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2021 تقرير األستدامة    

 Sustainability Principles Report 

 

      المقدمــــة 

 الثاني ليـات المجلس ( القسم ( ) مهام ومسؤو6) ( من المادة  20الفقرة )تم أعداد هذا التقرير أستناداً الى 

 مبادىء  عـم ان يتماشىيجب على المصرف  أنه والتي تؤكد علىــارف ة المؤسسية للمصــل الحوكمـــمن دلي

المصرفية والبيئة ،  طر( والتي تخص أدارة المخاSustainability  Principle) التسعة  ةــــر األستدامــمعاييو

 ، التقارير، كات التعاونيةاالقدرات ، الشر ي، الحوكمة ، بناءحقوق األنسان ، التمكين األقتصادي للمرأة ، الشمول المال

 مسترشدين بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ودليل األستدامة المالية الصادر عن البنك المركزي العراقي

                                                                 .2021عام

المجاالت البيئية واألجتماعية واألقتصادية والحوكمة وكافة في   2021عام في وسيتناول تقريرنا هذا كل ماتحقق 

والرؤية الرسالة وحسب ماورد في القيم الجوهرية للمصرف عمل مصرفنا  وياتأولمعايير األستدامة والتي تعتبر من 

ات التحدي أستمرار التي تسعى لتحقيق أفضل الممارسات لتطبيق معايير األستدامة بالرغم منلمصرف واالستراتيجية  ل

 يامـــــــــــال لهذا العام ووضع الخطط الالزمة لعـــــالبيئية واألقتصادية لكن المصرف حافظ على أستمرارية األعم

المصرفية العمليات أغلب ل تحقيق معايير األستدامة على كافة األصعدة بحيث تكون للتقدم في مجا  2023- 2022

ً أتتم   حيث من المتوقع أن يتم المباشرة باصدار البطاقات األلكترونية  (عن بعد)لكترونيا

كات بعد أنهاء إجراءات التعاقد مع شر 2022األولى من عام خالل األشهر  Mobile bankingوتفعيل خدمة 

 رصينة في تقديم هذه الخدمات.

ً في نشاطات المصرف وتبني ن إ الرؤية األستراتجية للمصرف أن يكون البعد البيئي واألجتماعي محوراً اساسيا

بعد أن اًصبح هذا الهدف لم يعد خياراً بل له أبعاد خطوات هدفها المساهمة الفاعلة في األنتقال الى األقتصاد األخضر

يمكن التخلف عنها والمساهمة الجادة في ابعاد وانهاء تأثير تغييرات المناخ واألحتباس الحراري  تنموية أستراتجية وال

وزيادة المساحات  وخفض نسبة الكاربون في الجو من خالل استخدامات الطاقة النظيفة في المعامل والمكائن والنقل 

                                                                                                 الخضراء والتوازن البيئي . 

أما البيئة من الناحية الشرعية فقد حث األسالم على المحافظة على التنوع البيئي وحسن أستخدام الموارد دون 

وأذ قال ربك للمالئكة ) األضرار باألرض أو الطبيعية بعد أن أستخلف هللا األنسان على هذة اآلرض بقوله تعالى 

.                                                                                             أني جاعل في األرض خليفة (   

 كما ورد في أكثر من حديث للنبي عليه الصَّالة والسَّالم ما يؤكد هذه المعاني أذ يقول : "ما من مسلٍم يغرس غرساً 

، أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طيٌر أو إنساٌن أو بهيمةٌ، إال كان له به صدقة"، ويقول عليه الصَّالة والسَّالم: "إن 

قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها، فليغرسها"، وحتى في الحروب فقد نهى 

 عليه الصَّالة والسَّ الم عن قطع الشجر أو قتل الحيوان لألكل من غير زيادةٍ عن الحاجة.                              
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 كلمة السيد المدير المفوض

للسادة أعضاء مجلس  امتناني عن معرب ، 2021 عامللالستدامة  تقريرنا لحضراتكم أقدم أن سعدنيي
سوف و ،  باالستدامة المتعلقة دعم ممارساتنا فياألدارة والمساهمين وجميع أصحاب المصلحة ممن ساهموا 

 أهداف مع وثيق بشكل ويتوافق واالقتصادية واالجتماعية، البيئية، الجوانب على العام لهذا تقريرنا يركز
مع مبادىء معايير األستدامة التسعة مسترشدين بدليل األستدامة المالية و) المستدامة للتنمية األمم المتحدة)

نسختنا الثانية من هذا التقرير بعد أن أصدر مصرفنا التقرير  أعداد الصادر عن البنك المركزي العراقي في
 . 2020 للعاماألول 
ً هذا العام اي في نجحنا وشعرنا  2019كورونا والتي أجتاحت العالم نهاية عام  جائحة آثار تفادي في ضا

شطة المالية ولغاية األن وأدت الى شلل في كافة القطاعات األقتصادية واألن 2020بأثارها في أذار/
وال زال التهديد مستمر بظهور متحورات عدة لهذا الفايروس بالرغم من أكتشاف لقاحات عديدة والمصرفية 

 لكن يبدو أن األمر مستمر الى فترة قادمة .
التزم المصرف بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة أو البنك المركزي العراقي بخصوص أجراءات 
الوقاية من هذا الفايروس ولم تتوقف أنشطة المصرف هذا العام لعدم فرض حاالت حظر صحي من قبل 

شرفنا بشكل مباشر الجهات المختصة كما أن اصابة موظفينا بهذا الفايروس كانت في تراجع والحمد هلل كما ا
ومتابعة دقيقة للتاكد من تلقي كافة الموظفين جرعتين من اللقاحات المضادة الوقائية من هذا المرض وبنهاية 

كان جميع موظفي المصرف تلقوا جرعتين من اللقاحات المختلفة ولم تظهر لدينا حاالت  2021شهر أب/
 أصابة جديدة .

