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بدوٍر استباقيٍ لتعزيز ممارسات االستدامة في القطاع المالي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية 

إلبراز أفضل ممارسات ، ولهذا الدور جاءت فكرة هذا اإلصدار استكماالا و ،غير المصرفي

 بدرجة عاليةقصص نجاح الشركاء التي تتميز  إلقاء الضوء علىاالستدامة بالقطاع من خالل 

 .االلتزام والتأثير من

 
 

ة إصدارات تهدف إلى مشاركة تجارب المزيد من لونأمل أن يكون هذا اإلصدار باكورة سلس

لتحويلها إلى نماذج أعمال  ؛بأعمالهاتبني ممارسات االستدامة ودمجها المهتمة بالشركات 

 .خالل الفترة القادمةمستدامة بصورة كاملة 

 
 

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية حافظت على حيادها التام أثناء عملية اختيار 

على جدارة نماذج أعمالهم وسجل  الشركات الرائدة في مجال االستدامة، حيث يتم اختيارهم بناءا 

بل يهدف إلى تشجيع  ؛هذا اإلصدار إلى دعم شركة بعينها. وال يهدف مجالالفي هذا  نجازاتهمإ

الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي على أن تصبح أكثر استدامة، كما يبرز جهود 

أول من سلك مسار االستدامة  الشركات المتميزة في ممارسات االستدامة وقيادتها الواعية لتكون

 ممارستها وبرامجها بالقطاع. وطبق

 
 

وفي نهاية هذا اإلصدار، قامت الهيئة بتقديم عدد من التوصيات لمساعدة هذه الشركات على 

 .ِلتسير على مثالهابالقطاع  اوتقديم الدروس المستفادة لنظرائه ،الحفاظ على تميزها
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 االختيار معاييرو لةالحادراسات 
 
 

، عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على ةالمصرفيالشركات العاملة باألسواق المالية غير التواصل مع قبل 

ذه ه وتهدف ،وممارساتها ستدامةلال ةفعال برامج تطبقالختيار أفضل الشركات التي  واضحة معاييروضع 

هذه مل تشكما  .المساواة بين الشركات المختلفة وضمان التمثيل العادلتحقيق إطار عام ل وضعإلى  المعايير

 المعايير ما يلي:

 
 

(/ ESGالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ) إطارالخاصة باإلفصاح ) ونماذج إعداد التقارير .1

 وتقديمها(. ( / إعداد تقارير االستدامةCSRللشركات ) المجتمعيةالمسؤولية 

 خدمات مستدامة / خضراء.و منتجاتتقديم  .2

بما في ذلك األنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة  المجتمعيةبرامج المسؤولية  .3

 . التي وضعتها األمم المتحدة (SDGsالسبعة عشر )

  ، بما في ذلك:االستهالك المستدام وإجراءاتها خطط .4
 

 إدارة النفايات. -استهالك المياه  تقليل -فعالة وطاقة نظيفة  أنظمة• 

مثل اإللكترونيات  نظام إعادة التدوير الداخلي )تطوير برنامج داخلي للمنتجات القابلة إلعادة التدوير• 

 .(وغيرهاوالمنتجات الورقية، 

 جميع أنشطة األعمال. باستخدام المواد المستدامة • 

 تصاميم داخلية أكثر استدامة. تبني • 

 .للشركات الرئيسية لمبادئباصياغة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وربطها  .5

من انبعاثات غازات االحتباس الحراري )البصمة لحد اممارسات  .6

 الكربونية(.

تطبيق معايير االستثمار المسؤول بما في ذلك االستثمار في المنتجات  .7

 والخدمات المستدامة.

 . في ممارسات االستدامة ودمجهم مشاركة العاملين .8
 

 خبراتتدريب العاملين على أهمية الحفاظ على البيئة ومشاركة • 

 الموارد. لترشيد استهالكالشركات 

 نسبة العاملين من ذوي القدرات المختلفة )أصحاب الهمم(.• 
 

الهيئة تعمل تحت إشراف تم دعوة جميع الشركات التي و ،هذا

تاحة إضمان لبالتجربة؛ م للتقدتحديد موعد نهائي و ،تجاربها لمشاركة

ا و. لعرض تجاربهاالمختلفة للشركات فرصة عادلة  على  منهاحرصا

جميع ل اهءاستفاالهيئة شترط ت لم، العاملة بالقطاع تشجيع الشركات

  .بعضهايكفي تحقيق بل  ؛المعايير
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 أكسا مصرشركة 
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 شركة البذة عن ن

 
  دولة حول العالم ٥٧مليون عميل، في  ١٠٨أكسا شركة عالمية تخدم أكثر من. 

  أكسا مصر هي مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم منتجات تأمين عامة وتأمين

 على الحياة وخدمات حماية تأمينية وتأمين طبي وخطط للتأمين على المشروعات متناهية الصغر.

 2015كة أكسا في مصر في وقد تأسست شر  

  مليون عميل  2موظف يعملون على حماية أكثر من  850ويعمل بشركة أكسا مصر حاليًا ما يقرب من

 من األفراد والشركات على مستوى الجمهورية.
 

 

 خطط االستدامة:

 
 

 استراتيجية االستدامة والمسؤولية المجتمعية:

 

ؤشر ا في قطاع التأمين بمصناعة التأمين، وتحتل المركز الثالث عالميً تعد شركة أكسا العالمية واحدة من رواد 

( في ضوء ممارساتها الخاصة باالستدامة وتغير المناخ والصحة واالندماج DJSIداو جونز لالستدامة )

ميع جفي نفس المسار وتتبني استراتيجية أعمالها بخطًى ثابتة مصر  -وتسير شركة أكسا للتأمين  .االجتماعي

. ومنذ أن بدأت مجموعة أكسا الفرنسية استثماراتها في مصر، التزمت الشركة بالمعايير الدولية القضاياه هذ

 لتضمين أهداف التنمية المستدامة في أعمالها الرئيسية. 

 

 ؛مجتمع(العمالء، ال ،)البيئة، الموردين، الموظفين :محاور رئيسية ةوبنت شركة أكسا استراتيجيتها على خمس

تنفيذ هذه االستراتيجية، وفي إطار سم هذه المحاور سياسات االستدامة وخطط العمل الخاصة بها. حيث تر

 وضعتحددت الشركة كل محور وعملت على ربطه بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وفي هذا الصدد، 

 15متحدة من خالل تبني أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم ال معظمشركة أكسا نهًجا شامالً يغطي 

 .اهدفًا من السبعة عشر هدفً 
 

 

 

      

   

 

   

 

 



7 
 

 حوكمة التنمية المستدامة

يتضمن الهيكل الوظيفي لشركة أكسا منصب المدير المسؤول عن الممارسات البيئية وتطبيق ممارسات 

االستدامة في جميع أعمال الشركة وأنشطتها، ومن مهام هذا المنصب أيًضا القيام باإلشراف على تطبيق نظام 

يم المخاطر البيئية (، مما يعكس جهود شركة أكسا مصر في تقي(ESMSاإلدارة البيئية واالجتماعية 

 واالجتماعية المرتبطة بأعمالها وإدارتها )والتي تخضع حاليًا لدراسة للحصول على الموافقات الالزمة(،

 (. (AEPRالشركة سنويًا تقرير األداء البيئي  وضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذها. وتصدر
 

 الشراكات االستراتيجية:

كمجموعة عالمية تعمل في مجال التأمين، تؤمن شركة أكسا إيمانًا راسًخا بأهمية المبادرات الدولية كوسيلة 

رئيسية لتحقيق االستدامة ودمج مبادئها في ممارسات األعمال الرئيسية، حيث تعكس هذه الشراكات رؤية 

مي. والجدير بالذكر أن شركة أكسا المجموعة وريادتها في مجال االستدامة على المستويين المحلي واإلقلي

(، ومن الموقعين على مبادئ االستثمار (UNGCللتأمين هي مشارك في مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

 (. (PSI( ومبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة لألمم المتحدة PRIالمسؤول )
 

   
 

 

 إعداد تقارير االستدامة 

إلى الموجه  AEPR، ومنها تقرير األداء البيئي 2018تصدر شركة أكسا للتأمين تقاريرها سنويًا منذ عام 

( أنشطة تنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 1اإلدارة العليا والمساهمين بالمجموعة، حيث يغطي هذا التقرير )

(ESMS) ( ،األداء البيئي واالجتماعي لعمالء ال2وتشغيله ).شركة 

 

 

 أنشطة االستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركة وتتبع أهداف التنمية المستدامة:

 ةهدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة، في ضوء إيمانها بعالق 15تبنت شركة أكسا 

الشركة بالعديد من األنشطة على بقيم العمل المؤسسي واستراتيجيتها. وفي هذا الصدد، قامت هذه األهداف 

 الداخلي والخارجي لتحقيق هذه االستراتيجية. ينالصعيد

 

 (:15و  14و  13المحور البيئي )أهداف التنمية المستدامة  -1

كثفت الشركة جهودها لتقليل األثر البيئي مع التركيز على نشاطين رئيسيين: إدارة النفايات وتقليل استهالك 

 الطاقة.
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 النفايات:إدارة 

 .بهدف تسهيل عمليات إعادة التدوير ؛لفصل النفايات عن المصدر عملت شركة أكسا مصر على تطوير نظام   

فع حمالت لرأطلقت و ،نشر صناديق قمامة ملونة لتسهيل عملية الفصل على الموظفينبكما قامت الشركة 

 ا على البيئة.مستوى الوعي حول أهمية عملية إعادة التدوير وفصل القمامة وآثاره

 

 إنجاز التحول الالورقي:

التحول الرقمي  ا نحو، تتجه الشركة تدريجيً وترشيد استخدامها في إطار تنفيذ استراتيجيتها للحفاظ على الموارد

 ،ألف ورقة 185 استهالك وتشجع جميع الممارسات المرتبطة بذلك، مما نتج عنه نجاح الشركة في توفير

 ألف. 376د إلى وتعمل على زيادة هذا العد

 

  خفض البصمة الكربونية 

مة والحفاظ على نسب البص ،تعمل إدارة شركة أكسا بعزم على تقليل االنبعاثات الكربونية من أنشطة عملها

وتقوم  .لتنقللمن خالل تطبيق العديد من الممارسات مثل نظام تشارك السيارات  ،الكربونية عند الحد األدنى

 الشركة بإجراء مراجعات منتظمة للتأكد من فعالية نظام النقل الخاص بها.

