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 2020تقرير األستدامة 

Sustainability Principles Report 

 

 المقدمــــة      

 الثممااي ليممتات المجلممس ( القسممم ( ) مهممام سمس س 6) ( ممما المممادة  20تممم أعممداد اممقا التقريممر أسممتاادار الممى ال قممرة )

ر تمتع معاييتمم اا يتماشمىيجم  علمى المصمرف  أام  سالتي ت كد علىتتارف ة الم سسية للمصتتل الحسكمتتتما دلي

المصرفية سالبيئمة   حقمسا األاسماا  طر( سالتي تخص أدارة المخاSustainability Principle)  ةتتتتاألستدام

 كات التعاسايمممة   التقمممارير االقمممدرات   الشمممر ي  الحسكممممة   باممما   التمكممميا األقتصمممادأ للممممرأة   الشممممسل الممممال

المجاالت البيئية ساألجتماعية ساألقتصادية سالحسكمة سكافة في   2020عام في سسيتااسل تقريراا اقا كل ماتحقق 

سحسم  مماسرد فمي القميم الجساريمة للمصمرف سالر يمة عمل مصمرفاا  سياتأسلمعايير األستدامة سالتي تعتبر ما 

التمي تسمعى لتحقيمق أفامل الممارسمات لتطبيمق معمايير األسمتدامة بمالر م مما لمصمرف الرسالة ساالسمتراتيجية  ل

البيئيممة ساألقتصممادية لكمما المصممرف حممافر علممى أسممتمرارية األعمممال لهممقا العممام سساممع الخطممط ات ديسجممسد التحمم

العمليمات أ لم  للتقدم فمي مجمال تحقيمق معمايير األسمتدامة علمى كافمة األصمعدة بحيم  تكمسا  2021الالزمة لعام 

ر أتممممتم المصممممرفية   لمساجهممممة تحممممدأ جائحممممة كسرسامممما التممممي أجتاحممممت العممممالم ماممممق  اهايممممة  (عمممما بعممممد)لكترسايمممما

امقا التحمدأ مسمتمر  سال زال 2020سقد رهرت الحاالت األسلى لألصابة لدياا في العمراا فمي أقار   2019عام 

 مما تسب  في تداعيات كبيرة على المجال االقتصادأ سالمالي ساألجتماعي 
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 المفوضكلمة الســيد المــدير 

سالمممقأ يبممميا  لتمممزام المصمممرف بممماه   2020دامة لعمممام يسمممعداي أا أقمممدم لحامممراتكم تقريمممر األسمممت     

سجهممممسد المصممممرف باداراتمممم  المختل ممممة سالسممممعي الجمممماد لتحقيممممق   األسممممتدامة سالمسمممم سلية المجتمعيممممة

معمممايير األسمممتدامة سالحسكممممة الرشممميدة لممممسارد المصمممرف سمسممماامتها فمممي خدممممة المجتممممع سالح مممار 

 على البيئة ستمكيا المرأة سماح فرص تشغيل للمشاريع الصغيرة سالمتسسطة  

ر مامممق  تاسممميس المصمممرف عمممام سال شمممن أا التحمممديات سال مممرص لهمممقا العمممام كاامممت مختل مممة تمامممم                      2016ا

سكااممممت أسممممتثاائية سكبيممممرة حيمممم  شممممهد األقتصمممماد العممممالمي تحممممسالر كبيممممرار ستسقممممف الاشمممماط التجممممارأ                     

   سالصمممممااعي سالتبمممممادل التجمممممارأ سسصمممممل المممممى أدامممممى مسمممممتسيات  مامممممق  رهمممممسر فمممممايرسس كسرساممممما                               

  2019في بعض بلداا العام اهاية عام 

ت اعممممل المصممممرف بشممممكل أيجممممابي                             2020سعاممممد سصممممسل اممممقا السبمممما  الممممى العممممراا ماتصممممف أقار /

أاتشمممرت فمممي كمممل أرجممما  سل المممى جائحمممة كبمممر  تحممما التحمممدأ سالمممقأ اليمممزال مسمممتمرار ال بمممل ممممع امممق

 ت  المحلي سالعالمي سمعدالت الامس  العالم سكاات تداعياتها م ثرة  في الاا

لتمممزم المصمممرف بكافمممة التسجيهمممات التمممي كاامممت تصمممدر مممما السممملطات الرقابيمممة سالسممملطات الصمممحية                                    

