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في يناير 2020، في بداية انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، كان بنك اإلسكندرية من بين الكيانات 
األولى في مصر التي شرعت في خطة لالستجابة لتفشي الوباء الدولي. تضمنت هذه الخطة تفعيل كافة أدوات 

المراقبة وجمع المعلومات عن الفيروس وكل آثاره المحتملة. في فبراير 2020، انتقل البنك من وضع »المراقبة« إلى 
وضع »التنبيه«، حيث قام بفحص مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التعقيم وبائعي معدات الحماية الشخصية 

لتزويد شبكة واسعة من الفروع وأكثر من 4000 موظف بجميع األدوات والتدابير التي تمكن وعمليات سلسة.

عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية )WHO( أن COVID-19 جائحة عالمية، انتقل بنك اإلسكندرية بسرعة إلى وضع 
»الطوارئ«، مما أدى إلى إطالق »لجنة إدارة األزمات« )CGC( للمتابعة في الوقت المناسب آلخر تطورات األزمة 

الصحية وضمان اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة موظفي بنك االسكندرية كأولوية، مع ضمان أقصى قدر ممكن 
من استمرارية األعمال ورضا العمالء.

لقد كان دورCGC محورًيا في ضمان نهج بنك اإلسكندرية الديناميكي تجاه الوضع المتطور باالستمرار محلًيا وعالمًيا، 
باإلضافة إلى ضمان أن تظل معايير سالمة العمالء والموظفين متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية ومواصلة 

دعمها بالكامل من قبل البنك األم انتزيا سان باولو لبنك اإلسكندرية،.

كما يستمر البنك بنشر إرشادات توعية سلوكية إرشادات سلوكية توعوية واضحة في جميع فروعه ويطلب من جميع 
عمالئه وموظفيه االستمرار في التعاون وااللتزام بهذه التعليمات الوقائية من أجل سالمة سالمة الجميع وذلك 

تماشيا. تماشيًا مع الجهود الوطنية وكذلك تعليمات البنك المركزي المصري )CBE(، وفيما يلي اإلجراءات الرئيسية 
المتخذة لحماية ودعم شعبنا والمجتمعات التي نعمل فيها وكذلك عمالئنا.
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خطة استمرارية العمل لدينا
منــذ منتصــف مــارس 2020، أطلــق بنــك اإلســكندرية خطــة اســتمرارية األعمــال علــى أســاس ثالثــة مســارات عمــل مــع 
مهــام وأدوار ومســؤوليات محــددة. لقــد مكنــت هــذه الخطــة البنــك مــن التعامــل مــع الوضــع الناشــئ بكفــاءة، والتواصــل 
مــع أصحــاب المصلحــة بشــفافية، والتنســيق مــع جميــع الوظائــف الداخليــة بفعاليــة، وإدارة جميــع المتعهديــن الخارجييــن 

والهيئــات التنظيميــة بمهنيــة.

المراقبة والتواصل

منــذ 18 مــارس، تــم تنظيــم اجتماعــات CGC علــى أســاس منتظــم لمراجعــة الوضــع علــى المســتوى الوطنــي، ومشــاركة 
المعلومــات، ومراجعــة التدابيــر المطبقــة، واالتفــاق علــى القــرارات الالزمــة والخطــوات التاليــة.

المراقبــة المســتمرة لتفشــي الفيــروس العالمــي والتطــورات المحليــة واألحــداث الداخليــة باإلضافــة إلــى االتصــاالت   
الداخليــة المنتظمــة مــع جميــع موظفــي البنــك لتقديــم تحديثــات حــول آخــر المســتجدات الصحيــة وإجــراءات الســالمة 
واجبــة التطبيــق والمحافظــة عليهــا فــي مــكان العمــل وكذلــك تفعيــل إمكانيــة تعديــل خطــط االســتمرارية الداخليــة 

بشــكل مســتمر.