 

  تقليل استهالك البالستيك 

حيث قامت بتوزيع األكياس  ؛تعمل شركة أكسا على تشجيع مبدأ إعادة االستخدام في العديد من المبادرات

ألكياس البالستيكية. كما عقدت الشركة على موظفيها وحثهم على استخدامها بدالً من ا المصنوعة من القماش

 تدوير.الستخدام وإعادة االإعادة أفكار وآليات دورات تدريبية لموظفيها حول 

 

 

 (:17و 12و 9. الموردون )أهداف التنمية المستدامة 2

لمجتمعية، افيما يخص الموردين، تقوم شركة أكسا بتقييم مدى التزامهم بسياستها الخاصة باالستدامة والمسؤولية 

 كما تقوم بتوفير الدعم للموردين الذين ال يلتزمون بالوصول إلى الحد األدنى من تطبيق هذه السياسة.

 

 :سياسة الحد األدنى 

يقصد بالحد األدنى المستوى المقبول من التوافق مع سياسة شركة أكسا لممارسات االستدامة التي تسمح للمورد 

 ة.باالنضمام إلى قائمة موردي الشرك

 

 :عملية التقييم 

( لتوفير EIAم شركة أكسا توافق الموردين مع سياسة االستدامة الخاصة بها، بما في ذلك تقييم األثر البيئي )تقي   

 الدعم الفني للموردين الذين ال يمتثلون لسياسة الشركة.

 

 :إقرارات الموردين 

سياسة المسؤولية المجتمعية لشركة أكسا مصر لتفهمهم  من تأكدلل ؛الحصول على إقرارات موقعة من الموردين

 والتزامهم بها. 
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 (:10و 5و 4. الموظفون )أهداف التنمية المستدامة 3

لضمان التنوع والمساواة ودمج  ؛تتبني أكسا مصر تطبيق استراتيجية شاملة تركز على موظفي الشركة

األشخاص أصحاب الهمم وتمكينهم، لذا تحرص اإلدارة على وضع مبادئ معينة لدعم تنوع الموظفين 

 ومشاركتهم. 

 

 :تحقيق الشمول 

حيث وضعت  ؛تسعى شركة أكسا أيًضا إلى تنمية مهارات أصحاب الهمم ومشاركتهم في بيئة عمل الشركة

من  %10وفي هذا الصدد، تستهدف شركة أكسا أن يشكل أصحاب الهمم نسبة  اإلدارة خطة طموحة لدمجهم.

حجم قوتها العاملة، كما أجرت دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم. كذلك عقدت الشركة دورات تدريبية لتأهيل 

 موظف للتعامل مع الزمالء من أصحاب الهمم. 400

 

 :المساواة 

سياسات  ىلذا تتبن ؛ين الجنسين على جميع مستويات أعمالهاتحرص شركة أكسا مصر على تحقيق المساواة ب

 .من أي نوعصارمة تجاه التمييز بين الجنسين أو عدم المساواة 

 

 :التنوع بين العاملين 

ة التنوع اختيار موظفيها، وتراعي اإلدار في عمليةتعتبر شركة أكسا التنوع بين العاملين بمثابة معيار رئيسي 

 علق بالجنس والعمر والخبرة والمهارات.بين الموظفين فيما يت

 

 (:16و 8. العمالء )هدفا التنمية المستدامة 4

تولي شركة أكسا مصر أهمية كبيرة لدعم عالقات التعاون مع عمالئها من الشركات لتعزيز اإلجراءات الخاصة 

 ي.السوق المحلبالبيئة والسالمة، وتعمل أيًضا على تطوير منتجات التأمين المصممة خصيًصا لتناسب 

 

 :التأمين متناهي الصغر 

تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن وا كبيًرا بقطاع التأمين متناهي الصغر، تهتم شركة أكسا مصر اهتمامً 

من العمالء لدمجهم في القطاع المالي غير المصرفي. وتقدم شركة أكسا مصر حاليًا تغطية تأمينية لمليون عميل 

 في هذا القطاع.

 

 يل:العم 

عمالء منتجاتها الجديدة تغطية تأمينية للتوفير قامت شركة أكسا مصر بوضع عدد من التدابير واآلليات لضمان 

 بهدف تعزيز استدامة هذه المنتجات.سلبية على البيئة أو المجتمع؛ دون أي آثار 

 

 :سياسات استثمارية 

لبية بعض مجاالت االستثمار التي لها آثار س، ويتم استبعاد لالستثمار المستدامتتبنى الشركة معايير صارمة 

 مباشرة على كل من المجتمع والبيئة.
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 سياسات اكتتابية : 

، تطبق شركة أكسا معايير التنمية المستدامة في أنشطة االكتتاب، والتي يتم تطبيقها لتحديد آخروعلى صعيد 

 سلبي على المجتمع والبيئة.التي لها تأثير األخرى األنشطة المستهدفة واستبعاد بعض األنشطة 

 

 

 :(6و 3و 2و 1األهداف ) . المجتمع5

العديد من  ، والذي يغطيطورت مجموعة أكسا برنامًجا خاًصا لدعم مسؤوليتها المجتمعية والعمل الخيري

 المجاالت االجتماعية.

 

 

 :الصحة 

  روتاري، ببناء صالة ألعاب ال منظمةقامت الشركة، بالتعاون مع

رياضية مجهزة لألطفال أصحاب الهمم بمنطقة الوفاء واألمل 

لمساعدتهم على تطوير المهارات الحركية، بمحافظة القاهرة 

باإلضافة إلى توفير معمل كمبيوتر خاص للمكفوفين لمساعدتهم 

 على اكتساب المعرفة.

 ر، أكسا مصلعاملين بمقر شركة اإلعداد لحمالت التبرع بالدم ل

 .اشخصً  360في توفير احتياجات الدم لنحو وهو ما ساهم 

 

 

 :رفع وعي الشباب 

المبادئ الرئيسية المدارس االبتدائية الحكومية حول  إحدىطفالً ب 44أطلقت شركة أكسا مصر حملة لتوعية 

ية الحملة أنشطة التشجير وتوفير المعدات الرياض تالبيئة التعليمية، كما استهدف وأثرها علىلصحة والنظافة ل

 للمدرسة.

 

 

 :القوافل الطبية 

الفيوم(،  -الجيزة )العياط()ا من القوافل الطبية بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران بمحافظات أطلقت الشركة عددً 

بقضايا  المستهدفةوعي المجتمعات  ورفعآالف حالة  4لقرابة بإجراء الكشف الطبي حيث قامت هذه القوافل 

 .الصحة
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 :بنك الطعام المصري 

شارك مائة من موظفي شركة أكسا مصر 

خطوط إنتاج بنك الطعام المصري، في 

آالف وخمسمائة كرتونة  ةلتعبئة ثالث

لتوزيعها على األسر األكثر احتياًجا  ؛طعام

  بمحافظات الجمهورية.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  من موظفي شركة  50انضم أكثر من كما

أكسا مع أصدقائهم وعائالتهم إلى المبادرة 

العالمية للمشي لمدة ساعة. كما تبرعت 

ـ  3غذائية لمدة  بموادالشركة   350أسابيع ل

من أفراد أسرة العمالة اليومية الذين تأثروا 

بجائحة كورونا، وتم التبرع من خالل بنك 

"العمالة  الطعام المصري في إطار برنامج

 اليومية".
 

 

 

 

 

 الخطط المستقبلية 

 

  مصابيح اإلضاءة الليد إلى استخدام تستهدف المجموعة التحول الكاملLED وتركيب أجهزة استشعار الضوء ،

واعتماد خطة خمسية خاصة بشركة أكسا مصر. كما قامت الشركة بصياغة خطة للتحول  ،بجميع المكاتب

 الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

  ماليين عميل على المستوى المحلي  3فيما يخص قطاع التمويل متناهي الصغر، تستهدف الشركة الوصول إلى

الل تعزيز التعاون مع مؤسسات خمن ، 2023بحلول عام  على مستوى أسواقها العالميةمليون عميل  15و

 التمويل متناهي الصغر.  

 استكمال جهود التحول الى منظومة العمل الال ورقية. 

 التحول لالعتماد الكلى على مصادر الطاقة المتجددة. 