اريع البيئية واألجتماعية ومن أجل أن تكون عمليات المصرف أما في مجال دمج األستثمارات  في المش
على هذا الجانب  2023- 2021أكثر أستدامة وكفاءة فقد ركزت الخطة األستراتجية للمصرف لألعوام 

ً من التغييرات الدينام مجال تغيير المناخ واألنحباس الحراري وأثار الكاربون كية في يالحيوي تماشيا
واجه تحديات جدية في المجاالت البيئية كونه يعد خامس أكثر دولة في العالم تأثرت خصوصاً وأن العراق ي

 بموضوع التغيرات المناخية من التلوث والتصحر والجفاف والعواصف الغبارية وتناقص االيرادات المائية 
عمل الكثير المما يتطلب ،   ما يؤثر على األمن الغذائي والمائي بشكل كبير وبالنتيجة على األمن الوطني

الزراعية او  ععلى دعم المشاريع األستثمارية التي تهدف الى زيادة المساحات الخضراء من خالل المشاري
واستخدام بدائل الطاقة والتوجة الى انتاج الطاقة النظيفة صناعة وأنتاج واستخدام كل ما هو صديق للبيئة 

 لعيش والرفاهية .والى األقتصاد األخضر الشامل الذي ينتج بيئة سليمة ل
ذلك تم أعداد سياسات وأجراءات موحدة ألدارة المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية واألجتماعية  ةوبموازا

لغرض تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر المحتملة التي تواجه المصرف في تنفيذ التمويالت التي 
 نها أصبحت جزء اساسي من أهدافنا.بتحقيقها ال تحقق تغييرات أقتصادية وأجتماعية وبيئية يطمح المصرف
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 لمحة عن مصرف العربية اإلسالمي 

يعووووووود توووووواري  تأسوووووويس مصوووووورف العربيووووووة اتسووووووالمي الووووووى بدايتووووووه كشووووووركة محوووووودودة تحووووووت      
أتُخووووووذ  2015، وفووووووي عووووووام  2005أسووووووم شووووووركة العربيووووووة المتحوووووودة للتحويوووووول المووووووالي فووووووي عووووووام 

ملياردينوووووووار ، واكت ملوووووووت  100قووووووورار تحويووووووول الشوووووووركة الوووووووى مصووووووورٍف إسوووووووالميٍ بووووووورأس موووووووال 

مليوووووار دينوووووار 250رأس مالوووووه ليصوووووبح وتوووووم زيوووووادة   2016أجوووووراءات التحويووووول فوووووي بدايوووووة  عوووووام 

 . 2016عراقي في نهاية عام 

ثالثوووووة فوووووروع فوووووي  2020( فوووووروع فوووووي عوووووام  5)  بلووووو  عووووودد فوووووروع مصووووورف العربيوووووة اتسوووووالمي

الرئيسوووووي باألضوووووافة الوووووى فووووورع الرشووووويد وفووووورع الكووووورادة ( وإثنوووووان فوووووي ة  بغوووووداد )الفووووورع محافظووووو
محووووووافظتي أربيوووووول وكركوووووووك علووووووى التوووووووالي ، علموووووواً بووووووأن مجلووووووُس إدارة  المصوووووورف قوووووود قووووووام 
بوضووووووع خطووووووة للتوسووووووع وفووووووتح فووووووروع فووووووي المحافظووووووات  األخوووووورى منهووووووا فوووووورع فووووووي محافظووووووة 

 .  وذلك لخدمة متطلبات الزبائن والتنمية  األقتصادية  2022 صالح الدين خالل عام

 بيانات المصرف 

 مصرف العربية اتسالمي  أسم المصرف 

  -1-بناية رقم  –رمضان  14شارع  –المنصور  –بغداد  العنوان 

 07901941097  -  07704425004 رقم الهاتف 

 info@ab.iq البريد األلكتروني 

 www.ab.iq لموقع األلكترونيا

صفحة المصرف على مواقع 
 التواصل اتجتماعي

 مصرف العربية االسالمي

 -ول ادناه:ا( موظف وبياناتهم كما في الجد 60عدد موظفي المصرف ) 

 عدد الذكور عدد األناث العدد الكلي للموظفين

60 31 29 

 حسب التحصيل العلمي 

 أبتدائية اعدادية معهد بكالوريوس ماجستير  للموظفينالعدد الكلي 

60 2 40 5 9 4 

 ن الوظيفي حسب العنوا

 موظف / مدقق، محاسب ، خدمة زبائن  معاون مدير  مدير  العدد الكلي للموظفين

mailto:info@ab.iq
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60 17 5 38 

 

 األقليمية والوطنية والمحلية عضوية المصرف في الجمعيات 

 2016عضو في سوق العراق لألوراق المالية     -

   2018عضو رابطة المصارف العراقية منذ عام  -
 2018منذ عام  اتسالمية سسات الماليةالمجلس العام للبنوك والمؤعضو  -

 

 الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف 
 

   الخدمات المصرفية

 فتـح الحسابات المصرفية
)الحساب الجاري , حساب 
االدخار , حساب الوديعة 

 االستثمارية(

فتح لغرض تسهيل التعامالت التجارية يلشركات واوللالفراد حساب يفتح 
 كالسحب وإاليداع والحواالت والتسهيالت المصرفية

 خدمة تحويل االموال خارج وداخل العراق خدمة التحويل المالي

خدمة تمويل المشاريع 
 والمتوسطة  الصغيرة

البنك المركزي  مبادرة)
 (العراقي

يقوم  المصرف بمنح تمويل تصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 للقطاعات )الصناعية والزراعية والخدمية والحرف والمهن الصغيرة (

 التمويل االسالمي

بالتوسط لشراء سلعة بناء على رغبة  مصرفوبموجبها يقوم ال المرابحة 
 زبونبعد تملكها ببيعها لذلك ال مصرفووعده بشرائها ثم يقوم الالزبون 

باألجل بثمن يساوي ثمنها األول أو التكلفة الكلية للشراء مع زيادة ربح معلوم 
 ا.متفق عليه بينهم

عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس المال )رب المال( ومقدم  لمضاربةا
ره العمل )المضارب( يقوم فيه رب المال بالمساهمة برأس مال في نشاط يدي

حققها يالمضارب )أو مقدم العمل( ويتم توزيع األرباح التي يحققها النشاط أو 
وفق النسبة المئوية المحددة في العقد، ويتحمل رب المال الخسارة  صرفالم

وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب التعدي أو التقصير أو إخالله بالشروط 
 المتعاقد عليها.

