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بنــك  يصــدره  اســتدامة  تقريــر  أول  مشــاركتكم  ســروري  دواعــي  لمــن  إنــه 

اإلســكندرية، وهــو التقريــر الــذي يقــدم بوضــوح اتجاهاتنــا فــي العمــل وقيمنــا 

الجوهريــة، ويجســد فــي الوقــت نفســه جهودنــا فــي مراعــاة إرشــادات الجيــل 

التزامنــا  وتأكيــد   ،GRI التقاريــر  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة  مــن   G4 الرابــع 

 ،Intesa Sanpaolo Group بمعاييــر وسياســات مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو

والتجــاري.  والبيئــي  االجتماعــي  األداء  حــول  الشــفافية  تقريــر  ذلــك  متضمًنــا 

وقــد كان لقراراتنــا حــول كيفيــة االســتثمار، ولمــن نمنــح التمويــل، وكيفيــة 

إنفــاق األمــوال أثــر مهــم علــى المجتمعــات التــي عملنــا معهــا، وهــي المعرفــة 

التــي ثبتــت أقدامنــا فيمــا يتعلــق باســتراتيجية االســتدامة ومشــاركة أصحــاب 

المصلحــة. وقــد تطــورت أنشــطتنا لتدعــم طيًفــا واســًعا مــن أصحــاب المصلحــة، 

وقــادة  التجارييــن،  والشــركاء  والمورديــن،  والموظفيــن،  العمــالء،  ليشــملوا 

والمســتثمرين.   المجتمــع، 

كان لمــا قمنــا بــه مــن دمــج مبــادئ االســتدامة فــي عملياتنــا التجاريــة أن يتيــح لنــا 

ــة واالســتجابة  ــة والمحلي ــد الثغــرات الناتجــة عــن االتجاهــات العالمي إعــادة تحدي

لهــذه الثغــرات. ذلــك أن بنــك اإلســكندرية يتبنــى نمــوذج نمــو مســتدام مــن 

شــأنه خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، عبــر القيــادة، والترويــج، 

المالــي  القطــاع  فــي  والمســتدامة  االبتكاريــة  الممارســات  علــى  والتأكيــد 

المصــري.  

ونحــن علــى إيمــان بــأن التصميــم االبتــكاري للمنتجــات والخدمــات الجديــدة، 

التــي تطبــق فــي إطــار خلــق القيمــة المشــتركة والمســؤولية االجتماعيــة، يمكــن 

ــم، فــإن  ــة. ومــن ث ــة مهمــة للغاي ــة وبيئي ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــه آث أن يكــون ل

الُمنشــأ  المســتدامة«  والتنميــة  للشــركات  االجتماعيــة  »المســؤولية  مكتــب 

ــا ذلــك تعظيــم مشــاركة  ــا يتبنــى مبــادئ خلــق القيمــة المشــتركة )متضمًن حديًث

وإســهام الشــركاء( فــي جميــع مبادرتــه علــى عــدة أبعــاد: االســتدامة البيئيــة؛ 

مشــاركة العامليــن؛ مشــاريع المســاعدة؛ والتمكيــن االقتصــادي. 

حقــق بنــك اإلســكندرية إنتشــاًرا كبيــًرا عبــر أكثــر مــن 172 فرًعــا فــي ربــوع مصــر، 

دانتي كامبيوني

ــا، لخدمــة 1.5 مليــون عميــل مباشــر. وقــد جــاء النمــو الهائــل لبنــك  بطاقــة عمــل تصــل إلــى 4.700 موظًف

الراســخة،  العموميــة  المصرفيــة، وبنيــة ميزانيتنــا  ليؤكــد ويبــرز كفــاءة عملياتنــا  اإلســكندرية فــي 2017 

وقاعــدة رأســمالنا القويــة، وكذلــك مؤشــرات جــودة وســيولة األصــول الفعالــة. وقــد زاد إجمالــي إيداعــات 

العمــالء بنســبة 23%، بينمــا نمــا إجمالــي القــروض العاملــة بنســبة 7.8% )نمــت فــي إطارهــا المشــاريع 

المتوســطة بنســبة 17.6%، وحققــت المشــاريع الصغيــرة نمــًوا بنســبة 137.5%، بينمــا جــاء نمــو المشــاريع 

ــادة قدرهــا 1.269  ــا، بزي ــا مصرًي ــون جنيًه ــا 2.783 ملي ــغ صافــي دخلن ــة الصغــر بنســبة 59%(. وقــد بل متناهي

ــا )84%( فــي 2017.  ــون جنيًه ملي

واســتمرت مشــاركة عمــالء بنــك اإلســكندرية فــي 2017، بأنشــطة تواصــل مكثفــة تســتهدف جميــع أصحــاب 

المصلحــة. وهــذا مــا تزامــن مــع تزايــد بنــاء القــدرات والتدريــب ألعضــاء فريــق العامليــن لمزيــد مــن ترســيخ 

نهجنــا المتمركــز علــى العمــالء، وتطويــر قدراتنــا فــي التواصــل عبــر سلســلة مــن الخدمــات اإللكترونيــة مثــل 

حلــول المحفظــة اإللكترونيــة وتواجــد إعالمــي اجتماعــي مرمــوق. 

وكطــرف فــي التــزام مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو لتحســين األثــر البيئــي، تعهــد بنــك اإلســكندرية بمكافحــة 

التغيــر المناخــي بالبــدء فــي فعاليــات وتحــركات مــن أجــل الحيــاد الكربونــي فــي مركــزه الرئيســي وفــروع 

ــا فــي  ــة فــي عضويتن ــادئ الدولي ــر واإلرشــادات والمب ــا بالمعايي ــارة فــي 2017. هــذا وتنعكــس التزاماتن مخت

شــبكة االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة )منــذ 2014( ومبــادئ التعــادل Equator Principles )منــذ 2012(. 

كذلــك يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى تماشــينا مــع خطــة مصــر 2030، وكذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة 
لألمــم المتحــدة التــي تبنتهــا مجموعتنــا وأصبحــت متضمنــة فــي خطــة عملنــا. 1

يعكــس تقريــر االســتدامة التزامنــا بالتجــارة واألعمــال المســؤولة والشــفافة واألخالقيــة والتوافقيــة. وإنــي 

ألدعوكــم لالطــالع علــى هــذا التقريــر واإللمــام بمزيــد مــن الملعومــات حــول الطــرق التــي حققــت بهــا 

شــراكاتنا االســتراتيجية وجهــود مشــاركة أصحــاب المصلحــة آثــاًرا اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة إيجابيــة.  

شكًرا لكم

دانتي كامبيوني

المديــر التنفيــذي والعضو المنتدب

وتعكــس جهودنــا لزيــادة تغطيــة التمويــل الصغيــر التزامنــا بالخدمــة 
المصرييــن.  المالــي مــن  للقطــاع األكثــر حاجــة للشــمول  المســؤولة 
وتأتــي هــذه الجهــود تماشــًيا مــع الميثــاق األخالقــي لبنــك اإلســكندرية، 
الــذي حدثنــاه مؤخــًرا ليتوافــق مــع إرشــادات مجموعــة إنيســتا ســانباولو 
إلــى  لالســتدامة فيمــا يتعلــق بالشــمول المالــي وإمكانيــة الوصــول 
فــي  والمشــاركة  الوطنــي،  القتصــاد  تدعيــم  جانــب  إلــى  الئتمــان، 
الســتثمارات الجتماعيــة الســتراتيجية. ومــن ثــم، فقــد أحجــم بنــك 
المالــي  اإلقــراض  منتجــات  فوائــد  معــدلت  رفــع  عــن  اإلســكندرية 
الصغيــر فــي أثنــاء الدورتيــن األخيرتيــن مــن زيــادات المعــدلت الرســمية 

 .)Bps( بإجمالــي 400 نقطــة أساســية

رسالة المدير التنفيذي والعضو المنتدب 1
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أوًل: حول التقرير2

يســتند هذا التقرير إلى إرشــادات الجيل الرابع من المبادرة العالمية إلعداد 
التقاريــر. ويقــوم مضمونــه على المشــاورات والمقابالت التي انعقدت مع 

أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، فضاًل عن التقاريــر الداخلية وأنظمة الرصد، 
وكذلــك البيانــات المدققــة. ويغطي التقرير مؤشــرات جوهرية فيما يتعلق 

بأنشــطتنا، وذلك حســب متطلبات مجالت اإلفصاح ‘الجوهرية’ ضمن 
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر، وكذلك الرؤى التــي تحصلنا عليها من 
أصحــاب المصلحــة. تجــدون عالمــات اإلفصاح )ex. G4-1( متضمنة في 

الهوامش على طول متن التقرير لتيســير اســتخدام مؤشــر محتوى مبادرة إعداد 
التقاريــر العالميــة الخــاص بـــ »التوافق – الجوهــر« في نهاية التقرير.  

لمزيــد مــن المعلومات حــول التقرير، نرجو االتصال: 
مكتب المســؤولية االجتماعية للشــركات والتنمية المســتدامة 

)CSR Team )CSR.Team@alexbank.com :فريــق العامليــن بالمكتب
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أ . أبعاد وحدود األهمية النســبية

األداء االقتصادي

التواجد في السوق

آثار اقتصادية غير مباشرة

ممارسات الشراء

مواد

طاقة

مياه

تنّوع حيوي

انبعاثات

نفايات سائلة وصلبة

منتجات وخدمات

االلتزام

النقل

زّي العمل

المساعدة البيئية للموردين

آليات التظلم البيئي

التوظيف

عالقات العمالة/اإلدارة

الصحة والسالمة المهنية

تدريب وتعليم

التنّوع والفرص المتكافئة

األجور المتكافئة بين الرجال والنساء

تقييم المورد على ممارسات العمل

آليات التظلم من ممارسات العمل

استثمار

عدم التمييز

حرية التنظيم والتفاوض الجماعي

عمالة األطفال

عمالة قسرية أو إجبارية

الممارسات األمنية

حقوق األصليين

تقييم

تقييم حقوق اإلنسان عند الموردين

آليات التظلم فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

مجتمعات محلية

محاربة الفساد

سياسة عامة

سلوكيات ضد المنافسة

االلتزام

تقييم الموردين فيما يتعلق باآلثار الواقعة على المجتمع

آليات التظلم فيما يتعلق باآلثار على المجتمع

صحة وسالمة العميل

تمييز ووصف المنتجات والخدمات

اتصاالت التسويق

خصوصية العمالء

االلتزام

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

-

خارجي

-

-

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي

داخلي

داخلي

داخلي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي

-

-

داخلي/خارجي

داخلي/خارجي 

اقتصادي

بيئي

ممارســات  اجتماعــي: 

والعمــل  العمــال 

ئــق لال ا

حقــوق  اجتماعــي: 

ن نســا إ

اجتماعي:

المجتمع

اجتماعــي: المســؤولية 

عــن المنتــج

حدود الجانبالجوانبنوعية األداء أهمية الجانب

لتحديد مجال هذا التقرير، أجرينا مشاورة مع أصحاب المصلحة 
باختالفهم لتجميع رؤاهم الرئيسية حول المجاالت ذات 

األهمية. وقد استكملنا رؤى أصحاب المصلحة بجوانب إعداد  
التقرير من إرشادات الجيل الرابع من المبادرة العالمية إلعداد 

التقرير )سنشير إليها في بعض أجزاء النسخة العربية، ال سيما 
في الهوامش باختصارها اإلنجليزي الـ GRI(. وذلك فضاًل عن 

ملحق قطاع الخدمات المالية، وهي جميًعا ذات أهمية شديدة 
لقطاع الخدمات المالية في مصر، وكذلك ألولويات إنتيزا سان 

باولو، وإلدراتنا العليا أيًضا.  

الجدول التالي يعرض تفاصيل جوانب الـ GRI وأهميتها النسبية 
لبنك اإلسكندرية. وهو مكمل للجدول المختصر الذي يشمل 

كل أهمية نسبية وكل حدود وأبعاد للجوانب المهمة.

مفتاح مؤشرات األهمية:
 هذه العالمة تشير إلى المؤشر الذي ل يمثل أهمية لبنك اإلسكندرية.

 تشير إلى المؤشر ذي األهمية لبنك اإلسكندرية.

مؤشرات الحدود:
‘داخلي’ – وهي تشير أن الجانب له آثار تحدث داخل بنك اإلسكندرية.

‘خارجي’ – تشير أن الجانب له آثار تحدث خارج بنك اإلسكندرية. 
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بنــك اإلســكندرية هــو أحــد البنــوك الخاصــة الرائــدة فــي مصــر، يتميــز 
بأنــه أحــد أكبــر شــبكات الفــروع فــي البــالد. تأســس عــام 1957، 
وأصبحــت إنتيــزا ســان باولــو أهــم أصحــاب المصلحــة الرئيســين لــه 
فــي 2007. تتألــف أســرة البنــك مــن 4.700 موظًفا/موظفــة يقفــون 
بفخــر علــى خدمــة مــا يربــو إلــى مليــون ونصــف المليــون عميــل عبــر 
172 فرًعــا منتشــرين فــي جميــع محافظــات مصــر. وتســعى محفظــة 
عمــل البنــك إلــى تلبيــة طلبــات وخدمــات فئــات العمــالء المدرجيــن 
أســفل الفقــرة، والمقســمة جغرافًيــا عبــر المناطــق التاليــة: القاهــرة، 

‘الدلتــا، اإلســكندرية، ســيناء، صعيــد مصــر.
  

تضيــف  وخدماتنــا  منتجاتنــا  أن  ســبيل ضمــان  فــي  دوًمــا  نعمــل 
قيمــة لعمالئنــا، وأنهــا تســتند إلــى مبــادئ الســتدامة القتصاديــة 
والجتماعيــة والبيئيــة. وفــي ســعينا لتعزيــز الشــمولية عبــر عملياتنــا 
ــرة  ــادة مشــاريعنا الصغي ــى زي ــا فــي 2017 عل ــد ركزن ــة، فق الجوهري
والمتوســطة وتجــارة التجزئــة، محققيــن فــي هــذا طفــرة واضحــة فــي 
ربحنــا الصافــي. وقــد تكللــت جهودنــا فــي خدمــة المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة فــي مصــر بإحرازنــا لقــب ‘البنــك األفضــل فــي الشــرق 
 Middle East‘s Best األوســط للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
 EUROMONEY مــن مؤسســة يورومانــي “ Bank for SMEs

للســنة الثانيــة علــى التوالــي. 

ثانًيا: من نحن 2
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ينتشر بنك اإلسكندرية في ربوع مصر عبر 
172 فرًعا مقسمة على ثماني مناطق.

اإلسكندرية: 
إسكندرية

مطروح

شمال الصعيد:
المنيا

بني سويف
الفيوم
أسيوط

جنوب القاهرة:
القاهرة 

جيزة
منوفية

جنوب الصعيد:
أسوان

قنا
األقصر
سوهاج

غرب الدلتا:
كفر الشيخ

البحيرة
الغربية

المنوفية

القنال:
شمال سيناء

دمياط
اإلسماعيلية

بور سعيد
جنوب سينا
البحر األحمر

السويس

الدلتا:
دقهلية
قليوبية
شرقية

شمال القاهرة:
القاهرة 
الشرقية

تعتبــر شــبكة فــروع بنــك اإلســكندرية المتســعة قنــاة مهمة تربطنــا بعمالئنا 
فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة. إذ كان ســعينا فــي رحلــة تطويــر شــبكة الفــروع 
هــو تحقيــق عمليــات تجــارة مســتدامة، واليــوم تــرون بنــك اإلســكندرية 
منتشــًرا فــي ربــوع مصــر عبــر شــبكة متراميــة األطــراف قوامهــا 172 فرًعــا. 

تامر عبد الفتاح
رئيس مكتب تطوير شــبكة الفروع
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إجمالي الزيادة في صافي الربح

التجزئة

إجمالي الزيادة في صافي الربح
 %61.7

إجمالي الزيادة في صافي الربح
%59.9

إجمالي الزيادة في صافي الربح
%88.92

أفراد

أعمال صغيرة

تمويل متناه الصغر
: النخفاض في صافي الربح

%1.28

%84

2. 3 األهداف 
الستراتيجية

2. 2 قيمنا 2. 1 رسالتنا
والماليــة لعمالئنــا  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  جــودة  أعلــى  توفيــر 
التــي نعمــل  وتفعيــل طــرق تعزيــز التنميــة فــي جميــع المجــاالت 
فيهــا، مــع التركيــز علــى النتائــج المســتدامة وخلــق عمليــة تقــوم 

علــى الثقــة وتنبثــق مــن رضــا العمــالء وأصحــاب المصلحــة.

اشــتملت األهداف الســتراتيجية لعام 2017 على: 1
•زيادة االنتشــار في الســوق عبر الوصول إلى المناطق المهمشــة 

والمنتجــات والخدمــات الرقمية بهدف تســهيل إمكانية الوصول.
•تقديــم الخدمــات المصرفيــة لمن ال يملكون حســابات بنكية، 

وذلــك بالعمــل على تحقيق الشــمولية الماليــة لجميع القطاعات 
ودمج القطاع الالرســمي. 

•االنتقال من المســؤولية االجتماعية للشــركات )CSR( إلى خلق 
القيمــة المشــتركة )CSV( وذلــك عبر رفع قيمــة أعمالنا الجوهرية 

لخلق أثر مســتدام.
•إضفــاء الطابــع الرســمي علــى نظام إدارة مخاطر أكثر قوة 

لالســتثمار في تكلفة المخالفات تجنًبا للخســائر، وهو ما ســيعطي 
نظــام أكثــر كفاءة وأماًنا وبيئة ممارســة األعمال. 

يتبنــى بنــك اإلســكندرية ميثــاق األخــالق لمجموعــة إنتيزا ســان 
باولــو، التــي تشــكل »ميثــاق للعالقــات« بيــن البنــك وأصحــاب 
المصلحــة. ومــن ثــم تقــوم عملياتنــا واســتراتيجية النمــو لدينــا 

علــى القيــم التاليــة:

النزاهة

التفوق

الشفافية

الحترام

التكافؤ

قيم الفرد

مسؤولية استخدام 
الموارد

مشاريع صغيرة ومتوسطة

الزيادة في إجمالي صافي الربح في المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

%52

إجمالي الزيادة في صافي الربح:
%7.4

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والخدمات المصرفية للشركات

إجمالي الزيادة في صافي الربح 
%27.6

خدمات مصرفية للشركات
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ثالًثا: مراجعة ما 
تم طوال السنة2
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NII

باألرقــام ــا  1 نمون  .3OI2017 طفرة
واضحة

ــك اإلســكندرية فيمــا  ــام 2017 طفــرة واضحــة فــي مســيرة بن ــل ع يمث
يتعلــق بعملياتنــا فــي الســوق المصــري. فقــد وســعنا عملياتنــا بنجــاح 
العوائــد، وتحــول دال فــي تركيبــة  لتحقيــق نمــو غيــر مســبوق فــي 
قاعــدة العمــاء لدينــا، فضــًا عــن نمــو اســتثنائي فــي متوســط العائــد 
لــكل عميــل ARPC، وإدخــال الرقابــة اإللكترونيــة للخســائر، وآليــات 
ــم يكــن مــن الممكــن تحقيــق هــذه التحــوالت لــوال  إدارة المخاطــر. ول
فريــق إدارة البنــك المتفانييــن فــي عملهــم، والذيــن تولــوا إنجــاز خطــة 
أعمــال مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو الرباعيــة بتوجــه واضــح نحــو الســوق، 

ــد مــع إطــاق خطــة أعمــال 2018- 2021. ــار جدي وكذلــك وضــع معي
كان أداؤنــا المالــي لعــام 2017 اســتثنائًيا مقارنــة بنظرائنــا، ممــا أتــاح لنــا 
أن نكــون أحــد أفضــل البنــوك فيمــا يتعلــق بقاعــدة العائــد، وأكبــر بنــك 

فــي القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــاء.

 %56 قوامــه  جــريء  بمعــدل  التشــغيلي  دخلنــا  ينمــو 
ــي  ــي ف ــا المال ــإن اجتهادن ــك، ف ــن ذل ســنوًيا. فضــاًل ع
مــن  المخاطــر مكننــا  وإدارة  التكاليــف  رقابــة  مجالــي 
تحقيــق رقــم قياســي فــي نمــو صافــي األربــاح بنســبة 

84% فــي 2017.

ــا نمــًوا فــي دخــل الفوائــد الصافــي )NII( بنســبة  حققن
42%؛ ونمــت الرســوم والعمــوالت بنســبة 29%، بينمــا 
تراجعــت نســبة التكاليــف – إلــى – الدخــل بمعــدل غيــر 

مســبوق %31.85. 

الدخل التشغيلي

دخل الفوائد الصافي

3,329,024
جنيه

جنيه

3,669,211

4,861,594

2016

2017

2016

2017

محمد رشدي
رئيس قســم التخطيط والرقابة

اعتقــد أن هنــاك بالفعــل مــا هــو فريــد فيمــا يتعلــق ببيئــة 
العمــل فــي بنــك إســكندرية. فنحــن نعمــل فــي حالــة مــن 
االنســجام تنعكــس فــي تمكيــن بعضنــا البعــض واإليمــان 
بإمكاناتنــا. وهــذه الــروح مــن الزمالــة والتعــاون هــي القــوة 
المحركــة الحقيقيــة وراء أدائنــا الجماعــي وهــي جوهــر بنــك 

اإلسكندرية. 