ستمممم العممممل بارمممام الحررالشمممامل سالجزئمممي أامممافة المممى مسممماامة المصمممرف فمممي الحممممالت الصمممحية                      

عالامممات التسعسيمممة بمخممماطر امممقا ال مممايرسس سطمممرا السقايمممة ماممم   كمممما المممزم كافمممة العمممامليا ساشمممر األ

يقتصممممر األمممممر علممممى مممممسر ي  بمممماجرا ات السقايممممة سجهممممز المصممممرف بكافممممة متطلبممممات السقايممممة سلممممم

بممممل حتممممى زبممممائا المصممممرف حيمممم  يممممتم تجهيممممزام بمعممممدات السقايممممة قبممممل السلممممس  الممممى المصممممرف  

 المصرف 

تمر بتقمممممممديم خدماتممممممم  للزبمممممممائا بمممممممالر م مممممممما امممممممق  التعقيمممممممدات                                             سأسمممممممتطاع المصمممممممرف اا يسممممممم

ر مممممممع أجممممممرا ات السقايممممممة بالتعامممممممل مممممممع الزبممممممائا عمممممما بعممممممد                                         بعممممممد تسممممممهيل األجممممممرا ات تماشمممممميا

ر علممممممى المممممممسر يا on lineستقممممممديم بعممممممض الخممممممدمات ) سالزبممممممائا سالزال المصممممممرف                                     ( ح ارمممممما

يتجمممة احمممس  يجممماد حلمممسل الكترسايمممة تحقمممق التباعمممد األجتمممماعي عممما طريمممق  تقمممديم الخمممدمات عممما بعمممد 

( 100فممممي حملممممة تبرعممممات بمبلمممم  ) لجائحممممة لحممممد األا   كممممما سمممماام المصممممرفبسسمممم  أسممممتمرارية ا

مليمممسا ديامممار عراقمممي  لمساجهمممة ت شمممي امممقا ال مممايرسس أامممافة المممى تقمممديم المسممماعدات المممى ممممسر ي 

الممممقيا تعراممممسا لألصممممابة سال زال المصممممرف يترقمممم  كممممل التطممممسرات التممممي تخممممص اممممق  المصممممرف 

ر مع ك  تصة  الجهات المخ ل التسجيهات سالقرارات الصادرة عاالجائحة سيت اعل أيجابيا

 

 وهللا الموفق 
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 لمحة عن مصرف العربية اإلسالمي 

يعسد تاريخ تاسيس مصرف العربية اإلسالمي الى بدايت  كشركة محدسدة تحت أسم شركة العربية المتحدة      

أت خق قرار تحسيل الشركة الى مصرٍف  سالميٍ برأس  2015  سفي عام  2005للتحسيل المالي في عام 

 250رأس مال  ليصبح ستم زيادة   2016ملياردياار   ساكتَملت أجرا ات التحسيل في بدايِة عام  100مال 

   2016مليار دياار عراقي في اهاية عام 

ثالثة فرسع في محافرة  بغداد )ال رع  2020( فرسع في عام  5)  بل  عدد فرسع مصرف العربية اإلسالمي

ر  الرئيسي باألاافة الى فرع الرشيد سفرع الكرادة ( س ثااا في محافرتي أربيل سكركسن على التسالي   علما

باا مجلس   دارةَ المصرف قد قام بساع خطة للتسسع سفتح فرسع في المحافراِت األخر  ماها فرع في 

    سقلن لخدمة متطلبات الزبائا سالتاميةَ األقتصادية  2021محافرة صالح الديا خالل عام

 

  التنمية المستدامة  أهداف المصرف في مجال

 األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة من خالل مساهمات المصرف في أهداف  ما يتوافق مع تحقيق

والمتوسطة والمشاركات التي  المشاريع التي تحقق تشغيل األيدي العاملة من خالل دعم المشاريع الصغيرة

تساهم في التنمية األقتصادية للتقليل من نسب البطالة ومعدالت الفقر وتحقيق بيئة أمنة متوازنة أجتماعياً 

 وأقتصادياً وبيئياَ.

