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إخالء مسؤولية
يعّد تقرير االستدامة لعام 2019 ملخًصا لألعمال والعمليات 

الُمستدامة التي أنجزها بنك اإلسكندرية على مدار العام. وفي 
حين أن بنك اإلسكندرية قد بذل كل جهٍد ُمستطاع للتأّكد من 
ِدّقة المعلومات الواردة في المنشور ومصداقيتها، فإن كافة 

المعلومات والجهود الُمشار إليها في ذلك المنشور تخص فترة 
سابقة، واألداء السابق ليس ضماًنا للنتائج المستقبلية. 

جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذا المنشور محفوظة.
 عنوان المقر الرئيسي والمسّجل: 49 قصر النيل، وسط البلد، 

القاهرة، مصر. 
طالع تقرير »نترابط من أجل تمكين الشباب المصري« عبر 

اإلنترنت. اتساًقا مع قيم بنك اإلسكندرية، نرجو منكم مراعاة 
البيئة قبل طباعة هذا التقرير.

ليلى حسني
رئيسة مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة  

laila.hosny@alexbank.com :البريد اإللكتروني
 العنوان: 49 قصر النيل، وسط البلد، القاهرة، مصر

أمينة خليل 
رئيسة وحدة األداء المجتمعي وإعداد التقارير 

مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 
amina.khalil@alexbank.com :البريد اإللكتروني

العنوان: 49 قصر النيل، وسط البلد، القاهرة، مصر 

حقوق الطبع والنشر © 2019 محفوظة لبنك اإلسكندرية
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واحدة من الفتيات التي ترتاد حضانة من الحضانات المنزلية والتي 
تقدم لألطفال تجربة تعليمية واجتماعية متكاملة، وذلك في إطار

مشروع "تمكين"، للتنمية المتكاملة والذي يعمل على عدة محاور 
تنموية لدعم االسر األشد فقرًا بخمسة قرى في إدفو. 
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الصلصال من األدوات التعليمية الهامة في 
"الحضانات المنزلية" بادفو بهدف تنمية 

المهارات التعليمية واالبتكارية لدى األطفال. 
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إن مهّمتنا وجهودنا تنبع من التزامنا 
بالمساهمة في أجندة »رؤية مصر 2030« 

خطاب إلى أصحاب المصلحة1  

ُيسعدنا هذا العام أن نقّدم إليكم خريطتنا ورحلتنا على 
طريق االستدامة في عام 2019، من خالل تقرير االستدامة 

الثالث لبنك اإلسكندرية. ويتمحور تقرير هذا العام حول 
موضوع »نترابط من أجل تمكين الشباب المصري«، إذ 

يرّكز على المبادرات المختلفة التي أطلقها بنك اإلسكندرية، 
بصفته مشارًكا نشًطا على صعيد التغيير اإليجابي في 

مصر خالل العام الماضي. وذلك بالتزامن مع تعزيز قاعدة 
عمالئنا وإمداد أجيال المصريين الجديدة باألدوات الضرورية 

الكتساب الوعي واألمان المالي. ويمكن أن ُيعزى نجاحنا بهذا 
الصدد إلى أولويات االستدامة فضاًل عن الدعم المستمّر 

من جانب شركتنا األم، مجموعة انتيزا سان باولو، التي تظل 
طرًفا ُمشارًكا ونِشًطا على مستوى تعزيز الحوكمة الرامية 

إلى خلق قيمة ُمستدامة.
إن مصَر بلٌد نابٌض بالحياة؛ فهي تنعم بثراء التراث الثقافي 

الذي يعكس ماضيها المجيد. واألهّم من ذلك، هو أن 
أعظم ُذخًرا لمصر َيكمن في سّكانها الشباب، ُمحركي َركب 

الطاقة، والمواهب، واالزدهار. في كل مكان من حولنا، 
ُتشّجعنا جهود الشباب المصريين الساعيين إلى تطوير 

مجتمعاتهم من خالل التكنولوجيا، والفنون، والمساعي 
الريادية. إن الشباب المصريين يعملون على قدٍم وساق - 

أكثر من أي وقٍت مضى - من أجل تحقيق االزدهار للجميع. 
وفي بنك اإلسكندرية، نحن نلتزم ببذل قصارى جهدنا 

- بصفتنا المؤسسية وفي إطار مواطنة الشركات - لدعم 
وتلبية احتياجات الشباب الذين يطالبون بأفضل ما لدى 

مؤسساتهم.
عاًما بعد عام، ُتثِرى الممارسات والمبادرات التجارية المبتكرة 

قدرتنا على خلق قيمة مشتركة، ونلتزم بترسيخ كياننا على 
نهٍج ُمستدام من خالل االتساق مع األهداف االستراتيجية 

م ت  ا
تد ا ا ت  ر ا ا

للعمل واالستدامة. وإننا نحافظ على النمو المستمر 
لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوّسطة ببنك اإلسكندرية 
لدعم المشاريع الريادية الصاعدة التي يقودها الشباب في 

مصر. ونسعى لزيادة الشمول المالي ومحو األّمية المالية، 
ورفع مستويات الوعي البيئي للتركيز على اإلدارة الفّعالة 
للموارد، وتشمل مساعينا تمكين النساء، وإتاحة ِمنّصة 

لِحرفيي مصر، وتعزيز منّصاتنا الرقمية للتواصل بلغة جيل 
على مشارف تغيير تكنولوجي جذري.

ينبثق قرارنا باالنضمام إلى عضوية مبادرة تمويل برنامج 
األمم المتحدة للبيئة - جنًبا إلى جنب مع مجموعتنا 

المصرفية األم إنتيزا سان باولو - من التزامنا بضمان تطوير 
منتجاتنا وخدماتنا لُتلّبي احتياجات المجتمع اآلخذة في 

التعقيد، دون المساس بالبيئة، وذلك مع التأكيد الكامل 
على االلتزام بمبادئ الصيرفة المسؤولة. وكما يبّين هذا 

التقرير، فإننا ُنكّرس جهودنا للتواصل بشفافية مع أصحاب 
المصلحة ببنك اإلسكندرية، بما يتماشى مع معايير المبادرة 

العالمية إلعداد التقارير، وُأطر َعمل االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة.

نعود اآلن إلى صميم هذا التقرير، وهو الشباب المصري 
في صفوف الموّظفين، والشركاء، وأفراد المجتمع ممن 

يعملون بدأٍب من أجل خلق مستقبل أكثر حيوية وازدهاًرا. 
واحتفاًء بالشباب المصري، ها نحن نفخر بتقديم هذا التقرير 

في حقيبة كمبيوتر محمول من ُصنع »البّطة السوداء«، وهو 
مشروع من بنات أفكار رائدة أعمال مصرية مبدعة صاعدة 

ل البالستيك إلى أعمال فنية. ُتحوِّ

دي ي  ا
ا   م ا

زياد بهاء الدين

رئيس مجلس اإلدارة

دانتي كامبيوني

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

1 GRI 102-14 2019 تقرير االستدامة
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يوفر مشروع “الحضانات المنزلية” مساحة آمنة 
لتنشئة لألطفال في إدفو. 
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1. عن هذا التقرير  

إن بنك اإلسكندرية شركة مساهمة مصرية، وهو مؤسسة 
تابعة لمجموعة إنتيزا سان باولو، ويعمل بموجب أحكام 

البنك المركزي المصري وقانون النقد رقم 88 لعام 2003. 
تأسس بنك اإلسكندرية في عام 1957 وأصبحت مجموعة 

إنتيزا سان باولو صاحبة النصيب األكبر من أسهمه في عام 
.2007

إننا ننشر بفخر تقرير االستدامة السنوي الثالث لبنك 
اإلسكندرية تأكيًدا على التزامنا بضمان الرفاه االجتماعي 

والبيئي ألصحاب المصلحة - ال سّيما - على سبيل المثال ال 
الحصر - موّظفينا، وشركائنا، وعمالئنا، والمجتمعات التي 

نعمل بها، ونقّر بدورنا كمؤسسة مالية في خلق حوكمة 
سليمة تعمل بشفافية واستدامة وتضيف قيمة للمجتمع. 

وتماشًيا مع خّطة مجموعة إنتيزا سان باولو )2021-2018(، 
وأهداف التنمية التي انطوت عليها رؤية مصر 2030، نحن 

نتعهد بالنمو على الصعيد المؤسسي وخدمة مجتمعنا دون 
المساس بسالمة البيئة.

وقد ُأعد هذا التقرير تماشًيا مع معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير – ُمكررة في بداية الفقرة ونهايتها لذا تم 
الدمج في مقّدمة الفقرة مع اإلشارة إلى )الخيار األساسي(. 

ويستند ُمحتواه إلى معلومات ُمستقاة من استشارات 
ومقابالت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتقارير داخلية، 
وُنظًما للرصد والمراقبة، والبيانات المالية الُمدّققة الخاّصة 

ببنك اإلسكندرية. 
يغطي هذا التقرير السنة المالية 2019 )اعتباًرا من 1 يناير إلى 

31 ديسمبر 2019(، ويوجُز أنشطة بنك اإلسكندرية الرامية 
إلى خلق قيمة مشتركة على مدار العام. وجدير بالذكر أن 
أية جهود مبذولة خارج إطار هذه الفترة قد ُأشير إليها في 

األقسام ذات الصلة.
ُنشر تقرير االستدامة الثاني لبنك اإلسكندرية بعنوان: »التأثير 

من خالل االبتكار: مرحلة جديدة من النمو المستدام« في 
6 يونيو 2019، ليشمل العام 2018 )اعتباًرا من 1 يناير إلى 31 

ديسمبر 2018( ويشمل الموضوعات الجوهرية التي حددناها 
في عام 2018 بالتزامن مع تسليط الضوء على موضوعات 

جديدة في عام 2019.

وينطوي تقرير االستدامة لهذا العام كذلك على خططنا 
وتطّلعاتنا للتطّورات المستقبلية، بناًء على توّقعات وتنبؤات 

بنك اإلسكندرية ومجموعة إنتيزا سان باولو. قد تشهد 
النتائج الحالية وتطّورها أو األداء المترّتب عليها ُمستقباًل - 
رهًنا للمخاطر أو التحّديات المتوّقعة وغير المتوّقعة - تغّيًرا 

ملحوًظا. 

بينما نواصل التطّور، ُيتيح لنا هذا التقرير إعالم أصحاب 
المصلحة بالتغّيرات، واإلنجازات، والتحّديات التي شهدناها 

طيلة عام 2019، وفي جهِد مواٍز، ومن أجل ضمان الشفافية 
فيما يتعّلق بأدائنا المالي، ننشر بيانات مالية ربع سنوية 

على موقعنا اإللكتروني، إلى جانب تقرير موّحد ينطوي على 
أنشطة بنك اإلسكندرية وبياناته المالية للسنة الُمنقضية، 

على النحو الذي وافق عليه مجلس اإلدارة. 
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محمد بدوي، من فناني مبادرة "إبداع 
من مصر" المتخصصين في حرفة 

إعادة تشكيل خشب النخيل في قنا.
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حدود أهمية الموضوعات4 

1. عن هذا التقرير  

وينطوي تقرير االستدامة لهذا العام كذلك على خططنا 
وتطّلعاتنا للتطّورات المستقبلية، بناًء على توّقعات 

وتنبؤات بنك اإلسكندرية ومجموعة إنتيزا سان باولو. قد 
تشهد النتائج الحالية وتطّورها أو األداء المترّتب عليها 
ُمستقباًل - رهًنا للمخاطر أو التحّديات المتوّقعة وغير 

المتوّقعة - تغّيًرا ملحوًظا. 

بينما نواصل التطّور، ُيتيح لنا هذا التقرير إعالم أصحاب المصلحة بالتغّيرات، واإلنجازات، 
والتحّديات التي شهدناها طيلة عام 2019، وفي جهِد مواٍز، ومن أجل ضمان الشفافية فيما 
يتعّلق بأدائنا المالي، ننشر بيانات مالية ربع سنوية على موقعنا اإللكتروني، إلى جانب تقرير 

موّحد ينطوي على أنشطة بنك اإلسكندرية وبياناته المالية للسنة الُمنقضية، على النحو الذي 
وافق عليه مجلس اإلدارة. 

 قيمة الشركة وقّوتها
 النزاهة في سلوك الشركة

 الخصوصية واألمن
 الشمول المالي واإلقراض الهادف

 األداء االقتصادي والتواجد في السوق
 كفاءة العمل واستمراريته

 األعمال التجارية الزراعية
 التدريب والتطوير

 الرقمنة وإمكانية الوصول
 صحة وسالمة العمالء والموظفين
 التنوع والشمول في أماكن العمل

 االستثمار المستدام
 تنمية وتمكين المجتمع 

 اآلثار البيئية المباشرة
 ممارسات الشراء المستدامة والمسؤولة

 الخصوصية واألمن

الموضوعات الجوهرية لعام 2019

الشكل 1 – فجوة األهمية النسبية للموضوعات 

ليلى حسني
رئيسة مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 

laila.hosny@alexbank.com :البريد اإللكتروني
 العنوان: 49 قصر النيل، وسط البلد، القاهرة، مصر

أمينة خليل 
رئيسة وحدة األداء المجتمعي وإعداد التقارير 

مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 
amina.khalil@alexbank.com :البريد اإللكتروني

 العنوان: 49 قصر النيل، وسط البلد، القاهرة، مصر 
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خارجية

 األداء االقتصادي 
والتواجد في السوق

 ممارسات الشراء 
المستدامة والمسؤولة

 االستثمار المستدام

 األعمال التجارية الزراعية

 صحة وسالمة العمالء 
والموظفين

 الشمول المالي  كفاءة العمل واستمراريته
واإلقراض الهادف

 التدريب والتطوير تنمية وتمكين المجتمع 

 الرقمنة وإمكانية الوصول

 التنوع والشمول 
في أماكن العمل

 اآلثار البيئية المباشرة

 النزاهة في سلوك الشركة
 قيمة الشركة وقّوتها

صورة عن قرب لنهر النيل في سوهاج. 
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إن االنخراط بشفافية مع أصحاب 
المصلحة، الداخليين والخارجيين، هو أمر 
حاسم الستدامتنا ونمونا. لذلك، يستقّر 

 Communityship نهج مجتمع المؤسسة
الخاص ببنك اإلسكندرية في صميم كل 

قرار نتخذه، إذ ُيعدُّ مجتمع المؤسسة جزًءا 
ال يتجزأ من نهجنا المّتبع لتسيير العمل

3.1

إشراك أصحاب المصلحة5   

من أجل جمع آراء أصحاب المصلحة 
الداخليين؛ إذ أجرينا أربعة ورش عمل 

حول الموضوعات التالية: )1( رأس 
المال البشري ورضا العمالء، )2( 
األداء البيئي وممارسات سلسلة 
التوريد، )3( خلق قيمة مشتركة 
واستثمارات اجتماعية، )4( نهج 
االستدامة واألداء االقتصادي 

الشاملين. وقد أتاحت لنا ورش 
العمل هذه االّطالع على رؤى 

متعّمقة بشأن مكانتنا الحالية، 
ومقصدنا، والتوصيات الرامية إلى 
ترسيخ تكامل أكثر فعالية لمبادئ 

االستدامة عبر عملياتنا. 

.1.2.3
أجرينا مسًحا يشمل أصحاب 

المصلحة الخارجيين لبنك 
اإلسكندرية لمعرفة رؤاهم حول 

نهج االستدامة المُتبع لدينا، 
فضاًل عن توصياتهم لتحسين 

الممارسة والتواصل.

للسنة الثالثة على التوالي، وكجزء 
من جهودنا الرامية إلى اإلبقاء 

على قنوات اتصال واضحة مع 
جميع أصحاب المصلحة، وفي 

ضوء دعمنا لالستدامة في مصر، 
نّظمنا مؤتمًرا سنوًيا للمسؤولية 
االجتماعية للشركات، يتسّنى لنا 
من خالله التواصل مع ممارسي 

االستدامة والتنمية والمجتمع الداعم 
للمسؤولية االجتماعية للشركات. 
وعالوة على ذلك، ساهم مكتب 

المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة في مؤتمر الجمعية 

المصرية للتنمية المتكاملة بعنوان: 
»التكتالت والتنمية االقتصادية في 

صعيد مصر« إليجاز مبادراته التنموية 
للشركاء.
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6 لمعرفة المزيد عن نهجنا لمجتمع المؤسسة، ُيرجى االطالع على تقريرّي استدامة بنك اإلسكندرية لعامّي 2017، و2018.

ر جميع منتجاتنا وخدماتنا ومبادراتنا لتلبية احتياجات  حيث ُتطوَّ
جميع أصحاب المصلحة ببنك اإلسكندرية واحتياجات المجتمع 

ككل. في عام 2019.
تضمنت جهودنا لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة على نحٍو 

فعال وأخذ رؤاهم الثاقبة في االعتبار ما يلي:

1. عن هذا التقرير  
ي

شلب
ح 

فر
 : 

وير
ص

ت
سعادة األطفال الواضحة من ابتسامتهم في 

مدرسة " انا المصري" والتي تعمل على توفير 
بيئة آمنة لألطفال. 
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مكنتنا ورش العمل الداخلية من التواصل مع موظفينا بشأن 
عملياتنا، واستخالص رؤاهم، وتصوراتهم، وتوصياتهم لتحسين 

جودة األنشطة الداخلية. ويتكرر تواصلنا مع موّظفينا على 
أساس يومي، وأسبوعي، ونصف شهري، وشهري، وربع سنوي.

يتمتع موظفو بنك اإلسكندرية بمستوى عاٍل من المشاركة فيما يتعلق بجهود االستدامة 
التي يبذلها البنك، لكنهم يرون الحاجة إلى زيادة مستوى الوعي فيما يتعلق بجهود 

االستدامة من خالل التواصل العام. إن مستوى أهمية مساهمات البنك في االستدامة 
االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية مرتفع للغاية بالنسبة لموظفي بنك اإلسكندرية. يمكن 

االّطالع على ملّخص جهودنا نيابة عن موّظفينا في قسم »االحتفاء بالتنوع في بنك 
اإلسكندرية« من هذا التقرير. 

أبدى المشاركون في ورشة عمل »األداء البيئي وممارسات سلسلة التوريد« سخاًء خاًصا 
في تقديم اقتراحات هادفة إلى تقليص البصمة البيئية للبنك، وتقييم االمتثال البيئي 

والموّردين -وهما موضوعان من بين الموضوعات الجوهرية الهاّمة التي ُنعالجها كبنك. وقد 
ُأدرج الموضوعان في قسم »الرفاه البيئي« من هذا التقرير.

خالل ورشتي »النهج الشامل واألداء االقتصادي« و«رأس المال البشري ورضا العمالء«، 
نوقشت الحاجة إلى معالجة شكاوى العمالء على نحو أكثر كفاءة، وتحسين مستويات رضا 

العمالء من خالل انتهاج الرقمنة وتيسير الوصول على مستوى شبكات فروعنا. واقترح 
المشاركون كذلك الُمضي قدًما نحو تركيز البنك على األعمال التجارية الزراعية والرقمنة، 
وقد ُذكرت تلك التوصيات في قسمي »نبذة عّنا«، و«النمو من أجل التأثير: استعراض 

نتائج العام« بهذا التقرير. كما أتاحت لنا ورشة عمل »االستثمارات االجتماعية وخلق القيمة 
المشتركة« المشاركة وبحث ممارسات االستدامة، وُسبلنا الُمنتهجة سعًيا لخلق قيمة 

مشتركة من خالل مبادرات االستدامة المتعددة. يتضح ذلك بمزيد من التفاصيل في قسم 
»خلق التأثير والقيمة المجتمعية« من هذا التقرير.

بشكل عام، أبدى أصحاب المصلحة الداخليين حفاوة باإلنجازات التي حققها بنك اإلسكندرية 
طيلة عام 2019. وقد قدموا العديد من التوصيات القابلة للتنفيذ والفعالة على مدار انعقاد 
ورش العمل، والتي من شأنها تمكين كل إدارة من تنمية وتحسين عملياتها، حّتى يستفيد 

كل من أصحاب المصلحة والبنك في عام 2020. 

1. عن هذا التقرير  

ي
شلب
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مجموعة من الطالب في مدرسة "انا المصري" 
يستمتعون باألنشطة التعليمية حيث تستهدف 

المدرسة دعم األطفال المهمشين. 

صحاب المصلحة الداخليين ببنك اإلسكندرية 
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أجرينا استبياًنا يشمل أصحاب المصلحة 
الخارجيين لبنك اإلسكندرية من أجل اختبار 
مستوى درايتهم باستراتيجيات االستدامة 

ونمّوها في بنك اإلسكندرية، ومعرفة كيفية 
االستفادة بشكل أفضل من نطاق عملنا 

وعملياتنا من أجل خلق قيمة أكبر، وتعزيز 
فهم تصوراتهم حول أهمية بعض مؤشرات 

االستدامة االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية 
للبنك ومالءمتها، وأولويتها. وبينما ُأعدت تلك 

الدراسة المسحية خصيًصا من أجلنا بغرض 
االطالع على آراء أصحاب المصلحة الخارجيين 

لبنك اإلسكندرية بشأن مسائل بعينها، كان 
تواصلنا مع عمالئنا وشركاء عملنا يتم على 
أساس يومي، وأسبوعي، ونصف شهري، 

وشهري، وربع سنوي.

حدد الُمجيبون على االستبيان بعض الموضوعات واألنشطة التي يرغبون 
لبنك اإلسكندرية المشاركة فيها، من أجل تعزيز التواصل ومساعدتنا على 

إدارة احتياجاتهم وااللتزام بها. وفًقا لنتائج االستطالع، تبّين أن أكثر من %60 
ية  د س من المشاركين لم يقرأوا أًيا من تقريرّي االستدامة الخاّصة  ا
لعامّي 2017، و2018. ومع ذلك، عندما ُطِلب منهم تقييم مستوى التواصل 

بين بنك اإلسكندرية وأصحاب المصلحة )إما منخفض، أو متوسط ، أو 
مرتفع(، تخّير معظم المشاركين )41.7 %( المستوى المتوسط. وكان هؤالء 

بشكل رئيسي عمالء وشركاء. يمكن مطالعة جهودنا الرامية إلى تحسين 
مستوى تواصلنا في قسم ضمان استدامة العمليات من هذا التقرير. 

وباإلضافة إلى ذلك، تهدف استجابتنا لتلك النتائج إلى خلق مستوى أعلى من 
الوعي عبر شبكات فروعنا من خالل تنفيذ توصيات المشاركين في االستبيان، 

والتي ُأشير إليها في الجدول أدناه لمساعدتنا على تحديد مبادراتنا، وجهودنا 
للتعاون على صعيد المجتمع ومنحها صفة األولية: 

1. عن هذا التقرير  

أصحاب المصلحة الخارجيون

شركاء النجاح: عبير بدارة، احمد اسماعيل، أمل موافي، رامز ماهر، عمر خليفة، عزة 
كامل، السيد تركي، اريك اوشلين، هانا ابو الغار، جاكلين مراد، كيكو، لميس نجم، 

مريم اليشع، آمنة الساعي، مايا مرسي، محسن سرحان، رضا فضل، مصطفى 
وهبة، امنية حنا، بيري ابويد، رجب حسن محمد، نورا سليم، اسامة الغزالي، نجاة 

علي، ياسمين الخميس، ياسمين هالل، ماري سعد وياسيمينا أبو يوسف. 
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التوصيات / التعليقات

تضّمنت االقتراحات تنظيم معارض خاّصة تشمل طرح مبادرات وتستقبل الشركاء بخالف 
معرض »إبداع من مصر«. إذ يتسّنى لتلك المبادرات طرح برامج تدريب متعددة، وأنواع 

متباينة من المعارض، مثل المعارض التجارية والمعارض االفتراضية.

يولي أصحاب المصلحة الخارجيين اهتماًما بالًغا بتوسيع نطاق تواصلهم  التعاون والتواصل 
وتعاونهم مع بنك اإلسكندرية، وتضّمنت التوصيات المقّدمة لبنك اإلسكندرية ما يلي:

 إرسال نشرات إخبارية شهرًيا.
 عرض استراتيجية البنك حول المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة. 

 إقامة المزيد من المعارض
 إنتاج مقاطع فيديو قصيرة يتم مشاركتها عبر موقع يوتيوب. 

 تنظيم ندوات تعريفية حول المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة. 
 تقديم نشرات إخبارية حول تطبيقات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
 إتاحة سبل اتصال على نحو مستمر وطرح حلول لمشكالت التسويق. 

 عقد ورش عمل للشركاء االستراتيجيين للبنك وألصحاب المصلحة من أجل كسب 
تأييدهم لخطط وجهود االستدامة.

شعر بعض أصحاب المصلحة باالفتقار إلى المعلومات أو الوثائق الكافية حول مبادرات بنك 
اإلسكندرية، ومن ثّم، استندت بعض إجاباتهم إلى األولويات التي يعتقدون أنه يتعّين على 

بنك اإلسكندرية معالجتها. مع ذلك، وعلى الرغم من وجه القصور هذا، فقد اعتقدوا اعتقاًدا 
راسًخا بأن البنك في حاجة إلى التركيز على الحماية واالستدامة البيئية، ومنحهما صفة األولية 

في جميع جوانبه الجوهرية.

من أجل تحقيق مزيد من االستفادة عبر شبكة فروعنا لخلق المزيد من القيمة للمجتمعات 
التي يدير فيها البنك عملياته، تضّمنت ردود المشاركين وتوصياتهم ما يلي:

 التشبيك مع المنّظمات غير الحكومية في كل منطقة.
 زيادة جهود توثيق أهداف البنك، وأنشطته، وبرامجه الحالية.

 اإلعالن عن خدمات البنك ومبادراته الهاّمة بانتظام.
 تخصيص أجنحة أو أقسام في الفروع من شأنها تسليط الضوء على المسؤولية 

االجتماعية للشركات، وأنشطة التنمية المستدامة على مستوى مجتمع الفرع نفسه.
 تبّني المبادرات التي تحّث المجتمع على لعب دور نشط. 

 تقديم المساعدة ألصحاب األعمال الصغيرة.

مستوى الوعي

ثّمة انطباع عام لدى المشاركين بأن موضوعات االستدامة االقتصادية تتمتع بأهّمية بالغة 
بالنسبة لبنك اإلسكندرية. إذ حاز على درجة )5( فيما يتعّلق باألداء االقتصادي بتصويت %46 

من المشاركين. والدرجة )3( على مستوى التواجد في السوق لدى 27% من المشاركين، 
والدرجة )4( لآلثار االقتصادية غير المباشرة لدى 36% من المشاركين، و)5( لممارسات الشراء 

بتصويت )18%( من المشاركين.

تراوحت أهمية الموضوعات الفرعية على غرار ممارسات العمالة والعمل الالئق، وحقوق 
اإلنسان، والموردين، ومسؤولية المنتج والمجتمع بين الدرجة المتوسطة إلى قصوى لدى 

أصحاب المصلحة، وقد منح معظم المشاركين تلك الموضوعات درجة )3( أو )4(، و)5(، 
وتخّير 45% من المشاركين في االستطالع الدرجة )5( فيما يتعلق بممارسات العمالة والعمل 

الالئق.

وكانت موضوعات تدريب أفراد األمن على مبادئ حقوق اإلنسان، وسياسات وإجراءات 
مكافحة الفساد، واالمتثال للقوانين واللوائح ذات أهمية عالية بشكل خاص؛ إذ صنف 

معظم المشاركين في المسح الفئات الفرعية لحقوق اإلنسان والموردين بالدرجة )5(. وبّينت 
النتائج أن معظم أصحاب المصلحة اختاروا مستويات األهمية )3( أو )4( أو )5( فيما يتعلق 

بموضوعات مسؤولية المنتج والمجتمع مما يبرهن على أولويتهم العالية.

أبرزت إجابات المشاركين في االستبيان أن أهمية جميع المواضيع الفرعية لالستدامة البيئية 
تتراوح بين الدرجة المتوسطة إلى القصوى بالنسبة ألصحاب المصلحة؛ إذ تراوحت أغلب 

تقييمات الموضوعات في هذا الصدد بين )3(، و)4( و)5(. وكان التنوع البيولوجي هو االختيار 
األكثر شيوًعا، يليه استهالك الطاقة وتوفيرها، وانبعاثات غازات االحتباس الحراري، والتأثير 

البيئي للمنتجات والخدمات.

موضوعات االستدامة

االستدامة االقتصادية

االستدامة االجتماعية

االستدامة البيئية

عالوة على ذلك، وبالنظر إلى أن مستوى الوعي بين البنك وأصحاب المصلحة لدينا كان في المستوى »المتوسط«، 
فإن بعض أصحاب المصلحة يرغبون من بنك اإلسكندرية أواًل: تحسين مستوى تواصله فيما يتعلق بجهود 

االستدامة التي نبذلها مع الجمهور العام عن طريق رسائل بريد إلكتروني متكررة إلطالع الشركاء على استراتيجيات 
بنك اإلسكندرية - توّجه لكل قطاع على ِحده. وثانًيا: تنفيذ ُنُهج التنمية الشاملة واالستدامة مقترنة باستراتيجية 

البنك لتطوير أسواق األعمال الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. 
وفيما يتخّطى أعتاب األفكار العامة، أردنا فهم وجهات نظر أصحاب المصلحة، فيما يتعّلق بالموضوعات التي 

يعتقدون في أهّميتها لبنك اإلسكندرية وكيف يمكننا تحسين استدامتنا على صعيد هذه الموضوعات. وفًقا لردود 
االستبيان، تبّين أن هناك مستوى عاٍل من المشاركة فيما يتعلق بجهود االستدامة التي يبذلها البنك. كما كان 

مستوى األهمية الذي يقّيم به أصحاب المصلحة جهودنا المبذولة على أصعدة االستدامة االقتصادية، واالجتماعية، 
والبيئية مرتفًعا للغاية )5 على مقياس من 1 إلى 5(. ويلخص الجدول أدناه رؤى أصحاب المصلحة التي انتهى إليها 

االستبيان فيما يتعلق بموضوعات االستدامة:

الموضوع / النشاط

المعارض الخاصة

التعاون والتواصل

الحماية واالستدامة 
البيئية

التشبيك بين الفروع

1. عن هذا التقرير  
ي

شلب
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فر
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ت
كجزء من مشروعنا الطويل األمد “تحسين 

الظروف المعيشية لألطفال بال مأوى”، 
يتم تشجيع طالب مدرسة "أنا المصري” 

على تطوير مهاراتهم االجتماعية والتعليمية 
لالندماج بشكل أفضل في المجتمع.
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ة  ت ة اال م  ر ا ا ت ا
مة ا ا   تد ت م ر 

را  ا  ة  ت ة ا ا
ري 2019   1  1 ة  ت ة م  ا ا

ير  ة س س م رية   ات ا ا
ة  ة ا ت ة ا س م ة  ت ة اال ت

شارك بنك اإلسكندرية، للعام الثالث على التوالي، في 
المؤتمر السنوي الخامس للمسئولية االجتماعية للشركات، 
ومنتدى توأمة األعمال الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات 

المصرية، بعنوان: “المسؤولية المجتمعية والنهوض 
بالشراكات اإلقليمية من أجل التنمية”، وذلك بالتعاون مع 

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ومؤسسة التنمية 
المهنية، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، 

وتعزيز االستثمار األجنبي المباشر في مصر وإفريقيا، 
فضاًل عن ضمان التمكين االقتصادي للنساء والشباب في 
المناطق الريفية والمحرومة. وتمّكن البنك من جمع 2500 

ُمشارك، و14 متحّدًثا دولًيا، و14 خبيًرا محلًيا خالل 10 
حلقات نقاش من أجل تعزيز الحوار حول دور المسؤولية 

االجتماعية للشركات في تعزيز األساس التنموي المستدام 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وقد استقبل المؤتمر 15 متحدًثا من خلفيات متنّوعة، 
وافتتحته وزيرة التضامن االجتماعي آنذاك الدكتورة غادة 

والي، ووزير التجارة والصناعة آنذاك المهندس عمرو نصار، 
والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 

وبدأ المؤتمر بافتتاح معرض “إبداع من مصر” الذي ُنِظم 
للعام الثاني بحضور 18 جهة استعرضت أعمالها، ومن 

بينهم الجئون من السودان وإثيوبيا، وقد قّدموا حرًفا يدوية 
ُمستقاة من ثقافات متعددة، ونماذج أعمال ُتجّسد التمكين 

االقتصادي لألفراد بجميع أنحاء إفريقيا.

رية  ة ا س ر ا ا  ت ا
ة م ت ة ا ت

للعام الثالث، تعاون بنك اإلسكندرية مع المؤسسة 
المصرية للتنمية المتكاملة )النداء( الستضافة مؤتمرها 

السنوي السادس، في فبراير من العام 2019، تحت 
عنوان »التكّتالت والتنمية االقتصادية في صعيد مصر« 

وذلك في محافظة األقصر. وكان المؤتمر يهدف إلى جمع 
شمل كيانات متعددة في مجال التنمية لتسليط الضوء 

على النماذج المختلفة التي تتيح تحقيق التقّدم االجتماعي 
واالقتصادي. واألهم من ذلك، هو أّنه سمح بازدهار 

التنوع على مستوى الحوار، مما يضمن انتهاج سبيل أكثر 
شمواًل عند تنفيذ االستراتيجيات الرامية إلى تأمين مستقبل 

مصر. وانعقد المؤتمر برعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور/ 
مصطفى مدبولي، ومعالي الدكتورة سحر نصر/ وزيرة 

االستثمار والتعاون الدولي آنذاك، والسيدة راندا أبو الحصن، 
الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر. 
وسلط المؤتمر الضوء على قيمة التنوع في التنمية ووّطد 
استراتيجية بنك اإلسكندرية القائمة حالًيا والمعنية بتنفيذ 

مجموعة متنوعة من برامج الشمول المالي من شأنها تعزيز 
الرفاه االقتصادي واالجتماعي في صعيد مصر وفي جميع 

أنحاء البالد.

ت ا اال ت س ا
إن صفحتنا على موقع فيسبوك نافذة يتسّنى بها الوصول 

إلى جميع أعضاء مجتمعنا، إذ تقّدم تحديثات منتظمة عن 
خدماتنا، ومبادراتنا، ومنتجاتنا. وعالوة على ذلك، ففي ضوء 

محاولة تعزيز قنوات تواصلنا مع عمالئنا، ُتمكننا منّصة 
التواصل االجتماعي واسعة االنتشار هذه من الرد مباشرة 

على تساؤالت المتابعين والتفاعل معهم.

"مؤتمر المسئولية االجتماعية للشركات" يعتبر من ضمن 
منصات الحوار التي يدعمها بنك اإلسكندرية من اجل دفع 

الحوار حول المسائل التنموية في المنطقة. 

الجمهور العام

1. عن هذا التقرير  
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ا ر ق ا م ي
بينما احتفى تقرير العام الماضي بمبادرة بنكنا الرئيسية 
الرامية إلى خلق القيمة المشتركة “إبداع من مصر” من 

خالل شركائه، ها نحن نكّرس تقريرنا هذا العام إلى الرواد 
صانعو التغييرات االجتماعية في مصر؛ أهلنا.. متطّوعينا.

في عام 1957، تأسس بنك 
اإلسكندرية كمؤسسة عامة من 

أجل تلبية احتياجات السكان 
المصريين، وتقديم خدمات 

مالية بالغة األهّمية في جميع 
أنحاء البالد. إن هدفنا هو تعزيز 
رفاه المجتمعات المتنّوعة في 
مصر، وقد تجّلى هذا الهدف 

في مبادراتنا خالل عام 2019، 
مثلما كان حاضًرا في الماضي، 

وُيواصل حضوره في يومنا 
هذا. وإننا نلتزم بإرساء مؤسسة 
آمنة للمصريين في أنحاء البالد، 

ومد يد دعمنا ألجيال أخرى 
ُمقبلة.

1.4

احتفاًء بمتطّوعي بنك 
اإلسكندرية

ا ُنقّدر األفراد المشاركين بنشاط في تقّدم مجتمعاتهم 
ونحتفي بهم، أولئك الذين يعملون خلف الكواليس من 

ل  أجل إحياء مشروعاتنا وخلق قيمة طويلة األمد. ولقد حوَّ
متطّوعونا أفكارنا إلى حقائق ملموسة ُتثري المشهد 

التنموي في مصر.
ساهم أعضاء مجتمع بنك اإلسكندرية من جميع األعمار 

والخلفيات في تطوير وإنجاح المبادرات الساعية إلى تخفيف 
وطأة الجوع، وتعزيز تنمية الطفل، والرفاه البيئي، والتعليم 

في مصر. وينتابنا الفخر حين نقول إن أكثر من 150 فرًدا 
من موّظفينا بجميع األقسام الوظيفية قد شاركوا في 

د التزاًما  األنشطة التطّوعية خالل عام 2019، وهو ما يجسِّ
جماعًيا بتعزيز التنمية التي تتسّنى استدامتها.

لقد قّدم إلينا متطّوعونا امتياًزا نشهد بموجبه كيف يمكن 
للشغف، والمرونة، والتفاني الدفع بإصالحات رئيسية. 

وقبل كل شيء، قد بعثوا برسالة بليغة مفادها أن: “اإلبداع 
أمٌر حاسم في خلق ِصالت ُتترجم بدورها إلى نمٍو تنموي”. 

إن تبّني التكنولوجيا، واالستعانة باألعمال الفّنية، وتنويع 
أساليب محو األّمية المالية ليس سوى غيض من فيِض 

ُسبل عديدة ُيمكن بها خلق تواصل شامل.
خالل هذا التقرير، ُنسّلط الضوء على قصص المتطّوعين 

الذين يلعبون دوًرا محورًيا في تقّدم وتمكين الشباب 
المصري داخل بنك اإلسكندرية وخارجه. اّطلع على القسم 

“الذين ُيشكلون تواصلنا”

1. عن هذا التقرير  
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فتى صغير يتعلم النسيج في مدرسة "أنا 
المصري" كجزء من تدريب مهني يهدف إلى 
تمكين األطفال من التعبير عن أنفسهم من 

خالل الفن. 
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1.5

ما وراء العدسة - مصّورونا

»ثمة شيء أحّبه بشأن التصوير، وهو أنه يماثل اللغة. 
أليست الصورة بألف كلمة؟ ربما هذا ما أقحمني عالم 
التصوير في المقام األّول. ومع بنك اإلسكندرية، كان 
لي الشرف أن أشهد بعًضا من أكثر المشروعات إلهاًما 

وُأصّورًها؛ من مشروعات متعلقة بتمكين النساء وتطوير 
األطفال، إلى تنمية المهارات وإحياء فنون رائعة من 

تراثنا كادت تندثر، فضاًل عن إيجاد الكثيرين مصدٍر لكسب 
عيِشهم. إنه ُملهم حًقا أن حصلت على فرصة لتوثيق تلك 
اللحظات. إذ ُيعيد ذلك إلى ِذهني السبب الذي ألجله بدأت 

ممارسة التصوير الفوتوغرافي«.

»ألنني تخّرجت في كلّية الهندسة واتجهت لممارسة التصوير 
ل أسلوبي  الفوتوغرافي، لطالما كنت أطّور مهاراتي وُأشكِّ

على مدار السنوات األخيرة. ومع ذلك، لم ينأ محتواّي 
عن لقطاتي المعتادة لموضوعات السفر، والطبيعة، 

واألشخاص. ولقد قّدم لي تقرير االستدامة هذا تحدًيا 
وُفرصة في بوتقة واحدٍة ألجمع بين الموضوعات الثالث. 

فبينما سافرنا على امتداد نهر النيل من أسيوط إلى قنا 
ثم اختتمتا رحلتنا في سيوة، تمّكنت من تصوير المناظر 

الطبيعية، واألشخاص الذين يعملون هناك إلعداد منتجات 
ُتظِهر الِحرفية بين النساء الشابات، والوعي البيئي الذي 

يتجّلى بالزراعة وإعادة التدوير. أوّد أن أشكر بنك اإلسكندرية 
على تلك الرحلة، وعلى فرصة توثيق المشروعات المتنوعة 

التي يدعمونها«.

»كيف لك أن تلتقط صورة فوتوغرافية لِفعل التغيير؟ 
ستفي صورة لـ »قبل« و«بعد« بالغرض إذا كان األمر متعلًقا 

بنبات ينمو أو سماء تحل عليها أجواء مختلفة. ولكن أن 
ترى كيف تتطّور مهارات طفل في مجتمع بسيط من 

خالل التعليم وكيف يحضر المعلمون ورش عمل تفاعلية 
من أجل تقديم تجربة تعليمية أفضل لتالميذهم، فهذا هو 

التغيير الذي ال سبيل الستشعاره إال برؤية العيون الشغوفة 
واالبتسامات إبان عملية التغيير هذه. كنت محظوًظا بما 

يكفي كي أشهد ًواصّور بعًضا من المشروعات التي يدعمها 
بنك اإلسكندرية في صعيد مصر، وكي ألتقي بموّظفي 

بنك اإلسكندرية في سوهاج وطنطا وسماع قصص 
تجاربهم مع التطّوع وكيف كانوا جزًء من رحلة التغيير«.

فرح شلبي محمد الجندى نور الدين

1. عن هذا التقرير  
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7 GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-17
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مجموعة من السيدات الالتي يساهمن في 
الحفاظ على حرفة "الفركة" - أقدم صناعات 

النسيج من االندثار في نقادة التي تشتهر بها. 
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ة  ة ا ق ة م  ترس  د   ا ت
رس  ر ا ا م ا  ي اال  م  
م ا    ية  يقد م   د س  ا

م  ر يت ت  ا د    د  م ا ا
د قد  ا ا ري ا ت ا

3.1

مهّمتنا وقيمنا 

إننا نهدف باستمرار إلى تقديم خدمات مصرفية ومالية 
عالية الجودة لعمالئنا من أجل تعزيز التنمية في المناطق 

التي نعمل فيها، مع التركيز على النتائج المستدامة، وخلق 
عمليات قائمة باألساس على الثقة الُمستقاة من رضا 

العمالء والمساهمين.
 وإننا كمؤسسة مالية ندرك الدور الذي نلعبه على صعيد 

تحقيق مصلحة أصحاب المصلحة والمجتمع من حولنا. 
ونسترشد ُخطانا بميثاق قيم وأخالقيات العمل في بنك 
اإلسكندرية، الذي ُأقر في ضوء نظيره المعمول به لدى 
مجموعة إنتيزا سان باولو بوصفه ميثاًقا حقيقًيا ُينّظم 

العالقات بين البنك وأصحاب المصلحة.
تشمل قيمنا تحت مظّلتها أصحاب المصلحة الرئيسين ببنك 

اإلسكندرية؛ ال سّيما العمالء، والموّظفين، والمساهمين، 
والموّردين، والبيئة، والمجتمع ككل. وُتعزز هذه المبادئ 

التوجيهية التزامنا وتكامل المسؤولية االجتماعية 
واالقتصادية.

2. نبذة عّنا

تدفق نهر النيل عبر مدينة سوهاج. 

ف
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دي
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ت
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8 GRI 102-16

قيم بنك اإلسكندرية 8

ريدا  ية   د س ت ت  ا ق ا ت م ا
د  ال  ت م     م  تر يت م

د  م م ا   ت يت ا د ا  ا ق االمت 
رية   م ا

النزاهة
يسعى البنك إلى تحقيق أهدافه 

بأمانة، وإنصاف، ومسئولية 
مع المراعاة الكاملة والحقيقية 
للقواعد واألخالقيات المهنية، 

في ضوء االتفاقيات الموقعة. 

التمّيز
يضع بنك اإلسكندرية لنفسه أهداًفا 

للتحسين المستمر، وتبّني نظرة 
ُمستقبلية، وتوقع التحديات، وتنمية 

اإلبداع المستفيض الهادف إلى 
االبتكار، وعالوة على ذلك، فإنه يقّر 

بالجدارة ويكافئها.

الشفافية
إننا نلتزم بأن تصير الشفافية أساًسا 
إلجراءاتنا، وإعالناتنا، واتفاقاتنا، كي 
ُيتيح ذلك ألصحاب المصالح اتخاذ 

قرارات مستقّلة ومستنيرة.

احترام القيم الخاّصة
إن َمقِصد بنك اإلسكندرية هو 

الجمع بين العمليات واسعة النطاق 
والجذور المحّلية العميقة، وأن 

يكون بنًكا ذي رؤية واسعة األفق، 
دون غض الطرف عن األفراد.