 COVID-19 التطبيــق الصــارم لجميــع اللوائــح والتعليمــات الواجبــة مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري والمتعلقــة بـــ  
لدعــم العمــالء خــالل هــذه المرحلــة الحرجــة، بمــا فــي ذلــك تأجيــل أقســاط القــروض وإلغــاء رســوم التحويــل ومصاريف 

الســحب مــن ماكينــات الصــراف االلــي.

وضــع إســتراتيجية واضحــة تفــرض إرشــادات صارمــة للحجــر الصحــي علــى جميــع الموظفيــن الذيــن كانــوا علــى اتصــال   
كانــت نتيجــة فحصهــم إيجابيــة. وذلــك لضمــان حمايــة الموظفيــن والعمــالء مــن األفــراد المحتمــل إصابتهــم.

مراقبة منهجية للعواقب االجتماعية والسياسية لألزمة بالنسبة للبنك وكذلك لجميع أصحاب المصالح لدينا.  

الصحة والنظافة

يحافــظ البنــك علــى عمليــات التطهيــر الموحــدة لجميــع فروعــه يومًيــا، وفًقــا لمعاييــر وزارة 
الصحــة باإلضافــة إلــى تطبيــق تقنيــة النانــو أيًضــا، لضمــان أعلــى مســتوى مــن 

إزالــة التلــوث.

ــة  ــي بنــك اإلســكندرية مــن خــالل عملي ــع الفــروع ومبان ــة جمي تمــت تغطي  
الهــواء  الفيــروس عبــر  انتشــار  النانــو، ممــا يمنــع  تطهيــر باســتخدام تقنيــة 

واألســطح لمــدة عــام واحــد.

الموظفيــن وكذلــك  ليســتخدمها  الفــروع  التعقيــم فــي جميــع  تتوفــر مــواد   
العمــالء قبــل دخــول الفــرع، باإلضافــة إلــى توزيــع آالف األقنعــة علــى العمــالء 
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فــي األوقــات التــي كان مــن الصعــب فيهــا العثــور علــى 
أقنعــة فــي الســوق. ونواصــل تقديــم األقنعــة علــى 

أســاس اســتثنائي.

يرتــدي جميــع الموظفيــن أقنعــة الوجــه أثنــاء تواجدهــم   
لإلجــراءات  واســتكماال  البنــك.  مبانــي  وجميــع  فــي 
الوجــه  واقيــات  توزيــع  يتــم  اإلضافيــة،  االحترازيــة 
الرئيســية. والمراكــز  الفــروع  جميــع  فــي  للموظفيــن 

للتاريــخ  مراجعــة  البنــك  فــي  الطبيــة  الوحــدة  أجــرت   
الطبــي لجميــع الموظفيــن لتحديــد المصابيــن بأمــراض 
مزمنــة وحــاالت صحيــة خطيــرة أخــرى تجعلهــم عرضــة 

بشــكل خــاص لـــ COVID-19. وقــد أدت المراجعــة إلــى الســماح للموظفيــن المحدديــن بالعمــل عــن ُبعــد مــن منازلهم 
ــب كامــل. بأمــان مــع اســتحقاق رات

حتــى اآلن، تــم إجــراء أكثــر مــن 600 اختبــار لموظفــي بنــك اإلســكندرية المخالطيــن / تــم االشــتباه فــي حالتهــم، مــع   
مالحظــة أن جميــع الحــاالت اإليجابيــة أجــرت أكثــر مــن اختبــار PCR لضمــان أنهــا ســلبية قبــل اســتئناف العمــل مــن 

المكتــب.