هو تمويل يقوم على تقديم المصرف جزءا من المال والعميل جزءا  المشاركة
والعميل مالكين لرأس المال و يشتركا في العائد ربحا كان  مصرففيصبح ال

 أو خسارة حسب النسبة المتفق عليها
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عقد يتم لتأجير/استئجار منفعة موجودات محددة لمدة متفق عليها جارة إلا
وقد يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين، و عقد اتجارة , مقابل أجرة محددة

 ملزم للطرفين.يكون 

 خطابات الضمان

هو تعهد يصدر من المصرف بناءاً على طلب أحد الزبائن ) اآلمـر ( بدفــــع 
مبل  معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ) المستفيد( دون قيد أو شــرط إذا 

في الخطاب ويحدد في خطاب الضمان  طلب منـــــه ذلك خالل المدة المعينة
 الغرض الذي يصدر من أجله

 الصكوك المصرفية

صك من حساب الزبون المر جهة معينة يتعهد من خاللها  -صكوك مصدقة :
 المصرف بدفع قيمة الصك

بطلب من زبون يتعهد المصرف المصرف صك يصدره  -صكوك سفاتج :
 من خالله بدفع قيمة الصك

 االلكترونيةصكوك المقاصة 

 تحويل المبال  بين المصارف وفروعها داخل العراق عن طريق 
تحصيل الصكوك المسحوبة على زبائن مصارف آخرى لصالح زبون  -

 المصرف
 تحصيل الصكوك المسحوبة على زبائننا لصالح زبائن مصارف أخرى -

 اعتمادات مستندية

أحد عمالئه هو تعهد صادر من البنك فاتح االعتماد بناء على طلب 
)المستوردين( ، يتعهد فيه البنك بدفع المبل  الى بنك أخر لصالح المستفيد 
وهو المصدر )المورد( مقابل استالم مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها 

 والواردة في االعتماد.

 بيع وشراء العمالت االجنبية

األجنبية بأسعار يقدم المصرف العربية االسالمي خدمات بيع وشراء العمالت 
منافسة، بما يضمن توفير العمالت الالزمة لألنشطة التجارية الخاصة 

 بالشركات

 

 online bankingخدمة 
مكن الزبائن من االطالع على حساباتهم عن طريق الموقع االلكتروني تُ 

 للمصرف
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  mobile bankingخدمة 

خالل استخدام زبائن المصرف من انجاز معامالتهم المصرفية من مكن يُ  
هواتفهم الذكية عبر تنزيل التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية للمصرف 
مما يوفر سهولة الوصول الى حساباتهم المصرفية واجراء العمليات 

 .وفي اي وقت  بأنفسهم

 

 

 

 

  التنمية المستدامة  أهداف المصرف في مجال

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

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

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

 .وأقتصادياً وبيئيا  

 تحقيق تجاه إالمساهمة في تمويل المشاريع صديقة البيئة والعمل على أستخدام الطاقة النظيفة وأي مشروع ب

ستثمار المدام والدخول في هذا المجال تدريجياً وحسب خطط إنشاء محفظة لإلمن خالل  األقتصاد األخضر

في  %38النمو في هذا المجال من األستثمار أستراتيجية طويلة األمد ويعد هذا التوجه عالميا حيث بلغ معدل 

   2016عام  دوالر  ( ترليون8.7بعد أن كان )  ( ترليون دوالر12بحيث اصبح  )األعوام األخيرة 

 وفقاً لنشرة المنتدى األمريكي للتمويل المستدام .

 خضر ) وهي تدعيم الممارسات  الصديقة للبيئة في العمليات اليومية بما في ذلك ممارسات المكتب األ

ممارسات تراعي البيئة وتحافظ عليها في مكان العمل ( مثل تقنين أستخدام الورق والماء والكهرباء وأدارة 

النفايات بشكل صحي وسليم واألستفادة من ضوء الشمس في مكان العمل وتدوير الهواء من أجل بيئية عمل 

 صحية وسليمة  

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

والتكيف مع أثارها السلبية وأبتكار الوسائل بأستخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الزبائن  2020بداية 

 .عن بعد تجنباً ألثارها الصحية

 الخدمات المصرفية لمختلف  يقالمساهمة  في تعزيز الشمول المالي وذلك من خالل األنتشار األفقي وتسو

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

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

 سسية   لتقنية المعلومات واإلتصاالت العمُل على تطبيق وتنفيذ متطلبات الحوكمة المؤسسية واإلدارة المو

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

  .السيبراني

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

  المعايير الشرعية والدولية وبما يحقق الحفاظ على سمعة المصرف .العدل والمساواة ضمن 
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 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
  حيث أعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر أدناه

للعمل بجد على أنهاء مشاكل وتعتبر دعوة عالمية  2015من قبل األمم المتحدة في عام تم أعالنها  

جوهرية تواجه العديد من المجتمعات البشرية في مختلف بقاع العالم وتتطلب عقد شراكات على المستوى 
 العالمي والمحلي وتحقيق توازن بين األستدامة األجتماعية واألقتصادية والبيئية.
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  االستدامة معايير مبادئ
   Sustainability principles 

 من قبل البنك 2018تلك المبادىء وردت ضمن دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادرعام 
 عمل بموجبها .المركزي العراقي ويسعى المصرف لل

 النص المبادىء ت

 االعمال انشطة 1
 المصرفية المخاطر إدارة

 والبيئية

 عملية في واالجتماعية البيئية االعتبارات دمج
 أو لتجنب المؤسسة بأنشطة المتعلق القرار اتخاذ
 .السلبية االثار تعويض أو تقليل

 التجارية العمليات 2
 االجتماعية والبصمة البيئة

 

 لعمليات السلبية االثار تعويض أو تقليل أو تفادي
 المحلية المجتمعات على التجارية المؤسسة
 تعزيز امكن وحيثما فيها تعمل التي والبيئية
 .االيجابية االثار

 واالنشطة العمليات في االنسان حقوق احترام االنسان حقوق 3
 .للمؤسسة التجارية

 ثقافة خالل من للمرأة االقتصادي التمكين تعزيز للمرأة االقتصادي التمكين 4
 في واالنثى الذكر الجنسين شاملة العمل مكان