المساواة
يلتزم بنك اإلسكندرية بالقضاء على 
كاّفة أشكال التمييز إبان ممارساته، 

كما يلتزم باحترام االختالفات في 
الجنس، أو العمر، أو الِعرق، أو الدين، 
أو القناعات السياسية أو النقابية، أو 

اللغة، أو االحتياجات الخاصة.

قيمة الفرد
إن قيمة كل فرٍد على حدة تعّد دلياًل 

ُمرشًدا لنمط العمل داخل بنك 
اإلسكندرية، والذي يتبّنى االستماع 

والحوار كأدوات لتحسين عالقاته 
مع كاّفة أصحاب المصالح على نحو 

مستمر.

المسؤولية في استخدام الموارد
يهدف بنك اإلسكندرية إلى استخدام كاّفة موارده 

بِحرٍص، وأن يعزز السلوكيات القائمة على االستخدام 
األمثل للموارد وتفادي الهدر والمباهاة، وُيعطى 

األولوية للخيارات التي تضع االستدامة في االعتبار.
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في مزرعة “توازن” بواحة سيوة، تكون 

زهرة الداندليون هي اول ما يلقاه 
الزائرين عند دخولهم.  
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را     ست ر   ة  ا دا االسترات را   
تت  ا  د دي م  دا  م  ق  ا ت  ت
ة  ة  م دا   2019 م ا ا  م 

2021  ت   201 تر   ا س   ت

زيادة الحضور في 
السوق 

من خالل الوصول إلى 
المناطق المهّمشة وَرقمنة 
المنتجات والخدمات، مما 

يسّهل الوصول إليها.

إقرار نظام إدارة 
مخاطر 

أكثر متانة من شأنه استثمار 
تكلفة المخالفات في البنك 
لتجّنب الخسائر، مما يقّدم 

نظاًما أكثر كفاءة وأماًنا. 

ترسيخ مكانة 
قيادية لبنك 

اإلسكندرية 
على صعيد تمويل قطاع 

األعمال الزراعية.

شمول النطاقات 
المحرومة 

من الخدمات البنكية 
بالَصيرفة، والعمل على 
الشمول المالي لجميع 

القطاعات؛ ال سّيما قطاع 
االقتصاد غير الرسمي.

 2. 2

أهدافنا االستراتيجية 

2. نبذة عّنا

توطيد التضافر 
بين المسؤولية االجتماعية 
وأنشطة عملنا األساسية، 
من حيث هيكل الحوكمة 

وأنشطتها.

تخّطي أعتاب 
المسؤولية 
االجتماعية 

للشركات 
سعًيا نحو خلق القيمة 
المشتركة، وذلك من 

خالل االستفادة من أعمالنا 
الجوهرية إلحداث تأثير 
مستدام يتماشى مع 

مجموعة إنتيزا سان باولو.

االستمرار 
واالستناد إلى 

جهود بنك 
اإلسكندرية 

ومبادراته ذات الصلة 
بتأثير التمويل على الفئات 

المهّمشة في المجتمع.

نشر الوعي البيئي 
بين موظفينا، وعمالئنا، 
والمجتمع األوسع نطاًقا.

من داخل فرع قصر النيل لبنك اإلسكندرية 
حيث يتم تقديم الدعم لمئات من العمالء 

بشكل يومي.
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3.2

إطار عمل بنك اإلسكندرية 
لتحقيق التنمية 

المستدامة 

2. نبذة عّنا

في عام 2019، استهّل مكتب المسؤولية 
االجتماعية والتنمية المستدامة عامه 
الثاني من تنفيذ استراتيجيته الممتّدة 

ألربع سنوات، والتي تتيح تحقيق التقدم 
المستدام بما يتماشى مع خطة أعمال 

مجموعة إنتيزا سان باولو التي تمتّد ألربع 
سنوات، وأهداف التنمية المستدامة، 
واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 

مصر 2030. وباإلضافة إلى ذلك، بذلنا 
كل ما بوسعنا من جهود لضمان إطالع 
الهيئات اإلدارية والبنك المركزي على 

مشروعات ومبادرات مكتب المسؤولية 
االجتماعية والتنمية المستدامة بانتظام.

1. وحدة المسؤولية االجتماعية للشركات وخلق القيمة 
المشتركة 

تطرح وحدة المسؤولية االجتماعية وخلق القيمة المشتركة 
برامج تنمية اجتماعية مستدامة وتعمل على إشراك 

الموّظفين عبر الشراكات والفعاليات اإلقليمية.

2. وحدة التمويل المستدام للتنمية
تعمل وحدة التمويل المستدام للتنمية على تعزيز التمويل 

المستدام من خالل األنشطة والمنتجات الهادفة إلى 
الشمول المالي ومحو األمية المالية.

3. وحدة األداء المجتمعي وإعداد التقارير 
تعمل وحدة قياس األداء االجتماعي وإعداد التقارير على 

ترسيخ حوكمة بيئية واجتماعية من خالل تحليل وتضمين 
اعتبارات األثر البيئي واالجتماعي في العمليات األساسية 
لبنك اإلسكندرية، وكذلك في تنفيذ السياسات، وإعداد 

التقارير التي تتسم بالشفافية.

وأتاحت استراتيجية مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة ببنك اإلسكندرية خدمة المشهد المصري المتنوع 

بفعالية أكبر، وزيادة المستفيدين من تلك االستراتيجية 
بنسبة %200 بحلول العام الثاني من بدء تنفيذها. 

ثّمة أبعاد أربعة الستراتيجيتنا؛ وهي:

 التنمية االقتصادية واالبتكار االجتماعي والتعليم

 إشراك الموّظفين

 الشمول المالي والتمويل المستدام

 االستدامة البيئية

إن إحدى المكّونات الرئيسية لالستراتيجية تتجّسد في جهود 
مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة الرامية 
إلى التضافر بين جميع األقسام الوظيفية للبنك من أجل 
إتاحة المزيد من الفرص لخلق قيمة مشتركة. ويرجع ذلك 

إلى التسليم واسع النطاق بحقيقة أن التعاون المتبادل بين 
الوظائف المتنّوعة في البنك يحّفز خلق وتنفيذ خدمات 

مستدامة ومسؤولة.

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

اثناء يوم حافل باألنشطة التعليمية 
والترفيهية، قامت هذه المجموعة 
من طالب"”Funtasia بالوقوف 

لحظة اللتقاط الصورة. 

تقرير االستدامة 2019 



4.2

الخدمات المصرفية في عصر التكنولوجيا
تحسين إمكانية الوصول إلى شبكة فروعنا

2. نبذة عّنا

تضم شبكة فروعنا 175 فرًعا، ومكاتب تمثيلية، وتقّدم 
لعمالئها 437 جهاز صراف آلي في أنحاء البالد، كما 

يعكف 4494 موّظًفا ببنك اإلسكندرية على خدمة 1.573 
مليون عميل. وتم تجديد أربعة من فروعنا خالل العام 

2019 لتحسين تجربة العمالء وتلبية متطّلبات قاعدة 
عمالئنا المتنامية.

إن تعزيز الشمول في شبكة فروعنا هو أمر حاسم لضمان 
وصول جميع أعضاء مجتمعنا إلى الخدمات التي نقّدمها 

والتمّتع بها. وبالشراكة مع مؤسسة “حلم” لالستشارات، 
ها نحن نعمل على ضمان توافر تجهيزات استقبال فروعنا 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما مكننا أيًضا من تعيين 
موّظفين جدد إبان أّول منتديات التوظيف الشامل لبنك 

اإلسكندرية باسم “عزم” تحت مظّلة بيئة العمل اآلمنة. 
ونفخر بأن 20 فرًعا من فروعنا صارت تتمّتع بتجهيزات 

استقبال األشخاص ذوي خالل عام 2019، كما تقرر االنتهاء 
من تلك التجهيزات في ثالثة فروع إضافية خالل الربع األّول 
من عام 2020، ونحن نخطط للتوّسع بهذا الصدد في أرجاء 

شبكة فروعنا األوسع نطاًقا.
 ولمواكبة جهود التشييد المبذولة لتأسيس فروع ُمجهزة 

الستقبال ذوي القدرات المختلفة، قررنا عقد دورتين 
تدريبيتين، في عام 2020، حول مساواة حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، على أن يشمال نحو 30 موّظًفا مستهدًفا في 

الفروع التي تم تجديدها. ويهدف التدريب إلى تدعيم وعي 
الموّظفين بالسلوك األخالقي في مكان العمل من أجل 

تعزيز دمج لألشخاص ُمختلفي القدرات بنجاح.

في بنك اإلسكندرية، نتأّكد من التعامل مع أي شكوى 
نتلّقاها في أّي من فروعنا بأفضل طريقة ممكنة. وُندير 
الشكاوى المقّدمة إلينا بنهج ال مركزي من أجل ضمان 

االستجابة السريعة والوافية للعمالء. ويتحقق ذلك من خالل 
التواصل المستمر بين المكاتب الرئيسية وشبكة الفروع 
بأكملها. ويعكف فريق متخصص من موّظفي المكتب 
الرئيسي على التواصل بهذا الصدد يومًيا عبر 175 فرًعا. 

وعالوة على ذلك، من أجل تعزيز عملية التطوير وتحسين 
مهارات موّظفي الفروع، أوجزت إدارة االلتزام كاّفة إرشادات 

ولوائح البنك المركزي ذات الصلة في مكتبة إلكترونية 
مخصصة، إلى جانب إرشادات مجموعة إنتيزا سان باولو 

المتعّلقة بإدارة الشكاوى على الشبكة الداخلية للبنك، وهي 
متاحة لجميع العاملين باللغتين اإلنجليزية والعربية. وإلى 

جانب الموارد اإلضافية على شبكة اإلنترنت الداخلية للبنك، 
يتلّقي كاّفة ُمدراء الفروع الُمعّينين حديًثا معلومات شاملة 

حول كيفية الوصول إلى منشورات البنك المركزي المصري 
ولوائحه إبان تهيئتهم للعمل. 

فريق اإلدارة رفيع المستوى من بنك اإلسكندرية 
اثناء حضور مؤتمر "سيملس شمال افريقيا" 

والذي يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية في 
قطاع البنوك المصري. 
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5.2

التحّول الرقمي وتدابير 
حماية األمن السيبراني9

2. نبذة عّنا

إننا حالًيا في خضم فترة تحّول رقمي جذري تهدف إلى 
تزويد عمالئنا بالتجربة المصرفية األكثر تمّيًزا، فالرقمنة 

سبيٌل للتقّدم على نحو يواكب عصرنا. وبصفتنا شركة تابعة 
لمجموعة إنتيزا سان باولو الرقمية الرائدة، فنحن نلتزم - على 
قدم المساواة - بتطوير منّصة الخدمات البنكية عبر اإلنترنت 
والخدمات المصرفية متعددة القنوات. وتماشًيا مع األجندة 

الوطنية للبنك المركزي المصري، عكفنا على تطوير الخدمات 
الرقمية لتعزيز تجربة العمالء على اإلنترنت. عالوة على ذلك، 

فإن الرقمنة ضرورية لتعزيز الشمول المالي للشباب المصري 
بينما تظل التكنولوجيا ُممّثلة للغتهم وألدوات التواصل التي 

يقع عليها اختيارهم. وعلى مدار العام 2019، 

ال تقتصر أهمية حماية المستهلك الجوهري على العمليات الرقمية الخاّصة بمجموعة إنتيزا 
سان باولو وبنك اإلسكندرية فحسب، بل تعّد كذلك ركيزة أساسية للوائح البنك المركزي 

المصري. ومن أجل استيعاب التوّسع الذي تشهده خدماتنا المصرفية الرقمية المتنّوعة 
Secure-  بالتزامن مع زيادة التهديدات السيبرانية، يتعاون بنك اإلسكندرية مع شركة

Misr لتطوير استراتيجية األمن السيبراني للبنك فضاًل عن االستفادة بخدماتها االختبارية 
واالستشارية. وحّتى وقتنا هذا، أتاحت شراكتنا مع مؤسسة SecureMisr للبنك ضمان 

تفعيل أعلى مستويات األمن السيبراني للحّد من المخاطر األمنية وحماية معلومات العمالء. 
تتسم استراتيجيتنا الخاّصة باألمن السيبراني بالمرونة، وتمتّد إلى كاّفة عملياتنا، إذ تظل 

هدًفا رئيًسا بعملنا. وتعمل تلك الشراكة على توسيع نطاق الوسائط الرقمية، والتركيز على 
توعية الموّظفين والعمالء سوًيا، وإمدادهم بالمعلومات الالزمة للحّد من المخاطر المرتبطة 

بالتكنولوجيا السيبرانية.
في نوفمبر 2019، أطلقنا خدمة األمان الثالثي األبعاد “3D Secure Service”، وهي ميزة 

جديدة تتمّتع بها بطاقات الخصم المباشر وبطاقات االئتمان لحماية المستخدمين الذين 
يقومون بمعامالت تجارية إلكترونية، وتعدُّ خدمة 3D Secure Service من بروتوكوالت 

 MasterCard Secure Code ”األمان التي ُتشغلها خدمة “الكود اآلمن من ماستركارد
وخدمة “حماية بطاقات فيزا” Verified by VISA. وُصِممت تلك الخدمة إلضفاء المزيد 

من األمان على عمليات التسّوق عبر اإلنترنت من خالل إرسال كلمة مرور لمّرة واحدة إلى 
رقم الهاتف المحمول الُمسّجل لحامل البطاقة. ويحمي إجراء التأكيد اإلضافي هذا حاملي 

البطاقات من أي نشاط مشبوه أو احتيالي من خالل إضافة مستوى ثالث من األمان في 
المعامالت التي تتم عبر شبكة اإلنترنت ومصادقة حامل البطاقة عليها قبل إتمام المعاملة، 

وقد ساعدنا ذلك في جهودنا المبذولة لتقليل تكلفة رد المبالغ المدفوعة خالل المعامالت 
االحتيالية. وُسِجل جميع حاملي البطاقات في تلك الخدمة تلقائًيا دون أي تكلفة إضافية.

 اتخذنا خطوات عديدة 
إلضفاء المزيد من 
التقّدم على صعيد 

خدماتنا الرقمية من 
أجل تعزيز التواصل مع 

العمالء عبر الوسائل 
الرقمية.

يستمر بنك اإلسكندرية في اتخاذ خطوات 
ملموسة نحو التوسع في تقديم خدمات 

الكترونية استجابة الحتياجات قاعدة العمالء 
الواسعة. 
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2. نبذة عّنا

البوابة اإللكترونية لبنك اإلسكندرية 
خضع موقعنا اإللكتروني للتجديد الكامل في سبتمبر 2019، تعزيًزا للوصول الشامل للقيمة 

المقترحة للبنك. وقد ُصِممت هذه المنّصة اإللكترونية بالغة األهّمية لضمان تمّتع عمالئنا 
بتجربة أفضل من خالل تصميم أكثر انسيابية.

وقد ُصمم الموقع الجديد خصيًصا لتلبية كاّفة احتياجات العمالء 
من خالل واجهة ُمستخدم سهلة االستخدام تتمّتع بما يلي:

تسجيل الدخول الستخدام 
الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت
يمكن للمستخدمين دخول 
حساباتهم بسهولة ورصد 

معامالتهم المالية من أي مكان 
باللغتين اإلنجليزية والعربية

حاسبة القروض
يمكن للعمالء حسب أقساط 

القروض وفًقا لرواتبهم 
ومّدة السداد

ُمالءمة األلوان والخطوط
يدعم الموقع واجهة تتميز 

بتباين يالئم المصابين 
بعمى األلوان، ويمكن 

االختبار بين ثالثة أحجام 
للخطوط من أجل تحسين 

تجربة المستخدم. 

اتصل بي
يمكن للعمالء طلب 

التواصل معهم من أجل أّيه 
استفسارات.

حاسبة سعر الصرف
يمكن االطالع على أحدث أسعار 

العمالت األجنبية وحساب 
التحويالت بين العمالت 

الرئيسية في السوق المصري. 

التقييم
يمكن للمستخدمين تقييم 
تجربة استخدامهم للموقع 

اإللكتروني بمقياس من 1 إلى 
5، ويمكنهم إضافة تعليقاتهم. 

تحديد موعد
يمكن للمستخدمين تحديد 

موعد بأي من فروعنا، 
ومتابعة استفساراتهم. 

أماكن الفروع وأجهزة الصراف اآللي
خدمة لتحديد موقع أقرب فروع بنك 

اإلسكندرية وأجهزة الصراف اآللي على 
مستوى الجمهورية بناًء على الموقع 

إجمالي التفاعالتالجغرافي للمستخدم.
)المشاركات، نقرات اإلعجاب، والمشاركات(

المستخدمين المتفاعلين

وصول المنشوراتوصول الصفحة

عدد مّرات ظهور الصفحة

معّدل المشاركة

عدد مشاهدي مقاطع الفيديو

الشكل 4  تبرهن أرقام التفاعل على موقع فيسبوك في عام 2019 على الدور الذي لعبته صفحتنا بموقع التواصل االجتماعي 
في رحلة التحول الرقمي لبنك اإلسكندرية

2 29 9
09 99

1 00 0002 0 29
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المشاركة على شبكات التواصل 
االجتماعي

يمكن مشاركة كافة الصفحات 
والمنتجات على منّصات التواصل 

االجتماعي المختلفة عبر الضغط 
على زر “مشاركة”. ونعتقد أنه يتعّين 

ظهور ذلك في هيئة صندوق أو 
تصميم جذاب بصرًيا بداًل من إدراجه 

ضمن قائمة.

الموقع االلكتروني لبنك اإلسكندرية في اطالقته الحديثة تسمح للعمالء 
بسهولة البحث والوصول الى المعلومات المتعلقة بالخدمات والدعم.
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2. نبذة عّنا

ALEXREWARDS تطبيق

أطلقنا برنامجنا الفريد لوالء العمالء 
“ALEXPOINTS” في يوليو 2019، ويتيح 

البرنامج للعمالء تجربة رقمية بالكامل 
الستبدال النقاط، من خالل تطبيق على 
الهاتف المحمول هو األفضل في فئته. 
ويحصد العمالء نقاًطا مقابل استخدام 

مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، 
ويمكنهم استبدالها في الحال من أفضل 

العالمات التجارية. وقد ُصمم التطبيق لخدمة 
 Android و IOS ُمستخدمي نظامي تشغيل

باللغتين العربية واإلنجليزية، مما يتيح 
للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم وتتّبع 

أرباحهم من النقاط باستمرار.

وقد بلغ المعّدل التراكمي السترداد النقاط 10.7% في 
فترة زمنية لم تزد عن 6 أشهر، وهو ما يتخّطى ضعف 

نظيره المعتاد في السوق في هذه المرحلة المبكرة )معّدل 
االسترداد = إجمالي النقاط المستبدلة/ إجمالي النقاط 

الُمكَتسبة(. وبنهاية عام 2019، سّجل 11,000 عميل بتطبيق 
الهاتف المحمول، كما استبدل 3000 عميل نقاطهم على نحو 

فعال من خالل 1.7 معاملة في المتوّسط.

وُيعزى الفضل في نجاح التطبيق إلى حِد كبير للشراكات 
والعالمات التجارية المتنّوعة التي أتيحت للمستخدمين؛ 

ففي عام 2019، ضّم برنامج ALEXPOINTS 40 عالمات 
تجارية محّلية وعالمية عالية الجودة تغّطي شريحة واسعة 
من المنتجات والخدمات؛ ال سّيما اإللكترونيات، واألزياء، 

والسفر.

يستطيع عمالء بنك اإلسكندرية التمتع بتجربة 
تسوق مميزة عند استخدام البطاقات البنكية 

ALEXREWARDS عبر تطبيق
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حاز بنك اإلسكندرية على جائزة 
Co- أفضل بطاقة بنكية مشتركة«

Branded Card« من مؤسسة 
ماستركارد العالمية عن بطاقات نادي 
ليفربول، وهو ما يسّلط األضواء على 

نجاح التعاون بين ماستركارد ونادي 
ليفربول، ذاك التعاون الذي يعّد بنك 

اإلسكندرية شريًكا رسمًيا لبطاقاته 
في مصر منذ عام 2017. وفي عام 
2019، وّقعنا اتفاقية شراكة رسمية 
مع أيقونة كرة القدم محمد صالح 
ليكون سفيًرا رسمًيا للبنك. وتعزز 

هذه الشراكة األداء الناجح لبطاقات 
ليفربول التي تهدف إلى ربط عمالئنا 

برمز ثقافي، بالتوازي مع إتاحة 
تجربة مصرفية فريدة من نوعها. 

وقد حققت البطاقة معّدالت نمو 
غير مسبوقة في محفظة بطاقات 

البنك، إذ تضاعف عدد البطاقات التي 
ُأصِدرت فعلًيا في عام 2019، فضاًل 

عن زيادة اإلنفاق محّلًيا ودولًيا بما يزيد 
عن ثالثة أضعاف.

يضمن تطبيق الموبايل الجديد امكانية اطالع عمالء 
البنك بكل سهولة على حساباتهم والتحكم بها.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول واإلنترنت

 للرقمنة أهّمية بالغة على صعيد خلق عالقة 
مستدامة مع عمالئنا تعكس ما تقتضيه 

متطّلبات التطّورات التكنولوجية المستحدثة. 
وفي عام 2019، ساهمت خدماتنا المصرفية 

عبر الهاتف المحمول واإلنترنت في جهود 
خلق مكانة رائدة للعالمة التجارية على صعيد 
الخدمات المصرفية الرقمية في مصر. وُيتاج 

تطبيقنا باسم »الخدمات البنكية للموبايل« 
باللغتين العربية واإلنجليزية، ويتسّنى 

استخدامه على مدار 24 ساعة يومًيا. إننا نعمل 
عماًل دؤوًبا من أجل تحسين أدواتنا اإللكترونية 

وضمان تلبية االحتياجات المصرفية للعمالء 
بأمان وعن بعٍد على حد سواء.

2. نبذة عّنا

تقرير االستدامة 2019 



محفظتى

يعّد تطبيق »محفظتي« أحد 
خدماتنا الرقمية األكثر شعبية؛ 
ويجمع تطبيق »محفظتي« بين 

جميع معامالتك المالية اليومية 
األساسية في تطبيق واحد. إن 

»محفظتي« سبيل فعال لتيسير 
وتبسيط المعامالت المالية 
اآلمنة، إذ يتيح إتمامها في 

بضع خطوات بسيطة.

معرض ومؤتمر »سيملس شمال أفريقيا 2019«

شارك بنك اإلسكندرية في 
مؤتمر التكنولوجيا المالية 
»سيملس شمال أفريقيا 
2019«، الذي انعقد تحت 

رعاية معالي الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس الوزراء 

المصري، واستضافه البنك 
المركزي المصري، وشهد 

حضوًرا ملحوًظا لمجموعة إنتيزا 
سان باولو واإلدارة العليا لبنك 

اإلسكندرية. 

2. نبذة عّنا

ن العمالء من تحويل األموال إلى أي   وهذه األداة ُتمكِّ
محفظة في مصر، فضاًل عن دفع فواتير الهاتف المحمول 
والمرافق، وإتمام عمليات شراء عبر اإلنترنت. وعالوة على 

ذلك، يمكن للعمالء إجراء عمليات السحب واإليداع من 
أي ماكينة صراف آلي تدعم »الخدمات بدون بطاقة«، أو 

فروع بنك اإلسكندرية، أو منافذ فوري. ولقد حصلنا كذلك 
من مؤسسة ماستركارد العالمية على جائزة »المحفظة 

ا« عن تطبيق محفظتي، تقديًرا للنمو  اإللكترونية األعلى نموًّ
الهائل الذي أحرزه التطبيق. وأبدت المحفظة تمّيًزا في 

المجال الرقمي، إذ سّجلت معّدالت نمو استثنائية تخّطت 
%120 خالل العام 2019، وعززت مكانتها لتصير المحفظة 
ا في السوق المصري خالل السنوات  اإللكترونية األعلى نموًّ

الثالث الماضية من حيث إجمالي عدد المعامالت المالية. 
ونال إطالق المحفظة حفاوة واسعة من العمالء في مصر، 
الذين استخدموا التطبيق كوسيلة إلجراء معامالتهم المالية 

اليومية، مما أّدى إلى ارتفاع قيمة المعامالت المالية إلى 
ثالثة أضعاف في عام 2019 مقارنة بعام 2018. لمعرفة 
المزيد عن »محفظتي«، ُترجى زيارة الموقع الرسمي لبنك 

اإلسكندرية أو االّطالع على تقرير االستدامة لعام 2018.

وكان الهدف من المؤتمر، الذي استضافته مصر للسنة 
الثانية على التوالي، هو معالجة التحديات التي ُتعرِقل سبيل 
التوسع في المنتجات والخدمات المالية المبتكرة من خالل 

الجمع بين الخبراء والمهنيين ذاِئعي الصيت في مجاالت 
التجارة اإللكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات 
اإللكترونية. وإللقاء الضوء على جهود بنك اإلسكندرية 
الشاملة في هذا الصدد، شهد الحدث تقديم عرضين 

حول مشروع “مجموعات االّدخار الرقمية الوطنية” وشبكة 
Startupbootcamp وشركة Pride Capital. كما شارك 

رئيس تكنولوجيا المعلومات الرقمية واالبتكار لدى مجموعة 
إنتيزا سان باولو في حلقة نقاش حول التحّديات التي 

تواجه النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الصاعدة في مصر. 
وفضاًل عن ذلك، شارك بنك اإلسكندرية في المعرض كراع 

بالتيني بجناح تكنولوجي يستعرض أحدث الحلول الرقمية 
والمصرفية اإللكترونية.

خالل حفل التوقيع الرسمي مع 
ايقونة الكرة المصرية محمد صالح.
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دارين شاهين
رئيسة ادارة أمن المعلومات

“تعمل إدارة  أمن المعلومات عماًل دؤوًبا على 
تطوير إستراتيجية قوية لألمن السيبراني من 

شأنها الحفاظ على مصالح عمالئنا، بتوجيه 
من مجموعة إنتيزا سان باولو، وذلك من أجل 

ضمان تطبيق استراتيجيتنا بنجاح”

ى
ند

لج
د ا
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ر :
وي

ص
ت

حرفة "الفركة" تمثل أداة هامة لسيدات قنا 
من ناحية لتحقيق االستقرار االقتصادي ومن 
ناحية أخرى للحفاظ على تراث المحافظة من 

االختفاء.
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النمو من أجل التأثير: 
استعراض نتائج العام 

بالتعاون مع مؤسسة "علمني" في سياق مشروع برنامج 
التطوير المهني للمعلمين، يخضع المعلمين في سوهاج 

لعدد من ورش العمل لتحسين مهاراتهم التدريسية 
بغرض تقديم تجربة تعليمية افضل للطالب المصريين. 

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت
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المركز المالي والمؤشرات المالية10  

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 

ُيبدي بنك اإلسكندرية نشاًطا على مستوى الخدمات المصرفية 
لألفراد والشركات والخدمات المصرفية االستثمارية، وذلك من 

خالل إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات التي تتضّمن الحسابات 
الجارية، وحسابات التوفير، والقروض، والودائع، وبطاقات 

االئتمان، والتسهيالت االئتمانية، والمشتقات المالية، والخدمات 
الرقمية. وفضاًل عن ذلك، يقّدم البنك خدمات اندماج الشركات، 

وشراء االستثمارات، وتمويل إعادة هيكلة الشركات، وخدمات 
إدارة الخزينة، واألدوات المالية. 

ال تقتصر أهمية حماية المستهلك الجوهري على 
العمليات الرقمية الخاّصة بمجموعة إنتيزا سان باولو 

وبنك اإلسكندرية فحسب، بل تعّد كذلك ركيزة 
أساسية للوائح البنك المركزي المصري. ومن أجل 
استيعاب التوّسع الذي تشهده خدماتنا المصرفية 

الرقمية المتنّوعة بالتزامن مع زيادة التهديدات 
Se-  السيبرانية، يتعاون بنك اإلسكندرية مع شركة

cureMisr لتطوير استراتيجية األمن السيبراني للبنك 
فضاًل عن االستفادة بخدماتها االختبارية واالستشارية. 

وحّتى وقتنا هذا، أتاحت شراكتنا مع مؤسسة 
SecureMisr للبنك ضمان تفعيل أعلى مستويات 
األمن السيبراني للحّد من المخاطر األمنية وحماية 

معلومات العمالء. تتسم استراتيجيتنا الخاّصة باألمن 
السيبراني بالمرونة، وتمتّد إلى كاّفة عملياتنا، إذ تظل 
هدًفا رئيًسا بعملنا. وتعمل تلك الشراكة على توسيع 

نطاق الوسائط الرقمية، والتركيز على توعية الموّظفين 
والعمالء سوًيا، وإمدادهم بالمعلومات الالزمة للحّد 

من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا السيبرانية.

في نوفمبر 2019، أطلقنا خدمة األمان الثالثي 
األبعاد “3D Secure Service”، وهي ميزة جديدة 

تتمّتع بها بطاقات الخصم المباشر وبطاقات االئتمان 
لحماية المستخدمين الذين يقومون بمعامالت تجارية 

إلكترونية، وتعدُّ خدمة 3D Secure Service من 
بروتوكوالت األمان التي ُتشغلها خدمة “الكود اآلمن 

من ماستركارد” MasterCard Secure Code وخدمة 
“حماية بطاقات فيزا” Verified by VISA. وُصِممت 
تلك الخدمة إلضفاء المزيد من األمان على عمليات 

التسّوق عبر اإلنترنت من خالل إرسال كلمة مرور لمّرة 
واحدة إلى رقم الهاتف المحمول الُمسّجل لحامل 

البطاقة. ويحمي إجراء التأكيد اإلضافي هذا حاملي 
البطاقات من أي نشاط مشبوه أو احتيالي من خالل 
إضافة مستوى ثالث من األمان في المعامالت التي 

تتم عبر شبكة اإلنترنت ومصادقة حامل البطاقة عليها 
قبل إتمام المعاملة، وقد ساعدنا ذلك في جهودنا 

المبذولة لتقليل تكلفة رد المبالغ المدفوعة خالل 
المعامالت االحتيالية. وُسِجل جميع حاملي البطاقات 

في تلك الخدمة تلقائًيا دون أي تكلفة إضافية.
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اطاللة مسجد الرفاعي الشهير بوسط القاهرة 
القديمة من مؤسسة "القلم" لفن الخط 

العربي، والتي تعكس تمازج عمل المؤسسة 
وتأثرها بعراقة التاريخ اإلسالمي المحيط بها. 
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ريمون ويليام
رئيس مكتب متابعة وتقييم أداء البنك

“في 2019 وللعام الثاني على التوالي، حققنا 
صافي ربح تجاوز 3 مليارات جنيه. ويمكن أن 

ُيعزى الفضل الكبير في ذلك إلى عمليات 
التخطيط الدقيقة التي نعكف عليها - تلك 

اآلداة التي نحقق من خاللها النجاح والتناغم 
بين جميع أصحاب المصلحة”
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فتي صغير بمدرسة "انا المصري" يشارك في 
ورشة عمل صناعة السجاد، احدى الوسائل 

التي تعتمد عليها المدرسة لتمكين األطفال. 
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2016

صافي الدخل من العائد
)مليون/جنية(

ودائع العمالء
)مليون/جنية(

صافي األرباح قبل ضرائب الدخل
)مليون/جنية(

إجمالي األصول
)مليون/جنية(

ارتفع صافي األصول بنسبة 9.5% أول 9،05 مليار جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

ارتفع صافي األرباح بنسبة 10.3% أول 314 مليون جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

ارتفع صافي القروض بنسبة 9.3% أول 3.56 مليار جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

ارتفع صافي الدخل بنسبة 7.9% أول 438 مليون جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 11% أول 8.67 مليار جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

ارتفع صافي األرباح بنسبة 11.6% أول 463 مليون جنية 
في 2019 مقارنة مع 2018

صافي األرباح
)مليون/جنية(

صافي الرسوم والعموالت
)مليون/جنية(

صافي القروض
)مليون/جنية(

المؤشرات المالية

2017

2018

2019

436
563

680
620

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 
ي

شلب
ح 

فر
 : 

وير
ص

ت
قطع فنية تبرز الثقافة المصرية باستخدام فن 

الخط العربي من صنع المشاركين في ورش 
عمل مؤسسة "القلم". 
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بلغ إجمالي أصول البنك 104 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة تتخّطى 9.5% مقارنة بالعام 2018 )95 إجمالي األصول
مليون جنيه(. وأظهرت نتائج الميزانية العمومية نمًوا ملحوًظا مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، 

ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في صافي القروض الممنوحة للعمالء وزيادة ودائع العمالء 
بِنسبتي 9.3% و11% على التوالي، وقد أخدت أنشطة االقتراض في االعتبار إرساء تحقيق النمو 

المستدام من خالل إعادة بناء محفظة الشركات وإعادة موازنتها على نحو انتقائي.

صافي إيرادات 
الفوائد

ارتفع صافي إيرادات الفوائد بمقدار 438.5 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 7.9% مقارنة بالعام 2018.

صافي إيرادات 
الرسوم 

والعموالت

ارتفع إجمالي صافي الرسوم والعموالت بنسبة 8.8% )ما يعادل 60 مليون جنيه مصري( على أساس 
سنوي ليبلغ 620 مليون جنيًها في ديسمبر 2019 مقابل 680 مليون جنيه في عام 2018. 

صافي الربح 
قبل ضريبة 

الدخل

سجل البنك زيادة في صافي الربح قبل ضريبة الدخل بنسبة 11.6% ليصل إلى 4.4 مليار جنيه.

نما صافي ربح عام 2019 بنسبة 10.4% ليبلغ مستوى قياسي قدره 3.3 مليارات جنيه. ويعزى هذا األداء صافي الربح
جزئًيا إلى ارتفاع صافي الدخل بنحو 6.1% على أساس سنوي ليبلغ 6.63 مليار جنيه في عام 2019. كان 

األداء الكلي مدعوًما بالنمو الهائل ألرباحنا التشغيلية، والذي ارتفع بنسبة 11% ليبلغ 6.9 مليار جنيه، وقد 
دعمه النمو المستمر على صعيد صافي إيرادات الفوائد مقارنة بعام 2018. 

انعكست مبادرات البنك المركزي المصري وجهود بنك اإلسكندرية على عمالئنا كما يلي:

 ودائع العمالء 
وصافي 
القروض

 زادت ودائع العمالء بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه. تعزى الزيادة في 
إجمالي حجم ودائع العمالء إلى نمو ودائع األفراد بنسبة 13.3% مدفوعة بشكل رئيسي بشهادات 

اإليداع ذات السعر المتغّير فضاًل عن زيادة في ودائع الشركات بلغت نسبتها %3.8.

 ارتفع إجمالي صافي القروض والسلفيات )العاملة وغير العاملة( بنسبة 9.3% ليبلغ إجمااًل 41.8 مليار 
جنيه في عام 2019، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة على مستوى قطاع التجزئة 

المصرفية.

لوحظت زيادة ملحوظة في إيرادات أنشطة المصرفية األساسية بقيمة 0.4 مليار جنيه مصري أو 6% صافي الدخل
على أساس سنوي، لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه في 2018. وترتبط هذه الزيادة 

بارتفاع صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ مستوى 6 مليار جنيه )8% على أساس سنوي مقارنة بـ 5.1 
مليار جنيه في 2018(. وشهد صافي إيرادات العموالت انخفاًضا قدره 60 مليون جنيه مصري أو 9% على 

أساس سنوي ليصل إلى 0.62 مليار جنيه مصري خالل عام 2019 مقابل 0.68 مليار جنيه مصري في 
.2018

صافي دخل 
المتاجرة

انخفض مؤشر صافي دخل المتاجرة لبنك اإلسكندرية بواقع 12 مليون جنيه، أي ما يعادل نسبة %20 
على أساس سنوي ليبلغ 47 مليون جنيه مصري، بينما أبدت أنشطة المتاجرة األخرى زيادة قدرها 11 

مليون جنيه مصري أو 26% لتصل إلى 53 مليون جنيه مصري في 2019 مقابل 42 مليون جنيه مصري 
في 2018. وظّل إجمالي صافي أنشطة المتاجرة عند نفس المستوى بواقع 101 مليون جنيه.

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 

العائد علي حقوق الملكيه
)%(

العائد علي االصول
)%(

التكلفه/الداخل
)%(

القروض)صافي(/الودائع
)%(

ربحية السهم
)بالجنيه(

كفاية رأس المال)بازل2(
)%(

ق ا د   ة ا ا 
201 2019مق م ق اس  0

ق   0 ة 2 د  اال  ا ا
201 اس  2019مقر م 

ة  ق 0 دا ت ا ا ة ا ت  ا
201 اس  2019 مق م 

ة ا  قر ا ة  ا ا 
201 ة اس  2019مق م  ق 0

0 9 ا 10 ة1 ة ا  ت  ا
201 2019مق م  

ق   2 ية  ا  ة  ا 
201 اس  2019 مق م 

المؤشرات المالية
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نسبة التكلفة 
إلى الدخل

واصل البنك معدل الزيادة في نمو اإليرادات مقارنة 
بالمصروفات حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 

37.8% مقابل 36.2% في عام 2018. ويعود ارتفاع النسبة 
في عام 2019 إلى التكلفة المرتفعة التي تتأثر بارتفاع 

معدالت التضخم.

حقوق 
المساهمين

شهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاًعا بنسبة %10.3، 
أي ما يعادل 1.1 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة األرباح 
المحتجزة بمبلغ 1.1 مليون جنيه لتبلغ في مجملها 8.9 

مليار جنيه مصري، فضاًل عن انخفاض احتياطيات بنك 
اإلسكندرية بمبلغ 13 مليون جنيه.

وفي عام في 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 
10.5 مليار جنيه، حيث بلغت األرباح المحتجزة 7.8 مليون 

جنيه، وبلغ احتياطي بنك اإلسكندرية 1.8 مليار جنيه.

العائد على 
متوسط 
األصول

استقّر العائد على متوسط األصول عند مستوى %3.4، 
بانخفاض 110 نقطة أساس مقارنة بعام 2018 حيث بلغ 
العائد على متوسط األصول 3.5%. وكان هذا االنخفاض 
مدفوًعا بمؤشرات تشغيلية أقل قلياًل من سابقتها على 

خلفية انخفاض تكلفة المخاطر.

صافي 
القروض إلى 

الودائع

واصلت نسبة صافي القروض إلى الودائع االنخفاض 
لتبلغ 47.8% في عام 2019 مقارنة بنسبة 48.5% في 

عام 2018، وذلك بسبب الزيادة في ودائع العمالء على 
أساس سنوي.

نصيب السعم 
في األرباح

ارتفع نصيب السهم في األرباح لدى بنك اإلسكندرية 
بنسبة 10% ليبلغ 7.51 جنيه للسهم، مقارنة بمبلغ 6.83 

جنيه للسهم في عام 2018

نسبة كفاية 
رأس المال

)بازل 2

انخفضت في عام 2019 نسبة كفاية رأس المال بنسبة 
2.3% لتبلغ 18.9% مقابل 21.2% في عام 2018.

يمكن االطالع على البيانات المالية المدققة11 لبنك 
اإلسكندرية عن العام 2019 من خالل هذا الرابط:

https://www.alexbank.com/retail/about-us/finan-
cial-statements.html

ي
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 : 
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ت

طالب مدرسة "”Funtasia اثناء تدريب 
تعليمي تفاعلي لتنمية مهارات التنسيق، 

وذلك في إطار مشروع "حلمنا واحد" 
بالتعاون مع مؤسسة "ستار كير" وجمعية 

حماية البيئة.
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الحصة 
السوقية 

في إجمالي 
األصول

ظّلت حّصتنا السوقية على صعيد إجمالي 
األصول على نفس المستوى في عام 
2019، إذ بلغت نحو 1.83% مقارنة بعام 

.2018

الحصة 
السوقية 

في إجمالي 
القروض

ارتفعت الحّصة السوقية على صعيد إجمالي 
القروض لتبلغ 2.29% في عام 2019، إذ 

بلغت حّصة السوق من قروض الشركات 
1.49%، فيما بلغت الحصة السوقية 

لقروض التجزئة 5.32% من إجمالي سوق 
القروض.

الحصة 
السوقية في 

إجمالي الودائع

ارتفع إجمالي حّصة ودائع العمالء في 
السوق ليبلغ 2.07% خالل العام 2019، 

وبلغت الحّصة السوقية لودائع الشركات 
2.71% فيما بلغت حّصة ودائع األفراد %0.62 

من إجمالي السوق.
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حصتنا في السوق

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 
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شهد عام 2019 زيادة في المزايا الطبية )لمرحلة ما بعد التقاعد( قدرها 114 مليون جنيه، بزيادة 12.1% رفاه الموظفين
عن عام 2018. كما شهد زيادة في تكاليف المنافع التالية للتقاعد قدرها 62 مليون جنيه مصري 

أو 52% على أساس سنوي بسبب خطة التقاعد المبكر، مما أدى إلى بلوغ تكاليف المنافع التالية 
للتقاعد 182 مليون جنيه في عام 2019. وارتفع إجمالي تكلفة الرواتب بمبلغ 157 مليون جنيه )بما 

في ذلك التأمين االجتماعي(، بزيادة نسبتها 11.6% عن عام 2018.

ا بنسبة 9.3% ليصل إلى 41.8 مليار قروض العمالء حققت أنشطة تمويل بنك اإلسكندرية للشركات واألفراد نموًّ
جنيه، بحصة سوق قروض تبلغ 2.29% مقابل 38.2 مليار جنيه في 2018، إذ بلغت الحّصة السوقية 

حينها %2.23

الشراكة الراسخة 
مع الحكومة 

المصرية

بلغ إجمالي ضرائب بنك اإلسكندرية 1.42 مليار جنيه بزيادة قدرها %15.6، وقد نتج هذا االرتفاع 
بشكل رئيسي عن قانون ضرائب أذون الخزانة الجديد المطبق اعتباًرا من فبراير 2019.

النمو من أجل 
االقتصاد 

قد تكون اآلثار التي تخلفها سلسلة التوريد14 على االستدامة، والبصمة البيئة، وخلق أداء ذي قيمة 
مشتركة هائلة. ويتسّنى االستدالل على التأثير غير المباشر لبنك اإلسكندرية على صعيد استقرار 
موّرديه وأعمالهم بجهوده لتخصيص 1.4 مليار جنيه مصري للتوريدات المحلية في عام 2019. 

وفي عام 2018، في أعقاب النجاح الذي حققته إدارة التوريدات    في التحّول إلى شريك تجاري 
استراتيجي، قطعت اإلدارة شوًطا طوياًل نحو رفع مستوى معاييرها. ورغم أن بنك اإلسكندرية 
ليس لديه في الوقت الراهن سلسلة توريد، فإن ذلك ال يمنعه من تحسين جودة عملية إدارة 

الموردين من خالل شمول المزيد منهم وتحسين العالقة مع الموردين الجدد والحاليين عبر 
اجتماعات منّظمة تناقش موضوعات السوق، والمنتجات، والخدمات الجديدة.

اليوم، صار بإمكاننا رؤية نتائج إيجابية مباشرة لهيكل التوريدات الذي ُأِقرَّ في أواخر عام 2017، 
والذي يضمن اتساق جميع ممارسات الشراء لدينا مع ميثاق قيم ومبادئ العمل. عالوة على 

ذلك، نحن نستخدم قاعدة البيانات التي تضّم جميع موردينا البالغ عددهم 230 - ومعظمهم داخل 
جمهورية مصر العربية - وقد ُأعّدت قاعدة البيانات ضمن مشروع مركزية التوريدات في عام 2017 

من أجل خلق التفاعالت تتسم بالكفاءة مع جميع موردينا.

دعم المجتمع

 12 GR1 201-113  GRI 204-1      14 GRI 102-9, GRI 102-10       15 GRI 102-6

3.3

توزيعنا للقيمة االقتصادية12

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 

را  1 ر م  ا  ت 2012012012019ا

9,50020,00030,00059,864عدد المستفيدين

13183643عدد الشركاء من المنظمات

إجمالي اإلنفاق على جهود المسؤولية 
10,000,00013,000,00022,000,00028,000,000االجتماعية للشركات بالجنيه المصري

تماشًيا مع استراتيجية مجموعة إنتيزا سان باولو، 
نعمل بال كلل على مواصلة جهودنا في تقديم 

الحلول المستدامة لعمالئنا، مع االلتزام بأنشطة 
إقراض مسؤولة وبأعلى مستويات الترابط المجتمعي 

والممارسات البيئية الواعية.