  أستمرارية العمل والتعافي من الكوارث واألوبئة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا التي إجتاحت العالم في

والتكيف مع أثارها السلبية وأبتكار الوسائل بأستخدام  2021الُمتوقع إستمرارها لعام  ومن 2020بداية 

 .التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الزبائن عن بعد تجنباً ألثارها الصحية

 الخدمات المصرفية لمختلف  المساهمةَ في تعزيز الشمول المالي وذلك من خالل األنتشار األفقي وتسويق

المجتمع بأستخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل الموقع األلكتروني للمصرف ووسائل  وقطاعات شرائح

  (.حال زوال أسباب التباعدُ األجتماعيية )التواصل األجتماعي والزيارات الميدان

  العمُل على تطبيق وتنفيذ متطلبات الحوكمة المؤسسية واإلدارة الموسسية َ لتقنية المعلومات واإلتصاالت

المصرف على مستوى التدريب واألنظمةُ المطلوبة إَلدارة المخاطر التقنية وأمن البيانات واألمن في 

  .السيبراني

  األهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تعزز من موقع المصرف واهميته للمجتمع واحترام حقوق األنسان

 الحفاظ على سمعة المصرف .في العدل والمساواة ضمن المعايير الشرعية والدولية وبما يحقق 
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 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 أعتمدت جميع الدسل األعاا  في األمم المتحدة أاداف التامية المستدامة السبعة عشر أداا 
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 أهداف التنمية المستدامة 

ستعتبمممر دعمممسة  2015تمممم أعمممالا أامممداف التاميمممة المسمممتدامة أعمممال  مممما قبمممل األممممم المتحمممدة فمممي عمممام  
عالميمممة للعممممل بجمممد علمممى أاهممما  مشممماكل جساريمممة تساجممم  العديمممد مممما المجتمعمممات البشمممرية فمممي مختلمممف 

ستتطلممم  عقمممد شمممراكات علمممى المسمممتس  العمممالمي سالمحلمممي ستحقيمممق تمممسازا بممميا األسمممتدامة بقممماع العمممالم 
 تماعية ساألقتصادية سالبيئية جألا

مسترشممممداَ بمممدليل الحسكمممممة  2020حسكممممة كافممممة  أعمالمممة فممممي عمممام  أتمممممام سقمممد عممممل المصممممرف علمممى
  سالتممممي تاممممما تحقيممممق اممممقا  الم سسممممية للمصممممارف سأصممممدر السياسممممات ساألجممممرا ات الالزمممممة للعمممممل

سكاامممت مممما  2021كمممما تمممم أخمممق بارمممر األعتبمممار معمممايير األسمممتدامة فمممي خطتممم  المسمممتقبلية لعمممام  الهمممدف
  ساألسبئممممة ستجمممماسز اممممما مرتكممممزات الخطممممة األساسممممية اسممممتمرارية العمممممل سالتعممممافي ممممما الكممممسار

 تداعيات جائحة كسرساا  

بيئة العمل في ظل جائحة كورونا       جائحة كورونا البدايات واألنتشار 

 

المصممممممرف كافممممممة التطممممممسرات التممممممي ساكمممممم  

كاامممممممت ترافمممممممق تمممممممداعيات امممممممقا ال مممممممايرسس 

مامممممممق بدايتممممممم  سكممممممماا يسترشمممممممد بالتعليممممممممات 

السمممممملطات الصممممممحية سيعمممممممل  الصممممممادرة ممممممما

التممممممممزم المصممممممممرف بالتعليمممممممممات سبمسجبهمممممممما 

الخاصممممممممممة بممممممممممالحرر الشممممممممممامل سالجزئممممممممممي 

ستقلممممميص المممممدسام كمممممما تمممممم اصمممممدار تعليممممممات 

داخليمممممممة تخمممممممص أجمممممممرا ات السقايمممممممة مممممممما 

رسس سالتباعمممممممممممممممد أألجتمممممممممممممممماعي ال ممممممممممممممماي

سأسمممممممممتطاع المصمممممممممرف أا يحمممممممممافر علمممممممممى 

عممممممممل جيمممممممدة ر مممممممم تحمممممممديات امممممممقا بيئمممممممة 

بعمممممممد أا تمممممممم تهيئمممممممة كافمممممممة  ال مممممممايرسس

متطلبمممممممممممات السقايمممممممممممة ساأللتمممممممممممزام بكافمممممممممممة 

الشممممرسط الصممممحية التممممي تسمممماعد فممممي تجامممم  

 األصابة بهقا ال ايرسس  

 

 

 

 