 سبيل الحصول على شهادة  تنفيذ مراجعة شاملة لجهود التنمية المستدامة من خالل مؤشرات ملموسة وذلك فى

 .اعتماد فى التنمية المستدامة
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 سيالمجموعة المالية هيرم
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 الشركة نبذة 

 
 

 إحدى الشركات الرائدة إقليميًا في مجال الخدمات هي  ،هيرميس –س القابضة يشركة المجموعة المالية هيرم

خذ من التي تت - الناشئة الحدودية. وتتواجد الشركةالمالية بمناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا واألسواق 

في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت واألردن وعمان وكينيا  -مصر مقًرا لها 

ي جانب وجود أنشطة لها فبوباكستان ونيجيريا وبنغالديش ومكاتب في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، 

 .وسطاءل فيتنام من خال

  من  ،من المنتجات التي تلبي احتياجات العمالء من األفراد والمؤسسات والشركات متنوعةتقدم هيرميس باقة

 .التابعة لها التمويل غير المصرفيشركات خالل بنك االستثمار و

 أنشطة الوساطة والبحوث والخدمات المصرفية  سيم بنك االستثمار التابع للمجموعة المالية هيرمدكما يق

واألنشطة المصرفية التجارية، بينما يقدم قطاع التمويل غير  واالستثمار المباشراالستثمارية وإدارة األصول 

المصرفي خدمات التأجير والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل االستهالكي القائم على التكنولوجيا 

 التمويل العقاري والمدفوعات الرقمية وخدمات التوريق.المالية والتأمين و
 

 

 الجوائز

 
ا في مجال عاًما نجاًحا ملحوًظا، وأصبحت شركة رائدة إقليميً  36حققت المجموعة المالية هيرميس على مدار 

للحلول المالية لعمالء التجزئة وكبار العمالء والمؤسسات بمنطقة الشرق األوسط  ارئيسيً  االخدمات المالية ومقدمً 

صلت التميز، حأعلى معايير سواق الناشئة والحدودية. وفي ضوء التزامها الدائم بتحقيق وشمال إفريقيا واأل

 هيرميس على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها:

  2020عام  – مجلة جلوبال فاينانس -أفضل بنك استثمار في منطقة الشرق األوسط. 

  في إفريقيا أفضل بنك في إدارة صناديق األسهم"Best Equity Bank  "- لعام  - مجلة جلوبال فاينانس

2020. 

  2020لعام  - مؤسسة اليورومني -أفضل بنك استثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 فضل مؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مؤسسة المجموعة أ

 . 2020لعام  - The Europeanمؤسسة  -جتماعية( المالية هيرميس للتنمية اال

  ال مجلة جلوب -أفضل بنك استثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 . 2019لعام  - فاينانس

 بنك في إدارة صناديق األسهم " أفضلBest Equity Bank  "-  مجلة جلوبال

 .2019لعام  - فاينانس

  ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية تكريم السيدة هناء حلمي

ركات، للش االجتماعيةورئيس قطاع المسؤولية  هيرميس للتنمية االجتماعية

-أهداف التنمية المستدامة لالستثمار في التنمية االجتماعية  ائداتر ىحدإك

 . 2018عام  - (UNGCالعالمي لألمم المتحدة ) اإلتفاق
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  بجائزة اإلنجاز مدى الحياة  - رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس -فوز الدكتورة منى ذو الفقار

 .2018لعام  IFLRكأول مصرية وأول امرأة من قبل مؤسسة 

  المنظمة الدولية  -أفضل مقدم خدمات مالية مستدامةGlobal Banking and Finance -  2018عام . 

 لمؤشرات سبق وتم ضم المجموعة المالية هيرميس لمؤشراتFTSE4Good وهي أداة رائدة في ،

السوق للمستثمرين الذين يرغبون في مواءمة محافظهم االستثمارية مع قيمهم، أو يرغبون في 

تثمار في الشركات بناًء على إدارتها لمخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات االس

الناشئة لقياس أداء الشركات  FTSE4Goodوتطبيق ممارسات إدارية رائدة. وتم تصميم مؤشرات 

 العاملة في األسواق الناشئة التي تعمل على تطبيق معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة

  الشركات عالميًا.

  شركة إقليمية مدرجة في مؤشر منخفض الكربون  30كما أن المجموعة المالية هيرميس من بين

 Refinitiv ومزود بيانات السوق (AFE) الجديد الذي طرحه االتحاد العربي للبورصات
 

 خطط االستدامة: 

 

 

 أنشطة االستدامة:

 :االجتماعيةاستراتيجية االستدامة والمسؤولية 

حول ز التي تتمرك، واتتبنى المجموعة المالية هيرميس نهًجا شامالً لتحديد استراتيجية االستدامة الخاصة به

ستة محاور أساسية: األشخاص، المنتجات، الحفاظ على الحصة السوقية، زيادة تواجدها، الربحية، والمسؤولية 

ولت هذه عالوة على ذلك، أ رئيسي لتقييم األداء السنوي للمجموعة.العامة. وتعد هذه االستراتيجية بمثابة معيار 

 التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة، وهوأهداف االستراتيجية اهتماًما كبيًرا للهدف السابع عشر من 

عتبر ت حيث ؛الشراكات لتحقيق األهداف" كبُعد محور إضافي إلى المحاور الستة لالستراتيجية الشركةعقد "

 يعمل على تسريع إحداث التأثيرات المطلوبة وتعظيم النتائج المستهدفة.  اأساسيً  اهيرميس الشراكات عنصرً 

، اتخذت المجموعة المالية 2014وفي ضوء عملها على تحقيق الهدف االجتماعي الذي أعلنته الشركة عام 

 (ESG) االجتماعية وحوكمة الشركاتهيرميس عددًا من الخطوات المدروسة لدمج عوامل الحوكمة البيئية و

اإلضافة بفي كل جزء من أعمالها، بجانب إنشاء نظام بيئي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 

، تم تعزيز البيان المتعلق بحقوق اإلنسان والعمل ببيان إضافي عن الرق الحديث واالتجار بالبشر في إلى ذلك

لعالمية المتزايدة. كما تمت صياغة بيان بشأن تغير المناخ الستكمال سياسة الحوكمة محاولة لمعالجة المخاوف ا

، وقامت بوضع هذه السياسات وآليات العمل الخاصة بها على موقعها البيئية واالجتماعية والمؤسسية الحالية

 .المراقبة واالمتثال أنشطةاإللكتروني لدمجها في 
 

ستراتيجية على أر  الواقع، تستثمر المجموعة المالية هيرميس في رأس المال البشري االهذه  في إطار تطبيق

لضمان نشر المعرفة الكامل بأهمية العمل على تطبيق معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. 

الثة ة الشركات على ثتتناول المجموعة قضايا الحوكمة البيئة واالجتماعية وحوكمفأما على الصعيد الخارجي، 

 (، ودعم الشركاء.CSRمستويات: االستثمار المسؤول، والمسؤولية المجتمعية )
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 الشراكات االستراتيجية:
 

ا راسًخا بأهمية تضمين معايير التنمية المستدامة وإطار عمل الحوكمة إيمانً  المجموعة المالية هيرميستؤمن 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في ممارسات األعمال الرئيسية. وقد ظهر ذلك جليًا من خالل التزام 

دامة ( وتبني أهداف التنمية المستUNGCالمجموعة المالية هيرميس بمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة )

(SDGs عام )مما يعكس رؤية إدارة المجموعة وقيادتها في مجال االستدامة على المستويين المحلي 2011 ،

 واإلقليمي.
 

عدة خطوات في مسار التنمية المستدامة، وأعطت مثاالً مشرفًا لجميع  2018اتخذت هيرميس عام قد و

عها ين المحلي واإلقليمي في ضوء اضطالالمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي على الصعيد

وأصبحت أول مؤسسة مالية واستثمارية توقع على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول  ،بدور قيادي

(UNPRI في )عنها ، مما يعكس إدراك الشركة أهمية تطبيق متطلبات االستدامة كقيمة ال غنىمصر. 
 

 المالية هيرميس شبكة محلية من الشركاء تشمل:بجانب شركائها الدوليين، أقامت المجموعة 

  المحليات والقطاعات المركزية. -الحكومة المصرية 

 .المجتمع المدني والقطاع الخاص 

  
 

 حوكمة التنمية المستدامة

 

اللجنة التنفيذية التي تم اختيار أعضائها بعناية لضمان تمثيل جميع  أنشأ مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس

بما  ،األقسام، كما فو  المجلس اللجنة التنفيذية لممارسة جميع صالحياته، لتكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات

ة، عفي ذلك تحديد إطار عمل الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات الذي يؤثر على أعمال المجمو

مع تقديم تعديالت على استراتيجية الحوكمة  ،ا، وتمرير القرارات المرتبطة بهالسياسات هورصد العمل بهذ

 البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.

 

 إعداد التقارير وتقديمها:

 

العديد من التقارير السنوية التي تسلط الضوء  التزاماتها الدولية، تصدر المجموعة المالية هيرميس وفي إطار

 :2030على التزامها تجاه التنمية المستدامة وأجندة التنمية لعام 

 .تقرير االستدامة السنوي 

 ( التقرير السنوي المعني باالتفاق العالمي لألمم المتحدةUNGC  .) 

 تقرير السنوي المعني بمبادئ االستثمار المسؤول المدعومة من ال( األمم المتحدةUNPRI.) 

 يتقرير الشركة السنو . 
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 استراتيجية االستدامة والمسؤولية المجتمعية

 

 المستوى الداخلي:

 إدارة الموارد:

 

في إطار استراتيجيتها لدعم الممارسات المستدامة، قامت المجموعة المالية هيرميس بوضع نظام محكم إلدارة 

مما يعكس جهود المجموعة في تطوير المسارات الداخلية والخارجية لتعزيز  جميع اإلدارات التشغيلية،بالموارد 

 الممارسات المستدامة.
 

 تكنولوجيا المعلومات الخضراء:

تخذت المجموعة خطوات ملموسة لتقليل عدد األجهزة واستهالك الطاقة والتبريد والحد من انبعاثات الكربون، ا

مثل جدار الحماية  ،اضية، واستخدام تكنولوجيا توفير الطاقةحيث قامت بزيادة استخدام الخوادم االفتر

 والمحوالت لبعض خوادم األعمال المالية.