ان مفهومنا لتوزيع القيمة االقتصادية 
يأخذ في االعتبار دور الحرفيين في تطوير 

الصناعات المصرية.
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4.3

دعم نمو االقتصاد المصري:
دعم المشروعات متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

لتمكين هذه الشركات من تفعيل كامل إمكاناتها والتغلب 
على التحدي المتمثل في الحصول الكافي على التمويل، أعلن 

البنك المركزي المصري في عام 2016 عن مبادرة لتشجيع 
القطاع المصرفي على زيادة معّدالت إقراضه للشركات الصغيرة 
والمتوسطة. بحلول عام 2019، كان من المتوقع أن توجه البنوك 

20% على األقل من إجمالي محافظها االئتمانية نحو تمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في السنوات األربع الماضية التي أعقبت طرح المبادرة، عكفنا 
على تسخير مواردنا لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة تحت مظلة استراتيجية إقراض أوسع وأكثر شمواًل 

موّجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 
وبحلول نهاية عام 2019، بلغت هذه االستراتيجية ذروتها في 

إجمالي القروض المخصصة لتلك الفئة والتي شكلت 20.49% من 
إجمالي محفظة قروض بنك اإلسكندرية، إذ ارتفعت عن النسبة 

التي سّجلتها في عام 2018 وبلغت آنذاك 16.42%. وبالفعل، 
ارتفعت قروض البنك للشركات متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة بنحو 1.4 مليار جنيه مصري )حوالي 23%(، مما أدى 
إلى تحقيق إجمالي إقراض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة قدره 7,657 مليون جنيه مقابل 6,221 مليون جنيه في 
عام 2018، حسب تقرير البنك المركزي المصري. 

وحّتى يومنا هذا، استفاد 74,000 عميل استراتيجية اإلقراض 
الشاملة المعمول بها في بنك اإلسكندرية والُمعّدة خصيًصا 

لتلبية احتياجاتهم. وتنشط معظم جهود محفظة إقراض المشاريع 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدينا في قطاع التصنيع 

)بنسبة 38.1%(، يليها قطاع البناء )20%(، والسلع سريعة االستهالك 
)13%(، والزراعة )%11(.

قطع فنية تبرز الثقافة المصرية باستخدام فن الخط العربي 
من صنع المشاركين في ورش عمل مؤسسة »القلم«. 
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تعتبر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
على نطاق واسع بمثابة الطاقة الُمحّركة للنمو االقتصادي. 

وتوازًيا مع الركائز األساسية لرؤية مصر 2030، تشّكل 
تلك المشروعات نسبة تزيد عن 95% من الشركات الخاصة 
في مصر، وتحمل على عاتقها مسؤولية أكثر من 80% من 

العمالة في مصر.

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 
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مجدي الشعراوي
رئيس مكتب المؤسسات التجارية الصغيرة

“لقد مكننا تنويع محفظة أعمالنا الصغيرة 
واالستثمارات في أنشطة األعمال التجارية الزراعية 

من االلتزام بتقديم دعمنا للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، والتي نعتقد أنها حجر الزاوية للتنمية 

االقتصادية المتنامية في مصر.”
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مزرعة "توازن" بسيوة حيث يتم االعتماد على 
أدوات زراعية مستدامة في اإلنتاج. 
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في عام 2019، شهد إجمالي حجم القروض 
المخصصة لقطاع األعمال الصغيرة نمًوا 

مرتفًعا على أساس سنوي، ويمكن أن 
ُيعزى هذا النمو إلى جهود تنويع محفظة 

بنك اإلسكندرية التي بدأت في عام 
2017، عندما انصّب التركيز بشكل أكبر 

على القطاعين الصناعي والزراعي بداًل من 
القطاع التجاري.

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 
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امل محفوظ، واحدة من الحاصالت على 
قرض "تمكين" متناهي الصغر لتوسيع 
األنشطة الزراعية المملوكة لها واسرتها
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على مر سنوات ومنذ عام 2015 وما قبله، لطالما ُكنا وما 
 ،)ADP( زلنا مشاركين نشطين في برنامج التنمية الزراعية

وهو برنامج يعمل على تمويل المشاريع، بما فيها على 
سبيل المثال ال الحصر: مشروعات تربية الماشية، ومنتجات 

األلبان، والدواجن، ومزارع األسماك، واستصالح األراضي 
وزراعتها، والمحاصيل البستانية، والنباتات الطبية والعطرية، 

وعمليات ما بعد الحصاد، والتسويق الزراعي، ومشروعات 
شباب الخريجين والنساء الريفيات. وعلى نحو متزايد، نعكف 

كذلك على تعزيز تمويلنا لألعمال التجارية الزراعية، مما يطرح 
حلواًل تنافسية لتمهيد السبيل أمام اندماج هذا القطاع في 

االقتصاد الرسمي بسالسة.

3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 

حجم المحفظة 
المالية

برنامج التنمية الزراعية

مبادرة البنك المركزي 
المصري %5

اإلجمالي

يوضح الجدول أدناه الزيادة التدريجية التي طرأت على تمويلنا لألعمال التجارية الزراعية، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري. 

في ضوء تركيزنا األساسي على القطاع الزراعي، الذي يضم 
28% من إجمالي الوظائف، ويساهم بنسبة 14.5% من 

ل نسبة 55% من  الناتج المحلي اإلجمالي في مصر، وُيشكِّ
العمالة في صعيد مصر، تضاعفت حّصة األعمال الزراعية 

في محفظة األعمال الصغيرة لدينا خالل عام واحد، إذ 
ارتفعت إلى 18% بعدما بلغت نسبتها 9% في 2018.

يعزى تحقق هذا النمو الهائل إلى مجموعة من اإلجراءات، 
وعلى رأسها تأسيس »مكتب األعمال الزراعية« المعني 

بضمان تطبيق رؤية البنك فيما يتعلق باألعمال الزراعية، 
وذلك من خالل تقديم الدعم الالزم لكافة أقسام البنك 
الوظيفية التي تنطوي عليها العملية. وعالوة على ذلك، 

طرأ المزيد من التيسير على مسار عمل دورة الموافقات، 
وُأتيحت فرص التدريب للموظفين المعنيين، وتأسست 

شراكات جديدة مع العديد من أصحاب المصلحة. ونتيجة 
لما سلف ذكره، ازدادت حّصتنا السوقية في مجال تمويل 

األعمال التجارية الزراعية، لنصير مؤسسة رائدة على هذه 
الساحة في مصر.

على مدى السنوات القادمة، سُنولي عناية أكبر للقطاع 
الزراعي من خالل دعم المزيد من األنشطة التي تساهم 

في نمو استراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة 
2030. بالتوافق مع البروتوكول الُموّقع مع وزارة الزراعة 

واستصالح األراضي لتعزيز تنمية الثروة الحيوانية في مصر 
خالل عام 2018، كما نخطط إلتاحة تمويل األعمال التجارية 
الزراعية على مستوى قطاع تمويل المشروعات متناهية 

الصغر.

حجم المحفظة 
المالية

حجم المحفظة 
المالية

عدد 
الحسابات

عدد 
الحسابات

عدد 
الحسابات

201720182019

 توسيع نطاق تمويل األعمال التجارية الزراعية

ى
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لتسليط الضوء على جدوى الوسائل الزراعية 
المستدامة، عبد الله عيد مؤسس مزرعة 

"توازن" يحمل البطاطس الحمراء العضوية 
والمزروعة محليًا. 
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دعم الصناعات المصرية 

تعد مصر حالًيا إحدى أكبر أسواق 
ا في العالم، حيث  الشركات الناشئة نموًّ
تهيمن مساعي ريادة األعمال على فرص 

العمل الجديدة بين الشباب المصري. 
وبينما شهدت البالد مؤخًرا ارتفاًعا 

هائاًل في تأسيس الشركات الجديدة 
وازدهارها، يظل الوصول إلى التمويل 

تحدًيا أمام العديد من الشركات الناشئة.

منذ عام 2018، أطلقنا العديد من المنتجات لتلبية متطلبات 
رواد األعمال، سعًيا إلى خلق موضع راسخ في المشهد 

الصناعي في مصر، لذا أطلقنا منتج إقراض بالتعاون مع 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ُيتاح بموجبه لرواد األعمال 
)سواء الشركات الناشئة أو الكيانات التشغيلية( االستفادة 

من الوحدات الصناعية المتاحة من خالل هيئة التنمية 
الصناعية. وبنهاية عام 2019، بلغ حجم تلك المحفظة 21 

مليون جنيه. وفضاًل عن ذلك، تتيح خدمة تمويل الشركات 
الصناعية الناشئة التي يقّدمها بنك اإلسكندرية حلول تمويل 
معّدة خصيًصا لدعم الشركات الصغيرة، مثل األصول الثابتة 
أو تسهيالت رأس المال العامل، مما دفع ببلوغ محفظتنا 3 

ماليين جنيه مصري خالل عام 2019.
برنامج تسريع األعمال FinTech بالتعاون مع شبكة 

Startupbootcamp وشركة Pride Capital: ُيعزز هذا 
البرنامج الفرص ويدّعم إتاحة نظام بيئي أقوى يزدهر تحت 

مظّلته رواد األعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وقد 

 Pride Capital وشركة Startupbootcamp جلبت شبكة
برنامج تسريع األعمال - الذي بدأ كبرنامج مبتكٍر في مراحله 

األولى بمجال التكنولوجيا المالية، ُمستهدًفا تحقيق الشمول 
المالي - إلى مصر والشرق األوسط، بدعم من االلتزام الجاد 
من جانب بنك اإلسكندرية. ولقد لعبنا دوًرا نشًطا في نمو 

برنامج تسريع األعمال، إذ قّدمنا خدمات إرشادية ومصرفية 
لكافة شركات شبكة Startupbootcamp، باإلضافة إلى 

تجريب أربعة من عمليات إثبات المفهوم )POCs( مع 
شركات ناشئة مختلفة خالل األشهر الست األخيرة. وكان 

الدافع األساسي لهده المشاركة النشطة هو المساهمة في 
ترسيخ مكانة مصر الصاعدة على ساحة التكنولوجيا المالية 

بأنحاء المنطقة. وتمكن البرنامج من تخريج أول مجموعة 
شركات قوامها 11 شركة مصرية ناشئة، وقد حصد جائزة 

»أفضل ُمسرع لألعمال في مجال التكنولوجيا المالية 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل مهرجان أبو 

ظبي للتكنولوجيا المالية 2019«.

وقع بنك اإلسكندرية مذكرة تفاهم مع االتحاد العام للغرف 
التجارية المصرية من أجل تنفيذ مشروع »توطين«، الذي 

يعد أحد مبادرات الشمول المالي الرقمي. ويهدف هذا 
التعاون إلى دعم تطوير األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر 
بقطاع التجزئة المصرفية. ويتحقق ذلك من خالل إدماج 

تلك الفئات تحت مظلة االقتصاد الرقمي بما يتماشى 
مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز األتمتة كأداة لتحقيق 
الشفافية المالية. وسوف نقّدم حلواًل مالية للمستفيدين 

لتمكينهم من تبّني التكنولوجيا الرقمية في إدارة عملياتهم 
الخاصة.

في عام 2019، وقع بنك اإلسكندرية اتفاقية تعاون مع 
بنك االستثمار األوروبي )EIB(، استناًدا إلى اتفاقية التمويل 

الموّقعة في عام 2018 بقيمة 20 مليون يورو لدعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في مصر. وتتمحور اتفاقية التعاون 
هذه حول حزمة منح المساعدة الفنية ذات الصلة والتي 
تقّدر بما يصل إلى 500000 يورو موجهين إلى الشركات 

 .)NILEX( المؤهلة المهتمة باالنضمام إلى بورصة النيل
وهي بورصة خاّصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة داخل 
البورصة المصرية )EGX(. وتغطي حزمة المساعدة جميع 

الجوانب المرتبطة بالمشورة المالية لألعمال في مراحل ما 
قبل الطرح األولي العام، بدًءا من االستشارات اإلدارية، إلى 

محو األّمية المالية، وحوكمة الشركات، وتطوير األعمال. 
كما تشمل المساعدة الفنية الُمقّدمة تدريبات بناء القدرات 

الداخلية لموظفي بنك اإلسكندرية.

دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك اإلسكندرية اثناء 
استالم جائزة "أفضل بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2019".
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في عام 2020، من المقرر أن يبدأ بنك اإلسكندرية في تنفيذ 
االتفاقية بالتعاون مع جهة استشارية ُتعّين لتوّلي مسؤولية 
وضع خطة مخصصة لكل عميل. وفضاًل عن ذلك، نخطط 

لالستفادة من هذه المرحلة التجريبية من أجل ضمان 
استدامة برنامج إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

بورصة النيل.
بناًء على العالقة الوطيدة التي تربطنا بأطراف متعددة، 
نجح بنك اإلسكندرية في الحصول على حزمة مساعدة 

فنية من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. تنقسم 
حزمة المساعدة التقنية اإلجمالية البالغة 550,000 يورو 

إلى 400,00 يورو لبناء القدرات، إذ أقّر إطار عمل تعاوني 
مع مدرسة فرانكفورت للتمويل واإلدارة مع التركيز على 

تحسين العمليات الحالية، والمنتجات، وتجربة العمالء، 
والخبرة الفنية التي يتمتع بها موظفي بنك اإلسكندرية. في 

إطار هذا البرنامج، ُنِظمت تنظيم ورش عمل تلقى خاللها 
المشاركون تدريًبا معتمًدا متخصًصا يركز على مجاالت إدارة 

المخاطر، والتمويل الزراعي، والتمويل الرقمي، والتمويل 
متناهي الصغر. فيما ُخصصت الشريحة الثانية البالغ قدرها 

150,000 يورو لورش العمل التي تركز على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة كجزء من اتفاقية التعاون مع البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، وبالتعاون مع المعهد المصرفي 
المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري. ومن 
المقرر أن تنطلق ورش العمل التي تركز على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في عام 2020 تحت اسم »أكاديمية 
نادي األعمال«، بهدف توفير تدريب مخصص يستهدف 

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورّواد األعمال. 
تشمل برامج »أكاديمية نادي األعمال« مهارات اإلدارة 

المالية، والتنظيمية، والتسويقية. ويتمثل هدف األكاديمية 
في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد 
األعمال من أجل اتخاذ قرارات تجارية سليمة، فضاًل عن 

المساهمة في تعزيز قدرتهم التنافسية واإلنتاجية.
حصل بنك اإلسكندرية على جائزة »البنك األفضل في دعم 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة« لعام 2019، من مجلة 
Business Today، وهي مجلة أعمال مستقلة في مصر. 

ويكرم حفل توزيع جوائز BT100 الشخصيات والشركات 
برنامج مسرعة االعمال الذي يدعمه بنك اإلسكندرية "ستارت اب بوت كامب" المؤثرة لدورها الفعال في تعزيز االقتصاد المصري.

لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، يتوافق مع رؤية البنك 
لتعزيز التحول الرقمي وريادة االعمال في مصر. 
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ائتمان الشركات وبنوك االستثمار
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3. النمو من أجل التأثير: استعراض نتائج العام 

يتبنى قطاع ائتمان الشركات وبنوك االستثمار في بنك 
اإلسكندرية استراتيجية نمو تستهدف زيادة حصة البنك في 

السوق، وذلك مع احترام معايير المخاطر الخاصة بالبنك 
وااللتزام بسياسات الشركة األم. وترتكز استراتيجية النمو الُمشار 

إليها على أربع ركائز:

وقد عزز القطاع جودة الخدمة المقّدمة لتلبية االحتياجات 
المتنّوعة لعمالئنا المتنوعين؛ مستعيًنا بما يلي: التخصص 

حسب القطاعات، إذ تنقسم الشركة إلى فرق تقوم على 
أساس التخصص القطاعي ويتوّلى كل فريق شأن صناعة 

محددة؛ والتخصص حسب حجم المؤسسات، إذ ُتوكل 
شؤون الشركات المتوسطة التي يتراوح حجم أعمالها 

بين 200 مليون جنيه ومليار جنيه إلى فرق متخصصة؛ 
والتخصص حسب المنتج، من خالل وجود فريق مخصص 

لشؤون االستثمار المصرفي يقّدم للعمالء منتجات مصممة 
خصيًصا لتناسب احتياجاتهم، فضاًل عن فريق يختص 

بالمعامالت المصرفية يتوّلى إدارة النقد ومتطلبات تجارة 
العمالء المتنامية. 

تتمثل مهمة القسم في دعم األهداف االقتصادية لمصر 
دعًما فعااًل بشّتى الُسبل الُمستطاعة، وذلك بالمساهمة 
الِنشطة في القطاعات التي تتمّتع بإمكانات نمو قوّية، 

مما يدفع بالتنمية االقتصادية واالستقرار في مصر. وعلى 
هذا النحو، يبرهن انخراط بنك اإلسكندرية في العديد من 

المعامالت الضخمة الهادفة إلى زيادة االستثمارات في 
االقتصاد المصري إلى حّدها األقصى على حرصه الحثيث 
على المساهمة النشطة في النمو. ومن نفس الُمنَطلق، 
استعانت شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية واألسمدة 
ببنك اإلسكندرية ليشغل مقعد المستشار المالي للشركة 

فيما يتعّلق بالنطاق العالمي لمشروعاتها وكذلك مشروع 
تصدير حمض الفوسفوريك. ويؤّدي البنك دوره على صعيد 

تقديم المشورة للشركة بشأن الهيكلة األمثل لرأس المال، 
فضاًل عن بدائل التمويل األساسية للمشروع.

عالوة على ذلك، في عامي 2018 و2019، عّينت وزارة المالية 
المصرية بنك اإلسكندرية وشركة Banca IMI – الذراع 

االستثماري لمجموعة إنتيزا سان باولو – لتوّلي مهام اإلدارة 
المشتركة وإدارة عمليات االكتتاب إبان إصدار سندات 
يوروبوند المقّومة باليورو لعامين متتاليين على النحو 

المفّصل أدناه.
 تم االنتهاء من إدراج الشريحة المزدوجة األولى من 

سندات يوروبوند البالغة قيمتها 2 مليار يورو في أبريل 
2018، وكان ذلك هو الطرح األّول للسندات المقّومة 

باليورو بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وقد تولى بنك 
اإلسكندرية وشركة Banca IMI سوًيا مهام اإلدارة 

الرئيسية وإدارة عمليات االكتتاب بالتعاون مع بنك بي 
إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد. 
ولعب بنك اإلسكندرية دوًرا محورًيا في توجيه عملية 

طرح السندات رفيعة المستوى، فضاًل عن دوره الفعال 
في كافة المراحل التنفيذية. وتخّطت حصيلة معامالت 

السندات 6.6 مليار يورو، مما أّدى إلى زيادة الطلب 
عن قيمة الطرح بأكثر من 3.3 ضعف، وكانت اإلقبال 

األساسي من كبار المستثمرين الساعين إلى شراء 
السندات واالحتفاظ بها. وتم اإلصدار بأسعار نهائية 

للكوبون بلغت 4.75% لسندات الثماني سنوات و%5.625 
لسندات الـ 12 عاما. وفي حين أن هذه كانت أولى 

صفقات السندات السيادية لشركة Banca IMI خارج 
أوروبا، كان لها أهمية كبيرة على مستوى امتياز مجموعة 

إنتيزا سان باولو في األسواق الناشئة األوسع نطاًقا، 
فقد كانت صفقة تاريخية لمصر، إذ أثبتت حضورها في 

أسواق رأس المال المدين بعملة اليورو.

 تم اإلصدار الثاني للشريحة المزدوجة من سندات 
يوروبوند البالغة قيمتها 2 مليار يورو في أبريل 2019، 

وشمل المدراء الرئيسيين للعملية أربعة من أبرز 
المؤسسات العالمية في العالم؛ متمثلين في مجموعة 
بي إن بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك ناتيكسيس، 
إلى جانب بنك اإلسكندرية وشركة Banca IMI. وتمت 
عملية التسعير لهذا اإلصدار من السندات التي تمتد 6 
سنوات بقيمة 750 مليون يورو، والشريحة الثانية التي 

تبلغ مدتها 12 عاًما بقيمة 1.25 مليار يورو بقيمة %4.75، 
و6.375% على التوالي. وشهدت السندات مشاركات 

تخّطت 450 حساًبا رفيع المستوى، وحققت قرابة 8.6 

مليار يورو، وهو ما يعني زيادة الطلب عن قيمة الطرح 
بأكثر من 4.3 أضعاف، بمشاركة مستثمرين بارزين 

أمريكيين وأوروبيين راغبين في شراء السندات واالحتفاظ 
بها، وشهدت العملية حضوًرا قوًيا للمستثمرين 

اإليطاليين.

تجدر اإلشارة إلى أن بنك اإلسكندرية يهدف إلى بلوغ الحد 
األقصى من األعمال الثانوية بشكل عام واألعمال التجارية 

بشكل خاص، ومن بينها الُمعامالت الُمنظمة لتمويل 
التجارة. وفي هذا العام، ُتوجت هذه المساعي بحصول بنك 

اإلسكندرية على جائزة »أفضل صفقة تمويل تجاري« بين 
جميع البنوك العاملة تحت لواء مجموعة إنتيزا سان باولو 

نظير صفقة التمويل التجاري التي شملت بنك اإلسكندرية 
وفرع مجموعة إنتيزا سان باولو في باريس خالل عام 2018.

خالل حفل توزيع جوائز برنامج التمويل األخضر، حيث تم تكريم بنك 
اإلسكندرية لجهوده في دعم التحول نحو االقتصاد األخضر. 
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تامر سيف الدين
رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك 

االستثمار االستثمارات

“اعتراًفا بدور ائتمان الشركات وبنوك الستثمار 
كإحدى مسارات العمل األساسية ببنك 

اإلسكندرية، عكفنا على تطوير استراتيجية من 
أجل اإلسهام المباشر في نمو االقتصاد المصري 

بالتزامن مع تعزيز آدائنا العام، بما يتماشى مع 
مجموعة إنتيزا سان باولو”
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المنظر المطل على مسجد الرفاعي بالقاهرة اإلسالمية 
من مؤسسة "القلم" حيث يحافظ الطالب فيها على هذا 
الفن العريق. يعتبر فن الخط العربي أحد الوسائل الرابطة 

بين الماضي والحاضر مع الحفاظ على هوية راسخة 
ومتماشية مع العالم المعاصر في آن واحد. 
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الحوكمة الرشيدة

4

ى
ند

لج
د ا

حم
 م

ر :
وي

ص
ت

صورة عن قرب لخيوط النول والتي تدخل 
في صناعة المنسوجات الفريدة في مصر. 
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إننا في بنك اإلسكندرية ملتزمون بتعزيز الحوكمة الرشيدة 
والممارسات المستدامة على نحو مستمر. فبالجهود التي 
يعكف عليها 4494 موظًفا من أجل توسيع نطاق فروعنا 

ومكاتبنا الرئيسية البالغ عددها 175 فرًعا، نحن نعمل 
باستمرار على تعزيز إطار عملنا التنموي. وعلى هذا األساس، 

تتماشى جهود بنك اإلسكندرية مع األطر العالمية بهذا 

الصدد، ومن بينها االتفاق العالمي لألمم المتحدة، ومبادئ 
خط االستواء، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومبادرة تمويل 

برنامج األمم المتحدة للبيئة، وأهداف التنمية المستدامة، 
ورؤية مصر 2030، وذلك من أجل ما يلي:

 التركيز على تعزيز هيكل الحوكمة لبنك اإلسكندرية.

 االلتزام بحقوق اإلنسان المعلنة دولًيا.

 تعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام.

 بناء مجتمعات شاملة، وصحية، ومستدامة.

 التأكد من أن جميع أصحاب المصلحة على دراية 
بالتزاماتنا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتلقي 

رؤاهم وتعليقاتهم من خالل جهود إشراك أصحاب 
المصلحة.

 تعزيز مساواة النوع االجتماعي، والتنوع، ورفاه 
جميع الموظفين. 

 تعزيز مسؤوليتنا البيئية.

في عام 2019، وتماشًيا مع هيكل الحوكمة الخاص 
بمجموعة إنتيزا سان باولو، أخضعنا إطار عمل حوكمة 

المؤسسة لتطوير هائل من أجل مواكبة أعلى المعايير التي 
تنص عليها الهيئات المهنية الرائدة والسلطات التنظيمية. 

وتتسم معايير حوكمة المؤسسات - ال سيما تلك التي 
حددها البنك المركزي المصري والهيئات التنظيمية األخرى- 

بأهميتها البالغة في دعم تنفيذ أنشطة بنك اإلسكندرية 
بفعالية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين دون إغفال 
مصالح أصحاب المصلحة اآلخرين ومجتمع األعمال في 
البنك. أيًضا، خالل عام 2019، ُبذلت الجهود على قدم 

وساق فيما يتعّلق بإطار عمل حوكمة المؤسسة وإدخال 
التعديالت الضرورية على عقد النظام األساسي للشركة 

وإطار عمل حوكمة المؤسسة، وتخطيط عمليات اجتماعات 
مجلس اإلدارة، واللجان والتقييمات، وذلك استجابة 

للتعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري 
خالل سبتمبر 2018 ويناير 2019. وقدمت التعديالت 

الجديدة متطّلبات جديدة بالتبعية لحوكمة تواتر اجتماعات 
مجلس اإلدارة والقواعد ذات الصلة، بهدف إبراز التغييرات 
التنظيمية بكفاءة وقصر التعديالت المستقبلية على عقد 

النظام األساسي للمؤسسة.
وسعًيا للحد من وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان ومنع 

احتمالية ارتكابها على نحو يرتبط بأنشطتنا بشكل مباشر أو 
غير مباشر، أقررنا سياسة مبادئ حقوق اإلنسان16. وتعكس 
تلك المبادئ إرشادات المجموعة األم إنتيزا سان باولو، التي 
تواكب أفضل الممارسات الدولية والقيم التوجيهية الصادرة 

عن األمم المتحدة. وفي يوليو 2019، أقّر مجلس اإلدارة 

على ُنسخة محّلية من تلك المبادئ تتماشى مع اللوائح 
والسياق الوطني لجمهورية مصر العربية. وتهدف تلك 

السياسة - مصحوبة بميثاق قيم ومبادئ العمل - إلى إعادة 
التأكيد على التزامنا بحماية المجتمعات التي نعمل بها وتعزيز 

الممارسات األخالقية في كاّفة عملياتنا التجارية. إننا ندرك 
أهمية الحوكمة الرشيدة على صعيد تسريع وتيرة الوصول 
إلى المعلومات، والتواصل الفعال بين أصحاب المصلحة، 
وصنع القرارات السديدة، وعمليات تحديد األولويات، مما 
ن المؤسسة من مواجهة العقبات االقتصادية وبلوغ  يمكِّ

نتائج أفضل باستدامة.

ن سياسة اإلبالغ عن المخالفات التي يقّرها بنك   وُتمكِّ
اإلسكندرية الموّظفين من تصعيد شكاواهم الجاّدة، وحاالت 

االشتباه في وقائع االحتيال أو الفساد تماشًيا مع إرشادات 
مجموعة إنتيزا سان باولو. وتتضّمن المبادئ التوجيهية 

حماية األفراد من أي شكل من أشكال االنتقام، أو التمييز، 
أو المعاقبة، بالتزامن مع ضمان أقصى قدر من السرية إال 

في الحاالت التي ُيلزم القانون في إطارها بالتعامل على 
خالف ذلك. وقد خصصنا بريًدا إلكترونًيا ُأِعد لتوجيه أّية 

اتصاالت إلى رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال، 
والرئيس التنفيذي مباشرة، ووحدهما المنوط بهما تلّقي 

البالغات عن حاالت عدم االمتثال. وفي عام 2020، يعتزم 
بنك اإلسكندرية العمل على تعزيز إرشاداته الحالية وتعديلها 

بما يتوافق بشكل أفضل مع إرشادات المجموعة.17  

4. الحوكمة الرشيدة 
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سجادة حائط من ايدي فناني "إبداع 
من مصر" تعكس الحياة في الريف 

المصري.
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الهيكل التنظيمي
الشكل..– هيكل الحوكمة الُمحّدث لبنك اإلسكندرية خالل عام 2019. 19

4. الحوكمة الرشيدة 
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يتيح الهيكل التنظيمي لبنك اإلسكندرية تنفيذ االستراتيجيات 
من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا مع الحفاظ 

على تصعيد اآلراء والمالحظات من المستويات الدنيا إلى 
المستويات العليا، إذ يلزم ذلك من أجل اتخاذ القرارات 

السديدة وإشراك الموظفين18
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ادوات فن الخط العربي محلية الصنع 
داخل مؤسسة "القلم". 

مجلس اإلدارة
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1.4

مجلس إدارتنا20 

«إن انضمام د. بهاء الدين إلى مجلس اإلدارة 
سيعزز الجهود المبذولة في ظل اإلدارة الحالية 

وفريق بنك اإلسكندرية القوي«.

 دانتي كامبيوني - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

4. الحوكمة الرشيدة 

إننا ندرك أهمية الحوكمة 
الرشيدة على صعيد تسريع 

وتيرة الوصول إلى المعلومات، 
والتواصل الفعال بين أصحاب 

المصلحة، وصنع القرارات 
السديدة، وعمليات تحديد 

ن المؤسسة  األولويات، مما يمكِّ
من مواجهة العقبات االقتصادية 

وبلوغ نتائج أفضل باستدامة.21 

ُيعد مجلس إدارتنا، الذي يتكون من عضوين تنفيذيين وستة 
أعضاء غير تنفيذيين، أعلى سلطة في بنك اإلسكندرية. 

ومن أجل تنفيذ العمليات المصرفية على نحو سليم، وألن 
من مصلحتنا تبّني النصائح األكثر أهمية واتخاذ اإلجراءات 

الصائبة في عملياتنا، يستعين مجلس اإلدارة بقدرات خبراء 
الصناعة المحترفين ومعارفهم في جميع المجاالت الفنية 

ذات الصلة.
في عام 2019، رحب بنك اإلسكندرية بعضوين جديدين في 

مجلس إدارته بينما تعّين عليه توديع السيد. عاطر عّزت 
حنورة، الذي كان عضًوا في مجلس إدارتنا منذ مايو 2012. 

ويشغل السيد حنورة حالًيا منصب مدير الوحدة المركزية 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية. 

وكان العضوان الجديدان هما د. زياد أحمد بهاء الدين، الذي 
تقلد منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس اإلدارة في 

فبراير، والسيدة شيرين الشرقاوي، ممثلة المال العام وقد 
ُعينت كعضوة غير تنفيذية في المجلس في أغسطس. 

يضم مجلس اإلدارة في الوقت الراهن اثنتين من النساء، 
مما يبرهن على جهود البنك الرامية إلى تعزيز التنوع وزيادة 

عدد النساء في المناصب القيادية. 22

شغل الدكتور زياد بهاء الدين عدة مناصب سياسية 
واقتصادية رفيعة المستوى، أبرزها نائب رئيس الوزراء، 
ووزير التعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الهيئة 
العامة المصرية لالستثمار والمناطق الحرة، والمستشار 

القانوني لوزير االقتصاد المصري السابق، وعضو مجلس 
إدارة البنك المركزي المصري. ويشغل حالًيا منصب الشريك 

اإلداري لمكتب بهاء الدين للمحاماة )بالتعاون مع مكتب 
BonelliErede اإليطالي للمحاماة(، والشريك اإلداري لشركة 
طيبة لالستشارات. يتمّتع الدكتور زياد بهاء الدين بخبرة تزيد 

عن 30 عاًما في مجاالت االستشارات القانونية واالمتثال 
وإدارة المؤسسات المالية.

كما عمل الدكتور زياد عضًوا بمجلس أمناء مركز القاهرة 
اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهو عضو مجلس أمناء 

الجامعة األمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية 
أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بأسيوط. وقد حصل 
الدكتور زياد أحمد بهاء الدين على الدكتوراه في القانون 

المالي من كلية لندن لالقتصاد عام 1997، ونال درجة 
الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة لندن عام 
1989. كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 

عام 1998، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة 
األمريكية بالقاهرة عام 1987. 

»تغمرني السعادة إثر حماسة االنضمام لهذه المؤسسة 
العظيمة والعمل مع ‘فريق األحالم’«.

 د. زياد بهاء الدين – رئيس بنك اإلسكندرية 

السيدة شيرين الشرقاوي حاصلة على بكالوريوس 
االقتصاد من الجامعة األمريكية بالقاهرة، وحاصلة على درجة 
الماجستير في مجال التمويل واالستثمار من جامعة إكسيتر، 

المملكة المتحدة. 
وهي عضوة في كل من جمعية خريجي الجامعات البريطانية 

في مصر وعضو الغرفة العربية األلمانية للصناعة والتجارة 
في مصر وعضو جمعية شباب رجال األعمال المصريين في 

مصر. 
شغلت السيدة شيرين منصب مدير إدارة االئتمان بالبنك 

التجاري الدولي، قبل أن تتقّلد منصب عضوة مجلس إدارة 
ورئيسة قسم االستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي، ثم 

توّلت رئاسة قسم تمويل الشركات بالبنك األهلي المتحد 
حّتى عام 2009، قبل أن تشغل منصب مساعدة وزير المالية 

للشئون االقتصادية.

المبنى الرئيسي والتراثي لبنك اإلسكندرية الواقع 
في حي البنوك بوسط البلد في القاهرة. 
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د. زياد بهاء الدين
رئيس مجلس 

اإلدارة غير 
التنفيذي وممثل 

مجموعة إنتيزا 
سان باولو

جيوفاني بيرجاميني
عضو غير تنفيذي 

في مجلس اإلدارة 
وممثل مجموعة 
إنتيزا سان باولو.

دانتي كامبيوني
الرئيس التنفيذي 

والمدير العام، 
وممثل مجموعة 
إنتيزا سان باولو.

شيرين الشرقاوي
عضوة غير تنفيذية 
في مجلس اإلدارة 

وممثلة المال 
العام.

إلينا برينو
نائبة رئيس 

مجلس اإلدارة غير 
التنفيذي وممثلة 

مجموعة إنتيزا 
سان باولو.

إندريا بريساني*
عضو غير تنفيذي 

في مجلس اإلدارة 
وممثل مجموعة 
إنتيزا سان باولو.

إدواردو بومبيري
عضو تنفيذي في 

مجلس اإلدارة 
وممثل مجموعة 
إنتيزا سان باولو.

الدكتور إيهاب 
محمد حسن أبو 

العيش
عضو غير تنفيذي 

في مجلس اإلدارة 
وممثل المال 

العام.

يلعب مجلس إدارة بنك اإلسكندرية، بدعم من ثقافة 
االمتثال القوية، دوًرا حيوًيا في تشجيع السلوك اإليجابي. 
وقد انصب التركيز على الدور الذي تلعبه تلك الثقافة في 
إنجاح المنظمة، إذ تساعد السياسات والعمليات واضحة 
المعالم، ووجود مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين يولون 

اهتماًما كبيًرا ويتحملون المسؤولية على منع اإلخفاقات 
تزامًنا مع تحديد التوقعات الثقافية للمؤسسة. وفي 

ظل الوصول السريع إلى المعلومات والتواصل الفعال 

مع اإلدارة، يتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من صياغة 
استراتيجيات أكثر نجاًحا. وهذا يشمل تخصيص الموارد 

ورأس المال على نحو أكثر كفاءة. كما يساعد إطار الحوكمة 
القوي مجلس اإلدارة على فهم البيئة التنظيمية التي تحكم 

األعمال، واالستفادة من التكنولوجيا على أصعدة اإلنتاج، 
والتوزيع، واالتصاالت، وتحديد وإدارة مصالح جميع أصحاب 

المصلحة.24 

يتم ترشيح األعضاء للعمل في مجلس اإلدارة 
بناًء على المشاورات بين مجلس اإلدارة 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وبعد الموافقة 
الداخلية، تقّدم أسماء المرشحين إلى البنك 

المركزي المصري للموافقة النهائية.23

مجلس إدارتنا 

4. الحوكمة الرشيدة 
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يفّوض مجلس اإلدارة تلك اللجان 
األساسية الخمس على صعيد 

التنفيذ والصالحيات:
1. اللجنة التنفيذية

تبّت اللجنة التنفيذية في كافة األمور االستراتيجية التي تؤّثر 
على بنك اإلسكندرية. وتتخذ القرارات المتعلقة بالتعرض 

لمخاطر االئتمان، وتقترح عمليات االستحواذ، وسحب 
االستثمارات، وإصدار األسهم الجديدة، وتقترح تعديالت على 

الهيكل التنظيمي ونظام الحوكمة المعمول به في البنك.26
  

2. لجنة إدارة المخاطر
تدعم مجلس اإلدارة في ممارسة واجباته اإلشرافية 

اإلستراتيجية فيما يتعلق بإطار إدارة المخاطر. عالوة على 
ذلك، تشرف اللجنة على تنفيذ إستراتيجيات إدارة رأس المال 

والسيولة باإلضافة إلى جميع المخاطر األخرى ذات الصلة 
للمؤسسة، مثل السوق، واالئتمان، والتشغيل )بما في 
ذلك المخاطر القانونية والمخاطر ذات الصلة بتكنولوجيا 

المعلومات( ومخاطر المساس بُسمعة المؤسسة، من أجل 
تقييم وضع قابلية تحمل المخاطر، واالستراتيجية.

3. لجنة المكافآت واألجور
تطرح القواعد المعمول بها في هذا الصدد، وسياسات 

المكافآت واألجور، وخطط الحوافز على مستوى بنك 
اإلسكندرية وتوافق عليها. كما تتحقق من االمتثال لسياسة 

األجور والمكافآت المعمول بها لدى مجموعة إنتيزا سان 
باولو، ونفقات المكافآت واألجور السنوية للموظفين. 27

 
4. لجنة الحوكمة والترشيحات

تعمل اللجنة على تقييم نظام حوكمة بنك اإلسكندرية ودعم 
مجلس في اختيار المهام المقترحة على مستوى أعضاء 

مجلس اإلدارة واللجان.

5. لجنة الُمراجعة
م بانتظام مدى كفاية، وكفاءة، ووظائف نظام الرقابة  ُتقيِّ
الداخلية ونظام المحاسبة في البنك. وتعمل لجنة المراجعة 

أيًضا بمثابة نقطة مرجعية لجميع وظائف الرقابة الداخلية 
)إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، واالمتثال، ومكافحة غسل 

األموال(، فضاًل عن الحوكمة المالية اإلدارية الداخلية بالبنك. 
وتتحقق من فعالية تلك الوظائف ومدى كفاية تنسيقها.

3.4

اللجان التابعة للمجلس25  

4. الحوكمة الرشيدة 
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مثال للوحة اطارية على حائط غرفة 
التدريس بمؤسسة "القلم". 
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لجنة إدارة المخاطر 
االئتمانية

لجنة إدارة المخاطر االئتمانية 
هي لجنة دائمة تعمل على 

اتخاذ القرارات وتقديم 
االستشارات، وتتمثل 

مهمتها في ضمان التمّتع 
بإدارة مؤهلة ومشمولة 

بالتنسيق للتعامل مع 
المخاطر االئتمانية في 

إطار ممارسة الصالحيات 
االئتمانية للبنك، ووفًقا 
للقوانين المعمول بها، 

ولوائح الشركة األم 
والقرارات االستراتيجية 

الخاصة بالشركة. وتتمثل 
المسؤولية الرئيسية للجنة 

في عن وضع المبادئ 
التوجيهية االستراتيجية 

لمخاطر االئتمان وسياسات 
إدارة االئتمان وتحديثها بناًء 

على المراقبة المستمرة 
لمحفظة االئتمان.

2. لجنة االئتمان

شّكل مجلس اإلدارة لجنة 
االئتمان بنك اإلسكندرية 

حسبما يقتضي النظام 
األساسي للبنك. ولجنة 
االئتمان هي أعلى لجنة 

دائمة توكل إليها مهّمة اتخاذ 
القرارات في البنك فيما 

يتعلق باألطراف المقابلة 
العاملة، وتتمثل مسؤوليتها 
الرئيسية في اعتماد قرارات 

االئتمان بما يتماشى 
مع المبادئ التوجيهية 

االستراتيجية والسياسات 
االئتمانية الصادرة، بينما 

تعمل في ضوء الصالحيات 
االئتمانية للبنك ووفًقا 
لـلقوانين المعمول بها، 

ولوائح المجموعة

3. لجنة األصول المتعثرة 

إن لجنة األصول المتعثرة 
هي أعلى لجنة دائمة معنّية 

باتخاذ القرارات في البنك 
فيما يتعلق باألطراف 
المقابلة الخطرة وغير 

العاملة، وتتمثل مسؤوليتها 
الرئيسية في اتخاذ التدابير 

الالزمة لمنع وتخفيف خسائر 
االئتمان المرتبطة باألصول 
الخطرة والُمضمِحلة، وذلك 

بالتوازي مع العمل في ضوء 
الصالحيات االئتمانية للبنك، 

ووفًقا لـلقوانين المعمول 
بها، ولوائح المجموعة.

4. لجنة إدارة األصول 
وااللتزامات 

إن لجنة إدارة األصول 
وااللتزامات هي لجنة دائمة 

معنية باتخاذ القرارات 
وتقديم االستشارات، يرتكز 

عملها على إدارة المخاطر 
المالية، ومشكالت إدارة 

القيمة، واإلدارة اإلستراتيجية 
والتشغيلية لألصول 

وااللتزامات، وعلى إدارة 
المنتجات المالية، وذلك 
وفًقا إلرشادات الشركة 

األم، واللوائح، والقوانين، 
واللوائح، واألنظمة الداخلية 
للبنك التي تضعها الجهات 

المختصة.
وتعمل اللجنة، في حدود 

التفويضات واالختصاصات 
التي يحددها مجلس اإلدارة، 

على المجاالت التالية:
 حوكمة وتقييم المخاطر 

المالية
 اإلدارة التنفيذية

ض لجان اإلدارة - في ضوء االختصاصات الموكلة إليها من قبل  ُتفوَّ
مجلس اإلدارة، والهيئات المستقلة، وبناًء على قرارات أو طلبات 
مجلس اإلدارة ذات الصلة - للشروع في مسائل معينة أو تقديم 

المشورة بشأنها، أو التعليق عليها، أو البّت فيها. 

4.4

اللجان التابعة للمجلس  

4. الحوكمة الرشيدة 

5. لجنة المخاطر التشغيلية

لجنة المخاطر التشغيلية 
هي لجنة دائمة معنية 

باتخاذ القرارات وتقديم 
االستشارات، تتمثل مهمتها 

في ضمان التمّتع بإدارة 
مؤهلة وتتسم بالكفاءة على 

صعيد المخاطر التشغيلية 
)ال سّيما المخاطر المتعلقة 

بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والمخاطر 
السيبرانية(، بما يتوافق 

مع القوانين المعمول بها، 
ولوائح مجموعة إنتيزا سان 
باولو، واإلجراءات الداخلية.

6. لجنة إدارة التغيير

تحمل لجنة إدارة التغيير على 
عاتقها مسؤولية اإلدارة 
اإلستراتيجية للتغييرات 
إبان العمليات الشاملة 

للبنك، من خالل تحديد 
ومراقبة حافظة مشروعات 
البنك، ومنح صفة األولوية 
للمشروعات واالستثمارات 
بما يتماشى مع استراتيجية 

البنك، ومراقبة األنشطة 
واإلنفاق ذوي الصلة، 

فضاًل عن حل أي مشاكل 
متصاعدة.

7. لجنة تنسيق الضوابط 
الداخلية

لجنة تنسيق الضوابط 
الداخلية هي لجنة استشارية 

دائمة تعمل في حدود 
التفويضات واالختصاصات 
التي يقّرها مجلس اإلدارة، 
وتهدف إلى تعزيز التنسيق 

والتعاون بين وظائف 
الرقابة المختلفة للبنك، 

وتيسير تكامل عمليات إدارة 
المخاطر.

8. لجنة المناقصات

لجنة المناقصات هي أعلى 
هيئة تختص باتخاذ قرارات 

الشراء في بنك اإلسكندرية، 
وتهدف إلى التأّكد من اتخاذ 
البنك القرارات الفعالة عند 
اختيار الموردين والمقاولين 

للسلع والخدمات على 
أساس العطاءات. 

