المسئولية االجتمبعية
لبنك التعمير واإلسكبن

مسئولية البنك تجاه المجتمع والبيئة :
لبنك التعمير واإلسكان دور إجتماعى كبير ال يقتصر فقط على مجررد تققيرم مرردود ااتصرادى علرى هنورطت ولكرن
الترى تواجر مجتمعنرا وهرى تروفير
البنك منذ نوأت يضطلع بدور إجتماعى هام قير يسراهم فرى قرم ههرم المورك
المسكن الم ئرم لجميرع فئرا المجتمرع وبأسرعار وهندمر سرداد تناسرذ جميرع هرذ ال ئرا  ،كمرا يقرر البنرك علر
تخ يف العذء عن الورائح غير القادرة ف المجتمع من خر م المسراهم فر بررام الرعاير الصرقي و التعليمير
و الموارك ف تقديم التبرعا والمساعدا للمؤسسا و الجمعيا الخيري و المستو يا و المدارس التعليمي .
كما تأتى مسئوليتنا تجا البيئ بالق اد على بيئتنا الطبيعي وصق مجتمعنا ومستقبلنا ورفاهي المجتمع ككم وقماير
ندام الع اا االجتماعي .
وهذ السياس  -الت تعد إقدى هدوا القوكم  -ه جزء من رؤي البنك األوسع نطا ًاا بوأن مسرئوليت االجتماعير
والبيئي  ،والذى يولى اهتماما هساسيا بالع اا مع هصقاذ المصالح فالقوار البناء مع هصقاذ المصرالح يرؤدى إلرى
تطوير مستمر لهذ الع اا من خ م االستماع إلى المطالذ والموازن بينها وبين إستراتيجي البنك.

رسالة البنك :

وضررع األفضررلي و األولوي ر القصرروى لرفررع ك رراءة و جررودة الخرردما الت ر يقرردمها البنررك لعم ئ ر  ،وت هررم رغبرراتهم
و إزال العقبا الت تواجههم خ م تعاملهم مع هجهزة البنرك  ،وذلرك مرن خر م تطروير و تقردي م راهيم ووسرائم
تقديم الخدما و األنوط المصرفي تأكيد ًا إلدراك بنك التعمير و االسكان لدور المهم فر المسراهم فر دعرم نمرو
االاتصاد القوم و تعزيز الثق النابع من رضراء العمر ء و هصرقاذ و تنمير ورعور العراملين باالنتمراء و المتابعر
الدايق القتياجا السوم و متطلبا المجتمع المقل .

رؤية البنك:

المقافد عل الصورة الجديدة كبنك تجارى وامم ال جانذ تميز كبنك عقارى  ،مع الق اد عل اإلسرتقرار و
اإلنجازا و االستعداد لمرقل انط ا كامل .

مراعاة البعد االجتماعي فى االستثمار :
يرؤمن بنرك التعميرر واإلسركان هن االسرتثمارا البرد وهن تأخرذ دائمرا فرى االعتبرار مبراد القوكمر والمعرايير
االجتماعي والبيئي بهدف تققيم تنمير دائمر ومتوازنر  ،لرذا يروفر البنرك لعم ئر فرصر اختيرار المنتجرا الترى
تت م مع المباد الموار إليها لتقسين نسب العائد إلى المخاطرة  ،وفى هذا الوأن يقردم البنرك المزيرد مرن األدوا
االستثماري الت تت م مع تلك المباد  ،كما يوارك ف اتخاذ القرارا بالوركا الت يساهم فيها .

تقييم المخاطر االجتماعية والبيئية
يؤمن بنك التعمير واإلسكان هن ارارا االستثمار والسياسا االئتماني ينبغر وهن تأخرذ فر االعتبرار المخراطر
االجتماعي والبيئي السيما وهن استمراري األنوط االاتصادي مرهون بمراعاتها للقيم االجتماعي والبيئي  ،وفي
هذا الصدد :



يلتزم البنك بالمعايير االجتماعي والبيئي .
ال يوارك البنك ف األنوط االاتصادي الت تتسبذ ولو بطريم غير مباور ف انتهراك الققروم المدنير
األساسي هو الت تعوم التنمي البوري هو تلقم ضرر ًا جسيما بالصق هو بالبيئ .




يوجع البنك على التعايش السلم ويتجنذ تقديم الدعم المال لألنوط الت اد يكرون مرن ورأنها تعرري
هذا التعايش السلم للخطر.
يولى البنك هولوي للموروعا ذا المردود البيئ واالجتماع المرت ع.

المبادئ المتعلقة بالبيئة :
تعد قماي البيئ هقد األهداف الرئيسري لبنرك التعميرر واإلسركان وهرو يمثرم هقرد جوانرذ المسرئولي االجتماعير للبنرك
ويقوم البنك بالتأكد من االلتزام بما يلى :
[  ] 1االلتزام التام بالتوريعا الخاص بالبيئ .
[  ] 2المساهم فى إيجاد القلوم الجديدة وال عال للقضايا البيئي .
[  ] 3اإلستعداد التام للقوار وتبادم األفكار مع المسئولين عن البيئ .
[  ] 4االستخدام األمثم وال عام للموارد .
[  ] 5نور ثقاف االلتزام بالمسئولي البيئي واالجتماعي فى جميع الجها المتعامل مع البنك .