 

 برامج إعادة التدوير: 

عملت المجموعة أيًضا على تقليل كمية الورق المستخدمة يوميًا أثناء جلسات التداول، مما أدى إلى توفير ما 

ع من خالل التعاقد م ،لمجموعة بالتخلص من النفايات اإللكترونيةألف ورقة سنويًا. كما قامت ا 672يقرب من 

 الموردين لضمان التخلص اآلمن من البيانات وإعادة تدوير النفايات اإللكترونية بطرق سليمة بيئيًا. 

 
 

 تقليل البصمة الكربونية

لكربون قليل انبعاثات امن خالل تشجيع العاملين على ت ،م السيارات لحماية البيئةاإنشاء نظام تشارك استخد

 الناتجة عن استخداماتهم. 

توفر المجموعة المالية هيرميس للعمالء كشوف حساب إلكترونية من خالل عناوين بريدهم اإللكتروني 

 .المسجلة

 
 

 استهالك الطاقة

عالية  LEDبعدما قامت بتركيب لمبات اإلضاءة الليد  ،شهدت هيرميس انخفاًضا كبيًرا في استهالك الطاقة

أي  ،كيلووات 24عن تركيب األلواح الشمسية بقدرة إنتاج تبلغ  الكفاءة والنوافذ الشفافة الموفرة للطاقة، فضالً 

 من استهالكها الحالي من الكهرباء. %2ما يعادل 
 

 التحكم في استخدام المواد البالستيكية:

ددت حومبادرة للقضاء على استخدام األكواب البالستيكية الصالحة لالستخدام مرة واحدة،  أطلقت هيرميس

ن على وتشجيع العاملي ،لوقف استخدام جميع األكواب البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة في مقراتها اموعدً 

   استخدام القوارير الخاصة بهم لشرب المياه والقهوة والتي يمكن إعادة استخدامها.
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 االستثمارات الخضراء

تي ال -وتعد شركة فورتكس إنرجي لالستثمار في الطاقة المتجددة 

 تديرها شركة بيوفورت إنفستمنتس التابعة للمجموعة المالية هيرميس

طاقة ال مشاريعمديري االستثمار التي تركز على كبريات واحدة من  -

 ؛ةسواق العالميالمتجددة في أوروبا، وتعمل حاليًا على التوسع في األ

بهدف تعزيز التوزيع الجغرافي الستثمارات مشروعات الطاقة 

  النظيفة.

 

قطاع االستثمار المباشر بالمجموعة المالية  ، وقع2018في عام  

لتأسيس  ؛هيرميس عقد شراكة مع مجموعة جيمس للتعليم العالمية

مليون  300منصة تعليمية جديدة "جيمس مصر لخدمات التعليم" بقيمة 

ا من مرحلة الروضة حتى دوالر، والتي تركز على قطاع التعليم بدءً 

( في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير K-12الصف الثاني عشر )

خيارات تعليمية عالية الجودة لألسر المصرية من خالل إنشاء أكبر 

خدمات التعليم المؤسسي بمصر، وتحديث مرافق التعليم وتوفير مزود ل

  بيئات تعليمية آمنة وفعالة.

 

 

المتخصصة في الرعاية الصحية، لتلبية الطلب  «آر إكس هيلث كير»أنشأت المجموعة المالية هيرميس شركة 

والشرق األوسط  وبأسعار معقولة في مصرالجودة المتزايد على منتجات وخدمات الرعاية الصحية عالية 

على الحصة األكبر بشركة  2019وشمال إفريقيا ودول إفريقيا. كما استحوذت شركة آر أكس هيلث عام 

لتشمل فئات  ،بهدف توسيع عرو  منتجات الشركة ؛United Pharmaالمتحدون فارما للمحاليل الطبية 

 .وزيادة إنتاج المنتجات الوريدية غير المخدومةالقطاعات العالجية 

 

كما طورت المجموعة المالية سلسلة من المنتجات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي على 

من خالل تقديم مجموعة متنوعة من الحلول تشمل اإلقرا  متناهي الصغر والتأجير  ،مستويات مختلفة

 التمويلي والتمويل العقاري، باإلضافة إلى حلول التكنولوجيا المالية.
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 لمجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعيةمؤسسة ا
 

الشراكات وتعتبرها القوة  فاعليةب مؤسسة المجموعة المالية هيرميستؤمن 

ليكون لها تأثير ملموس في المشروعات  ؛الدافعة لتحقيق التنمية المستدامة

  المتنوعة للمسؤولية المجتمعية للشركات.
 

اجًحا مثاالً نمشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير بمحافظة األقصر يُعد  و

فيذه الذي تم تن -. ويهدف المشروع على المجتمع لتأثير التنمية االجتماعية

بالتعاون مع العديد من الشركاء من المجتمع المدني والقطاعي الحكومي 

لية بنجع إلى إعادة تأهيل القطاع االقتصادي والمجتمعات المح -والخاص 

ع ثالث مشرو عتبرالفوال وقرية الدير بصعيد مصر وتطويرهما، حيث ي

ي يعقوب )بمحافظة بنتنموي متكامل للمجموعة المالية هيرميس بمحافظات صعيد مصر بعد مشروعي عزبة 

 ن )بمحافظة قنا(.سويف( والمخز
 

 منها ارتفاع معدالت الفقر ،نجع الفوال وقرية الدير من مشاكل مستعصية على مدار فترات طويلة عانىوقد 

والبطالة، وفرص محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، والوضع السيء للسكن، ونقص البنية 

 التحتية، وقلة الفرص التعليمية واالقتصادية.

من المنازل الموجودة بنجع الفوال، وتجديد شبكات المياه  %90 ولذلك ركز مشروع التطوير على إعادة بناء

الحالية، وإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومركز خدمات اجتماعية يعمل بالطاقة الشمسية 

نجح المشروع ومزود بوحدة للتدريب المهني، باإلضافة إلى بناء دار حضانة ووحدة لألطفال أصحاب الهمم. 

اهم هذا سية الدير والمجتمعات المحيطة، وين بنجع الفوال وقرنفرص عمل جديدة للمواطنين القاطتوفير في 

 بدوره في استدامة المشروع على المدى الطويل.
 

وال شك أن هذه النتائج الطيبة ال يمكن تحقيقها بأي حال من األحوال بدون التعاون المتكامل بين مؤسسة 

ية االجتماعية والجهات المحلية التي تعمل كشريك أساسي في المشروع، حيث المجموعة المالية هيرميس للتنم

 تكون مسؤولة عن تيسير الحصول على جميع المعلومات والموافقات الالزمة.

 ،جهودها على تمكين المجتمع المحلي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مؤسسة المجموعة المالية هيرميسوتركز 

 كي يزيد من تأثير برامج التنمية لتحدث تغييًرا ملموًسا في المجتمعات المستهدفة.من خالل تبني نهج تشار
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 الخطط المستقبلية 

 
  ،وفي إطار جهودها لتحقيق النمو المستدام، ظهرت فجوة واضحة تكمن في عملية اتخاذ القرارات المدروسة

خالل  اتحديد المخاطر والفرص المحتملة تحديً سيمثل األمر الذي يتطلب توافر بيانات سليمة وموثوق منها، لذا 

تطوير استراتيجيات استثمار وآليات عمل متطورة تراعي مصالح المستثمرين األجانب في لالفترة المقبلة 

 االستثمارات المستدامة، وتساهم كذلك في تحقيق خطط أهداف التنمية المستدامة.

 من بنك استثماري يعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال  والجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تحولت

في  اقويً  امجموعة منتجات متنوعة جعلت لها وجودً لفي ضوء توفيرها  ،إفريقيا إلى شركة خدمات مالية رائدة

 كل من إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا.

  لمجموعة المالية هيرميس للحلول باقة الخدمات المالية غير المصرفية من خالل ا 2015أطلقت هيرميس عام

تضم المجموعة المالية هيرميس والتمويلية، والتي تشرف على األنشطة في مجال التمويل غير المصرفي، 

لخدمات البيع بالتقسيط  valU"للتمويل متناهي الصغر، والعالمة التجارية "« تنمية»للتأجير والتخصيم، شركة 

 هذه المؤسسات التابعة للمجموعة المالية هيرميس ىللتمويل العقاري. وتتماشفي السوق المصري، وشركة بداية 

 استراتيجتها للتركيز على محورين رئيسيين: تنويع المنتجات والتوسع الجغرافي.أهداف مع 
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مصر –شركة جي أي جي للتأمين   

 

 

 
  



21 
 

 

 شركة النبذة عن 

 
  بموجب قانون التأمين المصري  1994اى جى مصر عام  جى -تأسست المجموعة العربية المصرية للتأمين

 (.IFE، وانضمت لعضوية االتحاد المصري للتأمين )1981لسنة  10رقم 

  على أول تصنيف ائتماني من وكالة التصنيف االئتماني  2011مصر عام  –حصلت شركة جي اى جي للتأمين

 في السوق المصري. اصلة عليه الحالوحيدة التأمين ، وأصبحت بذلك شركة AM Bestأيه أم بست 

  ينيائتمان ين، أصبحت شركة جى اى جى مصر أول شركة تأمين في مصر حاصلة على تصنيف2015في عام 

 من مؤسستي موديز للتصنيف االئتماني وأيه أم بست.
 

 

 

 

 

 :الجوائز

 

 

 حصلت شركة جي اى جي مصر على العديد من الجوائز منها: 

 

  2020لعام  – مجلة انترناشيونال فاينانس -أفضل شركة تأمينات ممتلكات تجارية. 

  مجلة  -أفضل شركة تأمين في شمال إفريقياMenair -  2020لعام. 

  2020لعام  - مجلة انترناشيونال بيزنس العالمية -جائزة أفضل شركة تأمين ممتلكات .  