 البحث على والعمل للمؤسسة التجارية العمليات
 خصيصا المصممة والخدمات المنتجات عن

 . التجارية االنشطة خالل من للمرأة

 لألفراد المالية الخدمات لتقديم السعي المالي الشمول 5
 تملك والتي تقليدية تعتبر التي والمجتمعات

 للقطاع الوصول تسطيع ال او محدود وصول
 .الرسمي المالي

 في وبشفافية قوية حوكمة ممارسات تطبيق الحوكمة 6
 .المؤسسات
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 الالزمة والقطاعية الفردية المؤسسات تطوير القدرات بناء 7
 والبيئية االجتماعية المخاطر إدارة لتحديد

 والعمليات باألنشطة المرتبطة والفرص
 .التجارية

 من واالستفادة كافة القطاعات مع التعاون التعاونية الشراكات 8
 الجماعي التقدم لتسريع الدولية الشراكات
 ضمان أجل من واحدة كوحدة القطاع وتحسين
 الدولية المعايير مع المؤسسة رؤية توافق

 .المحلية التنمية ومتطلبات

 مسار حول بانتظام التقارير ومراجعة استعراض التقارير 9
 المؤسسة مستوى على المبادئ هذه لمقابلة التقدم

 . والقطاعية الفردية

 المبادىء البيئية واألجتماعية 
من قبل البنك الدولى بهدف دمج تللك المعايير  2012تم أطالق المعايير البيئية واألجتماعية في عام 

ضمن األنشطة األستثمارية وتبعها باصدار مذكرات توجيهية لتشمل المعايير العشرة التي حددت سابقاً 

 .  2016كل الجوانب المحيطة به وانتهى منها في عام  لتكون بمثابة دليل ارشادي لكل معيار وتغطية

ويسعى مصرفنا بالعمل ضمن نطاق هذه المعايير الحديثة لتحقيق الهدف منها ضمن خطتة السنوية لعامي 

ودراسة كل مشروع يقدم الى المصرف ودراسة أثارة البيئية واألجتماعية وتقييم تلك  2022-2023

والمساهمة الفاعلة في األنشطة األنسانية واألجتماعية واألهتمام بالجانب األثار في كل مرحلة للمشروع 

الصحي وسالمة المجتمع ، اضافة الى مراعاة كل ماورد في تلك المعايير المذكورة أدناه والمذكرات 

 التوجيهية الخاصة بكل معيار .

 

طر تقييم وإدارة المخا(   (ESS1  1يحّدد المعيار البيئي واألجتماعي رقم  -
والتأثيرات البيئية واالجتماعية مسؤوليات المقترض في تقييم وإدارة ومراقبة 
المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بكل مرحلة من المشروع 
المدعوم من ق بل المصرف من خالل تمويل المشاريع االستثمارية، وذلك من 

مع المعايير البيئية أجل تحقيق النتائج البيئية واالجتماعية المتوافقة 
 واالجتماعية.

 

العمالة وظروف ( ESS2)   2 رقم يدرك المعيار البيئي واألجتماعي -

أهمية خلق فرص عمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتحقيق  العمل 

النمو االقتصادي الشامل. يستطيع المقترضون تشجيع بناء عالقات سليمة بين 

الفوائد اتنمائية للمشروع من خالل التعامل العادل مع اتدارة والعمال وتعزيز 

 العمال وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية.
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( فعالية الموارد ومنع التلوث  (ESS3 3 رقم يدرك المعيار البيئي واألجتماعي -

و إدارته أنه عادة ما ينتج عن النشاط االقتصادي والتوسع المدني من تلوث 

هالك للموارد المحدودة بطريقة قد تهدد الشعوب، للهواء والمياه واألرض واست

وخدمات النظام اتيكولوجي والبيئة على المستويات المحلية، واتقليمية، 

 والدولية .

 

(الصحة والسالمة في   (ESS4 4 رقم يعالج المعيار البيئي واألجتماعي -

المجتمع مخاطر وآثار الصحة والسالمة واألمن الواقعة على المجتمعات 

المتأثرة بالمشروع ومسؤولية المقترضين المقابلة في تجنب هذه المخاطر 

واآلثار أو التقليل منها، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص الذين قد يعدون من 

 الفئات الضعيفة، بسبب ظروفهم الخاصة.

 

 
( بحيازة األراضي والقيود  (ESS5 5 رقميعنى المعيار البيئي واألجتماعي  -

المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسري ) يجب تجنب 
إعادة التوطين القسري( وعندما تكون عملية إعادة التوطين القسري أمراً ال 

للتخفيف من اآلثار مفر منه سيتم الحد منها وسيتم التخطيط لتدابير مناسبة 
السلبية على النازحين )وعلى المجتمعات المضيفة التي تستقبل النازحين( 

 وتنفيذها بعناية.
 

(حفظ التنوع البيولوجي  (ESS6 6 رقم يدرك المعيار البيئي واألجتماعي -

واتدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية أن حماية وحفظ التنوع البيولوجي 

الطبيعية الحية على نحو مستدام يُعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية  وإدارة الموارد

المستدامة كما يدرك أهمية الحفاظ على الوظائف األساسية البيئية للمواطن 

الطبيعية، بما في ذلك الغابات، والتنوع البيولوجي الذي تدعمه  و كذلك يعالج 

طبيعية الحية، كما يقر اتدارة المستدامة لإلنتاج األولي وحصاد الموارد ال

بالحاجة إلى مراعاة سبل كسب العيش للمجتمعات المتأثرة بالمشروع بما في 

ذلك الشعوب األصلية، التي قد يؤثر المشروع على وصولها إلى التنوع 

 البيولوجي أو الموارد الطبيعية الحية أو استخدامها لها.
 

 

(الشعوب األصلية   (7ESS7يضمن المعيار البيئي واألجتماعي رقم  -

 ً والتأكد من   )مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية( المحرومة تاريخيا
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أن عملية التنمية تعزز االحترام الكامل لحقوق اتنسان والكرامة والتطلعات 

والهوية والثقافة وسبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية للشعوب األصلية 

السلبية للمشاريع على الشعوب األصلية أو عند كما يهدف إلى تجنب اآلثار 

 تعذر التجنب، الحد من و/أو تخفيف و/أو التعويض عن تلك اآلثار.

