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 البنك التجاري الدولي - مصر یحتفل بإصدار التقریر السنوي لالستدامة للعام الخامس على التوالي

على الضوء یسلط والذي التوالي على الخامس للعام لالستدامة السنوي التقریر بإصدار مصر - الدولي التجاري البنك                   یحتفل
لمواجهة مصر في االقتصادیة التنمیة عجلة لدفع جهوده عن فضًال بأعماله، المحیطة للمجتمعات القیمة تعظیم في                  إسهاماته

 تداعیات فیروس كورونا

 القاهرة ،  نوفمبر 2020

لالستدامة السنوي التقریر بإصدار العام هذا مصر- في خاص قطاع بنك أكبر – ((CIB مصر - الدولي التجاري البنك                     یحتفل
المصري، المصرفي القطاع في الرائدة مكانته ترسیخ في ساهمت التي اإلنجازات أبرز أحد باعتباره التوالي على الخامس                   للعام
إلى باإلضافة .2015 عام من بدایة مصر في التقریر هذا بإصدار قامت التي المصرفیة المؤسسات طلیعة في بكونه یعتز                     كما
دمج عبر االستدامة ثقافة وترسیخ المبادرات، إطالق عبر المستویات جمیع على االستدامة ممارسات تنمیة في البنك نجح                   ذلك،

 ممارسات االستدامة البیئیة واالجتماعیة ومبادئ الحوكمة بجمیع أنشطته التشغیلیة.

أن مصر، - الدولي التجاري بالبنك اإلدارة مجلس وعضو التنفیذي الرئیسي المسئول أباظة، حسین صرح السیاق، هذا                   وفي
االستدامة معاییر تبني فیه أصبح الذي الوقت في وذلك البالد، بها تمر حرجة مرحلة خالل یأتي االستدامة تقریر                    إصدار
ممارسات بتعزیز البنك التزام على أكد كما خارجها. أو مصر داخل سواء والبیئة المجتمع مصالح على للحفاظ حتمیة                    ضرورة
أن موضًحا المصرفي، القطاع في به یحتذى مثاًال لیكون العملیات جمیع وتطویر سالمة من یتجزأ ال جزء باعتبارها                    االستدامة
في أساسي كشریك دوره تعزیز بهدف أعماله الستراتیجیة األساسیة الركائز كأحد االستدامة ممارسات ترسیخ على یعكف                  البنك

 إحداث تغییر إیجابي في المجتمعات المحیطة بأعماله على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبیئي.

بین الوعى نشر على البنك یحرص مصر، في خاص قطاع بنك أكبر باعتباره عاتقه على تقع التي المسؤولیة من                     وانطالًقا
سنویة تقاریر وإصدار والنزاهة الشفافیة بمنتهى االستدامة ممارسات عن اإلفصاح بأهمیة بمصر المالي والقطاع                العمالء
المبادرة هیئة قبل من المحددة للمعاییر وفًقا لالستدامة الخامس السنوي التقریر بإصدار البنك قام ،2020 یونیو وفي .                    لالستدامة
عام خالل الصادر التقریر وفي االستدامة. تقریر إلعداد الشامل اإلطار بتوفیر تقوم والتي ،(GRI) التقاریر إلعداد                  العالمیة
جهوده عن فضًال العالقة، ذات األطراف لجمیع القیمة لتعظیم یبذلها التي الجهود على الضوء بتسلیط البنك قام ،2019                  
فیروس بانتشار تأثرت التي القطاعات وكذلك المحیطة، والمجتمعات العمالء احتیاجات لتلبیة الرقمي التحول في                المستمرة

 كورونا (كوفید-19).

التقاریر إعداد عند الشفافیة معاییر أعلى على التركیز في االستدامة تقاریر إلعداد مصر - الدولي التجاري البنك جهود                    وتتبلور
العام تقریر أظهر وقد المخاطر. وإدارة والتقییم، والمتابعة، البیئة، على للمحافظة أداءه تعزیز في جهوده وإبراز                  الموثوقة،
من المزید توجیه إلى باإلضافة كورونا، فیروس آثار من التابعة والشركات والعملیات الموظفین حمایة في البنك جهود                   الحالي
الفروع داخل المعامالت تقلیل بهدف البیانات، تحلیل على واالعتماد للعملیات الرقمي التحول مبادرات تطویر في                 االستثمارات

 وتقلیل البصمة الكربونیة المباشرة وغیر المباشرة للبنك على المناطق المحیطة بعملیاته.

إدارة بتأسیس 2020 عام خالل البنك قام بالمنطقة، المصرفي القطاع في لالستدامة جدیدة معاییر لتبني جهوده إطار                   وفي
الستراتیجیة األساسیة الركائز كأحد االستدامة ثقاقة ترسیخ بهدف الخطوة بهذه یقوم مصر في بنك أول وهو المستدام،                   للتمویل
أنشطته بجمیع (ESG) الحوكمة ومبادئ واالجتماعیة البیئیة االستدامة ممارسات لدمج قویة منصة توفیر عن فضًال                 أعماله

 التشغیلیة.