 يف شركة جي اى جي مصر إلى رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات االئتمانية تصنBa2  منBa3 وتم تثبيت ،

 ، بالرغم من اآلثار السلبية للجائحة كورونا. 2020هذا التصنيف في عام 

 فعت وكالة "موديز" تصنيف الشركة إلى رBa2  منBa3  2019عام. 
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 خطط االستدامة: 
 

 

 استراتيجية االستدامة والمسؤولية المجتمعية

القضايا البيئية واالجتماعية، واعتمدتها كمحاور  1994اى جي مصر منذ تأسيسها عام تبنت إدارة شركة جي 

رئيسية في خطط أعمالها التشغيلية. وتعد الشركة واحدة من شركات التأمين الرائدة في مجال االستدامة بالسوق 

. وفي  UNGCتحدةالمحلي، وأصبحت أول شركة تأمين في مصر تنضم إلى مبادرة االتفاق العالمي لألمم الم

، تعمل شركة جي اى جي مصر بجد 2030ضوء حرصها على مواءمة استراتيجيتها مع أجندة األمم المتحدة 

 االتي وضعتها األمم المتحدة، والتي تعتقد الشركة أنهالسبعة عشر على تحقيق ستة من أهداف التنمية المستدامة 

ضمن نموذج أعمالها. كما جاءت األهداف  اتحقيقهيمكن و ،ا بأنشطة أعمالها الرئيسيةا كبيرً ارتباطً  ةمرتبط

الستة المختارة بمثابة دليل توجيهي لصياغة خطط عمل الشركة وزيادة تركيز جهود إدارتها التنفيذية على 

 .ممارسات أكثر استدامة
 
 

      
 

 إعداد تقارير االستدامة 

الشركات الموقعة على مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة  ىحدإمصر ك –تأتي شركة جي اى جي 

(UNGC وتحرص على التزامها بمتطلبات إعداد التقارير السنوية الخاصة بالمبادرة، بينما ال تزال الشركة ،)

بصدد إصدار أول تقرير شامل طواعية حول ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

(ESGللجمهو ).ر  
 

 حوكمة التنمية المستدامة

 أنشطة االستدامة والمسؤولية المجتمعية & تتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

بعض أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة لتعمل بمثابة دليل  مصر -حددت شركة جي اى جي 

 توجيهي ألنشطتها، كما أجرت العديد من األنشطة لتتبع األهداف المحددة وتحقيق استراتيجية الشركة.
 

مصر استجابة مسؤولة وسريعة في التعامل مع  -أبدت شركة جي اى جي  الصحة الجيدة والرفاه:

حيث قامت بوضع حزمة من  ؛فيروس كورونا المستجد لحماية موظفي الشركة وعمالئها انتشار

السياسات للتعامل مع األوضاع الطارئة الناجمة عن تفشي هذا الوباء بما في ذلك تيسير العمل عن بعد، 

وإجراء اختبارات الدم المنتظمة، وفر  ارتداء أقنعة الوجه الطبية، وتوزيع المطهرات، وتطهير 

 ا، باإلضافة إلى اإلجراءات االحترازية األخرى التي أوصت بها منظمة الصحة العالميةلمباني أسبوعيً ا

(WHO)  . 
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قامت شركة جي اى جي بدور محوري في برنامج إصالح التعليم والتدريب الفني  التعليم الجيد: 

تقديم التدريب في ، حيث شاركت الشركة في هذه المبادرة من خالل (TVET Egypt)والمهني 

والذي تناول تغطية إدارة المخاطر والتأمين الطبي وشركات إعادة التأمين وتأمين  ،قطاع التأمين

. كما شاركت الشركة مع برنامج الوكالة األمريكية (Liability Insurance) المسؤولية تجاه الغير

عزيز جودة التعليم وخلق فرص عمل تستهدف الوكالة تو .للتنمية الدولية لتطوير قطاع الزراعة في مصر

من خالل العمل مع المدارس الفنية الزراعية والجامعات  ،وتدريب داخلي للطالب في المزارع والمصانع

 .والمؤسسات البحثية
 
 

ن التنويع بين الجنسيالخاصة بمصر  -توضح إحصاءات شركة جي اى جي : المساواة بين الجنسين

وتعكس تبني اإلدارة لمبدأ المساواة بين الجنسين كعامل رئيسي في هيكل التوظيف والترقية بها، 

من  %33من إجمالي العاملين و %23.5نسبة اإلناث بالشركة  من نواستراتيجيتها. ويمثل الموظف

اإلناث خالل  من إجمالي عدد المديرين. عالوة على ذلك، تعمل جي اى جي على زيادة عدد الموظفين

  .الفترة القادمة
 
 

ومع زيادة التركيز على مشروعات استهالك الطاقة، توفر شركة جي  قة نظيفة وبأسعار معقولة:طا

كات شر يثمان امصر التغطية التأمينية لتسع شركات تعمل في مجال الطاقة المتجددة، منه-اى جي 

طاقة الرياح. وعلى صعيد بيئة العمل الداخلية، قامت الشركة تعمل بطاقة شمسية وشركة واحدة 

موفرة للطاقة في مقرها الجديد ضمن أنظمة إضاءة المباني، كما قامت  LEDبتركيب لوحات إضاءة 

انتقال الحرارة داخل المبنى، ويتم التحكم بالمبنى بالكامل عن من لتخفيف لبتركيب وحدات الزجاج المزدوج 

 الكهربائية.(، مما يقلل من استهالك طاقة المعدات BMSطريق نظام إدارة المباني اآللي )
 
 

مصر إحدى الشركات الرائدة بالسوق المصري في  -تعد جي اى جي  العمل الالئق ونمو االقتصاد:

تحديد احتياجات التأمين متناهي الصغر وتطويره. وفي ضوء التزامها بتطوير منتجات التأمين متناهي 

الجمهور بمنتجات  الصغير في محافظات الوجه القبلي، قامت الشركة بإطالق حمالت لرفع وعي

التأمين مما يعمل بدوره على رفع مستوى معيشتهم. باإلضافة إلى ذلك، شاركت الشركة في "مشروع 

حيث يعمل هذ المشروع على مساعدة  ،تعزيز األعمال الزراعية في الريف المصري" -الغذاء للمستقبل 

ة أكبر وتعزيز نظام تسويق المزارعين في محافظات صعيد مصر والدلتا لالعتماد على أنفسهم بصور

المحاصيل البستانية من خالل تحقيق معايير التصدير الدولية. كما يساعد هذا المشروع المزارعين ومصنعي 

األغذية المصريين على فتح أسواق محلية ودولية لمنتجاتهم، والحصول على التمويل، وزيادة التزامهم 

ن الشركات الزراعية المصرية من تطوير تكنولوجيا الغذاء كما يعمل على تمكي .بممارسات الغذاء والسالمة

 من خالل تطوير عمل وحدات المعالجة وشاحنات التبريد وأنظمة الري الموفرة للمياه. ،وأنظمة التوصيل

 

جي باقة متميزة من المنتجات الحالية  تقدم شركة جي اى الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية:

قة اللبيئة والمشاريع الخضراء في مصر، كما تشمل ب الصديقةوالمستقبلية التي تدعم التكنولوجيا 

توفير التغطية التأمينية لمشاريع وممتلكات الطاقة  - على سبيل المثال ال الحصر -خدمات الشركة 

هالك والتأمين على المخاطر الناجمة عن اجمة عن اإلبما في ذلك المعدات والخسائر الن ،المتجددة
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ركة أيًضا ة للمديرين والموظفين. وتقدم الشيالتلوث / المسؤولية البيئية، باإلضافة إلى توفير التغطية التأمين

خدمات خضراء مخصصة بناء على متطلبات العمالء، بما في ذلك إعادة بناء الممتلكات الخضراء، وبرنامج 

 اوخصمً  Pay As You Drive (PAYD)/K قليل من خسائر تأمينات الممتلكات، ووثيقة تأمينلتلالتأمين 

ضة. نتاج انبعاثات منخفإكفاءة في استهالك الوقود / العلى المركبات ذات  اوخصمً  ،على تخفيض عدد األميال

 .ا خصومات لمركبات الهجينة الخفيفة أو الكهربائيةوتقدم الشركة أيضً 

 

 

 

 
 

 المستقبليةالخطط 

 
مصر خطة متكاملة لتقديم العديد من العالمات التجارية والخدمات الخضراء  -وضعت شركة جي اى جي 

 ما يلي: (2024 -2021)حيث يتضمن جدول عمل التأمين األخضر خالل الفترة  ،الجديدة

  .عقود الضمان والخدمة للتكنولوجيا الخضراء 

  موازنتها انبعاث الكربونخدمات التأمين الخاصة بمشاريع تعويض. 

 .خدمات التأمين المتعلقة بمشاريع تجارة انبعاث الكربون 

 ة للمحاصيل الخضراء.يتوفير تغطية تأمين 

 .خصم التأمين األخضر المطبق على سياسة تعويض العامل  

  .المسؤولية المهنية للمتخصصين في عملية تدقيق الطاقة 
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 الماليةشركة القلعة لالستشارات 
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 شركةالنبذة عن 
 

 ( القلعة لالستشارات المالية ش.م.مCCAP) -سابقًا باسم سيتادل كابيتال  والمعروفةCitadel 

Capital- ال وتسعى الشركة إلى القيام بأعم .شركة أفريقية رائدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية

 .قيمة مضافة إلى االقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها لتشكلأكثر استدامة ومسؤولية 

 بتأسيس شركة القلعة باسم سيتادل كابيتال  2004عام من رواد األعمال نان قام اثCitadel Capital ،

، أصبحت القلعة إحدى الشركات االستثمارية الخاصة الرائدة 2012كشركة مساهمة خاصة. وفي عام 

الحاكمة في الشركات  الحصةتمتلك  امتخصصً  اقطاعيً  اصندوقً  19تمتلك ، وإفريقيافي الشرق األوسط و

 التابعة.