 

( بأن التراث الثقافي يوفر  (ESS8 8يقر المعيار البيئي واألجتماعي رقم  -

األستمرارية بأشكال مادية وغير مادية بين الماضي والحاضر والمستقبل ، 

بيئي واالجتماعي اتجراءات المصممة لحماية التراث الثقافي ويحدد المعيار ال

  طوال دورة حياة المشروع.

 

 

 

 

 

 (الوسطاء الماليون  (ESS9 9يقر المعيار البيئي واألجتماعي رقم  -

Financial Intermediaries  بأهمية رأس المال المحلي واألسواق

االقتصادية والنمو والحد من المالية القوية والوصول إلى التمويل للتنمية 

( بمراقبة وإدارة المخاطر واآلثار  FIالفقر،  ويطالب الوسطاء الماليين )

البيئية واالجتماعية لمحفظة المشاريع الخاصة بهم والمشاريع الفرعية 

ومراقبة مخاطر المحفظة و كم هو مالئم لطبيعة التمويل الوسيط  وستتخذ 

محفظته أشكاالً مختلفة، وذلك  FI) المالي ) الطريقة التي سيدير بها الوسيط

ً لعدد من االعتبارات، بما في ذلك قدرة الوسيط المالي وطبيعة ونطاق  تبعا

 التمويل الذي سيقدمه هذا الوسيط.

 

مشاركة أصحاب  (ESS10) 10يدرك المعيار البيئي واألجتماعي رقم  -

والشفافة بين المصلحة والكشف عن المعلومات أهمية المشاركة الصريحة 

المقترض وأصحاب المصلحة في المشروع كعنصر أساسي في الممارسة 

الدولية الجيدة وقد تؤدي المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة إلى تحسين 

االستدامة البيئية واالجتماعية للمشاريع وتعزيز قبولها والمساهمة في تصميم 

 المشروع وتنفيذه بنجاح.
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 األداء األقتصادي للمصرف 

2022-2020جدول مقارنة الهدف واألداء لألعوام   

 الوصف / السنة 2020 2021 2022

 إجمالي األصول  340,782,392 296,752,306 296,305,616

 األصول المنتجة  77,834,086 63,040,731 95,743,670

 التمويل النقدي  47,884,094 430,751 1,930,443

 األيرادات التشغيلية  4,156,250 1,306,016 5,795,901

 التكلفة التشغيلية  658,652 952,247 4,747,318

 صافي الربح  358,315 248,643 1,038,215
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 األداء بالمؤشرات )%( نسبة مئوية

 الوصف / السنة 2020 2021 2022

401%  829%  352% الحد األدنى لكفاية راس المال    

21%  32%  27% ألصول غير  المنتجة الى أجمالي األصول المنتجةا   

 أجمالي التمويالت المتعثرة - - -

 صافي التمويالت المتعثرة  - - -

0,019 %  0,08  %-  0,01 %  العائد على األصول  

0,41 %  1,16 %  0,14 %  العائد على حقوق الملكية  

اجمالي األصول األصول المنتجة  التمويل النقدي  األيرادات التشغيلية  الكلفة التشغيلية  صافي الربح 
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 صافي هامش العائد  140,943 319,001 3,565,510

122 %  137 %  631 %  نسبة الكفاءة  

0,06 %  0,02 %  0,02 %  نسبة التمويالت الى الودائع 

 

 

 

الحد األدنى لكفاية راس المال  األصول المنتجة الى أجماليي األصول غير المنتجة 

أجمالي التمويالت المتعثرة  صافي التمويالت المتعثرة 

العائد على األصول  العائد على حقوق الملكية 

صافي هامش الربح  نسبة الكفاءة 

نسبة التمويالت الى الودائع 
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بيئة العمل في ظل جائحة كورونا         األداء األجتماعي 

 

واكوووووب المصووووورف كافوووووة التطوووووورات التوووووي كانوووووت 

ترافوووووووق توووووووداعيات هوووووووذا الفوووووووايروس منوووووووذ بدايتوووووووه 

 وكوووووووووان يسترشووووووووود بالتعليموووووووووات الصوووووووووادرة مووووووووون

التوووووووزم والسووووووولطات الصوووووووحية ويعمووووووول بموجبهوووووووا 

بتقلووووووويص التعليموووووووات الخاصوووووووة المصووووووورف بكافوووووووة 

 التعليمووووووات التووووووي  الوووووودوام كمووووووا تووووووم التاكيوووووود علووووووى

تخوووووووووص أجوووووووووراءات الوقايوووووووووة مووووووووون الفوووووووووايروس 

والتباعوووووووود أألجتموووووووواعي وأسووووووووتطاع المصوووووووورف أن 

عموووووول جيووووودة رغووووووم تحووووووديات يحوووووافظ علووووووى بيئوووووة 

لبوووات بعووود أن توووم تهيئوووة كافوووة متط هوووذا الفوووايروس

الوقايووووووووة واأللتووووووووزام بكافووووووووة الشووووووووروط الصووووووووحية 

التوووووووووي تسووووووووواعد فوووووووووي تجنوووووووووب األصوووووووووابة بهوووووووووذا 

 روس الفاي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

يحووووووورص المصووووووورف علوووووووى تقوووووووديم خدماتوووووووه الوووووووى 

الزبوووووائن سوووووواء كوووووان منوووووتج او خدموووووة بعووووود أن يقووووودم 

كاملوووووووة وواضوووووووحة الوووووووى الزبوووووووون عووووووون معلوموووووووات 

هووووووووذه الخدمووووووووة عوووووووون طريووووووووق تعريووووووووف الزبووووووووون 

بطبيعووووووووووة هوووووووووووذه الخدمووووووووووة والفئوووووووووووة المسوووووووووووتهدفة 

واألعوووووووالن عنهوووووووا بصوووووووفحة المصووووووورف الخاصووووووووة 

علووووووى مواقووووووع التواصوووووول األجتموووووواعي أضووووووافة الووووووى 

البروشوووووورات التووووووي توضووووووح أليووووووة الحصووووووول علووووووى 

هوووووذه الخدموووووة وميزاتهوووووا وكووووول موووووايتعلق بهوووووا وبعووووود 

يوووووووووول المسووووووووووتدام موووووووووون ضوووووووووومن أن اصووووووووووبح التمو