قــام البنــك بتغطيــة جميــع المصاريــف الطبيــة المتراكمــة بســبب الحــاالت اإليجابيــة، كمــا تــم توفيــر االجــازات   
المرضيــة مــع صــرف مســتحقات الراتــب الكامــل. عــالوة علــى ذلــك، تــم نشــر اســتبيان بيــن الموظفيــن المصابيــن 
بفيــروس كورونــا لتقييــم وجمــع مالحظاتهــم حــول الدعــم المقــدم مــن البنــك أثنــاء عزلهــم وعالجهــم وذلــك مــن أجــل 

ــم. ــم أفضــل دعــم ممكــن وبشــكل دائ ضمــان تقدي

 PCR قــام البنــك بترتيــب حافلــة متنقلــة مكيفــة الهــواء حيــث يتــم تحديــد موعــد للحــاالت المشــتبه بهــا إلجــراء تقريــر  
مــن أجــل تقليــل مخاطــر العــدوى فــي حالــة الحالــة الســلبية.

ــا  ــر 2020 أطلقن ــة لصحــة الموظفيــن وســالمتهم، فــي نوفمب ــة ممكن ــر أقصــى حماي ــا لشــركتنا األم ولتوفي انعكاًس  
حملــة مجانيــة للتطعيــم ضــد اإلنفلونــزا لجميــع الموظفيــن مصحوبــة بخطــة اتصــال منظمــة لمراكــز التوزيــع المتاحــة 

للقــاح عبــر المحافظــات.

تخفيف األثر على النشاط

تــم تطبيــق حلــول متنوعــة علــى كل وظيفــة حســب طبيعــة عملهــا ومتطلبــات عملهــا. تشــمل هــذه الحلــول العمــل الذكــي 
ــة لبنــك  ــة الرقمي ــى تحســينات الخدمــات المصرفي ــاوب باإلضافــة إل واســتراتيجيات النقــل وتقســيم الفــرق وخطــط التن

اإلســكندرية لضمــان التباعــد االجتماعــي واســتمرارية األعمــال فــي جميــع األوقــات.

تم عقد جميع االجتماعات عن بعد باستخدام تقنية الفيديو االجتماعات االفتراضية، كلما أمكن ذلك.  
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اســتفاد أكثــر مــن 72٪ موظفــي بنــك اإلســكندرية مــن إجــراءات العمــل الذكيــة مــن موظفــي المركــز الرئيســي لضمــان   
ســالمتهم واســتمرارية األعمــال.

تــم تخفيــض عــدد الموظفيــن فــي الموقــع تدريجًيــا ليصــل إلــى 20٪ فــي المكاتــب الرئيســية. فــي بدايــة ســبتمبر 2020،   
ارتفعــت هــذه النســبة لتصــل إلــى 50٪ بينمــا تــم تخفيضهــا إلــى 35٪ مــرة أخــرى فــي منتصــف نوفمبــر 2020.

ــة إغــالق الفــرع، ســيكون أقــرب فــرع  ــع الفــروع. فــي حال ــم إعــداد خطــط اســتمرارية األعمــال وتطبيقهــا علــى جمي ت  
جغرافًيــا بمثابــة الفــرع بديــل لــه. يتــم اتخــاذ القــرارات ومراجعتهــا مــن قبــل CGC بشــكل مســتمر.

ــد  ــروع، والتباع ــارج الف ــوس خ ــة جل ــر منطق ــك توفي ــروع، بمــا فــي ذل ــراءات الســالمة فــي الف ــع إج ــق جمي ــم تطبي ت  
االجتماعــي داخــل الفــروع، والتأكــد مــن ارتــداء جميــع العمــالء األقنعــة فــي الفــروع فــي جميــع األوقــات.