  استشارات مالية تركز على  الى شركة، تم تحويل الشركة من شركة استثمار مباشر 2013في عام

دعم والغذية، والنقل واألقطاعات استراتيجية محورية متنوعة مثل الطاقة، وتدوير وادارة المخلفات، 

 .سمنت، والطباعة والتغليفاللوجيستي، والتعدين، واأل

  حيث ساهمت في تحويل الشركات هاوتطوير شركة 80وقامت القلعة حتى اآلن بتأسيس أكثر من ،

 المحلية إلى شركات رائدة في المنطقة. 

 

 الجوائز

 

ها دورا لتكريمً هذه الجوائز  فجائزة حتى اآلن، وجاء نص 50تمكنت شركة القلعة من الحصول على أكثر من 

 :تيوائز التي فازت بها القلعة هي اآلن فئات الجإ ؛البارز في الممارسات االستثمارية المستدامة والمسؤولة

 

 شركات استثمار مباشر ناشئة في الشرق األوسط وشمال  أفضلاستثمار مباشر/ بناء وتطوير /  أفضل

 جائزة( 18وأفريقيا )أفريقيا 

  جوائز( 6شركة ) 100أفضل الشركات االكثر تميزا / جائزة 

  جوائز( 5أفريكا ريل وايز في افريقيا ) -أفضل صفقة بنية تحتية / تمويل/ عام التحول 

 (واحدة جائزةنايل لوجيستيكس ) –ل في افريقيا صفقات النق أفضل 

 جوائز( 7المصرية للتكرير ) –صفقة تمويل/ صفقة العام للنفط والغاز  أفضلمطور/  أفضل 

 جوائز( 3حوكمة في مصر/ التنمية المستدامة ) إطار أفضل 

 جوائز( 3برامج التنمية المستدامة ) أفضل 

  جائزتان( –حمد هيكل أدكتور أفريقيا )جائزة االنجاز / جائزة الريادة في مجال األعمال في 

 ن(اجائزت –كفافي وباكينام حمودة  )غادة سيدة تاثيراً  50ضل فجائزة فوربس أل 

  جوائز( 5)سيدة تاثيرا في االقتصاد  50 أفضلجائزة  
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 خطط االستدامة: 
 

 

 أنشطة االستدامة:

 االستدامة واستراتيجية االستثمار المسؤول والتنمية االجتماعية:

ة حيث قامت بوضع استراتيجي ؛معايير التنمية المستدامةى تبني عل 2004منذ تأسيسها عام تحرص شركة القلعة 

ها. كما تعمل يفالجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمعات التي تعمل  تركز على المسؤولستثمار لال

 اتساق أنشطتها مع خطط عملتحقيق مما جعلها شركة رائدة في  ؛على تبني أفضل الممارسات الدوليةالقلعة 

( لألمم المتحدة السبعة عشر ومؤشراتها. وباإلضافة إلى تبني جميع هذه SDGتنمية المستدامة )أهداف ال

ء ال جزلتكون بمثابة األهداف في استراتيجيتها، حددت الشركة أولوياتها وركزت جهودها على تسعة أهداف 

ة اغة خطة عمل الشركعلى صي العشرةحيث تعمل هذه األهداف  ؛ستراتيجيتها لالستثمار المسؤولايتجزأ من 

 وتوجيه أنشطة االستدامة والتنمية االجتماعية لتحقيق استراتيجيتها.
 

         

جيتها وعملياتها ستراتيالتنمية المستدامة ارتباًطا وثيقًا باالتي تبنتها شركة القلعة من أهداف هداف األوترتبط  ،هذا

ا منهجية الشركة لالستدامة، والتي تمثل اليوم عالمة مضيئة في كيفية دمج وشكلت هذه األهداف أيضً  .التشغيلية

  .في مجتمعاتنا تغيير ملموسعلى نحو يمكن مراقبته إلحداث  ،في أنشطة األعمال األهداف السبعة عشر

 

 

 الشراكات االستراتيجية:

تي البأن الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية في ضوء إيمانها تدرك مجموعة القلعة أهمية عقد الشراكات 

تعمل على تحقيق أهداف مشتركة ستمكنها من االندماج أكثر مع المجتمعات وإضافة المزيد  ،تتبنى نفس الفكر

 من القيمة إليها.

ي، نألهمية الهيئات المحلية ومنظمات تنمية المجتمع المد المتعمقوفي ضوء احتياجات المجتمع المحلي والفهم 

 أنشأت شركة القلعة شبكة قوية من الشركاء المحليين، منهم:

 ،على الصعيد الدوليشريك نجاح في مجال التنمية االجتماعية والمجتمعية  60عقدت شراكة مع أكثر من • 

 :وتشمل

 أكثر من ست جهات حكومية.• 

 التصنيف.  وكاالتما يزيد عن خمس منظمات دولية لالستدامة و• 

 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. 44أكثر من • 

 .جهات أكاديمية يما يزيد عن ثمان• 
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 الشركاء الدوليون:

 

 التصنيف مثل: ووكاالتعملت شركة القلعة على بناء شراكات مع العديد من منظمات االستدامة الدولية 

o ( مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدةUNGC  .) 

o ( مبادرة اإلبالغ العالميةGRI.) 

o ( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP .) 

o  طموح الشركات لتخفيض درجة حرارة الكوكب بمقدار  -تحالف قمة الطموح بشأن المناخ التابعة لألمم المتحدة

 درجة مئوية. 1.5

o شبكة العالمية لالستثمارات المؤثال( رةGIIN.) 

o ( مبادرة شبكة النزاهةINI.) 

o  الكوميسا(. إفريقياالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب( 
 

التي تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية  ،(INIإلى مبادرة شبكة النزاهة ) 2017عام انضمت شركة القلعة كما 

كما  .مكافحة الفساد جهود لتعزيز( SMEs)مع الشركات المصرية الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

تمثل شريًكا جادًا لمنتدى االستثمار اإلفريقي السنوي وفعالة وممك نة،  عملتسعى الشركة أيًضا إلى خلق بيئة 

 منظمة الكوميسا. هالذي تعقد

بموجبه على تحقيق الشركة عن توقيعها تعهدًا عالميًا لحماية المناخ، تعمل  2019وأعلنت شركة القلعة عام  

درجة مئوية، وبما يتالءم مع األهداف الرامية إلى خلق مستقبل  1.5العالمية بواقع أهداف خفض درجة الحرارة 

خال  من االنبعاثات الكربونية. وجاء ذلك استجابة ألحدث توصيات علوم المناخ للحد من اآلثار السيئة لتغير 

 دعمتالشركات التي  من أوائل 177المناخ. عالوة على ذلك، تعد القلعة الشركة المصرية الوحيدة وواحدة من 

 حملة معالجة مشكالت تغير المناخ.
 

 

وفي مجال التعليم، أنشأت الشركة 

( QHSFمؤسسة القلعة للمنح الدراسية )

لتقديم منح دراسية للشباب  2007عام 

المصريين الموهوبين من الذكور 

ن لعديد ما قيامها بعقدعن  فضالً ، واإلناث

جامعة  60الشراكات الدولية مع أكثر من 

ما ب ،عالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية

في ذلك جامعات هارفارد وستانفورد 

وأكسفورد وكامبريدج وكلية لندن 

    لالقتصاد والعلوم السياسية وكولومبيا.
 

 

  

وتوفر مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أكبر برنامج ممول من 

القطاع الخاص في مصر للدراسة بالخارج، للمساهمة في تنمية 

وتعزيز معدالت نموه في جميع القطاعات  ،تصاد المصريقاال

الشباب المصري من استكمال  أمن خالل تمكين أمهر وأكف

الدراسات العليا بالخارج. وحرًصا منها على ضمان استمرارية 

هذا البرنامج، يتم توفير التمويل لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية من 

منحة  198خالل الوقف الخيري. وقدمت المؤسسة حتى اآلن 

محافظة، حيث مثل اإلناث نسبة  15دراسية للطالب من أكثر من 

من الحاصلين على هذه المنح، شريطة أن يعود  %46غ تبل

   ن من هذه المنح إلى مصر والمساهمة في تنميتها.والمستفيد
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 :التنمية المستدامةحوكمة 
بادرات عن قيادة م يصبح من يشغلها مسؤوالً ل ؛التنمية المستدامةة محوك لمهامخصصت شركة القلعة أول وظيفة 

التابعة لها. كما أنشأت شركة القلعة لجنة االستدامة لمساعدة اإلدارة في صياغة  هااالستدامة بالشركة وشركات

أدلة توجيهية بشأن االستراتيجيات واألهداف التي تعزز  وإصداروالطويل،  القصير المدى علىالسياسات 

ن تحقيق التوازن بيل المجموعةشركاء وشركاتها التابعة، وكذلك  بالمجموعةالممارسات المسؤولة والمستدامة 

وتقدم لجنة االستدامة تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة  ،. هذاطرافاأل متعددة منفعة خلقوالمخاطر 

  المجموعة.