تعمل اللجنة بصفة دائمة 
للموافقة على التعاقد 

واختيار الفائزين في 
المناقصات الخاّصة بشراء 

السلع، أو الخدمات، أو 
األصول، وذلك مع االمتثال 

الكامل لقواعد التوريدات 
الخاصة ببنك اإلسكندرية 

التي تنص عليها شركة 
خدمات مجموعة إنتيزا 
سان باولو فيما يتعلق 

بالتوريدات.
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من اجل احياء فن الخط العربي، تحرص 
مؤسسة "القلم" على تزويد الطالب باألدوات 

التي تضمن تطوير مهاراتهم الفنية. 
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28 GRI 102-30, GRI 102-31

إدارة المخاطر من 
أجل االستدامة28

5
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تشتهر القاهرة بالمنتجات اليدوية المتنوعة، 
ويحظى السجاد بمكانة مميزة كواحد من 

أقدم اشكال الفنون التقليدية. 
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يظل إطار العمل المتعلق بإدارة المخاطر لدينا جزًء ال يتجزأ من 
أنشطتنا. إذ نعمل وفًقا للمعايير التوجيهية الشاملة التي تقرها 
مجموعة إنتيزا سان باولو بشأن إدارة المخاطر، والتي تتماشى 
كذلك مع قواعد الجهات التنظيمية الداخلية. وُترفع القرارات 
بهذا الصدد إلى مجلس اإلدارة ولجان المخاطر ولجان اإلدارة 

عبر تقارير المخاطر، والتقييمات، والتوصيات المنتظمة.

5. إدارة المخاطر من أجل االستدامة  

إن جهودنا الرامية إلى تعزيز النمو المستدام قد تطّورت 
لتتبّنى نظاًما ديناميكًيا إلدارة المخاطر، إذ ُيعد ذلك ركيزة 

أساسية لعمليات صناعة القرار لدينا، وتعمل النماذج 
التحليلية المؤتمتة على تيسير عمل هذا النظام. كما 

يشّكل إطار العمل الخاص بقابلية تحمل المخاطر مكوًنا 
أساسًيا لنهجنا المعني بإدارة المخاطر، الذي يتماشى مع 

االستراتيجية الشاملة بالمؤسسة، وتخصيص رأس المال، 
ومراقبة المخاطر. ويتأّكد بنك اإلسكندرية من فعالية تنفيذ 

إطار العمل الخاص بقابلية تحّمل المخاطر عبر عمليات 
المراقبة، والتقييم، والتحليل الُمنظمين من أجل رصد أي 
انحراف عن االستراتيجية، مما يضمن في نهاية المطاف 

خلق قيمة طويلة األمد لجميع أصحاب المصلحة ببنك 
اإلسكندرية.

على الرغم من - أو ربما بسبب - بيئة التشغيل الديناميكية 
والتغيرات السريعة التي نمر بها، بما في ذلك التغييرات 

ذات الطبيعة التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، واضطرابات 
االقتصاد الكلي، وأنواع المخاطر الناشئة، والتحسين 

المستمر إلطار إدارة المخاطر الخاص بنا، إال أننا قادرون على 
سرد اإلنجازات التالية في عام 2019:
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الساللم الحديدية ذو طابع فني والمؤدية 
الى مقر مؤسسة "القلم" لفن الخط العربي 

بالقاهرة القديمة. 
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1.5

منتجات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة المؤتَمتة المستندة 

إلى قواعد البنك المركزي

5. إدارة المخاطر من أجل االستدامة 29 

في ضوء بدء االلتزام بقرار البنك 
المركزي المصري الذي يتطّلب 

من جميع البنوك زيادة حجم 
االئتمان الموجه للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ليصل 
إلى 20% من إجمالي محفظة 

التسهيالت االئتمانية، اعتمدنا 
العديد من اإلجراءات الهيكلية 

والتشغيلية لمواجهة التحديات 
التي قد تتجّلى إبان االستجابة 

لهذا النمو المستهدف، بما 
يتماشى مع إطار عمل إدارة 

المخاطر الداخلية وكذلك إلى 
إرشادات مجموعة إنتيزا سان 

باولو.

 وقد قّدم بنك اإلسكندرية استباقًيا ُمنتًجا جديًدا تحكمه 
القواعد من أجل قطاعات األعمال الصغيرة، وقد انطوى 

عليه تطبيق االئتمان اإللكتروني )ECA( الذي يلّبي 
االحتياجات المختلفة للشركات، مما يقّلص بشكل كبير 

من الوقت الُمستغرق بين طلب القرض، والموافقة عليه، 
وصرفه. ويستند ذلك إلى تطبيق االئتمان اإللكتروني 

الذي أبدى نجاًحا على صعيد الشركات واألعمال الصغيرة 
والمتوسطة. بإتمام إنجازه خالل عام 2020، ستخضع جميع 

قطاعات البنك ألتمتة ائتمانية كاملة. وعالوة على ذلك، 
قمنا بتنفيذ تطبيق نظام اإلنذار المبكر الموّجه للشركات 
واألعمال الصغيرة والمتوّسطة، والذي يتسّنى من خالله 

التنبؤ بالعمالء الُمحتمل أن يتعرض وضعهم المالي للتدهور 
بعد اعتماد قواعد المصرف المركزي األوروبي الجديدة بشأن 

التخلف عن السداد.
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ان الدعم المتنامي للمشروعات 
الصغيرة يساهم في تحقيق التنمية 

االقتصادية للدولة. 
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2.5

المخاطر ذات األثر على الُسمعة

5. إدارة المخاطر من أجل االستدامة  

وافق مجلس إدارة بنك اإلسكندرية أيًضا على سياسة جديدة 
معنية بالمخاطر التي تمس الُسمعة، بما يتماشى مع ميثاق قيم 

ف مخاطر الُسمعة  ومبادئ العمل، وذلك في يوليو 2019. وُتعرَّ
بأنها التأثير السلبي على أرباح البنك ورأس ماله لعدة أسباب على 

سبيل المثال وليس الحصرعدم االمتثال لمعايير خدمات قطاع 
الصيرفة، أو عدم االلتزام الوفاء بااللتزامات، أو االفتقار إلى 

الخدمة المالئمة للعمالء، أو انخفاض جودة الخدمة، أو التكاليف 
المرتفعة بشكل غير معقول، أو الخدمة التي ال تتوافق مع ظروف 

السوق أو توقعات العمالء، أو الممارسات المهنة غير الالئقة أو 
آراء السلطات وإجراءاتها غير المواتية. 

وتحدد السياسة المخاطر التي قد تستتبع أثًرا سلبًيا على 
بنك اإلسكندرية وتضع القواعد التي تحكمها عبر مختلف 

خطوط األعمال، وتضمن تلك السياسة انتهاج ثقافة تفادي 
المخاطر التي تمس بالسمعة عبر قطاعات البنك. ومن ثّم، 
نحن نعمل على قدٍم وساق لمنع حدوث أّية آثار سلبية من 
خالل تحديد سيناريوهات مخاطر السمعة التي يتعرض لها 
البنك وتقييمها. وقد تبّنى بنك اإلسكندرية نموذًجا جديًدا 
لقياس المخاطر ذات األثر على السمعة لحساب متطّلبات 

رأس المال. وفي عام 2019، ُعرضت ألّول مّرة حوادث 

متعلقة بمخاطر األثر على الُسمعة على لجنة المخاطر 
التشغيلية؛ إذ ُأبلغت اللجنة بأربعة حاالت من المخاطر ذات 

األثر على الُسمعة، وقد ُحددت اإلجراءات الفورية الالزمة 
واُتخذت في الوقت المناسب )وتجدر اإلشارة إلى أن 

البنك المركزي المصري لم يفرض على بنك اإلسكندرية 
أّية عقوبات جراء أي من تلك الحوادث(. وقد تقرر عرض 
الحوادث التي شهدها البنك خالل الربع األخير من العام 
2019 في هذا الصدد خالل أّول اجتماع للجنة المخاطر 

التشغيلية لعام 2020.
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لمحة على صناعة الحلى الفضية بورشة 
عمل "تلتوين" في سيوة. 

10 تقرير االستدامة 2019  10



  30  GRI 102-34

3.5

المخاطر التشغيلية30 

5. إدارة المخاطر من أجل االستدامة  

شهد كذلك العام 2019 نجاحنا 
على صعيد ترسيخ ثقافة المخاطر 

التشغيلية في كاّفة عمليات البنك 
من خالل تطوير أدوات وسياسات 

مراقبة قوية، وضمان الفصل 
بين المهام، ومراعاة المخاطر 

التشغيلية في طّيات أنشطة البنك 
ومنتجاته وعملياته، وأنظمته على 
مستوى خطوط سير العمل كاّفة. 

وقد ُحِددت مؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بالموارد 
البشرية، والعمليات، ووقائع االحتيال واألحداث الخارجية، 

وأمن المعلومات، وتقرير الحوكمة اإلدارية والمالية وُرِفعت إلى 
لجنة المخاطر التشغيلية لضمان المراقبة المنتظمة. وإلضفاء 
المزيد من التيسير على إدارة المخاطر التشغيلية عبر الوحدات 

التنظيمية المتنوعة، ُأعِدت مهمة جديدة باسم " مسؤولي 
مخاطر التشغيل في الوحدات التنظيمية والفروع- ويشار إليها 

اختصاًرا بـ )BLORMs( - من أجل إعداد وتحديث اللوائح الالزمة 
إلدارة المخاطر التشغيلية داخل الوحدات التنظيمية التي يتبع 

لها المدراء، وكذلك لضمان التحديث الدائم لعمليات جمع 
المعلومات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية واإلبالغ عنها، مما 

يضمن فعالية إجراءات التخفيف ذات الصلة بالمواضيع الحرجة 
واتخاذها في التوقيت األمثل. ومن أجل رفع مستويات الوعي 

بأهمية مسائل المخاطر التشغيلية وفهما، ُأتيح دليل تعليمي 
واختبار قصير عبر اإلنترنت لجميع موظفي البنك، وعقدت 

العديد من الجلسات التعليمية لتدريب 179 من مدراء الفروع 
والمديرين اإلقليميين. وفضاًل عن ذلك، ُيشار إلى أن المخاطر 
التشغيلية هي موضوع مدرج في البرنامج التعريفي المقّدم 

لجميع الموظفين الجدد.
يعكف بنك اإلسكندرية على تنفيذ عملية أتمتة مركزية 

لجميع التقارير التي ترفع الى الهيئات الرقابية. إذ يعزز ذاك 
اإلجراء تحسين تطبيق أطر الحوكمة الخاصة ببنك اإلسكندرية 

ومراقبتها، مما يتمّخض عن بيانات عالية الدّقة مع الحد األدنى 
من األخطاء البشرية. 

لمزيد من المعلومات حول هيكل الحوكمة وإطار عمل 
التخفيف من حّدة المخاطر، يرجى االّطالع على تقارير االستدامة 

الخاصة ببنك اإلسكندرية لعامي 2017 و 2018.

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

عينة من االعمال الفنية لطالب مؤسسة 
"القلم" والمنشرة في ارجاء المكان وداخل 

الفصول. 
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خالد حجازي
رئيس  إدارة المخاطر

“على مّر السنين، تحول إطار عمل إدارة المخاطر 
ببنك اإلسكندرية من كونه دوًرا دفاعًيا في المرتبة 
الثانية ليعتلي عرش الصدارة كركيزٍة ُمساِعدة تتيح 

لنا تقّدم فرصتنا التجارية وتحولنا الرقمي”

ى
ند

لج
د ا

حم
 م

ر :
وي

ص
ت

مزرعة "توازن" بسيوة حيث يتم االعتماد على 
أدوات زراعية مستدامة في اإلنتاج. 
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مجموعة من األدوات التقليدية التي يستخدمها 
النساجون المصريون المنتمون الى شبكة فناني 

"إبداع من مصر". تم التقاط هذه الصورة في 
قنا حيث تعتمد نسبة كبيرة من أعضاء المجتمع 

على هذه الحرفة لكسب العيش. 

111تقرير االستدامة 2019  110



أشرف حامد
رئيس مكتب رضاء العميل

“يؤمن مكتب رضا العميل إيمانا راسخا بأهمية 
الدمج بين إطار عمل قوي قائم على المبادئ 

وعميات الحوكمة الداخلية، من أجل معالجة 
شكاوى العمالء”

ى
ند
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د ا

حم
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ر :
وي

ص
ت

من داخل مصنع للتمور في سيوة حيث 
تستفيد السيدات من فرص عمل في إطار 

مشروع "الطريق". 
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31  GRI 418-1

1.6

المخاطر التشغيلية31 

6. ضمان استدامة العمليات  

في هذا العام، واستجابة لقواعد البنك المركزي المصري 
التي ُأقّرت حديًثا فيما يتعّلق بالقواعد المصرفية لحماية 

المستهلك، أجرينا تحلياًل ُمستفيًضا لتحديد النطاقات التي 
تحتاج إلى المزيد من المراقبة والتطوير، مما كشف الستار 
عن احتياج ضئيل للتدّخل بسبب النهج المتقّدم الُمقرر من 

ذي قبل. وُتراعى قواعد حماية المستهلك على نحو جيد من 
خالل إطار عمل صارم ومباشر، مع أخد المبادئ المنصوص 

عليها لدى المجموعة األم بشأن حماية المستهلك في 
االعتبار، فضاًل عن االمتثال إلطار عمل السياق التنظيمي. 

وقد وافق مجلس اإلدارة على الالئحة الداخلية الخاّصة بهذا 
الشأن في مارس 2019. ومن المقرر أن ُتنّفذ خطة تنفيذ 

قواعد حقوق العمالء بالكامل بحلول الربع األّول من العام 
.2021

ا في تعزيز عمليات حماية بيانات  خالل العام الجاري، رغبة منًّ
عمالئنا، ندرس إمكانية اعتماد الالئحة العامة األوروبية 

لحماية البيانات )المشار إليها اختصاًرا بـ GDPR( بالتعاون 
مع مجموعة إنتيزا سان باولو والشركاء التجاريين لبنك 

مت دورة تدريبية عبر  اإلسكندرية. وعالوة على ذلك، ُقدِّ
اإلنترنت لكافة موّظفي البنك الذين يتعاملون بشكل 
مباشر وغير مباشر مع العمالء حول حماية المستهلك 

وحقوقه. وكان الهدف من التدريب هو رفع مستوى الوعي 
الموّظفين بالقواعد الداخلية ومتطّلبات البنك المركزي 

لمقاربة حقوق العمالء على نحو أفضل. 
وفيما يتعلق بانتهاك خصوصية العمالء،   يسعدنا أن نذكر 

أنه لم تكن هناك أي وقائع تسريب أو سرقة أو خسائر 
لبيانات العمالء.

تماشًيا مع مجموعتنا األم إنتيزا سان باولو، يقوم نهجنا 
الُمّتبع في التعامل مع الشكاوى على خلق قنوات اتصال 

راسخة مع عمالئنا من شأنها تمكين جميع أعضاء مجتمعنا 
من رفع شكاواهم ومعالجة شواغلهم. ويمكن للعمالء 

الحصول على مساعدة مباشرة وفورية فيما يتعلق 
بتساؤالتهم واستفساراتهم من خالل مركز خدمة عمالء 

بنك اإلسكندرية. ويمكن للعمالء تسجيل شكوى مكتوبة 
من خالل القنوات القائمة المعّدة لهذا الغرض. وُتحال 

كافة الشكاوى واالستفسارات ذات الصلة إلى مكتب رضا 
العمالء من أجل إدارتها واإلبالغ بها، وفًقا لمتطلبات اإلطار 

التنظيمي الوطني.

ال يقتصر التركيز على رضا العميل على منتجاتنا فحسب، بل 
يمتد إلى صحة وسالمة عمالئنا. ومن هذا الُمنطلق، فإن 

لدينا فريًقا ُمتخصص توكل إليه مهّمة ضمان تعميم كاّفة 
اللوائح واالمتثال لها من جانب كاّفة أصحاب المصلحة.

صورة من فرع قصر النيل لبنك اإلسكندرية 
والمزود بخدمات متطورة الستقبال العمالء. 
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محمد البديوي
رئيس وحدة مطابقة التعليمات الرقابية

“لقد ُأقِرت قواعد حماية العمالء تماشًيا مع 
تعليمات البنك المركزي المصري، وقد وافق 
عليها مجلس إدارة بنك اإلسكندرية. وُتمكننا 

القواعد من رصد األنشطة واستهدافها شهرًيا 
على نحو أفضل”
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ر :
وي
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ت

خيوط في مرحلة ما قبل صناعة سجاد من 
النول والتي تعتبر مهنة كثيفة العمالة وقد 

تأخذ سنوات عديدة لالنتهاء منها. 
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6. ENSURING SUSTAINABLE OPERATIONS 

33 GRI 102-33

على مّر السنين، اتخذ مكتب رضا العمالء لدى بنك 
اإلسكندرية تدابير متعددة لمعالجة شكاوى العمالء وحّلها. 
وُيعزى الفضل في قدرتهم على القيام بذلك إلى التقارير 
التحليلية التي ُتعد بانتظام من أجل تحديد ُأطر الشواغل 

الشائعة للعمالء وإيجاد حلول من أجل تحسين التعامل مع 
الشكاوى. وفي عام 2019، تقّلصت الشكاوى المتعّلقة 

بالبطاقات من خالل طرح مبادرات جديدة؛ ال سيما تجديد 
البطاقات قبل شهرين من موعد انتهاء صالحيتها لتفادي 

التأخير وتحسين خدمات التسليم.

في عام 2019، بلغ العدد اإلجمالي للشكاوى المكتوبة 768، 
وهو ما يمّثل 0.86% من إجمالي الشكاوى التي تلقيناها، 

فيما بلغ عدد الشكاوى ذات الصلة بالبنك المركزي المصري 
والشركة المصرية لالستعالم االئتماني I-Score إجمالي 356 

شكوى. وكانت تلك الشكاوى تتعّلق بنطاقات اإلقراض، 
والحسابات، والودائع، وقد تم التعامل معها وفًقا لقواعد 

ولوائح البنك الخاصة بإدارة الشكاوى.

يتعاون مركز االتصال الخاص ببنك اإلسكندرية تعاوًنا وثيًقا 
مع األقسام الوظيفية األخرى ذات الصلة للتعامل مع 

الشكاوى والتظلمات المتعلقة بخدماتنا الرقمية سريعة 
التوسع. وللحد من تلك المشكالت المتكررة التي ترتبط 
باتصاالت البطاقات، طرحت إدارة تقنية المعلومات حاًل 

آلًيا جديًدا مؤتمًتا دفع بانخفاض عدد الشكاوى. وبدا تأخير 
تفعيل خدمات التعامل المصرفي عبر اإلنترنت مشكلًة 
كبيرة، ومن ثّم ُأعيد النظر في عملية التفعيل من أجل 

تسهيل المعامالت بالتبعية.
من أجل تحديد طبيعة شواغل العمالء على نحو دقيق، 

طرحنا نظاًما يمّيز الفروق بين الشكاوى والطلبات. 
وبالتوازي، ها نحن نعمل على تعزيز تجربة العمالء مع مركز 

االتصال الخاص ببنك اإلسكندرية من خالل ضمان اتخاذ 
تدابير التصعيد المواتية، بما يتماشى مع مصفوفة التصعيد 
المعمول بها لدينا - والمعنية بمعالجة الشكاوى التي لم يتم 

حّلها في الوقت المناسب.33 

إننا نراقب عن كثب فعالية تطبيق نظامنا الخاص بالتعامل 
األخالقي مع الشكاوى وإدارتها على أساس شهري، وُترفع 

تقارير نصف سنوية بهذا الصدد إلى المجموعة األم إنتيزا 
سان باولو. ويتلّقى الزمالء المشاركون في إدارة الشكاوى 

جلسات تدريبية مصممة خصيًصا لتعزيز فهمهم لألمر، 
وتعميق مهارات االستماع ذات األهّمية البالغة لديهم، 

مما ينتج عنه بالتبعية تحسين قدراتهم على اكتشاف 
الشكاوى المتعّلقة بأخالقيات العمل. وعالوة على ذلك، 
فإن معلومات االتصال ُمتاحة عبر الموقع الرسمي لبنك 

اإلسكندرية في قسم "التواصل معنا"، مما يتيح لمن يهّمه 
األمر خيارات اتصال أخرى بخالف رقم مركز االتصاالت.

موظفي بنك اإلسكندرية هم عامل النجاح 
الرئيسي لتحقيق التزامنا بتزويد جميع أعضاء 
المجتمع المحيط بالخدمات التي يحتاجونها. 
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2.6

إدارة سلسلة التوريد34  

6. ضمان استدامة العمليات  

في محاولة لدعم الشركات المصرية، نمنح الموردين المحليين 
المقيمين داخل مصر صفة األولية، وال يتم االعتماد على الموّردين 
األجانب إال في حاالت نادرة عند الحاجة، وُيستعان بهم في المقام 

األّول ألغراض الحصول على التراخيص المتعّلقة بتكنولوجيا 
المعلومات. اليوم، نحن نعتّز بشراكتنا مع 230 موّرًدا.

وفصاًل عن دعم الموّردين المحليين، فإننا ندرك التأثير 
الذي قد تخلفه ممارسات الشراء على أداِئنا الشامل 

وبصمتنا على صعيد االستدامة. ولقد طرحنا مشروع 
"مركزية التوريدات" المعني بإعداد قاعدة بيانات تضم 

جميع الباعة والموّردين الذين يتعامل معهم بنك 
اإلسكندرية، وأعددنا كشوًفا بيانية إلدارة التكلفة من أجل 

ضمان التفاعل الفّعال مع كاّفة الموّردين. وعالوة على 
ذلك، تعكف إدارة التوريدات لدينا، بالتعاون مع وحدة 

إدارة المخاطر على تحديث سياسة التوريدات كي تنطوي 
على آليات أكثر صرامة لتخفيف المخاطر حينما يتعّلق 

األمر باختيار الموّردين والتعامل معهم. 
وتماشًيا مع مجموعة إنتيزا سان باولو، يتعّين على جميع 

المقاولين والموّردين االلتزام بجميع القوانين واللوائح 
المصرية ذات الصلة. وفي حالة وقوع انتهاكات، نلجأ 

إلى منظومة القانون المصرية سعًيا للحل. وعالوة على 
ذلك، فإننا ُنجري تحقيقات تشمل ُسمعة كل موّرد 

جديد، بما في ذلك تقّصي امتثالهم لبذل كاّفة الجهود 
د أو اإلذن بالتعاقد.  الواجبة، وذلك قبل تسجيل الُمورِّ

وتنطوي جميع عقودنا مع كاّفة الموّردين على بند 
يشدد على امتثال الموّرد للتشريعات واللوائح المصرية، 
كما أدرجنا بنًدا إضافًيا يحظر صراحة عمالة األطفال في 
كاّفة تعاقداتنا. ولكن في ضوء بيئة التشغيل المحّلية، 

ال يتسّنى لنا فحص امتثال الموّردين للمعايير البيئية 
واالجتماعية، ومعايير الحوكمة األخرى.35

شهادة المواصفة العالمية أيزو 2015-9001
لقد حصلنا في هذا العام على شهادة المواصفة العالمية 

أيزو 9001-2015 لممارسات الشراء واالستعانة بالمصادر. 
ومنذ ذلك الحين، جمعت إدارة التوريدات تعليقات وآراء 
القائمين على جميع األقسام الوظيفية ذات الصلة فيما 
يتعّلق بجودة الخدمات المقّدمة وعملية الشراء بأسرها، 

وذلك من أجل طرح تدابير تصويبية مواتية ُتلّبي توّقعات 
جميع الشركاء. ومن المقرر أن ُيجرى المسح على أساس 
نصف سنوي، وفًقا لمتطّلبات المواصفة العالمية أيزو 

.2015-9001

الرقمنة
في محاولة لتوسيع نطاق الرقمنة على مستوى وظائف 

البنك، تستعين إدارة التوريدات بالعديد من منّصات 
أوراكل، ال سّيما ما يلي:

 نظام تخطيط الموارد المؤسسية )ERP(، وهو نظام 
يختص بإدارة عمليات الشراء التي ُتجريها المؤسسة 

بالكامل رقمًيا. 
 خدمة من الشراء إلى الدفع من أوراكل، وهي خدمة 
تتيح إدارة جميع عمليات الموافقة على المستندات 

أوتوماتيكًيا. وتخضع تلك الخدمة للتطبيق تدريجًيا عبر 
عمليات البنك؛ إذ نواجه في الوقت الحالي تحّديين 

رئيسيين بشأنها؛ وهما االفتقار إلى الوعي، والوصول 
إلى البرنامج الذي يتعين به االستعانة بالخدمة. ومن 
المقرر أن ُتصاحب خّطة تدريب ُمنّظمة طرح الخدمة 

في عام 2020.
ومن المقرر أن تتم رقمنة سير العمل بالكامل في بنك 

اإلسكندرية؛ ومن ثّم تقليل استهالك الورق إلى الحّد 
األدنى، في عام 2022.
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مجموعة من السيدات اثناء المشاركة في 
ورشة عمل حول صناعة سجاد الكليم اليدوي 

باستخدام النسيج تقليديًا كجزء من أنشطة 
مشروع "الطريق" في سيوة. 
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الرفاه البيئي 
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في مؤسسة "بناتي"، تعتبر الطبيعة والمساحات 
الخضراء عنصًرا حاسًما في بيئة صحية ومتوازنة 

للطالب
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“يشمل تخطيطنا االستراتيجي رؤيتنا طويلة 
المدى الرامية إلى تفادي المساهمة في ندرة 
الموارد الطبيعية، إذ نؤمن بأن االستدامة هي 

إطار العمل الذي ُيحدد مصير هذا البلد”
عالء جعفر

رئيس قسم إدارة العقارات

في بنك اإلسكندرية، ُيعد الرفاه البيئي أساسًيا في إدارة عمليات 
المؤسسة. ويرجع ذلك إلى حّد كبير إلى تأثير مجموعتنا األم إنتيزا 
سان باولو التي ُتشدد تشديًدا هائاًل على االلتزام باالستدامة في 

العمليات األساسية. ومنذ عام 2012، ُينّفذ البنك مبادئ خط 
االستواء في عملياته، سعًيا لتطوير نموذج أعمال ُمستدام يدعم 

الطاقة المتجددة، والصناعات المحّلية، وخلق الوعي. وفي عام 
2019، تكاتفت وظائف بنك اإلسكندرية من أجل تعزيز األعمال 

المسؤولة، مما يرّسخ أساًسا يتسّنى من خالله تعزيز ُمضّي 
الممارسات المستدامة قدًما.
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مركز الزراعة في مؤسسة "بناتي"، حيث يتم 
تعريف الفتيات بأساسيات الزراعة والتشجير. 
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استهالك الطاقة 36
قّدمت إدارة العقارات ببنك اإلسكندرية تدابير جديدة لتعزيز 
االستدامة عبر شبكة فروعه في عام 2019. ومن أجل الحّد 

من األثر البيئي الناجم عن استخدام منتجات التنظيف، اتجه 
فريق خدمات التنظيف إلى استخدام المنتجات األكثر مراعاة 

للبيئة. ويتيح هذا التحّول ضمان سالمة البيئة والمجتمع، 
وتعزيز شراكات وطيدة مع األعمال المعنية باالستدامة في 

مصر.
ت كذلك بعض التدبير من أجل تعزيز كفاءة الطاقة، إذ  وُأقرَّ

طرحت إدارة العقارات لدينا مبادرة بشأن إضاءة المقار تعتمد 
ت كذلك بعض  على التركيبات األكثر توفيًرا للطاقة.37 وُأقرَّ

التدبير من أجل تعزيز كفاءة الطاقة، إذ طرحت إدارة العقارات 
لدينا مبادرة بشأن إضاءة المقار تعتمد على التركيبات األكثر 

توفيًرا للطاقة. وحّتى اآلن، استبدلت وحدات اإلضاءة 
القائمة على تكنولوجيا الليد الموّفرة تركيبات اإلضاءة بفروع 

بنك اإلسكندرية في صالة برايفت الونج التابعة لخدمات 
ماجنيفيكا بالقاهرة، وجاردن سيتي، والغردقة، وبنها، 

ونبروه، وكفر الزيات. وعالوة على ذلك، أتيحت تركيبات 
الليد في فروع بنك اإلسكندرية في لوران، ومول أركان، 

والمعادي الجديدة، وألماظة. وإلى جانب تركيبات اإلضاءة 
الليد، تم تركيب أجهزة استشعار اإلضاءة في صالة برايفت 
الونج التابعة لخدمات ماجنيفيكا بفرع القاهرة، فضاًل عن 

تفعيل أنظمة اإلدارة والتحكم الخاّصة بتشغيل األنظمة 
وإيقاف تشغيلها. حتى اآلن، أدى التحول إلى استخدام 

وحدات الليد لإلضاءة إلى توفير الطاقة سنوًيا بمقدار 
53,468,125 كيلووات في الساعة وتقليل انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بنحو 28,712 طًنا.
وإننا نعمل، منذ عام 2018، على تبديل آالت الطباعة عالية 
االستهالك بنماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تعرف 

باسم الطابعات متعددة الوظائف. وتتمثل خّطتنا في إتمام 
التحّول الكامل إلى النماذج الموفرة في الطاقة على امتداد 
شبكة فروعنا بأكملها خالل األعوام المقبلة.38 وتهدف تلك 
الجهود االنتقالية إلى تيسير بلوغ هدف البنك المتمثل في 
الترويج لثقافة التخّلي عن األوراق عبر نطاقات عمل البنك. 

وعالوة على ذلك، قد بدأنا في تقييم اختيارنا لباعة آالت 
الطباعة بناًء على المعايير البيئية التي تؤخذ في االعتبار إبان 

تصميم الطابعات وتشغيلها.

7. الرفاه البيئي

7،1

تأثيرنا البيئي المباشر

نباتات تزرعها الفتيات في مؤسسة 
"بناتي" كجزء من تمرين لربطهن 

بالطبيعة
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اطاللة جمعية حماية البيئة على حي منشية 

ناصر حيث تعمل على دعم المجتمع المحيط 
بالجمعية. 

استهالك الطاقة39

7. الرفاه البيئي

ومن خالل تلك المبادرة، من المقرر 
أن يتحّول البنك من النهج التقليدي 

إلدارة النفايات وأنماط االستهالك 
المصحوبة بوفرة النفايات إلى نهٍج 

أكثر استدامة إلدارة النفايات التي 
تنتج عن عملنا في ثالثة من مقاّرنا 

الرئيسية. وتهدف تلك المبادرة - 
مصحوبة بأنشطة رفع مستويات 

الوعي المتكررة - أيًضا إلى تعزيز وعي 
الموّظفين بالنفايات التي ُينتجونها 
وتأثيرها على صّحتهم وعلى البيئة.

لتقليص مساهمة 
البنك في تفاقم 

مشكلة النفايات في 
مصر إلى الحد األدنى، 

طرحنا مبادرة جديدة 
إلدارة النفايات باسم 

“نفايات أقل
.WASTE-LESS
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اواني التربة في مركز الزراعة في مؤسسة 
"بناتي" والتي سيراعيها الطالب حتى يكبروا

على الرغم من عدم توافر المعلومات التفصيلية حول كفاءة 
الوقود في مركباتنا حالًيا، إال أننا نقر باألثر الناجم عن أسطول 

النقل الخاص بنا على صعيد المساهمة في انبعاثات غازات 
الدفيئة. ورغم المساهمة المباشرة للوقود في بصمتنا 

الكربونية، فقد انخفض استهالكنا منه على مر السنين. ففي 
عام 2016، استهلك البنك 71,357 لتًرا من البنزين و213,006 لتًرا 

من وقود الديزل )السوالر(. وتماشًيا مع توجيهات االستعانة 
بمصادر خارجية على صعيد تقديم خدمات النقل، لم نقم 

بشراء أّية سيارات جديدة في عام 2019، وانخفض استهالك 
البنزين بنسبة 71% ليصل إلى 20,187 لتًرا، وانخفض استهالك 

السوالر بنسبة 63% ليبلغ إجمالي االستهالك 77,932 لتًرا. 
ويبلغ العدد الحالي للمركبات المملوكة للبنك 13 ُمركبة، وثّمة 

خطط قائمة لتقليص قوامه أكثر من ذلك. 40 

السنة
البنزين

1
21

00

42,000 لتر
)انخفاض 

بنسبة %42 
مقارنة بعام 

)2016

22,249 لتًرا
)انخفاض 

بنسبة %47 
مقارنة بعام 

)2017

20,187 لتًرا
 )انخفاض 
بنسبة %9 

مقارنة بعام 
)2018

153,167 لتًرا 
)انخفاض 

بنسبة %28 
مقارنة بعام 

)2016

126,872 لتًرا
)انخفاض 

بنسبة %17 
مقارنة بعام 

)2017

77,932 لتًرا
 )انخفاض 

بنسبة %39 
مقارنة 

بعام 2018(

وقود 
الديزل 

 –
السوالر

2016201720182019

الشكل: عدد المشتركين في خدمات الحافالت 

632 692

الشكل: استهالك حافالت بنك اإلسكندرية للوقود على 
مدار األعوام األخيرة 

ة دي 2012012019ا

724632
632 216216188
632 908940820

القاهرة

اإلسكندرية

اإلجمالي وحالًيا، يغّطي أسطولنا مدينتّي القاهرة 
واإلسكندرية، ويخدم 820 موّظًفا. وقد ثبت أن 

توسيع نطاق االعتماد على استئجار حافالت 
جديدة للموّظفين يعد أكثر فعالية من حيث جودة 

الخدمة المقّدمة للموّظفين، فضاًل عن زيادة 
كفاءة التكلفة، واالعتدال في استهالك الوقود.

7. الرفاه البيئي

على مدار السنوات 
الخمس الماضية، قّلص 
بنك اإلسكندرية أسطول 

حاِفالته من 53 حافلة 
إلى تسع حافالت في 

عام 2018، ثم إلى ثماني 
حافالت فحسب في عام 

2019، ليستعين بداًل منها 
بخدمات نقل خارجية، 

وهو ما نتج عنه انخفاض 
مستمر في استهالك 

الوقود. 

استهالك الوقود
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فالح مصري في طريقه الى الريف 
الساحر والذي بؤثر بشكل كبير على 

االعمال الفنية في قنا. 

على الرغم من أن استهالكنا للورق قد ازداد بنسبة 44% من 
عام 2018 إلى 2019، فإن السبب في ذلك ُيعزي غالًبا إلى 

افتتاح فروع جديدة، فضاًل عن الزيادة المتوّقعة في الطلب 
خالل الربع األخير من العام.

للحّد من استهالك الورق على نحٍو مستدام، أجرت إدارة 
التوريدات ببنك اإلسكندرية دراسات عديدة لتقييم اتجاهات 

استهالك الورق. وخلصت دراسة إلى أن استخدام الورق 
مقاس A5 بداًل من الورق مقاس A4 في طباعة نماذج 

اإليداع والسحب سيقلل من استهالك الورق بنسبة %50، 
فضاًل عن انخفاض نفقات األحبار الُمستخدمة بنسبة تتراوح 

من 10 إلى 20%. من المقرر إطالق المرحلة التجريبية بالتنسيق 
مع جميع الوظائف المعنية. وبالتوازي، يعمل قسم 

تكنولوجيا المعلومات على اعتماد نظام طباعة على الوجهين 
كخيار تشغيل أساسي، مما سيقلل من استهالك الورق 

بنسبة 30% إضافية.
استعرضت النسخة السابقة من تقرير االستدامة الخاّص بنك اإلسكندرية عن طريق الخطأ أرقام عام 2018 )إذ أشارت إلى 21,168 

صندوًقا بداًل من 21,606 صندوًقا(. في تقرير االستدامة لعام 2019، تم تعديل أرقام 2018 لتصويب الخطأ.

استهالك الورق

7. الرفاه البيئي

الشكل10 : استهالك الورق )بعدد الصناديق( خالل عامّي 2018 و2019

ترا ا ا

في محاولة لمعالجة ارتفاع معّدالت استهالك الورق، نعكف 
على جمع الورق المؤرشف لتمزيقه سنوًيا وإعادة تدويره 

الحًقا باالستعانة بشركة خارجية تشتري تلك األوراق، وكان 
وزن األوراق المعاد تدويرها 122,321 طًنا في عام 2019. وعلى 

الرغم من عدم قدرتنا على تطبيق نظام كامل يخلو من 
استهالك الورق نظًرا إلرشادات البنك المركزي المصري، إال 

أننا نعمل باستمرار على تحسين عاداتنا االستهالكية وتقليص 
نفاياتنا الورقية.41 ونهدف إلى خلق بيئة أقل استهالًكا للورق 

والقضاء على النفايات الورقية خالل السنوات المقبلة 
من خالل تضمين النفايات الورقية اليومية للمكاتب في 

عملية تمزيق المستندات العادية بالتعاون مع المؤسسات 
االجتماعية مما يؤدي إلى تحقيق الحد األقصى من العائد 

االقتصادي واالجتماعي لكل من البنك والمجتمع.

41 GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5

11
ة  22 2

11
ة  2

1
ة  21 1

201620172018

ة ق ي ا ا

1تقرير االستدامة 2019  1 2



قام بنك اإلسكندرية بالحصول على تكريم 
في حفل توزيع جوائز من برنامج تمويل 

االقتصاد األخضر )GEFF( الستدامة الشركات 
والجهود المتزايدة لدعم المبادرات والمشاريع 

التي تسعى إلى تحسين البيئة.

سعًيا مّنا للحّد من المخاطر البيئية 
واالجتماعية المرتبطة بتمويل 

المشاريع والقروض، فإننا نلتزم 
بمبادئ خط االستواء فيما يتعّلق بإدارة 
المخاطر البيئية واالجتماعية و/ أو اآلثار 

الناجمة عن منح القروض وإسقاطها 
على المجتمع المحلي تحت مظّلة 

سياسة مجموعة إنتيزا سان باولو. 

تقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة الذين يتجاوزون 
نطاق الوالية الوطنية  

ُيعد إعداد وتقديم التقارير للجهات التي تتجاوز نطاق 
الوالية الوطنية )فوق الوطنية( جزًء من إطار الحوكمة 

البيئية الُمّتبع لدينا على مدى أكثر من عامين. وتتضمن 
قائمة شركائنا مؤسسة التمويل الدولية والبنك 

األوروبي إلعادة البناء والتنمية )EBRD(، ومؤسسة 
Finance in Motion المصرفية، وبنك االستثمار 
األوروبي )EIB(. وفي عام 2019 قّدمنا تقارير حول 
أدائنا البيئي واالجتماعي للعديد من الكيانات فوق 

الوطنية. وتأخذ تلك التقارير في اعتبارها األداء البيئي 
واالجتماعي لبنك اإلسكندرية إبان منح القروض، فضاًل 

عن العمليات والسياسات الداخلية بالمؤسسة. ويتيح 
لنا هذا معرفة المزيد عما نحتاج إلى تحسينه فيما يتعّلق 

بالقضايا البيئية واالجتماعية ذات الصلة، كما ُيلهمنا 
للعمل الدؤوب سعًيا للتغّلب على أّي قصور أو تحديات. 

برامج تمويل االقتصاد األخضر - جائزة االستدامة 
المؤسسية

في عام 2019، تشّرف بنك اإلسكندرية باستالم جائزة 
تمويل االقتصاد األخضر عن التزامه باستدامة الشركات، 
مما يقّر بكونه أحد أنشط المؤسسات المالية التي تعمل 

على توّسع االقتصاد األخضر في مصر عبر التمويل الثانوي 
الموّجه لمشروعات كفاءة الطاقة وكذلك استثمارات الطاقة 

المتجددة محدودة النطاق من شركات القطاع الخاص من 
خالل التقنيات والممارسات المتقدمة.

وحصدت شركتان مصريتان مشاركتان من محافظ 
المقترضين الثانويين ببنك اإلسكندرية جوائز إثر االستعانة 

بمساعدة وتمويل برنامج االقتصاد األخضر في مصر. 
وكانت الشركتان اللتان تندرجا تحت مظلة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة هما Tahrir Mills وBerzi للبالستيك. وجاء 
ذلك تزامًنا مع حفل توزيع الجوائز السنوي األول الذي 

استضافه برنامج تمويل االقتصاد األخضر في مصر خالل 
عام 2019 من أجل تسليط الضوء على الشركات المصرية 

والمؤسسات المالية المشاركة التي تعزز تمويل الطاقة 
المستدامة في مصر.

وتماشًيا مع مبادئ خط االستواء، تضمن 
القواعد اإلرشادية المّتبعة في بنك اإلسكندرية 
أن ُتطّور المشروعات التي ندعمها وُتنّفذ على 

نحو يتسم بالمسؤولية البيئية واالجتماعية. 
وقد وافق مجلس اإلدارة على هذه القواعد 

في يوليو 2019، وقد بدأنا عقد جلسات تدريبية 
ألصحاب المصلحة الداخليين ذوي الصلة بالشأن 

لتعريفهم بتلك المبادئ وكيفية تنفيذها.

7. الرفاه البيئي

7،2

تأثيرنا البيئي غير المباشر
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النمو الهائل للنباتات في مزرعة "توازن" 
للزراعة المستدامة في سيوة. 

مة  “لقد بدأنا في زيادة معدالت إقراضنا للمشروعات القيِّ
في مجالي الطاقة المتجددة وإعادة التدوير. واعتراًفا 

مّنا بأهمية تلك المشروعات، ها نحن بصدد زيادة دعمنا 
المقّدم لها على مدى األعوام المقبلة كي نواكب التغّيرات 

التي تطرأ من حولن”

باسل الشوبري
رئيس مكتب التحليل االئتماني للشركات 

الكبرى والمتوسطة
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عبد الله عيد، مؤسس "توازن" يستكشف 
مزرعته لجمع المنتجات الطازجة.

يوم األرض
دعونا الموّظفين وأبنائهم لحضور عرض الفيلم الوثائقي 
»محيط البالستيك - A Plastic Ocean« لمعرفة المزيد 

عن تأثير البالستيك أحادي االستخدام على النظم البيئية.  
وُعِلقت ُملصقات تنطوي على رسوم معلوماتية عن 

العادات المستدامة في كل طوابق المقار من أجل 
الموّظفين. وعالوة على ذلك، تلّقى الموّظفون مواد 

توعوية في حقائب معّدة من مواد معاد تدويرها، وزجاجة 
مياه قابلة إلعادة االستخدام، ودليل إرشادي عن العيش 
بنهٍج يراعي االستدامة مطبوع على مواد معاد تدويرها. 

حملة التوعية البيئية عبر موقع لينكد إن 
ينطوي موقع لينكد على إحدى أكثر منّصات بنك 

اإلسكندرية شعبية؛ إذ يتابعها قرابة 200,000 ُمستخدم، 
ومعظمهم من الشباب. ومن هذا الُمنطلق، أطلقنا حملة 

توعية شهرية عبر المنّصة. وسّلطت منشورات الحملة 
على سهولة تبّني عادات مستدامة من خالل تقديم بعض 
النصائح والمعلومات حول المبادرات المحّلية. وحّتى اآلن، 

حصلت مشاركات الحملة على أكثر من 1000 إعجاب.

اليوم العالمي للبيئة  
إن اليوم العالمي للبيئة حدٌث بيئي عالمي لطالما كان له 

تأثير على جهود التوجيه واالستدامة على صعيد شركتنا األم 
إنتيزا سان باولو وبنك اإلسكندرية على حٍد سواء. وتماشًيا 

مع موضوع العام 2019 المعنون بـ »دحر تلوث الهواء«، 
تعاون بنك اإلسكندرية مع الفنان المصري عمر مسّلم 
إلنتاج أعمال فنية تسّلط الضوء على األنشطة البشرية 

التي تساهم في تلوث الهواء، وقد ُنشرت األعمال الحًقا 
على صفحة البنك بموقع لينكد إن وعبر الشبكة الداخلية 

للمؤسسة. واستكمااًل لجهودنا، نظمنا معرض »دحر تلوث 
الهواء« تحت عنوان »فرصة بازار« - وهو حدث شهري ينعقد 

في مقّرنا الرئيسي الستعراض أعمال الحرفيين المحليين 
- من أجل تعزيز المنتجات المستدامة والمحلية التي ينجم 

عن نقلها قدر أقل من االنبعاثات الملّوثة للهواء. وفي ختام 
تلك الفعالية، تلّقى الموّظفون وعائالتهم دعوة لحضور 
جولة سير بصحبة مرشدين في منطقة وسط القاهرة، 

وزيارة متحف بنك مصر، بهدف تعزيز األنشطة التي تقلل 
مستويات االعتماد على السيارات.