5,721,926

 .)EAS Terms( جميــع البيانــات مقدمــة وفــق معيار المحاســبة المصرية  

جنيه

جنيه
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هامش 
التشغيل

الرسوم
 والعمولت

صافي األرباح 

أبرز المالمح المالية
2017 المقاييس المالية الرئيسية )النمو السنوي(

%56
80

%

60

40

20

%46

صافي 
ايرادات 
الفوائد

%29

%84

كان وراء عامنــا االســتثنائي أيًضــا نمــًوا غيــر مســبوق فــي الدخــل مــن أقســام األعمال الرئيســية. 
فقد أحرزت أقســام التجزئة والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة والخدمات المصرفية للشــركات 
61.7% و27.6% علــى التوالــي مــن مكاســب الدخــل الصافــي. وليــس مــن المســتغرب أن هــذه 
النتائــج شــجعت المســتثمرين بقــوة مــع زيــادة فــي العائــد علــى متوســط حقــوق الملكيــة 
)ROAE( الــذي وصــل 35.22% )مرتفًعــا عمــا كان مــن قبــل 26.35( والعائــد علــى متوســط 
األصــول )ROAA( )قبــل توزيــع األربــاح( وصلــت 3.87% )بعــد أن كانــت 2.89%(. كذلــك تعــززت 
نســبة كفايــة رأس المــال، لتصــل إلــى 18.88% )بعــد أن كانــت 12.45%(. ونمــا إجمالــي العوائــد 

بنســبة 23%، ليصــل إلــى 63.5 مليــار )3 مليــار يــورو( بينمــا زاد صافــي القــروض بنســبة %7. 

تحسين عوائد المستثمر وتعزيز قاعدة 
رأس المال 

الماليــة  النتائــج  تخبرنــا  الــذي  الوقــت  فــي 
ــز أداء جــريء، فــإن احــدى النقــاط  قصــة تعزي
هــي   2017 مــن  بهــا  خرجنــا  التــي  الرئيســية 
ودائعنــا،  لقاعــدة  الدقيقــة  الهيكلــة  إعــادة 
ا فــي موقــع يؤهلنــا  والتــي تضعنــا اســتراتيجيًّ
لتحقيــق أربــاح مســتقبلية مســتدامة. وقــد 
شــملت جهــود إعــادة الهيكلــة نقــل أغلبيــة 
مصروفــات الفوائــد إلــى ودائــع بــدون فوائــد 
يســمح  ممــا  متغيــرة،  فائــدة  معــدالت  أو 
ــة بنــك  اإلســكندرية ضــد االنخفــاض  بتغطي
الفائــدة، ممــا  فــي معــدل  المتوقــع  الحــاد 
يضمــن قاعــدة ودائــع مرنــة ومربحــة للبنــاء 
لنــا  القادمــة، ويتيــح  الســنوات  عليهــا فــي 
فــي الوقــت نفســه تقديــم خدمــات عمــالء 
التجزئــة بصــورة مســؤولة فــي المقــام األول 
فــي الســوق، والوصــول إلــى قــروض التجزئــة 
بمعــدالت متغيــرة، منتفعــة تماًمــا اآلن مــن 

ســيناريو معــدل الفائــدة الهابــط. 

أرصدة بدون فوائد

قاعدة الودائع
تكوين

%74

%12

%14

العائد على 
متوسط االصول

العائد على 
متوسط حقوق 

الملكية

كفاية رأس المال

%2.89

%12.45

%26.35

%3.87

%18.88

%35.22

2016 FY

2017 FY

أرصدة ذات فائدة متغيرة

أرصدة ذات فائدة ثابتة



25 24

م المســتدا لنمــو  ا عــام مــن   2  .3

أنجزنــا نمــًوا دااًل عبــر سلســلة مــن قطاعــات األعمــال، ممــا أتــاح 
ــا ومــن ثــم أكثــر اســتدامة. وقــد  لنــا ضمــان قاعــدة عمــالء أكثــر تنوًع
تضمــن هــذا 43% فــي ودائــع القطاعــات الثريــة، بلغــت 22.47 مليــار 
جنيــه )1.26 مليــار يــورو(، و63% نمــًوا فــي ودائــع البنــوك الخاصــة، 
التــي بلغــت 12.4 مليــار جنيــه )574 مليــون يــورو(. والحقيبتــان مًعــا 
يشــكالن فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن 66% مــن إجمالــي حقائــب 

ودائعنــا. 

وقــد تحقــق هــذا النمــو عبــر إعــادة تنظيــم وتجديــد كال المقترحيــن 
فــي 2017 لتأميــن نمــوذج خدمــات متطــور وشــامل. ويشــمل هــذا 
النمــوذج الجديــد فوائــد نمــط الحيــاة الرائــدة فــي الســوق، مثــل خدمــة 
اســتقبال وإرشــاد عالميــة، ومنتجــات مخصصــة ألغــراض بعينهــا، 
وممارســات إدارة عالقــات علــى مســتوى عالمــي. وقــد أدت هــذه 
التعزيــزات إلــى نمــو مقــداره 90% فــي قروضنــا، و80% فــي النمــو 
الســنوي فيمــا يتعلــق بالقطاعــات المصرفيــة الثريــة والخاصــة؛ وهــو 

ــر مــن 35% مــن إجمالــي قــروض التجزئــة.  مــا يشــكل بــدوره أكث

 Cross Sell Ratio فضــاًل عــن ذلــك، ارتفعــت نســبة البيــع العابــر

 3X 1.8 إلــىX أي عــدد المنتجــات التــي أجراهــا عميــل واحــد( مــن(
وذلــك فــي بدايــة إطــالق المقترحــات الجديــدة. وتعمــل المقترحــات 
المحــركات  بوصفهــا  والخــاص  الغنــي  القطاعيــن  فــي  المصرفيــة 
 New to Bank الرئيســية لمشــروع كل مــا هــو جديــد لعمــالء البنــك
Clientele. وقــد ارتفعــت قاعــدة العمــالء األثريــاء بنســبة 35%، فيمــا 

ــة الخاصــة بنســبة %50. ــات البنكي ــدة عمــالء القطاع ارتفعــت قاع

حققنــا أيًضــا مزيــًدا مــن التميــز بتوقيــع اتفــاق بــارز مــع نــادي ليفربــول 
إلــى عمــالء الشــركات  لكــرة القــدم فــي أكتوبــر 2017، لالنضمــام 
والبطــل  العالــم  أنديــة  أكبــر  مــن  واحــد  مــع  الخاصــة  والبطاقــات 
المصــري أفضــل العــب فــي الــدوري اإلنجليــزي محمــد صــالح. ومــن 
ثــم تعتبــر بطاقــة ائتمــان نــادي ليفربــول المنتــج االئتمانــي األكثــر 
تطــوًرا فــي الســوق المصــري بمــا يعرضــه مــن 3X نقــاط مكافــأة، 
وإمكانيــة وصــول إلــى 850 مــن صــاالت المطــارات العالميــة، مــع 
حمايــة كاملــة للمشــتريات والصــرف النقــدي فــي حالــة الطــوارئ 
إذا فقــدت البطاقــة. وســوف يشــمل هــذا المنتــج إطــالق خمــس 
بطاقــات قطاعيــة تســتهدف عمــالء المعامــالت البنكيــة فــي القطــاع 

الخــاص وذلــك بصــورة شــاملة وصــواًل إلــى العمــالء الشــباب.

بحكــم موقعــه الريــادي فــي المؤسســات الماليــة والتحويــالت، كان لفريــق 
ــة الفضــل فــي إعطائــي فرصــة المشــاركة فــي الجهــود  المعامــالت البنكي
الجماعيــة التــي تمــت لتعظيــم القيمــة التــي صنعت من أجــل جميع أصحاب 
المصلحــة، ال عبــر المســارات الداخليــة فحســب لتعزيــز وتنــوع الســيولة 
فــي العمــالت األجنبيــة، بــل أيًضــا لتوســع المقــاوالت مــع عمالئنــا عبــر 
توفيــر سلســلة مــن المســاعدة الفنيــة. وقــد جــاء تصميــم المســاعدة الفنيــة 
وتطويرهــا مــن قبــل أعلــى المؤسســات البنكيــة بهــدف اســمى هــو تحقيــق 

بنــك اإلســكندرية تعــاون قطاعــي عرضــي. 

احد الفنانين يعمل على الخشب النتاج قطعة ارابيسك

خيمة ابداع من مصر خالل المعرض الدولي للحرف اليدوية

منة النحاس
رئيــس فريــق  المؤسســات المالية والتمويل التجاري 

http://www.youtube.com/watch?v=0pKH24pli6Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0pKH24pli6Y&feature=youtu.be
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ودعــم  إقــراض  مجــال  فــي  ريادتنــا  عززنــا  ســبق،  مــا  مــع  بالتــوازي 

مــن  سلســلة  بإدخــال  وذلــك  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات 

تــم  التــي  التغيــرات  بيــن  ومــن  الجديــدة.  والمنتجــات  الممارســات 

إدخالهــا، نظــام قائــم علــى القواعــد يخفــض مــن إجــراءات اإلقــراض 

مــن 12 اســبوًعا إلــى ثالثــة أيــام، فضــاًل عــن أربعــة منتجــات أعمــال 

صغيــرة بمقــدار محــدد ســلًفا، وشــروط مرتبطــة بالمضمــون والحــدود 

إلــى  إضافــة  والمالبســات،  والشــروط  والتوثيــق  النظــام  وقياســات 

الرقابــة والعمليــات. ونتيجــة ذلــك، نمــت قــروض وودائــع األعمــال 

الصغيــرة لدينــا بنســبة 66.5%، و32.7% علــى التوالــي. كذلــك نمــت 

قاعــدة عمــالء قطــاع األعمــال الصغيــرة بنســبة تفــوق %20. 

الصغيــرة  المشــروعات  أعمــال  ســفر  جــواز  جــاء  آخــر،  صعيــد  علــى 

تحقيــق  مــن  ليمكننــا   SME Business Passport والمتوســطة 

مزيــد مــن النمــو الــدال. وهــو عبــارة عــن حزمــة خدمــات رقميــة للقيمــة 

المضافــة يتيــح ألصحــاب المشــاريع بنــاء موقعهــم اإلكترونــي الخــاص 

ــى مجموعــة أدوات المشــروعات  ــا مــن دون رســوم، والدخــول إل مجاًن

الصغيــرة والمتوســطة SME Toolkit وبنــك المعرفــة الرقميــة، وإدارة 

ــع  ــى جمي ــى خصــم قــدره 25%  عل ــة، والحصــول عل معامالتهــم المالي

فواتيــر هواتفهــم المحمولــة التابعــة للشــركة. وقــد أثمــر هــذا مــا يزيــد 

ــي مــن إطــالق الفكــرة.  ــل فــي األســبوعين األول والثان عــن 2000 عمي

وقــد نمــت المشــاريع المتوســطة بمعــدل مشــابهة؛ حيــث ســجلت 

ــون  ــرض المنظمــون الُقطري ــد ع ــروض. وق ــي نمــو الق 55% فــي صاف

والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  أعمــال  ســفر  جــواز  مشــروع 

بوصفــه نموذًجــا للطريقــة التــي يمكــن أن تعــزز بهــا البنــوك النظــام 

البيئــي الوطنــي لريــادة األعمــال. 

للمشــاريع  القــروض  اتفاقيــات  مــن  سلســلة  أيًضــا  وقعنــا  وقــد 

تشــمل: رئيســية،  فاعلــة  جهــات  مــع  والمتوســطة  الصغيــرة 

ــة IFC بقيمــة 100  ــة الدولي ــة قــرض مــع المؤسســة المالي  اتفاقي

ــون دوالر أمريكــي. ملي

 )EBRD( اتفاقيــة قــرض مــع البنــك األوربــي لإلعمــار والتنميــة 

بقيمــة 20 مليــون دوالر، مقرونــة بحزمــة للدعــم الفنــي تســتهدف 

ــة اإلقــراض  ــا فــي عملي ــاء قدرتن ــة للعمــالء، وبن ــز الثقافــة المالي تعزي

ضمــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. 

 اتفاقيــة قــرض مــع ســند Sanad ، للمشــاريع المتناهيــة الصغيــر 

والصغيــرة والمتوســطة بقيمــة 30 مليــون دوالر

 Green اتفاقيــة مبــادرة مــع تســهيالت تمويــل االقتصــاد األخضــر 

Economy Financing Facility )GEFF( تشــمل اتفاقيــة بقيمــة 

30 مليــون دوالر لتعزيــز الكفــاءة فــي مجــال الطاقــة. 

وانطالًقــا مــن إيماننــا الراســخ بأهميــة الجمــع بيــن منتجــات وخدمــات 

الشــامل،  الفنــي  الدعــم  وبيــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 

وقعنــا اتفاقــات شــراكة مختلفــة مــع الجهــات الرئيســية فــي مجــال 

دعــم ريــادة األعمــال، ضمــوا كل مــن: 

)ITIDA( جمعيــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومات  

 )IDA( جمعيــة التنميــة الصناعية 

)CGC( شــركة ضمان االئتمان 

ــرة  ــم المشــاريع الصغي ــة، للمســاعدة فــي تعمي  البورصــة المصري

والمتوســطة بتوفيــر خدمــات استشــارية وتعييــن للمشــاريع الصغيــرة 

.NileEX والمتوســطة علــى نايــل إكــس

 اتفاقيــة لعــدة ســنوات مــع مؤسســة تنميــة كابيتــال فينشــرز (

تنميــة للمشــاريع الرأســمالية( TCV المتخصصــة باألســهم الخاصــة، 

بهــدف اســتدامة نمــو الشــركات المصريــة المتوســطة والمشــاريع 

النمــو  ســريعة  المشــاريع  تمكيــن  عبــر  وذلــك  عموًمــا  المتوســطة 

مــن الوصــول إلــى تمويــالت األســهم الخاصــة وتعزيــز قاعــدة رأس 

المــال الخاصــة بهــا. وبمقتضــى هــذا البروتوكــول الموقــع يتحــول كل 

مــن بنــك اإلســكندرية وتنميــة كابيتــال فينشــرز إلــى مــوردي الحلــول 

ــم  ــة فــي مصــدر واحــد مــن أجــل المشــاريع الســاعية لتعظي المتكامل

هيكلهــا المالــي.

واحــدة مــن قصص نجاحنا فــي التمويل الصغير.

يورومونــي  مؤسســة  منحــت   ، لجهودنــا ا  »تقديــًر
أفضــل  لقــب  ية  اإلســكندر بنــك   EUROMONEY
فــي  لمتوســطة  وا الصغيــرة  يع  ر للمشــا بنــك 

 .»2016 و  2015 مــي  عا فــي  األوســط  لشــرق  ا

ــك اإلســكندرية مــع المشــاريع  ــرة بن ــاًل فــي خب »شــهد عــام 2017 تحــواًل هائ
المتوســطة. وقــد تميــزت عروضنــا فــي هــذا المجــال بالجــرأة واالنتشــار فــي 
جميــع أنحــاء الدولــة وكان تركيزنــا علــى الصعيــد تحدًيــا كبيــًرا لكنــه أفــاد وأتــى 

بنتائــج هائلــة«.

عمرو خالد
رئيس مكتب المشــاريع المتوســطة

واحــدة مــن قصص نجاحنا فــي التمويل الصغير.

فــي  لنمــو  ا لتحقيــق  شــاملة  جهــود   3  .3
لمتوســطة وا الصغيــرة  لمشــروعات  ا
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حققنــا أيًضــا إعــادة تنظيــم لمقومــات قوتنــا االجتماعيــة والتجاريــة فــي 2017 عبــر قطع شــوًطا 
جديــًدا فــي مبــادرة إبــداع مــن مصــر. حيــث تســتهدف هــذه المبــادرة التــي صممــت علــى 
أســاس مبــادئ مــن خلــق القيــم المشــتركة، تمكيــن منتجــي الحــرف التقليديــة والمصمميــن 
مــن الشــباب بــأدوات وأطــر إنتــاج لمنتجــات علــى مســتوى عالمــي، وتســويقها أيًضــا تســويًقا 

عالميــًا.

ــن  ــادرة مــن أجــل تمكي ــى المب ــة إل وقــد أضــاف بنــك اإلســكندرية هــذا العــام عناصــر جوهري
صناعــة الحــرف المحليــة مــن التواصــل مــع األســواق العالميــة واالندمــاج فيهــا. ومــن بيــن 
ــل خدمــات شــراء  ــة مث ــن مــن منتجــات مالي ــن والمصممي هــذه العناصــر، مــا نوفــره للفناني
نقــاط البيــع Point of Sales )PoS( وخدمــات اإلحــراز علــى اإلنترنــت، وتدريبــات علــى تطويــر 
Souq. المنتــج، وخدمــات استشــارية فــي التســويق والتعبئــة، وعلــى متجــر ســوق دون كــوم
com علــى اإلنترنــت الــذي يعــد مــن منابــر التســويق التجــاري الرائــدة. كذلــك نعمــل عــن كثــب 
مــع مجموعــة مــن المنتجيــن المتفرديــن فــي ســبيل الحصــول علــى شــهادات التجــارة العادلــة 
الدوليــة InternationalFairTrade Certifications، التــي ســتمكن هــؤالء المنتجيــن مــن 
تصديــر منتجاتهــم إلــى األســواق األجنبيــة. وقــد أثــرت مبــادرة إبــداع مــن مصــر حتــى اليــوم 

فــي أكثــر مــن 4000 فنــان علــى مســتوى 15 محافظــة مصريــة. 

لقيمــة  ا خلــق   – مجتمعيــة  رات  اســتثما  5 جــزًءا 3.  المبيعــات  مندوبــو  يعتبــر 
المتواصــل  نمونــا  مــن  حيوًيــا 
ونحــن  عمالئنــا.  أمــام  وااللتــزام 
مــن  بأننــا ســاعدنا آالف  فخــورون 
عــروض  تحقيــق  فــي  الفنانيــن 
علــى  نوعهــا  مــن  فريــدة  منتجــات 
ــج  ــع والتروي ــا وممارســة البي عمالئن
قــدر  بأكبــر  اإلنترنــت  شــبكة  علــى 
البســاطة والسالســة  ممكــن مــن 
الصغيــرة  المشــروعات  أجــل  مــن 
والمتوســطة المحليــة. ومــع نمونــا، 
نظــل ملتزميــن بتعزيــز روح العمــل 
والنظــام  األعمــال  وريــادة  الحــر 
المشــروعات  هــذه  لمثــل  البيئــي 

مصــر.  فــي 

عمر الصاحي
مدير عام ســوق دوت كوم

دانتــي كامبيونــي، المديــر التنفيــذي لبنــك االسكندريةواالســتاذ هشــام الجــزار، نائــب رئيــس 

المجلــس المصــري التصديــري للحــرف اليدويــة اثنــاء التوقيــع علــى بروتوكــول التعــاون

فــي 2017 أحرزنــا مرتبــة مرموقــة أخــرى عندمــا أصبحنــا أكبــر بنــك فــي الســوق المصــري فيمــا يتعلــق 
ــوم 3.6 مليــون شــخص،  ــا الي ــن لدين بمتابعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي. حيــث تصــل قاعــدة المعجبي
بزيــادة فاقــت 150% فــي 2017، مــع احتــالل المرتبــة األولــى أيًضــا فيمــا يتعلــق بالنمــو المطلــق فــي عــدد 
ــا إلــى  المعجبيــن فــي مجــال الصناعــة المصرفيــة فــي مصــر. أمــا علــى المســتوى العالمــي، فقــد ارتقين
المركــز الثامــن ألكبــر البنــوك فيمــا يتعلــق بمتابعــي فيســبوك بنهايــة 2017. كذلــك تمكــن بنك اإلســكندرية 
ــر الطفــرات المتصاعــدة بــال توقــف علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وذلــك  مــن إدارة واحــدة مــن أكب
بإطــالق سلســلة »اســأل الخبيــر! ASK THE EXPERT » وهــي عبــارة عــن سلســلة مــن 8 حلقــات علــى 
ــد  ــة. وق ــة وجذاب ــة طريف ــي بطريق ــم المال ــى التعلي ــز عل ــات ترك ــي حلق ــة مــن ثمان ــت مكون شــبكة اإلنترن
جــذب العــرض أكثــر مــن 15 مليــون مشــاهدة حتــى صــدور هــذا التقريــر. وقــد ســجلت هــذه اإلنجــازات فــي 
كفــاءة ريــادة الســوق فيمــا يتعلــق بمصروفــات التســويق، حيــث ســجلت أقــل إنفــاق تســويقي علــى نســبة 

اإليــرادات وذلــك باســتخدام 0.42 % مــن مصرفــات التســويق مقابــل اإليــرادات المحــرزة فحســب.

نموذجــي تحــول   – لرقميــة  ا لتوعيــة  ا  3 .4

”Ask the Expert“

http://www.youtube.com/watch?v=t9W0dEunuII&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t9W0dEunuII&feature=youtu.be
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رابًعا: فلسفتنا
في االستدامة

المســتدامة  التنميــة  أطــر  مــع  تماشــًيا 
إلدارة  طريــق  خارطــة  وضعنــا  الوطنيــة، 
القيــم  وخلــق  الماليــة،  الشــمولية 
المشــتركة، واألداء الــذي يتميــز بالشــفافية 
هدفنــا  ويظــل   .2017 العــام  مــدار  علــى 
أصحــاب  مــع  مؤثــرة  شــراكات  خلــق  هــو 
المصلحــة تــؤدي إلــى خلــق قيمــة اجتماعيــة 
ومــن  االقتصاديــة.  القيمــة  مــع  متزامنــة 
ــق قيمــة مشــتركة )CSV( هــي  ــإن خل ــم ف ث
ــا المســؤول  جوهــر فلســفتنا ويديرهــا مكتبن
للشــركات  االجتماعيــة  »المســؤولية  عــن 

المســتدامة«. والتنميــة 

ونحن من خالل خارطة الطريق واستراتيجيتنا 
إنمــا نســتفيد مــن كل مجموعــات أصحــاب 
ــزا ســان  المصلحــة، مــن بينهــم األفــراد )إنتي
باولــو جــروب 70.25%، الحكومــة المصريــة 
20%، ومؤسســة التمويــل الدوليــة %9.75(، 
فــي  والشــركاء  والعمــالء،  والعامليــن، 
األعمــال، والمجتمعــات المحيطــة. ومــن ثــم 
ــا فــي ســبيل إرســاء طريقــة  ــا نعمــل مًع فإنن
ــادئ  ــى مب ــذ األعمــال تقــوم عل ــدة لتنفي جدي
خلــق قيمــة مشــتركة. وفــي هــذا نــدرك أن 
إنجــاز مثــل هــذه المهمــة لــن يتحقــق إال مــن 
خــالل مشــاركة أصحــاب المصلحــة مشــاركة 
متواصلــة ومؤثــرة. لــذا فــإن خارطــة الطريــق 
إلشــراك  موســعة  اســتراتيجية  تشــمل 
معهــم،  والتواصــل  المصلحــة  أصحــاب 
االســتدامة  تقريــر  إصــدار  ذلــك  متضمًنــا 
 .2017 العــام  عــن  يديكــم  بيــن  الــذي  هــذا 
وفيمــا يلــي ســنعرض تفصيــاًل لجهودنــا فــي 
إشــراك أصحــاب المصلحــة علــى مــدار العــام 

الماضــي. 

