسیرةبدأت 

لعب البنك دوراً حیویاً في دعم  فمنذ تأسیسھ، .ودعم الجھود الرامیة الى تنمیتھ وبناء قدراتھ العربي الوطن تمكیننحو  المتواصلة
دعم وتمویل من خالل  تطویر االقتصادات والمجتمعات التي یعمل بھاالعمل على و في الوطن العربيوالشركات طموحات األفراد 

 قدرات المجتمعدعم وتطویر  عن طریقالمسؤولیة المجتمعیة مجال المشاریع االستراتیجیة في المنطقة باإلضافة إلى الریادة في 
ھذه  تواجھ التي المتنامیة والبیئّیة واالقتصادّیة االجتماعّیة التحدیات لمواجھة العالقة ذات للجھات مضافة قیمة خلقوالمساھمة في 

   المجتمعات. 

البنك العربي بقدرة  وإیماناً منإنطالقاً من التحدیات االقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة المتزایدة على المستوى المحلي والعالمي، و
حیث تبني منھج شمولي إلدارة االستدامة في عملیاتھ الیومیة.  أھمّیة العربي البنك أدركحدیات، التصدي لھذه التعلى القطاع المالي 

 االستدامةالبنك ب وضمان استمراریة التزام التحدیاتمع ھذه  للتعامل قام البنك بتحدید عدد من األھداف االستراتیجیة لالستدامة
 ھذه األھداف تتضمن: و ،مبنیة على أفضل الممارسات العالمیةال

  والتي تتمیز بالتغیر المستمرتوقعات وطموحات الجھات ذات العالقة مع موائمة نھج االستدامة في البنك العربي 
  في دعم التطور اإلجتماعي واالقتصاديأثره ومساھمتھ وزیادة توسیع دور البنك 
 للبنك ضمان إدماج المخاطر البیئیة واإلجتماعیة على المستوى االستراتیجي 
  اإلجتماعیة واالقتصادیة وللبنك في المجاالت البیئیة  الریادیةتعزیز السمعة 

 الطریق إلى االستدامة: استجابة البنك العربي
 االستدامة ورسالةرؤیة 

 العالم في الرائدة المالّیة المؤّسسة العربي البنك یكون نأالمتمثلة في  رؤیة االستدامةلتحقیق أھداف االستدامة، قام البنك بتطویر 
 والتي االستدامة رسالة تطویر خالل من الرؤیة ھذه تدعیم تم وقد .واالجتماعیة والبیئّیة االقتصادّیة المسؤولّیة مجال في العربي
 وتطلّعات طموحات دعم مواصلة خالل من العالقة ذات والجھات للبنك األمد طویلة مالّیة وغیر مالّیة مستدامة قیم خلق إلى تھدف

 .تحقیقھا في والمساھمة الجھات ھذه

تحقیق أھداف االستدامة  تمكین البنك منتوجیھي إلدارة االستدامة في البنك سیساھم في أساس كاالستدامة  رسالةإن تبني رؤیة و
  االستدامة.  توجھھ اإلستراتیجي على صعیدمن تطبیق  المرجوةاآلثار اإلیجابیة الوصول إلى و

 العالقة التواصل مع الجھات ذات
وفي ھذا یعد تحدید الجھات ذات العالقة وفھم طموحاتھم وتطلعاتھم من العناصر الرئیسیة في تصمیم نھج االستدامة في البنك. 

 : تشملل  ةالجھات ذات العالق اإلطار تم تحدید

 الموظفین 
  العمالء 
  الموردین 
  المساھمین 
 المجتمعات التي نعمل بھا 
 لجھات الحكومیة ذات العالقة ا 
 البیئة  

في توجیھ جھود البنك لتلبیة ھذه الطموحات من خالل التوجھ  أساسیاً ركناً تعد عملیة تحدید الجھات ذات العالقة وطموحاتھم 
طموحات والتي تعد محدداً ھذه الالجھات ذات العالقة بھدف فھم وتحدید  بالعمل مع العربي البنكیلتزم حیث االستراتیجي لالستدامة. 