أسوووووووووووتراتجية المصووووووووووورف وخططوووووووووووه المسوووووووووووتقلبية 

أصوووووووبح لزاموووووووا علوووووووى المصووووووورف أنشووووووواء محفظوووووووة 

 عنها للجمهور .للتمويل المستدام واألعالن 
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 تمكين المجتمع 

بشوووكل  التواصووول معهوووم مصووورف العربيوووة االسوووالمية علوووى سووولم أولوياتوووه االهتموووام بوووالعمالء وجعووول وضوووع

 ن طريووووووق الموقووووووع االلكترونووووووي للمصوووووورفعوووووووجتموووووواعي األمواقووووووع التواصوووووول  خوووووواللموووووون  فعووووووال 

مات والمنتجووووات التووووي يقوووودمها علووووى كافووووة الخوووود وأطالعهوووومحظوووواتهم الاستفسوووواراتهم وم نعوووو االجابووووةو

التوووي يطموووح  المصووورف الوووى تقوووديم البووورامج ، ويسوووعى لهوووم وبموووا يعوووزز الصوووورة الذهنيوووة عنوووهمصووورف ال

مووون خاللهوووا تحقيوووق أهوووداف التنميوووة المسوووتدامة التوووي تحقوووق العدالوووة ومحاربوووة الفقووور وتووووفير بيئوووه صوووالحة 

 للمعيشوووة والتعلووويم الجيووود وانشووواء المووودن صوووديقة للبيئوووة وأسوووتخدام الطاقوووة النظيفوووة والمسووواواة بوووين الجنسوووين 

ة جربوووة ماليوووة مصووورفية متميوووزوتووووفر لوووه توبسوووهولة  بصوووورة مباشووورة الزبوووون  وتقوووديم الخووودمات الوووى 

 .الخدمات والمنتجات  التي بادر بتقديمها المصرف إدناه بعض و

 خدمة محفظتي   وديعتي خدمة 

 

هوووووو حسووووواب ادخوووووار يقووووودم العوائووووود الربحيوووووة 

المبنيوووووة علوووووى مبووووودأ تقاسوووووم االربووووواح الناتجوووووة 

عوووووون المضوووووواربه االسووووووالمية  كمووووووا يسوووووواعد 

العميووووول علوووووى االدخوووووار والتخطووووويط الهوووووادف 

للمسووووووووتقبل ويعوووووووود وسوووووووويلة آمنووووووووة لحمايووووووووة 

 االموال من السرقة والتلف.

  

 المضوووووواربة االسووووووالمية()المسووووووتندة علووووووى مبوووووودأ 

الووووووذين يمتلكووووووون مبووووووال   والتووووووي تتوووووويح لعمالئنووووووا

نقديوووووووة ويرغبوووووووون بإيوووووووداعها للحصوووووووول علوووووووى 

سوووووالمي إعوائووووود مجزيوووووة حيوووووث اننوووووا كمصووووورف 

نقوووووودم جميووووووع الخوووووودمات الماليووووووة وفووووووق مبووووووادئ 

 .واحكام الشريعه االسالمية 

  االلكترونيةالخدمات   لـــك   خدمة 

 

لتطوووووورات التقنيوووووة الحديثوووووة اآلمنوووووة ا مواكبوووووةً 

اتسووووووووتفادة مووووووووون  للزبووووووووائنوالتووووووووي تتوووووووويح 

الخووووووودمات المصووووووورفية اتلكترونيوووووووة حيوووووووث 

يسوووووووووووتطيع العميووووووووووول أن يقووووووووووووم بوووووووووووإجراء 

بطريقوووووووووة  بنفسوووووووووه مصووووووووورفيةالعمليوووووووووات ال

تمتووووووواز بالسوووووووهولة وأعلوووووووى مسوووووووتوى مووووووون 

األموووووان دون الحاجوووووة إلوووووى مراجعوووووة فوووووروع 

  .المصرف 

  

 الموووووووووورأة لتمكوووووووووين ةخصصووووووووووهوووووووووي خدموووووووووة م

ت لتمووووووووويالامنحهووووووووا  موووووووون خووووووووالل  اقتصوووووووواديا  

موووووووون خووووووووالل  الصووووووووغر ةالمتناهيووووووووو الصووووووووغيرة

مووووووووونحهم تموووووووووويالت مرابحوووووووووة للبووووووووودء بأنشووووووووواء 

مشوووووووواريع أعمووووووووال فرديووووووووة أو جماعيووووووووة وموووووووون 

خوووووووالل مشووووووواغل أو حتوووووووى مووووووون المنوووووووزل مثووووووول 

معامووووووول الخياطوووووووة والتطريوووووووز أو أنتووووووواج بعوووووووض 

 .  المواد الغذائية واألطعمة وغيرها 
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   ساهمات االجتماعية وتمكين المرأةالم

قدم مصرف العربية االسالمي دعما  مالياً مباشرا  للمجتمع للتعافي من االثار كمؤسسة داعمة للنمو واالزدهار ، 

مساهمة المصرف في نشر الوعي  فضالً عن السلبية لجائحة كورونا من خالل التبرع للمؤسسات الصحية 

 من خالل نشر الملصقات واألعالنات التوعويةجائحة كورونا بمخاطر  الجمهور ولموظفي المصرف والزبائن 

 . وتهيئة كافة متطلبات الوقاية للمصرف والموظفين والزبائن

من  ( مليون دينار100الذي اطلقه البنك المركزي العراقي بمبل  ) (لق بغداد)أوتعد مساهمتنا في مشروع 

وتحسين الظروف البيئية في العاصمة بغداد من خالل زراعة من أجل الحفاظ على البيئة المساهمات المهمة 

وأعادة أعمار المواقع األثرية وذات القيمة السياحية   الساحات الرئيسية وزيادة المساحات الخضراءوتشجير 

 .صورة أجمل بلتكون العاصمة  مثل شارع المتنبي وشارع الرشيد  

 ناومن منطلق  تمكين المرأة وفر مصرف العربية االسالمي فرص عمل للكادر النسائي للعمل ضمن مؤسست

من موظفيه، وهي نسبة عالية تدل على األهتمام بالمرأة بأعتبارها عنصر فاعل % 51حيث تشكل المرأة نسبة 