اثنيــن مــن الحرفييــن لدينــا نحت مارمــار في قرية القرنة ، األقصر.
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4. 1 أصحاب المصلحة مع بنكنا1

وســائل االعالم االجتماعية

المساهمين

العمالء

الموردين

المنظمين

شركاء المجتمع

الموظفين

سمعية وبصرية
لقطات

داخلي
الوعي

يبيــن الشــكل البيانــي أســفل الفقــرة أصحــاب المصلحــة األساســيين 
مــع بنــك اإلســكندرية، ممــن نتشــارك معهــم على مــدار العام، والذي 
شــاركوا معنــا كجــزء مــن مشــاورة شــاملة مــع أصحــاب المصلحــة 
إلخــراج هــذا التقريــر. وأثنــاء المشــاورة التــي عقــدت خصيًصــا إلصــدار 
لالســتدامة  واســتراتيجيتنا  الطريــق  خارطــة  شــاركنا  التقريــر،  هــذا 
لخصنــا  وقــد  المصلحــة.  أصحــاب  مــن  تعليقــات  علــى  للحصــول 
جميــع الــرؤى التــي قدمهــا أصحــاب المصلحــة فــي الجــدول التالــي.  

وقــد أظهــر جميــع مجموعــات أصحــاب المصلحــة، في أثناء المشــاورة 
مســتوى متوســط مــن الوعــي فيهــا يتعلــق بجهودنــا فــي تحقيــق 
االســتدامة عبــر جميــع عمليــات البنــك. وقــد اشــتملت توصيــات 

ــق برفــع مســتوى الوعــي: أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعل
فــي  لجهودنــا  مخصصــة  االجتماعــي  للتواصــل  صفحــة  خلــق   

االســتدامة؛ تحقيــق 
 إنتــاج لقطات ســمعية مرئيــة لزيادة الوعي بجهودنا، 

بنــك  باســتراتيجية  الداخلييــن  المصلحــة  أصحــاب  وعــي  زيــادة   
اإلســكندرية الشــاملة لتحقيــق االســتدامة وغيرهــا مــن التدخــالت 

المختلفــة.

صحــن فخــار نورة مــن قرية تونس بالفيوم.

التــي  الرئيســية  الــرؤى  يلخــص  التالــي  الجــدول 
قدمتهــا مجموعــات أصحــاب المصلحــة فــي أثنــاء 
المشــاورة التــي عقــدت معهــم إلخــراج هــذا التقريــر:

أ . شــركاء المجتمع 

والمؤسسات 

ب. العمالء وشــركاء 

األعمال

ج. العاملون

اسبوعية، نصف 

شــهرية، شهرية، ربع 

سنوية

اسبوعية، نصف 

شــهرية، شهرية، ربع 

سنوية

اسبوعية، نصف 

شــهرية، شهرية، ربع 

سنوية

بجهــود خلــق  يتعلــق  الوعــي فيمــا  رفــع   -

قيمــة مشــتركة باســتخدام وســائل التواصــل 

االجتماعــي. 

- أفــالم فيديو قصيرة

- مخططــات بيانيــة للمعلومات

- حســابات مســتقلة علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

- خــط جديــد مــن الخدمــات موجــه للعمــالء 

األســايين أو مــن يمثلــون »قاعــدة الهــرم«. 

- نشــر ممارســات مماثلــة مــن خلــق قيمــة 

مشــتركة فــي بنــوك أخــرى. 

معاييــر  اإلســكندرية  بنــك  يتبنــي   -

ــة، إال أن الوعــي الكامــل  وممارســات عالمي

بهــا يختلــف مــن موظــف آلخــر، أو ربمــا ال 

تبنيهــا.  جميعهــم  يســتطيع 

- تعزيــز البنيــة األساســية المكانيــة وكذلــك 

فــي  المعلومــات  بتكنولوجيــا  المرتبطــة 

ذلــك: المؤسســة، متضمًنــا  جميــع 

o التخطيــط المكاني للفروع

o االتصــاالت الداخليــة والبنيــة التحتيــة بيــن 

العامليــن 

فــي  البنــك  فــروع  فــي  الجــودة  معاييــر   o

بهــا.  نعمــل  التــي  المحافظــات  جميــع 

- تفويــض فريــق مركــز االتصــال بإمكانيــة 

التعامــل الفــوري مــع مشــكالت العمــالء.

- العــودة إلــى عقــد اجتماعــات خــارج الموقــع 

تتيــح التفاعــل بيــن العامليــن والمديريــن عبــر 

الوظائــف المختلفة. 

- تطويــر خطــة فعالــة لرفــع الوعــي وزيــادة 

التوعيــة ببرامــج خلــق قيمــة مشــتركة. 

مصــر«  مــن  »إبــداع  قــرض  تخصيــص   -

يشــمل خدمــات خاصــة بقيمــة معــدالت 

لــدى  الوصــول  إمكانيــة  لزيــادة  متميــزة 

الالرســمي. القطــاع 

- مناقشــات مــع البنــك المركــزي المصــري 

بنــوك  مــع  المحتملــة  الشــراكات  حــول 

ــرى.   أخ

التدريــب  لتوفيــر  البنــك  سيســعى   -

العمــالء. رضــا  زيــادة  لضمــان  للعامليــن 

لبنــك  األساســي  الهيــكل  تطويــر  تــم   -

اإلســكندرية لتكــون علــى مســتوى الكفــاءة 

المطلوبــة. والجــودة 

فريــق  تجهيــز  ســيناريوهات  دراســة   -

بهــذه  االتصــال  مركــز  فــي  العامليــن 

اإلمكانيــة مــع ضمــان خصوصيــة العميــل.

- إعــادة عقــد االجتماعــات خــارج الموقــع 

فــي 2018. 

انظــر: خلق قيمة 

مشــتركة عبر استثمارات 

اجتماعية اســتراتيجية.

انظر: إدارة الشــمولية 

عبر  أعمالنا األساســية 

والجوهرية. 

انظر قســم تغذية 

المواهب

انظر قســم تغذية 

المواهب

جهودنااستجابتناالتوصيات المطروحة

1  G4-24, G4-26, G4-27



35 34

بالســتدامة منــا  ا لتز ا  2  .4

 )FEB( اتحــاد البنوك المصرية

أصبــح بنــك اإلســكندرية عضــًوا نشــًطا في اتحاد البنوك المصريــة منذ 2013؛ كما أننا أيًضا 

أعضــاء فــي اللجنــة التوجيهيــة للتنميــة االجتماعية التابعة لهذا االتحــاد. وقد نجحت اللجنة 

في تشــجيع البنوك المصرية على اإلســهام بنســبة 2% من صافي ربحها لتننمية المناطق 

الالرسمية/العشــوائية فــي مصــر، وتعزيــز مصــادر الــرزق ألكثر من 250 ألف مواطن. وفي 2017 

وحدها بدأت اللجنة في تأســيس ثالث مدارس جديدة في منطقة عشــوائية في حلوان، 

وكذلك تطوير عشــرة مدارس عبر عشــر مواقف في محافظة الجيزة. 

العضوية 
الدولية

العضوية 
المحلية 

في ســعينا الحثيث لتســريع تنفيذ اســتراتيجية االســتدامة، واالســتمرار في التماشــي مع أفضل 

الممارســات الدولية، أصبحنا أعضاء نشــطين في عديد من الشــبكات الدولية، تشــمل:

شــبكة االتفــاق العالمي لألمم المتحدة

أصبحنــا مــن الموقعيــن علــى شــبكة االتفــاق العالمي لألمــم المتحدة منذ 2014؛ وقد صرنا منذ 

ذلــك الحيــن نقــدم مــا يتعلق بها مــن معلومات في تقرير التقدم.  

مبادئ التعادل

تبنينــا مبــادئ التعــادل منــذ عــام 2012؛ وأصبحنــا ننفذ هذا اإلطار في إدارة أثر تمويل المشــاريع 

الكبــرى على المجتمعــات المحلية والبيئة.

أكــدت إنتيــزا ســان باولــو تحديــًدا فــي إطــار خطــة األعمــال 
وخلــق  االســتدامة  تجــاه  التزامهــا   2021 إلــى   2018 مــن 
قيمــة طويلــة المــدى ألصحــاب المصلحــة المعنييــن، مــع 
تحــركات تشــمل المجموعــة بأكملهــا. هــذا ويلتــزم بنــك 
المجموعــة  أهــداف  بتحقيــق  الــدوام  علــى  اإلســكندرية 
فيمــا يتعلــق باالســتدامة، ويأتــي نشــر أول تقريــر اســتدامة 

خظــوة مهمــة فــي هــذا اإلطــار. 

يــؤدي بنــك اإلســكندرية دوًرا حيوًيــا ومهًمــا للغايــة فــي خلــق 
ــى اتســاعه.  ــح المجتمــع المصــري عل قيمــة مشــتركة لصال
وبنكنــا هنــا ال يتوقــف دوره علــى كونه شــريًكا مبادًرا وعضًوا 
نشــًطا فــي الجنــة التوجيهيــة للتنميــة االجتماعيــة فــي اتحــاد 
المســتدامة  التنميــة  إن مبــادرات  بــل  المصريــة،  البنــوك 
والمســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي ينفذهــا البنــك 
تعــد ذات تأثيــر بالــغ فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والبنيــة 
التحتيــة أيًضــا. وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي المصــري 
والمجلــس القومــي للمــرأة يناصــر بنــك اإلســكندرية مجــال 

ــة للنســاء والشــباب.  الشــمولية المالي

إلينا فلور 
رئيس قســم المســؤولية االجتماعية للشــركات، إنتيزا ســان باولو

لميس نجم 
رئيســة لجنــة التنمية االجتماعيــة، البنك المركزي المصري

فخــار رايــة الفريــد مــن نوعه. قرية تونس ، الفيوم.
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خامًسا: محفظة 
مشروعات 

متنوعة تقف على 
خدمة الجميع 1

ال شــك أن رؤى عمالئنــا ومــا يقدمونــه مــن تعليقــات يمكننــا مــن 
مواصلــة تدعيــم منتجاتنــا وخدماتنــا وتجديدهــا وتصميمهــا، وذلــك 
لتحقيــق أكثــر مــن توقعاتهــم، وكذلــك ضمــان معــدالت مرتفعــة مــن 
الرضــا. وبنــاء علــى هــذه التعليقــات، أدخــل بنــك اإلســكندرية عديــدًا 
مــن المنتجــات الجديــدة علــى محفظــة مشــروعاتنا. كمــا قمنــا بتوســيع 
محفظتنــا عبــر سلســلة مــن العــروض التــي تزيــد مــن شــمولية الفئــات 
بيــن  ومــن  البنــوك.  فــي  حســابات  أو  معامــالت  تمتلــك  ال  التــي 

المنتجــات والخدمــات التــي أطلقهــا البنــك حديًثــا: 

مصمــم مشــروعات متنوعة تقــف على خدمة الجميع

 4-G4   1
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الرواتــب  كشــف 
PAYROLL

األصول

 القــروض ذات القيمــة المتغيــرة: قــرض شــخصي يعتمــد 

علــى ســعر اإلقــراض الــذي يحــدده البنــك المركــزي المصــري، 

مــع فتــرة اســتحقاق تصــل إلــى عشــر ســنوات.

 قــرض تجديــد المنــزل: قــرض مكــرس لتجديــد المنــزل، 

بفتــرة ســداد ممتــدة قــد تصــل إلــى 12 ســنة.

 تأجيــل الســداد: نعتبــر رواد فــي هــذه الميــزة التــي تســمح 

 12 لمــدة  األقســاط  ســداد  تأجيــل  بخطــة  التمتــع  للعمــالء 

ســنة، متيحيــن لهــم تســديد قيمــة فوائــد القــرض فحســب، 

ــغ األساســي للقــرض. ــاء ســداد المبل مــع إرج

 قــرض الســيارة: قــرض يوفــر لعمالئنــا فرصــة شــراء ســيارة 

جديــدة أو مســتعملة مــن دون حظــر بيــع أو شــروط تأميــن.

 شــركات متناهيــة الصغــر: قــرض منشــأة مصمــم خصيًصا 

لمــالك األعمــال متناهيــة الصغــر، ممــا يتيــح لهــم الحصــول 

علــى قــرض منشــأة يصــل إلــى 100 ألــف جنيــه.

ــه بوصفهــم شــركاء  ــك اإلســكندرية لعمالئ ينظــر بن
لــه. ونحــن دائًمــا مــا نســعى لتجــاوز توقعــات العمــالء 
عبــر مدهــم بمنتجــات مبتكــرة متكاملــة المواصفــات 
وكذلــك حلــول تغطي جميــع االحتياجــات المصرفية.  
واتســاًقا مــع نهــج البنــك فــي ســبيل خلــق قيمــة 
مشــتركة، فإننــا نمــد عمالءنــا بالدعــم الــالزم لتحقيــق 
طموحاتهــم الشــخصية وكذلــك بلــوغ أهدافهــم فــي 

مجــال األعمــال والتجــارة. 

محمد ثروت
رئيس قســم التجزئــة وتطوير المنتجات

اليدويــة  الحــرف  "نــور" منتــج مــن 

يــة المصر

تنافســية  بعــروض  جديــدة  حــزم  ثالثــة  إطــالق  بصــدد 
مختلفــة.  شــركات  قطاعــات  خدمــة  علــى  تقــف 

االلتزامات

البطاقات1

 شــهادات ودائــع متغيــرة: كنــا رواد ممارســة عــروض القيمــة المتغيــرة فــي 
الســوق المصرفــي المصــري وذلــك بإطــالق شــهادة ودائــع متغيــرة لمــدة ثــالث 

ســنوات.
المــدى األذكــى، يمنــح العمــالء  وديعــة زمنيــة ذكيــة: االســتثمار قصيــر   
عائــد شــهري ومرونــة اختيــار فتــرة اســتثمارهم. وهــي متوافــرة علــى مــدار ثالثــة 

وســتة أشــهر وســنة. 
 توفيــر بــالس: حســاب توفيــر بعائــد شــهري مــع تغطيــة فريــدة ومجانيــة 

للتأميــن علــى الحيــاة.

 نظــام تحويــل البطاقــة: قمنــا بتحويــل بطاقــات الخصــم واالئتمــان إلــى 
برنامــج جديــد )كومبــاس بــالس( لمــد عمالئنــا بميــزات متقدمــة وخبــرة محســنة.
 بطاقــة الخصــم فيــزا البالتينيــة: أطلقنــا بطاقــة فيــزا البالتينيــة المصممــة 

لتناســب القطاعــات الكبــرى والخاصــة.
 ،2017 أواخــر  اإللكترونيــة  التجــارة  خاصيــة  أطلقنــا  اإللكترونيــة:  التجــارة   
ــرة  ــن التجــار مــن قبــول الســداد علــى اإلنترنــت، وتوســيع أعمالهــم بوتي لتمكي

ســريعة.

كانــت 2017 نقطــة تحــول فيمــا يتعلــق 
بأعمــال البطاقــات لضمــان خلــق بنــك 
اإلســكندرية قــوة محركــة للنمــو. فعلى 
مســتوى التأميــن، أقــام البنــك شــراكة 
 MasterCard جديــدة مــع ماســتر كارد
 Visa فيــزا  منتجــات  إلــى  باإلضافــة 
نــادي  القائمــة. وكانــت شــراكتنا مــع 
ليفربــول لكــرة القــدم وكوننــا الشــريك 
الرســمي لــه فــي مصــر فيمــا يخــص 
نظــام البطاقــات عالمــة بــازة ومهمــة، 
لبنــك  مشــتركة  قيمــة  يخلــق  بمــا 
وحاملــي  وليفربــول  اإلســكندرية، 

البطاقــات. 

هشام مأزون
رئيــس مكتب البطاقات

مــن  الســتار  لعبــد  فخــار  إنــاء 
بالفيــوم. تونــس  قريــة 

4-G4    1  4-G4   1
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الخاص:
عرض حصري

التحويالت

أطلقنــا القطــاع الخــاص فــي 2017 عبــر حــدث حصــري 
مــن  أكثــر  وحضــره  القاهــرة،  قلعــة  فــي  تنظيمــه  تــم 
ألــف عميــل خــاص. وقــد صمــم هــذه الشــريحة الجديــدة 
مــن  فريــدة  واحــدة  تجربــة مصرفيــة  لتقديــم  خصيًصــا 
نوعهــا، ومنتجــات اســتثنائية، ومزايــا نمــط حيــاة حصريــة 
تغطــي جميــع احتاجــات الســفر وغيرهــا مــن احتياجــات 
العالقــات  مــدراء  تدريــب  تــن  وقــد  الخاصــة.  العمــالء 
الخاصــة بخبــرة عاليــة لضمــان تقديــم خدمــات ال تضاهــى 
المصرفيــة. والمتطلبــات  الخاصــة  العمــالء  الســتثمارات 

متناميــة  أهميــة  ذات  الحــوالت  أو  التحويــالت  أصبحــت 
للمصرييــن منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. ويســعى قســم 
التحويــالت فــي بنكنــا لزيــادة عــدد البنــوك المناظــرة فــي 
ــا  ــة مرتفعــة، ممــا يمكنن ــة مصري ــات عمالي ــدان ذات جالي بل
مــن نقــل التحويــالت بصــورة رســمية، والعملــة األجنبيــة 
بدورهــا إلــى االقتصــاد المصــري. وقــد عقدنــا شــراكة أيًضــا 
الحــواالت  خدمــات  لتوفيــر   )WU( يونيــون  ويســترن  مــع 
ونشــر عمــالء شــبكة ويســترن يونيــون العالميــة وفروعهــا. 
ــًكا وشــركة  وقــد وصــل عــدد الشــركاء المناظريــن إلــى 48 بن

ــة. ــدان عربي ــى ســتة بل ــة عل موزع

التأمين
ــق بحجــم  شــهد هــذا العــام نمــًوا قــدره 241% فيمــا يتعل
مبيعاتنــا )الســنوية(، و190% نمــًوا فيمــا يتعلــق بعائــدات 
التأميــن )الســنوية؛ والتــي تمثــل أعلــى معــدالت نمــو 
فــي تأميــن البنــوك داخــل القطــاع المصرفــي المصــري. 
ويتضمــن برنامجنــا فــي الوقــت الراهــن والــذي يشــمل 
نظــام التأميــن علــى الحيــاة مــن خــالل MetLife ســتة 
برامــج متفــردة تناســب مختلــف احتياجــات جميــع عمــالء 
بنــك اإلســكندرية التأمينيــة؛ وســوف نطلــق أربعــة برامــج 

ــدة فــي 2018. جدي

لطالمــا كان بنــك اإلســكندرية دائًمــا رائــًدا فــي الســوق 
المقيميــن  المصرييــن  للمغتربيــن  المفضــل  والخيــار 
عليهــا  التــي يحصلــون  الخــارج إلرســال دخولهــم  فــي 
بكــد وجــد إلــى ذويهــم فــي الوطــن. والفضــل يرجــع إلــى 
االنتشــار الواســع لشــركائنا االســتراتيجيين فــي مجــال 
الممتــدة  وشــبكتنا  العالــم،  مســتوى  علــى  األعمــال 
أيًضــا فــي ربــوع مصــر، والتقــدم الســريع فــي التحويــالت 
والتكنولوجيــا الماليــة، الــذي مكننــا مــن عــرض منتجــات 
مبتكــرة مصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا 

الكــرام فــي الخــارج. 

محمد الدالي
رئيس قســم التحويالت

المزيــد مــن منتجات راويــة الفخارية المميزة
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سادًسا:
إدارة الشمولية 

على مستوى 
أعمالنا الجوهرية

ــى جانــب  ــن االقتصــادي للمــرأة" ال ــي والتمكي ــة حــول "الشــمول المال ــذي والعضــو المنتــدب لبنــك االســكندرية فــي جلســة حواري ــر التنفي ــي، المدي دانتــي كامبيون

االســتاذة منــي ذو الفقــار، ناشــطة حقوقيــة ومحاميــة، االســتاذة لبنــى هــالل، نائــب محافــظ البنــك المركــزي المصــري، ومعالــي الدكتــورة غــادة والــي، وزيــرة 

التضامــن االجتماعــي. منتــدى السياســات العالمــي 2018، االتحــاد مــن اجــل الشــمول المالــي
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الصغــر ه  متنــا لتمويــل  ا  1  .6
2017 نجــاح فــي   قصــة 

انطالًقــا مــن إيماننــا الراســخ بتعزيــز الشــمولية الماليــة فــي مصــر، أدخلنــا علــى 
محفظتنــا عــروض التمويــل متنــاه الصغــر فــي 2007. ومنــذ ذلــك الحيــن، قمنــا 
بتمويــل أكثــر مــن 300 ألــف عميــل. وإلضافــة قيمــة حقيقيــة لمشــاريعنا متناهيــة 
الصغــر، نقــوم أيًضــا بمــد عمالئنــا بأكثــر المســاعدات الفنيــة المطلوبــة فــي 

مجــال أعمالهــم وجوانــب تنميتــه. 