ألسل مممممممممرة فممممممممي  Covid-19رهممممممممر فممممممممايرسس 

 2019مديامممممة يساممممماا الصمممممياية فمممممي اهايمممممة عمممممام 

سلمممممم يمممممتم السممممميطرة عليممممم  سبمممممدأ ياتشمممممر بسمممممرعة 

كبيمممممرة فمممممي أ لممممم  دسل العمممممالم فمممممي بدايمممممة عمممممام 

ليتحممممممسل الممممممى جائحممممممة أدت الممممممى ااهيممممممار  2020

األارممممممة الصمممممحية لكثيمممممر مممممما دسل العمممممالم ممممممما 

سممممممممممب  شمممممممممملل تممممممممممام لألاشممممممممممطة األقتصممممممممممادية 

ممممممممما مرمممممممماار ساألجتماعيممممممممة ستسقممممممممف كثيممممممممر 

الحيممممماة  كمممممما بمممممدأ يتحمممممسل المممممى سمممممالالت جديمممممدة 

ر مممممما بدايمممممة رهمممممسر  ممممممما أد  المممممى  اشمممممد فتكممممما

زيممممممادة اعممممممداد األصممممممابات سالسفيممممممات لكمممممما فممممممي 

أعلممممما فمممممي أكثمممممر مممممما دسلمممممة  2020اهايمممممة عمممممام 

أكتشممممممماف لقاحمممممممات تسممممممماعد فمممممممي أيقممممممماف امممممممقا 

 2021ال ممممممممممايرسس ساامممممممممممل أا يكممممممممممسا عممممممممممام 

  بداية لعسدة الحياة الى طبيعتها  
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 خدمة العمالء

التساصمممل معهمممم مممما  مصمممرف العربيمممة االسمممالمية علمممى سممملم أسلسياتممم  االاتممممام بمممالعمال  سجعمممل سامممع

 ا طريمممممممممق المسقمممممممممع االلكترسامممممممممي للمصمممممممممرفعمممممممممسجتمممممممممماعي األمساقمممممممممع التساصمممممممممل  خمممممممممالل

حرممماتهم العلمممى است سممماراتهم سم االجابمممةسعممما بعمممد س ال عمممال سالمممدائم ممممع الجمهمممسر  التساصمممل همممدفب

لهمممم سبمممما يعمممزز الصمممسرة القاايمممة مصمممرف مات سالماتجمممات التمممي يقمممدمها العلمممى كافمممة الخمممد سأطالعهمممم

ستممسفر لمم  سبسممهسلة  سالتممي تخممدم العميممل بصممسرة مباشممرة المصممرف الممى تقممديم البممرام     سيسممعى عامم 

ة سممما اممق  الخممدمات سالماتجممات  التممي بممادر بتقممديمها المصممرف فممي رممل تجربممة ماليممة مصممرفية متميممز

     covid 19التي فراها فايرسس لبيئة ا

 خدمة محفظتي   وديعتي خدمة 

 

امممممس حسممممما  ادخمممممار يقمممممدم العسائمممممد الربحيمممممة 

المبايمممممة علمممممى مبمممممدأ تقاسمممممم االربممممماح الااتجمممممة 

عمممممما الماممممممارب  االسممممممالمية  كممممممما يسمممممماعد 

العميمممممل علمممممى االدخمممممار سالتخطممممميط الهمممممادف 

للمسممممممممتقبل سيعممممممممد سسمممممممميلة  ماممممممممة لحمايممممممممة 

 سالتلف االمسال ما السرقة 

  

 المامممممماربة االسممممممالمية()المسممممممتادة علممممممى مبممممممدأ 

الممممممقيا يمتلكممممممسا مبممممممال   سالتممممممي تتمممممميح لعمالئامممممما

اقديمممممممة سير بمممممممسا ب يمممممممداعها للحصمممممممسل علمممممممى 

سمممممالمي  عسائمممممد مجزيمممممة حيممممم  اااممممما كمصمممممرف 

اقممممممدم جميممممممع الخممممممدمات الماليممممممة سفممممممق مبمممممماد  

  ساحكام الشريع  االسالمية 

  الماليالخدمات المجانية لتحقيق الشمول   لـــك خدمة 

 

تحقيمممممق مبمممممدأ الشممممممسل الممممممالي مممممما خمممممالل 

طممممممممرح اممممممممق  الماتجممممممممات س يرامممممممما ممممممممما 

المجاايممممممممممممة التممممممممممممي يقممممممممممممدمها  الخممممممممممممدمات

المصممممممرف  فممممممي اسممممممبسع الشمممممممسل المممممممالي 

ر ل تمممممرة محمممممددة  مثمممممل فمممممتح الحسمممممابات مجااممممما

لغمممممممرض جمممممممق  زبمممممممائا للمصمممممممرف سعممممممما 

 خدمة االاترات المصرفي طريق 

  