إطالق »لعبة« تهدف إلى نشر الوعي البيئي 
شرع مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 
ببنك اإلسكندرية، خالل عام 2019، في ابتكار أّول لعبة 

تهدف إلى نشر الوعي البيئي لألطفال يقّدمها بنك 
اإلسكندرية. وتهدف اللعبة إلى تعريف طالب المدارس 

العاّمة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاًما بالمبادئ 
البيئية. ولضمان اتساق اللعبة مع رسالتها وقيم بنك 

اإلسكندرية، سيتم إنتاجها باستخدام مواد ُمستدامة بقدر 
اإلمكان، وسُتطبع لتالئم القراءة بطريقة برايل، مما يضمن 

وصولها لكاّفة األطفال. ومن المقرر أن ُتطرح اللعبة في 
عام 2020.

إن تكوين وعي بيئي هو أمر ال غنى عنه بالنسبة لبنك اإلسكندرية؛ 
فنحن نهدف دائًما إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الحفاظ 

على الموارد الطبيعية، وتعزيز الِصلة مع العالم الطبيعي. ومن 
هذا الُمنطلق، طرحنا خالل عام 2019 العديد من أنشطة التوعية 

الرامية إلى إشراك الموّظفين وتعزيز الممارسات المستدامة.

7. الرفاه البيئي

7،3

الوعي البيئي
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االحتفاء بالتنوع في 
بنك اإلسكندرية42
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بينما يتم تعليم معظم الطالب الرسم داخل 
الخطوط، يشجع معلمو "حضانات المنزلية" 

األطفال على المغامرة والخروج عن المألوف.
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بعض فريق عمل بنك اإلسكندرية المجتهد، 
كيان ثقافتنا الشاملة والمثمرة. 

للجهات

-

-

-

-

-

8. االحتفاء بالتنوع في بنك اإلسكندرية

إحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها مؤسسة بنك اإلسكندرية 
تتمثل في تلك الثقافة الموحدة التي تشّجع على التمكين، 

 واالحترام، والتعاون من أجل خلق وترسيخ مؤسسة
ذات قيم سامية. 

ومن ثّم، ُيعاَمل موّظفونا بأعلى درجات االحترام. 
ونحن نجمع بين سياساتنا المؤسسية التي تنطوي على 

النزاهة، والتمّيز، والشفافية، والمساواة، والقيم الفردية، 
واالستخدام المسؤول للموارد في بوتقة واحدة مع إيماننا 

بخدمة مجتمعنا. ويؤّكد هذا النهج أننا نحمل المسؤولية على 
عاتقنا، ليس فقط أمام أصحاب المصالح ببنك اإلسكندرية، 
بل أيًضا أمام جميع أفراد المجتمع. لذا، يتعّين علينا التكّيف، 

واالبتكار، والتشاركية يومًيا. 
إننا نتبع اللوائح المحلية والدولية وأفضل الممارسات 
فيما يتعّلق بجميع الموّظفين. ومن هذا الُمنطلق، ال 

ُتقبل المحسوبية، وإساءة المعاملة، والتمييز. وإننا نعمل 
على تحسين االقتصاد المحّلي من خالل توظيف السكان 
المحليين، ونبذل جهوًدا متضافرة لتوظيف األفراد األكثر 

تأهياًل من شرائح عمرية مختلفة. في عام 2007، استحوذت 
مجموعة إنتيزا سان باولو على بنك اإلسكندرية، ومنذ ذلك 

الحين نعمل على خفض متوّسط عمر الموّظفين تدريجًيا 
من أكثر من 50 عاًما إلى 45 عاًما. وُتراعى اعتبارات الخبرة 

والرقابة واالستقرار باستمرار.
من الناحية الديموغرافية، احتاج البنك في عام 2019 إلى 

دعم كبير من العديد من األدوات واألقسام؛ فنحن نحقق 
استفادة كبيرة من االستعانة بمصادر خارجية، ومتدربين، 

وأشخاص من ذوي اإلعاقة )وقد بلغت نسبتهم 1.6% في 
عام 2019(، والتغير على صعيد رأس المال البشري، والفرص 

الجديدة. وقد انُتخب معظم المدراء من داخل المؤسسة 
وقد نالوا ترقياتهم بالتصويت بين موّظفي البنك. وبشكل 

عام، تتقلص أعداد الموّظفين، على الرغم من التزايد الُمطرد 
لعدد الموّظفات من اإلناث. وقد شهد بنك اإلسكندرية 

زيادة كبيرة في معّدالت التوظيف لتعويض العدد الكبير من 
الموّظفين الذين استقالوا بسبب اعتبارات السن أو لدواعي 

التقاعد المبكر. وفيما يتعّلق بالتقاعد المبكر، تتوّفر لدى 
البنك مجموعة من الخيارات؛ ال سّيما تقاضي األجر حّتى 

سن السّتين. 
ويهدف بنك اإلسكندرية إلى تمكين النساء على الدوام، 
وللبرهنة على هذا الموقف، عقدنا ورشة عمل تفاعلية 

مخصصة للنساء في جميع أرجاء شبكة بنك اإلسكندرية، 
مما يمّكنهّن من الشعور بالثقة والمساعدة على التعامل مع 

التحّديات متعددة األوجه التي تعرقل مسار النساء العامالت 
والمواهب الشابة. وقد ّقِدمت تلك الورشة إلى 135 

موّظفة، وباإلضافة إلى ذلك، تم ترقية 332 من الموّظفات 
اإلناث في أعمالهن خالل عام 2019.

لدينا 175 فرًعا )171 فرًعا عاماًل، و4 مكاتب لصرف العمالت 
األجنبية، ومكاتب تمثيلية( ويعمل جميع موّظفينا بدوام 

كامل. وإننا نراعي الظروف الصّحية وُتوّفر لكل الموّظفين 
الرعاية الطّبية الالزمة. في عام 2019، بلغ العدد اإلجمالي 
لموّظفينا 4494 شخًصا. وفيما يتعّلق بالتنّوع، تستعرض 
األرقام أدناه إحصاء الموّظفين ُمصّنًفا تبًعا للُعمر، والنوع 
االجتماعي، ومنطقة العمل، ودوران العمالة، والتعيينات 
الجديدة. وقد تم الحصول على تلك البيانات من سّجالتنا 

لعام 2019 بمناطق عملنا الرئيسية الُمبّينة على النحو التالي: 
القاهرة، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، واإلسكندرية، 

ومرسى مطروح، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا، وشمال 
الصعيد، وجنوب الصعيد، ومدن القناة، والبحر األحمر. 

وعالوة على ذلك، يتناول البرنامج التعريفي المقّدم 
للموّظفين الجدد مسألة التنّوع. ويتطّرق ميثاق قيم 

ومبادئ العمل ببنك اإلسكندرية استدامة حماية حقوق 
اإلنسان وفًقا للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان في عام 1948، وهي:
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أكبر من 30 وحتى ال50أقل من 30 عاًما

8،1

موظفونا 43

ت   2019 ية  ا اال د س ا تق م  ا

ر   2019 ية  ا د س د  تق م  ا ي ا

إناثذكور

إجازة الوضع - اإلنجاب 
ا دال ا م ا م د ا ا       د   ي ا

العدد اإلجماليأكبر من 50

1165

54

%3.7

%14.81

%3.7

تقسيم الفئات الُعمرية للموظفين

 تبّنى إجراءات لتعيين الموّظفين وإدارتهم على أساس 
اإلنصاف والسلوك المّتسق مع قيم العمل، ومنع 

المحاباة، واإلساءة، والتمييز على أساس النوع االجتماعي، 
أو األصل العرقي، أو الدين، أو المعتقدات السياسية، أو 

المشاركة النقابية، أو اللغة، أو السن، أو اإلعاقة. 
 ضمان تكافؤ فرص التطوير المهني وتقّدم المسار 

المهني، والوصول إلى برامج التدريب، وتقّلد المناصب 
الوظيفية.

 اإلقرار بإمكانية تعبير جميع الموّظفين عن الفردية 
واإلبداع في عملهم. 

إن بنك اإلسكندرية ينتهج أفضل ما تنطوي عليه كل قاعدة 
من قواعد أخالقيات وسلوك العمل. ويشّجع ذلك على 

االبتكار ويقّدم إسهاًما أساسًيا في نمو البنك. 
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االبتكار
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CommUnityShip - ركائز مجتمع المؤسسة
 كما سلف الذكر، تتمركز مبادئ مجتمع المؤسسة 

»CommUnityShip« في صميم كل قرار نتخذه، مما يضمن 
حصول جميع الموظفين على التقدير والدعم. يتم ذلك من 

خالل مراعاة الركائز الواردة أدناه:

التعيينات الجديدة
في عام 2019، قمنا بتعيين 676 موّظًفا )43.93% إناث و56.07% ذكور(. وفيما يتعّلق بالمناصب اإلدارية، فقد شهد بنك 

اإلسكندرية تعيين 85 مديًرا من الذكور )81%( و20 مديرة من اإلناث )%19(. 

دوران العمالة
في عام 2019، بلغ العدد اإلجمالي للموّظفين الذين غادروا العمل ببنك اإلسكندرية 690 )20.29% إناث و79.71% ذكور(. ويتضح 

كما يلي تقسيم العدد حسب الفئة العمرية والمنطقة:

التعيينات الجديدة من النساء حسب الفئة 
العمرية والمنطقة

التعيينات الجديدة من الذكور حسب 
الفئة العمرية والمنطقة

التمكين

المسئولية

التكّيف
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دوران العمالة على مستوى اإلناث حسب 
الفئة العمرية والمنطقة

دوران العمالة على مستوى الذكور حسب 
الفئة العمرية والمنطقة
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8. االحتفاء بالتنوع في بنك اإلسكندرية

شملت التدريبات التي انعقدت بالفصول الدراسية البرامج التالية:

8،2

التدريب والتطوير44

ري  مدا ا   ت  ي ا تد رام ا  

 4,075
موّظًفا 

)94% من إجمالي عدد العاملين(، أي ما يعادل متوّسط 

37 ساعة لكل 
موّظف. 

في عام 2019، بلغت قيمة استثمارنا في التدريب والتطوير 
13.9 مليون جنيه مصري، وذلك لتقديم ما مجموعه 152,304 

ساعة تدريبية.

ة  ر  02 ية  د س د  ا ديدا    2019 ت
د  المت  ة   م تت  ي تد

ر  ا ا ة  اس ة    ي ة تد ر  2 دم 
تر   ت ا ر ا ي  2 تد ت 01  

ي  س ا  تد ت ا  ا ا ا
ية ا   االمت  د  ا ر  ال ا

داي ا  ا م  ا

 27 فرص تدريب متقّدم ُقِدمت لفريق االمتثال 
على يد خبراء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب المصرية.
 228 فرص تدريب لموظفين خارجيين حول 

مكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والرشاوى 
والفساد، وتناولت أيًضا ميثاق قيم ومبادئ العمل.

 124 فرص تدريب مقّدمة لمسؤولي مراقبة 
وظائف المؤسسة )فريق المراجعة وفريق مهام 

المستوى األّول من التحكم(.
 1,182 فرص تدريب لموظفي شبكة الفروع 

وموظفي المكتب الرئيسي في نهاية زيارات ميدانية 
باألماكن التي يعملون فيها.

 675 فرص تدريب لموظفي البنك حول قواعد 
حماية العمالء الخاصة بالبنك المركزي المصري 

ومجموعة إنتيزا سان باولو موجهة لمسؤولي خدمة 
العمالء بالفروع وموظفي مركز االتصال الخارجيين. 
1,155 فرص تدريب لموظفي شبكة الفروع ومدراء 

العالقات حول مكافحة غسل األموال، وتمويل 
اإلرهاب، والرشاوى والفساد، باإلضافة إلى 

العقوبات.
 250 فرص تدريبية ُقدمت لموظفي البنك حول 

قيم وأخالقيات االمتثال.
 334 فرص تدريب مقدمة للموظفين الجدد حول 

مكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والرشاوى 
والفساد. كما تناولت مدّونة السلوك بالمؤسسة 

وميثاق قيم ومبادئ العمل.

 148 فرص تدريبية لمدراء الفروع على نظام 
DETECA لمكافحة غسل األموال.

 118 فرص تدريبية لمسؤولي االلتزام بالفروع.
 172 فرص تدريبية لمدراء الفروع حول مكافحة 

غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والرشاوى 
والفساد. كما تناولت العقوبات وقيم وأخالقيات 

االلتزام.
 910 فرص تدريبية ُقدمت لموظفي البنك 

حول متطّلبات قانون االمتثال الضريبي 
للحسابات األجنبية.

 قدمنا فرص التدريب من خالل التعلم 
اإللكتروني في مجال االمتثال، ومكافحة غسل 
األموال، وتمويل اإلرهاب، والرشاوى والفساد:

 438 عدد المشاركين في دورة تدريبية حول 
سياسة قبول الهدايا والعطايا.

 235 شاركوا في دورة تدريبية حول موضوعات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

والعقوبات، وكذلك قانون االمتثال الضريبي 
للحسابات الخارجية.

 890 شاركوا في دورة تدريبية تتعلق بحماية 
العمالء.

 1,138 شاركوا في دورة تدريبية تتعلق باالحتيال 
من خالل خدمات ويسترن يونيون.

تقرير االستدامة 2019  1
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تتدرب السيدات على تحسين مهارات التدريس 
لديهن كجزء من برنامج "المعلمين األبطال" لصالح 

اعداد جيل متمكن من المصريين.

ُنظمت دورة تدريبية مصممة لتمكين المشاركين من اكتشاف 
الرشوة ومكافحة غسل األموال في عملهم اليومي ومنع تلك 

الممارسات، وقد حضرها 3116 موّظًفا من بنك اإلسكندرية. 
وُقِدمت الدورة بتركيز خاص على سياسات البنك وإجراءاته، 

وشملت الموضوعات األساسية بها ما يلي:

قواعد مكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والرشاوى 
والفساد.

االلتزام بمبدأ “اعرف عميلك” وممارسات الحرص الواجب تجاه 
العمالء. 

قواعد اإلبالغ والعالمات الُمنذرة.
مكافحة الفساد.

فرص التدريب45 في مجال اكتشاف 
التزوير والتزييف 

حضر الدورة التدريبية المصممة الكتساب المهارات الالزمة 
للكشف عن العمالت المزّورة والوثائق المزّيفة 434 موظًفا 

ببنك اإلسكندرية. وقد استخدمت حاالت فعلية لتعزيز 
التدريب.

تدريب46 في مجال منع الرشوة 
ومكافحة غسل األموال

45 GRI 205-246GRI 205-2 1تقرير االستدامة 2019  9 1



47 GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4

أول ملتقى توظيف لبنك اإلسكندرية "عزم" 
يجمع الناس من جميع األعمار مًعا من أجل 

سوق  عمل شامل.

8. االحتفاء بالتنوع في بنك اإلسكندرية

تدريب مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بالتزامن مع عمليات التشييد القائمة إلنشاء فروع يمكنها 
استقبال األشخاص ذوي اإلعاقة، حددنا موعد تنظيم دورتين 

تدريبيتين حول مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
تستهدفا نحو 30 موّظف في الفروع الخاضعة لعمليات 

التجديد، وذلك خالل عام 2020. ويهدف التدريب إلى تعزيز 
وعي الموّظفين بالسلوك األخالقي في مكان العمل من 

أجل تعزيز اندماج ذوي القدرات المختلفة.

تدريب الصّحة والسالمة47 

شارك 391 موظًفا في التدريب المتعلق بـ »الصحة 
والسالمة في العمل« بهدف تحقيق األهداف 

التالية:
ضمان صحة وسالمة ورفاه الموظفين 

واألشخاص اآلخرين في العمل.
حماية الجمهور من المخاطر التي تمس بالصحة 

والسالمة وقد تنجم عن أنشطة العمل.
القضاء على المخاطر في مكان العمل من 

منبعها.
منع وقوع إصابات وأمراض ووفيات في مكان 

العمل.
وضع خطط تفصيلية تنطوي على أدلة إرشادية 

في حالة وقوع حادث، أو حريق، أو كارثة 
طبيعية، أو أية حالة طوارئ أخرى.

1تقرير االستدامة 2019  1 1 0



ممثل عن فريق الموارد البشرية ببنك 
اإلسكندرية يتحدث في عزم"، ملتقى 

التوظيف لبنك اإلسكندرية ويدعو لتكافؤ 
الفرص في مكان العمل

8. االحتفاء بالتنوع في بنك اإلسكندرية

“كان من دواعي سروري أن أتعاون مع بنك اإلسكندرية في تنظيم 
فعالية عزم للتنظيم الدامج لذوي اإلعاقة الباحثين عن عمل، إننا 

نعمل على تقديم فرص متساوية للجميع في سوق العمل، ولم نجد 
شريًكا أفضل من بنك اإلسكندرية لبلوغ تلك الغاية. لقد قاد بنك 

اإلسكندرية المبادرة، وعمل على تدعيم القضية، وإننا فخورون، في 
موقع شّغلني، بالمشاركة في إنجاح منتدى عزم ”

عزم: فرص التوظيف والتدريب الشاملة 

وقع االختيار على اسم »عزم« كعنوان للمنتدى األّول 
لمساعدة ذوي اإلعاقة في التغّلب على العقبات التي 

يواجهونها، واقتحام سوق العمل، والُمضّي نحو ممارسات 
العمل المسؤولة. وكان المنتدى مبادرة مشتركة من 

مكتبّي إدارة وتطوير األفراد والمسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة، وقد انعقد برعاية وزارة التضامن االجتماعي 

بالشراكة مع مؤسسة »حلم«، وموقع »شّغلني« للتوظيف. 
وأقيم انعقد منتدى »عزم« في الحرم الجامعي اليوناني يوم 
20 يوليو 2019، وذلك بحضور العديد من أرباب العمل و1200 
من الباحثين عن أعمال، وقّدم هذا المنتدى منّصة للحديث 

عن تحّديات يواجهها ذوو اإلعاقة في أماكن العمل، والفرص 
السانحة لتخفيف وطأة تلك التحّديات من خالل الممارسات 

المهنية األخالقية، وتناول كذلك تقنيات إنجاح مقابلة العمل. 
وفي حين أن بنك اإلسكندرية كان الجهة التي بادرت بتنظيم 

الحدث، فقد تلّقت جميع البنوك العاملة في بنك اإلسكندرية 
دعوة للمشاركة في منتدى »عزم« وتطّوع 13 موّظًفا 

بالمشاركة في برنامج المنتدى. وكثمرة مباشرة للحدث، 
حصل 15 شخًصا من ذوي اإلعاقة على وظائفهم في بنك 

اإلسكندرية.

ُعمر خليفة
المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع شغلني.
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48 GRI 205-1, 418-1 

عرضت نسختنا األولى من ملتقى 
التوظيف الشامل" عزم " أعمال 

مجموعة من المنتجات التي صنعها 
حرفيون مصريون كجزء من مبادرة 

"قصتنا في حرفتنا".

%12

%8

%12

%12

%14

%14

%11

%11

%6

قة ة  ا ي ا تد رام ا

ري ي ا رام تد ا 

لضمان سالسة إنجاز الوظائف الداخلية، وإبالغ الموظفين 
ومواكبتهم لمجموعة متنوعة من المسائل وإطالعهم على 

تحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اعتمدت 
إدارة الموارد البشرية والتنظيم العديد من منابر االتصال.

أقرب إليكم 
»أقرب إليكم« هي نشرة نصف شهرية تغّطي التطورات 

التي تشهدها جميع وظائف البنك، وُترسل إلى جميع 
العاملين، ويمكن االطالع على اإلصدارات السابقة من 

المنشور عبر الشبكة الداخلية للبنك.
ولضمان وعي جميع الموّظفين بأخالقيات وقيم االمتثال، 

تنتهج إدارة االلتزام ببنك اإلسكندرية طرًقا فعالة في 
التواصل للتعامل مع الشواغل مثل تضارب المصالح، 

والفساد، ومكافحة غسل األموال، وحماية العمالء، 
ومتطّلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية.48 

وعالوة على ذلك، تشارك إدارة االلتزام في بنك اإلسكندرية 
بانتظام اإلعالنات الهادفة إلى التوعية بأخالقيات البنك 

والسياسات ذات الصلة مع جميع موّظفي البنك.

الشبكة الداخلية 
باإلضافة إلى إطالع جميع الموّظفين على المعلومات 

الجوهرية من خالل البريد اإللكتروني، يتسّنى لجميع 
العاملين الوصول إلى المنشورات واإلعالنات السابقة من 

خالل الشبكة الداخلية لبنك اإلسكندرية. وتتناول المحتويات 
اإلرشادية الموّجهة للموّظفين الجدد مسألة تحقيق 

االستفادة القصوى من الشبكة الداخلية لبنك اإلسكندرية.
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49 GRI 203-1, GRI 203-2

خلق التأثير االجتماعي 
والقيمة الُمجتمعية49

9
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خيوط وألوان الحقيبة الرمضانية السنوية لبنك 
اإلسكندرية ترحيب بسيدات سيناء. هذا العام، 

أصبح موضوع "سيناوية" الذي يجسد جمال سيناء 
ممكًنا بمساعدة 750 حرفّية متمكنات
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بعد يوم طويل من التعلم في حجرة الدراسة، 
يقول الطالب وداعهم وينتظرون بفارغ الصبر 

العودة في صباح اليوم التالي في إدفو.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

على مّر السنين، لطالما عملنا على تأسيس نموذج تنموي شامل 
من شأنه خلق قيمة مشتركة ُتضفي تأثيًرا كبيًرا على المجتمعات 

التي نعمل على أرضها. وُيمكن أن ُيعزى نجاح مبادراتنا - التي 
تنطوي على جوانب اجتماعية، واقتصادية، وبيئية تسعى 

لتعزيز دعمنا - إلى تعاوننا مع العديد من أصحاب المصلحة، 
إلى جانب تضافر األنشطة والخدمات والمصالح األساسية 
ببنك اإلسكندرية، والكيانات الحكومية مثل وزارة التضامن 

االجتماعي والبنك المركزي المصري، ومؤسسات القطاع الخاص 
والمؤسسات العالمية غير الربحية مثل مؤسستي ساويرس 

.)CARE( للتنمية االجتماعية، ومؤسسة كير

منذ عام 2018، شّكلت استراتيجية مكتب المسؤولية 
االجتماعية والتنمية المستدامة ببنك اإلسكندرية، والتي 

ُصِممت لتحقيق لتحقق أقصى درجات خلق القيمة 
المشاركة على مدار أربعة أعوام، قّوة تسترشد بها 

جهودنا في طريقها لبلوغ إطار تنمية مجتمعية مستدام 
متكامل. وهذه االستراتيجية - التي تتأّثر على نحو بالغ 
بخّطة مجموعة إنتيزا سان باولو الممتّدة ألربعة أعوام 

وتهدف إلى ترسيخ نموذج أعمال مستدام للمؤسسات 
التي تخدم مجتمعاتها - تتناول مباشرًة أهداف التنمية 

المستدامة، وأهداف مصر الوطنية تحت مظّلة رؤية 

مصر 2030، واالتساق مع المبادئ التوجيهية الوطنية 
والدولية لالستدامة على حٍد سواء.

يلتزم مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 
بترسيخ أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل 
تحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي والبيئي في 

المجتمعات على نحٍو يعزز عمليات بنك اإلسكندرية 
ونمّوه االقتصادي.
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50 GRI 102-12 

بنك اإلسكندرية، من بين آخرين، ممثاًل في 
  L‘Artigiano In Fiera مصر في معرض

في ميالنو ، حيث كانت مصر ضيف شرف 
المعرض لعام2019.    

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

وبالشراكة مع وزارة التضامن االجتماعي ومنّظمات معنية 
برعاية الحرفيين، انتهج بنك اإلسكندرية ُسباًل مختلفة لدعم 
االقتصاد اإلبداعي. وقد تحقق ذلك من خالل فرص البيع 

المباشر والتسويق عبر المعارض المحّلية والدولية على 
حد سواء، فضاًل عن تيسير فرص البيع المواتية والشاملة 

عن طريق إتاحة أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع 
للحرفيين بأسعار ُمخفضة أو بدون تكلفة أثناء انعقاد 

المعارض، وتمكين شبكة الحرفيين لدينا من خالل التدريبات 
الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات، فصاًل عن الترويج 

للحرف اليدوية الصاعدة من خالل برنامجنا »هدايا ذات أثر«.

وحّتى اآلن، عادت مبادرة »إبداع من مصر« بالنفع على 
حوالي 6000 شخًصا من الحرفيين والنساء بأنحاء الجمهورية. 

وُعِززت المبادرة بأكثر من 25 شراكة وتعاون بين العديد 
من المؤسسات، والمنّظمات غير الحكومية، والهيئات 

الحكومية، وكذلك األفراد، لُتغّطي 27 محافظة. وقد أقيمت 
المعارض داخل جمهورية مصر العربية في محافظات 

القاهرة، واإلسكندرية، والفيوم. وخارج أقطار البالد؛ في 
دبي والشارقة باإلمارات العربية المتحدة، وكذلك في مدينة 

ميالنو اإليطالية. 

برهنت المبادرة الرائدة التي 
أطلقها مكتب المسؤولية 

االجتماعية والتنمية المستدامة 
ببنك اإلسكندرية في عام 2016 

باسم »إبداع من مصر« على كونها 
نموذًجا ناجًحا لخلق القيمة، إذ 

تهدف إبداع من مصر« إلى تمكين 
الحرفيين المحليين والحفاظ على 

التراث المصري الثري من خالل 
الحرف اليدوية. فإن الحرفيين 

المصريين ُيرسون أساًسا فريًدا 
لالقتصاد المصري، مما ُيسهم 

في تنشيط المجتمعات.

1.9

مبادرتنا الرائدة
»إبداع من مصر«50
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Women are major contributors to Egypt’s handicrafts 
industry, and this was made more apparent during the 
development of our 2019 Ramadan Bag ‘Sinaweya’.

امرأة تحيك حكاية الريف المصري على غالف 
كمبيوتر محمول مخصص من أجل هبات 

الشركة "الريفية" المستوحاة من الجمال 
الطبيعي لريف مصر

تعكس مبادرتنا »هدايا ذات أثر« التزام بنك اإلسكندرية 
بالنهج المسؤول على صعيد اختيار مصادر الهدايا، وهدفنا 
المتمثل في الحفاظ على جمال الثقافة المصرية والحرف 

األصيلة وتمثيلها، مع تمكين الحرفيين الماهرين والمجتمع 
ككل والتعاون معهم. وعلى مدار األعوام األربعة الماضية، أّثر 

مشروعنا »ِهبات الشركات السنوية« تأثيًرا مباشًرا على حياة 
354 ِحَرِفًيا )75% منهم من النساء(، فضاًل عن التأثير اإليجابي 
غير المباشر الذي شهده 2000 شخص في ثماني محافظات.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

هدايا ذات أثر 
منذ عام 2016، يواظب بنك اإلسكندرية على عادة إعداد 

وتقديم الهدايا لموّظفينا، وشركائنا، وعمالئنا بغرض إبداء 
المواهب المتنّوعة في مصر وتمكين الحرفيين. 

»بمفاهيم جديدة وشركاء 
ُمنّفذين كل عام، تروي مبادرة 

إبداع من مصر حكاية الحرفيين 
المصريين والتراث الذي يحروسنه 

بسواعدهم وقلوبهم«
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 ،  Macrame.Rou7 ماري سعد، مؤسسة
تعمل على مجموعة مجانية من الشماعات 

الجدارية المخصصة لتقديمها كهدية لشركائنا 
الكرام في إطار مبادرة "هدايا ذات تأثير".

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

هبات الشركات السنوية 
كتقليد سنوي، يمثل مشروع هبات الشركات ببنك 
ا للمشاريع التي يعكف عليها  اإلسكندرية ملمًحا مهمًّ

مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، وُيعده 
شركاؤنا والمتعاونين معنا ممن يسعون إلى تعزيز عملياتهم 

التسويقية ومهاراتهم من خالل منتديات تدريب القدرات 
 ببنك اإلسكندرية.

وفي عام 2019، عكف مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة على تصميم وتوريد 500 منتج مصري يدوي. 

وتعكس تلك المنتجات المصنوعة يدوًيا استراتيجية مكتب 
المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة ببنك اإلسكندرية 

بشأن تمكين المجتمعات المحلية، من خالل التنمية 
االقتصادية ومبدأ خلق القيمة المشتركة. وقد استهدف 

المشروع أكثر من 50 سيدة في دهشور، وأسيوط، ومناطق 
أخرى في صعيد مصر، إذ أنتجن أعمااًل فّنية فريدة على غرار 

 مكرميات الحوائط وحافظات أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
الفئة الممتازة من الهبات، باسم »ُحّرة«، هي عبارة عن 

مكرميات لتزيين الحوائط مصنوعة يدوًيا من القطن المصري 
الخالص. وحرفة المكرمية، تلك ُتبث فيها روح الحياة من 
جديد، هي إحدى أشكال صناعة النسيج يدوًيا باستخدام 

تركيبات مختلفة من الُعَقد والتقنيات، وقد ُأِعدت الهدايا 
بسواعد 14 سيدة من محافظة أسيوط. يستغرق وقت إنتاج 
كل قطعة في المتوّسط 14 ساعة للقّص، وساعتين للتلوين 

ويوم لتجفيف الصبغات، وتليها معالجة الخشب في ُفرٍن 
ُمخصص لهذا الغرض. وثمة هدية أخرى باسم »ريفية«، 

وهي عبارة عن حافظات ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ُمعّدة 
من جلد أصلي عالي الجودة، وُمطّرزة بأشكال خالبة مستوحاة 

من المناظر الطبيعية المحيطة، وُتصنع بأيادي 40 سيدة 
في دهشور. ويخلق مزيج الجلد والتطريز أسلوًبا جديًدا من 

التصميم تختص به تلك النساء. وألن جميع القطع مصنوعة 
يدوًيا للحفاظ على أصالة الحرفة، يروي تطريز كل حافظة 

قّصة مختلفة. 
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حقيبة بنك اإلسكندرية 2019 "سيناوية ": 
حكاية من سيدات سيناء. 

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

حقائب رمضان »سيناوية« 

منذ عام 2017، يحتفل مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة ومكتب إدارة وتطوير األفراد ببنك اإلسكندرية، 

كتقليد سنوي، بحلول شهر رمضان عبر تقديم »الياميش« - 
الفواكه المجففة، والمكّسرات، واألطعمة المرتبطة بالتقاليد 

الرمضانية - كهدايا للموّظفين، وهو ما يهدف إلى ترسيخ 
ممارسات الشراء المستدامة المرتبطة على مستوى العمليات 

التجارية، وتمكين الحرفيين المصريين على مستوى قاعدة 
الهرم فضاًل عن الشركات المصرية، وحّتى وقتنا هذا، عادت 
حقائب رمضان بالنفع على 1450 سيدة من الجيزة، والفيوم، 

وسيناء، وأسيوط، والقاهرة.

وفي عام 2019، كان تقليدنا السنوي المتمّثل في إنتاج 
حقائب رمضان وتوزيعها على الموّظفين ُمستلهًما من 

منطقة سيناء، التي تأسر قلوب الذين يزورونها، عبر 
مبادرتنا »إبداع من مصر«. وكانت الهدايا والحقائب الُمطّرزة 

تطريًزا فريًدا باسم »سيناوية« ثمرة تعاون ثالث جمعيات 
مصرية؛ وهي جمعية الفيروز للخدمات البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية، وجمعية تنمية وحماية البيئة والتراث السيناوي، 
ومؤسسة بدارة. وُأعّدت ُمنتجات »سيناوية« بأيدي 700 سيدة 
في رفح، والتلول، ورومانة، والشيخ زوّيد، وبئر العبد بشمال 

سيناء، وبدعم 50 سيدة حرفية في دهشور وشبرا الخيمة.
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Among our “Abu Teeg” project’s chief goals, is to empower 
women to acquire carpet making skills to secure their 

economic future. Here depicted is a successful graduate of 
the carpet school, receiving her graduation certification. 
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من بين األهداف الرئيسية لمشروع 
"أبو تيج"، تمكين النساء من اكتساب 

مهارات صناعة السجاد لتأمين مستقبلهن 
االقتصادي. يصور هنا خريجة ناجحة من 

مدرسة السجاد، حصلت على شهادة تخرجها.

إحياء صناع السجاد بمنشأة أبو تيج القتحام األسواق 
الدولية، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية 

االجتماعية وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات 
 المصرية

)2020 - 2017(

ُصِمم مشروع منشأة أبو تيج في ديسمبر 2017 لتعزيز صناعة 
السجاد في مدينة أبو تيج بأسيوط وترويجها في سوق التصدير 

المصري. وقّدم الترويج لصناعة السجاد في مصر - وهو من 
أكثر مشروعاتنا نجاًحا - فرصة فريدة ينال بموجبها الحرفيين 

المحليين استقراًرا مالًيا ووظيفًيا على حد سواء. 

ومن خالل استثمار 5% من إجمالي 
إيرادات كل مرحلة من المشروع 

- الذي يتم كل ربع عام - في 
برامج التدريب وبناء القدرات،  نما 
مشروع أبو تيج لُيمّكن 225 سيدة 

ِحرفية في ثالثة مراكز تدريب.

وقد تقرر االنتهاء من تنفيذ المشروع في فبراير 2020، بعد أن 
أنتج 200 متر مرّبع من السجاد اليدوي، بقيمة 320,000 جنيه 

مصري، وخلق فرص جديدة للتمكين االقتصادي للمتدّربات 
الالئي حصلن على األنوال التي استخدمت خالل التدريب من 

أجل إنتاج سّجادهن بشكل مستقل وبيع إنتاجهن للسوق 
المحلّية والموزعين الدوليين.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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اجتمع موظفو بنك اإلسكندرية مع طالب 
"تواصل" بعد أن شاهدوا أدائهم احتفاًء بتاريخ 

مصر القديم.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

في عام 2019، انضم بنك اإلسكندرية مؤسسة ستار كير مصر 
إلى مؤسسة »تواصل«، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى 
تمكين الشباب والعائالت المصرية في منطقة إسطبل عنتر 
من خالل ُطرق مستدامة؛ ال سّيما التعليم، وفرص التمكين 

عن طريق الحرف اليدوية، وورش العمل التقنية المتنوعة، 
فضاًل عن العروض الفنية في مناطق إسطبل عنتر، وعزبة 
خير الله، وبطن البقرة، والمقّطم بالقاهرة. وتهدف مبادرة 

»حرفة وتواصل«، ُمستلِهمة الدور الذي تلعبه الحرف اليدوية 
بوصفها ُسباًل للتمكين االجتماعي واالقتصادي، إلى بناء 

مبنى ملحق بمدرسة تواصل المجتمعية التي تستوعب حالًيا 
170 طالًبا، من أجل دعم 500 مصرًيا يحظى بالتمكين في 

المستقبل، وإتاحة موارد مجتمعية متكاملة.
ل ُمساهمة البنك بناء أحد الطوابق بالمدرسة، وقد  وسُتموِّ

تقرر تخصيصه لتقديم ورش عمل حول الحرف اليدوية. 
ومن المنوط بهذا المشروع فتح أبوابه لـ 500 من أعضاء 

المجتمع، وتوفير مكان آمن للطالب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 8 و16 عاًما. وُصِممت تلك المبادرة لتقديم تعليٍم متوازن 

تعتمده الحكومة يرّكز على الفنون والحرف اليدوية. وُيتوّقع 
أن تقّدم المدرسة للطالب خبرة متعددة التخصصات تندرج 

تحت ثالثة تخصصات رئيسية؛ وهي التعليم، والتدريب 
المهني، والعروض الفنية. وعالوة على ذلك، ستنطوي 

الخدمة الصّحية المقّدمة على إجراء فحوص أسبوعية مّجانية 
والمساعدة التمويلية في حاالت إجراء العمليات الجراحية 

للطالب وأفراد المجتمع. 
وقد تّلقى موّظفو بنك اإلسكندرية دعوة لحضور احتفالية 
توقيع مذكرة تفاهم بمدرسة »تواصل« في إسطبل عنتر، 

حيث تمّكنوا من حضور عرض ثقافي قّدمه الطالب. 
وباإلضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتيح مساهمة البنك 
ألطفال ونساء المجتمع اكتساب مهارات تساعدهم على 

جهود كسب دخٍل ألنفسهم وأسرهم.

حرفة وتواصل - بالتعاون مع 
مؤسستي تواصل وستار كير مصر 

)2020 - 2019(

»الخطاط المنّفذ« بالتعاون مع مؤسسة القلم 
)يوليو - ديسمبر 2019( 

انطلق مشروع »الخطاط، في مبادرة هي األولى من نوعها« 
من أجل إحياء فن الخط العربي، وتجديد تذوقه الفني في 

وجدان، واالعتراف بحضوره الرئيسي في التاريخ، والثقافة، 
والهوية المصرية. ويهدف المشروع إلى الترويج لشكل جديد 

من األعمال الفنية الحرفية، وتمكين مجموعات جديدة من 
الحرفيين ضمن شبكة »إبداع من مصر« التي تمّكنوا تحت 

مّظلتها من اكتساب مهارات حرفية إضافية تؤّهلهم إلعداد 
ُمنتج ُيواكب مقاييس السوق.

صممت مؤسسة »القلم« هذا المشروع بالتعاون مع بنك 
اإلسكندرية، وقد ُنِفَذ على مدار ستة أشهر. وبالشراكة مع 

مؤسسة »القلم«، شمل المشروع ورش عمل وتدريبات 
احترافية لعشرين شخًصا على فنون الكتابة على الجلد، فيما 

شارك في تدريبات الكتابة بالخط الكوفي وفنون الخيامية 
التقليدية أحد عشر شخًصا. وباإلضافة إلى تعزيز مهارات 
الخط، ُصِممت الورش كذلك لتغّطي موضوعات مبادئ 

العمل ومهارات اإلدارة من أجل تأهيل الحرفيين وتعزيز 
قدراتهم الالزمة للمشاركة في السوق. وفي عام 2020، 
يعتزم البنك مواصلة استثماراته في تطوير فنون الخط 

العربي والشروع في مرحلة جديدة من المشروع بالتعاون مع 
مؤسسة »القلم«.
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يعمل بنك اإلسكندرية على تدعيم صناعة 
يدوية دامجة من خالل قصتنا في حرفتنا. 

قّصتنا في حرفتنا بالتعاون مع مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية )2018- 2021(.

انطلقت مبادرة "قصتنا في حرفتنا" في عام 2018 لتعزيز 
الشمول على صعيد االقتصاد اإلبداعي المصري من خالل 

إطار عمل داعم شامل ينطوي على تدريبات متخصصة 
لبناء القدرات ُصِممت خصيًصا لذوي القدرات الخاصة، مما 

ُيضفى المزيد من التوسع والتنوع على مجتمع الحرف اليدوية 
ويوّسع نطاق البيع والتسويق عبر منصات متنوعة.

تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي وفي ضوء مبادرتنا 
الرائدة "إبداع من مصر"، انطلقت مبادرة قصتنا في حرفتنا 

في عام 2018 لتعزيز الشمول على مستوى االقتصاد 
اإلبداعي في مصر. ومن خالل المشروعات والفعاليات 

التنموية، ترّسخ تلك المبادرة القدرة على خلق تجربة شاملة 
للمستفيدين والعارضين والحضور على حٍد سواء. وبعد نجاح 

أّول انعقاد لـ "بازار قّصتنا في حرفتنا" خالل احتفاالت عيد 
الميالد في عام 2018، وهو معرض شامل أقيم تحت رعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
في صناعة الحرف اليدوية المصرية، نّظم بنك اإلسكندرية 
بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية الدورة 

الثانية من المعرض في ديسمبر 2019. وشارك في هذا 
المعرض األّول من نوعه - على صعيد إتاحة فرص البيع 

والتسويق أمام الِحرفيين ذوي اإلعاقة - 40 ِحرفًيا من ذوي 
اإلعاقات من محافظات القاهرة، وقنا، وأسيوط، وأسوان، 
والمنيا، وسوهاج، ُمحققين مبيعات تجاوزت 50.000 جنيه 

مصري.

في عام 2019، أطلق بنك اإلسكندرية ومؤسسة ساويرس 
للتنمية االجتماعية مشروًعا باسم "SETI" اختصاًرا لقيم 

المشروع وهي "الدعم، التعليم، التدريب، اإلدماج" - بالتعاون 
مع الجمعية اإلقليمية للتنمية والمشروعات كشريك منّفذ، 

ومؤسسة "يدوية" كشريك يختّص بالتدريب على الحرف، 
إلى جانب إتاحة متجر إلكتروني يتبّنى مبادئ التجارة العادلة 

ويستعرض منتجات الحرف اليدوية على اإلنترنت، ومركز 
SETI كشريك مختص بتدريب ذوي اإلعاقة - من أجل تمكين 

الحرفيين ذوي اإلعاقات عبر تدريبهم على الحرف اليدوية، 
وذلك في محافظات أسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج. 

والغرض من المشروع هو إتاحة الفرص أمام الحرفيين ذوي 
اإلعاقات إلثبات حضورهم على ساحة الصناعات اإلبداعية 

المصرية، وتوسيع نطاق التوظيف الشامل في مجال الفنون 
من خالل تعزيز المهارات والتدريب على القدرات، وفضاًل عن 

مّد شبكة دعم األشخاص ذوي اإلعاقات. وحّتى اآلن، أثمر 
المشروع تدريب 116 معلًما يتعاملون مع ذوي اإلعاقات، 
وتوكل إليهم مهام اإلدارة وإعداد التقارير المالية. وعالوة 

على ذلك، طرح المشروع تدريبات على صناعة الحلّي، وإنتاج 
الكروشيه، وأمّد 80 ِحرفًيا من ذوي اإلعاقة بالدعم الفني 

والتدريب.

 ورغم انتهاء مشروع قّصتنا في حرفتنا في عام 2019، 
سيواصل بنك اإلسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية 

االجتماعية دعم مجتمعات الِحرفيين.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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في معرض بازار عيد الميالد "قصتنا في 
حرفتنا"، تمكن الزوار من االنغماس في حدث 
تحت عنوان العطلة مع تعزيز نمو نظام بيئي 

فني وثقافي شامل في مصر.

مصر ضيفة الشرف بمعرض أرتجيانو دي فيرا )ميالنو، 
30 نوفمبر - 8 ديسمبر 2018( 

في عام 2019، كانت مصر ضيفة الشرق بأكبر معرض للحرف 
اليدوية في أوروبا »أرتجيانو دي فيرا«، والذي انعقد في 

إيطاليا. وللعام الثاني على التوالي، تحت رعاية وزارة التضامن 
االجتماعي، ساهم شركاء مبادرة »إبداع من مصر« التابعة 

لبنك اإلسكندرية وحرفيون مصريون في المعرض، إذ عرضوا 
أعمالهم على نطاق دولي. واستضاف هذا المعرض حدث 

افتتاحه الضخم داخل الجناح المصري، بحضور سعادة السفير 
المصري في إيطاليا، وسعادة قنصل مصر في ميالنو. وفتح 

المعرض أبوابه لنحو 1.3 مليون زائر تسّنى لهم استكشاف 
أعمال الحرفيين بأكثر من 100 دولة.

وقع االختيار على 50 ِحرفًيا مصرًيا ضمن شبكة »إبداع من 
مصر« لتمثيل مصر والمشاركة في المعرض. وقد عكف 

شركاء بنك اإلسكندرية؛ ال سّيما بنك مصر، ووزارة التجارة 
والصناعة من خالل ذراعها التنفيذي ممثاًل في هيئة تنمية 

الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين، والغرفة التجارية 
اإليطالية في مصر على اختيار المشاركين الذين انضموا إلى 

الحدث. وقد جرت عملية اختيار دقيقة وتدريبات متعددة 
في وزارة التضامن االجتماعي تعّرف من خاللها الحرفيون 

على اتجاهات التصميم األوروبية، والمتطّلبات اللوجستية، 
وتقنيات العرض، وفرص التسويق التي يمكنهم االستعانة 

بها لزيادة مبيعاتهم إلى الحد األقصى إبان المعرض. وقد نتج 
عن ذلك زيادة هائلة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي؛ 

إذ أفاد الحرفيون بأن أرقام المبيعات قد شهدت زيادة بنسبة 
159% مقارنة بنظيرتها خالل العام 2018.