ــى أصحــاب  ــا عل ــر رأًس ــة الصغي ــك اإلســكندرية للمشــاريع متناهي ــز ذراع بن ويرك
األعمــال متناهيــة الصغيــر فــي المناطــق الريفيــة، أو المواقــع المحليــة التــي 
تكــون عــادة مســتبعدة مــن الخدمــات الماليــة الرســمية. حيــث نمــد هــذه الفئــة 
مــن أصحــاب األعمــال بــاألدوات الماليــة ذات الصلــة لكــي يصبحــوا مســاهمون 
نشــطون فــي النمــو الرســمي لالقتصــاد المصــري، وخلــق فــرص العمــل عموًمــا. 

التنميــة  تدخــالت  مــع  الصغــر  متنــاه  اإلقــراض  عــروض  جمعنــا   ،2017 فــي 
ــا،  ــر لعمالئن ــا مــن إضافــة قيمــة أكب ــة، وهــو مــا يمكنن ــة واالقتصادي االجتماعي
وتوســيع قاعــدة العمــالء. فضــاًل عــن ذلــك، شــهد قســم التمويــل متنــاه الصغــر 

تغيــرات هيكليــة وتشــكيالت جديــدة، تشــمل: 

 تعديالت شــاملة على ســمات ومعايير المنتج
ــر،  ــاه الصغ ــل متن ــة للتموي ــة القطاعي ــدة؛ التنمي ــب جدي ــة مكات  تأســيس ثالث

والمبيعــات واألداء، وضمــان الجــودة.
 دمــج وســائل إضافيــة من التحصيــل، مثل فوري ومحفظتي.
 تعزيــز تقاريــر الرصد؛ وتشــمل المتابعــة، والتجليل والفصل. 

الصغيــر  متنــاه  للتمويــل  أكاديميتنــا  عبــر  البشــري  المــال  رأس  تطويــر   
Microfinance Academy، باإلضافــة إلــى التدريبــات التــي نقدمهــا لفريــق 

الصغــر. متنــاه  التمويــل  قســم  عمــل 
 وضــع خطــة حوافــز متحفظــة للعمــالء الخارجييــن، باإلضافــة إلــى الحفــاظ 

علــى وتطويــر العالقــات مــع مختلــف أقســام بنــك اإلســكندرية األخــرى. 

المشــاريع  داعمــي  أكبــر  بيــن  الثانيــة  المرتبــة  حالًيــا  اإلســكندرية  بنــك  يحتــل 
ــر فــي مصــر فيمــا يتعلــق بالحصــة الســوقية. وفــي عــام 2018  ــة الصغي متناهي
نهــدف إلــى زيــادة تأثيرنــا علــى المشــاريع متناهيــة الصغــر مــن خــالل االســتفادى 
مــن االتفاقــات التــي وقعناهــا مــع وزارة التنميــة المحليــة، والمجلــس القومــي 

ــزي.  ــك المرك للمــرأة والبن

www.alexbank.com

* تطبق الشروط واالحكام.

19033

بالرقم القومي فقط يمكنك الحصول علي التمويل بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية *

مبلغ التمويل من ٥٠٠٠ جم الي ٥٠٠٠٠ جم 
امكانية زيادة التمويل وتكبير مشروعك كل ٦ اشهر 

يمكنك طلب زياره من احد مسئولي التمويل بالبنك لدراسة المشروع
اسال عن حساب توفير " الميكرو " بدء من ٥٠٠ جم

عالم حقيقي من الفرص

احصل علي تمويل حتى 50,000 جم 

للمـشــروعــــات مـتنــاهيـــــة الصـغــــر

خــالل ٤٨ سـاعــــة فقــــط

من بنـك اإلسكنـدريـة ... 

اسال كمان عن المشروع الجاهز !!!
) كشك / بضاعه / مبلغ نقدي (

ينفذ خالل اسبوع فقط

فــي 2017، قمنــا بضــخ قروضــًا تزيــد قيمتها عــن 700 مليون جنيًها لخدمة 73 
ألــف عميــل. وباإلضافــة إلى منتجاتنا المالية، اســتطعنا تســريع العملية في 
جميــع المعامــالت المصرفيــة وإجراءات ودراســات التقصي، إلمداد عمالئنا 

بالخدمــة العاجلــة وعالية الجودة.  

إيهاب منير
رئيس قســم التمويل متناه الصغر
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1.8 2.1

3.78 2.9

6.8 6.9

1.1 1.9

2016

الصغــر لتمويــل متناهــي  ا حصــة ســوق 

ر2017 مليــا جنيــه,  ر مليــا جنيــه, 

تمثــل هذه األرقام 

4 فــي المائة من 

إجمالي الحصة 

الســوقية و 14 في 

المائــة من القطاع 

المصرفي.

وتمثــل هذه األرقام 

6.5 فــي المائة من 

إجمالي الحصة 

الســوقية و 22 في 

المائــة من القطاع 

بنوكبنوكالمصرفي.

المنظمات الغير حكوميةالمنظمات الغير حكومية

الجماليالجمالي

شركاتشركات

رجيــة  خا در  بمصــا نة  الســتعا حــول  خلفيتنــا 

2016

2016

2017

2017

الحجز

المتوسط حسب الشخص

عدد الحسابات

المتوسط حسب الشخص

230 مليون جنيه

1.4 مليون جنيه

36,975

218 حسابات

رواتب 4.9 مليون جنيه 5.7 مليون جنيه

473 مليون جنيه

حوافز 1.1 مليون جنيه 2.3 مليون جنيه

2.8 مليون جنيه

اجمالي 6 مليون جنيه 8 مليون جنيه

51,189

عدد الموظفين
170 170

302 حسابات

المتوسط حسب كل موظف K 35.3 جنيه K 47.1 جنيه

نمو حسابات قروض 
مدفوعة

%68

%24

%81
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"نــور" مصباح مضئ أثنــاء مرحلة التحضير

2016 2017 2018 هدفنا

263 مليون جنيهالتوازن )أداء( 726  مليون جنيه

389 مليون جنيهالحجز 1 مليار جنيه

% 2.9تكلفة المخاطرة 1%

 متوسط حسب
الشخص صادر ووارد

2 مليون جنيه 4.5  مليون جنيه

44.6 مليون جنيهالدخل التشغيلي 86.5 مليون جنيه

431 مليون جنيه

705 مليون جنيه

3.7 مليون جنيه

1.70 %

48.4 مليون جنيه

2017،  2016 فــي  الصغــر  ه  لتمويــل متنــا  ا
وهدفنــا فــي 2018
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الشــمولية:  جــل  أ مــن  لتكنولوجيــا  ا
لنــا أعما لمحفظــة  لرقمــي  ا لتحويــل  ا

تلعبــه  الــذي  الــدور  إنــكار  األحــوال  مــن  بحــال  يمكــن  ال 
التكنولوجيــا فــي تعزيــز الشــمولية الماليــة علــى نطــاق واســع. 
إذ يعمــل بنــك اإلســكندرية دوًمــا علــى التوســع فــي عمليــة 
الرقمــي لمحفظــة أعمالنــا، وهــو مــا يمكننــا مــن  التحويــل 
التوســع المتزامــن فــي قاعدتنــا التجاريــة واحتــواء مزيــد مــن 
المواطنيــن فــي النظــام المصرفــي الرســمي. ومــن بيــن جهــود 

الرقمــي: التحويــل 

كان عــام 2017 عاًمــا تقدمًيــا إلــى حــد كبيــر فــي نقــل 
الرقمــي.  التحويــل  مــن  مزيــد  إلــى  المصرفــي  نظامنــا 
فقــد أطلقنــا حمــالت مختلفــة تســتهدف تقويــة رؤيــة 
بنتائــج  عــادت  الماليــة  للشــمولية  اإلســكندرية  بنــك 
بينهــا  مــن  اإلســكندرية  بنــك  محفظــة  علــى  مباشــرة 
ــدة مــن العمــالء، ال ســيما النســاء  ــات جدي ــون قطاع تك

والشــباب.

نرمين حسوبه
رئيســة العالقات العامة واإلعالمية

 

محفظتي
عندمــا يصبح هاتفك 

المحمــول هو محفظتك
جميــع  بيــن  يجمــع  المحمــول  الهاتــف  علــى  تطبيــق  محفظتــي 
تحويــالت  موفــًرا  لمســتخدمينه،  األساســية  اليوميــة  المعامــالت 
نقديــة آمنــة عبــر خطــوات بســيطة. وهــو ييســر عــدًدا مــن التعامــالت 
المختلفــة، تشــمل إرســال واســتقبال األمــوال، ودفــع فواتيــر المرافق 
ــت، وشــراء  ــف، وخــط اإلنترن ــر الهوات ــاء، وفواتي ــاه والكهرب ــل المي مث
الســلع، والدفــع لخدمــات أخــرى، فضــاًل عــن المعامــالت النقديــة 
بالســحب أو اإليــداع مــن فــروع بنــك اإلســكندرية أو وكالء فــوري. 

فودافون
كاش

لتدعيــم  فودافــون  مــع  شــراكة  اتفاقيــة  اإلســكندرية  بنــك  وقــع 
يمكــن  نظــام  وهــو  فودافــون.  خطــوط  علــى  النقديــة  التحويــالت 
ــة مــن الخدمــات  ــع بمحفظــة كامل عمــالء فودافــون كاش مــن التمت
الماليــة التــي تتســم بالســهولة والراحــة واألمــان فــي خدمــات الســداد 

عبــر هواتفهــم المحمولــة وعبــر شــبكة ماســتر كارد.

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

أطلــق بنــك اإلســكندرية برنامــج للخدمــات المصرفيــة علــى اإلنترنــت 
يتميــز بالتفاعــل واالســتجابة الحتياجــات العمــالء وهــو متكامــل تماًمــا 
مــع أكبــر برنامــج للســداد اإللكترونــي فــي مصــر »فــوري«، وهــو مــا 

ــا أن: ــح لعمالئن يتي
- تلقــي معلومــات حول فواتير معينة؛

- إجراء عمليات ســداد واحدة مع موردين رئيســيين؛ 
- ضبط عمليات ســداد متكررة؛

عبــر  تمــت  التــي  الســداد  عمليــات  أرشــيف جميــع  إلــى  الوصــول   -
»فــوري«.

فضاًل عن هذا، يمكن للمســتخدمين بســهولة التحقق من حســاباتهم، 
ومرافقهــم، وبطاقاتهــم وكذلــك إجــراء عمليــات ســداد متنوعــة تشــمل 

بطاقــة اإلئتمــان عبــر »محفظتي«.

www.alexbank.com
19033

مع ابليكاشن محفظـتـي استمتــع بأسهل 

طريقة لتحويل االموال ودفع الفواتير من 

على موبايلك من بنك اإلسكندرية

ma7fazty.alexbank.com

ابليكـاشــن محفظتى يجمــع كــل معامــالتك الماليــة اليـوميـــة علـى ابليكاشن 
واحد على موبايلك

ارسال مبلغ ألى مستخدم محفظتى بحد أقصى ٣٠٠٠ جم يوميًا
اإليداع والسحب النقدى )من خالل فروع بنك اإلسكندرية أو منافذ فوري المعتمدة(

سداد فواتير المرافق، والمحمول، وشحن الرصيد، والتبرعات وخدمات المرور وغيرها عن طريق خدمة فورى
عمليات الشراء

امكانية شحن محفظتك عن طريق بطاقه الخصم المباشر )عمالء بنك اإلسكندرية(
االستعالم عن رصيد محفظتي

يمكنك اإلشتراك فى الخدمة عن طريق زيارة أقرب فرع بنك اإلسكندرية أو من خالل ٥٠٠٠ منفذ فورى معتمد.
تجربة بنكية أسهل
#withALEXBANK
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متناهيــة  ريع  للمشــا المصرفيــة  لمعامــالت  ا د:  القتصــا دعــم   3  .6
MSME لمتوســطة  وا والصغيــرة  الصغــر 

تمثــل إمكانيــة وصــول المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لمصــادر التمويــل 
ــا لألمــام، وهــو الســبب فــي  أهميــة بالغــة للنمــو الشــامل القتصــاد مصــر، والمضــي قدًم
وضــع الحكومــة والبنــك المركــزي أولويــة اإلقــراض للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وهــو 

مــا يمثــل حوالــي 6% مــن إجمالــي محفظــة القــروض فــي البنــوك المصريــة.

ولتحقيــق التقــدم لعمليــة اإلقــراض لهــذه المشــاريع، طــور بنــك اإلســكندرية اســتراتيجية 
إقــراض شــاملة تقــوم علــى خبــرة إنتيــزا ســان باولــو فــي هــذا المجــال. وبجمعــه بيــن ركيــزة 
تدريــب شــاملة لزيــادة معــدالت الوعــي بيــن العمــالء والموظفيــن، وبيــن نهــج تنميــة المنتــج 
القائمــة علــى قطاعــات، فــإن اســتراتيجية بنــك اإلســكندرية ستســتثمر فــي شــبكة فروعهــا 
الجديــدة الواســعة وســتضمن أن 20% مــن إجمالــي محفظــة اإلقــراض فــي البنــك تتألــف مــن 

مشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 

2016 2017

   
2.295 مليار جنيه 

)2.810 مليار جنيه( 

1.607 مليار جنيه

ــأن نكــون جــزء مــن بنــك اإلســكندرية،   نحــن فخــورون جــًدا ب
وهــو بنــك يــدل علــى معنــى االلتــزام بتمكيــن المــرأة فــي 
أماكــن العمــل. حيــث إننــا وفًقــا الســتراتيجية البنــك، أصبحنــا 
بصــورة مســتدامة  إنمــاء محفظــة شــركاتنا  علــى  قادريــن 
وإمكانيــة تحقيــق إنجازتنــا المتميــزة التــي خطــط لهــا فــي 

 .2017

غادة جاويش
رئيســة مكتب الشــركات المتوسطة  

محفظــة المشــاريع المتوســطة والصغيــرة 
المتعثــرة والغيــر  القــروض  بمــا فــي ذلــك 

متعثــرة

ــد إيجيبــت قرًضــا  ــر تري ــة 2017، تلقــت شــركة في فــي بداي

ــدة قدرهــا %5،  ــك اإلســكندرية بفائ ــد مــن بن ــر األم قصي

عــادت بنتيجتيــن رئيســيتين مــن النتائــج المباشــرة علــى 

الشــركة همــا:  تدعيــم الصنــاع بكميــات كبيــرة مــن مــواد 

خــام عاليــة الجــودة وفًقــا للمواصفــات الدوليــة، وقدرتهــا 

علــى شــراء مزيــد مــن الســلع المنتجــة بيــد حرفييهــا إلعــادة 

بيعهــا.

العــروض  حجــم  فــي  إيجابًيــا  النتيجتــان  هاتــان  أثــرت 

التدفــق  فــي  زيــادة  عــن  وأســفرت  للشــركة  اإلنتاجيــة 

النقــدي الــذي مكــن الصنــاع مــن رفــع قدرتهــم اإلنتاجيــة 

ــة. وكان  ــوادر إضافي ــف ك واالســتعانة بالمواهــب وتوظي

نقــص المــواد الخــام عاليــة الجــودة وفــق المواصفــات 

العقبــة  القــرض  علــى  الحصــول  قبــل  يشــكل  الدوليــة 

لطلبــات  االســتجابة  علــى  قدرتهــم  أمــام  الرئيســية 

التصديــر الدولــي. ومــن خــالل الحصــول علــى القــرض 

أصبــح فــي اســتطاعة شــركة فيــر تريــد إيجيبــت وحرفييهــا 

الدخــول إلــى األســواق الدوليــة وجلــب عملــة أجنبيــة إلــى 

المصــري. احد مســتفيدي مشــروع التنمية المتكاملة، ادفوالســوق 
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علــى صعيــد مــواٍز، قمنا أيًضا بإنشــاء أكاديمية للتمويل 
متنــاه الصغــر لرفع الوعــي المالي في مجاالت عملنا. 

ولتلبية االحتياجات الفريدة للمشــاريع المتوســطة، بدأنا في 
إطــالق مراكــز تجاريــة في 2015. وأطلقنا خمســة مراكز جديدة 

هــذا العــام في محافظات الدلتــا والقنال والصعيد، يقوم 
عليهــا فريــق عمل مــن 50 موظًفا متفانين.

هــذا وتلقــى جهود إقراض المشــاريع متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســطة في بنك اإلســكندرية دعًما من 
برنامج بيزنس باســبور )جواز ســفر األعمال(، الذي يمثل 
اقتــراح متكامــل األركان لخدمــات القيمة المضافة التي 
تســتهدف تمكين المشــاريع المصرية من حزمة شــاملة 

مــن المعلومــات والمصادر حول نمو المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة.  

ولتعميــق أثرنــا على هذه المشــاريع فــي مصر، فقد تعاوننا 
مع مؤؤســات رائدة، مثل:

البنك األوربي
إلعادة البناء

والتنمية
)EBRD(

شركة ضمان 
الئتمان 

)CGC(

اإلقــراض  تطويــر محفظــة  لمواصلــة  مليــون دوالر   50 الــذي منحنــا 
ويســتكمل  والمتوســطة.  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  للمشــاريع 
بنــك  لفريــق عمــل  الفنيــة  القــدرات  بنــاء  فــي  باســتثمارات  القــرض 
اإلســكندرية، وكذلــك أحزمــة الدعــم الفنــي الشــامل لهــذه المشــاريع 
التــي تتلقــى قروًضــا للمســاعدة فــي تحســين جــودة طلبــات التقــدم 
والمنفــذة  عامــة،  التجاريــة  والمعرفــة  الماليــة  والمهــارات  للقــرض، 

.)EBI( المصــري  المصرفــي  المعهــد  مــع  بالشــراكة 

مــن الصعــب العمــل فــي قســم األعمــال الصغيــرة بحكــم 
ليــس  تحــٍد  الــذي يشــكل  العــام  الســياق  مــا يتضمنــه 
ــا. وبرغــم ذلــك، فقــد شــهد عــام 2017 تحقيــق بنــك  هيًن
اإلســكندرية قصــص نجــاح بــارزة عبــر خدماتــه المصممــة 
خصيًصــا ومنتجاتــه التــي ال تتوقــف علــى تلبيــة مطالــب 
ــات العمــالء.  ــا احتياج ــل تحقــق أيًض الســوق فحســب، ب
القــدرات  وبنــاء  الخدمــات  تقديــم  إمكانيــة  عززنــا  وقــد 
عمــالء  مــع  مباشــرة  المتفاعليــن  عملنــا  فريــق  وســط 
ــك اإلســكندرية. ــع فــروع بن ــرة فــي جمي األعمــال الصغي

محمد فريد، 
رئيــس قطاع األعمال الصغيرة

مجدي شرقاوي، 
رئيس قســم عمالء األعمال الصغيرة 

البورصة المصرية 

مبادرات 
المؤسسة الدولية 

للتنميــة من أجل 
تنمية صناعية 

)IDA(

وقــع بنــك اإلســكندرية بروتوكــول تعــاون مــع البورصــة المصريــة 
أوائــل 2017، لتدعيــم وتمكيــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
المصريــة. ونحــن نحظــى بمكانــة االستشــاري المرشــح لمــا هــو 
محتمــل مــن مشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
توفيــر  مــن  يمكننــا  ممــا  المصريــة،  البورصــة  ســجل  بموجــب 
المســاعدة الفنيــة الضروريــة لتخطيــط هــذه المشــاريع إلدراجهــا 

فــي البورصــة. 

تعــاون بنــك اإلســكندرية مــع المؤسســة الدوليــة للتنميــة لتمكيــن 
التمويــل  فــرص  مــن  كثيــر  توفيــر  عبــر  الصناعيــة  القطاعــات 
تهتــم  صغيــرة  مشــاريع  تمويــل  شــراكتنا  وتســتلزم  المطلوبــة. 

 .%5 بفائــدة  وحــدات صناعيــة  بشــراء 

صممنا اتفاق تعاون أواخر 2017 بهدف تحســين مناخ االســتثمار في 
مصر بتســهيل إجراءات منح التمويل للمســتثمرين الصغار
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1. محو األمية 
المالية: اســأل الخبير

ــى شــبكة  ــة عل ــة- ترفيهي ــارة عــن سلســلة تعليمي ــر« عب »اســأل الخبي
اإلنترنــت تقــوم علــى الســؤال »مــا مــدى معرفــة المصرييــن فــي 
حياتهــم اليوميــة عــن العمليــات المصرفيــة؟« وقــد أطلقــت هــذه 
السلســلة علــى صفحــة بنــك اإلســكندرية علــى فيســبوك مســتخدمة 
مصطلحــات وعبــارات بســيطة وحــس فكاهــي مصــري لمســاعدة 
والخدمــات  المصطلحــات  فهــم  فــي  ومعجبيــه  البنــك  عمــالء 

المختلفــة. البنكيــة  والمنتجــات 

ــر« عــن أســئلة أساســية مثــل »مــا الفــرق  ــرد سلســلة »اســأل الخبي ت
بيــن شــهادات اإليــداع والودائــع ألجــل؟«، مــا الفــرق بيــن بطاقــة 
علــى  البنكيــة  المعامــالت  هــي  مــا  الخصــم«؟  وبطاقــة  االئتمــان 
ــى اآلن  ــي عرضــت حت ــة الت ــت؟« ومــع أول حلقــة مــن الثماني اإلنترن
جــذب »اســأل الخبيــر« أكثــر مــن 400 ألــف مشــاهد فــي أقــل مــن 24 
ســاعة. وقــد بلــغ إجمالــي المشــاهدات 15 مليــون مشــاهدة علــى 

مــدار العــام األول مــن إطالقهــا.

وتأسيًســا علــى النجــاح الــذي حققتــه سلســلة اســأل الخبيــر، أطلقنــا 
»اســأل بنــك اإلســكندرية«، وهــي عبــارة عــن مســابقة بســيطة علــى 
شــبكة اإلنترنــت تتيــح لألفــراد طــرح اســئلة حــول أي معلومــة تتعلــق 
بالمعامــالت المصرفيــة. ويتــم الــرد علــى جميــع األســئلة فــي غضــون 
نصــف ســاعة. ويتلقــى الســؤال الــذي يتضمــن أعلــى معــدل مشــاركة 
ــم  ــى اآلن ت ــة. وحت ــوث سامســونج مســتوى أول كهدي ســماعة بلوت
طــرح 4.750 ســؤااًل بمعــدل مشــاركة 4% مــن مــدة المســابقة، التــي 

اســتمرت لمــدة 4 أســابيع.