 المممممممممممرأة لتمكممممممممميا ةخصصممممممممممامممممممممي خدممممممممممة م

 َ ت لتمممممممممسيالاماحهمممممممما  ممممممممما خممممممممالل  اقتصمممممممماديا

ممممممممما خممممممممالل  الصممممممممغر ةالمتااايممممممممس الصممممممممغيرة

مممممممممماحهم تممممممممممسيالت مرابحمممممممممة للبمممممممممد  بااشممممممممما  

مشمممممممماريع أعمممممممممال فرديممممممممة أس جماعيممممممممة سممممممممما 

خمممممممالل مشممممممما ل أس حتمممممممى مممممممما المامممممممزل مثمممممممل 

معاممممممممل الخياطمممممممة سالتطريمممممممز أس أاتممممممما  بعمممممممض 

    المساد الغقائية ساألطعمة س يراا 
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 الخدمات االلكترونية

بممممماا مسمممممتقبل الخمممممدمات المصمممممرفية يسمممممتاد  لمممممى قدرتممممم  علمممممى  مصمممممرف العربيمممممة االسمممممالمييممممم ما 

االلكترسايممممممة حيمممممم  قممممممام العمممممممل بالمرساممممممة الكافيممممممة سالمهممممممارة المطلسبممممممة فممممممي مجممممممال التكاسلسجيمممممما 

متكاملمممممة المصمممممرف ب تخممممماق خطمممممسات كبيمممممرة فمممممي امممممقا االتجممممما  ممممممما سممممماام فمممممي تمممممسفير حلمممممسل 

 سب عاليمممممممممممممممة عاليمممممممممممممممة للعممممممممممممممممال امممممممممممممممما تقمممممممممممممممديم أفامممممممممممممممل الخمممممممممممممممدمات سشممممممممممممممماملة ت

  On line & mobile bankingمثل خدمة  

تهم المصمرفية المختل مة بشمكل أسمرع سأكثمر أماارما سقلمن مما المما  اجماز معمام العممال  لى تمكيا  باالاافة 

سالتي تتيح للعميل تجربة السصسل لحسابات  في اأ مكماا  كترساياألالخدمات المالية المصرفية التي تتم  اللخ

 سزماا   

مصمممممرف  يسمممممعى التحمممممسل االلكترساممممميا مممممما مساكبمممممة كمممممل مممممما امممممس جديمممممد علمممممى صمممممعيد القرمممممسااط

بتمممممممسفير حلمممممممسل متكاملمممممممة سب عاليمممممممة عاليمممممممة تمكممممممما العممممممممال  مممممممما ااجممممممماز  العربيمممممممة االسمممممممالمي

معمممممامالتهم المصمممممرفية الماليمممممة المختل مممممة بشمممممكل اسمممممرع ساكثمممممر امااممممما سالتمممممي تمثلمممممت فمممممي تقمممممديم 

مجمسعممممممة ساسممممممعة ممممممما الحلممممممسل التقايممممممة المتطممممممسرة خممممممدمات الممممممدفع االلكترساممممممي سالممممممقأ يقممممممدم  

 ة يالكترسابصسرة   فال تقايات الدفعأ يسفرالتي تلبي جميع أاساع األعمال التجارية س
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 ساهمات االجتماعية وتمكين المرأةالم

ر مباشراَ للمجتمع العراقي للتعافي كم سسة داعمة للامس ساالزداار    قدم مصرف العربية االسالمي دعماَ ماليا

( مليسا دياار عراقي 100ما االثار السلبية لجائحة كسرساا ما خالل التبرع للم سسات الصحية بمبل  )

 Covid- 19أاافة الى مساامة المصرف في اشر السعي لمسر ي المصرف سالزبائا بمخاطر فايرسس 

الجمهسر ما خالل اشر الملصقات ساألعالاات التسعسية ستهيئة كافة متطلبات السقاية للمصرف  فاالر عا

   سالمسر يا سالزبائا

( مليسا 6ستعد مساامتاا الشهرية في مشرسع الق بغداد القأ اطلق  البان المركزأ العراقي مستمرة بمبل  )