  أساسیاً ألھداف االستدامة للبنك. 
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 أولویات االستدامة للبنك العربي
تطلعات الجھات ذات العالقة الداخلیین على ھما تأثیر ھذه األولویات ساسیین أمن خالل معیارین أولویات االستدامة تعرف 

   . ھة أخرىجمن  ألعمال البنكأھمیتھا مدى ومن جھة والخارجیین 

حیث وبین أھداف البنك وعملیاتھ.  ةبین حاجات وتطلعات الجھات ذات العالقلتحدید أولویات االستدامة تبنى البنك نھج یوازن 
إلعداد  العالمیةالمتبعة في تحدید أولویات االستدامة للقطاع المالي مثل المبادرة النھج على أفضل الممارسات العالمیة  یرتكز ھذا
من  .سنويّ  بشكلٍ ألولویات االستدامة  شامل تقییمیلتزم البنك بعمل  حیث) ومجلس المعاییر المحاسبیة لالستدامة. GRIالتقاریر (

 البیاني الرسم في ھو موضح  كمافي البنك العربي أولویة استدامة  29قام البنك بتحدید وفي ھذا اإلطار خالل تطبیق ھذا النھج، 
 :التالي
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 لالستدامةالمحاور الرئیسیة 
الستدامة مستنداً على االستراتیجي ل نھجللقد قام البنك بوضع األساس ل

یتمحور نھج حیث . قیم البنك االساسیة أولویات االستدامة وبما یتوافق مع
، وھي: التمویل المسؤول، ةرئیسفي البنك حول خمسة محاور  االستدامة

وتمكین الموظفین، والتقاریر الشفافة، والوصول إلى النظام األمثل، 
  والتعاون المجتمعي. 

من محور ل كتم تحدید ھدف استراتیجي واضح لفقد  وفي ضوء ذلك 
أكثر  دفع جھود االستدامة في البنك بشكلوذلك بھدف المحاور ھذه 

یحقق اآلثار االقتصادیة اإلجتماعیة بما  من خالل ھذه المحاورتركیزا 
التناغم بین درجات اعلى من تحقیق بشكل یسھم في المرجوة ووالبیئیة 
ورؤیة ورسالة  والنھج االستراتیجي لالستدامة البنك اعمالإدارة 

 االستدامة. 

 

 

 

  

 الھدف المحور

 التمویل المسؤول
  على اعتماداً  والبیئیة، واالجتماعیة االقتصادیة المستدامة التنمیة تدعم التي المصرفیة الخدماتتوفیر 

 بأعلى والتقّید المخاطر وإدارة بمسؤولّیة التصّرفب البنكمن خالل التزام  المسؤول التمویل ممارسات
 .األخالقیة المعاییر

 الشخصي للنمو فرصة على الحصولتتیح للموظفین  ومتنّوعةٍ  شاملة عمل بیئة خلقعلى  العمل  تمكین الموظفین
 والوصول إلى كامل إمكاناتھم.  والمھنيّ 

فعال ل الوضمان التواص المستویات كاّفة على والشفافیة والمساءلة المھنّیة األخالقّیات قیم ادماج  التقاریر الشفافة
  .والشفاف مع الجھات ذات العالقة

الوصول إلى النظام 
 االستدامة في عملیات البنك الیومیة. ألولویاتتبني نھج یركز على الدمج الفعال   االمثل

 التعاون المجتمعي
  المجتمعیة من خالل االستثمار في البرامج والمبادرات المجتمعیة  ھمساھماتتعظیم أثر البنك وتعزیز

على الصعید المستدامة  الجھود الرامیة لتحقیق التنمیةالتي تساھم في دعم ذات األثر األكبر و
 .  بیئيالو االجتماعيو يقتصاداال
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 المسؤولیة المجتمعیةنحو تفعیل النھج  االستراتیجي محور التعاون المجتمعي: 
اإلستدامة. حیث یجسد ھذا المحور الدور المجتمعي توجھ البنك اإلستراتیجي نحوور الرئیسة في ایشكل التعاون المجتمعي احد المح

التي تفرزھا التحدیات اإلقتصادیة  المعطیاتتفاعلھ وتجاوبھ مع یتركھ من خالل حجم األثر الذي یعكس الذي یلعبھ البنك والمباشر 
  .واإلجتماعیة والبیئیة