االتصــال  قنــوات  غيــاب  بــأن  يــوم  بعــد  يوًمــا  قناعتنــا  تتأكــد 
ــون  ــن ممــن يحتل ــن البنــوك والمواطني المالئمــة والبســيطة بي
قاعــدة الهــرم االقتصــادي هــو ســبب غيــاب الثقــة المتبــادل. 
فالتواصــل والوصــول إلــى المعلومــات تشــكل تحديــات رئيســية 
الماليــة.  األميــة  ومحــو  لالحتــواء  األعلــى  المعــدالت  أمــام 
وللتغلــب علــى هــذه التحديــات، قــرر بنــك اإلســكندرية، التعامــل 
مــع هــذا التحــدي باالســتثمار فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي 
المختلفــة وتوظيــف آليــات تواصــل فعالــة بإطــالق سلســلة 

مــن البرامــج االبتكاريــة والواضحــة، تشــمل:

ل  لمــن  المصرفيــة  لخدمــات  ا  4  .6
بنكيــة بات  حســا يمتلكــون 

د. مايا مرســي
رئيســة المجلس القومي للمرأة

 

الخطــوة  اإلســكندرية  بنــك  مــع  شــراكتنا  تمثــل 
ــذ البروتوكــول الموقــع مــع البنــك  األولــى فــي تنفي
المركــزي المصــري. حيــث يســتهدف المركــز القومــي 
للمــرأة تطويــر اآلليــات المختلفــة لتوســيع الشــمول 
المالــي لضمــان وصــول المــرأة للخدمــات الماليــة 
وغيــر الماليــة فــي كل محافظــات وقــرى مصر.مــع 
ــي متماشــية مــع  ــى أن هــذه الشــراكة تأت ــد عل التأكي

االســتراتيجية المصريــة الوطنيــة للمــرأة 2030. 

“Ask the Expert”

تعزيز الشمول   .2
المالي للمرأة

3. نشر الكلمة 

وقــع بنــك اإلســكندرية مذكــرة تفاهــم مــع المجلــس القومــي للمــرأة 
كجــزء مــن برنامــج البنــك المركــزي للشــمول المالــي الوطنــي. وفــي 
هــذا الســياق فإننــا نســتهدف مًعــا 18 ألــف ســيدة مــن المســتفيدين 
مباشــرة وأكثــر مــن 50 ألــف أســرة مســتفيدة بصــورة غيــر مباشــر عبــر 

عــدة برامــج متنوعــة تعــزز الشــمول المالــي للمــرأة. 

فــي  نجحنــا  الدوليــة،  للمدخــرات  العالمــي  اليــوم  مناســبة  فــي 
الوصــول إلــى 1500 طفــل و2000 ســيدة عبــر سالســل مــن الشــراكات 
ــة فــي القاهــرة، ومؤسســة  مــه مؤسســة نبنــي، والجامعــة األلماني

علمنــي، وجمعيــة خيــر وبركــة غيــر الحكوميــة.

باإلضافــة إلــى جهودنــا لضمــان الشــمول، فإننــا أيًضــا نشــارك فــي 
جهــود متعــددة لتعبئــة الدعــم حــول قضيــة النمــو األكثــر شــمواًل، 
وتشــجيع أصحــاب مصلحــة آخريــن فــي تتبــع مســارنا. وقــد شــارك 
ــي  ــدى الســنوي التاســع للشــمول المال بنــك اإلســكندرية فــي المنت
الــذي عقــد فــي شــرم الشــيخ. وقــد شــارك مديرنــا التنفيــذي فــي 
الحلقــة الناقشــية حــول »الشــمول المالــي والتمكيــن االقتصــادي 
للمــرأة« مــع منــى ذو الفقــار، المحاميــة المصريــة وإحــدى الناشــطات 
البــارزات فــي حقــوق اإلنســان، والســيدة لبنــى هــالل، نائبــة محافــظ 

ــزي المصــري.  ــك المرك البن

المالــي  الشــمول  أســبوع  فــي  اإلســكندرية  بنــك  أســهم  كذلــك 
العربــي عبــر »الجــوالت الترويجيــة لبنــك اإلســكندرية«. وكان الهــدف 
مــن هــذه الحملــة الترويجيــة هــو عــرض برنامــج محــو األميــة الماليــة 
ــع أنحــاء  ــا فــي جمي ــأ مختلًف المتنقــل متكامــل األركان فــي 27 موقًع
مصــر. وقــد جالــت شــاحنة بنــك اإلســكندرية المحافظــات، وقضــت 
يوًمــا كامــاًل فــي كل موقــع. وقــد أتــاح المهرجــان أيًضــا لنــا توزيــع 
دورات تعليميــة بيــن أكثــر مــن 3000 ســيدة و5000 طفــاًل وكذلــك 
توفيــر الفرصــة ألكثــر مــن 10 آالف مواطــن لفتــح حســاب عــن بعــد 

ــك االســكنرية. مــع بن

ودانتــي  للمــرأة  القومــي  المجلــس  رئيســة  مرســي،  د.مايــا 
لبنــك  المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي  المديــر  كامبيونــي، 

التفاهــم مذكــرة  علــى  التوقيــع  خــالل  االســكندرية، 
اثنــاء  المشــتركة  االعداديــة  الطونــات  مدرســة  مــن  طــالب 

لالدخــار العالمــي  لليــوم  االســكندرية  بنــك  حملــة 

http://www.youtube.com/watch?v=t9W0dEunuII&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t9W0dEunuII&feature=youtu.be
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سابًعا: خلق قيمة 
مشتركة عبر 

استثمارات اجتماعية 
استراتيجية1

إلــى  مشــتركة  قيمــة  بخلــق  التزامنــا  يمتــد  أن  الطبيعــي  مــن 
جهودنــا المبذولــة فــي االســتثمار االجتماعــي. فــي هــذا يركــز بنــك 
اإلســكندرية برامــج االســتثمار االجتماعــي لديــه علــى ثالثــة ركائــر:
 تعزيــز القتصــاد اإلبداعــي المصــري عبــر برنامجنــا الرائــد »إبــداع 

مــن مصر«
 بناء سالســل التوريد الشــاملة

 خلــق مجتمعــات مزدهــرة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن 
برامــج التعليــم والصحــة

"شــموس" حقائــب رمضــان بأيدي أحد حرفّي الفيوم 2017
SO1-G4 ,EC8-G4
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»أشــعر بالفخــر النتمائــي إلــى مؤسســة دائًمــا مــا 
ــة نحــو االســتدامة،  ــدة وجرئي تأخــذ خطــوات جدي
التــي تدمجهــا فــي صلــب مجــال األعمــال. وبنــك 
اإلســكندرية واحــٌد مــن البنــوك الرائــدة فــي مصــر 
الــذي يســتهدف تنفيــذ أعمــال وتجــارة مســؤولة، 
ــة فــي االســتدامة  ــالك ذراع قوي فضــاًل عــن امت

البيئيــة واالســتثمارات المجتمعيــة.«

تحــواًل  مصــر  مــن  إبــداع  برنامــج  شــكل 
فــي  الحرفيــة  الصناعــات  فــي  نموذجًيــا 
مصــر. فقــد دعمــت هــذه المبــادرة كثيــرًا من 
الحرفييــن المصرييــن وأصحــاب المشــاريع 
الحــرة ممــن شــعروا بحماســة وجدانيــة تجــاه 
التــراث المصــري فــي جميــع أشــكاله. وإنــي 
الشــراكة  لهــذه  حًقــا  ســروري  عــن  ألعبــر 
وأعتقــد أن بنــك اإلســكندرية يضــع واحــًدا 
مــن أفضــل األمثلــة علــى المشــاركة الفعالة 

فــي المحافظــة علــى تراثنــا الوطنــي. 

مريم نشأت 
كبيرة مســؤولي قســم المســؤولية االجتماعية للشركات 

ومديرة التنمية المســتدامة.

مسعد عمران
رئيــس الغرفــة المصرية للحرف اليدوية

أظهــر بنــك اإلســكندرية دوره المبــادر 
التنميــة  التغييــر بمجــال  فــي صنــع 
مــن خالل مشــاريع ومبــادرات خالقة. 
إذ نــرى إســهامه فــي االســتراتيجية 
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة بخلــق 
عبــر  الدخــل  ورفــع  عمــل  فــرص 
توســيع عملياتــه وفــي الوقت نفســه 
االســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة 
ــك  ــك يســهم البن والمتوســطة. كذل
فــي تشــجيع الشــباب ودعــم الحــرف 
اليدويــة عبــر مبادرتــه الرياديــة »إبــداع 
مــن مصــر« وذلــك بمــا لهــا مــن دور 
الترويــج  فــرص  تعزيــز  فــي  عظيــم 
فــي  المنتجــات  لهــذه  والتســويق 

مصــر والخــارج. 

غادة والي
وزيــرة التضامن االجتماعي

SO1-G4 ,EC8-G4
SO1-G4 ,EC8-G4

فخــار قرية تونس، الفيوم
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يلعبــه  الــذي  الحيــوي  بالــدور  اإلســكندرية  بنــك  أســرة  تؤمــن 
النظــام البيئــي القائــم علــى روح العمــل الحــر المبــادر فــي تعضيــد 
رفــاه األفــراد واألســر  رفــع مســتوى  النمــو االقتصــادي، وكذلــك 
والمجتمعــات. ولمصــر تاريــخ غنــي فــي النشــاط الحرفــي الــذي يمكــن 
ودمجــه  المحليــة  والهويــة  التــراث  علــى  للحفــاظ  منــه  االســتفادة 
بســهولة فــي أســواق التصديــر، وهمــا أمــران فــي غايــة األهميــة 

لخلــق فــرص عمــل مســتدامة.

تهــدف مبــادرة إبــداع مــن مصــر، التــي أطلقــت فــي 2016، إلــى ترويــج 
االقتصــاد المصــري الخــالق عبــر االســتفادة مــن األعمــال األساســية 
لبنــك اإلســكندرية وشــبكته فــي الدعــم المؤثــر للحرفييــن المصرييــن 

والمقاوليــن وأصحــاب األعمــال الحــرة المبدعيــن. للمزيــد:

  ./http://ebda3menmasr.org/en

تدريب مهني

تطوير الحرف

التصميم  تحسين 
والتغليف

الشمول المالي

فرص للمبيعات
والتسويق

شهادة التجارة 
العادلة

اجتماعية  استثمارات 
استراتيجية

إبداع من 
مصر 

SO1-G4 ,EC8-G4

عــرض الصناعــات الحرفية المصرية 

واألعمــال الفنية األصلية في 

األســواق الدولية بطريقة بارزة 

وتسويق جذاب. 

المحافظــة على تراث الحرف 

المصريــة الغنــي، وحماية الصناعة 

المصريــة اليدويــة الحرفية االصلية 

المهددة باالندثار. 

دعم المجتمعات البعيدة عن وســائل 

التمكيــن االقتصادي واالجتماعي 

عبــر توفير ســبل الوصول إلى التعليم 

الفنــي والمهني والتدريب على 

التوظيف. 

دعم مشــاريع المســؤولية االجتماعية 

للشــركات المرتبطة ببنك 

اإلســكندرية في أعماله األساسية 

بصفته مؤسســة مالية. 

تعمــل هــذه الركائــز علــى تكميل أهداف مبادرة إبداع من مصر الرئيســية: 1

قدمــت مبــادرة إبــداع مــن مصــر حتــى صــدور هــذا التقريــر دعًمــا مباشــًرا لمــا يقــرب مــن 4000 مــن الحرفييــن، فضــاًل عــن الفائــدة غيــر المباشــرة 
التــي عمــت علــى 8000 فــرد، 90% منهــم نســاء، و60% شــباب. هــذا ويمتــد دعــم إبــداع مصــر علــى مســتوى 15 محافظــة، فــي الشــرقية 
والمنوفيــة والبحيــرة ومطــروح والجيــزة والقاهــرة وشــمال ســيناء وجنــوب ســيناء والفيــوم وســوهاج وقنــا واألقصــر والــوادي الجديــد وأســوان 
والبحــر األحمــر وأســيوط وكفــر الشــيخ. ولمزيــد مــن التوســع فــي توصيــل الدعــم للحرفييــن، وضعنــا برنامًجــا للتجــارة اإللكترونيــة علــى ســوق 

دوت كــوم. حيــث بــاع شــركاء إبــداع مــن مصــر أكثــر مــن ألفــي قطعــة منــذ إطــالق المبــادرة فــي أغســطس 2017.

إبراهم شمس، 
أحد مؤسســي كيليم.

مــع  التعامــل  فــي  اإلســكندرية  بنــك  نهــج  يعــد 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات نموذًجــا أصيــاًل 
الصغيــرة  المشــاريع  يدعمــون  فهــم  بالفعــل. 
الحــرف المحليــة(  والمتوســطة )ال ســيما قطــاع 
التمويــل  إلــى  الوصــول  مثــل  ابتكاريــة  بــأدوات 
التصميــم  والحلــول المصرفيــة، والتدريــب علــى 
والتســعير إلــى جانــب فتــح قنــوات محليــة ودوليــة 
للمبيعــات وذلــك فــي ســبيل شــراكات مســتدامة 
تقــوم علــى الفائــدة المتبادلــة والقيمــة المشــتركة 
التــي تــروج لالقتصــاد المحلــي والشــمول المالــي. 

مــكان عــرض كيليــم بالمعــرض الدولــي للحــرف 
اليدويــة

http://www.youtube.com/watch?v=2xhB7pPrer4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ybRaMXIH2-o
https://www.youtube.com/watch?v=ybRaMXIH2-o
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مــن الركائــز األساســية فيمــا تقدمــه هــذه المبــادرة مــن دعــم، عقــد 
فــرص  مــن  يلزمهــم  بمــا  الحرفييــن  ودوليــة إلمــداد  معــارض محليــة 
ترويــج منتجاتهــم وتحقيــق تدفــق فــي العملــة األجنبيــة عبــر تصديــر هــذه 
المنتجــات المصنعــة محلًيــا. وقــد جــاء المعــرض الدولــي للحــرف اليدويــة 
كأول معــرض مــن نوعــه يعقــد فــي مصــر. ففــي 2017، وللمــرة الثانيــة 
علــى التوالــي، تولــى ببنــك اإلســكندرية قيــادة ورعايــة المعــرض الدولــي 
جانــب  إلــى  المعــرض،  لهــذا  دعمنــا  أســفر  وقــد  فــي مصــر.  للحــرف 
ــداع مــن مصــر فيمــا  ــن توســع مــدى إب ــة الواســعة ع ــة اإلعالمي التغطي
ــر أنحــاء مصــر، وذلــك بواقــع 47 عارًضــا،  ــن عب يتعلــق بجماعــات الحرفيي

و2400 مــن المســتفيدين غيــر المباشــرين.

وكجــزء مــن رفــع الوعــي بالصناعــات الحرفيــة المحليــة، أنتجنــا فيديــو  لـــ  
ــة  ــاج بنــك اإلســكندرية والتــي كانــت بمثاب ــة »بكــف إيــدك« مــن إنت أغني
العارضيــن  المحلييــن  والحرفييــن  المصــري  للتــراث  الرســمي  النشــيد 
ألعمالهــم فــي المعــرض الدولــي للحــرف 2017. وقــد بلغــت مشــاهدات 
الفيديــو 10 مليــون مشــاهد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكان 
صممنــا  كذلــك  للمعــرض.  زائــر  ألــف   100 جــذب  فــي  للغايــة  مؤثــًرا 
حلقــات يوميــة علــى اإلنترنــت حــول مختلــف الحــرف المصريــة وصورنــا 

ــك اإلســكندرية فــي المعــرض. ــزوار لـــ خيمــة  بن ــن وال العارضي

شــركتي  اختيــار  علــى   EECH أشــكر  أن  أود 
نورهانــدز واحــدة مــن الموجات األولى للشــركات 
اإلســكندرية  بنــك  منحــة  مــن  المســتفيدة 
الدوليــة  المنظمــة  عضويــة  إلــى  لالنضمــام 
طريقنــا  فــي  اكتشــفنا  وقــد  العادلــة.  للتجــارة 
لالنضمــام إلــى هــذه العضويــة نقــاط ضعفنــا 
شــأنها  مــن  التــي  التطويــر  ومناطــق  وقوتنــا 
المســتدام.  تطورنــا  ضمــان  فــي  تســاعدنا  أن 
والعضويــة فــي هــذه المنظمــة ال تفتــح أمامنــا 
مــن  وكوننــا   ... فحســب،  الدوليــة  األســواق 
الموجــة األولــى يمنــح شــركتنا ميــزة أن نكــون 
مــن رواد اصحــاب التجــارة العادلــة فــي مصــر. 

نرمين سليمان
Nourhands صاحبة

فضاًل عن ذلك، فقد خلقت مبادرة إبداع من مصر سلســلة من الشــراكات 
للمضــي قدًمــا بمهمتها، وهو ما اشــتمل على:

باإلفــادة مــن أعمالنــا األساســية، قمنا بإمداد العارضيــن بنقاط بيع PoS، تتيح 
لهــم قبــول عمليــات ســداد بالبطاقات اإلكترونية، مــع تخفيض جميع العموالت 

على المعامالت المالية. وقد عرض بنك اإلســكندرية شــروًطا محفزة لرواد 
األعمــال ممــن رغبــوا في الحفاظ علــى الخدمة بعد المعرض.

بلغــت مبيعــات المعــرض أكثــر مــن 3 مليــون جنيه مصري في 2017. أضف إلى 
ن كثيًرا مــن الحرفيين المحليين  ذلــك أن المعــرض الدولــي للحــرف اليدوية مكَّ

مــن توقيــع اتفاقــات مع مشــتريين دوليين، مثــل صانعة الفخار »راوية« من 
قريــة تونــس فــي الفيــوم التي وقعت اتفاًقا مع مشــتر دولــي في بولندا لتصدير 

مصنوعاتهــا الفخاريــة إلــى عــدة بلدان حول العالم. ويدير بنك اإلســكندرية مع 
راويــة اتفــاق التصديــر مدعًمــا إياها في تقديم العينــات، والتوصيل، والتفاصيل 

اللوجســتية )نقــل واتصاالت، الخ( وكذلــك العمليات المصرفية.  2016 2017

3,711,744
جنيه

7,000,00
جنيه

خيمــة ابــداع من مصــر وتصميم يدوي بالمعرض الدولي 
للحرف اليدوية

شــاهد فيديو أغنية

بنك اإلسكندرية

شــاهد فيديو خيمة

المعــرض الدولي للحرف اليدوية

بعــض مــن المنتجات اليدويــة للحرفيين المعروضة 
بالمعــرض الدولي للحرف اليدوية

SO1-G4 ,EC8-G4
SO1-G4 ,EC8-G4

https://www.youtube.com/watch?v=2xhB7pPrer4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pKH24pli6Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2xhB7pPrer4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pKH24pli6Y&feature=youtu.be
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إبــداع مــن مصــر مرحلــة جديــدة مــن  فــي 2017، أطلقــت مبــادرة 
مســيرتها، بتركيــز قــوي هــذه المــرة علــى تمكيــن المســتهدفين مــن 
تقنيــات التصميــم الجديــد والمعاصــر، مــع دمــج الحرفييــن المحلييــن 
فــي األســواق العالميــة. وهــذا مــا تحقــق عبــر تمكيــن المصمييــن 
التســويق  فــي  الخــاص  برنامجهــم  بنــاء  مــن  والشــركات  الشــبان 

وتســريع طاقتهــا اإلنتاجيــة.

وقــع بنــك اإلســكندرية اتفاًقــا مــع مجلــس التصديــر المصــري للحــرف 
ــة الدمــج فــي الســوق العالمــي وقــد مهــدت  ــة لتســريع عملي اليدوي
شــراكتنا الطريــق لعــدد 25 مشــروًعا إبداعًيــا للحصــول غلــى شــهادات 
الشــهادة  هــذه  وتطلــب   .2018 بحلــول  العادلــة  الدوليــة  التجــارة 
االلتــزام بعشــرة مبــادئ وضعتهــا المنظمــة الدوليــة للتجــارة العادلــة، 
تشــمل مدفوعــات عادلــة، وشــفافية ومحاســبة؛ وعــدم وجــود تمييــز 
فــي ظــروف العمــل؛ وعــدم تمييــز عموًمــا؛ وعــدم تشــغيل األطفــال 

والعمالــة القســرية؛ واحتــرام البيئــة، وبنــاء القــدرات.

بالحصــول علــى شــهادات التجــار العادلــة الدوليــة يتســنى ألصحــاب 
أعمالهــم  فــي  والتوســع  االســتدامة  تحقيــق  المصرييــن  األعمــال 
عبــر االنفتــاح علــى األســواق الدوليــة، مــع ضمــان تميــز معامالتهــم 
وعملياتهــم بالجوانــب األخالقيــة واالســتدامة. وقــد أفــادت هــذه 
المبــادرة حتــى يومنــا هــذا حوالــي 1000 شــخص بطريقــة غيــر مباشــرة. 

ــة، يعمــل بنــك  ــد مــن تيســير االندمــاج فــي األســواق العالمي ولمزي
اإلســكندرية مــع مجلــس التصديــر المصــري للحــرف اليدويــة علــى 
شــمول الحرفييــن المصرييــن فــي المعــارض الدوليــة البــارزة فــي 

فرنســا وألمانيــا واســبانيا واإلمــارات.

منصورة محمد
حرفيــة، مبــادرة إبــداع مــن مصــر، النــداء  

بنــك  مــع  بالشــراكة  النــداء،  مؤسســة  لــي  وفــرت 
بــأول  إمــدادي  عبــر  التمكيــن  عوامــل  اإلســكندرية، 
فرصــة عمــل ومصــدر مســتدام للدخــل فــي مجتمــع 

اعتــاد تهميــش المــرأة فــي ســوق العمــل.