التي الجهود ثمار جني في نجح البنك أن مصر - الدولي التجاري بالبنك للعملیات التنفیذي الرئیس سلطان، محمد أكد جانبه                      ومن
المؤسسات كبرى من المرموقة الجوائز من العدید على حصل فقد العالمیة، المعاییر أعلى مع تتوافق والتي المجال هذا في                     بذلها
ممارسات في بنك وأفضل بانكر، أفریكان من 2020 لعام إفریقیا شمال في إقلیمي بنك أفضل جائزة بینها ومن                    العالمیة
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إلعداد بنًكا 30 تضم العالمیة البنوك أبرز من قائمة إلى انضمامه جانب إلى یوروموني، من 2019 لعام المؤسسیة                    المسؤولیة
وكذلك ،(UNEP FI) للبیئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة المالیة المبادرة إطار في اإلیجابي المردود ذات المصرفیة                  المبادئ

 إدراجه كعضو أساسي في مؤشر FTSE4Good  للعام الخامس على التوالي.

بین سواء معامالته جمیع في البیئة صدیقة الممارسات تعزیز على یعكف مصر - الدولي التجاري البنك أن بالذكر                    جدیر
للتنمیة المتحدة األمم أهداف مع عملیاته مواءمة عن فضًال الوطني، االقتصاد على البیئي األثر تقلیل بهدف العمالء أو                    الشركاء
إلصدار البنك یستعد سنوات، خمس طوال استمرت التي االستدامة ممارسات تعزیز في لجهوده وامتداًدا .(SDGs)                 المستدامة
،(IFC) الدولیة التمویل مؤسسة مع بالتعاون وذلك أمریكي دوالر ملیون 65 بقیمة مصر في الخضراء للسندات برنامج                   أول

 والذي من المتوقع إصداره في أكتوبر بمجرد االنتهاء من عملیة الفحص النافي للجهالة.

 لالطالع على تقاریر االستدامة من CIB ومعرفة المزید عن جهوده في مجال االستدامة، یرجى زیارة الرابط التالي

https://www.cibeg.com/English/CIBCommunity/Corporate%20Sustainability/Pages/Sustainabilit
y-Report.aspx 

 – نهایة البیان –

 نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

بالبنك العمل فریق ویضم مصر. في الخاص للقطاع تابع بنك أكبر حالًیا وهو 1975 عام مصر – الدولي التجاري البنك                      تأسس
حصول رأسها وعلى االستراتیجیة أهدافه تحقیق على یعكفون الذین المصرفي القطاع خبراء أكفأ من موظف 6500 من                   أكثر
بمعاییر لالرتقاء سعًیا البیانات تحلیل وتطبیقات االبتكاریة المالیة الحلول تطویر عبر لها مثیل ال مصرفیة تجربة على                   العمالء
لعمالئه المصرفیة والخدمات المنتجات من متمیزة باقة بتقدیم البنك یقوم كما عمیل. كل الحتیاجات وفًقا المقدمة الخدمة                   وجودة
فروع شبكة خالل من وذلك الساعة، مدار على أحجامها بمختلف والشركات الكبرى والمؤسسات الثروات وأصحاب األفراد                  من
الخدمة ومنصات الرقمیة الحلول من الكفاءة عالیة مجموعة جانب إلى الجمهوریة، أنحاء في فرًعا 200 على موزعة                   تربو

 المصرفیة عبر اإلنترنت.

البنوك بین أداًء األفضل لقب على حصوله جانب إلى التجاریة عالمته قوة بفضل المصري السوق في رائدة بمكانة البنك                     وینفرد
في بنك "أفضل جائزة على حصوله عن فضًال السوق، في عاملة مؤسسة 500 من ألكثر المفضل والشریك مصر في                     العاملة
مستوى على الناشئة األسواق في بنك "أفضل وجائزة فاینانس جلوبال من 2018 لعام العالم" مستوى على الناشئة                   األسواق
في إدراجها یتم األوسط بالشرق مؤسسة كأول البنك اختیار تم وقد ."Euromoney" یورومني مؤسسة من 2017 لعام                   العالم"
بلومبرج مؤسسة قامت ،2019 عام وفي ."London Business School" لألعمال لندن لكلیة التابع القیادة معهد                 مناهج
المؤشر لذلك تنضم وأفریقیة عربیة مؤسسة أول بذلك لیصبح ،(GEI) الجنسین بین المساواة مؤشر في البنك بإدراج                   العالمیة

 الذي یضم 230 مؤسسة عاملة في 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم.

اإللكتروني الموقع زیارة یرجى مصر، - الدولي التجاري البنك یقدمها التي والخدمات المنتجات حول المعلومات من                  لمزید
.cibeg.com 
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