 

 إعداد تقارير االستدامة 

تدامة عن االس االتفاق العالمي لألمم المتحدة، بينما نشرت أول تقريرمبادرة إلى  2014انضمت شركة القلعة عام 

معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة  مشاركةبعية ا. والتزمت الشركة من حينها طو2015عام 

(، COPم في هذا المجال )ستدامة والكشف عن مستويات التقداال الشركات الخاصة بها من خالل إصدار تقرير

إعداد تقارير االستدامة. وكانت القلعة أول شركة مصرية تحصل على تصنيف في لتكمل بذلك خمس سنوات 

"A( من مبادرة التقارير العالمية "GRIالصادرة عن االتفاق العالمي لألمم المتحدة في ضوء )  إصدارها لتقرير

 مما يعكس التزامها بمعايير االستدامة والحوكمة وشفافية التواصل مع الشركاء.  ؛االستدامة األول

 
 

 وتتبع أهداف التنمية المستدامة: المجتمعيةأنشطة االستدامة والمسؤولية 

 يعد -"والنمو/الربح تركز على األشخاص، والكوكب،"-ستراتيجية ثالثية المحاورمجموعة القلعة الإن تطبيق 

. مصر  يفألفضل ممارسات االستدامة للقطاع المالي  امعيارً أيًضا يمثل وتها، بمثابة دليل توجيهي لجميع أنشط

. ة أعمالهاألنشطاألساسية  ئالمبادفي  التي حددتها العشرةكما قامت شركة القلعة بدمج أهداف التنمية المستدامة 

ركة حيث قدمت الش ؛عة عشر حجر األساس لبرامج الشركةالتنمية المستدامة السبعالوة على ذلك، تشكل أهداف 

  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على األهداف التسعة التالية: امخططً 

 
 

ء نهجها ، في ضومصرتتمتع شركة القلعة بسجل حافل في دعم أنشطة التعليم في التعليم الجيد: 

ر توفة، وصناعية متعدد قطاعاتبرامج متعددة تدعم جميع مستويات التعليم المهني في  الشامل لتوفير

دربين، تدريب الموالمعلمين تثقيف باإلضافة إلى برامج التعليم العالي في مصر والخارج، فرص 

 وتنمية رأس المال البشري داخل الشركة. 

 

ألف شخص من برامج التعليم وتنمية رأس المال البشري التي أطلقتها شركة القلعة  32استفاد أكثر من قد و

للدراسة  اشركة من خالل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، فرصً الوشركاتها التابعة. باإلضافة إلى ذلك، وفرت 

محافظة في جميع أنحاء  15كثر من من أ اطالبً  195ألكثر من  ممولة بالكاملجامعة عالمية  60في أكثر من 

طالب من مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة األمريكية  آالف 3مصر. عالوة على ذلك، استفاد حوالي 

 ورشة عمل لطالب الجامعات والجمهور. 300بالقاهرة" منذ إنشائه، والذي استضاف أيًضا أكثر من 
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المساواة  حيث تمثل ؛فريق إدارة قوي ومتنوع متالكهاابتفتخر شركة القلعة المساواة بين الجنسين: 

بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة العامل الرئيسي في برامج الشركة لتنمية رأس المال 

 .البشري. كما تؤمن الشركة بضرورة تعزيز بيئة عمل شاملة للجميع تدعم دور المرأة وتأثيرها

من باحثي  %46و ،من أعضاء مجلس إدارة شركة القلعة %25ن مثلوالجدير بالذكر أن اإلناث يُ 

من برنامج  امرأة 600آالف و 8مؤسسة القلعة للمنح الدراسية. عالوة على ذلك، استفادت أكثر من 

 . (ERC)ن" التابع للشركة المصرية للتكرير "تمكي

 
 

ة في مشاريع الطاقتحرص مجموعة القلعة على االلتزام باالستثمار  طاقة نظيفة وبأسعار معقولة:

عة . وفي هذا الصدد، قامت شركة القلكربون وتقليل االنبعاثات الضارةالمتجددة، والحد من انبعاثات ال

 ( ومحطة بنبان للطاقة الشمسية التابعة لشركة طاقة عربية.  (ERCالشركة المصرية للتكريربافتتاح 

 
 

شركة، مما خلق  80قامت شركة القلعة منذ إنشائها بتأسيس أكثر من  العمل الالئق ونمو االقتصاد:

ألف فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة أسيك القابضة التابعة للقلعة  40 ما يزيد عن

للتدريب، كمؤسسة معتمدة من االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء، لدعم  ASECأكاديمية أسيك 

دريب ا لترت أكاديمية أسيك في تقديم برامجها المتعددة، المصممة خصيصً التدريب المهني. واستم

بلغ عدد و .لين في صناعة األسمنت، هذا العاموالجيولوجيين والفنيين العام ندسين والكيميائيينالمه

 موظفًا.  358و آالف 10حوالى  2019ا بنهاية عام المتدربين به

 

قود على تحويل زيت الو ستعمل الشركة المصرية للتكرير الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية:

صرية المالشركة وتعد  األقل قيمة إلى مقطرات متوسطة وخفيفة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ه بالتعاون مع مجموعة من ؤبع لمجموعة القلعة والذي تم إنشاللتكرير مشروع الطاقة الرائد التا

 الجنوبية، وشركة "ميتسوي آند كو" ا"جي.اس" للهندسة والتشييد بكوري شركة -الخبراء الدوليين 

 .الذين قاموا بنقل المعرفة للعمال المحليين طوال فترة إنشاء المشروع -اليابانية 

 
 

يعد العمل على سد الفجوة الناجمة عن عدم المساواة االقتصادية  الحد من أوجه عدم المساواة:

 دفتحقيق هذا الهتعمل على و ،ع مبادرات شركة القلعة ومشاريعهاالرئيسي لجميواالجتماعية الهدف 

من خالل تعزيز بناء القدرات والتركيز على أنشطة التعليم وتنمية رأس المال البشري، وذلك 

من خالل إطالق العديد من  ،باإلضافة إلى دعمها الدائم للمرأة والشباب وذوي االحتياجات الخاصة

 تنموية المجتمعية.المبادرات ال

 
 

تتبنى شركة القلعة سياسات صارمة في عمليات إدارة النفايات، حيث  االستهالك واإلنتاج المسؤوالن:

ة منها مواد الطاقة البديل ،نتاج مجموعة متنوعة من الموادإليتم معالجة النفايات لتحويلها إلى مدخالت 

النظيفة واأللواح المزدوجة. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة المصرية للتكرير أنظمة تبريد تعمل 

بدائرة مغلقة صديقة للبيئة لتحقق أفضل استخدام إلمدادات محدودة من المياه، والتي يتم إعادة 

من مشروعات  ددع ذم الشركة بتنفيتبريد. كما تقواستخدامها بكفاءة في عملية التبريد بمساعدة أبراج ال
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 منها تركيب معدات المراقبة البيئية في مصفاة التكرير التابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول ،التطوير

(CORC) ، وفقًا لالتفاق المبرم بين الشركة المصرية للتكرير وشركة القاهرة. 

 
 

قامت مجموعة القلعة بدمج ممارسات االستدامة وحماية البيئة في عملياتها الرئيسية  العمل المناخي:

تعمل المجموعة على تطبيق وفي هذا الصدد، من خالل تبني العديد من السياسات وإطالق المبادرات. 

نموذج عمل يراعي الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية عبر ضخ استثماراتها في العديد من 

الطاقة، والكهرباء، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، بما في ذلك مشروع  :قطاعات مثلال

ي تعمل في الت الشركة المصرية للتكرير، وشركة نايل لوجيستيكس، باإلضافة إلى شركة طاقة باور

س ار االحتبا، وقعت شركة القلعة على تعهد يهدف إلى الحد من آثعالوة على ذلكمشروعات الطاقة الشمسية. 

ن يالحراري، والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي خال  من االنبعاثات الكربونية. وتجدر اإلشارة إلى أن من ب

التي تعد أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع  ،شركة طاقة عربية ااستثمارات مجموعة القلعة أيضً 

كبر أسوان، وهو أمحافظة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية ب الغاز بمصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين

بعاثات انفي منع مشروعها حيث من المتوقع أن يساهم  ؛مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم

ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ومن ناحية أخرى، يساهم مشروع الشركة المصرية  78 تصل إلى

 .ألف طن سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الهواء 186حوالي تبلغ للتكرير في منع انبعاثات 

 
 

الشراكات وتعتبرها ا بأهمية إقامة ا راسخً تؤمن شركة القلعة إيمانً  عقد الشراكات لتحقيق األهداف:

المحرك الرئيسي لعملية التغيير، لذلك تتعاون شركة القلعة وشركاتها التابعة مع مجموعة كبيرة 

ومراقبة التقدم، مما يعمل  تي تساعد في وضع معايير المساءلةومتنوعة من المنظمات المجتمعية ال

عدد من المنظمات غير الحكومية بدوره على زيادة التأثير. كما تمد شركة القلعة جسور الشراكة مع 

باإلضافة إلى وزارة التعليم المصرية والجامعات المصرية واألجنبية مثل الجامعة األمريكية  ،المحلية

 ) بالقاهرة وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

AASTMT)  دد من باحثي عومعهد دون بوسكو وغيرها، التي يدرس فيها وجامعة النيل وجامعة عين شمس

 المجموعة. 
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 الخطط المستقبلية 

 

  ةبالمجموعلعاملين اوعي لكبار المديرين بالقطاع لزيادة تنظيم أنشطة تدريبية حول مجاالت االستدامة 

 .بأهداف التنمية المستدامة والشركات التابعة لها

 درة بما يتماشى مع مبا ،وتحديد أهداف قائمة على العلم على مستوى المجموعة وضع خطة لمعايير تغير المناخ

 (.SBTIاألهداف القائمة على العلم )

  لى معايير الصحة والسالمة والبيئة ع أعلى تطبيق علىتقييم السياسات الحالية والعمل مع الشركات التابعة

 مستوى المجموعة.

 ونية في المشروعات االستثمارية للشركة.استكشاف طرق جديدة لتقليل البصمة الكرب 

 .إجراء المقارنة المعيارية واستمرار إصدار تقارير االستدامة طواعية إلبراز حجم التقدم الذي تم تحقيقه 

 لضمان  ؛نضمام للمؤسسات العالمية والوكاالت المعنية بإصدار التقاريرالدولية، واال الحصول على الشهادات

 االمتثال ألفضل الممارسات الدولية في جميع القطاعات.

