
 واإلتاحة في بنك بيروت  سياسة الوصول

الع اط مدىإلى تقديم موقع الكتروني يصل إلى أكبر شريحة من المجتمع بغض النظر عن  يسعى بنك بيروت

التكنولوجي أو قدرتهم في هذا المجال. ونحن نعمل باستمرار من أجل تأمين كل ما يسهل الوصول  المستخدمين

 بالمعايير العالمية المعتمدة.  ملتزمينإلى موقعنا االلكتروني واستخدامه، 

نحن حريصون على أن يكون هذا الموقع االلكتروني متاحاً أمام من يجدون صعوبة في قراءة النصوص على 

 أو يواجهون صعوبة في استخدام الفأرة.  النصوصأو يحتاجون الى خاصية االستماع الى  الشاشة

   الخصائص المساعدة للوصول إلى المعلومات والمتوفرة على هذا الموقع االلكتروني:   

o  التباين في األلوان بما يسهل إمكانية قراءة المعلومات 

o  األحرفإمكانية تغيير حجم 

o  إمكانية تكبير النص 

o خريطة الموقع 

o  النصإمكانية االستماع الى 

o  متوافقحجمها  يكونبحيث الصفحات مرونة ً  مع عرض المتصفحات. ا

o  العناوين مرمزة بحيث يمكن لقارئ النصوص قراءتها 

o   الجداول مصممة على شكل جدول مع عناوين وملخصات بحيث يسهل امكانية الوصول اليها 

o  للخانات تسميات وتتبع تسلسالً نتطقياً يسهل عملية التصفح 

o الصور الجديدة مرفقة بنص بديل مناسب يمكن لقارئ النصوص قراءتها 

o إلى األسفل لتصفح إمكانية ا  

وبفضل  CSS و HTMLلنظام  W3Cتم انشاء الموقع االلكتروني بواسطة عملية ترميز متوافقة مع معايير 

ذلك تظهر المعلومات بشكل صحيح على النسخات الحالية للمتصفحات، كما على النسخات المستقبلية. وان المبادئ 

تشرح كيفية مالءمة  Consortium World Wide Web (W3C)التوجيهية التي وضعتها مؤسسة 

 ة لذوي االحتياجات الخاصة. محتوى المواقع االلكتروني

 

 

 : هي المتصفحات التي نستخدمها على الحواسيب العادية والمحمولة وعلى الهواتف واللوحات الذكية

 
o Microsoft Internet Explorer  

o Firefox  

o Apple Safari  

o Google Chrome  

ننصح . (Microsoft, Firefox, Apple  Google)مجاناً من مزويدي المتصفحات برامج تحديث المتصفحات متوفرة 

ً وتمنحك تجربة عند االمكان حيث ان ا المتصفحمستخدمي موقعنا بتحديث  لنسخات الجديدة اسرع وأكثر أمانا

 تصفح أفضل. 

سوف نقوم بتحديث الئحة المتصفحات المستخدمة على هذه الصفحة من وقت الى آخر اذ ان البرامج المستخدمة 

 .تتغيرمن قبل مستخدمينا 

من باب الحرص على استمرار موقعنا االلكتروني بتقديم مستوًى عاٍل من الوصول الى المعلومات، نقوم بصورة 

وفي الوقت الذي يسعى دورية بعملية تدقيق على إتاحة هذه المعلومات مستخدمين مجموعة من ادوات االختبار. 

معتمدة بشأن الوصول وسهولة االستخدام، فإن فيه بنك بيروت إلى االلتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية ال

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/


التغييرات التكنولوجية السريعة تحول أحياناً دون قيامنا بذلك في كافة أقسام الموقع االلكتروني. اال اننا رغم ذلك  

  نبحث باستمرار عن حلول لمعالجة مشكالت اإلتاحة.

 