تــم تشــجيع اســتخدام القنــوات الرقميــة لتقليــل عــدد العمــالء فــي   
الفــروع طــوال العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك إجــراء تحســينات 
ــة لبنــك اإلســكندرية وضمــان  ــة الرقمي ــى الخدمــات المصرفي عل

ــة. ــوات اآللي ــا القن ــي تقدمه ــة الت الخدمــات المرضي
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ُعــــــمـــــــالئنــــا
بتأجيــل  المصــري  المركــزي  البنــك  لتعليمــات  فوريــة  اســتجابة 
أقســاط القــروض لمــدة ســتة أشــهر، المبلــغ عنهــا لجميــع البنــوك 
العاملــة فــي مصــر، وفــي محاولــة لحمايــة جــودة محفظــة البنــك 
عــن  بمســؤوليتنا  المســاس  دون  التجميــد  فتــرة  انتهــاء  بعــد 
 ،COVID-19 ــروس ــة العمــالء خــالل االنتشــار العالمــي لفي حماي
ــم تشــكيل مجموعــات عمــل بشــكل مشــترك مــن قبــل قســم  ت
الحلــول  وتقديــم  الوضــع  لمراقبــة  االعمــال  قطــاع  المخاطــر 
للعمــالء الذيــن واجهــوا صعوبــات ماليــة. يتــم توزيــع هــذه الحلــول 
بيــن القنــوات المختلفــة ليتــم تطبيقهــا بشــكل مناســب للعمــالء 

المعنييــن.

وبالتــوازي مــع ذلــك، قمنــا بتنفيــذ العديــد مــن الخطــوات لتغطيــة محفظة البنك بشــكل اســتباقي واالســتعداد ألي تغييرات 
غيــر متوقعــة فــي الســوق والتــي قــد تؤثــر علــى اســتثمارات العمــالء والمســاهمين داخــل البنــك. نفــذ بنــك اإلســكندرية 
بشــكل اســتباقي إرشــادات وعالمــات التباعــد المــادي اإللزامــي فــي فروعــه، باإلضافــة إلــى تعييــن مناطــق جلــوس مؤهلــة 

وتزويــد العمــالء بصفحــة مخصصــة علــى www.alexbank.com، لتوثيــق جميــع تدابيــر الســالمة الالزمــة للعمــالء.

العـــمـــــالء من األفــــراد

وفًقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري، فتــم تقديــم خيــار تأجيــل األقســاط   
لجميــع أنــواع القــروض التــي تســمح بتعديــالت األقســاط والمــدة بســبب 
األحــداث ذات الصلــة بـــ COVID-19 لمــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر، بينمــا تــم 

ــة. ــات المقدم ــى بعــض الخدم ــن الرســوم عل ــازل ع التن

ــا بتســهيل إجــراءات إصــدار  ــن، قمن ــق بالمنتجــات المتعلقــة بالتأمي فيمــا يتعل  
الوثائــق ذات الصلــة بمنتــج التأميــن علــى الحيــاة »حصــاد«، ممــا يتيــح للعمــالء 

ــة. االســتفادة مــن حزمــة خدمــات معجل

مــن  بإدخــال سلســلة  قمنــا  المصــري،  المركــزي  البنــك  لتعليمــات  تنفيــذا   
التحســينات للترويــج لخدماتنــا المصرفيــة الرقميــة، والتــي تــم بلورتهــا فــي 
المصرفيــة  بالخدمــات  المرتبطــة  الرســوم  عــن  التنــازل  خــالل  مــن  البدايــة 

والتحويــل. االشــتراك  رســوم  جميــع  عــن  التنــازل  وأبرزهــا  الرقميــة، 

لقــد جعلنــا عمليــة التســجيل المصرفــي الرقمــي أســهل وأســرع وأكثــر أماًنــا مــن   
خــالل مركــز االتصــال الخــاص بنــا. وحالًيــا نعمــل أيًضــا علــى جعــل ذلــك ممكًنــا 
ــارة العمــالء للفــروع.  ــي الحــد مــن زي ــت، ممــا ادي ال ــى اإلنترن ــا عل ــر موقعن عب
وقــد امتــد األمــر نفســه ليشــمل تفعيــل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 

المحمــول وتطبيقــات O-Key علــى التوالــي.

http://www.alexbank.com
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بجانــب ذلــك، قمنــا بتكثيــف حمــالت التوعويــة للترويــج عــن خدماتنــا المصرفيــة الرقميــة المتاحــة لعمالئنــا وذلــك   
مــن خــالل نشــر أدلــة المســتخدم لتوجيــه العمــالء حــول كيفيــة تنفيــذ المعامــالت المطلوبــة إلكترونًيــا و يتــم تــداول 
هــذه الحمــالت بشــكل مســتمر مــن خــالل الرســائل النصيــة القصيــرة ومنصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة ببنــك 

االســكندرية.