النساء ألنشاء وتاسيس الخاصة بمشاريع ال( الخاصة بتمويل ك  مبادرة )ل المصرف  في المجتمع كما تم طرح

ة والتي هي من أهداف المصرف في التنمية الوطني المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهن للمساهمة

  .األستراتيجية

البنك المركزي العراقي مستمرة  التي اطلقهاو صندوق )تمكين( لدعم المشاريع مساهمتنا الشهرية في  كما تعد

 .واجتماعية مبادرة انسانية وثقافية 600حيث بل  مجموع المبادرات التي دعمها صندوق تمكين الى اكثر من 
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 لمصرف لاألداء البيئي 

نسوبة الكواربون فوي  أنخفواض أستخدامات الطاقة المتجددة وكل موا يوؤدي الوى يسعى المصرف الى كل مايساهم في

أسوتخدام كول مواهو صوديق للبيئوة  سوعى المصورف الوىلوذا ي  والحفاظ علوى البيئوةأثاره السلبية  الجو والتخلص من 

تخدام عوازل خاصة التبعث الكاربون حتى في حيث سعى المصرف على أس عد على تهيئة بيئة صحية وأمنةويسا

فضوأل عون للحرق كما جهز منظومة تبريود تسوتخدم غواز خواص صوديق للبيئوة  فوي بنايتوه الرئيسوية لة تعرضها حا

 .أستخدام أجهزة تبريد أقتصادية في أستخدام الطاقة في فروع المصرف 

الكهربائيوووووووة الناتجوووووووة                               ومصووووووورف العربيوووووووة االسوووووووالمي يسوووووووعى الوووووووى تشوووووووجيع األعتمووووووواد علوووووووى الطاقوووووووة 

 يأي انبعواث كواربون ج هوذه الطاقوة التوي الينوتج عنهواعن الطاقوة الشمسوية خصوصواً أن أجواءنوا تسواعد علوى انتوا

ولوى الخطووة األ 2022وتعد مبادرة البنك المركزي العراقي التوي انطلقوت فوي بدايوة كوانون الثواني/وصديقة للبيئة  

على األعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الطاقوة الكهربائيوة مون خوالل فراد  الشركات والمؤسسات واأللتشجيع 

تمويول تللوك المشواريع بشوروط ميسورة خصوصوا ان العوراق يمتلوك طاقوة شمسوية ممكون اسوتخدمها كطاقوة متجوددة 

 بشكل واسع ومثالي. 

( منن Laser ficheعد أقتناء نظام الكتروني لألرشوفة  ) مثالي في أستخدام الورق والقرطاسية ب 2021وكان عام 

لرصينة وهذا أدى الى األقتصاد في أستخدام الورق وبالنتيجة األنخفاض الكبير في مخلفات النورق شركات الأحدى ا

 . التالف

فكانت بنفس مستوى أستخدام الطاقة الكهربائية من المصدر الرئيسي والبدائل ) المولدات الكهربائية ( مجال في  أما 

ليغطنني الطلننب  الننوطني للطاقننة الكهربائيننة  األسننتخدام لوعننوام السننابقة لعنندم وجننود تقنندم فنني زيننادة معنندالت األنتننا 

فضنالً  الكهربائينة مع دول الجوار ألستيراد الطاقنة الربط أكمال مشاريع بعدالمتزايد ونأمل في السنين القليلة القادمة 

 تجاوز هذه األزمة .اقة والطاقة البديلة داخل البلد عن أنشاء مشاريع توليد الط

ولكوننووا مصوورف إسووالمي نعموول وفقوواً للشووريعة األسووالمية التووي تؤكوود علووى المحافظووة علووى البيئووة وحمايووة الموووارد 

 ية علوىتعواليم األسوالمأكودت القواعد مدى األستفادة مون البيئوة وتجنوب الحواق الضورر بهوا حيوث  وحددتالطبيعية 

نهى القرأن الكريم عن كل أنواع الفساد ومنها الفساد البيئي والذي يشمل التلوث الصناعي ، حيث البيئية  األستدامة

ويسعون في  ألرض  فسياًألو وال ي يُي   " محكم كتابه  حيث وردواالضرار بالبيئة وسوء أدارة الموارد الطبيعية 

ومون هوذا " وي تفسدوأل ف  ألرض  بعد أصيحهاا للميخ ُر يك لميخ نن  ميمخ ني نمرن " كما قال تعالى  " أللمفسدين

خططه المستقبلية مهتمة بهذا الجانب وهناك سعي حثيث للتوجه الى دمج المعايير المبدأ راعى المصرف أن تكون 

هوا الحصوة األكبور فوي البيئية مع األستثمار وأنشاء محفظوة أسوتثمارية خاصوة بالتمويول المسوتدام ونامول ان تكوون ل

 تمويالت المصرف مستقبالً.
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 التدريب والتطوير

ان العمل المصرفي اصبح في تطور سريع في ظل العالم  ههمية خاصة لتدريب الموظفين ايمانا منايولي المصرف 
كفاءة العمل المصرفي  التي تسهم في تدعيماكبة كافة التطورات التكنلوجية األستمرار ال بد من موالرقمي ولغرض 

على استمرارية االعمال لذا اشرك  معايير دولية تسهم في الحد من مخاطر العمل والحفاظ وبرمجية من أنظمة 
بسبب جائحة  On Line عن طريق كان معظمها التدريبية والتي بمختلف الدوراتموظفيه من مختلف المستويات 

 كورونا لكن هذا لم يوقف عجلة التدريب والتطوير في المصرف والجدول ادناه يبين عدد الدورات وعدد المشاركين 
نسبة كبيرة أضافة الى أرتفاع عدد% وهي 190ونالحظ ارتفاع نسبة المشاركة الى  2021و  2020  يلعام  

على اهتمام األدارة العليا بتدريب الموظفين لكونهم وهذا ما يؤكد  2021خالل عام الدورات الى أكثر من ضعف 
 يمثلون راس المال البشري ويجب المحافظة عليه وتطويره .