 الشركات التابعة لدمج وتأصيل معايير  مراجعة كافة السياسات والممارسات القائمة وتعزيز الجهود مع مختلف

 والحوكمة بكافة عملياتها. الصحة والسالمة وحماية البيئة

 البيئية واالجتماعية والحوكمة، بصورة  عزيز المعاييرمواصلة تحديث هيكل متابعة وإعداد التقارير حول ت

لى صعيد ع بالبيانات القابلة للتحليل وبالتالي تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس األداء تساهم في تزويد الشركة

 في جميع المشروعات القائمة والمرتقبة. كفاءة استهالك الموارد واألنشطة اإلنتاجية وإدارة المخلفات،

  االجتماعية والبيئية والعمالة المحتملة، جميع الشركات التابعة في تحسين كفاءة إدارة المخاطراستمرار 

 لصلة.ا تحقيق القيمة المشتركة لكافة األطراف وتطبيق أحدث الممارسات ذات وتوظيف الفرص المتاحة في

 ات القائمة والمحتملة بممارسالتابعة  التأكد بصفة مستمرة من التزام كافة األطراف ذات الصلة باالستثمارات

 كاملة. االستدامة السليمة والفعالة بصورة

 والمعايير الدولية المتعلقة بالصحة المراجعة المستمرة للسياسات الداخلية لضمان تبني أفضل الممارسات 

 مة والعمالة والحوكمة والبيئة.والسال

 ق اإلدارة لتزويد فري -بحسب الحاجة  - لشركةقديم البرامج التدريبية المتخصصة بالقطاعات التي تعمل بها ا

 ها.ل التابعة بالعلوم والمعارف ذات الصلة باالستدامة وأهداف األمم المتحدة العليا بشركة القلعة وشركاتها

 بصورة تدريجية بجميع األنشطة التشغيلية  دعم المستويات اإلدارية بأحدث الوسائل لدمج ممارسات االستدامة

 األداء. معايير تقييموتضمينها في 

 ،ومواصلة إعداد التقارير الدورية لمتابعة  وضع أهداف تقليص البصمة الكربونية في مقدمة أولويات الشركة

 الشركة على صعيد االستدامة، بصورة تطوعية. اإلنجازات التي تحرزها

 ي جميعونية واعتمادها فاالنبعاثات الكرب االستمرار في دراسة واستكشاف أحدث الوسائل المساهمة في تقليص 

 . 2030للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام  االستثمارات التابعة سعيًا

 علمية يمكن التحقق من نتائجها، وفقًا  وضع خطة مرجعية لتقييم التغير المناخي، سعيًا إلى صياغة أهداف

 التي تتبناها الشركة.“ ” SBTI لمبادرة األهداف المستندة إلى العلم

 الشراكات االستراتيجية مع المنظمات  مواصلة الجهود الرامية للحصول على شهادات االعتماد الدولية وإقامة

 عمل بهات لضمان االمتثال إلى أفضل الممارسات الدولية في جميع القطاعات التي الدولية ووكاالت التصنيف

 الشركة.
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 التوصيات المقدمة 
 

بمهام اإلشراف على األسواق المالية غير المصرفية، يقع على كاهل الهيئة العامة  ضطالعهااباإلضافة إلى 

 للرقابة المالية مسؤولية العمل على:

 

 حماية األسواق المالية غير المصرفية لمقاومة الصدمات.  -

 ضمان استقرار هذه األسواق.  -

 العمل على تطوير األسواق المالية غير المصرفية، ووضع رؤية استراتيجية لتحفيز نموها.  -
 

 هيئة على عاتقهاالوفي هذه الصدد، تعمل استراتيجية الهيئة ومحورها على تحقيق هذه األهداف، كما اتخذت 

ابتة لحل ث ضي قدًما بخطىً مسؤولية أخرى تتمثل في تقديم مفاهيم جديدة عن القطاع المالي غير المصرفي والم

متكامل، في ر ضأخلبناء قطاع لى المستقبل بعين المبصر الواثق تنظر الهيئة إكما العديد من القضايا الشائكة. 

توفر مجموعة  ،ضوء ظهور الحاجة الملحة إلى تحويل األسواق المالية غير المصرفية إلى أسواق مستدامة

 انافسيتها. ولتحقيق هذلدعم استمراريتها والحفاظ على ت ؛متنوعة من الخدمات المالية المستدامة والخضراء

نمية لتتماشي مع متطلبات الت ؛استمرار العمل الدؤوب لتطوير األسواق المالية غير المصرفية يتوجب، الهدف

 ق جديدة وتوفير خيارات الشراكة خارج السوق المحلية.من خالل فتح أسوا ،على الصعيدين اإلقليمي والدولي
 

علومات، على الم مبنيةتها، تتخذ الهيئة إجراءات فعالة اوإدراًكا منها لألهمية القصوى للتنمية المستدامة وممارس

وتنظم حمالت توعية لتعزيز االنتقال التدريجي إلى سوق تمويل مستدام، وهو ما يمثل ضرورة ال غنى عنها 

 عجلة االقتصاد األخضر وتحقيق تكامله خالل الفترة القادمة. لدفع
 

ددًا من ع ربع المذكورة أعاله، تقدم الهيئةالضوء على دراسات الحالة الخاصة بالشركات األتم تسليط وبعد أن 

 نماذج أعمال مستدامة بصورة كاملة. التعليقات والتوصيات لدعم انتقال هذه الشركات إلى تبني 
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 تحتاج هذه الشركات إلى العمل على ما يلي: ولتحقيق هذا الهدف، 
 

لمفهومين اتستخدم  د من الشركاتالتمييز بين مفهوم االستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات؛ ألن العدي -

مما يمثل  الستدامة،اسؤولية المجتمعية هي استراتيجية الخيرية وبرامج الم أنشطتهابصورة متبادلة، وتعتبر 

 لمعنى االستدامة كمفهوم اقتصادي رئيسي. اا محدودً فهمً 

كات الجتماعية وحوكمة الشرالبيئية وا التأكيد على أهمية تبني إصدار التقارير المعنية بممارسات الحوكمة -

حيث ال تتبنى غالبية الشركات معايير إعداد هذه التقارير طواعية  ؛ة واالمتثال لها في الوقت الحاليطواعي

صغيًرا من تقاريرها السنوية لتناول مجاالت االستدامة أو المسؤولية المجتمعية. باإلضافة إلى  اجزءً وتخصص 

بها )على  ةذلك، ال تأخذ العديد من الشركات المعايير الدولية في االعتبار أثناء إعداد تقارير االستدامة الخاص

 . (GRIسبيل المثال، المبادرة العالمية للتقارير 

ب وتقديمها، بجانالنظر في تصميم الخدمات المالية الخضراء والمستدامة إعادة يجب حث هذه الشركات على  -

 ستثمار المسؤول عند إدارة محافظها االستثمارية.الاعتماد سياسات ا
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 أهمية تيسير ممارسات االستدامة وتعميمها وجراءات اإلدعوة إلى العمل واتخاذ 

 

هذه  ، وتؤمن الهيئة بأهمية دورلالستدامة فعالةالضوء على أربع شركات لديها أجندة  اإلصدارسلط هذا 

 في تبني مفاهيم االستدامة. لتصبح رائدةالشركات 
 

لتحذو حذو الشركات المذكورة في  ؛اإلصداروتشجع الهيئة الشركات األخرى على استكشاف محتويات هذا 

التغيير والتقدم وتطبيق ممارسات  إحداثرائد في  صبح لها دوروالعمل على أن يتبني أنشطة االستدامة، 

تعمل فيه، ولكن أيًضا من أجل الصالح العام للدولة واالقتصاد  الذيالسوق  لصالحليس فقط  ،االستدامة

 والمجتمع.
 

ً عاًما  2020يكن  ولم العمل على ضرورة  إطار. وفي عالمناا غير معالم عالميً  وباءً تفشي  شهدالذي و ،عاديا

، تشجع الهيئة الشركات على تبني المزيد من المرونة واالستجابة السريعة، وأن ةمتوقعالغير العوائق مواجهة 

يدفع والتغلب على جميع العوائق على المدى الطويل. و ،يكون لديها رؤية استباقية مستقبلية للحفاظ على بقائها

كورونا الشركات إلى إعادة النظر في نماذج أعمالها المستدامة التي لديها القدرة الكافية على أزمة عالم ما بعد 

 التغيرات المفاجئة.التعامل مع باألسواق و لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة ؛فالتكي
 

 من خالل: وتعميمها بمؤسساتهامارسات االستدامة ويمكن للشركات تبني م

 تبني إدارة األزمات والمخاطر والتغيير -

 تسريع التحول الرقمي وإدارة البيانات -

 تبني المنهج الثالثي المعايير )االقتصادي والبيئي واالجتماعي( -

 2030التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  -

 قياس األثر -

 اإلفصاح وتقديم التقارير -

 تعميم المسئولية المجتمعية -

 رقمنة االتصاالت والعمل عن بعد -

 اإلدارة المستدامة للموارد -

 تضمين مخاطر تغير المناخ -

 الخدمات المالية الشمولية -

 دمج األدوات المالية الرقمية وتوفير الخدمات المالية الرقمية -

 واالستثمارات المسئولةإتاحة التمويل األخضر  -

 تكوين الشراكات -

 مناصرة االستدامة والعمل التطوعي -
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ية غير المصرفية في الشركات العاملة باألسواق المالعلى من يرغب من و

ممارسات االستدامة، يرجى االنضمام إلى مبادرة برنامج ل أن يكون لديه

 التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية الدعم الفني التي أطلقها قسم

(Sustainability Help Desk Initiative). 

 
 sustainable.development@fra.gov.egالتواصل عبر البريد االلكتروني: 

 

 خالص الشكر،،
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