إننا نلتزم بالمساهمة في نمو مجتمع الحرف اليدوية المصري 
على الساحة الدولية، إذ نقّر بثراء ثقافتنا وتاريخنا المتجسّد في 

تلك األعمال الفنية الُمنَتجة. وسنواصل جهودنا الرامية إلى 
تمكين الحرفيين المصريين على نطاق عالمي، وخلق قيمة 

مشتركة ال التباس فيها.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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يحتفي معرض ديارنا بالفنانين المصريين 
الصاعدين كجزء من المجتمع والثقافة 

المصرية.  

ديارنا - أكبر معرض سنوي للصناعات اليدوية في مصر 
 )2020 - 2019(

منذ عام 2018، وقع االختيار على بنك اإلسكندرية ليكون 
شريًكا استراتيجًيا لوزارة التضامن االجتماعي في مجال الحرف 

اليدوية واالقتصاد اإلبداعي. وفي عام 2019، شارك بنك 
اإلسكندرية في اثنين من تجلّيات معرض ديارنا، الذي يسعى 

إلى إتاحة منّصة أوسع نطاًقا لمجتمع الحرفيين المصريين 
المتنامي، مع تسليط الضوء على الحرف الفريدة بكل 

محافظة. وُنّظمت الدورة األولى من معرض ديارنا اعتباًرا من 
20 يناير حّتى 5 فبراير، وحققت مبيعات تزيد عن 6 ماليين 

جنيه، وقد انطوت على عرض أعمال 568 عارًضا من مختلف 
أرجاء البالد. واحتفت الدورة بأسوان وتقاليدها النوبية إثر 

ريادتها لقطاع الحرف اليدوية في مصر. وأقيمت الدورة الثانية 
من المعرض، تلك التي احتفت بمحافظة الفيوم وفنونها، 

اعتباًرا من 16 ديسمبر، وامتّدت حّتى 15 يناير 2020. وشهدت 
الدورة المنعقدة في الفيوم من معرض ديارنا مشاركة أكثر 

من 350 عارًضا وحققت مبيعات تحطم األرقام القياسية 
ببلوغها 9 ماليين جنيه. وباإلضافة إلى ما سلف ذكره، كان 

المعرض يهدف إلى الشمول قدر المستطاع؛ إذ احتفل 
بالحرفيين ذوي اإلعاقات كضيوف شرٍف كما نال دورهم 

في دفع صناعة الحرف اليدوية احتفاًء كبيًرا. وشمل المعرض 
بالكامل مرافق ُتيّسر وصول ذوي االحتياجات الخاّصة 

إليه بالشراكة مع مؤسسة »حلم« لالستشارات ومؤسسة 
الحسن المعنية بدعم األفراد ذوي القدرات الُمختلفة. وشمل 

المعرض أيًضا اثنين من أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك 
اإلسكندرية، وتوّفرت أجهزة نقاط البيع لشركاء مبادرة »إبداع 

من مصر«.
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كتالوج »المصرية« بالشراكة مع مؤسسة ساويرس 
للتنمية االجتماعية والمجلس القومي للمرأة 

احتفاًء بشراكة بنك اإلسكندرية والمجلس القومي للمرأة، 
ومؤسس ساويرس للتنمية االجتماعية، ُنشر اإلصدار الثالث 
من كتالوج »المصرية«، الهادف إلى تمكين المرأة اقتصادًيا 

على صعيد االقتصاد اإلبداعي، وهو ُمكّرس لخلق منّصة 
أوسع نطاًقا للحرفيات النساء. وخالل هذا العام، ضم بنك 

اإلسكندرية 23 سيدة في اإلصدار الثالث من المنشور، ومن 
بينهم سبع سيدات ينتمين إلى شبكة مبادرة »إبداع من 

مصر«. وقد ُأتيح اإلصدار على اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني 
للمركز القومي للمرأة.

عبير بدارة، الشريك القديم لبنك 
اإلسكندرية و "إبداع من مصر"، ظهرت 
بمنتجاتها في "المرأة المصرية"، إصدار 

المجلس القومي للمرأة.
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احتفااًل بشهر التوعية بسرطان الثدي، قام بنك 
اإلسكندرية الشهري "سوق فرصة" بتدوين مدخله 
بشريط وردي مصنوع بالكامل من البالونات، الرمز 

الدولي للتوعية بسرطان الثدي.

فعاليتنا الشهرية للموّظفين »فرصة بازار« 

احتفاًء بشراكة بنك اإلسكندرية والمجلس القومي للمرأة، 
ومؤسس ساويرس للتنمية االجتماعية، ُنشر اإلصدار الثالث 
من كتالوج »المصرية«، الهادف إلى تمكين المرأة اقتصادًيا 

على صعيد االقتصاد اإلبداعي، وهو ُمكّرس لخلق منّصة 
أوسع نطاًقا للحرفيات النساء. وخالل هذا العام، ضم بنك 

اإلسكندرية 23 سيدة في اإلصدار الثالث من المنشور، ومن 
بينهم سبع سيدات ينتمين إلى شبكة مبادرة »إبداع من 

مصر«. وقد ُأتيح اإلصدار على اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني 
للمركز القومي للمرأة.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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في معرض "يوم في 
مصر" حيث يعرض المئات 

من الحرفيين المصريين 
أعمالهم والترويج للمنتجات 

المحلية.

يوم في مصر - شركة جلوبال ستارز  
لليوم الثالث على التوالي، دعمت مبادرة »إبداع من مصر« 

فعالية »يوم في مصر« السنوية التي تهدف إلى إتاحة منصة 
للحرفيين المحليين الذين يعملون على الحفاظ على تراث 

مصر من خالل الحرف اليدوية. وقد رّحب حدث »يوم في 
مصر« خالل عام 2019، وقد نّظمته مؤسسة تراث، بـ 3000 

زائر لالحتفاء بأعمال 25 عارًضا من مختلف الكيانات التي 
تعمل على تمكين مجتمع الحرف اليدوية في مصر، بما في 

ذلك عدد من الشركات الناشئة، والمؤسسات غير الحكومية، 
وحرفيين ُمستقلين. وقد أّمد بنك اإلسكندرية 56 عارًضا من 

شركاء البنك في جهود تعزيز االقتصاد اإلبداعي في مصر 
مساحة واسعة للعمل، مما حقق إجمالي عائدات 117,800 
جنيه مصري. وفي ضوء جهودنا الرامية إلى تعزيز الشمول 
االقتصادي، حصل العديد من العارضين على أجهزة نقاط 

الدفع من بنك اإلسكندرية دون عمولة، فضاًل عن إتاحة أجهزة 
الصراف اآللي، وهو ما ضمن زيادة نسبة المبيعات وتيسير 

عمليات الدفع.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

إن رفاه المجتمعات أمٌر ال غنى عنه من أجل تعزيز الرفاه المستدام 
للجميع. وعلى مدار سنوات، أسس بنك اإلسكندرية العديد من 

الشراكات مع هيئات حكومية ومؤسسات دولية للمساهمة في 
أهداف التنمية المستدامة. وتماشًيا مع مجموعة إنتيزا سان باولو، 

يلتزم البنك بضمان وصول المجتمعات المهّمشة في مصر إلى 
الخدمات الصّحية والتمّتع ببيئة آمنة. وحّتى اآلن، ساهم البنك في 
تحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه، وتوفير 

مصادر طاقة مستدامة، والحفاظ على البيئة، وخلق فرص اقتصادية. 

وعالوة على ذاك، لطالما يعمل البنك على تعزيز إتاحة 
الخدمات الطّبية ال سّيما للنساء، واألطفال، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، وتقديم المساعدة خالل الكوارث على الصعيد 
الوطني.

مشروع "الطريق"
"الطريق" هو مشروع سيوي يهدف إلى التنمية المجتمعية 

بالتعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، 
ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، ومؤسسة شروق 

مصر، وشركة األهرام للمشروبات. ويهدف مشروع "الطريق" 
إلى تنمية المجتمع في واحة سيوة، مع الحفاظ على البيئة؛ 
مما يعزز جهود خفض معدالت الفقر وتنويه فرص العمل. 

ومن خالل التعاون المشترك، يسعى بنك اإلسكندرية، 

ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، ومؤسسة شروق 
مصر، وشركة األهرام للمشروبات إلى سّد احتياجات سوق 

العمل بالواحة من خالل إتاحة 14 برنامًجا تدريبًيا حول 
تخصصات ِعدة، ال سّيما صناعة الكليم، والخياطة، ومنتجات 

األلبان والمرّبى. وفضاًل عن التدريب على القدرات، يهدف 
المشروع أيًضا إلى تزويد مستشفى سيوة بالمعّدات الالزمة 

للكشف عن اإلصابات بفقر الدم المنجلي، ومنع حدوثها، 
وعالج المصابين، وذلك من خالل إجراء فحوص طّبية تشمل 
11 ألف طفل، إلى جانب حمالت التوعية الصّحية التي شملت 

8,376 أسرة. وعالوة على ذلك، يهدف المشروع إلى إنشاء 
محطة مياه تضمن وصول المياه النظيفة لكاّفة المقيمين 

بواحة سيوة. وتعكف جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية 
البيئة على تنفيذ مشروع "الطريق". ومن خالل إطار التنمية 
الشامل الذي ُيضفي بظالله على التعليم، والصحة، وعلى 

بيئة مرنة ُمرِحبة بالتغيير، لدى مشروع "الطريق" فرصة 
لتحسين الواحة من أجل سكانها. وبحلول عام 2020، من 

المقرر خضوع 11 ألف طفل للفحص الطّبي الخاص بفقر 
الدم المنجلي، فضاًل عن حصول 550 شخًصا على فرص 
عمل، كما سنكون قد انتهينا من إنشاء محّطة إمدادات 

المياه. 

9,2

الصّحة والرفاهية
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الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك 
اإلسكندرية دانتي كامبيوني مع السير مجدي 
يعقوب في مركز القلب بأسوان، مما يمثل 
شراكة متبادلة مبنية على دعم البنية التحتية 

الطبية في مصر.

ي عام 2019، دعم بنك اإلسكندرية بكل فخر 
مستشفى كنيسة القديسة تيريز من خالل 

المساهمة في معداته في غرف الجراحة 
وطب األسنان، تقديرًا لدوره وركيزة الحياة 

المجتمعية في شبرا.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

“من القلب للقلب« دعم مركز مجدي يعقوب الجديد 
ألمراض القلب )2021-2019( 

تتمحور إحدى الركائز األساسية للتنمية االجتماعية والمستدامة 
حول ضمان توافر الموارد الطّبية وإمكانية الوصول إليها 

بالنسبة لمجتمعات مصر المتنّوعة. ولقد شهدنا خالل 
هذا العام بدء شراكة تمتد ثالثة أعوام مع مؤسسة مجدي 

يعقوب، بقيمة ستة ماليين جنيه مصري، إلنشاء غرفة 
تخطيط صدى القلب في مركز القلب الجديد في القاهرة. 

ومن المقرر أن تعود غرفة تخطيط صدى القلب التي 
يؤسسها بنك اإلسكندرية بالنفع على 12,000 مريض؛ من 

بينهم 400 حالة جراحة قلب مفتوح، و2400 جراحة أجريت 
لألطفال. وعالوة على ذلك، جدير بالذكر أن المركز العالمي 
للقلب قد ُصمم الستقبال 80,000 من أكثر الحاالت تعقيًدا 

في مصر، والشرق األوسط، وإفريقيا، فضاًل عن تدريب 
متخصصي الرعاية الطّبية من الشرق األوسط وإفريقيا، 

وزيادة دمج البحث، واالبتكار، وتدريب الشباب المتخصصين 
في مجال الرعاية الصحية.

تقديم الدعم لمستشفى كنيسة سانت تريز الخيرية 
في حي شبرا بالقاهرة )2019( 

بالتعاون مع سفارة إيطاليا، قّدم بنك اإلسكندرية دعمه 
لمستشفى سانت تريز بحي شبرا، إذ تبّرع بمبلغ 300 

ألف جنيه لتجديد المعدات الطبية الحيوية في وحدات 

المستشفى والعيادات الخارجية. وفضاًل عن ذلك، أمكن 
من خالل مبلغ التبّرع المساهمة في تحسين أضواء غرف 
العمليات بالمستشفى، ومعّدات تنظير الجهاز الهضمي 

العلوية والسفلية، وأدوات التخدير، وتطوير وحدة فحص 
وعالج األسنان. وكذلك معدات التصوير باألشعة فوق 

الصوتية ثالثي األبعاد ومعدات تخطيط صدى القلب. يفخر 
بنك اإلسكندرية بقدرة المستشفى حالًيا على إتاحة الخدمات 

الطبية المجانية لنحو 20 ألف مريض شهرًيا.
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تنمية الطفل، والتعليم، وتأهيل 
الشباب للتوظيف    

إن التعليم، والترفيه، والبيئة 
اآلمنة كلها أمور بالغة األهّمية 

لضمان نمو األطفال المصريين 
على النحو الذي يجعلهم جياًل 

ينعم بالتمكين ويقدر على دعم 
مجتمعاته وتحقيق استدامتها. 

تسحين الظروف المعيشية لألطفال بال مأوى )2017-
 )2019

منذ عام 2017، عقد بنك اإلسكندرية بالتعاون مع مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية اتفاقية شراكة مع منّظمتين 
محليتين؛ أنا المصري، وبناتي، لمنح 5000 طفل بال مأوى 

إطار شامل للدعم التنموي. وفي عام 2019، جدد بنك 
اإلسكندرية التزامه نحو تلك القضية عن طريق توقيع مذكرة 

تفاهم جديدة بين كل األطراف من أجل توفير سكن آمن 
وتغذية سليمة، وخدمات صحية وتعليم، وتدريب مهني 

لألطفال الُمشردين، لتعزيز إعادة دمجهم في المجتمع. 
وحّتى وقتنا هذا، حصل 150 طفاًل على أماكن للسكن، 
والتحق 30 طفاًل بالمدارس العادية، وتلّقت 2000 فتاة 

الدعم من تلك الشبكة، ونجحت جهود إعادة إدماج %20 
من األطفال في أسرهم. واستكمااًل لهذا الجهد، تدعم تلك 
الشراكة تعزيز وبناء قدرات أربع منّظمات غير حكومية مما 

يؤهلهم للعمل بكفاءة على تلك الجبهة. 

على مر السنين، لطالما التزمنا بضمان حصول األطفال 
المصريين على الدراسة، والتدريبات المتعلقة بتنمية 

الشخصية والتدريب على القدرات التي تؤّهل الشباب 
للحصول على فرص العمل. واألهم من ذلك، هو أن 

البنك يستثمر في دعم الفتيات المصريات بُسبٍل عديدة، 
لضمان صيرورتهن نساء يحظين بالتمكين في المستقبل 

وُيسهمن في توسيع نطاق الجهود الوطنية الرامية إلى 
تعزيز المساواة بين الجنسين.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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المرح والضحك في أحد الفصول في 
إدفو: الفتيات لها حق الوصول إلى التعليم 

ويمثلون مستقبل أكثر إشراقا.

مشروع »الحضانات المنزلية« )2019 – 2021( 
في أكتوبر 2019، وقع بنك اإلسكندرية مذكرة تفاهم مع 

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية بعنوان »تحسين 
الظروف المعيشية لألطفال المهمشين في مصر« تقضي 

بتخصيص 50,000,000 جنيه مصري للقضية عبر خطة 
خمسية. تهدف المبادرة، بالشراكة مع جمعية خير وبركة 

كمشروع مدته ثالث سنوات إلى تطوير 75 دار حضانة في 
محافظتي الجيزة وأسوان. ويهدف المشروع إلى تقديم 

نموذج تنموي مكتمل األركان يعزز الصحة البدنية والعقلية 
لألطفال واآلباء من خالل التعليم والخدمات الصحية. من 

المقرر أن يقع تأثير المشروع، الذي ُينّفذ بالتعاون مع شريكنا 
االستراتيجي في التنمية المستدامة، مؤسسة ساويرس 

للتنمية االجتماعية، ومع منظمة خير وبركة غير الحكومية، 
على 1635 عضًوا في المجتمع على مدار ثالث سنوات. 

عالوة على ذلك، وبموجب مذكرة التفاهم نفسها، سيشهد 
عام 2020 بدء مشروٍع بالتعاون مع مؤسسة »وطنية« لتنمية 
وتطوير دور األيتام غير الحكومية بعنوان »تطوير دور األيتام 

لتأهيل الشباب وخدمات الرعاية الالحقة«.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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سعادة حصول الطالب على فرصة لتجربة 
طفولة مليئة بالتعلم في بيئة محفزة.

»القطن من أجل الحياة« 

انطلقت مبادرة »القطن من أجل الحياة« على يد بنك 
اإلسكندرية وشركة فليمار في عام 2014 من أجل دعم جهود 

وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توسيع معارف المزارعين 
والطالب والمصممين المصريين حول مجال الزراعة العضوية 

وعمليات الصناعة المستدامة المرتبطة بإنتاج القطن. 
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين المهارات الفنية للشباب 

وفرص عملهم من خالل اإلنتاج الُمستدام للقطن في مصر. 
وحّتى وقتنا هذا، أفاد البرنامج أكثر من 150,000 طالب من 

134 مدرسة فنية في شّتى أنحاء محافظات كفر الشيخ، 
ودمياط، واإلسكندرية. وفي أعقاب النجاح الذي شهده بدء 
المشروع، توّسع ليصير مبادرة قومية تحمل اسم »مشروع 

القطن المصري« بقيادة هيئة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
في مصر. ومنذ ذلك الحين، يحقق المشروع أهداف التنمية 
المستدامة من خالل تحسين األثر البيئي وتعزيز التكنولوجيا 

الخضراء، والحد من تلوث التربة، وتعزيز مساواة النوع 
االجتماعي، وتمكين النساء العامالت بالتزامن مع اإلنتاج 

المستدام للقطن فائق الجودة.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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يجتمع طالب "Funtasia" للتعرف على 
كيفية ضخ القلب للدم في الجسم، 

بطريقة يساهم فيها التطوع في خلق 
قيم مجتمعية قوية في المؤسسات

حلمنا واحد )2018 -2020( 
»حلمنا واحد« هو مشروع تنمية مجتمعية تعكف جمعية 

حماية البيئة على تنفيذه بالتعاون مع بنك اإلسكندرية، 
ومؤسسة ستار كير مصر، ومؤسسة شروق مصر، 

لتحسين األوضاع المعيشية لجامعي القمامة في منطقة 
منشية ناصر. وفي عام 2019 فحسب، غّير مشروع 

»حلمنا واحد« حياة 9,865 فرًدا من مختلف الفئات العمرية 
عبر إنشاء سّت دور رعاية لألطفال في مراحل ما قبل 

الحضانة، و10 فصول لمحو أمية الكبار، فضاًل عن توفير 
الفحوص الطّبية لنحو 3000 شخص، وحصول 1000 

شخص على الدعم الطّبي. وبالتزامن مع عقد الفصول 
الدراسية، ُقِدمت برامج تهدف إلى تنمية اإلبداع من 

مؤسسة فانتازيا لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 
16 عاًما. ويشار إلى أن فانتازيا مصر هي مؤسسة ثقافية 

أسستها إليزا صيدناوي، ويتمحور عملها حول العديد 
من الموضوعات؛ ال سّيما الصّحة، والزراعة، والتغذية، 

واستخدام الفنون اإلبداعية على غرار الرسم، والموسيقى، 
واإليقاع، والتمثيل، والغناء. وتقوم تلك الورش على منح 
األطفال والشباب مساحة آمنة لتبادل الخبرات، والتعلم، 

واكتشاف جواب إبداعهم الخاّصة، فضاًل عن اكتساب 
القدرات األساسية والمهارات الحياتية؛ مثل القدرة على 
التعبير عن الذات، والثقة بالنفس، ومهارة اإلبداع، من 

خالل تقنيات من جميع أنحاء العالم تغذي العقول، 
واألفئدة، والجسد، وتنمي قدرات هؤالء الصغار.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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بالتعاون مع مؤسسة "علمني" في سياق 
مشروع برنامج التطوير المهني للمعلمين، 

يخضع المعلمين في سوهاج لعدد من 
ورش العمل لتحسين مهاراتهم التدريسية 

بغرض تقديم تجربة تعليمية افضل للطالب 
المصريين. 

ريادة خريطة طريق جديدة للتعليم بالتعاون مع 
 )2021-2019( »Educate me - مني مؤسسة »علِّ

إن التعليم أمر ال غنى عنه لضمان تزويد األجيال القادمة 
في مصر بإطار عمل يتسنى به تحقيق التنمية المستدامة. 

ومنذ عام 2016، يتعاون كٌل من بنك اإلسكندرية، 
ومؤسسة عّلمني للتنمية الثقافية والتعليمية في جهود 

تحسين ظروف الطالب المعّلمين على حد سواء في 
القطاع العام. وفي عام 2019، جدد بنك اإلسكندرية 

شراكته مع مؤسسة علمني بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف 
إلى تقديم معسكري »برنامج معلمو األبطال«، و«تمكين 
الرواد« من أجل التالميذ في المدارس الحكومية. انطلق 
»برنامج أبطال المعلمين« في عام 2019، بهدف تحسين 

تجارب المعلمين المصريين من خالل تعزيز مرافق 
التدريس، وإتاحة الموارد مثل التكنولوجيا ومواد التدريب 

الثابتة والدولية، باإلضافة إلى تمكين المعلمين من خالل 
برامج التدريب الشاملة. حتى اآلن، قدم البرنامج الدعم 

لـ 65 من معلمي المدارس العامة. على مدار العامين 
ًما، إذ تهدف المبادرة  المقبلين، سيستفيد كل عام 150 ُمعلِّ

إلى تعزيز قدرات معلمي القطاع العام. وليمتد نفع هذا 
البرنامج في جميع أنحاء البالد، سنعمل على تنفيذ البرنامج 

في محافظات القاهرة والفيوم واألقصر وسوهاج وبني 
سويف. وفي يوليو 2020، سيطلق بنك اإلسكندرية 

مشروع تمكين الرواد في الفيوم وبني سويف. يهدف 
المشروع إلى تعزيز مهارات وقيم القرن الحادي والعشرين 

من خالل أسلوب التعلم القائم على المشروع في بيئة آمنة 
ومحفزة. ومن المقرر أن يستفيد 150 تلميًذا من المشروع 

على مدار عامين.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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أنوار رمضان 2019 
إن برنامج »أنوار رمضان« الذي انطلق في عام 2018، هو 

سلسلة من المبادرات التي ُتنّظم في شهر رمضان بهدف 
تعزيز الرفاه االجتماعي في مصر. وفي العام الثاني من 
ُعمر »أنوار رمضان« حرص بنك اإلسكندرية حرًصا حثيًثا 

على تنويع مشروعاته التي ترتبط بالبرنامج من أجل تحقيق 
هدفنا المتمثل في إشراك الموظفين وخلق قيمة مشتركة. 

ولضمان الحفاظ على انخراط الموظفين في مشروعاتنا 
الهادفة إلى رفاه المجتمع، أطلق مكتب المسؤولية 

االجتماعية والتنمية المستدامة ست مبادرات خالل الشهر 
الفضيل تتناول قضايا مختلفة.

أنشطة تخفيف وطأة الجوع 
إن األمن الغذائي ركيزة أساسية الستراتيجية مكتب 

المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة للفترة بين 
2018 إلى 2021. ومن هذا المنطلق، يشارك الموظفون 

في أنشطة تعبئة المواد الغذائية التي ينظمها بنك الطعام 
المصري، وبمساعدة العاملين ببنك الطعام المصري، شارك 
الموظفون بالعمل في خط تجميع إلعداد 300 صندوق للمواد 
الغذائية تسلمتهم المجتمعات المحرومة بأنحاء البالد. وعالوة 

على ذلك، نظم العاملون ببنك اإلسكندرية أطول مائدة 
إفطار بالتعاون مع مؤسسة »شبرا الخير« غير الربحية. وأثمر 
هذا العمل الدؤوب والتزام العاملين تقديم 700 وجبة طعام 

إلى أعضاء المجتمع بحي شبرا بالقاهرة.

الخدمات الصحية 
في عام 2019، تمّكن الموّظفين من تقديم دعمهم لمؤسسة 

مجدي يعقوب للقلب من خالل حملة »كم قلًبا نستطيع 
إنقاذه؟«، وكان هدف الحملة هو تيسير التبّرع للمؤسسة 
من خالل تخصيص حساب ببنك اإلسكندرية يمكنهم من 

خالله إبداء دعمهم. وجمعت الحملة تبرعات قدرها 1.4 مليون 
جينه مصري. واستكمااًل للجهود، من أجل نشر البهجة في 
نفوس األطفال، زار موّظفو بنك اإلسكندرية أكثر من 60 
طفاًل مريًضا في مستشفى 57357، وزّينوا عنابر إقامتهم 

بالمستشفى كي تصطبغ بأجواء شهر رمضان. كانت زيارة 
مستشفى 57357 واحدة بين العديد من الجهود التي يبذلها 

الموظفون لرفع الروح المعنوية بين األطفال المصريين. 
وفي سوهاج، نّظم موظفو بنك اإلسكندرية حفل إفطار 

لـ 70 طفاًل من دارين لأليتام، فضاًل عن زيارة فريدة لمعهد 
األورام بسوهاج - قسم أورام األطفال لتنظيم يوم ترفيهي 

لألطفال. 

حملة حقق حلمهم 
 بالتعاون مع مؤسسة تواصل، أطلق بنك اإلسكندرية 
الدورة الثانية من حملة حقق حلمهم، التي تهدف إلى 

إتاحة الفرصة أمام الموظفون لتحقيق أمنيات األطفال 
عبر البريد اإللكتروني، وفي عام 2019، تمّكن موظفو 

البنك من تحقيق أمنيات 23 طفاًل، وإهدائهم األلعاب، 
والمالبس، واألجهزة اللوحية، والدراجات.

»إفطار األبطال« السنوي الثالث من بنك اإلسكندرية 

صارت استضافة فعالية إفطار رمضاني لألطفال المهّمشين 
بهدف دعمهم وتمكينهم تقليًدا سنوًيا لبنك اإلسكندرية 

ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، ومؤسسة »سامو 
سوشيال مصر«. وهذه الفعالية، التي ُأطلق عليها اسم 

»إفطار األبطال« تيّمًنا بهؤالء األطفال، تهدف إلى تخفيف 
معاناة األطفال المشّردين في مصر بمنحهم يوم مليء 

باألنشطة الممتعة وفرصة التعبير عن أنفسهم في حديقة 
الحرية. وفي عام 2019، استضافت فعالية إفطار األبطال 

التابعة لبنك اإلسكندرية 750 طفاًل ُمهّمًشا من تسع 
مؤسسات غير حكومية، باإلضافة إلى 250 مدعًوا من شركائنا 

ومتطّوعينا، وموّظفينا المتفانين بصحبة أسرهم.

وفي كل عام، يرتبط حدث اإلفطار بموضوع معّين يتجّلى 
في الزينة واألنشطة؛ وفي عام 2019، كان موضوع إفطار 

األبطال في حديقة الحرية هو »أرض األحالم«، وكان الهدف 
منه هو تجسيد الوظائف التي يحلم بها هؤالء األطفال 

على أرض الواقع من خالل إتاحة الفرصة أمامهم لالحتكاك 
بمهارات مختلفة قد يطمحون في اكتسابها من خالل 

المشاركة في األنشطة، وكان موضوع العام الماضي هو 
»حول العالم«، وُأعّدت فيه نماذج للمعالم األثرية حول العالم 
كي يزورها األطفال، فضاًل عن »كرنفال األبطال« الذي حصل 
فيه األطفال على أزياء األبطال الخارقين ومارسوا أنشطتهم. 

وبالتوازي مع تنظيم حدث اإلفطار، ُنظم حدث بازار مصر 
تحت مظلة مبادرة »إبداع من مصر«، وشمل 15 عارًضا إلتاحة 
الفرصة الفريدة أمام الحضور للتسّوق وشراء منتجات محلية. 

وعالوة على ذلك، استضاف الحدث شركة نستله التي قّدمت 
لألطفال أيس كريم ومياه مجانيين، مما ُيسلط الضوء على 

التزامهم بالتعاون مع بنك اإلسكندرية في تلك المساعي 
الرامية إلى إلهام األطفال. 

وبالتوازي مع جهودنا الهادفة إلى تعزيز الممارسات 
المستدامة، شهد حدث اإلفطار بدء شراكتنا مع منظمة 

Go Clean، التي تعمل على تعزيز اإلدارة الفعالة للنفايات 
في مصر، ولم تحضر Go Clean بإدارة النفايات الناتجة عن 

الحدث فحسب، بل أيًضا إلقامة ورش عمل حول مفهوم 
 Go Clean إعادة التدوير وإدارة النفايات. وقد جلب فريق

النشرات والملصقات في منطقة البازار، باإلضافة إلى 
مجموعات متعددة من الصناديق التي تتضح عليها عالمات 
ُترشد الجمهور بشأن كيفية التخلص من نفاياتهم. كما قدم 

الفريق لألطفال عرًضا موجًزا حول فوائد إدارة النفايات، 
والطرق المختلفة للحث على هذا النهج وممارسته. في نهاية 

الحدث، تمكنت Go Clean من جمع النفايات التي أنتجها 
أكثر من 100 شخص، مما أدى إلى كسب ربح تم التبرع به 
للمدارس المتقدمة. وبلغ كم النفايات الناتجة عن الفعالية 

100 كم من المواد البالستيكية، و70 كجم من الكرتون، و30 
كجم من العبوات المعدنية للمشروبات.

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية
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التمويل المستدام القائم على 
التوعية المالية يعمل على تمكين 

السيدات المصريات ماليًا

9. خلق التأثير االجتماعي والقيمة الُمجتمعية

9،4

التمويل المستدام

 مشروع مجموعات االدخار الرقمية 

في يوليو، انطلق مشروع »مجموعات االدخار الرقمية 
الوطنية« بقيادة البنك المركزي المصري. بالشراكة مع 

بنك اإلسكندرية، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة كير 
الدولية التي تعمل على تحقيق التنمية وتقديم المساعدات 
اإلنسانية، وكذلك مؤسسة فودافون مصر، سعًيا لتحقيق 

الشمول المالي للنساء في المجتمعات المهمشة. وهذا 
المشروع منّصة للنساء في المناطق الريفية، إذ يتسنى 

لهن من خالله الحصول على الخدمات المالية وغير المالية 
باستخدام منصات المحافظ اإللكترونية الرقمية. ويقدم 

المشروع منتجات مالية رقمية عبر المنّصة؛ مثل خدمات 
اإلقراض الرقمية المصممة خصيًصا لتلبية احتياجات 

النساء وتعزيز رفاههن االقتصادي واالجتماعي في مرحلة 
الحقة من المشروع. وقد خضع المشروع للتجريب على 

100 سيدة في خمس مجموعات، وثمة خطط للبنك 
المركزي المصري تقضى بإطالقه على المستوى الوطني 
مستهدًفا الوصول إلى 10,000 سيدة على مدى 24 شهًرا. 

ويعد هذا المشروع خطوة أولى للرقمنة الجزئية، إذ من 
المنوط به أن يعمل كنسخٍة ُمحّسنة تتفوق على السبل 

التقليدية، مما يتيح إتمام المعامالت المالية على نحو أكثر 
أماًنا بينما ُيمهد لتوسيع نطاق المشروع بإطالقه على 

المستوى الوطني، مما يخلق في نهاية المطاف بيئة تعزز 
الشمول المالي المستدام للنساء.

المسابقة السنوية للمسؤولية االجتماعية للشركات 
ببنك اإلسكندرية 

مسابقة المسؤولية االجتماعية للشركات هي ُمنافسة 
سنوية تجمع في بوتقٍة واحدة مشاركة الموظفين 
ودعمهم لقضية حيوية. وتتناول المسابقة في كل 

عام موضوًعا مختلًفا، وتطرح الحًقا المشاركات التي 
تستوفي معايير التنفيذ األساسية على الموظفين من 

أجل التصويت لصالح المقترح الفائز. وقد كان موضوع 
عام 2019 هو الشمول المالي، وذلك سعًيا للحصول على 
دعم الموظفين لتطوير مقترح كامل لتعزيز األمن المالي 
في مصر. ويتلقى االقتراح الفائز التمويل والدعم الحًقا 
من مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة. 
وفي عام 2019، فاز مقترح حول »ريادة األعمال والوعي 

االقتصادي للمرأة«، عن جهوده في كل من اإلدماج المالي 
للنساء والترويج لمؤسسة محلية وهي علشانك يا بلدي. 

وُينّفذ المشروع حالًيا بسواعد مؤسستي دراز الخيرية، 
وعلشانك يا بلدي - شريكتا بنك اإلسكندرية. وستوفر 

المبادرة الفائزة برامج تعليمية وتدريبية تستهدف النساء 
والشباب؛ إذ تهدف أواًل إلى تزويد النساء ربات األسر 

باألفكار والمشاريع من أجل تأسيس أعمال ُمِدّرة للدخل؛ 
وتهدف ثانًيا إلى تدريب الشباب من سن 14 إلى 18 عاًما 

على االدخار واالستثمار، باإلضافة إلى تدريب الشباب الذين 
تزيد أعمارهم عن 21 عاًما على اختيار خطط المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة المناسبة.

201تقرير االستدامة 2019  200



PH
OT

OS
 B

Y: 
NO

UR
 EL

 D
IN 

SH
ER

IF

لون دعائم  الذين ُيشكِّ
تواصلنا

10

20
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مريم الجّمال 
ر ق ا

لطالما كانت مريم الجّمال، رئيسة مكتب عالقات 
وتطوير األفراد، عضوة نشطة في مؤسستنا 
ألكثر من عشر سنوات. وقد أمّدها انخراطها 

المباشر مع العاملين برؤية فريدة للتحّوالت التي 
تطرأ على مستوى ثقافة العاملين، وتشكيل قيم 

المجتمع الجوهرية بطبيعتها بالنسبة لنموذج 
أعمال بنك اإلسكندرية الذي نعرفه اليوم. 

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

يجتمع طالب "Funtasia" للتعرف على كيفية 
ضخ القلب للدم في الجسم، بطريقة يساهم 

فيها التطوع في خلق قيم مجتمعية قوية 
في المؤسسات.
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ر دقيق على مواضع التحّول  تستدل مريم بالتطّوع كمؤشِّ
الذي يشهده المجتمع، خاّصة فيما يتعلق باالحتفاء بالتنّوع 

وحشد األفراد من أجل قضية أكبر. وبالنسبة لمريم، في هذه 
األّيام وفي هذا العصر، يرّكز جيل األلفية ببنك اإلسكندرية 
جهوده التطّوعية على تمثيل احتياجات جيله الشاب؛ وغالًبا 

ما ُيفضل المبادرات التي تعزز التمكين، ال سّيما أنشطة 
التوعية وطرح فرص عمل على نحو ُمستدام، بداًل من 
الدعم المشروط المؤّقت. إن تغيير الميول والمواقف 

بشأن العمل التطّوعي يبرز تطّور مبادئ مجتمع المؤسسة 
)CommUnityShip( في بنك اإلسكندرية إبراًزا جلًيا، كما 

يبّين االتجاه الذي تتقّدم نحوه عملية إشراك الموّظفين.

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

يجتمع طالب "Funtasia" للتعرف على كيفية 
ضخ القلب للدم في الجسم، بطريقة يساهم 

فيها التطوع في خلق قيم مجتمعية قوية 
في المؤسسات.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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“ال يوجد ما يجمع شمل البشر أكثر من هدف مشترك”

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

من خالل برنامج بنك اإلسكندرية التدريبي، 
يتم تثبيت ثقافة الصداقة في جميع أنحاء 

مؤسستنا

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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أحمد أالجا 
ا

حصل أحمد أالجا على جائزة "أفضل مدير فرع" 
في عام 2019. بعد أن عمل وانخرط في بيئات 

العمل بشركات متعددة على مدار أكثر من 
عقد من الزمان. وكان بنك اإلسكندرية أّول من 

عّرفه بما ُيشير إليه بـ "المسؤولية االجتماعية 
للشركات التي يتسّنى جني ثمارها". خالل العام 
الماضي، انضم أحمد وابنه إلى إفطار األبطال، 

وهو حدث سنوي ينّظمه بنك اإلسكندرية 
ويستضيف المئات من األطفال المحرومين، من 

خلفيات متباينة. 

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ف
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دي
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ير 

صو
ت

يجتمع المعلمون المصريون في برنامج 
"األبطال المعلمين" في سوهاج لتبادل 

األفكار حول كيفية بناء جيل أفضل لمجتمع 
المستقبل في مصر.
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وبالنسبة ألحمد، ال يقتصر التطّوع مع بنك اإلسكندرية 
على كونه أداة فعالة لمساعدة مجتمعه، بل أيًضا لغرس 

دروس قّيمة في وجدان ابنه، الذي قضى اليوم يكّون 
صداقات جديدة. ابن أحمد لم ُيغّير فحسب تصّور أبيه 

للعمل، بل كذلك قيمة مساهماته على صعيد إتاحة خلق 
قيمة مشتركة.

“إننا ننتقل إلى مرتبة أعظم من المسؤولية 
االجتماعية، إننا نمارس ِفعل الُمواطنة”

لحظة من الترفيه الحقيقي للموسيقى 
والرقص المصري األصيل في حدث "إفطار 

األبطال" في حديقة الحرية.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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غادة الجاويش  
ر ق ا

ترأس غادة الجاويش إدارة ائتمان الشركات 
متعددة الجنسيات في بنك اإلسكندرية، 

وبالنسبة لغادة، يعّد التطّوع ضرورة بالنسبة 
لمؤشرات األداء الرئيسية بكل مؤسسة، 

فهو أداة ذات قيمة يتسّنى من خاللها توطيد 
العمل الجماعي وترسيخ عالقات أكثر حيوية مع 

الزمالء. تبدأ قّصة سارة قبل انضمامها لبنك 
اإلسكندرية، إذ وضعها مسارها المهني في 

خضم مبادئ المسؤولية االجتماعية للشركات. 
في األساس، كان التطّوع وإشراك الموّظفين 
دائًما مكّوًنا رئيسًيا لمسار حياتها المهنية خالل 

عملها لدى العديد من المؤسسات.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ف
شري
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ير 
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ت

يجتمع المعلمون المصريون في برنامج 
"األبطال المعلمين" في سوهاج لتبادل 

األفكار حول كيفية بناء جيل أفضل لمجتمع 
المستقبل في مصر.
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وفي شهر رمضان هذا العام، تعاونت غادة مع فريقها لالنضمام 
إلى حملة "حقق حلمهم" التي انطلقت ضمن مبادرات "أنوار 

رمضان"، ومن خالل المبادرة تمكن فريق غادة من تحقيق أمنية 
أحد األطفال التي تمّثلت في الحصول على جهاز بالي ستيشن. 

كان التأّكد من رغبة الطفل في هدّيته، ومقدرة الفريق بأسره 
على المشاركة واالنضمام، والصلة المباشرة مع األطفال غيًضا 

من فيض أسباب تدفع سارة للعمل مع فريقها من أجل خلق 
قيمة مشتركة.

“لطالما كان التطّوع جزًءا من حياتي المهنية 
ألنني أؤمن بأن أنشطة التطّوع التي ُينظمها 

البنك تغرس ثقافة العمل الجماعي”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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إنجي شريف   
ر ق ا

إنجي شريف هي إحدى مسؤولي االتصاالت 
الداخلية، وتعكف على التأّكد من تلّقي موّظفي 
بنك اإلسكندرية الرسائل الصحيحة. قد بدأ نزوع 
إنجي للتطوع في سنوات المدرسة، إذ شاركت 
فيما تصفه بزيارة حميمية لداٍر لأليتام. إن تلك 
الزيارة المدرسية قد شّقت طريًقا نحو التطّوع 

يستمر معها إبان مع مسارها المهني، إذ شاركت 
في فعالية "إفطار األبطال" التي ينظمها البنك 

شون  سنوًيا، ويستمتع خاللها األطفال الُمهمَّ
بيوٍم ترفيهي في حديقة الحرية، بعد أشهر قليلة 

من انضمامها لبنك اإلسكندرية. 

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

في حفل "دريم الند" السنوي "إفطار 
األبطال"، حيث حصل األطفال على التغيير 

ليحققوا أعظم أحالمهم.
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ويمّثل "إفطار األبطال" ذكرى عزيزة في وجدان إنجي، إذ 
تتذّكر بسعادة حجم هذا الحدث وأثره المتمثل في رسم 
البسمات على وجوه األطفال. األكثر لفًتا لألنظار هو ما 

سلطت إنجي عليه الضوء حين قالت: "ثمة شعور انتابني 
إبان الحدث وجعلني أعتقد أن رمضان ما كان سيبدو على 

ما هو عليه دون هذا اليوم".

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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غالًبا ما يؤدي دعم الشركات المحلية البعيدة 
إلى نمو اقتصادي كبير مماثل لنمو بنك 

اإلسكندرية من خالل مبادرة "إبداع من مصر" 
لدعم الصناعات اليدوية واستدامتها في 

سيوة وخارجها..
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“شعرت بأنني جزء من شيء أكبر”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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ت

أطفال يشقون طريقهم إلى كشك الرسم 
على الوجوه للدخول إلى أي شخصية يرغبون 

في أن يكونوا عليها خالل اليوم في "إفطار 
األبطال" السنوي.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

سهى سرور    
ر ق ا

سهى سرور هي إحدى كبار موظفي التوريدات 
ببنك اإلسكندرية، وُتسهم بنشاط في مجال 

التنمية ورفاه األطفال. ولكونها أًما عاملة، تؤمن 
سهى بااللتحام مع صفوف المؤسسات التي 
تتبّنى نفس القيم التي تتطّلع هي إلى غرسها 
في صغارها. وال يعد التطّوع نشاًطا هامشًيا 

ُيمارس بعد ساعات العمل بالنسبة لسهى، بل 
هو بمثابة لحظة تعليمية ضرورية للشباب. 

لمحة عن األنشطة الترفيهية المتاحة لألطفال 
في "إفطار األبطال" السنوي.
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في العام الماضي، وخالل فعالية "إفطار األبطال" - التي 
تهدف إلى جمع األطفال المهمشين لالحتفال ببهجة 

طفولتهم - اصطحبت سهى ابنها إلى الحدث، وتتذّكر 
بفخر وَتحُقق ما شعر به ابنها بينما يوّزع األلعاب على 

األطفال الذين التقى بهم وجًها لوجه. ومنذ ذلك الحين، 
تشارك سهى في عدد ال ُمتّسع لذكره من أنشطة مكتب 
المسؤولية االجتماعية، وتتطّلع إلى لعب دور نشط في 

تنمية المجتمع.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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وير
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ت

باللون األزرق، وعمل فني جميل 
مرسومة باليد يصور مركز الحديقة في 

مؤسسة "بناتي".
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“اصطحبت ابني إلى فعالية إفطار 
األبطال"، وتمّكن من مشاركة التجربة 

مع العديد من األطفال وجًها لوجه؛ 
إذ شارك في تقديم األلعاب التي 

جلبناها لألطفال”

ف
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دي
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ور

: ن
ير 

صو
ت

في إدفو، تربط فتاة صغيرة البالونة بعناية 
في الحضانة الوحيدة داخل قريتها.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

فكري شنودة     
ر ق ا

لطالما ساهم فكري شنودة، رئيس مكتب 
خزينة األوراق المالية والخدمات، في مشروعات 
التنمية المجتمعية طيلة الجزء األكبر من ُعمِره، 

بإلهاٍم من األعمال الخيرية التي عكفت عليها 
والدته. يتذكر شنودة كم كانت مساعدة اآلخرين 

ُعرًفا في أسرته، وكيف قضى معظم أّيام 
طفولته في زيارة المالجئ. 