 دياار ما أجل الح ار على البيئة سصسرة أجمل للعاصمة   

 ااسما ماطلق  تمكيا المرأة سفر مصرف العربية االسالمي فرص عمل للكادر الاسائي للعمل اما م سست

ما مسر ي   ساي اسبة عالية تدل على األاتمام بالمرأة باعتباراا عاصر  %75حي  تشكل المرأة اسبة 

سا  ألاشا  ستاسيس الاالخاصة بمشاريع ال( الخاصة بتمسيل هافاعل في المجتمع كما تم طرح مبادرة )ل

في التامية السطاية سالتي اي ما أاداف المصرف  المشاريع الصغيرة سالمتسسطة الخاصة بها للمساامة

 األستراتيجية  
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 التدريب والتطوير 

اا العممل المصمرفي اصمبح فمي تطمسر سمريع فمي رمل   امية خاصة لتدري  المسر يا ايمااا مامايسلي المصرف 

ك ما ة العممل  التمي تسمهم فمي تمدعيماكبة كافة التطسرات التكالسجية األستمرار ال بد ما مسالعالم الرقمي سلغرض 

الى معايير دسلية تسهم في الحد ما مخاطر العمل سالح ار على استمرارية االعمال برمجية المصرفي ما أارمة 

  Onlineعما طريمق  كماا معرمهما التدريبيمة سالتمي بمختلمف المدسراتي  ما مختلف المسمتسيات لقا اشرن مسر 

بسب  جائحة كسرساا لكا اقا لم يسقف عجلة التدري  سالتطسير في المصرف سالجدسل اداا  يبميا عمدد المدسرات 

 2020سعدد المشاركيا لعام 

 عدد المشاركيا عدد الدسرات

33 74 

 

 الحوكمة واألمتثال

تم تعزيز ثقافة الحسكمة ساألمتثال في المصرف ما خمالل أشمتران ممسر ي المصمرف لكافمة المسمتسيات بمدسرات 

لمس أدارة سأدارة المخماطر الم سسمية   كمما أصمدر مج الم سسماتية سالحسكممة االلكترسايمةتعزز م همسم الحسكممة 

تاماسل  2020 للتقرير الساسأ لعام يخص الحسكمة ما مارسر مجلس األدارة يعد مكمالر المصرف تقريرار مستقالر 

فيمم  أعتممماد دليممل للحسكمممة الم سسممية محممد  أاممافة الممى ساممع السياسممات ساالجممرا ات الخاصممة بكممل مممايعزز 

عما المجلمس ساالدارة المابثمق  اللجماا الحسكمة الم سسية ستحدي  الهيكل التاريممي للمصمرف كمما حمدد المجلمس

   التا يقية سارمت لها مساثيق عمل سمهام

  2020سالجدسل أداا  يبيا اشاط تلن اللجاا لعام 

 أسم اللجنة ت
 عدد

 المحاضر

 2 لجاة الحسكمة 1

 3 لجاة الترشيح سالمكآفات 2

 4 لجاة أدارة المخاطر 3

 6 لجاة التدقيق 4

 5 لجاة تقاية المعلسمات ساإلتصاالت 5

 20 اللجاة األئتمااية 6

 1 لجاة األستثمار 7
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 أمنة وصحيةبيئة عمل 

يسممممممممعى المصممممممممرف الممممممممى كممممممممل مايسمممممممماام فممممممممي أاخ مممممممماض أابعمممممممما  الكمممممممماربسا سأثممممممممار  السمممممممملبية                                        

( مليممممممممسا دياممممممممار                            15علمممممممى البيئممممممممة لممممممممقلن دعممممممممم المصممممممممرف مرابحمممممممة مشممممممممرسع زراعممممممممي بمبلمممممممم  )

لبيئممممة سيسمممماعد علممممى تهيئممممة بيئممممة صممممحية سأماممممة                                     سالمصممممرف يعمممممل باتجمممما  أسممممتخدام كممممل مممممااس صممممديق ل

حيمممم  سمممممعى المصممممرف علمممممى أسممممتخدام عمممممسازل خاصممممة التبعممممم  الكمممماربسا حتمممممى فممممي حالمممممة تعرامممممها                         

 للحرا كما جهز مارسمة تبريد تستخدم  از خاص صديق للبيئة  في باايت  الرئيسية  

المصمممممممرف كافمممممممة المتطلبمممممممات األحترازيمممممممة لمساجهمممممممة جائحمممممممة كسرساممممممما مممممممما ممممممممساد التعقممممممميم                           سجهمممممممز 