احــد حرفيــي الخيامية بخيمة ابداع من 
مصــر، بالمعــرض الدولي للحرف اليدوية 

2016

G4-EC8, G4-SO1
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علــى الرغــم مــن صغــر حجــم مجموعتنــا، فــإن طلبــات االســتدامة المتزايــدة 

علــى مصــر للتجــارة العادلــة تعــد دعمــًا كبيــرًا لنــا. وقــد ميــزت منتجاتنــا الجديــدة 

مثــل الشــال والوســائد عملنــا عــن غيرنــا مــن العامليــن فــي مجــال التطريــز، وقــد 

مكننــا الدعــم المقــدم مــن بنــك اإلســكندرية ومصــر للتجــارة العادلــة مــن شــراء 

مزيــد مــن المــواد الخــام التــي ســاعدتنا علــى العمــل طــوال العــام. ومــن ثــم فإننــا 

نشــعر بفخــر أننــا نشــارك فــي المعــارض التــي نظمتهــا مبــادرة إبــداع مــن مصــر 

ألنهــا تمنحنــا خبــرة فــي التعامــل مــع الجمهــور.

زمزم بركين 
حرفيــة، مبــادرة إبداع من مصــر، فير تريد إيجيبت

مجموعة فخار االرض، عبد الســتار من قرية 
تونس،الفيوم

ــا فــي مصــر له ــج  لتروي وا ــة  دل لعا ا ة  ر لتجــا ا ــن  3. تمكي

عقــد بنــك اإلســكندرية  شــراكة مــع مصــر للتجــارة العادلــة Fair Trade Egypt )FTE( لدعــم الحرفييــن المهمشــين وتمكينهــم مــن توليــد عائــد 
مســتدام مــن إنتاجهــم. وتركــز شــراكتنا علــى إمــداد الحرفييــن بالدعــم الفنــي الــالزم لتعزيــز قدراتهــم، متضمًنــا ذلــك جــودة اإلنتــاج، والقــدرة علــى 

ترويــج منتجاتهــم وتســويقها.

حتــى يومنــا هــذا، تشــمل شــبكاتنا أكثــر مــن 3600 حرفــي متجمعيــن فــي 18 جماعــة عبــر إحــدى عشــر محافظــة، هــي: القاهــرة والجيــزة والبحيــرة 
وأســيوط وســوهاج وقنــا وأســوان والبحــر األحمــر والفيــوم ومرســى مطــروح وشــمال ســيناء. وهدفنــا األبعــد هــو تحقيــق مزيــد مــن التوســع 

فــي صادراتنــا مــن الحــرف المصريــة ذات الجــودة العاليــة، والوصــول إلــى أكثــر مــن 2000 حرفــي، أكثرهــم مــن النســاء

منى سيد 
أحــد مؤسســي ومدير عــام مصر للتجار العادلة

 

مكنــت مبــادرة بنــك اإلســكندرية إبــداع مــن مصــر الصناعــة الحرفيــة فــي مصــر 

تمكيــن  مــن  مشــتركة  قيــم  نحــو  للعمــل  الشــركاء  بيــن  قويــة  شــبكة  بخلــق 

المجتمعــات والحرفييــن. وتعــد االســتدامة وزيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى الســوق 

واالبتــكارات فــي هــذا الســياق أدوات متكاملــة لتعزيــز إبــداع مــن مصــر لقــدرات 

ــم للمنافســة فــي األســواق.  ــن ومنتجاته الحرفيي

فخــار قرية تونس

فانــوس من النحاس، احدى 
ورش عمــل النداء

SO1-G4 ,EC8-G4   1 SO1-G4 ,EC8-G4
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هبه حندوسه 
مؤسســة ومديرة النداء

 

مــن خــالل شــراكة مؤسســة النــداء القطاعيــة مــع 

بنــك اإلســكندرية علــى مــدار العاميــن الماضييــن، 

اســتطعنا إحيــاء حــرف تقليديــة مــع تحســين الظروف 

المهمشــات  للنســاء  االجتماعيــة  االقتصاديــة 

والشــباب فــي جنــوب مصــر عبــر أفضل الممارســات 

االبتكاريــة والمســتدامة. 

مجموعــة مــن المنتجات اليدوية، مؤسســة النداء 2017

SO1-G4 ,EC8-G4

وتطويــر  لحرفييــن  ا مجموعــات  تشــكيل   .4
دة األعمــال فــي صعيــد مصــر يــا ر

ENID/( تعــاون بنــك اإلســكندرية مــع شــبكة مصــر للتنميــة المتكاملــة
El Nidaa( فــي تنفيــذ مشــروع تشــكيل مجموعــات الحرفييــن وتطويــر 
ريــادة األعمــال الحــرة فــي صعيــد مصــر. يتنــاول المشــروع قضايــا 
ــف  ــة التظري ــارات وقابلي ــر مه ــق فــرص عمــل وتطوي ــل خل مهمــة مث
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وقــد  فــي 
أســهم المشــروع فــي توظيــف 1200 ســيدة باإلضافــة إلــى التنــوع 

ــد مصــر.  ــف المحافظــات فــي صعي االقتصــادي لمختل

اضطــرت  خــرى  أ شــخصيات  مثــل  مثلهــا  مميــزة:  قصــة 
ألن  لدراســة  ا تــرك  لــى  إ أحمــد  عطــا  ســعيدة  لســيدة  ا
 . . منطقتهــا فــي  للفتيــات  رفاهيــة  يعتبــر  ال  ز مــا  لتعليــم  ا
ا  كبيــًر معــداًل  يســجل  لتعليــم  ا مــن  لتســرب  ا ال  يــز ال  حيــث 
وجــود  عــن  فضــاًل  مصــر  بصعيــد  لريفيــة  ا لمناطــق  ا فــي 
أظهــرت  وقــد  لجنســين.  ا بيــن  لتعليــم  ا فــي  كبيــرة  فجــوة 
لفتيــات  ا مــن   %22.1 أن  لحديثــة  ا ئية  االســتقصا اســات  لدر ا
ســنة   29  -10 بيــن  رهــن  أعما اوح  تتــر تــي  للوا ا بات  لشــا وا
تعليميــة  بــة  تجر علــى  لحصــول  ا فرصــة  لهــن  تتوفــر  لــم 
ســعيدة  فيهــا  تعيــش  لتــي  ا يــة  لقر ا فــي  يوجــد  ذ  إ مالئمــة. 
أي  وجــود  عــدم  مــع  فقــط،  حــدة  وا ئيــة  بتدا ا مدرســة 
دون  ومــن  لمهنــي.  ا يــب  لتدر ا و  أ نــوي  لثا ا للتعليــم  معهــد 
مــن  يصبحــن  ســعيدة  مثــل  بات  شــا فــإن  لســليم،  ا لتعليــم  ا
يــف  ر فــي  لتمكيــن  ا أدوات  مــن  لمحرومــة  ا عــات  لجما ا بيــن 

. مصــر

عندمــا  خــر  آ ا  ًر مســا وجــدت  ســعيدة  أن  لحــظ،   ا لحســن 
حكوميــة  غيــر  منظمــة  مــع  ء  لنــدا ا مؤسســة  شــاركت 
للفتيــات  رات  لمهــا ا يبــات  وتدر األميــة  محــو  فــي  محليــة 
درجــت  أ وقــد  لمخــزن.  ا يــة  قر فــي  لتعليــم  ا مــن  لمتســربات  ا
لــى  إ  ، أشــهر  9 لمــدة  األميــة  محــو  فصــول  فــي  ســعيدة 
األميــة  محــو  فصــول  تمــام  إ وبعــد  خــرى.  أ ة  فتــا  24 نــب  جا
لخياطــة.  ا لتعلــم  لمهنــي  ا يــب  لتدر ا ة  بــدور لحاقهــن  إ تــم 

G-4EC8, G-4SO1
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رجــب، احــد خزافي قريــة تونس يقوم بترتيب 
منتجاته

SO1-G4 ,EC8-G4

لتنميــة  ا نهــج  تونــس: تطبيــق  يــة  قر  .5
ملــة لمتكا ا

ــس  ــة تون ــن فــي قري ــار الكائني ــاع الفخ ــك اإلســكندرية مــع صن ــدأت شــراكة بن ب

بالفيــوم عبــر رعايــة المهرجــان الســنوي الخامــس بقريــة تونــس للفخــار والحــرف 

ــا توفيــر هبــات بنــك اإلســكندرية للعمــالء والشــركاء  اليدويــة. ومنــذ 2016، قررن

مــن الحرفييــن المحلييــن ومــن بينهــم صنــاع الفخــار مــن قريــة تونــس. 

ــاع  ــادرة، ســاعد بنــك اإلســكندرية صن ــورة وتثبيــت المب فــي ســعيه الــدؤوب لبل

ــز  ــة، وكذلــك تجهي ــر حكومي ــى تأســيس منظمــة غي ــة تونــس عل الفخــار فــي قري

جميــع الــورش بماكينــات لنقــاط البيــع بســداد إلكترونــي تتميــز بعــدم فــرض أي 

عمولمــة أثنــاء فتــرات المهرجانــات والمعــارض. كذلــك أطلــق بنــك اإلســكندرية 

مشــروع تجميــل القريــة مــع إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة هنــاك 

وتدعــى »ألــوان«. ولرفــع فــرص التصديــر وتعزيــز جــودة المنتجــات الحرفيــة، تبــرع 

بنــك اإلســكندرية بعــدد 12 دوالًبــا لتدويــر الفخــار تعمــل بالكهربــاء فــي 12 ورشــة. 

وحتــى اليــوم اســتفاد أكثــر مــن 600 شــخص مباشــرة مــن هــذه الشــراكة.

إبراهيم سمير
خــزاف، قرية تونس

 

إيفيلن بوري
المؤسســة، قرية تونس

 

فارًقــا  اإلســكندرية  بنــك  مــع  شــراكتنا  »شــكلت 

هائــاًل فــي حياتنــا بقريــة تونــس، إذ ســاعدتنا مبــادرة 

إبــداع مــن مصــر فــي خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل 

أعمــال  مــن  الفريــدة  القريــة  منتجــات  وتســويق 

الفخــار«. 

»ســاعدتنا مبــادرة إبــداع مــن مصــر كثيــًرا فــي الوصــول 

بصناعــة  وتوعيتهــم  النــاس  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى 

المنتجــات الفخاريــة وكيفيــة بدايتهــا فــي قريــة تونــس. 

ــا  ــا وتفصيلهــا وفًق ــر منتجاتن كمــا ســاعدتنا فــي تطوي

الحتياجــات العمــالء«.

رويــة عبد القادر
خزافــة، قرية تونس

 

لقريــة  الســنوي  المهرجــان  خــالل  مــن  »تمكننــا 

تونــس وتعاوننــا مــع بنــك اإلســكندرية مــن زيــادة 

معــدل مبيعاتنــا، وكذلــك اســتخدام منتجاتنــا كهدايــا 

لشــركاء البنــك فــي 2016 الــذي كان معرًضــا رائًعــا 

لجميــع خزافــي قريــة تونــس«. 

SO1-G4 ,EC8-G4

https://www.youtube.com/watch?v=8lPO_hTEGnk
https://www.youtube.com/watch?v=LqtyiyTEEis
https://www.youtube.com/watch?v=94FNgIIBCzI
http://www.youtube.com/watch?v=uUpv5zM9apI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LqtyiyTEEis
https://www.youtube.com/watch?v=94FNgIIBCzI
https://www.youtube.com/watch?v=8lPO_hTEGnk
http://www.youtube.com/watch?v=t9W0dEunuII&feature=youtu.be
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يدوية
فــي 2017، تعاونــت مؤسســة يدويــة، مــع بنــك اإلســكندرية علــى إمــداد 
الحرفييــن المحلييــن بإمكانيــة الوصــول إلــى األســواق المحليــة. وقــد كان 
هنــاك عموًمــا أكثــر مــن 800 مــن الحرفييــن والصنــاع المهــرة وأســرهم، 
علــى مســتوى ســت محافظــات، اســتفادوا مــن هــذه الشــراكة. وينظــم 
المشــروع أربعــة معــارض علــى مســتوى القاهــرة واإلســكندرية فضــاًل 

عــن احتــواء ورش عمــل تعزيــز القــدرات للحرفييــن علــى أوســع نطــاق. 

تركــز شــراكتنا مــع »يدويــة« علــى منتجــات بعينهــا مثــل الملــح الســيوي، 
ونحــاس ســيوه، والحلــي الفضــة، ومنتجــات تالــي النوبيــة، وســعف 
النخيــل، والجلــود، والكليــم. ولتحقيــق التكامــل بيــن مختلــف االنشــطة، 
ــا سيســاعد  ــاء مصــر، وهــو م ــة فــي أنح ــا خريطــة للحــرف اليدوي وضعن
كقاعــدة بيانــات إلكترونيــة مــن أجــل برنامــج إبــداع مــن مصــر للتجــارة 
اإللكترونيــة. وحتــى اليــوم، عــادت هــذه  المبــادرة بالنفــع المباشــر علــى 

ــر مباشــرة. ــر مــن 400 فــرد وحوالــي 300 فــرد بصــورة غي أكث

لقطــة مــن مجموعــة الســيدات النوبيــات مــن غــرب 
ــاء  أســوان يشــاركن فــي ورشــة عمــل تدريبيــة إلحي

وإنتــاج الحقائــب التقليديــة مــن ســعف النخيــل.
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قصــة مميــزة:   مجتمــع المعتمديــة محافظــة الجيــزة: فــي ضواحي 
الجيــزة، فــي مــكان ليــس بعيــد عــن األهــرام، تتجمــع أكثــر مــن 
ــاون  ــز والتع ــن التطري ــا ف ــن بعًض ــم بعضه ــا لتعلي ــرأة يومًي 150 ام
علــى تســويق منتجاتهــن. وقــد أسســن جمعيــة أهليــة خــاص بهــن 
للمســاعدة فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى جهودهــن. وهــن 
ــروح مــن البيئــة الخضــراء  فــي ممارســة فنهــن يســتلهمن هــذه ال
والطبيعــة الحيويــة المحيطــة بهــن، وهــو مــا يترجــم إلــى مالبــس 
ــة  ــوان المصري ــة واألل ــة مطــرزة تعكــس المشــاهد الطبيعي صوفي

ــة.  المختلف

مرفــت أحمــد، شــابة تتمتــع بالــذكاء وهــي عضــوة فــي جمعيــة 
أحــرزت  الصعــاب، فقــد  مــن  الرغــم  للمــرأة. وعلــى  المعتمديــة 
مــا  وبحكــم  األعمــال.  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  مرفــت 
شــهدته مــن قطــع فنيــة مفصلــة رائعــة ألمهــا ونســاء أخريــات فــي 
ــدأت  ــة للمــرأة، فقــد تولــت الحرفــة بنفســها وب ــة المعتمدي جمعي
فــي تطويــر خطهــا الخــاص مــن المنتجــات. وقــد أرادت منــح هــذه 
الصفــات الملونــة التــي تراهــا حيــاة مطــرزة، ومــن ثــم بــدأت أيًضــا 
ــات وأوالد مــن  ــوردة تصــور فتي ــرة مت فــي تأســيس عرائــس صغي
فالحــي مصــر. وهــي حالًيــا تعمــل مــع مجموعــة مــن ســت شــابات 

ــات. أخري
SO1-G4 ,EC8-G4
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أسامة غزالي 
أحد مؤسســي يدوية

 

نحــن فخــورون فــي يدويــة بالشــراكة المؤثــرة مــع بنــك اإلســكندرية مــن 
خــالل مبــادرة إبــداع مــن مصــر مــن تقديــم الدعــم لجماعــات الحرفييــن 
عبــر الوصــول إلــى األســواق وبنــاء القــدرات الــذي يضمــن خلــق قيمــة 

مشــتركة لدعــم تــراث مصــر واقتصادهــا.

حمــدي أبو زيد
حرفي إبداع من مصر/ مجتمع غرب أســوان، مؤسســة يدوية 

فيمــا يتعلــق بمجتمعاتنــا فــي النوبــة، فــإن الدعــم المســتمر مــن يدويــة 
وكذلــك شــراكة إبــداع مــن مصــر مــع يدويــة، يمنحنــا ظهــوًرا رائًعــا 
وفــرص تســويق هائلــة عبــر المعــرض الدولــي للصناعــات الحرفيــة 

ــب.  ــر برامــج التدري ــات عب ــدرات النســاء المحلي ــز ق ــك تعزي وكذل

لقطة من مجموعة الســيدات النوبيات من غرب أســوان 
يشــاركن في ورشــة عمل تدريبية إلحياء وإنتاج الحقائب 

التقليدية من ســعف النخيل.

شــندويل  قريــة  مــن  ســيدات 
فــي ســوهاج ينتجــن مشــغوالت 

جميلــة يدويــة 
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الريفيــة،  المناطــق  لتنميــة   2030 مصــر  خطــة  مــع  تماشــًيا 
فــي  المحرومــة  للمجتمعــات  عمــل  فــرص  خلــق  وبهــدف 
صعيــد مصــر، عقــد بنــك اإلســكندرية شــراكة مــع مؤسســة 
والصناعــة،  التجــارة  ووزارة  االجتماعيــة،  للتنميــة  ســاويرس 
التصديــر  ومجلــس  الحرفيــة  للصناعــات  المصريــة  والغرفــة 
علــى مشــروع لمــدة ثــالث ســنوات لدعــم إنشــاء وحــدة إنتــاج 
ســجاد يــدوي فــي قريــة أبــو تيــج بأســيوط، فــي صعيــد مصــر. 

يتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا المشــروع فــي اختيــار أكثــر مــن 
ــات  ــاج منتج ــم إلنت ــااًل، وتأهيله ــن نســاء ورج 400 مــن العاملي
تأســيس  فــي  الحرفييــن  الشــراكة  تســاعد  كذلــك  متميــزة. 
ورشــهم الخاصــة أو المســاهمة كمدربيــن فــي مراكــز أخــرى 
فــي أســيوط. وقــد اســتفاد أكثــر مــن 700 فــرد بصــورة غيــر 

مباشــرة مــن وحــدة إنتــاج الســجاد فــي أبــو تيــج. 

إلنتاج السجاد

وحــدة أبو تيج

لشــاملة ا يــد  لتور ا 2 سالســل  .  7

أحد نســاجي الســجاد في أبو تيج. 

SO1-G4 ,EC8-G4G-4EC8, G-4SO1



81 80

مشــروع »قطــن مــن أجــل الحيــاة C4L« بالتعــاون مــع فيلمــار 
نايــل للنســيج Filmar Nile Textile )FNT(، ووزارة التعليــم 
التدويــر  وإعــادة  التعليــم،  عنصريــن،  مــن  يتكــون  الفنــي. 
تبنــي  عبــر  القطــن  إنتــاج  تطويــر  ويســتهدف  لألفضــل، 
ــا.  المنهجيــات الزراعيــة والعمليــات الصناعيــة المســتدامة بيئًي

للموضــة«.  المزرعــة  »مــن  إطــالق مشــروع  تــم   ،2017 فــي 
وهــو مشــروع مســتلهم مــن مشــروع »قطــن مــن أجــل الحيــاة« 
 ،UNIDO أطلقتــه منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة
المصــري  القطــن  لسالســل  االســتدامة  تعزيــز  ويســتهدف 

ــي 12 محافظــة.  ــة واألطــول ف ــل التيل طوي

 باإلضافة إلى 600 من المســتفيدين غير المباشــرين، أفاد مشــروع »من المزرعة إلى الموضة« بصورة مباشــرة: 

من المزرعة 
إلى الموضة

قطــن من أجل الحياة 

27
مصصًما

20
مزارًعا

50
فنًيا

50
معلًما

650
طالًبا
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المنتجات تحضير 

المشــاركين في ورشة العمل

المشــاركين في ورشة العمل
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بالشــراكة مــع مؤسســة اقتصــاد المعرفة للتنمية المســتدامة، 
أطلــق بنــك اإلســكندرية مبــادرة مــن »المزرعــة إلــى الشــوكة« 
لتدعــي رواد األعمــال الصغيــرة فــي المناطــق الريفيــة. تعمــل 
النســاء  لتدعيــم  »بشــاير«  خــالل شــبكة  مــن  المبــادرة  هــذه 
فــي المناطــق الريفيــة فــي بنــاء أنشــطتهن التجاريــة واالرتقــاء 
بمســتواها. وهــي تركــز علــى معالجــة الطماطــم بتحويلهــا إلــى 
منتجــات اســتهالكية عاليــة الجــودة. وقــد جربــت هــذه المبــادرة 
ــر مــن 100 ســيدة  ــوم ودعمــت أكث ــا والفي ــرة والمني فــي البحي
ــر مباشــرة، وهــي فــي  ــي 400 بصــورة غي ــا مباشــًرا وحوال دعًم
ــدات العمــل  ــاء بمســتوى 4000 ســيدة مــن رائ ــا االرتق مقدرته

الحــر فــي المســتقبل.

من المزرعة 
إلى الشوكة

4,000
سيدة من رائدات 

العمل الحر

مجموعــة مــن الســيدات في المنيا أثناء عمليــة تصنيع المجففة

المنتجــات  اســتخدام  عــن  توقفنــا  قــد   2016 عــام  بحلــول  كنــا 
اإلســكندرية  بنــك  لمؤسســة  هدايــا  لتقديمهــا  المســتوردة 
ــا صناعــة يدويــة،  ــا ســتكون دوًم ــا أن هدايان والعامليــن بــه، وقررن
ــر  ــذ نشــأة هــذا البرنامــج أفــاد أكث ــة. ومن ــة أصلي ومنتجــات مصري
مــن 3.000 مــن الحرفييــن اليدوييــن مــن جميــع القــرى األقــل حًظــا 
فــي صعيــد مصــر وذلــك بتمكينهــم مــن أن يصبحــوا المورديــن 
لهــذه المنتجــات. وقــد عمــت الفائــدة بصــورة مباشــرة علــى 6000 

شــخٍص آخريــن مــن وراء هــذا البرنامــج. 

