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 (ESGסביבה, חברה וממשל ) דוח 

 

 (ESGלהלן  – Environmental, Social and Governanceפעילויות בתחומי סביבה, חברה וממשל )

תפיסת עולם המביאה להצלחה עסקית, תוך פעילויות בתחומי סביבה, חברה וממשל משקפות  .1

גיד הבנקאי. בקבלת ההחלטות של התאושיקולי ממשל חברתיים סביבתיים, הטמעת שיקולים 

י ועל מחזיק ,על החברהעל הסביבה, אימוץ תפיסה זו נועד לייצר יתרון תוך יצירת השפעות חיוביות 

 . ארוכת טווח של המשק (sustainability)קיימות , לטובת ( בתאגיד הבנקאיstakeholdersהעניין )

 

  (ESGדוח סביבה, חברה וממשל )

 בתחומי סביבה, חברהם הנושאים הרלוונטיים לפעולותיו לאותבדוח נפרד תן גילוי יתאגיד בנקאי י .2

  . )תקופת הדיווח( הדוח שהסתיימה במועד שנההבמהלך וממשל 

, לקוחותיומשק, בב כדי לתמוך פעל בשנת הדיווחיראה את האופן שבו התאגיד הבנקאי הדוח  .3

בנושאי  הבנקאיהתאגיד של ליעדים ו לאסטרטגיהעשוי להתייחס ובעובדים שלו, ובקהילה בסביבה, 

לרבות האופן שבו התאגיד הבנקאי שומר על קשר עם מחזיקי עניין , מהותייםסביבה, חברה וממשל 

(stakeholders ובוחן את מידת המהותיות של הנושאים. הדוח יתייחס ) להתפתחויות מהותיות

 :כגוןנושאים משתמש, בהתאגיד הבנקאי למדדים כמותיים עיקריים בהם במהלך השנה, ו

 משבר,בעת משק לשירותים בנקאיים, לרבות השל רחבה בגישה בצמיחה רחבה ומיכה ת .א

 הפחתת החשיפה של המשק לסיכונים מערכתיים,ניהול סיכונים ו .ב

 לאתיקה בעסקים,  מחויבות מחויבות לרמת שירות והגינות גבוהה ללקוחות ו  .ג

 ,ושל מחזיקי עניין אחרים הגנה על פרטיות ואבטחת המידע של הלקוחות .ד

  ,למעורבות בקהילהמחויבות  .ה

  לאיכות הסביבה,מחויבות   .ו

שילוב שיקולים סביבתיים, ו אקלים וסיכוני מעבר,, לרבות סיכוני ניהול סיכונים סביבתיים .ז

 ,בניתוח סיכון אשראיחברתיים ושיקולי ממשל תאגידי 

 ,ציות לחוקים ותקנותמחויבות לתמיכה במימון טרור וו מחויבות למניעת הלבנת הון .ח

 ,מחויבות לקוד אתי וממשל תאגידי חזק .ט

 וסביבת העבודה, עובדיםטיפוח   .י

 .קשר אחראי עם ספקים .יא

ל תאגיד בנקאי לשקול את הצורך לעדכן את הגילוי בתחום זה בהתאם לתקנים ולפרקטיקות גילוי ע .4

  פועל בתחום זה.הוא מובילות של בנקים בעולם, ולתת גילוי לתקנים הרלבנטיים לפיהם 

פות ר בדירקטוריון וייחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון ועל ידי המנהל הכללי. להנחיות נוסדוח יאושה .5

.טו. בהוראות הדיווח לציבור בדבר דוח שנתי של תאגיד 4בנושא זה ראה כללים שנקבעו בסעיף 

 בנקאי.
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