سالكماممممممات سالق مممممازات لممممممسر ي المصمممممرف سالزبمممممائا ع لمممممى حمممممد سمممممسا  مسممممماامة ماممممم  فمممممي الح مممممار                           

 على بيئة عمل أماة 

األعتمممممممماد علمممممممى الطاقمممممممة الكهربائيمممممممة الااتجمممممممة                               سمصمممممممرف العربيمممممممة االسمممممممالمي يسمممممممعى المممممممى تشمممممممجيع 

ر أا أجسا اما تسماعد علمى ااتما  يأأ اابعما  كماربسا   امق  الطاقمة التمي اليامت  عاهماعا الطاقة الشمسية خصسصا

  سصديقة للبيئة  

ر للشمريعة األسمالمية التمي ت كمد علمى المحافرمة  علمى البيئمة سحمايمة الممسارد سلكسااا مصرف  سمالمي اعممل سفقما

الطبيعية سقد ساعت الشريعة قساعد تحدد مد  األست ادة ما البيئة ستجا  الحاا الارر بها حي  سجهت تعماليم 

ر عليهما   ساهمى القمرأا الكمريم عما كمل أامساع ال سماد سماهما  األسالم احس األستدامة البيئية سجعلمت األاسماا سصميا

س  الصااعي ساالارار بالبيئمة سسمس  أدارة الممسارد الطبيعيمة سقمال ل تعمالى فمي ال ساد البيئي سالقأ يشمل التل

وال تفسددوا فدي األرض بعدد " كمما قمال تعمالى  " ويسعون في األرض فساداً وهللا ال يحُب المفسدين" محكم كتاب  

 .  " أصالحها ذلكم خيُر لكم إن كنتم مؤمنين 
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 الشمول المالي  

يسممممممعى مصممممممرف العربيممممممة االسممممممالمي الممممممى المسمممممماامة فممممممي كافممممممة ال عاليممممممات التممممممي تهممممممدف الممممممى 

المممممممالي ساألاتمممممممام بتقممممممديم خدماتمممممم  الممممممى الشمممممممسل المممممممالي سأامهمممممما األسممممممبسع العربممممممي للشمممممممسل 

( األسممممممبسع العربممممممي للشمممممممسل المممممممالي كافممممممة شممممممرائح المجتمممممممع سممممممما ال عاليممممممات المهمممممممة اممممممي )

عمممممما األعممممممسام السممممممابقة  بسممممممب  تحممممممدأ جائحممممممة   تلممممممفتخ سكااممممممت ال عاليممممممات لهممممممقا األسممممممبسع

كسرسامممممما سمممممممع اممممممقا قممممممام المصممممممرف بتهيئممممممة كافممممممة  المتطلبممممممات التممممممي ممممممما شممممممااها األرتقمممممما  

بمسممممممممتس  الشمممممممممسل المممممممممالي لكافممممممممة الشممممممممرائح ممممممممما خممممممممالل مساقممممممممع التساصممممممممل األجتممممممممماعي 

ساألعالامممممممات المرئيمممممممة   أامممممممافة المممممممى أطمممممممالا مبمممممممادرات مجتمعيمممممممة تشمممممممجع علمممممممى األسمممممممتثمار 

( التممممممي تشممممممجع علممممممى  لممممممندخممممممار ممممممما خممممممالل مبممممممادرة ) سديعتممممممي سمح رتممممممي( سمبممممممادرة ) ساأل

 األستثمار في المشاريع الصغير  سالمتسسطة  سالخاصة بالعاصر الاسسأ  

سألجمممممل السقمممممسف علمممممى مسمممممتس  راممممما الزبمممممائا عممممما الخمممممدمات المقدممممممة تمممممم أجمممممرا  أسمممممتبياا 

حمايممممممة الجمهممممممسر شممممممامل لكافممممممة فممممممرسع المصممممممرف ممممممما قبممممممل قسممممممم التسعيممممممة المصممممممرفية س

يتاممممممممما عممممممممدة أست سممممممممارات سكااممممممممت اتممممممممائ  األسممممممممتبياا مشممممممممجعة مممممممممع سجممممممممسد بعممممممممض 

 المالحرات  التي تم دراستها سأتخق الالزم بشااها لتجاسزاا  
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 حقسا األاساا 