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

مجموعة من اللوحات الملونة التي أنتجتها 
فتيات مؤسسة "بناتي" لتعزيز مهاراتهن 

اإلبداعية.
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ومن هذا المنطلق، ُيشجع شنودة ابنه وابنته 
على المشاركة مثله في مشروعات تنمية 

المجتمع المختلفة من دعم كبار السن حّتى زيارة 
دور األيتام. وبرغبة في رسم االبتسامة على 

وجوه اآلخرين، شارك شنودة في حدث إفطار 
األبطال الذي نّظمه بنك اإلسكندرية خالل عام 

2019، فلطالما شارك في المشروعات التي 
أكسبت بنك اإلسكندرية صفة الريادة في العمل 
التطوعي. ويستثمر شنودة وقته حالًيا في تمكين 

المجتمعات التي تسكن بحي 15 مايو، وينشد 
التوجيه ودعم مجتمعه من أجل ضمان حصول 

المصريين على سكن آمن.

“ما دفعني للتطّوع هو ذاك الشعور 
بالهدف الذي يقترن بفعل الخير أو 

رسم االبتسامة على وجه أحدهم 
رغم ظروفه العسيرة”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

أطفال يشقون طريقهم إلى كشك الرسم 
على الوجوه للدخول إلى أي شخصية يرغبون 

في أن يكونوا عليها خالل اليوم في "إفطار 
األبطال" السنوي.
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غادة الجمل      
ر ق ا

تلعب غادة الجمل، مسؤولة االتصال 
الداخلي ببنك اإلسكندرية، دوًرا جوهرًيا في 

إطالع العاملين على التطّورات الداخلية 
التي تطرأ على البنك. وكانت أولى خبرات 
غادة في التطّوع تتمثل في فعالية "إفطار 
األبطال"، حيث عملت على تغطية الحدث 

من أجل جميع العاملين بالبنك. 

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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Y ورغم التردد الذي انتاب غادة في بادئ األمر، سرعان ما أدركت 
أن المساهمة في إسعاد اآلخرين ورفاِههم ستكون طابًعا دائًما 

للحياة يستتبع التجارب الجديدة التي تزامنت مع التحاقها بالعمل 
في عام 2019، إذ تأّصل مبدأ خلق القيمة المشتركة في الدور 

الذي تؤّديه على صعيد إيصال الرسائل الرئيسية للعاملين. لقد 
صار التطّوع جزًء أساسًيا من نموها، ال سيما لدوره في مساعدتها 
على توسيع نطاق معارفها وخبراتها بشأن قضايا مختلفة، وصواًل 
إلى مشاركتها الحًقا في حمالت التبرع بالدم. تولي غادة اهتماًما 

هائاًل بخلق الوعي، خاصة فيما يتعلق بالسلوك البشري ودوره 
في تحقيق المصلحة االجتماعية، وتتطّلع غادة إلى المساهمة في 

جهود إعداد جميع األفرع الستقبال ذوي اإلعاقة.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
ي

شلب
ح 

فر
 : 

وير
ص

ت

أرض مؤسسة "بناتي" هي موطن لجدران 
مليئة بالفن االنتقائي إلضفاء إحساس 

بالوطن لمئات الفتيات الالئي يعشن هناك.

2تقرير االستدامة 2019  2



لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“لقد ساعدني التطّوع على المستوى الشخصي”

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

المرح والضحك في أحد الفصول في 
إدفو: الفتيات لها حق الوصول إلى التعليم 

ويمثلون مستقبل أكثر إشراقا.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

نيهال عوض       
ر ق ا

تعمل نيهال عوض كمؤلفة إلى جانب 
كونها إحدى مسؤولي عمليات القروض 

ببنك اإلسكندرية، وهي سفيرة للمسؤولية 
االجتماعية للشركات وتتفانى في عملها 

ه نيهال تجربتها في بنك  منذ عام 2018. ُتشبِّ
اإلسكندرية بكونها "جزًءا من مدرسة كبيرة". 

قلوب وابتسامات لواحد من األطفال 
الذين حضروا "إفطار األبطال" السنوي.

2تقرير االستدامة 2019  1 2 0



وقد دعمت نيهال مبادرات البنك في احتفاالت عيد األم، وفي 
زيارات مستشفى 57357 لعالج سرطان األطفال، فضاًل عن 

فعالية إفطار األبطال التي دعت أسرتها لحضورها. وتكرس نيهال 
جهدها على نحو خاص لتنمية شخصية األطفال المصريين، إذ 

تؤّكد على دورهم الحاسم في تطوير مجتمع مصر المستقبلي. 
وباإلضافة إلى تنمية الطفل، وتهدف نيهال إلى تسليط الضوء 
على شراكات بنك اإلسكندرية بين دائرة أصدقائها، وال تقتصر 

رغبتها على إبراز المساعي االجتماعية للبنك، بل تبتغي أيًضا حّث 
اآلخرين على تقديم دعمهم.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

يؤمن بنك اإلسكندرية، جنًبا إلى جنب مع 
مؤسسة "بناتي"، باالستثمار في األطفال ، 

تقديًرا لدورهم في بناء مستقبل مصر.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“أرغب في أن يستثمر بنك 
اإلسكندرية المزيد من 

جهده في األطفال، إنهم 
المستقبل، وبسوعدهم 

سيبنون مجتمعنا”

2تقرير االستدامة 2019  2



لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

هبة حسام، ومنه طارق، وعمرو جالل، ووالء محمود، 
وإبراهيم عوض، وتامر عقدة        

ال ري مر االت

مركز االتصاالت الخاص ببنك اإلسكندرية 
هو مركز الدعم الذي يلجأ إليه العمالء سعًيا 

لإلرشاد والمساعدة. وبلعب كل من هبة 
حسام، ومنه طارق، وعمرو جالل، ووالء 

محمود، وإبراهيم عوض، وتامر عقدة دوًرا 
بالغ األهمية في إعانة جميع أعضاء مجتمع 
البنك على حل المشكالت فور وقوعها. إن 

تفاني الفريق في مساعدة اآلخرين يحمل في 
طياته معنى جديد على مدار العام، فما يبدأ 

كيوٍم عادي يتحّول فيما بينهم إلى حكاية 
صداقة فريدة. 

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

تأسست صداقة فريق مركز االتصال في البنك 
على أساس مساعدة اآلخرين )من اليسار إلى 

اليمين: تامر العقدة، هبة حسام، منة طارق، والء 
محمود عمرو جالل وإبراهيم عوض(.
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حينما اتجهت رسالة اإلعالن عن زيارة مستشفى 57357 إلى 
بريدهم اإللكتروني، سرعان ما قرروا أن هذه الزيارة ما كانت 

لتصير إال كتجربة جماعية. بعدما قضوا يوًما يرسمون االبتسامات 
على وجوه األطفال في المستشفى، ُوِلد ُعرٌف جديد مفاده 

العمل سوًيا على مساعدة اآلخرين واتسع نطاق تأثيره كحلقات 
على سطح ماء. وساهمت مجموعة الزمالء الحًقا في إنجاح 

فعاليات "إفطار شبرا"، و"إفطار األبطال"، وزيارة مستشفى 
57357 خالل احتفاالت عيد الميالد المجيد، ليحّثوا بجهودهم 

أعضاًء آخرين في فريقهم على المشاركة في مبادرات البنك. وقد 
برهن فريق عمل مركز االتصاالت ببنك اإلسكندرية على التزامه 

بتقديم أعلى مستويات الدعم، بتك المساعدة التي يتسّنى 
الشعور بها في أرجاء المشهد االجتماعي.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“في عام 2019، قررنا التطّوع سوًيا واستمتعنا بمعرفة 
المبادرات التي ُينظمها البنك. وبعدما ذهبنا إلى أّول 

فعالية، اتفقنا على أن يصير هذا ُعرًفا لنا”

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

طالب " الحضانات المنزلية" ومظاهر 
االحتفال بعيد ميالد داخل الفصل.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

جيهان حسن         
ر ق ا

 جيهان حسن هي إحدى مسؤولي عمليات 
القروض ببنك اإلسكندرية، وقد خاضت 

جيهان مع زمالئها أولى تجاربها في التطّوع 
من خالل بنك اإلسكندرية في فعالية إفطار 
األبطال السنوية لعام 2019، والتي تهدف 
إلى تمكين األطفال المحرومين في مصر. 

مجموعة من أبطالنا يقفون سعداء اللتقاط 
صورة بين يوم كامل من األلعاب في "إفطار 

األبطال" السنوي
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وتتذكر جيهان المشاعر التي انتابتها حين رأت 
األطفال يبتسمون ويشاركون في االحتفاالت، 

واستطردت في الحديث عن المتعة التي شعرت 
بها إثر المشاركة في شيء فريد كهذا. وتتطّلع 

جيهان إلى المشاركة في مبادرات أخرى يقودها 
البنك على مدار العام، وتأمل أن تمتّد يد الدعم 

والرعاية إلى المقيمين في دور المسنين.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ
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 : 
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ت

الثارة االبداع في األطفال، يدمج مشروع 
"فانتازيا" المرح مع التعليم لخلق جيل متمكن 

من االنخراط في المجتمع. 
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“كانت المشاركة في حدث إفطار األبطال السنوي أولى 
تجاربي في التطّوع ببنك اإلسكندرية، وكانت رؤية بهجة 

األطفال نصب عيني أبرز ما في تلك التجربة”

بالنسبة لنسخة "السيناوية" من حقيبة 
رمضان من بنك اإلسكندرية، عرضت شابات 
من سيناء مهاراتهن وتراثهن الثقافي كما تم 

التعبير عنه في التطريز التقليدي.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

مي هاني          
ر ق ا

تؤمن مي هاني، التي ترأس عمل إدارة 
التوريدات، بقّوة االبتكار. وإلى جانب كونها 

سفيرة مخلصة للمسؤولية االجتماعية 
بالبنك من خالل مساهمتها في مبادرات 

مثل "حقق حلمهم"، وحدث اإلفطار 
السنوي الذي ينظمه البنك باسم "إفطار 

األبطال"، تقّدم مي إلى مسابقة المسؤولية 
االجتماعية للشركات، والتي تنعقد سنوًيا 

في بنك اإلسكندرية، أفكارها الهادفة 
إلى معالجة مشكالت متنوعة تؤّثر على 

المصريين. وتقّدم تلك المنافسة للعاملين 
منّصة يتسّنى لهم من خاللها مشاركة 

أفكارهم بشأن التعامل مع مشكالت وطنية 
أو حّلها إلى جانب دعم مكتب المسؤولية 

االجتماعية والتنمية المستدامة. 

ف
شري
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دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

يرعى البنك ويدعم مشاريع مثل برنامج 
"المعلمين األبطال" حيث يكون العمل 

الجماعي هو أساس النجاح.
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وكّرست مي اقتراحها الذي تقدمت به إلى مسابقة المسؤولية 
االجتماعية للشركات للترويج للمؤسسات غير الحكومية 

النائية التي تعمل في صمت، إلحداث تأثير جلّي، وقد سلطت 
الضوء على منّظمات غير حكومية تدعم الذين يعانون من 
إعاقات بصرية في طنطا. ونتيجة لذلك، فازت مي بجائزة 

نظير جهودها الرامية إلى تعزيز المبادرات المحّلية التي تعمل 
لخدمة مجتمعاتها. وتستمتع مي بالتعاون الوطيد مع مكتب 

المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، وتتطلع إلى رؤية 
اتساع نطاق مبادرات البنك لتشمل كافة فروع بنك اإلسكندرية 

على مدار األعوام المقبلة.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

تماشيًا مع جهود بنك اإلسكندرية لالحتفال 
بالثقافة المصرية، رحب حفل "إفطار األبطال" 

السنوي بالضيوف بمشروبات رمضانية تقليدية.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“إن ُجهدي وتواصلي عن كثب مع مكتب المسؤولية 
االجتماعية للشركات والتنمية المستدامة يتأثر بنداء 
الواجب نحو مجتمعي، هذا النداء المتأّصل بوجداني”
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

محمد بهجت           
ر ق ا

محمد بهجت هو أحد قادة فرق العمل 
في قطاع ائتمان الشركات، ويتمتع بروح 

المنافسة الوّدية. ولهذا السبب، أثارت 
مبادرة "حقق حلمهم" ببنك اإلسكندرية 

اهتمامه. ويتذكر بهجت االنتظار بصبر كل 
صباح في انتظار رسالة البريد اإللكتروني 
التي تتيح لجميع العاملين فرصة تحقيق 

أمنية أحد األطفال في كل يوم من أيام شهر 
رمضان المبارك.

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

خالل شهر رمضان، تمكن موظفو البنك 
من تلبية رغبات األطفال من خالل إهدائهم 

األلعاب التي يرغبون فيها.
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ومع ذلك، انصب تركيزه على شراء دراجة ألحد طالب 
مدرسة "تواصل"، وبعد خمس محاوالت، قال بهجت 

إنه أخيًرا "فاز" بتحقيق أمنية الطفل. وقد ألهمت مبادرة 
"حقق حلمهم" العاملين بربط فعل التطّوع بفعل الفوز. 
كانت أولى تجارب محمد التطّوعية في إحدى دور األيتام 

قبل سبع سنوات، وما كانت هذه سوى بداية لرحلة 
موّظف يواظب على دعم اآلخرين.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“كان الزمالء يتنافسون فيما بينهم لرؤية من 
سيرسل رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بمحملة 

)حقق حلمهم( أّواًل. كان ذلك رائًعا. ولكن تركيزي كان 
ا على شيء وحيد وال سواه؛ لقد أردت شراء  ُمنصبًّ

دراجة ألحد األطفال، وفي آخر خمسة أيام من شهر 
رمضان تمّكنت أخيًرا من فعلها”

إعالن لمبادرتنا الرمضانية "اجعل أمنياتهم تتحقق"، حيث يتم إبالغ الزمالء 
برغبات األطفال الجديدة ويتم االحتفال بالمساهمات المقدمة.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ميالد جميل            
ر ق ا

ميالد جميل هو أحد مسؤولي العمليات 
الرقمية، ويمتد شغفه بتطوير المجتمع 

إلى خارج أعتاب بنك اإلسكندرية، إذ يتذكر 
ميالد ما شاهده من تحّديات مباشرة 

يواجهها المصريون يومًيا، متأثًرا بالحي 
الذي يسكن فيه. ويسّلط ميالد، الذي عمل 
سابًقا كأحد موظفي خدمة العمالء، الضوء 

على الدور الذي لعبه زمالئه حين شجعوه 
على المشاركة في مبادرات المسؤولية 
االجتماعية لبنك اإلسكندرية، إذ رسخوا 

بذلك ُعرًفا له يتمحور حول التطّوع منذ بدء 
سنوات عمله في بنك اإلسكندرية قبل ثالث 

سنوات. 

في "إفطار األبطال" السنوي، اإلفطار 
الرمضاني السنوي الثالث لبنك اإلسكندرية 
لألطفال في مواقف الشوارع بالشراكة مع 

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، يتجمع 
األطفال المهمشون من جميع أنحاء مصر 

ليوم كامل من األنشطة الترفيهية.
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ومنذ ذلك الحين، شارك ميالد في حمالت تهدف إلى 
تخفيف وطأة الجوع، ومبادرات تنمية الطفل، وكان 

حضوره بارًزا في مشروعات الصّحة والسالمة بمستشفى 
57357 لعالج سرطان األطفال. وحتى وقتنا هذا، ثّمة زيارة 

للمستشفى تستعصي على نسيانه، إذ يتذكر السعادة 
التي انتابته حين رسم االبتسامة على وجوه األطفال. ولم 

يغب َقَط الشعور بالفخر واإلنجاز عن وجدان ميالد الذي 
نظم زيارة أخرى للمستشفى مع كنيسته. ويعد تطوير 

المجتمعات العشوائية أولوية بالنسبة لميالد، ويتوق - إلى 
جانب مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة - 

للعمل على تحقيق تلك الغاية.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“إن لنا، نحن أعضاء بنك اإلسكندرية، 
مسؤولية ودور في تحقيق المسؤولية 
االجتماعية ورسم االبتسامة على وجوه 

الكثيرين”

فتاة صغيرة تستمتع بمنطقة تسلق 
الصخور في قسم األنشطة في "إفطار 
األبطال" السنوي الذي ينظم بالتعاون 

مع ساموسوسيال مصر.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

هند سمير             
ر ق ا

ترأس هند سمير وحدة عالقات وتطوير 
األفراد ببنك اإلسكندرية. وقد شهدت خالل 
سنوات عملها العشر في البنك العديد من 

األشخاص الذين تركوا بصمتهم في تلك 
المؤسسة. تشير هند إلى التطّوع بوصفه 
سمة أساسية عادة ما ُتكتشف قبل مرحلة 

التوظيف، إذ يبرز الشباب المتقّدمين للعمل 
خبراتهم السابقة في مجال التطّوع. وقد 

انغرست ركائز التطّوع بالفعل لدى للكثير من 
موّظفي بنك اإلسكندرية قبل مسار حياتهم 

المهنية، وهو ما يتماشى مع القيم التي 
تجسد ما يروج له البنك من ممارسات. 

طفل يشارك في االحتفاالت كجزء من "إفطار 
األبطال" السنوي لصالح أطفال مصر المهمشين.
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وتشيد هند بالعمل التطّوعي 
أيًضا لما ُيعود به من نفع 

نهم  على الموّظفين؛ إذ يمكِّ
من استكشاف كافة جوانب 

المؤسسة، فضاًل عن إضفاء 
التنّوع على منظورهم للحياة. 
ستواصل هند تأييد مبادرات 
بنك اإلسكندرية التطّوعية - 

بصفتها عضوة في إدارة الموارد 
البشرية بالبنك، إذ تواصل تلك 
األنشطة تطوير الموّظفين خارج 

أعتاب مكان العمل.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“إن المال ليس وحده ما يدفع 
األشخاص هنا، فإنهم يريدون 

رؤية جميع أوجه المؤسسة 
ومعايشتها”

يحضر موظفو البنك احتفاالت "إفطار 
األبطال" لتسليط الضوء على التزامهم 
بتمكين األطفال المهمشين في مصر.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

محمد عجاج              
س

كانت السنوات الثماني التي قضاها محمد 
عجاج رئيًسا لخدمة العمالء مدعاة لالهتمام. 

في أعقاب مسار مؤسسي امتّد سّت 
سنوات، وتاريخه كناشط في مجال حقوق 

الطفل خالل دراسته الجامعية، أسس ركيزة 
يومية لحياته مفادها دعم األطفال الذين 

يعانون ِعالت مختلفة. ولم يندهش مكتب 
المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة 

حين حمل عّجاج المبادرة على عاتقه وتواصل 
مع المكتب طلًبا لدعم استضافة لقاء إفطار 

لألطفال المصابين بالسرطان في سوهاج.

في برنامج "Funtasia" ، يلعب األطفال 
مجموعة متنوعة من األلعاب التي تدرك دور 
المتعة في تنمية جيل من المصريين الراغبين.
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 وفي غضون أسبوعين فحسب، تمّكن 
مئات األطفال من التنّزه سوًيا والمشاركة 

في احتفاالت شهر رمضان المبارك على 
موائد الطعام الشهي بصحبة أسرهم. إن 

رؤية ارتفاع الروح المعنوية لهؤالء الصغار، 
أكثر مما حدث على مدار أشهر من العالج، 

سبًبا من بين العديد من األسباب التي يلتزم 
عجاج ألجلها بالعمل مع مكتب المسؤولية 

االجتماعية والتنمية المستدامة لتقديم 
مبادرات في مجتمعه، ومازال يتطّلع أن 

يكون اإلفطار الرمضاني حدًثا سنوًيا.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

“إن بنك اإلسكندرية يعتلي عرش 
الصدارة ببرامجه للقروض متناهية 

الصغر، إذ تقّدم تلك البرامج 
للشباب ُمتسعًا جديًدا للدعم”

ف
شري

ن 
دي

 ال
ور

: ن
ير 

صو
ت

طالب في مدرسة بطنطا يرسمون "بنوًكا" 
من الطين كجزء من تمرين تفاعلي لتعزيز 

الثقافة المالية.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

دينا سعيد               
ر  ق ا

ترأس دينا سعيد وحدة دعم خدمات الموارد 
البشرية الموارد البشرية منذ عام 2016، إذ 

تعمل على ضمان تزويد الموظفين باألدوات 
الالزمة الزدهار عملهم في مؤسسة آخذة 
في النمو. تمثل حملة حقق حلمهم، وهي 

مبادرة يتلّقى بموجبها الموّظفين بريًدا 
إلكترونًيا بأمنية أحد األطفال كي ُيحققونها، 

ذكرى عزيزة في وجدان دينا، التي تقّدر 
الطابع الشخصي الذي يتسم به منح 

األطفال الهدايا التي أرادوها بحق.

يقدم الطالب في "تواصل" بشغف الهدايا 
الموهوبين لهم من قبل موظفي البنك.
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في واقع األمر، تشارك دينا حكايات المبادرات القائمة في 
بنك اإلسكندرية مع عائلتها، التي تشاركها بالدعم. وتتطّلع دينا 

لرؤية المزيد من دعم البنك للمشروعات التعليمية؛ ال سّيما 
في المناطق يصعب بها الوصول إلى المدارس. وفي حين أن 
مسؤوليات دينا تشمل تقديم الدعم للموّظفين، فإنها تمد يد 

العون خارج أعتاب البنك من أجل خلق قيمة مشتركة.

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

تتعلم الفتيات الصغيرات في مدرسة 
"تواصل" خياطة وتطريز اإلكسسوارات كأداة 

لبناء القدرات والتمكين.
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“تتحّمس عائلتي دوًما لرؤية هدايا بنك 
اإلسكندرية. بدًءا من الهدايا الصغيرة الُمعّدة 
بأيدي الحرفيين إلى حقيبة رمضان السنوية. 

إن عائالتنا ترى وتقّدر كل ما يشاركه البنك 
معنا”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

امرأة تطرز حكاية الريف المصري على غالف 
كمبيوتر محمول مخصص لهدايا الشركة 

"ريفيا" )"الريفية"( ، المستوحاة من الجمال 
الطبيعي لريف مصر.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

بشير سمير                
 

بشير سمير هو أحد مسؤولي الحسابات بدارة 
الموارد البشرية ببنك اإلسكندرية، ويدفعه 

عمله للسفر من طنطا إلى القاهرة كل شهر. 
حينما انضّم بشير إلى فعالية عرض فيلم 

"محيط من البالستيك" في يوم األرض، لم 
تكن مّده عمله في بنك اإلسكندرية تجاوزت 

سّتة أشهر. وكانت تلك التجربة الفريدة 
بالنسبة لبشير، لما انطوت عليه من وعي 

بيئي، هي األولى بين العديد من المبادرات 
التي شارك فيها بشير الحًقا، ليس بغرض 
التواصل مع أعضاء المجتمع فحسب، بل 

ألجل مساعدة اآلخرين.

احتفااًل بيوم األرض، استضاف بنك 
اإلسكندرية موظفيه في عرض للفيلم 

 ."Startup Haus " محيط بالستيكي" في"
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منذ ذلك الحين، شارك سمير في مجموعة من مبادرات 
بنك اإلسكندرية المعنية بالرفاه البيئي وتنمية الطفل. 

ويتطّلع سمير إلى المشاركة في المزيد من األنشطة في 
طنطا التي ُيقيم فيها بشكٍل أساسي، كما يتوق إلى رؤية 

توّسع نطاق أنشطة المسؤولية االجتماعية للمؤسسة 
بأنحاء محافظات مصر، حيث يتسّنى مشاركة المزيد من 

الشركاء في شبكة فروع بنك اإلسكندرية.

“إذا كان بمقدورنا الوصول إلى الناس في كل 
حدب وصوب، سنشجعهم على المشاركة”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ى
ند

لج
د ا

حم
 م

ر :
وي

ص
ت

توفر الرحلة إلى مزرعة التوازن في واحة سيوة خلفيات 
هادئة لمؤسسة مبنية على احتضان التوازن.
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لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

سيف نجم                
ر  ق ا

يعمل سيف نجم محلاًل ائتمانًيا، وخاض 
تجربته األولى مع فريق المسؤولية 

االجتماعية للشركات ببنك اإلسكندرية في 
فعالية عرض فيلم "محيط من البالستيك" 

تزامًنا مع يوم األرض. ورغم أن التردد قد 
انتاب نجم في بادئ األمر بشأن االنضمام، 

إال أنه صار واحًدا من أكثر المتطّوعين 
التزاًما. وفي عام 2019 وحدها، شارك نجم 
في مبادرات معنية بالرفاه البيئي، وتنمية 

الطفل، وتخفيف وطأة الجوع. 

ى
ند

لج
د ا

حم
 م

ر :
وي

ص
ت

يلتزم بنك اإلسكندرية باالستثمار في قطاع 
الزراعة في مصر، تقديرًا لدوره في تحقيق 

النمو االقتصادي.
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وفي هذا العام، تمّكن نجم من إنجاز مهّمة مؤّجلة على قائمة 
أمنياته؛ وهي االنضمام إلى مبادرة تعبئة المواد الغذائية في 

بنك الطعام المصري. وقضى نجم يومه يتعلم المزيد عن 
انعدام األمن الغذائي في مصر، بينما ُيعبئ بيديه صناديق 

األغذية للعائالت التي تعاني من الجوع في أنحاء القاهرة. وتعّد 
مساهماته في مجموعة مبادراتنا تحت شعار "أنوار رمضان" هي 
أولى األنشطة التطّوعية التي شارك فيها، إال أنه حث أصدقائه 
الحًقا على االنضمام إليه. والحًقا، تعاون نجم مع زمالئه لشراء 
دراجة لطالب في مدرسة تواصل المجتمعية، إذ أضفى التطّوع 

عنصًرا جديًدا يدعو للحماس على عملهم الجماعي.

“كانت زيارتي لبنك الطعام في شهر رمضان أكثر 
ما أثار حماستي، إذ كان دعمنا بحٍق يصنع فارًقا”

لون دعائم تواصلنا 10. الذين ُيشكِّ

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

بالنسبة للفتيات الصغيرات في مؤسسة 
"بناتي"، يظل الفن مصدًرا أساسًيا للراحة 

من خالل التعبير اإلبداعي.

291تقرير االستدامة 2019  290



PH
OT

O 
BY

: A
HM

ED
 H

AY
MA

N

ALEXBANK is committed to investing in Egypt’s agriculture 
sector, recognizing its role in realizing economic growth.

51 GRI 201-1, GRI 201-4, GRI 203-1, GRI 203-2

الشمول المالي 
واإلقراض الهادف 

11
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يركز إطار الشمول المالي لبنك اإلسكندرية 
بشكل كبير على مبادرات محو األمية المالية، 

مع االعتراف بدورها في وضع استراتيجية 
شمولية مستدامة.

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 

يعد الشمول المالي هدًفا مشترًكا 
لكل من البنك المركزي المصري 
ومجموعة إنتيزا سان باولو، وهو 
ما ُيسهم في تكوين إطار تنموي 

منّظم هادف للدعم. فإن الشمول 
المالي مكّون تنموي بالغ األهمية 
يحتل عرش الصدارة في عمليات 

وممارسات بنك اإلسكندرية. ومن 
أجل تحقيق الشمول الذي يمكنه 

االستدامة. عكف بنك اإلسكندرية 
على إطالق مبادرات متنوعة تمّد يد 

الدعم للمجتمع المصري من خالل 
برامج ُصِممت خصيًصا للتعريف 
باإلقراض متناهي الصغر ومبدأ 

الشمول. 
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11,1

مبادراتنا لإلقراض متناهي الصغر

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 

را ر  ي مت ا ت  ا

ر ر  ي مت ا ت  ا

ة م ر ا س  م ا ر  ي مت ا ت  ا

را ا ا  ة  م ر ا س  ت م ا ر  ي مت ا ت ا

ر ا ا  ة  م ر ا س  ت م ا ر  ي مت ا ت ا

877,434,100

162,260,000

1,039,694,100

593,000

260,000

القروض الجديدة 
المتفق عليها في 

عام 2019

)بالجنيه المصري(

850,099,100

83,853,500

933,952,600

1,191,000

0

القروض الجديدة 
المتفق عليها في 

عام 2018

)بالجنيه المصري(

702,882,600

11,975,213

714,857,813

0

0

القروض الجديدة 
المتفق عليها في 

عام 2017

)بالجنيه المصري(

ت

ر دا م م

220,000

633,000

1,191,000

0

عام 2018
بالجنيه المصري

عام 2019
بالجنيه المصري

ُأنفق ما يزيد إجمااًل عن مليار جنيه مصري في عام 2019 لدعم 
أنشطة التمويل متناهي الصغر، وقد ُخصص قرابة مليون جنيه 

مصري للمبادرات التي انطلقت مؤخًرا بالشراكة مع مكتب 
المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، في إطار شريحة جديدة 
من المنتجات، باسم التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع الكيانات 

والمنّظمات غير الحكومية، أدِرجت في عام 2019. 

القروض متناهية الصغر ضمن مبادرة "إبداع من مصر" 
خالل العام الجاري، أطلق بنك اإلسكندرية برنامج القروض 
متناهية الصغر تحت مظّلة مبادرة إبداع من مصر، ليصير 
أّول برنامج للقروض متناهية الصغر للحرفيين من النساء 

والرجال في مصر. وهذا البرنامج - الذي تشارك في ابتكاره 
كل من مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، 

وإدارة عالقات عمالء التجزئة وتطوير المنتجات، وإدارة 
التمويل متناهي الصغر - يقّدم للحرفيين الدعم المالي 

والفّني الذي يشمل القروض متناهية الصغر، وحسابات 
االدخار متناهي الصغر، وبطاقات الخصم المباشر، وخدمات 
استشارية قانونية، وتدريبات حول األعمال، وفرص مباشرة 

للبيع. وقد ُسجل 15 قرًضا في ضوء المشروع.

ويتمثل الغرض من تلك الشريحة في طرح منتجات 
ذات قيمة مضافة لعمالئنا على نحو أفضل. وعلى مدار 

السنوات المقبلة، وتماشًيا مع استراتيجية البنك الرامية إلى 
توسيع نطاق إقراض األعمال متناهية الصغر بالشراكة مع 

المنظمات غير الحكومية، ها نحن نهدف إلى رؤية زيادة في 
المبالغ المقّدمة على سبيل التمويل تحت مظلة تلك الفئة.

تتماشى هذه الفئة الجديدة من منتجات التمويل متناهي 
الصغر مع إيمان بنك اإلسكندرية الراسخ بالتضافر بين 

أصحاب المصلحة المتعددين، مما يسمح للبنك بتقديم 
منتجات إقراض تنافسية لمن يفتقرون إلى الخدمات 

البنكية. وتتضمن االتفاقية التعاقدية كيانات متعددة من 
منظمات غير الحكومية، وجهات محلّية بارزة، وشركات 

متعددة الجنسيات، وهيئات حكومية.

مبادرة تمكين: القروض متناهية الصغر 
في عام 2018، أطلق بنك اإلسكندرية مبادرة "تمكين" التي 
تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات الريفية، إذ ُصممت 

لتالئم األنشطة الزراعية والتجارية والصناعية من خالل برامج 
التدريب والقروض متناهية الصغر. وُيمكن أن ُيعزى الفضل 

في نجاح مبادرة تمكين إلى الجمع بين القروض متناهية 
الصغر والتدريبات اإللزامية التي تضمن تأهيل األفراد لخلق 

مصدر دخل مستدام. وانتهت المبادرة في أبريل 2019 بعدما 
ساهمت في تقديم 33 قرًضا لتمويل مشروعات متناهية 

الصغر في أسيوط، وقّدمت ورش عمل لبناء القدرات عادت 
بالنفع على 488 فرًدا. وقد ساهمت 72% من قروض مبادرة 

تمكين في نمو مشروعات تربية الماشية.

تلعب المنظمات غير الحكومية دوًرا قوًيا يتجاوز تقديم 
المشورة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية لقطاع المستفيدين، 

إذ تساعد كذلك على ضمان إيجاد على عمالء يستوفون 
الشروط من الشرائح المستهدفة. وتنطوي المنتجات ضمن 
هذه الفئة على عنصر بناء القدرات المصمم ليالئم الصناعة 
المستهدفة. وتحمل المنظمات غير الحكومية على عاتقها 
مسؤولية عنصر بناء القدرات على أن يتضمن دائًما ركيزة 

محو األمية المالية المصممة لتناسب المستفيدين.
في عام 2019، ُقِدم إجمالي 20 قرًضا في إطار هذا الُجهد عبر 

مبادرتين رئيسيتين، كما يتضح أدناه، وثمة خطط تهدف 
إلى توسيع نطاق مبادراتنا في هذا الصدد، مما يعزز تحقيق 

الشمول المالي لشرائح أخرى من المجتمع.

تقديم قرض "إبداع من مصر" الصغير: أول قرض صغير في 
مصر للحرفيين يتضمن مجموعة متنوعة من الخدمات غير 

المالية المصممة خصيًصا.
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الرحلة إلى واحة الداخلة، حيث يسعى حرفيو 
"إبداع من مصر" لإللهام إلنتاج منتجات 

يدوية فريدة.

في ضوء تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي المصري 2016، قدم 

بنك اإلسكندرية برامج إقراض 
بمؤشر تسعير متغير. 

وتمّكن طريقة التسعير هذه العمالء من الحصول على 
قروضهم بمؤشر متغير يمكن خفضه رهًنا للتطور 

االقتصادي الذي تشهده الدولة. عالوة على ذلك، كنتيجة 
مباشرة لتحسن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري، 

استفاد عمالؤنا من الموجات الثالث النخفاض أسعار 
الفائدة في عام 2019. وبلغت منتجات اإلقراض باألسعار 

المتغيرة حوالي 80% من إقراض التجزئة خالل عام 2019.

11،2

التمويل المسؤول: برنامج أسعار 
الفائدة المتغيرة

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 

“تعكس آلية تمويل المشروعات متناهية 
الصغر لبنك اإلسكندرية التحّول الرقمي 

الذي تشهده وظائف البنك، وذلك من خالل 
طرح خدمات جديدة تتعّلق بصرف القروض 

وتسويتها عبر قنوات رقمية متعددة”

إيهاب منير
رئيس ادارة التمويل متناهي الصغر
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في محاولة لتعزيز النمو المطرد للرقمنة في 
مصر، أطلق بنك اإلسكندرية بطاقة "ميزة" 

لتسهيل المدفوعات دون االلتزام بفتح 
حساب مصرفي.

تماشًيا مع رؤية الحكومة 
المصرية والبنك المركزي 

المصري الهادفة إلى تعزيز 
مجتمع غير نقدي لصالح أنظمة 

الدفع اإللكترونية، أطلق بنك 
اإلسكندرية، بطاقات "ميزة"، 

والتي ُتعد أولى بطاقات الدفع 
المسبق على المستوى الوطني، 

في أكتوبر 2019. 
وصاحب طرح البطاقات نشر مقطع فيديو لجميع 

الموظفين ُيقّدم لهم نبذة عن مميزات البطاقة. ويهدف 
إصدار بطاقات "ميزة" إلى دعم هدف رؤية مصر 2030 

المتمثل في الحد من تداول األوراق النقدية خارج نطاق 
االقتصاد الرسمي. وقد تم إعفاء إصدار البطاقة من 

الرسوم اإلدارية حتى 31 ديسمبر 2019، ويمكن لجميع 
المصريين الحصول عليها بغض النظر عن كونهم عمالء 

ببنك اإلسكندرية. ويستفيد مقدمو طلبات الحصول 
على البطاقة من الخطوات المبسطة للعملية، التي 

ُتمكنهم من الحصول عليها في نفس اليوم دون إلزام 
بفتح حساب مصرفي. 

11.3

بطاقات ميزة

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف
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"هادي بادي" هي لعبة التثقيف المالي 
األولى للبنك ، حيث تشجع األجيال القادمة 

في مصر على تعلم المبادئ المالية الحاسمة 
مثل االدخار واإلنفاق والتبرع. 11.4

التوعية بالشؤون المصرفية 
ومحو األمية المالية

وقد برهنت لعبة "حادي 
بادي" على كونها أداة 

فعالة يتسّنى من 
خاللها تعزيز الوعي 

المالي لدى الشباب، ال 
سّيما الفتيات الالئي 

بلغن نسبتهن 49% من 
إجمالي الطالب

لعبة "حادي بادي" الموجهة لألطفال من بنك 
اإلسكندرية  

“حادي بادي" هي لعبة تهدف إلى التثقيف المالي 
وُصممت خصيًصا لألطفال المصريين بغرض ترسيخ 

مبادئ تحديد األولويات المالية على نحو متوازن مع 
دعم اآلخرين الذين يعانون من أوضاع مالية أقل حًظا. 
وتعّلم اللعبة األطفال كيفية اإلنفاق على ما يرغبون، 
واالّدخار للحصول على ما يريدونه، والتبرع لمساعدة 
المحتاجين. وقد طرح بنك اإلسكندرية لعبة "حادي 

بادي" لألطفال على المستوى الوطني على مرحلتين، 
لتصل إلى 15,479 طالًبا في 37 مدرسة بأرجاء 12 

محافظة. وكان الطرح األّول للعبة في شهر مارس 
خالل األسبوع العربي للشمول المالي، فيما كان الطرح 

الثاني في شهر أكتوبر بالتزامن مع االحتفال بيوم 
األرض. 

حملة الترويج لبرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر 
تحت مظلة األسبوع العربي للشمول المالي )أبريل( 

احتفااًل باألسبوع العربي للشمول المالي، نظم بنك 
اإلسكندرية حملة ترويجية للتمويل المشروعات متناهية 

الصغر تجوب 12 منطقة في أرجاء ست محافظات؛ وهي 
الفيوم، واألقصر، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، 

وأسوان. وسعًيا لتعزيز الشمول المالي لإلناث. أقيمت 
فعاليات الحملة في منطقة منيل شيحة، حيث فتحت 46 
سيدة حسابات ادخار. وأثمرت تلك الحملة فتح 415 حساًبا 

للنساء و800 حساًبا للرجال. وعالوة على ذلك، من أجل تعزيز 
محو األمية المالية بين األفراد من جميع األعمار، ُقِدم ُكتّيب 

لألطفال بعنوان "محفظتي"، مما قّدم لنحو 1200 طفل 
دلياًل إرشادًيا يشمل أساسيات عالم األموال.

يوّضح الشكل )19( أعاله نمًوا نسبته 116% لشريحة الشباب 
الكلّية بين عمالء البنك الجدد، حيث تسّجل الزيادة التي 

شهدتها شريحة الشباب )من 18% في 2018 الى 39% في عام 
2019( الحّصة األكبر مقابل بقّية فئات العمالء الجدد تحت 

مظّلة برامج الشمول المالي.

خلق األثر من خالل حمالت التوعية 
في عام 2019، شارك بنك اإلسكندرية في العديد من 

الفعاليات المعنية بالشمول المالي على المستوى 
الوطني والدولي من أجل تعزيز محو األمية المالية 
والشمول بين القطاعات غير المشمولة بالخدمات 

البنكية، ال سّيما الشباب والنساء. وتماشًيا مع قرارات 
البنك المركزي المصري، كّرس البنك شبكة فروعه 

الواسعة لثالث فعاليات معنية بالشمول المالي. 
وسعت تلك الفعاليات إلى الترويج لمنتجات بنك 

اإلسكندرية وخدماته المعدة خصيًصا لخدمة الشرائح 
المستهدفة من خالل منّصاته عبر شبكات التواصل 

االجتماعي، مما يضمن توصيل الرسالة إلى أكبر شريحة 
من السكان. وتمثلت تلك الفعاليات في:

1. أبريل:
ر  ا ا ا

2. أغسطس:
ا ا 

3. أكتوبر:
ا ا  د  ا  س ا ا

وتضمنت أنشطة فروع بنك اإلسكندرية فرًصا مباشرة 
لفتح أي نوع من الحسابات دون رسوم إدارية أو حد 
أدنى للحساب. واستكمااًل ألنشطة الفروع، ُنظمت 
فعاليات خارجية في جامعات مصر خالل شهر أبريل 

إلى جانب الحملة الترويجية لتمويل المشروعات 
متناهية الصغر. وساهمت تلك الجهود في فتح 

إجمالي 37,000 حساب بنكي، فضاًل عن إصدار نحو 
19,000 بطاقة بنكية، وأكثر من 25,000 تسجيل في 

خدمات محفظتي.

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 
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مع "حادي بادي"، تمكن أكثر من 15,000 
طالب في 37 مدرسة في 12 محافظة من 

تعلم أساسيات التمويل.

ر 

11.8214.1558.550

0

0

12.220

 
 ا

د
يد

د
ا

4.871

2

3.015

2

3.943

2

7.029

 
 ا

د ا

22

10.600

22

4.812

2

9.228

1

9

1.100

 
دم

 
ت

ت
م

ر را را ا م ا

فعاليات الشمول 
ريالمالي 2019  2 ( 1 ر)1 ت  1 1 (

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 

11.5

طالب الجامعات المصرية وقطاع البنوك 

ومن هذا الُمنطلق، زار البنك عشر جامعات في مختلف 
المحافظات لطرح عرضنا المقدم للشباب لتلبية 

احتياجاتهم من األلف إلى الياء، بما في ذلك تفعيل 
المحفظة، وخيارات الصراف اآللي بدون بطاقة، وإيداع 

األموال في المحفظة اإللكترونية باستخدام خدمة فوري. 
يوضح الشكل أدناه نتائج األنشطة الثالث التي ُنِظمت 

تحت مظلة اليوم العربي للشمول المالي تبًعا لعدد 
الحسابات التي تم فتحها، والبطاقات البنكية الصادرة، 

وعمليات تسجيل محافظ العمالء.

بمناسبة اليوم العربي للشمول 
المالي الذي حل في 27 أبريل 

2019، شارك بنك اإلسكندرية 
في مجموعة واسعة من أنشطة 

الشمول المالي لتعزيز شمول 
طالب الجامعات المصرية. 

“تعكس آلية تمويل المشروعات متناهية الصغر لبنك 
اإلسكندرية التحّول الرقمي الذي تشهده وظائف البنك، 

وذلك من خالل طرح خدمات جديدة تتعّلق بصرف 
القروض وتسويتها عبر قنوات رقمية متعددة”

عالء الشين
رئيس مكتب حلول الشمول المالي
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"مجموعات التوفير الرقمية" هي مبادرة 
بنك اإلسكندرية التي تزود مجموعات من 

النساء بالمعرفة المالية وتمكنهن من األدوات 
الرقمية لالقتصاد الجماعي وإدارة أسرهن 

والمشاريع المستقلة من خالل االدخار.

11. الشمول المالي واإلقراض الهادف 

11.6

الوعي المالي الرقمي

وقد استضاف بنك اإلسكندرية هذا العام أول 
ورشة عمل ونقاش تفاعلي حول الخدمات المالية 

الرقمية من خالل إشراك مدراء شّتى أقسام البنك 
الوظيفية؛ مثل التمويل متناهي الصغر، والمنتجات، 

المشروعات التجارية الصغيرة، والشمول المالي، 
وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمسؤولية 

االجتماعية والتنمية المستدامة بدعم من فريق 
التدريب، وصندوق مشاريع المرأة العربية.

من أجل خلق استراتيجية ناجحة 
للشمول المالي، نعمل على 

تطوير خدماتنا المالية الرقمية 
وتحسينها
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بنت صغيرة مأخوذة تماًما بالرسوم التي 
تقرأها في الفصل الدراسي في "حضانات 

منزلية" في إدفو. 
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طالبة في "حضانات إن هاوس" تنخرط 
في قصة مع أقرانها.

.1

.2

.3

.4

.5

12. توصيل تأثيرنا

تقرير االستدامة السنوي 

تقرير االستدامة السنوي هو منشور يهدف إلى تسليط الضوء على التطورات التي ُيجريها 
البنك لخلق قيمة مشتركة. إن تقريرنا السنوي لالستدامة يمّثل جهًدا تعاونًيا، إذ تساهم 

جميع أقسام البنك الوظيفية البنك في إطالع مجتمعنا على معلومات تعكس بدّقة 
التغّيرات الديناميكية التي طرأت على البنك. وجميع اإلصدارات السابقة من التقرير متاحة 

عبر الموقع الرسمي لبنك اإلسكندرية باللغتين اإلنجليزية والعربية.

المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية أيزو 26000 51

منذ عام 2017، يلتزم بنك اإلسكندرية بالمعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية أيزو 26000، 
ويتطّلب هذا التقييم المستقل الصادر عن طرف ثالث وُيجرى على مستوى مجموعة إنتيزا 

سان باولو أن يتم اإلبالغ عن العمليات القائمة بالمؤسسة للتأّكد من تبّني قواعد ميثاق 
قيم ومبادئ العمل عبر كافة عملياتنا، سواء كانت أساسية أو غير أساسية. ويلتزم بنك 
اإلسكندرية بهذا التقييم بوصفه مؤسسة تابعة لمجموعة إنتيزا سان باولو.عبر الموقع 

الرسمي لبنك اإلسكندرية باللغتين اإلنجليزية والعربية.

نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة  

في عام 2019، نشر بنك اإلسكندرية اإلصدار األّول من نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة. 
ويهدف هذا المنشور نصف السنوي إلى تسليط الضوء على المبادرات التي يطلقها مكتب 

المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة لتعزيز الرفاه االجتماعي والبيئي. وعالوة على 
ذلك، فإن طبيعة المنشور نصف السنوية تمكننا من خلق اتصاٍل أكثر تواتًرا مع أصحاب 

المصلحة ببنك اإلسكندرية. وجميع إصدارات هذا المنشور متاحة على موقعنا باللغتين 
اإلنجليزية والعربية.

البيانات الصحفية 

سعًيا مّنا إلطالع الجمهور على التطورات الهامة وتعزيزها، نتعاون بانتظام مع وسائل 
اإلعالم لضمان إطالع الجمهور على أية تغييرات. يمكن االطالع على البيانات الصحفية في 

قسم "الميديا واألخبار" على موقعنا الرسمي.

التقرير السنوي للبنك 

يرفع بنك اإلسكندرية تقريًرا سنوًيا إلى البنك المركزي المصري يتضمن جميع أنشطته، 
وينطوي التقرير بشفافية على جهود البنك الرامية إلى االتساق مع األوامر الرسمية واللوائح 
الوطنية. ويشمل التقرير مساهمات جميع وظائف البنك، التي تقّدم آخر ما طرأ عليها على 

مدار العام. ويساهم مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة في إعداد التقرير 
السنوي لمجلس اإلدارة، من أجل إبراز وضع مشروعاته، وذلك مع الحفاظ على المواءمة مع 

خطة أعمال مجموعة إنتيزا سان باولو.

سعًيا مّنا لتعزيز ثقافة الشفافية، اعتمدنا 
تدابير متعددة لخلق قناة اتصال دائمة 

مع المجموعة األم إنتيزا سان باولو، ومع 
شركائنا، وأصحاب المصلحة اآلخرين. ومن 

هذا الُمنطلق، يواظب بنك اإلسكندرية على 
ما يلي:
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العضويات52

13
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شلب
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فر

 : 
وير

ص
ت

السلم المؤدي إلى مؤسسة "القلم" في أحد 
أقدم المباني الموجودة في المركز التاريخي 

لمدينة القاهرة القديمة.
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53 GRI 102-11, GRI 205-1

ي
شلب

ح 
فر

 : 
وير

ص
ت

لقد صار بنك اإلسكندرية من 
األطراف الموّقعة على االتفاق 
العالمي لألمم المتحدة في عام 
2014، ومنذ ذلك الحين، اعتبرنا 
مبادئه العالمية العشرة الهادفة 

إلى تعزيز السالمة البيئة، وحقوق 
اإلنسان، ومكافحة الفساد، من 

بين مكّونات إطار العمل األساسية 
الستراتيجية الحوكمة.

منذ عام 2013، ظل بنك اإلسكندرية 
عضًوا في اللجنة التوجيهية للتنمية 

االجتماعية التابعة للجنة التنمية 
االجتماعية، التي تشّجع البنوك على 

المساهمة بنسبة 2% من صافي 
أرباحها لتطوير المناطق العشوائية 

في مصر، وذلك تماشًيا مع جهودنا 
الرامية إلى خلق قيمة مشتركة. 

منذ عام 2012، صارت مبادئ خط 
االستواء ركيزة إلرشادات الحوكمة 

البيئية لدينا، مما يوفر لنا في بنك 
اإلسكندرية إطاًرا شاماًل للحد من 

المخاطر االجتماعية والبيئية المرتبطة 
باألنشطة التي تقوم بها المؤسسات 

المالية.

)UNEP-FI( برنامج األمم المتحدة للبيئة- المبادرة المالية االتفاق العالمي لألمم المتحدة 53   مبادئ خط االستواءاتحاد بنوك مصر

13. العضويات

في عام 2019، أصبحنا أول بنك في الشرق األوسط 
يتبنى مبادئ برنامج األمم المتحدة للبيئة- المبادرة 

الماليةفيما يتعّلق بالَصيرفة المسؤولة. وتقّدم المبادئ 
الستة - والمتعّلقة بالمواءمة، والتأثير، والعمالء، وأصحاب 

المصلحة، والحوكمة ووضع األهداف، والشفافية 
والمساءلة- للمؤسسات المالية إطاًرا شاماًل من الدعم 
لضمان تقدم البنك على نحو مستدام دون المساس 

بالعمليات التجارية. عالوة على ذلك، بالتوافق مع مجموعة 

إنتيزا سان باولو التي نالت عضويتها في عام 2006، أصبح 
بنك اإلسكندرية أحد الموقعين المؤسسين على تلك 

المبادئ، وهو ما يبرز التزامه بالَصيرفة المسؤولة وتأمين 
مستقبل مصر البيئي لألجيال القادمة. في سبتمبر 2019، 
حصلنا على عضوية مبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة، 
التي تتيح للبنك الريادة في مجال التمويل المستدام، إلى 

جانب تحالف يضم 130 بنًكا حول العالم.
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54 GRI 102-45

الملحق 1: قوائم المركز 
المالي الُمدققة 54  ى

ند
لج

د ا
حم

 م
ر :

وي
ص

ت

كجزء من مشروع "الطريق"، تتعلم شابات 
سيوان احتضان معدات النسيج التقليدية لتمثيل 

تراثهن من خالل السجاد المنسوج يدوًيا

1تقرير االستدامة 2019  1



الملحق 1: قوائم المركز المالي الُمدققة 

(شركة مساهمة مصرية)بنك األسكندرية 
قائمة المركز المالى 

2019 ديسمبر 31في 

2018 ديسمبر 201931 ديسمبر 31

ألف جنيــه مصريألف جنيــه مصري
األصــــــول

184 915 3  427 975 5  )16(نـقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى 
822 238 29  632 118 31  )17(أرصدة لدي البنوك

088 070 19  092 047 18  )18(أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 
121 239 38  709 801 41  )19(قروض وتسهيالت للعمالء

384 4   832 6   )20(أصول مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
:إستثمارات مالية 

079 503 2  356 948 4  )21(األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
819 76   851 49   )21(األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

373 60   888 76   )22(إستثمارات في شركات شقيقة 
523 193   001 152   )23(أصول غير ملموسة

477 247 1  045 367 1  )24(أصول أخرى
753 583   766 633   )25(أصول ثابتة

623 132 95 599 177 104 إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات

215 419   927 456   )26(أرصدة مستحقة للبنوك
023 782 78  824 451 87  )27(ودائع العمالء
510 778   781 907   )28(قروض أخرى
171 553 2  569 671 1  )29(إلتزامات أخرى

163 492   609 275   )30(مخصصات أخرى
744 524   140 587   إلتزامات ضرائب الدخل الجارية 

869 136   596 172   )31(إلتزامات ضريبية مؤجلة 
443 941   549 064 1  )32(إلتزامات مزايا التقاعد

138 628 84 995 587 92 إجمالي اإللتزامات
حقوق الملكية 

000 800   000 800   )33(رأس المال المصدر والمدفوع
982 846 1  414 834 1  )34(إحتياطيات

503 857 7  190 955 8  )34(أرباح محتجزة
485 504 10 604 589 11 إجمالي حقوق الملكية

623 132 95 599 177 104 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

      
"مرفق"تقرير مراقبا الحسابات 

.متممة لهذه القوائم وتقرأ معها (77)إلى صفحة  (7)تعتبر االيضاحات المرفقة من صفحة 

دانتي كمبيوني محمد رائف
رئيس القطاع المالى

إيضاح
رقم

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب 

-1-

 (شركة مساهمة مصرية)بنك األسكندرية 
ل قائمة الد

ية في   2019 ديسمبر 31 السنة المالية المنت

ية فىإيضاح رقم  السنة المالية المنت
2019 ديسمبر 31  

ية فى  السنة المالية المنت
2018 ديسمبر 31  

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري  

يرادات المشابهة 183 960 11  599 210 13  )6(عائد القروض وا

)252 387 6  ()149 199 7  ()6(تكلفة الودائع والتكالي المشابهة

ل م العـائد 931 572 5  450 011 6  صافي الد

537 871   720 926   )7(إيراد األتعاب والعموالت 

)833 191   ()114 307   ()7(مصرو األتعاب والعموالت

ت ل م األتعاب والعمو 704 679   606 619   صافي الد

ل 635 252 6  056 631 6  صافي الد

711 36   868 48   )8(توزيعات أرباح
صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة 

)413 1   (985    )9(العادلة من خالل األرباح والخسائر
ير في األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  الت

-)895 40   (والخسائر

444 66   120 88   )10(صافي دخل المتاجرة

)531 6   ()325    ()21(إستثمارات مالية (خسائر)

734 5   757 3   حصة البنك في أرباح غير موزعة للشركات الشقيقة 

ئتمان  (عبء)/ رد  ضمحالل عن خسائر ا 19(ا 13(   115 788)   19 840(

)997 270 2  ()181 634 2  ()11(مصروفات إدارية

يل أخرى (مصروفات)/ ايرادات  )765 81   (408 230   )12(تش

978 980 3  581 443 4  صافى الرب قبل الضرائب 

)493 955   ()206 104 1  ()14(مصروفات ضرائب الدخل

485 025 3  375 339 3  صافى أرباح العام

7)15(ـ األساسي (سهم/ جني )ربحية السهم  516 83

.متممة لهذه القوائم وتقرأ معها (77)إلى صفحة  (7)تعتبر االيضاحات المرفقة من صفحة 

دانتي كمبيوني                                       محمد رائف
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب                        رئيس القطاع المالى

- -
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55 GRI 102-55

الملحق 2 : فهرس محتوى 
المبادرة العالمية للتقارير 

 55)GRI(
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أقرت المبادرة العالمية إلعداد التقارير موائمة إفصاحات فهرس المحتوى مع أهداف التنمية المستدامة وُقد شملت الخدمة 
النسخة اإلنجليزية من التقرير، وطّبقها فريقنا على النسخة العربية منه.

إفصاحات 
المبادرة 
العالمية 

إلعداد التقارير

رقم الصفحة و/أو اإلجابة المباشرة
سبب 

التغاضي عن 
اإلفصاح

االرتباط بأهداف التنمية المستدامة

معايير المبادرة العاّمة للتقارير )GRI( 101: األساسيات 2016
معايير المبادرة العاّمة للتقارير )GRI( 102: اإلفصاحات العامة 2016

الملف التنظيمي
ص 9، 102-129
ص 102-229
المقر الرئيسي لبنك اإلسكندرية: 49 ش 102-3

قصر النيل، القاهرة، مصر.
102-4
102-5
102-6

تتمركز عمليات بنك اإلسكندرية داخل 
جمهورية مصر العربية في معظم 

المحافظات.
شركة مساهمة

ص 29، 67
ص 102-755
 ال يوّظف بنك اإلسكندرية عاملين بدوام 102-8

جزئي، ويعمل كاّفة الموفين بالبنك على 
أساس الدوام الكامل.

ص 141

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 10- “الحد من انعدام المساواة 

داخل البلدان وفيما بينها”
ص 67، 102-9120

ُتخطر المؤسسة بالكامل بأّية تغييرات تطرأ 102-10
عليها فيما يتعلق بالمنتجات، والخدمات، 

والموظفين، والعمالء، والهيكلة.. إلخ. 
وتتأّكد اإلدارة من اتباع كافة اإلرشادات 

لضمان عدم تسبب التغيرات أو التطّورات 
في أّي ضرر، وضمان تماشي التغييرات 

مع جميع القواعد االجتماعية والبيئية.
ص 67، 120

ص 102-11314
ص 160، 102-12311
ص 102-13313

االستراتيجية
ص 102-146
ص 102-1541

األخالقيات والنزاهة
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 102-1632

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 29، 102-1787

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
الحوكمة

ص 102-1889
ص 102-1989
ص 102-2089
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 14، 102-2193

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 89، 102-2294

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 102-2390

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 102-2490

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
لدى بنك اإلسكندرية سياسة واضحة 102-25

بشأن تضارب المصالح يلتزم بها على كاّفة 
المستويات

ص 89

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”
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ص 102-2690
ص 102-2790
ص 102-2892
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 102-2990

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
ص 99, 102-30102
ص  102, 102-3199
ص 102-3295
يتبع مجلس اإلدارة وإدارة المؤسسة دائًما 102-33

سياسة الباب المفتوح لإلبالغ عن أي خطر 
قد يلحق ببنك اإلسكندرية أو تتسبب فيه 

المؤسسة.
ص 119

ص 102-34106
ص 102-3595
ص 102-3695
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 102-3714

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
تمثل نسبة متوسط األجور السنوية 102-38

لموّظفي البنك اإلسكندرية 16% من األجر 
السنوي لألفراد األعلى أجًرا.

يبلغ متوّسط الزيادة المئوية ألجور 102-39
موّظفي بنك اإلسكندرية 30% من نسبة 

الزيادة المئوية إلجمالي األجر السنوي 
لألفراد األعلى أجًرا 

إشراك أصحاب المصلحة
ص 102-4014
ال توجد اتفاقيات مفاوضة جماعية في 102-41

بنك اإلسكندرية، ولكن هناك متسًعا 
للتواصل بشأن الشكاوى أو أي نوع 
من التعليقات وردود الفعل بموجب 

سياسة الباب المفتوح الُمتبعة في بنك 
اإلسكندرية، ودورة تداول المالحظات 

وردود الفعل على نحو ُممنهج بين المدراء 
والموظفين. ويوجد اتحاد للموظفين. 

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”

يتبع بنك اإلسكندرية نهًجا متنوًعا في 102-42
تحديد أصحاب المصلحة واختيارهم، إذ 

يعّد تضمين كافة أصحاب المصلحة أمًرا 
بالغ األهمية من أجل إقرار استراتيجيات 

وأهداف فعالة.
ص 14

ص 102-4314

ص 102-4414
ممارسات إعداد التقارير

ص 63، 102-45317
ص 102-469
ص 102-4712
ال توجد أّية عمليات إعادة صياغة 102-48

للمعلومات.
لم تطرأ أية تغييرات على عملية إعداد 102-49

التقارير منذ إعداد تقرير االستدامة الخاص 
بالمؤسسة في عام 2018.

امتّدت الفترة المشمولة بالتقرير عاًما 102-50
واحًدا.

ُنِشر آخر تقرير لبنك اإلسكندرية في عام 102-51
 .2018

102-522019
ليلى حسني102-53

رئيسة مكتب المسؤولية االجتماعية 
والتنمية المستدامة

laila.hosny@ :البريد اإللكتروني
alexbank.com

أو
أمينة خليل

رئيسة وحدة األداء المجتمعي وإعداد 
التقارير

مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة

amina.khalil@ :البريد اإللكتروني
alexbank.com

تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة 102-54
العامة إلعداد التقارير: الخيار األساسي

ص 10
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اإلفصاح -102
55 فهرس 

محتوى 
المبادرة 
العالمية 

)GRI( للتقارير

ص 321

اإلفصاح -102
56 التحقق 

الخارجي

ال يوجد تحقق خارجي لهذا التقرير

الموضوعات الجوهرية
المعيار GRI 200 سلسلة المعايير االقتصادية

معايير المبادرة العاّمة للتقارير GRI(( 201: األداء االقتصادي 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 103-167
يعد مد نطاق األثر االقتصادي أولوية 103-2

قصوى بالنسبة لبنك اإلسكندرية. وتعمل 
أنشطته وبرامجه على نقل أكبر عدد 

ممكن من األفراد من قطاع االقتصاد غير 
الرسمي إلى القطاع الرسمي.

ص 8، 42، 96، 103-397

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد ص 55، 66، 201-1292
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 9- “إقامة بنى تحتية قادرة على 

الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع 
والمستدام، وتشجيع االبتكار”

الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ال تتأّثر العمليات بتغير المناخ201-2
تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 

االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 
الطاقة المتجددة”

**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
ص 201-3141
ص 201-4293

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 202: التواجد في السوق 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

يشير التواجد في السوق إلى تواجد 103-1
البنك في السوق فيما يتعّلق بالتنمية 
االقتصادية في المناطق المحلية التي 

يعمل بها، مثل انتهاج التوظيف المحلي
ينتهج بنك اإلسكندرية سياسة الباب 103-2

المفتوح ونظاًما يتسم بالشفافية.
يعمل كل قسم على فرز مشكالته وتحديد 103-3

األولويات حيالها ثم ُيرفعها مباشرة إلى 
اإلدارة العليا.

يبلغ األجر األساسي عند التحاق الموظفين 202-1
ببنك اإلسكندرية في جميع الوظائف 3500 

جنيه، أي قرابة 3 أضعاف الحد األدنى 
لألجور في مصر والبالغ 1200 جنيه مصري.

الهدف 1- “القضاء على الفقر بجميع 
أشكاله في كل مكان”

الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين كل النساء والفتيات”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
ينتمي موّظفو بنك اإلسكندرية بشكٍل 202-2

أساسي إلى المجتمعات المحلية، فيما عدا 
الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المخاطر. 

ويعزى ذلك إلى المبادئ التوجيهية 
التي تقّرها مجموعة إنتيزا سان باولو، 

واالعتبارات المحلّية.

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 203: اآلثار االقتصادية غير المباشرة 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

اآلثار االقتصادية غير المباشرة هي 103-1
العواقب اإلضافية لألثر المباشر الذي 
يترّتب على المعامالت المالية وتدّفق 
المال بين بنك اإلسكندرية وأصحاب 

المصلحة.
لدى بنك اإلسكندرية إحدى أكبر محافظ 103-2

االستثمار االجتماعي في السوق، ويضمن 
تحقق الشمول المالي واإلقراض الهادف 

في جميع أنشطته األساسية ومنتجات 
عمله 

في عام 2019، ُصرف أكثر من مليار جنيه 103-3
مصري لدعم أنشطة التمويل متناهي 

الصغر.
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 157، 203-1293

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 9- “إقامة بنى تحتية قادرة على 

الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع 
والمستدام، وتشجيع االبتكار”

الهدف 11- “جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة 

على الصمود، ومستدامة”
يلتزم بنك اإلسكندرية بضمان أخذ 203-2

المناطق التي يعمل بها البنك في االعتبار. 
وتخضع المواقع للتقييم بناًء على سهولة 

وصول العمالء إليها، وقوانين البناء 
وتقسيم واستخدام األراضي المعمول بها 

لدى الحكومة المصرية. 
ص 157، 293

الهدف 1- “القضاء على الفقر بجميع 
أشكاله في كل مكان”

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 204: ممارسات الشراء 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
هي العملية التي يتخّير خاللها البنك 103-1

والمدراء التعامل التجاري مع مورديه.
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يحرص بنك اإلسكندرية حرًصا بالًغا 103-2
على إخضاع مورديه للفحص والتدقيق، 

وتمكين الشركات المحلية كلما أمكن.
ص 67، 68، 96، 97، 132، 133

تخضع مناقصات الموردين للتقييم وفًقا 103-3
لسلسة من المعايير المالية والتقنية، 

ونعتمد على موردين محليين كمصادر 
لبنك اإلسكندرية لضمان إحداث المزيد من 

التأثير على المجتمعات المحيطة. ويمكن 
قياس األثر غير المباشر لبنك اإلسكندرية 

على استقرار عملياته ووظائف موّرديه 
بـمبلغ 1.4 مليار جنية مصري ُخصصوا 

للشراء المحلي في عام 2019.
ص 67، 68، 96، 97، 132، 133

يتم شراء جميع منتجاتنا وخدماتنا محلًيا 204-1
بنسبة 100%. وتنقسم مناطق عمليات 

بنك اإلسكندرية إلى مقر رئيسي وفروع.

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
ص 67، 120

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 205: مكافحة الفساد 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 103-1107
لدى بنك اإلسكندرية لوائح داخلية تشمل 103-2

جميع الجوانب التي تقع تحت مظلة 
الفساد. وُتذكر أية حوادث بهذا الصدد في 

النشرة اإلخبارية للمؤسسة. 
ص 36، 37، 89، 103-390

اإلفصاح -205
1: العمليات 

التي تم 
تقييمها من 

ناحية المخاطر 
المتعلقة 

بالفساد

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 155، 314
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”

اإلفصاح 
:205-2

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ص 149, 148
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”

التواصل 
والتدريب 

بشأن 
سياسات 
وإجراءات 
مكافحtة 

الفساد
اإلفصاح 

205-3
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ال يوجد سجل ألي وقائع فساد في البنك. 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”

وقائع الفساد 
المؤكدة 

واإلجراءات 
المتخذة

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 206: السلوك المناهض للمنافسة 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

السلوك المناهض للمنافسة ينطوي 103-1
على الممارسات التي تمنع المنافسة في 

السوق أو تحّد منها 
ص 87

ال يشارك بنك اإلسكندرية في أّيه أنشطة 103-2
من شأتها التأثير على عمليات أي من 

أصحاب المصلحة.
ص87 103-3
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات ال توجد إجراءات قانونية ُمعلقة.206-1

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
المعيار GRI 300 سلسلة المعايير البيئية

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 302: الطاقة 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 127، 103-1128
يراعي بنك اإلسكندرية حثيًثا االعتبارات 103-2

البيئية، وقد بدأ في رقمنة معظم خدماته 
ومنتجاته، بما في ذلك السجالت الورقية.

ص 127، 103-3128
الهدف 7- “ضمان حصول الجميع بتكلفة ص 302-1127

ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 
الموثوقة والمستدامة”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة"
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
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الهدف 7- “ضمان حصول الجميع بتكلفة ص 302-2127
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة والمستدامة”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة"
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 7- “ضمان حصول الجميع بتكلفة ص 127، 302-3133

ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 
الموثوقة والمستدامة”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة”
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 7- “ضمان حصول الجميع بتكلفة ص 127, 302-4133

ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 
الموثوقة والمستدامة”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة”
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.

الهدف 7- “ضمان حصول الجميع بتكلفة ص 127، 302-5133
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة والمستدامة”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة”*
* مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 305: االنبعاثات 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
التزامات مجموعة سان باولو االجتماعية 103-1

والبيئية، التي تتجّلى بمشاركات في العديد 
من المبادرات الدولية؛ ال سّيما االتفاق 

العالمي، وأهداف التنمية المستدامة التي 
أقرتها األمم المتحدة، ومبادرة تمويل 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومبادئ 

خط االستواء. وتشمل أهداف عام 2022 
تقليص االنبعاثات المرتبطة باستهالك 
الطاقة )المباشرة وغير المباشرة( بنسبة 

37% مقارنة بعام 2012 )إذ ُسِجل انخفاض 
بنسبة 31% في الفترة بين 2016-2012(. 

وتتوافق خطة عمل إنتيزا سان باولو مع 
االتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. 

تماشًيا مع مجموعة إنتيزا سان باولو، 103-2
يعزز بنك اإلسكندرية جهوده نحو تقليص 

البصمة الكربونية.
ص 130، 103-3139
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تماشًيا مع مجموعة إنتيزا سان باولو، ُنعزز 305-1
جهودنا نحو تقليص البصمة الكربونية.

 كجزٍء من المشروع الوطني لتحسين كفاءة 
الطاقة - وهو مبادرة مشتركة أطلقها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة 
الكهرباء والطاقة المتجددة - نجح بنك 

اإلسكندرية في تحويل سبعة من مقاّرة 
من أنظمة اإلضاءة التقليدية إلى أنظمة 

اإلضاءة الفعالة.
 في عام 2017، لم يتم شراء أّية سيارات 
جديدة، وانخفضت معّدالت استهالك 

البنزين بنسبة 71%، لتصل إلى 20,187 لتًرا، 
وانخفض استهالك وقود الديزل بنسبة 

63% ليبلغ 77,932 لتًرا.

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة"
** مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 
الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 

للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 
الصعيد العالمي.

الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”
الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
لقد بدأنا العمل على إعداد تقرير البصمة 305-2

الكربونية في 2019، ومن المقرر نشره 
في عام 2020. وسيتيح لنا تقرير البصمة 

الكربونية حساب انبعاثات الغازات الدفيئة 
)النطاق 2( التي تتمخض عنها عملياتنا 

)في الفروع والمكاتب الرئيسية(، وسيكون 
أساًسا لتطوير التقييم الشامل لألثر 

وخطط التحسين.

ال تتوافر تلك 
الملومات في 
الوقت الراهن، 

إال أن جهود 
جمع البيانات 

قائمة.

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة”
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 

والموارد البحرية واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”

الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”

سيمكننا تقرير البصمة الكربونية، المقرر 305-3
نشره في عام 2020، من حساب انبعاثات 

النطاق 3، وتطوير خطط للتحسين بناًء 
على النتائج.

ال تتوافر تلك 
الملومات في 
الوقت الراهن، 

إال أن جهود 
جمع البيانات 

قائمة.

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 

تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 

الطاقة المتجددة”
**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 

والموارد البحرية واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”

الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
بالنظر إلى طبيعة أنشطة بنك اإلسكندرية 305-4

والقطاع الذي ينتمي إليه، ال يعد حساب 
انبعاثات الغازات الدفيئة جوهرًيا لطبيعة 

عملياتنا.

ال تنطبق تلك 
المعلومات 
على أنشطة 

بنك 
اإلسكندرية

الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة 
تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 

االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 
الطاقة المتجددة”

**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 

والموارد البحرية واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”

الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
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الهدف 13- “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ص 305-5131
تغير المناخ وآثاره من خالل تنظيم 

االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال 
الطاقة المتجددة”

**مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ هـي المنتدى 

الدولي والحكومي الدولي الرئيسي 
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على 

الصعيد العالمي.
الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 

والموارد البحرية واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”

الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
كما ذكر سلًفا، سيرصد ويحسب تقرير 305-6

البصمة الكربونية انبعاثات الغازات الدفيئة 
الناجمة عن عمليات البنك في الفروع 

والمكاتب الرئيسية، مما ينتج عنه تقييم 
لألثر واتخاذ إجراءات للتحسين. وبالنظر إلى 

طبيعة المؤسسة المالية، ال تعد للمواد 
المستنفدة لألوزون جوهرية بالنسبة 

لطبيعة عملياتنا.

ال تنطبق تلك 
المعلومات 
على أنشطة 

بنك 
اإلسكندرية

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”

كما ذكر سلًفا، سيرصد ويحسب تقرير 305-7
البصمة الكربونية انبعاثات الغازات الدفيئة 

الناجمة عن عمليات البنك في الفروع 
والمكاتب الرئيسية، مما ينتج عنه تقييم 

لألثر واتخاذ إجراءات للتحسين. وبالنظر إلى 
طبيعة المؤسسة المالية، ال تعد للمواد 

المستنفدة لألوزون جوهرية بالنسبة 
لطبيعة عملياتنا.

ال تنطبق تلك 
المعلومات 
على أنشطة 

بنك 
اإلسكندرية

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 

والموارد البحرية واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”

الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 306: النفايات السائلة والمخّلفات 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ص 103-1127
يلتزم بنك اإلسكندرية بإدارة جميع 103-2

النفايات الخطرة وغير الخطرة التي ُينتجها، 
وهناك قسم مسؤول عن إدارة المرافق 

يتحّمل مسؤولية كل ما يتعّلق بإدارة 
النفايات السائلة والمخلفات.

ص 127، 132، , 133, 200, 103-3201

إننا نراقب عمليات تصريف المياه حسب 306-1
الجودة في جميع المحافظات. 

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”

الهدف 6- "ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع."

الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة”

الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”
اإلفصاح -306

2 النفايات 
حسب النوع 

وطريقة 
التخلص منها

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط ص 128
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”

الهدف 6- "ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع."

الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة”

ال يوجد أية تصريفات مائية أو تسريبات 306-3
من أي نوع، كما ال توجد أية مسطحات 

مائية قد تتأّثر بشكل مباشر. 

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”

الهدف 6- "ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع."

الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة”

الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”
الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط إننا ال ننتج نفايات خطرة.306-4

عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 12- “ضمان وجود أنماط استهالك 

وإنتاج مستدامة”
كما ُذكر سلًفا، سيرصد ويحسب تقرير 306-5

البصمة الكربونية انبعاثات الغازات 
الدفيئة الناجمة عن عمليات البنك بالفروع 

والمكاتب الرئيسية على حد سواء، مما 
ينتج عنه تقييم األثر واتخاذ إجراءات 

التحسين. ومن المقرر أن ُينشر التقرير في 
عام 2020. ومع ذلك، بالنظر إلى أنشطة 

بنك اإلسكندرية كمؤسسة مالية، ال تتأثر 
المسطحات المائية بعمليات تصريف 
المياه و/ أو االنسياب السطحي للمياه 

كنتيجة لعملنا.

ال تنطبق تلك 
المعلومات 
على أنشطة 

بنك 
اإلسكندرية

الهدف 6- "ضمان توافر المياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع."

الهدف 14- “حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”
الهدف 15- “حماية النظم اإليكولوجية 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي”
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معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 307: االمتثال البيئي 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 10، 64، 65, 66, 103-167
إننا نتأّكد من إجراء عمليات فحص وتقييم 103-2

دقيقة تشمل المنّظمات العاملة معنا، إثر 
التزامنا بمبادئ خط االستواء. 

ص 103-3127
ال توجد أي من حاالت عدم االمتثال 307-1

للقوانين واللوائح البيئية
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 308: التقييم البيئي للمورد 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ص 64، 103-166
يوجد نظام فحص وتقييم صارم يخضع له 103-2

كاّفة موّردينا للتأّكد من امتثالهم لمعاييرنا 
البيئية.

ص 64، 66، 103-3120
يخضع جميع الموردين للفحص استناًدا 308-1

إلى المعايير البيئية وكذلك للمراقبة من 
خالل تقييمات البائعين خالل الفترة 

المشمولة بالتقرير.
ص 120 

لم تكن هناك أّية آثار بيئية سلبية في 308-2
سلسلة التوريد، وتنطوي إجراءاتنا 

وإرشاداتنا على عملية منهجية بشأن 
كيفية التعامل مع هذه الحوادث في حالة 

وقوعها.
المعيار GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 401: التوظيف 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

إن إقرار آليات للتوظيف وتقييم 103-2
الموظفين هو أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا 

من أجل ضمان العدالة. ويوجد عدد من 
البرامج الهادفة إلى تمّتع العاملين بالرضا 

الوظيفي، فضاًل عن اتحاد للموظفين من 
شأنه اإلبالغ عن أّية شكاوى.

ص 142, 103-3143
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 401-1142

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 10- “الحد من انعدام المساواة 

داخل البلدان وفيما بينها”

الهدف 3- “ضمان تمّتع الجميع بأنماط ص 401-2142
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 401-3142

وتمكين كل النساء والفتيات"
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 402: العالقات بين العمال واإلدارة 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
يتأكد بنك اإلسكندرية من إجراء النقاشات 103-1

حول التغييرات التشغيلية األساسية، 
واالنخراط مع الموظفين واألطراف 
الممثلة للتفاوض حول أية تغييرات 

وتنفيذها
ثمة آليات معمول بها في هذا الصدد 103-2

إلتاحة قنوات اتصالية تتمّتع بالشفافية 
بين اإلدارة والموظفين، فضاًل عن 

تقديم شكاوى أو طلبات للحصول على 
المعلومات مع الحفاظ على اعتبارات 

المجهولية والسرية.
ص 14, 103-315
ال يوجد حد أدنى لفترات اإلشعار بهذا 402-1

الصدد ويوجد نظام تواصل رسمي يضمن 
الشفافية في البنك.

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 403: الصحة والسالمة المهنية 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ص 142, 103-1143
إن طبيعة عمل بنك اإلسكندرية ال تنطوي 103-2

على إمكانية التعرض لخطر كبير، ومع 
ذلك تشمل سياسات البنك وإجراءاته 

المتعلقة بالصحة والسالمة جميع 
الموظفين الداخليين والخارجيين.

ص 199, 198, 143, 103-3142
بموجب القانون المصري، يتعّين 403-1

على المنشآت التي تضّم 50 شخًصا 
أو أكثر إنشاء لجنة للسالمة والصحة 

المهنية. ويقوم بنك اإلسكندرية بإجراء 
عمليات تفتيش ويصدر تقريًرا ُيرفع 

الحًقا لتفحصه جهة حكومية من شأنها 
تقديم المالحظات، ويقوم رئيس قسم 
الصحة والسالمة المهنية بمراجعة تلك 

المالحظات وإعالم اللجنة المعنية.
ص 150
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الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد ص 403-2150
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
بموجب القانون المصري، يتعّين 403-3

على المنشآت التي تضّم 50 شخًصا 
أو أكثر إنشاء لجنة للسالمة والصحة 

المهنية. ويقوم بنك اإلسكندرية بإجراء 
عمليات تفتيش ويصدر تقريًرا ُيرفع 

الحًقا لتفحصه جهة حكومية من شأنها 
تقديم المالحظات، ويقوم رئيس قسم 
الصحة والسالمة المهنية بمراجعة تلك 

المالحظات وإعالم اللجنة المعنية.

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد ص 403-4150
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 404: التدريب والتعليم 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ص149, 148, 143, 103-1142
ص149, 148, 143, 103-2142
ص149, 148, 143, 103-3142
الهدف 4- “ضمان التعليم الجيد المنصف ص 404-1146

والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم 
مدى الحياة للجميع”

الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين كل النساء والفتيات”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
يتلّقى جميع الموظفين ببنك اإلسكندرية 404-2

تدريًبا مستمًرا على مهارات العمل من أجل 
تحسين كفاءتهم.

ص 146

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”

يتلّقى جميع الموظفين )100%(، ذكوًرا 404-3
وإناًثا، مراجعات تشمل األداء والتطور 
الوظيفي كل عام، وتقّدم التعليقات 

والمالحظات من الجانبين؛ الموظفين 
والمؤسسة.

ص 146

الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين كل النساء والفتيات”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 10- “الحد من انعدام المساواة 

داخل البلدان وفيما بينها”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 405: التنوع وتكافؤ الفرص 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ينال الذكور واإلناث على قدم المساواة 103-1
فرًصا متساوية.

يتجّنب بنك اإلسكندرية ممارسة التحّيز 103-2
من خالل نظام يحذف أسماء المتقّدمين 

للعمل، 
ص 87, 103-386
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين ص 405-190

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
تبلغ نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء 405-2

21%، وللرجال %79
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 10- “الحد من انعدام المساواة 

داخل البلدان وفيما بينها”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 406: عدم التمييز 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ص 143, 142, 87, 31 103-1
لقوانين مكافحة التمييز أهّمية كبيرة ببنك 103-2

اإلسكندرية، وتتوافر العديد من قنوات 
االتصال من أجل تحقيق الُيسر والشفافية 

بهذا الصدد.
ص 143, 142, 87, 103-331
لم تقع أي حوادث تمييز في الفترة 406-1

المشمولة بهذا التقرير.
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 408: عمالة األطفال 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
يعمل بنك اإلسكندرية في مصر ويلتزم 103-1

بقانون العمل المصري، إذ يحمي موظفيه 
من جميع الشرائح والقطاعات.

لدى إدارة التوريدات لوائح صارمة نافذة 103-2
تحظر عليه التعامل مع الموردين ذوي 
السجالت المتضاربة أو الناقصة بشأن 

العاملين لديهم، كما تحضر اللوائح التعامل 
مع الموردين الذين يخاطرون بحوادث 
عمالة األطفال أو تعريض موظفيهم 

للخطر. 
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تقوم إدارة التوريدات بتحديث سجالتها 103-3
الخاصة بالبائعين والموردين كل عامين، 
ويجب على جميع الموردين الجدد إثبات 
اعتمادهم والتزامهم بالقوانين المصرية 

واللوائح الخاصة بالقطاعات، ثم يخضعون 
للفحص والتحقيق من جانب اإلدارة قبل 

إدراجهم في سجالت الموردين.
يعمل بنك اإلسكندرية في مصر ويلتزم 408-1

بقانون العمل المصري الذي يحمي 
موظفيه من جميع القطاعات.

كما يلتزم بنك اإلسكندرية بالتدابير التي 
تقّرها قوانين العمل المحلية، وميثاق 

قيم وأخالقيات العمل المعمول به لدى 
مجموعة إنتيزا سان باولو، والقواعد 

والسياسات التي تخضع للتحديث سنوًيا، 
واللوائح والمعايير الدولية بهذا الشأن.

ص 120

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 409: العمل الجبري أو القسري 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

يعمل بنك اإلسكندرية في مصر ويلتزم 103-1
بقانون العمل المصري الذي يحمي 

موظفيه من جميع القطاعات.
لدى إدارة التوريدات لوائح صارمة نافذة 103-2

تحظر عليه التعامل مع الموردين ذوي 
السجالت المتضاربة أو الناقصة بشأن 

العاملين لديهم، كما تحضر اللوائح التعامل 
مع الموردين الذين يخاطرون بحوادث 
عمالة األطفال أو تعريض موظفيهم 

للخطر. 
ص 120

تقوم إدارة التوريدات بتحديث سجالتها 103-3
الخاصة بالبائعين والموردين كل عامين، 
ويجب على جميع الموردين الجدد إثبات 
اعتمادهم والتزامهم بالقوانين المصرية 

واللوائح الخاصة بالقطاعات، ثم يخضعون 
للفحص والتحقيق من جانب اإلدارة قبل 

إدراجهم في سجالت الموردين.
يعمل بنك اإلسكندرية في مصر ويلتزم 409-1

بقانون العمل المصري الذي يحمي 
موظفيه من جميع القطاعات. وال يشارك 
في أيه ممارسات عمالة إجبارية أو قسرية. 
وتحظر سياستنا األخالقية العمل القسري 

من أي نوع، وإذا وقع حادث من هذا 
القبيل في إطار عمليات شركائنا، تخضع 
الشراكة إلعادة التقييم من أجل تعليقها.

 ص 120

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 410: الممارسات األمنية 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 103-120
يتلّقى جميع أفراد األمن تدريًبا على خدمة 103-2

العمالء، والتواصل، وتخفيف حّده تصعيد 
الموقف شفاهًيا.

ص 103-320

يتلّقى الفريق األمني بالكامل التدريب 410-1
الالزم فيما يتعلق بسياسات حقوق 

اإلنسان وتطبيقها على األمن.

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 411: حقوق السكان األصليين 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

103-1
103-2
في عام 2019، لم تظهر أّية بالغات تفيد 103-3

باحتمالية وقوع انتهاكات لحقوق السكان 
األصليين - مبادئ خط االستواء

في عام 2019، لم تقع أّيه حوادث تنطوي 411-1
على انتهاكات لحقوق السكان األصليين.

الهدف 2- “القضاء على الجوع وتوفير 
األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز 

الزراعة المستدامة”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 412: تقييم حقوق اإلنسان 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
توجد مبادئ متعلقة بسياسات حقوق 103-1

اإلنسان تسعى للحد من االنتهاكات 
المحتملة لحقوق اإلنسان التي قد ترتبط 

مباشرة أو بشكل غير مباشر بأنشطة 
البنك، ومنع وقوعها

توجد مبادئ متعلقة بسياسات حقوق 103-2
اإلنسان تسعى للحد من االنتهاكات 

المحتملة لحقوق اإلنسان التي قد ترتبط 
مباشرة أو بشكل غير مباشر بأنشطة 

البنك، ومنع وقوعها
ص 103-3105
ال تخضع العمليات لمراجعة حقوق 412-1

اإلنسان أو تقييم آثارها على حقوق 
اإلنسان، بالنظر إلى انخفاض األهّمية 

النسبية للموضوع في إطار عملياتنا.
ص 87

ص 87، 412-2146
ص 412-387

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 413: المجتمعات المحلية 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 41, 37, 103-136
يعمل بنك اإلسكندرية عماًل دؤوًبا لتحقيق 103-2

الشمول المالي للمجتمعات المحلية التي 
تمّثل أهدافه الرئيسية

ص 41, 37, 103-336
ال توجد عمليات ُتسفر عن تأثير سلبي على 413-1

المجتمعات المحلية.
ال توجد عمليات ُتسفر عن تأثير سلبي على 413-2

المجتمعات المحلية.
الهدف 1- “القضاء على الفقر بجميع 

أشكاله في كل مكان”
الهدف 2- “القضاء على الجوع وتوفير 

األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز 
الزراعة المستدامة”
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د 2016 معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 414: التقييم االجتماعي للمورِّ
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

تنطوي جميع االتفاقات التعاقدية على 103-1
بنود حقوق اإلنسان المتعلقة بالموردين

تنطوي جميع االتفاقات التعاقدية على 103-2
بنود حقوق اإلنسان المتعلقة بالموردين

ص 103-367
ال يخضع الموّردون الجدد لتقييم تأثير 414-1

عملياهم على حقوق اإلنسان.
الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين كل النساء والفتيات”
الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات سلمية 

وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى 

العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة 
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 

جميع المستويات”
ال يخضع الموّردون الجدد لتقييم تأثير 414-2

عملياهم على حقوق اإلنسان، وبالتالي لم 
ُتسّجل تأثيرات اجتماعية سلبية ولم ُيتخذ 

إجراء.

الهدف 5- “تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين كل النساء والفتيات”

الهدف 8- “تعزيز النمو االقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع”
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 415: السياسة العامة 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
ال يتعامل بنك اإلسكندرية مع شخصيات 103-1

سياسية
ال يتعامل بنك اإلسكندرية مع شخصيات 103-2

سياسية
ال يتعامل بنك اإلسكندرية مع شخصيات 103-3

سياسية
ال يقّدم بنك اإلسكندرية تموياًل 415-1

للشخصيات السياسية
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”
معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 416: صحة وسالمة العمالء 2016

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
يحمل قطاع الصحة والسالمة المهنية في 103-1

بنك اإلسكندرية مسؤولية الحفاظ على 
صحة وسالمة جميع األفراد المتواجدين 
في مقاّره )الموظفون والعمالء( ويلتزم 

بلوائح الصحة والسالمة المصرية.

تؤخذ صحة وسالمة عمالء بنك اإلسكندرية 103-2
على محمل الجد سواء كان ذلك على 

المستوى الجسدي في منشآتنا وفروعنا 
أو على مستوى حماية معلوماتهم وجميع 

العمليات ذات الصلة. ويتم التأّكد من 
السالمة الجسدية للعمالء عبر المراقبة األمنية 

المستمرة بجميع الفروع، فضاًل عن التواجد 
المستمر ألفراد األمن المدربين وممثلي 

قوات الشرطة الوطنية.
يلتزم بنك اإلسكندرية التزاًما تاًما بتدابير 103-3

التعامل مع تهديدات األمن السيبراني 
من خالل ممارسات الحوكمة، من 

أجل ضمان معالجة خدمات العمالء، 
والمنتجات، وبيانات العمالء المخزنة عبر 

بنك اإلسكندرية.
ص 115

ص 416-144
ال توجد معلومات حول وقوع مخالفات 416-2

على مستوى محفظة االستثمارات 
بالبنك.
ص 41

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 418: خصوصية العميل 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 103-1115
يوجد نظام داخلي آمن للغاية يعالج جميع 103-2

بيانات عمالئنا.
ص 103-3115
ُسِجلت 768 شكوى مكتوبة، تمثل %0.86 418-1

من إجمالي الشكاوى.
لم تقع أية حوادث انتهاك لخصوصية 

العمالء منذ بدء عمل البنك أو خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير.

ص 114، 155

الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 
سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات”

معايير المبادرة العامة للتقارير )GRI( 419: االمتثال االجتماعي واالقتصادي 2016
GRI 103: منهج اإلدارة 2016

ص 41, 103-110
تتماشى جميع عروضنا مع إرشادات البنك 103-2

المركزي المصري. وتوجد إجراءات صارمة 
لحماية حقوق وخصوصية موظفينا 

وعمالئنا.
ص 41, 103-310
لم تقع على بنك اإلسكندرية أّية غرامات 419-1

خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
الهدف 16- “تشجيع إقامة مجتمعات 

سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات”

تقرير االستدامة 2019  2



تقرير االستدامة 2019 