 دمج في یساھم متكامل نموذج تطویر على البنك عمل للبنك، المجتمعّیة االستثمارات علیھا تقوم التي المتینة األسس من انطالقاً و
 المجتمع على اإلیجابي األثر وترك ،مشتركة قیم خلق بھدف والعمالء والموظفین المجتمع فیھا بما العالقة، ذات الجھات من عدد
محور  تطبیقویعمل ھذا النموذج على البنك المجتمعیة.  واستثمارات یضمن االستغالل األمثل لمساھماتمستدام  بشكلو ككل

 ، ھما:ن استراتیجیین متوازیینمن خالل مساری يالمجتمع التعاون

 برنامج "معاً"  – للبنك االجتماعیة المسؤولیة برنامج 
 شومان  الحمید عبد مؤسسة 

 برنامج المسؤولیة المجتمعیة "معاً"
 والمؤّسسات والعمالء الموظفین تمكین إلى والذي یھدف "معاً " قام البنك بـتأسیس برنامج متكامل للمسؤولیة المجتمعیة وھو برنامج 

 والمبادرات األنشطة من عدد في مشاركتھم خالل من المستدامة المجتمعیة التنمیة تحقیق في الفاعلة المشاركة من للربح الھادفة غیر
 . في البنكالتوجھ االستراتیجي لالستدامة  تنسجم معالتي وقضایا المجتمعیة المھمة لاتخدم التي  المتنّوعة

 بناء تحدیدھاوالتي تم الملحة من خالل برنامج "معاً"، یقوم البنك بالتركیز على خمسة مجاالت رئیسة تعتبر من القضایا المجتمعیة ف
ھذه وتشمل . من خاللھا طویل األمدمستدام ووقدرة البنك على تحقیق أثر إیجابي  المحلّیة المجتمعات وأولویات حتیاجاتإ تقییم على

 المجاالت: الصحة، ومكافحة الفقر، وحمایة البیئة، والتعلیم، ودعم األیتام.

 للربح الھادفة غیر والمؤّسسات والعمالء الموظفینبإشراك  وتضم منظومة عمل برنامج "معاً" ثالث آلیات یقوم البنك من خاللھا 
 : في محور التعاون المجتمعي

 :یشجع البنك العربي موظفیھ على التبرع بوقتھم وجھدھم وخبراتھم في  مشاركة الموظفین في األنشطة التطوعیة
أثر برنامج قیاس یتم حیث الخمسة لبرنامج "معاً". ة الرئیس مجاالتة البنك والرؤی مع تتناسب التي والبرامجالمبادرات 

من خالل مجموعة من المؤشرات الرئیسیة والتي یتم إدارتھا من قبل نظام إداري متكامل یعمل على رفع أثر  التطوع
  البرنامج ومتابعة إنجازاتھ ومخرجاتھ. 

 للربح، الھادفة غیر المؤسسات من مجموعة مع التعاون على البنك یحرص :للربح الھادفة غیر المؤّسساتمع  التعاون 
التعاون یشمل تطویر وتطبیق العدید من البرامج  ھذاالمجاالت الخمسة لبرنامج "معاً".  في والمعرفة الخبرة لدیھا والتي

المؤشرات الرئیسیة والمخرجات من مجموعة  االستثمار المجتمعي للبنك والمبني على والمبادرات المجتمعیة المعتمد على
 ، یقوم البنكللربح الھادفة غیر المؤسساتة. وكجزء من التعاون مع التي تتناغم مع توجھات البنك االستراتیجیة لالستدام

"، الذي یھدف إلى بناء القدرات الوظیفیة والتقنیة للربح الھادفة غیر المؤّسسات قدراتبتطبیق برنامج "بناء  كذلك
ھذه المؤسسات في أداء ودور من خالل تعزیز والسلوكیة لموظفي ھذه المؤسسات بشكل یسھم في تحقیق األثر اإلیجابي 

  .المجتمع
 للمسؤولیة العربي البنك برنامج یھدف :لبرنامج "معاً" العمالء لتسھیل عملیات تبرعات المصرفیة واستخدام القن 

من خالل تمكینھم من المساھمة  المجتمع في فاعلین أعضاء لیكونواالبنك  عمالء وتشجیع إشراك إلى "معاً " االجتماعیة
البنك  خدمات قنوات عبر للتبّرع آلّیات توفیر خاللیتم ذلك من والخمسة الرئیسیة للبرنامج. في المجاالت المالیة المباشرة 