ر لألاساا قبل أا تدركها القساايا سالدساتير الساعية حي  أعتبر األاسماا  لقد أقرت الشريعة األسالمية حقسقا

سالهدف ما خلق  اس أعمار األرض ستحسياها سأحترام حقسا جميع البشر دسا تميمز خلي ة ل على األرض 

دري َولَقَدد  كَ )تعمالى  قسلم حي  سج  خطاب  سبحاا  ستعالى المى الجميمع ب ل َوال بَح  بَدري ُْم  فيدي ال  نَدا نَدا بَنيدي دََدَ  َوَحَمن  م  رَّ

ُْم  َعنَى َكثيي ن نَا َن الطَّييلبَاتي َوفَضَّ ُْم  مي دياًل َوَرَزق نَا نَدا تَف ضي دن  َخنَق  مَّ   سيعتبمر األعمالا العمالمي لحقمسا األاسماا  (ٍر مي

( مادة 30سالمتاما ) 1948اسا األسل عام سالقأ اعتمدت  الجمعية العامة لحقسا األاساا في باريس في كا

تعمماليم الشممريعة األسممالمية سالتممي  سال تبتعممد كثيممرا عمما ممما أسجبتمم اممس تاكيممد لممما سرد فممي الشممرائع السممماسية  

  امات أام حقسا األاساا في حق الحياة سالكرامة سالحرية سالتعلم سالتملن سالعمل 

سما ماطلق ساع قساعد سلسن في المصرف ساعت ) قساعد السلسن المهاي ( التي أسجزت سبيامت حقمسا 

جميع أصحا  المصلحة سحددت السلسن المهاي سكي يمة التعاممل بميا المسمتسيات المختل مة بمما يامما الح مر 

مما أحتمرام  ايمف على كرامتهم سعدم التجاسز على حقسا األخريا سبما ياما تا يق مما أسصمى بم  ديااما الح

  حقسا األاساا

حي  بيامت المبماد   المهايمة لهمق  القساعمد كي يمة التعاممل ممع الزبمائا بماحترام سكياسمة سكمقلن العالقمات بميا 

المسر يا ستعد  األمر الى السلسن خار  السري ة ما أجل الح مار علمى المسرمف سسملسك  العمام سالتصمرف 

 خالقي القأ يرتاي  األسالم  سن األشرف سالازااة سالعدل سالسللسفق معايير ا
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 عن التقرير

مما الم ماايم األسمتراتيجية  ألسمتدامة سالمقأ يعمد امقا الم همسميعتبر اقا التقرير األسل للمصمرف حمسل مسامسع ا

لعملية تامية سأدامة ااشطة المصرف سأستخدام المسارد المالية سالبشرية بشكل يحقق أعلمى المدرجات مما التسافمق 

 بيا أدارة المصرف سالاه  األستراتيجي لألستدامة 

د المى أعتمماد اهم  تسعى بشكل جا ات مستقبليةسالمحسر األساسي للتقرير اس تعزيز اقا التسجة ما خالل أجرا  

 سأاشطة المصرف اليسمية لمساجهة التحديات األجتماعية سالبيئة بير في عملياتاا األستدامة الشامل سدمج  بشكل ك

التمي ستامع متطلبمات األسمتدامة فمي خطمط المصمرف األسمتراتيجة ساألقتصادية  للاهسض بادا  المصرف سدم  

ع األجتماعيمة ساألقتصمادية سالبيئيمة األكثمر أاميمة سممد  المصرف الارر فمي كمل ممايخص المساامي ما أسلسيات

األمكاايات لساع الحلسل بما يسماام مما التخ يمف مما أثاراما مما ماطلمق أا المصمرف يعتممد فمي أعمالم  قساعمد 

 الشممممممممريعة األسممممممممالمية التممممممممي تممممممممدعسا الممممممممى التعمممممممماسا سالتكافممممممممل سكممممممممما  سرد فممممممممي القممممممممرأا الكممممممممريم

ل وَ " َواني  َعنَى تَعَاَونُوا  َوالَ  التَّق َوىَوتَعَاَونُوا َعنَى ال بيري ث مي َوال عُد  ي لمدؤمن أن ا( " ملسو هيلع هللا ىلص)سكما سرد فمي أحاديم  الابمي  "اْل 

ً  لنمؤمن كالبينان المرصوص     سما ل التسفيق"  يشد بعضه بعضا

 

 

 

 

 

 