المـــشـــروعات متناهيــــة الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة والشــــركات

ــواع القــروض  ــع أن ــى 6 أشــهر لجمي ــل األقســاط لمــدة تصــل إل ــك المركــزي المصــري لتأجي ــادرة البن ــق مب ــم تطبي ت  
ــر  ــزي للقطــاع متناهــي الصغ ــك المرك ــرد إدراج البن ــل. وبمج ــادرة التأجي ــة مب ــن رفضــوا صراح باســتثناء العمــالء الذي

أيًضــا، تــم تمديــد اإلعفــاء ليشــمل القــروض الصغيــرة عنــد الطلــب.

وتماشــيًا مــع تعليمــات البنــك المركــزي المصــري بشــأن التعليمــات ذات الصلــة بنهايــة فتــرة الســتة أشــهر، نقــوم   
ــا بتقييــم قــدرة العمــالء علــى الوفــاء بالتزاماتهــم وعنــد الحاجــة نقــوم بتمديــد / توزيــع المدفوعــات المســتحقة  حالًي

ــب المخاطــر فــي هــذا الخصــوص. ــة وتجن ــة المتوقع ــات النقدي ــة التدفق لتلبي

بالنســبة الــى قطــاع المتناهــي الصغــر، وبجانــب مبــادرة البنــك المركــزي المصــري، قمنــا بتصميــم مخطــط خــاص   
لتأجيــل أقســاط القــرض بنــاًء علــى معــدل أقــل مطبــق أثنــاء التأجيــل، والــذي يتــم دفعــه اثنــاء فتــرة التأجيــل، ممــا أتــاح 
للعمــالء االحتفــاظ بمبلــغ القســط األصلــي بعــد فتــرة التأجيــل ويهــدف هــذا الحــل بشــكل خــاص إلــى تخفيــف عــبء 

الفائــدة الرأســمالية علــى العمــالء.

ــك  ــادرات البن ــل فــي إطــار كل مــن مب ــار التأجي ــر اســتفادوا مــن خي ــل متناهــي الصغ ــي 42٪ مــن عمــالء التموي حوال  
المركــزي المصــري، واالختيــار بحريــة مــن بيــن الخياريــن المتاحيــن.

اســتفاد حوالــي 70٪ مــن إجمالــي عمــالء المؤسســات المتوســطة مــن مبــادرة تأجيــل القــرض التــي أطلقهــا البنــك   
المركــزي المصــري.
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المجتمـــعــــات التي نعمـــل فيهــــــا
ــك  ــادئ العمــل ببن ــم ومب ــاق قي ــه فــي ميث ــة المســؤولة وكمــا هــو منصــوص علي ــادئ المصرفي تماشــًيا مــع المب  
اإلســكندرية، يظــل البنــك ملتزًمــا، إن لــم يكــن أكثــر مــن ذي قبــل، بدعــم التقــدم االجتماعــي والتقــدم االقتصــادي 
للدولــة التــي يعمــل بهــا خــالل أزمــة COVID-19. وبنــاًء على ذلك، وتماشــيًا مــع جهود الحكومة المصريــة والتوجيهات 
التنظيميــة، تدخلنــا وتضاممنــا لتقديــم حزمــة إغاثــة شــاملة مــن COVID-19 ألكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص حتــى 

.COVID-19 اآلن تمكنــا مــن التأثيــر علــى حيــاة 86,468 فــرًدا تأثــروا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بتفشــي