فــي 2017، تــم تصميــم هدايــا الشــركة والعامليــن وصنعهــا علــى 
يــد مجموعــة متنوعــة مــن صانعــي الحــرف التقليديــة والمصمميــن 
المصرييــن الموهوبيــن، وهــو مــا أثــر فــي أكثر مــن 2300 حرفًيا. وهذه 
القطــع تمثــل أكثــر منتجــات إبــداع مــن مصــر تطــوًرا وقيمــة حتــى 
يومنــا هــذا، وهــي تعكــس حالــة مــن الدمــج الفريــد بيــن التصميمــات 
الحديثــة البســيطة والجــودة العاليــة مــن الصناعــة الحرفيــة المصريــة 

إلــى جانــب أجمــل المــواد التــي تتمتــع بهــا بهــا مصــر.

مؤسسة بنك 
اإلسكندرية 

وهدايا العاملين 
الموسمية 

ياسمين علوان  
مؤسســة ييلو ديزاين

 

نحــن فــي ييلــو Yellow )أصفــر( نؤمــن أن مصــر يمكــن أن يكــون 
ــادة  ــد كان لري ــًدا، وق ــة جي ــة مصممــة ومصنع ــات محلي ــا منتج لديه
أعمالنــا مــع بنــك اإلســكندرية إثــراًء لهــذا اإليمــان، حيــث منحونــا 

الفرصــة إلنتــاج المصنوعــات اليدويــة علــى نطــاق واســع.

مجموعــة مــن الهدايــا التي تقدم لعمالء وموظفي بنك اإلســكندرية»شــموس« شنطة رمضان 2017. 
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بيتــر فان غوي 
المديــر الُقطــري، منظمة العمل الدولية

ــا للنهــوض بمســتوى الشــراكات والتحــركات عبــر جميــع  »نتعــاون مًع
القطاعــات لتحقيــق التقــدم لالســتدامة فــي مصــر. وفــي هــذا الســياق 
يــزداد االعتــراف بــأن الممارســات المســؤولة لألعمــال والتجــارة يمكــن 
فعلًيــا أن تقــود إلــى منــاخ أفضــل لخلــق فــرص عمــل الئــق وتحقيــق 

إســهام كبيــر فــي االقتصــاد«. 

1200 شابة وشاب في 
المناطق الريفية

400 من طبلة الجامعة 
وحديثي التخرج يحصلون 
على التدريب وقروض من 

البنك

 400
منظمة غير 

حكومية

مزدهــرة  مجتمعــات 

التعليم
تمكين  

تعاونــا مــع جمعيــة التطويــر والتنميــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، 
ومؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة إلطــالق مشــروع »تمكين« 
فــي 2017، بهــدف تعزيــز خلــق فــرص العمــل للشــباب والنســاء عبــر 
االســتثمار فــي تعليمهــم وتنميــة مهاراتهــم. ويعمــل مشــروع تمكيــن 
كذلــك علــى تعزيــز قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة للترويــج لريــادة 
األعمــال عبــر محافظــات أربعــة هــي بنــي ســويف والمنيــا وأســيوط 

وسســوهاج. 
الشــباب  مــن   1.200 »تمكيــن«  مشــروع  درب  هــذا،  يومنــا  حتــى 
ــرة، فضــاًل عــن  ــدء فــي مشــروعات صغي ــة الب ــى كيفي والشــابات عل
تدريــب 400 مــن طلبــة الجامعــة وحديثــي التخــرج علــى كيفيــة البــدء 
فــي أعمالهــم الصغيــرة. ويخــوض معظــم المتدربيــن اآلن عمليــة 
ــك درب المشــروع 40 مــن  ــك. كذل ــى قــروض مــن البن الحصــول عل
المنظمــات غيــر الحكوميــة لتعزيــز قدرتهــم  علــى تدعيــم رواد األعمــال 
المتدربيــن فــي المضــي قدًمــا فــي أعمالهــم الخاصــة. وحتــى إصــدار 
هــذا التقريــر، اســتفاد أكثــر مــن 1300 شــخص مــن مشــروع »تمكيــن« 

بشــكل مباشــر. 

جاكلين مراد
نائــب المدير التنفيذي

مؤسســة التنمية المهنية

يعــد مشــروع تمكيــن النمــوذج المثالي للشــراكة الســاعية لتحقيق قيم 
ومبــادئ واهتمــام مشــترك بالمجتمــع المصــري. وعبــر هــذه الشــراكة 
اإلســكندرية،  وبنــك  والتنميــة،  التطويــر  جمعيــة  الشــركاء:  يقــدم 
واالســتقرار  االســتدامة  االجتماعيــة  للتنميــة  ســاويرس  ومؤسســة 
المالــي للنســاء فــي المجتمعــات الريفيــة فــي صعيــر مصــر، ال ســيما 

التــي تعانــي معــدالت مرتفعــة مــن الفقــر والبطالــة«. 

اثنان من المســتفيدين من مشــروع تمكين أثناء 
تدريبهــم على ريادة األعمال. 

صورة جماعية لبعض المســتفيدين من مشــروع »تمكين« في 
أســيوط بعد تلقي التدريب
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صفــط  مدرســة  تطويــر 
اإلعداديــة1 الشــرقية 

بالشــراكة مــع جمعيــة تكاتــف للتنميــة، يهــدف مشــروع تطويــر 
مدرســة صفــط الشــرقية اإلعداديــة فــي محافظــة بنــي ســويف 
بصعيــد مصــر إلــى تطويــر برامــج التنميــة التعليميــة والبشــرية 
وكذلــك البنيــة األساســية للمدرســة. وقــد اســتهدف المشــروع 
600 طالًبــا و92 معلًما/معلمــة، وحقــق تعزيــًزا لقــدرة المدرســة 
بنســبة  المدرســة  زادت مســاحة  تفــوق 37%. حيــث  بنســبة 
40%، مــع توفيــر بيئــة أكثــر احتراًمــا وشــمواًل لجميــع الطــالب.

باإلضافــة إلــى مــا ذكــر، فقــد أصبحــت المدرســة هــي الوحيــدة 
المتاحــة لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المنطقــة، 
وتحولــت إلــى مدرســة مشــتركة للبنــات والبنيــن. وقــد تــم 
تجديــد جميــع الحمامــات والفصــول والمرافــق. كذلــك اشــتمل 
ــة  ــدة وبرنامــج تنمي ــال مناهــج جدي ــى إدخ ــر عل برنامــج التطوي

ــن.   قــدرات مخصــص للمعلمي

صورة من المدرســة بعد التجدبد

صــورة جماعيــة مــع الوزيرة غادة والي اثناء افتتاح 
مدرســة الصفط الشــرقية ببني سويف

600
طالًبا 

92
معلًما/معلمة

%37
تعزيًزا لقدرة 

المدرسة 

%40
مساحة المدرسة 

صورة من المدرســة بعد التجدبد SO1-G4 ,EC8-G4
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علمني
برنامــج تعليمي تطويري

ثــالث  تمتــد  شــراكة  اإلســكندرية  بنــك  أطلــق   ،2016 فــي 
ــي ومــت اليــف MetLife بهــدف  ســنوات مــع مشــروع علمن
تصميــم وتقديــم برامــج تنميــو مهنيــة للمعلميــن العامليــن 
فــي المــدارس الحكوميــة. إذ تقــدم هــذه الشــراكة للمعلميــن 
تدريًبــا عملًيــا علــى إدارة الســلوك، تشــمل التفكيــر النقــدي 
ــر  ــد التعامــل مــع ســلوكيات غي ــارات حــل المشــكالت عن ومه

مرغوبــة فــي حجــرة الدراســة. 

ــذ شــراكة  ــا بتنفي ــاًزا مهًم وقــد حقــق المشــروع فــي 2017 إنج
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مكنــت مــن تنفيــذ برنامــج 
التنميــة المهنيــة بنــاء علــى طلــب المعلميــن. وحتــى اليــوم 
أثــر المشــروع تأثيــًرا دااًل فــي حيــاة 3.500 معلــم ومعلمــة فــي 

150 مدرســة. 

ياسمين هالل
المؤســس والمدير التنفيذي لمؤسســة علمني

 

محمد فهيم 
مدرس مودرن ســكول 2.

 

فــي بلــد مثــل مصــر بنظــام تعليمــي يواجــه تحديــات 
ونقــص واضــح فــي المــوارد، يصبــح مــن الحتمــي عقــد 
شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعظيــم المــوارد 
ورفــع تأثيــر القطــاع الخــاص، وإمكانيــة وصــول القطــاع 
المجتمــع  وتأثيــر  المطلــوب،  المســتوى  إلــى  العــام 
ــاء  ــى بن ــد أهــم، يعــد االعتمــاد عل ــي. وعلــى صعي المدن
قــدرات المعلميــن الطريقــة األكثــر اســتدامة لخلــق تغيــر 

ــج.   ممنه

اســتفدنا كثيــًرا مــن التدريبــات، حيــث ســاعدتني وغيــري 
مــن معلميــن فــي تقويــة قدراتنــا وهــو مــا انعكــس 
بــدوره فــي أداءنــا مــع الطــالب. وقــد شــهدت شــخصًيا 
مــع  وعالقاتهــم  المعلميــن  ســلوك  علــى  ذلــك  أثــر 

الطــالب. 

المعلمون المشــاركون في مشــروع علمني أثناء جلســة 
للعصــف الذهنــي حول أفــكار تعليمية وتربوية يمكن 

تطبيقها في الفصول الدراســية. معســكر المعلمين، 
ديسمبر 2017

نهــج التنمية المتكاملة
 فــي قرى صعيد مصر 

 إدفو

وتركــزت   .2016 منــذ  وبركــة  خيــر  جمعيــة  مــع  شــركاء  أصبحنــا 
شــراكتنا علــى تدعيــم عشــر قــرى مــن األكثــر حرماًنــا فــي مركــز إدفــو 
بأســوان، هــي: الكابيــا، الحمــام، الحــوش، الراكاكيــن والكرابلــة غــرب، 
والغنيميــة، ودار الهنــا، والنخــل، وأبــو غالــب، والمارينــاب. وتدعــم 
المبــادرة هــذه القــرى عبــر نهــج تنمــوي متكامــل يتولــى محــو األميــة 
الصغيــر  متناهيــة  والمشــاريع  الحيــاة،  وتنميــة مهــارات  الثقافيــة، 
التــي تســاعد األهالــي علــى تحقيــق االســتقالل المالــي. أضــف إلــى 
ذلــك، تهتــم الشــراكة بتطويــر البنيــة األساســية، وكذلــك خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األساســية، الوقائيــة منهــا والعالجيــة. وعلــى مــدار 
أكثــر مــن 3000 أســرة مــن هــذا  الماضيتيــن، اســتفادت  الســنتين 
المشــروع، وتــم منــح 250 قرًضــا متنــاه الصغــر ألهالــي هــذه القــرى. 

محسن سرحان
المديــر التنفيذي، مؤسســة خير وبركة

 

فخــور بــأن أكــون مــن شــركاء بنــك اإلســكندرية فــي مثــل 
هــذا العــرض الرائــع مــن االنســجام بيــن القطاعــات الثــالث 
العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي. فخلــق قيمة مشــتركة 
بخلفيــة قويــة مــن المحافظــة علــى حقــوق اإلنســان ورفــاه 

النــاس، هــو الطريــق إلــى ازدهــار مصرنــا الحبيبــة. 

أحد المســتفيدين من مشــروع التنمية المتكاملة. إدفو 
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ه لرفــا وا الصحــة   4 .  7

57357
مستشــفي سرطان األطفال 
شــريًكا   57357 األطفــال  ســرطان  مستشــفى  أصبحــت 
للمستشــفى  دعمنــا  ويأتــي  اإلســكندرية.  لبنــك  اســتراتيجًيا 
عبــر مجــال مــن األنشــطة المختلفــة تشــمل تمويــل مباشــر 
لبرامــج التطــوع، ومحفــزات التبــرع بالــدم. وفــي 2017 ســاعدنا 
الخارجيــة  العيــادة  فــي  األســنان  أشــعة  غرفــة  تمويــل  فــي 
ــن  ــق العاملي ــرع أعضــاء فري ــك يتب ــدة للمستشــفى. كذل الجدي
ببنــك اإلســكندرية للمستشــفى بصــورة شــهرية. وفــي عــام 
2017 وحــده بلغــت تبرعــات فريــق العامليــن 750.000 جنيًهــا، 
ــرع فــي دعــم فــرع طنطــا بعــدد ســتة  وقــد اســتخدم هــذا التب
ناقــالت مرضــى جديــدة وأســرة الســتيعاب األعــداد المتزايــدة 

مــن األطفــال مــع تطويــر العيــادة الخارجيــة أيًضــا.

هناء فريد 
مدير التخطيط االســتراتيجي وتنمية الموارد، مستشــفى 57357

 

منــذ 2009، أصبــح بنــك اإلســكندرية مــن شــركاء مستشــفى 57357 لســرطان 
األطفــال عبــر برامــج التمويــل والتطــوع وكذلــك حمــالت لتبــرع بالــدم وســط 
فريــق العامليــن بالبنــك. ونحــن فــي المستشــفى نقــدر مواطنــة العامليــن 
بالبنــك؛ وبالعمــل علــى قيمنــا المشــتركة دائًمــا مــا ننتطلــع إلــى البنــاء علــى 

هــذه الشــراكة ســنة بعــد أخــرى. 

صورة جماعية للعاملين ببنك اإلســكندرية أثناء زيارتهم لمستشــفى 57357

التنفيــذي  المديــر  كامبيونــي  دانتــي 
اإلســكندرية  لبنــك  المنتــدب  والعضــو 

بالمستشــفى.  األطفــال  أحــد  مــع 
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الطعــام  إعــداد  مــن  جانــب 
فــي مطبــخ بناتــي التعليمــي 

رمضانــي إفطــار  بمناســبة 

أســماء تقــدم الطعــام مــن 
مؤسســة  فتيــات  طهــي 
بناتــي اســتعداًدا لإلفطــار 

فــي رمضــان

حمايــة أطفال بال 
مأوى

وقع بنك اإلســكندرية بروتوكواًل لثالث ســنوات مع مؤسســة 
ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة لحمايــة األطفــال بــال مــأوى 
ــال  ــي لألطفــال ب ــأ بنات ــز وملج ــر دعــم مرك فــي أنحــاء مصــر عب
مــأوى فــي هــرم ســيتي بمنطقــة 6 اكتوبــر. تســتهدف هــذه 
ــاء مبطــخ  ــي وبن ــة االساســية لمركــز بنات ــد البني الشــراكة تجدي
تعليمــي لتعليــم الفتيــات مبــادئ الطهــي والعمــل الجماعــي.

يســتلزم مجــال الشــراكة أيًضــا اتبــاع معيــاًرا افضــل لمســتوى 
حالًيــا  يقمــن  ممــن  شــابة  وأم  فتــاة   300 لعــدد  المعيشــة 
فــي مــأوى مؤسســة بناتــي. وقــد تلقــت 1500 ســيدة شــابة 
مســاعدات مباشــرة فــي الشــوارع فــي حيــن قــدم المركــز دعًمــا 
لمــا يقــرب مــن 1500 طفــل بــال مــأوى. كذلــك ينظــم بنــك 

اإلســكندرية رحــالت ترفيهيــة موســمية لألطفــال.

هانــا أبو الغار
رئيس مجلس إدارة مؤسســة بناتي ألطفال الشــوارع

 

الخبــرة  اســتثمار  فــي  رائًعــا  اإلســكندرية  بنــك  أصبــح 
عبــر  عملــه  فــي  المدنــي،  المجتمــع  فــي  واألمــوال 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع  المختلفــة  القطاعــات 
واألفــراد للمســاعدة فــي اســتدامة خبرتهــم فــي اقتصــاد 

الصعوبــة.  شــديد 

كورال الفتيات في مؤسســة بناتي في 
إفطار رمضاني
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يتمثــل الهــدف األســمى مــن هــذه المبــادرة فــي توفيــر 
لهــم  رعايــة، تقــدم  بيــوت  آمنــة لألطفــال فــي  إقامــة 
التغذيــة الســليمة، والمعاملــة الطيبــة والعــالج واإلرشــاد 
النفســي واالجتماعــي والتعليــم والتدريــب المهنــى، وهو 
مــا سيســهل  فــي نهايــة المطاف الوصول مســتقباًل إلى 
فــرص العمــل األفضــل مالئمــة لهــم. ولتأميــن حاجــات 
األطفــال الفوريــة وقصيــرة وطويلــة المــدى، تقتضــي 
أهــداف هــذه المبــادرة أيًضــا تعزيــز قــدرة المنظمــات غيــر 

الحكوميــة التــي تعمــل فــي هــذا المجــال. 

نورا سليم
المدير التنفيذي، مؤسســة ســاويرس للتنمية االجتماعية

 

شراكتنا مع 
مؤسسة ساويرس  
للتنميــة االجتماعية

وقــع بنك اإلســكندرية ومؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعية 
إلــى  تهــدف  األمــد  طويلــة  شــراكة  إلرســاء  تفاهــم،  مذكــرة 
ــال مــأوى فــي مصــر. ــال ب تحســين الظــروف المعيشــية لألطف

ــا ســبق مــن شــراكة دامــت  ــرة اســتمراًرا لم ــي هــذه المذك وتأت
ســنتين بيــن المؤسســتين. وقــد خصــص االتفــاق 15 مليــون 
جنيًهــا قيمــة اســتثمار مــن بنــك اســكندرية وســاويرس للتنميــة 
غيــر  المنظمــات  مــن  العديــد  تنضــم  وســوف  االجتماعيــة، 
بينهــا  مــن  لهــا،  المخطــط  األنشــطة  تنفيــذ  فــي  الحكوميــة 
المصــري«  »أنــا  ومؤسســة  »بناتــي«،  الغــد  أبنــاء  مؤسســة  

إيجيبــت.  وساموسوســيال 

مستعمرة الجذام 
فــي أبو زعبل

قــدم بنــك اإلســكندرية دعًمــا لمرضــى الجــذام فــي أبــو زعبــل 
بالتعــاون مــع ســفارة نظــام مالطــا. وقــد دعمنــا علــى وجــه 
العيــون  طبيــب  ويشــمل:  الرئيســي  العمــل  فريــق  التحديــد 
والجــراح،  األشــعة،  وإخصائــي  النســاء،  أمــراض  وإخصائــي 
وإخصائــي األنــف واألذن والحنجــرة، وطبيــب الجلديــة. كذلــك 
دعمنــا القــدرة العامــة للمستشــفى والصيانة، فضاًل عن شــراء 
االســتهالكية،  المــواد  مثــل  المشــتراك  األساســية  األدوات 

والضمــادات والشــاش والحقــن.

إفطار بنك اإلســكندرية الســنوي ألطفال بال مأوى بالتعاون مع 
مؤسســة ســاويرس وساموسوسيال الدولية

المستشفى حديقة 

غرفة العيون

مرافق المستشفى
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ثامًنا: الحوكمة 
الرشيدة1

بنك االســكندرية،فرع القاهرة، المبنى الرئيســي، قصر النيل
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ــا تن ر دا إ 1 مجلــس  .  8

الــذي  اإلدارة،  مجلــس  فــي  لدينــا  إدارة  جهــاز  أعلــى  يتمثــل 
يتألــف مــن ســبعة أعضــاء: عضويــن تنفيذييــن وخمســة أعضــاء 
غيــر تنفيذييــن. يجمــع مجلــس اإلدارة حصيلــة الخبــرة المتميــزة 
لمهنييــن نشــطين فــي مجــاالت تقنيــة وفنيــة متنوعــة. ويلتــزم 
ــى  ــع إل ــة، ويتطل ــرات متنوع ــس اإلدارة بخب ــد مجل ــك بتزوي البن
مجــاالت  فــي  بالخبــراء  واالســتعانة  المــرأة  تمثيــل  توســيع 
ــر أفضــل  ــة لتوفي ــة والبيئي ــة واالجتماعي االســتدامة االقتصادي
فــي مجلــس  القــرار  أثنــاء عمليــات صنــع  توجيهــات ممكنــة 

اإلدارة.  

الســيدة إلينا برينو
نائــب رئيس مجلــس اإلدارة، وممثلة مجموعة 

إنتيزا ســان باولو

الســيد إدوارد بومبييري
عضــو تنفيــذي في مجلس اإلدارة، ممثل إنتيزا ســان 

باولو

الســيد محمد معيط
عضــو مجلــس اإلدارة، ممثل المال العام

الســيد أندريه بريساني
عضو مجلس اإلدارة – ممثل إنتيزا ســان باولو

الســيد عاطر عزت 
حنوره

عضــو المجلــس، وممثل المال العام

السيد جيوفاني 
بيرغاميني

عضو مجلس اإلدارة، وممثل إنتيزا ســان باولو

دانتي كامبيوني 
المديــر التنفيــذي والعضــو المنتدب – ممثل مجموعة 

إنتيزا ســان باولو

»الحــس المجتمعــي COMMUNITYSHIP إحدى 
ــا مديــرون تنفيذيــون،  طــرق القيــادة. فنحــن جمعًي
مــن  نفســه  المســتوى  تطبيــق  الجميــع  وعلــى 

والمحاســبة«.  المســؤولية 

الســيد دانتي كامبيوني 
المديــر التنفيــذي والعضو المنتدب، بنك اإلســكندرية
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إدارة  أعضــاء مجلــس  لترشــيح  حالًيــا عمليــة مفتوحــة  تجــري 
بالتشــاور مــع أصحــاب المصالــح. وتتــم هذه العملية مــن اختيار 
وانتقــاء تحــت توجيــه مجموعــة مــن نمــاذج التقييــم المصممــة 
لإللمــام بالقــدرات الفنيــة لــدى المرشــحين، وصلتهــم ببنــك 
تنفيــذ حقــوق وواجبــات  علــى  القــدرة  اإلســكندرية، وكذلــك 
العضويــة. وعنــد التصديــق الداخلــي، نقــدم المرشــحين للمديــر 
عضويــة  توجيهــات  وتشــمل  النهائيــة.  للموافقــة  التنفيــذي 

مجلــس اإلدارة وتكوينــه:

يســند مجلــس اإلدارة عمليــة التنفيــذ واالختصاصات إلى لجانه 
الخمس األساسية:

للجــان ا  2  .8

لجنة المخاطر اللجنة التنفيذية 1.