 2021 2020 العدد/السنوات

 74 33 عدد الدورات

 186 96 عدد المشاركين 

 الحوكمة واألمتثال

تم تعزيز ثقافة الحوكمة واألمتثال في المصورف مون خوالل أشوتراك مووظفي المصورف لكافوة المسوتويات بودورات 

يخوص الحوكموة مون منظوور لس أدارة المصرف تقريراً مستقالً ، كما أصدر مجالمؤسساتية تعزز مفهوم الحوكمة 

ليل للحوكمة المؤسسوية محودث أضوافة الوى تناول فيه أعتماد د 2021مجلس األدارة يعد مكمالً للتقرير السنوي لعام

وضع السياسات واالجراءات الخاصة بكول موايعزز الحوكموة المؤسسوية وتحوديث الهيكول التنظيموي للمصورف كموا 

والمصوورف بصوودد تنفيووذ ضوووابط ، المجلووس ونظمووت لهووا مواثيووق عموول ومهووام  هعنوو هالمنبثقوو اللجووان حوودد المجلووس

باألتفواق موع أحودى الشوركات   COPIT 19و  COPIT 5الحوكموة لتقنيوة المعلوموات واألتصوال المسوتند الوى عمول 

الرصينة وبذلك يكون المصرف بأتجاه حوكمة تقنية المعلومات بمستوى عالي من ناحية األمان وأطار متين ألدارة 

 . 2022ذا المشروع نهاية عام المخاطر التقنية ومن المتوقع ينتهي ه

 2021لعام  لجان مجلس األدارة ولجان األدارة التنفيذية والجدول أدناه يبين نشاط 

 المحاظر عدد أسم اللجنة ت

 2 لجنة الحوكمة 1

 2 لجنة الترشيح والمكآفات 2

 2 لجنة أدارة المخاطر 3

 4 لجنة التدقيق 4

 5 لجنة تقنية المعلومات واتتصاالت 5

 11 اللجنة األئتمانية 6

 1 لجنة األستثمار 7



2021ألستدامة  اتقرير                                األسالمي         مصرف العربية  

 21 

 

  الشمول المالي 

واألهتمام بتقديم خدماته الى كافة مصرف العربية االسالمي في كافة الفعاليات التي تهدف الى الشمول المالي  يساهم

وقد ساهم المصرف في فعاليات هذا العام  ( األسبوع العربي للشمول المالي الفعاليات ) أهم شرائح المجتمع ومن

تحدي جائحة كورونا ومع هذا قام  أستمرار عن األعوام السابقة  بسبب  تختلف العام وكانت الفعاليات لهذا  2021

المصرف بتهيئة كافة  المتطلبات التي من شأنها األرتقاء بمستوى الشمول المالي لكافة الشرائح من خالل مواقع 

ماعي واألعالنات المرئية ، أضافة الى أطالق مبادرات مجتمعية تشجع على األستثمار واألدخار من التواصل األجت

( التي تشجع على األستثمار في المشاريع الصغيره والمتوسطة   لك  خالل مبادرة ) وديعتي ومحفظتي( ومبادرة ) 

 والخاصة بالعنصر النسوي .

 كافة لعينات من زبائن  عن الخدمات المقدمة استبيانين شاملين  إجراءتم وألجل الوقوف على مستوى رضا الزبائن 

عن مستوى الخدمات  اية الجمهور يتضمن عدة أستفساراتفروع المصرف من قبل قسم التوعية المصرفية وحم

وكانت نتائج األستبيان مشجعة مع وجود المقدمة والتعامل من قبل موظفي المصرف أضافة الى مقترحات الزبائن 

 .بعض المالحظات  التي تم دراستها وأتخذ الالزم بشأنها 
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 حقوق األنسان 

يعتبر األعالن العالمي لحقوق األنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة لحقوق األنسان في باريس في كانون األول 

عن ما أوجبته تعاليم بتعد كثيرا ( مادة هو تاكيد لما ورد في الشرائع السماوية  وال ي30والمتضمن ) 1948عام 

 الشريعة األسالمية والتي ضمنت أهم حقوق األنسان في حق الحياة والكرامة والحرية والتعلم والتملك والعمل .

أقرت الشريعة األسالمية حقوقاً لألنسان قبل أن تدركها القوانين والدساتير الوضعية حيث أعتبر األنسان  حيث

خلقه هو أعمار األرض وتحسينها وأحترام حقوق جميع البشر دون تميز والهدف من خليفة هللا على األرض 

ِك )تعالى  قولهحيث وجه خطابه سبحانه وتعالى الى الجميع ب ُْ َم َوَهَمْلمَاه ْخ فِ  ألْلبَِكِّ َوألْلبَ ًَ ْنمَا بَمِ  آَ َولَقَْد َ كَّ

ْلمَاه ْخ َعلَى َ ثِر لَْقمَا تَْفِضرحو ٍك نِ َوَضَزْقمَاه ْخ ِنَن أللطَّرِِّبَاِت َوفَضَّ َُ ْن   ،  (مَّ

وضع قواعد سلوك في المصرف ) قواعد السلوك المهني ( التي أوجزت وبينت حقوق تم منطلق هذا الومن 

جميع أصحاب المصلحة وحددت السلوك المهني وكيفية التعامل بين المستويات المختلفة بما يضمن الحفظ على 

من أحترام حقوق  ما أوصى به ديننا الحنيف ب األلتزام بما يضمن كرامتهم وعدم التجاوز على حقوق األخرين و

 .األنسان

لهذه القواعد كيفية التعامل مع الزبائن بأحترام وكياسة وكذلك العالقات بين الموظفين   حيث بينت المبادىء المهنية

وسلوكه العام من أجل الحفاظ على الموظف الرؤساء والمرؤوسين وكيفية التعامل مع أصحاب المصالح 

 خالقي الذي يرتضيه األسالم .شرف والنزاهة والعدل والسلوك األلوالتصرف وفق معايير ا



2021ألستدامة  اتقرير                                األسالمي         مصرف العربية  

 23 

 



2021ألستدامة  اتقرير                                األسالمي         مصرف العربية  

 24 

 

 

 

 

أصبحت أهداف التنمية المستدامة أكثر اهمية 

اليوم من أي وقت مضى ، فقد حان الوقت األن 

قتصادات والمجتمعات الناس وات يةلتأمين رفاه

 وكوكبنا هذا .

 

 أنطونيو غوتيريش        

 األمين العام لألمم المتحدة    

 تقرير أهداف التنمية المستدامة         

              2021 
 األمم المتحدة                     

 