 معاً  وبطاقة والفروع اآللي، الصّراف وأجھزة الھاتف، عبر المصرفّیة والخدمة اإلنترنت، عبر المصرفّیة الخدمةوھي: 
سنویاً، ویقوم البرنامج بضمان تحقیق ھذا الھدف من  المستھدف تحقیقھیتم تحدید مبلغ التبرع حیث  .البالتینّیة االئتمانّیة

 خالل حمالت التواصل مع العمالء.  
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 مؤسسة عبدالحمید شومان
سنویاً تخصیص جزء من أرباحھ ویقوم البنك ب .مبادرة غیر ربحیةك، 1978مؤسسة عبد الحمید شومان عام أسس البنك العربي 

. الثقافي واالبتكار المجتمعيالفكرتشجیع البحث العلمي والدراسات اإلنسانیة و نحو دورھا المجتمعيمن تأدیة المؤسسة لتمكین 
من خالل األركان الثالثة التي تقوم علیھا وتنسجم رسالة المؤسسة مع توجھ البنك على صعید اإلستدامة والمسؤولیة اإلجتماعیة  

 المؤسسة وھي:

 اديالفكر القی 
 األدب والفنون 
 االبتكار المجتمعي 

 
 االستدامة دائرة

االستدامة لتصبح جزءاً من منظومة األعمال  توجھ البنك اإلستراتیجي نحواالستدامة بھدف ضمان تطبیق  دائرةقام البنك بتأسیس 
التطّورات  بمختلفالتقاریر الخاّصة كما تقوم بإعداد كافة البنك في االستدامة جھود  بتنظیم  ھذه الدائرة تعنىالیومیة في البنك. حیث 

  .إدارة البراندنجھذه الدائرة الى وتتبع واإلنجازات في برامج ومبادرات االستدامة 

ینھا وتضممن قبل دوائر البنك المختلفة تنفیذ استراتیجّیة االستدامة المساھمة في بھدف  "ممّثلو االستدامة"تّم إطالق برنامج كذلك فقد 
البرنامج في زیادة فھم احتیاجات ھذا بالشكل المالئم من خالل دمج محاور االستدامة الرئیسیة في عملّیات البنك الیومّیة. ویساھم 

وتوّقعات الجھات ذات العالقة الداخلّیة والخارجیة، كما یعمل على تطویر برامج االستدامة وتوجیھھا لتلبیة ھذه التوقعات 
 والتزوید، المشتریات إدارة: فیھا بما البنك في مختلفة أقسام عّدة من موظفین "االستدامة ممّثلو" برنامج ویضم واالحتیاجات.

 والموارد لألفراد، المصرفّیة والخدمات المالّیة، والمؤّسسات للشركات المصرفّیة األعمال ومجموعة المخاطر، إدارة ومجموعة
 الممّثلون یعمل حیث الداخلي، التدقیق وإدارة والعملیات، الّرقابیة، بالمتطلّبات االلتزام وإدارة واإلنشاءات، العقار وإدارة البشرّیة،

 تقریر إعداد في أیضاً  "االستدامة ممّثلو" ویشارك ھذا. المختلفة أقسامھم في االستدامة لتطبیق االستدامة دائرة مع جنب إلى جنباً 
 .للبنك السنوي االستدامة

 
 االستدامة تقاریر

 المبادئ وھي)، GRIالتي تم إطالقھا من قبل المبادرة العالمیة إلعداد التقاریر (والبنك معاییر إعداد تقاریر االستدامة الحدیثة  یتبنى
یلتزم البنك العربي بإصدار تقریراً لالستدامة بشكل سنوي واستخدامھ كمنصة حیث . االستدامة تقاریر إلعداد عالمیاً  استخداماً  األكثر

أدائھ بقیاس من خالل إصدار تقاریر االستدامة حیث یقوم البنك  للتواصل مع الجھات ذات العالقة عن إنجازات االستدامة وأثرھا.
بشكل أفضل وبالتالي یتمكن البنك من إدارة التغییر بشكل أكثر فعالیة وفقاً ألفضل  وتقییمھاالقتصادي والبیئي واالجتماعي 
  الممارسات العالمیة بھذا الصدد. 
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