لتوجيــه األشــخاص الذيــن يخدمهــم البنــك والمجتمعــات التــي ينشــط فيهــا بأمــان فــي حقبــة مــا بعــد الجائحــة، أعــاد   
مكتــب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة توجيــه حوالــي 11 مليــون جنيــه مصــري مــن ميزانيتــه 

.COVID-19 نحــو حزمــة إغاثــة شــاملة للفئــات األكثــر ضعفــًا والمعرضــة للخطــر. عواقــب أزمــة

نجــح البنــك فــي التأثيــر علــى حيــاة آالف األشــخاص كجــزء مــن االســتجابة للطــوارئ فــي جميــع المحافظــات الســبع   
ــة. ــر حكومي ــن ومنظمــات غي ــة شــركاء منفذي ــة مــع ثماني والعشــرين بفضــل شــراكتنا العميق

كان الدعــم المقــدم فــي شــكل 20,000 صنــدوق طعــام، وســتة أجهــزة تنفــس طبيــة، وخلــق وعــي حيــوي، وفــرص   
مبيعــات وتســويق لعشــرات المنظمــات غيــر الحكوميــة وآالف الحرفييــن والنســاء مــن خــالل تأميــن الوصــول إلــى 
الســوق الرقميــة لشــبكتنا مــن الحرفييــن فــي شــكل » إطــالق شــركة إبــداع مــن مصــر علــى متجــر »Jumia« اإللكترونــي.

فرصــة دعــم مباشــر مقدمــة لجميــع الموظفيــن فــي شــكل إصــدار الموظــف لتحــدي »فعــل الخيــر« مــع بنــك الطعــام   
المصــري. علــى الرغــم مــن األزمــات، فــإن التزامنــا بالحفــاظ علــى االمتثــال »لقواعــد التبرعــات فــي بنــك اإلســكندرية« 

يظــل ســارًيا، ممــا يضمــن إدارة التبرعــات بشــكل مناســب وشــفاف وفعــال.

كمــا ســاهم البنــك بمبلــغ مالئــم فــي حملــة جمــع األمــوال التــي يقودهــا اتحــاد بنــوك مصربالتنســيق مــع البنــك   
المصــري. المركــزي 

١١ مليون
جنيه مصري لتخفيف األعباء

٢٧
محافظة

شــــركـــاء منــفــذين
ومنظمات غير حكومية

 ٨٦,٤٦٨ 
شــــــخـــــــص

٦
أجهزة تنفس صناعي

٢٠,٠٠٠
صندوق مواد الغذائية
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الــــشـــركــــــــة األم

تعتبــر مجموعــة انتيــزا ســان باولــو بمثابــة المثــال الــذي نقتــدي بــه فيمــا يتعلــق بمواجهــة األوضــاع الصحيــة الطارئــة وتقديم 
الدعــم الــالزم لألســر والشــركات وال تــزال المجموعــة حريصــة علــى االلتــزام بمســئولياتها تجــاه المجتمــع واالقتصــاد 

.COVID-19 الحقيقــي اللذيــن تأثــرا بأزمــة

كانــت اســتجابة المجموعــة ســريعة لجائحــة فيــروس كورونــا، كمــا كانــت أول بنــك فــي إيطاليــا يؤجــل ســداد أقســاط 
للقــروض العقاريــة والقــروض األخــرى الممنوحــة لألســر والشــركات.

وبذلــك نكــون قــد ألقينــا الضــوء علــى كافــة المبــادرات التــي أطلقتهــا مجموعــة انتيــزا ســان باولــو - ســواء الكبيــرة أو 
ــا منهــا بدورهــا فــي مســاندة العامليــن والعمــالء، ودعــم  الصغيــرة- مــن أجــل التصــدي ألزمــة COVID-19، وذلــك ايمان

المجتمــع واالقتصــاد الحقيقــي، وضمــان اســتمرارية النشــاط:

https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/COVID-19-initiatives
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