لجنة المكافآت

لجنة الحوكمة والترشيحات

لجنة التدقيق 

.2

.3

.4

.5

إلــى جانــب مبــادئ اإلدارة المصرفيــة الجديــدة وتوافًقــا مــع المــادة 
ــم  ــال رق ــي والم ــزي والقطــاع المصرف ــك المرك ــون البن 82 مــن قان
88 لســنة 2003، تتألــف لجنــة اإلدارة التنفيذيــة مــن مجلــس مديــري 

البنــك وتكــون معنيــة بمــا يلــي:
 اتخــاذ القــرارات بشــأن التعــرض لمخاطــر االئتمــان للبنــك إلــى 
كيــان قانونــي واحــد ومــا يرتبــط بهــا مــن كيانــات، وذلــك ضمــن 

حــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة البنــك
مجلــس  علــى  الشــركات  أســهم  عمليــات  اقتــراح   
الهيــكل  علــى  مهمــة  تعديــالت  أي  اقتــراح  اإلدارة. 

اإلدارة مجلــس  علــى  للبنــك  التنظيمــي 
والتســهيالت  التمويــل  تصنيــف  يلــي:  مــا  تقديــم   
أســهم  فــي  اإلســهام  العمــالء،  إمــدادات  االئتمانيــة، 

الشــركات
 تقديــم نظــرة عامــة وتوجيهــات اســتراتيجية تهــدف 
ــة كمــا  ــزام باألهــداف التجاري ــى ضمــان اإلنجــاز وااللت إل

هــي معرفــة فــي الموازنــة والخطــط االســتراتيجية
 مناقشــة أي موضــوع يعتبــر اســتراتيجيًا فــي أنشــطة 

البنــك

مــن  أي  تفويــض  التنفيذيــة  اإلدارة  للجنــة  يحــق 
مــع  )توافًقــا  اإلقــراض  ســلطة  وتشــمل  صالحياتهــا 
توجهيــات الشــركة األم( وإســناد تنفيــذ واجباتهــا إلــى 
أي مــن الهيئــات الداخليــة المتخصصــة المالئمــة فــي 

البنــك.

 مــن المقــرر أن تســند لجنــة اإلدارة التنفيذيــة إلــى لجنــة 
والتســهيالت  التمويــل  دراســة  مســؤولية  االئتمــان 
االئتمانيــة والبــت فــي أي أمــور متعلقــة بهــا. وال بــد 
القــرارات/  اإلدارة جميــع  علــم مجلــس  إلــى  يصــل  أن 

التنفيذيــة. اإلدارة  لجنــة  تصدرهــا  التــي  األحــكام 

ــات  ــى جانــب توجيهــات الشــركة األم حــول إدارة المخاطــر ومتطلب إل
التنظيــم المحلــي، تختــص لجنــة المخاطــر، بمــا يلــي:

ــة أصــول   ضمــان إدارة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وحماي
اشــركة وقيمتهــا

صياغــة المقترحــات وتقديــم االستشــارات والمعلومــات فيمــا   - 
يتعلــق باســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر
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تتولــى االقتــراح والتوصيــة  عبــارة عــن هيئــة مــن مجلــس اإلدارة 
الجماعيــة،  المكافــآت  سياســات  علــى  بالموافقة/التصديــق 
مــن  التأكــد  المكافــآت، وكذلــك  علــى قواعــد  المالــي  والتصديــق 

التاليــة: األمــور  فــي  الجماعيــة  المكافــآت  بسياســات  االلتــزام 
 مجمــوع اإلنفاقــات علــى المكافــآت الســنوية لكبــار التنفيذييــن 

ــك ومــن بينهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة. فــي البن
 مجمــوع اإلنفاقــات علــى المكافــآت الماليــة لرؤســاء الوظائــف 

الرقابيــة.

كذلــك تقــوم اللجنــة بمناقشــة ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة 
المكافــآت/ النهائيــة علــى خطــط سياســات  الموافقــة  بخصــوص 
خطــط الحوافــز والنفقــات اإلجماليــة للمكافــأة الســنوية لباقــي هيئــة 
ــن مــع تلقــي تحليــالت عــن المراجعــة الســنوية المســتقلة  الموظفي
مــن المدقــق الحســابي الداخلــي، فيمــا يتعلــق بأمــور المكافــآت، 

ــس اإلدارة. ــى مجل ــة بالتحــركات المالئمــة إل والتوصي

الشــركات،  حوكمــة  حــول  األم  الشــركة  توجيهــات  جانــب  إلــى 
والمتطلبــات التنظيميــة المحليــة ومــواد التنظيــم القانونيــة، تنبثــق 
ــراح  ــص باقت ــس اإلدارة وتخت ــة الحوكمــة والترشــيحات مــن مجل لجن

ــي: مــا يل
 التقييــم المنتظــم لنظــام حوكمة البنك

 تدعيــم مجلــس اإلدارة في المهام االستشــارية، واالختيارات 
واالقتراحــات المتعلقــة بتكويــن مجلس اإلدارة ولجانه.

توصــي اللجنــة تباًعــا بمهــام استشــارية وتحقيقيــة إلــى مجلــس اإلدارة 
مــع إشــارة مرجعيــة خاصــة للتقييــم الــدوري لمالئمــة وفعاليــة نظــام 
المراقبــات الداخلــي الكلــي للبنــك. ويجــب أن يكــون أداء اللجنــة علــى 
وتيــرة مســتمرة لوظائفهــا بحســب مبــادئ االســتقاللية واالختصاص. 

تســتعين اللجنــة فــي أداء واجباتهــا بوظيفــة التدقيــق الداخلــي، التــي 
يجــب أن تكــون متمرســة وعلــى درجــة مــن الكفــاءة الفنيــة والمالئمــة 
والتحليــل  التدقيــق،  عمليــات  تنفيــذ  فــي  اللجنــة  تدعيــم  بغــرض 

ــى عاتقهــا بصفــة مســتمرة. ــات تقــع عل وغيرهــا مــن واجب

 45-G4 ,34-G4

إجمالــي عدد المديرين

التنــوع الذي يشــمل مجموعة المهــارات والخبرات اإلقليمية 
والصناعيــة، والنوع االجتماعي/الجندر

ضمــان المعرفــة الجماعية المالئمــة والخبرة فيما يتعلق 
بأنشــطة بنك اإلسكندرية

مســؤوليات مديرين معينين

طول الخدمة

نطــاق الخبــرات الخارجيــة المقدمة إلى مجلس اإلدارة

االلتــزام الزمنــي المتوقــع المطلوب من المديرين غير 
التنفيذيين
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.2
لجنة الئتمان 

.1
لجنة إدارة مخاطر الئتمان

.3
لجنة أصول المشكلة

لجنــة االئتمــان هــي أعلــى لجنــة اتخــاذ قــرار دائمــة فــي البنــك فيمــا 
مســؤوليتها  تتمثــل  والتــي  المؤديــة،  النظيــرة  باألطــراف  يتعلــق 
التوجيهــات  مــع  تتماشــى  ائتمانيــة  قــرارات  تبنــي  فــي  الرئيســية 
االســتراتيجية والسياســات االئتمانيــة الصــادرة، وفــي الوقــت نفســه 
تعمــل فــي نطــاق الصالحيــات الالئتمانيــة للبنــك وبالتوافــق مــع 

القوانيــن المعمــول بهــا ولوائــح المجموعــة األم. 

لجنــة إدارة مخاطــر االئتمــان، التــي تحــدد وتقــدم أحــدث المعلومــات 
حــول التوجيهــات االســتراتيجية لمخاطــر االئتمــان وسياســات إدارة 

االئتمــان بنــاًء علــى الرصــد المســتمر لمحفظــة االئتمــان.

لجنــة أصــول المشــكلة، وهــي تعــد أعلــى لجنــة اتخــاذ قــرار دائمــة فــي 
ــرة المحفــوف  ــأداء األطــراف النظي ــق ب ــك اإلســكندرية فيمــا يتعل بن
منــع  بغــرض  الالزمــة  التدابيــر  باتخــاذ  تفويــض  ولديهــا  بالمخاطــر 
المتدهــورة  باألصــول  المرتبطــة  االئتمــان  خســائر  وتخفيــف 

للمخاطــر.  والمعرضــة 

فضــاًل عمــا تقــدم، ينتخــب مجلــس اإلدارة لجــان إدارة لفتــرات غيــر محــدودة وال يمكــن 
طرحهــا إال مــن مجلــس اإلدارة فحســب. وبتكليــف هــذه اللجــان بالمهــام المحــددة 
فــي الميثــاق الخــاص بهــا، فإنهــا تنعقــد علــى فتــرات منتظمــة، وهــذا باإلضافــة إلــى 
تنســيق إجــراءات االجتمــاع فــي المواقــف االســتثنائية. وتشــمل لجــان اإلدارة القائمــة 

ــا: حالًي

.4
لجنة المخاطر المالية

.5
لجنة المخاطر التشغيلية

.6
لجنة المناقصات 

لجنــة المناقصــات، وهــي مصممــة لضمــان اتخــاذ بنــك اإلســكندرية 
القــرارات الفعالــة عنــد اختيــار المورديــن والمقاوليــن علــى أســاس 
المناقصــة. وتعمــل اللجنــة علــى أســاس دائــم للتصديــق علــى منــح 
العقــود، وكذلــك انتقــاء الفائزيــن بالمناقصــة مــع االمتثــال التــام 

لقواعــد المشــتريات.

لجنــة المخاطــر الماليــة ،تركــز علــى المخاطــر الماليــة التــي تظهــر 
فــي الدفاتــر المصرفيــة والتجاريــة الخاصــة، وقضايــا إدارة القيمــة 

والخصــوم.  األصــول  إلدارة  االســتراتيجي  والتوجــه  الفعالــة، 

ــس  ــم اإلدارة ومجل ــد تشــكلت لتدعي ــة المخاطــر التشــغيلية، وق لجن
اإلدارة فــي اإلشــراف علــى مجمــل المخاطــر التشــغيلية ومهــام إدارة 
المخاطــر التشــغيلية. كمــا أنهــا مســؤولة عــن اعتمــاد ومراقبــة جميــع 
ــات  الجوانــب المتعلقــة بإطــار المخاطــر التشــغيلية للبنــك والمتطلب
التنظيميــة، وتقديــم المشــورة بمــا تتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة 

للشــركة األم ومجلــس اإلدارة.

مصباح البســتر، مزين بالنحاس

ســيدة، هــي إحــدى أعضــاء مجموعــة العمــل النســائية الالئي خضن تدريًبا من أجــل تطوير وإنتاج هدايا رمضان 
لموظفي بنك اإلســكندرية في 2017

 45-G4 ,34-G4 45-G4 ,34-G4
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  1 األخالقــي لميثــاق  ا

ــاق األخالقــي  ــدة مــن الميث ــى نســخة جدي ــس اإلدارة عل صــادق مجل
الــذي يعمــم مفهــوم االســتدامة فــي كامــل عمليــات البنــك فــي 
ــك  ــن البن ــاق للعالقــات« بي ــد »ميث ــاق الجدي 2017. وقــد أدخــل الميث

وأصحــاب المصلحــة، وفيمــا يلــي بعــض التغيــرات:

G4-34, G4-45, G4-56  1

ــا – مصــر  ــة فــي إيطالي ــذور القوي ــة والج ــز« االقتصــادات المحلي ــة قيمــة »تعزي إضاف
وفــي الخــارج« لضمــان الصــالت بيــن النتائــج االقتصاديــة وإضاقة القيمــة للمجتمعات 

المحليــة.

لمبــادئ  وا نيــن  لقوا ا  3 .  8
للحوكمــة   لتوجيهيــة  ا

تحكــم  التوجيهيــة  والمبــادئ  القوانيــن  مــن  سلســلة  ثمــة 
تشــمل  اليوميــة،  والعمليــات  والموظفيــن  اإلدارة  مجلــس 
األخالقــي،  والميثــاق  اإلســكندرية،  بنــك  ومبــادئ  قيًمــا 

الســلوك. ومدونــة 

تعميــم أهميــة الشــمول المالــي عبــر جميــع خطــوط األعمــال، ال ســيما فيمــا 
المنتجــات والخدمــات. المــال، وكذلــك مــوارد  أو رأس  يتعلــق بتوفيــر االئتمــان 

إضافة قيمة »استثمارات المسؤولية االجتماعية للشركات« بغرض:
ــع  ــى مســتوى جمي ــة عل ــة واالجتماعي ــر الحوكمــة البيئي ــى معايي ــل عل ــد مــن التعوي  مزي

العمليــات
 وضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات الشركات، مع مبادئ وقيم أخالقية مشتركة

التأكيــد علــى تدعيــم االقتصــاد الوطنــي عبر جميع العمليات األساســية وذلك من خالل:
 تدعيم الشــركات بالمشــاريع ذات األثر

 تدعيــم القطــاع العــام والســلطات المحليــة مــن دون تدخــل، مــع الترويــج للحلــول الماليــة 
التــي تضمــن تحقيــق تــوازن طويــل األمــد

 تطويــر آليــات تمويل جديدة متوســطة المدى
 تجــاوز توفيــر االئتمــان والمشــاركة فــي رأســمال المشــاريع المعرضــة للمخاطــر إلــى 

تدعيــم مشــاريع ذات إمكانــات نمــو عاليــة فــي قطاعــات جديــدة

المســاهمين عالقــات   4  .8

مــن ضمــن مســاعينا الدائمــة ضمــان تحقيــق التواصــل الدائــم 
باســتراتيجيتنا،  يتعلــق  فيمــا  المســاهمين  مــع  والشــفاف 
وأدائنــا، ونتائجنــا عبــر سلســلة مــن القنــوات والوثائــق الداعمــة، 

التــي تشــمل:

المالية البيانات 

تقرير ســنوي عن حوكمة 
الشركة

بيانــات صحفيــة وعروض تتضمن نتائج 
إنجازات الشركة

إمــداد المســاهمين بالمعلومــات الالزمة فيما يتعلق 
بحقوقهــم في المشــاركة فــي االجتماعات وتجمعات 

األفراد

توفيــر أرقــام تشــير إلى اتجاه األوراق المالية في 
ســوق األوراق المالية وهيكل المســاهمين

التقييمــات المعطاة لبنك اإلســكندرية 
مــن الجهات المتخصصة.

المرحلية التقارير 

حرفية من غرب اســوان تعمل باوراق النخيل
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تاســًعا: الحــس المجتمعــي 
الجماعــي  الوعــي  قــوة   –

المتحــد1 

ــرام والتعــاون  ــن واالحت ــي التمكي ــث يأت فــي بنــك اإلســكندرية، نؤمــن بقــوة ثقافــة االتحــاد، حي
مصــدًرا لتحقيــق وعًيــا جماعًيــا نحــو خلــق القيــم يوًمــا بعــد يــوم. ويعــد رأســمالنا البشــري فــي هــذ 
الســياق أكثــر أصولنــا اعتراًفــا وتقديــًرا، وهــو مــا يتيــح لنــا تقديــم خدمــات وقيــم علــى مســتوى 

رفيــع مــن الجــودة لعمالئنــا، والمجتمعــات المحيطــة، واالقتصــاد المصــري ككل.

تتضافــر القيــم الجوهريــة لبنــك اإلســكندرية فــي النزاهــة والتميــز والشــفافية والمســاواة والقيــم 
الفرديــة واالســتخدام المســؤول للمــوارد، مــع نمــوذج ثقافتنــا الداخليــة مــن »الحــس المجتمعــي  
Community-Ship«. إذ يتيــح لنــا هــذا المفهــوم ضمــان المســؤولية، والتكيــف المســتمر، 
واالبتــكار المتواصــل والمشــاركة المتســقة فــي عملياتنــا اليوميــة والتفاعــالت مــع أصحــاب 

المصلحــة. وهــذا هــو جوهــر ثقافتنــا كمنظمــة.

ويأتــي رأســمالنا البشــري ونظــم إدارتنــا التــي تتحلــى بالموهبــة متماشــية تماًمــا مــع اللوائــح 
وأفضــل الممارســات المحليــة والدوليــة. وتوجــد تدابيــر واضحــة لمنــع المحســوبية، وإســاءة 
المعتقــدات  أو  الديــن،  أو  العرقــي،  األصــل  أو  الجنــس،  علــى  القائــم  والتمييــز  االســتخدام، 
السياســية، أو اللغــة، أو اإلعاقــة. ومــن ثــم فإننــا نســتعين فــي عمليــة التعييــن والتوظيــف بأبنــاء 
ــادة فــرص العمــل. ــي وزي ــي االقتصــاد المحل ــا مــن اإلســهام ف ــا يمكنن ــي، بم المجتمــع المحل

وفــي هــذا الســياق أيًضــا نحــن ملتزمــون بتوظيــف أفضــل المواهــب مــن جميــع الفئــات العمريــة، 
لضمــان التنــوع فيمــا يتعلــق بالخبــرة واإلرشــاد واالســتقرار المؤسســي. وقــد بذلنــا جهــوًدا 
حثيثــة لالســتعانة بالمواهــب الشــابة وقلننــا تدريجًيــا مــن متوســط عمــر الموظفيــن الــذي تجــاوزا 
الخمســين عاًمــا عنــد تولــي مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو مســؤولية البنــك فــي 2006، ليصبــح 
ــوازي مــع ذلــك، أصبــح لــدى كل موظــف/ة فــي بنــك اإلســكندرية مســاًرا  ــا. وبالت ــا 45 عاًم حالًي

ــر إلنجازاته/هــا. ــا مــن التقــدم المهنــي والتقدي واضًح

صــورة جماعيــة لجزء من مجتمع بنك اإلســكندرية
 10-G4
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2 موظفونــا  1  .9

يوظــف بنــك اإلســكندرية حالًيــا 4.707 موظًفــا بــدوام كامــل وال يوجــد موظفــون بــدوام جزئــي. وال يوجــد تباينــات موســمية كبيــرة فــي 
أنــواع التوصيــف الوظيفــي وعــدد الموظفيــن علــى مــدار العــام. واألرقــام والجــداول التاليــة تقــدم تقســيم لموظفينــا حســب العمــر والنــوع 
االجتماعــي ومنطقــة العمــل. كمــا تشــمل الجــداول األخــرى معلومــات حــول التعيينــات الجديــدة ومعــدل دوران الموظفيــن. وتعتمــد البيانــات 
الــواردة هنــا علــى مناطــق عملنــا الرئيســية عــام 2017، وهــي: منطقــة القاهــرة وشــمال القاهــرة، منطقــة جنــوب القاهــرة، منطقــة اإلســكندرية 

ومطــروح، منطقــة شــرق الدلتــا، منطقــة غــرب الدلتــا، شــمال الصعيــد، وجنــوب الصعيــد، ومنطقــة القنــال والبحــر األحمــر. 

1500             1000      500   0

جنوب الصعيد

شمال الصعيد

غرب الدلتا

نساء

نساء

رجالي

رجالي

شرق الدلتا

االسكندرية ومطروح

جنوب القاهرة

شمال القاهرة

الرئيسي المكتب 

تقســيم الموظفين حســب النوع والســن كامل بنك اإلســكندرية: 

القنــال والبحر االحمر

توزيع الموظفين حسب النوع 
الجندري

2500      2000      1500      1000      500      0

%21

%79

30 > ســن  > 50
ســن - > 30

ســن  < 50

LA12-G4 .LA3-G4 ,LA1-G4 ,10-G4

جنوب الصعيد

شمال الصعيد

غرب الدلتا

شرق الدلتا

االسكندرية ومطروح

جنوب القاهرة

شمال القاهرة

الرئيسي المكتب 

القنــال والبحر االحمر
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*567
89
72
67
42
35
49
33
39

229
83
71
29
42
47
66
56
11

928
133
100
96
106
103
113
112
132

1057
228
135
174
128
153
147
129
99

المكتب الرئيسي )القاهرة(
شمال القاهرة
جنوب القاهرة

اإلسكندرية ومطروح
شرق الدلتا
غرب الدلتا

شمال الصعيد
جنوب الصعيد

القنال والبحر األحمر

)10-G4(  توزيع فريق العاملين على أساس جندري/نساء – ر جال

)10-G4( توزيع العالمين حسن األعمار

العاملين

المنطقة

1647
355
234
232
234
268
277
264

 203

الرئيسي المكتب 
الشبكة، شمال القاهرة
الشبكة، جنوب القاهرة

الشبكة، اإلسكندرية ومطروح
الشبكة، شرق الدلتا
الشبكة، غرب الدلتا

الشبكة، شمال الصعيد
الشبكة، جنوب الصعيد

الشبكة، القنال والبحر األحمر

العامالت

أكبر من 50 سنةمن 30 إلى 50 سنةفوق سن 30

المنطقة

LA12-G4 ,LA3-G4 ,LA1-G4 ,10-G4  1

177
89

91
20

2
1

المستجدون

رجال
سيدات

أكبر من 50 سنةمن 30 إلى 50 سنةفوق سن 30

سن  > 30

سن  < 50

30 > سن  > 50

قمنا بتعيين ما إجماليه 380 موظًفا/موظفة في عام 2017، تقسيمهم على النحو التالي :2

* حوالي 26% من الموظفين في المكتب الرئيسي من النساء، بينما يشكلن أكثر من 14% في جميع مناطق بنك اإلسكندرية األخرى. 

وقد غادر ما مجموعه 392 موظًفا بنك اإلسكندرية، متضمًنا ذلك 199 موظًفا تقاعدوا. وفيما يلي تفصيل للموظفين الذين خرجوا من 
بنك اإلسكندرية:  

177

91

2

89

20

1

27
6

39
15

*280
*25

188
11*

دوران الموظفين ]1[

رجال
سيدات

متقاعدونأكبر من 50 سنةمن 30 إلى 50 سنةفوق سن 30

LA12-G4 .LA3-G4 ,LA1-G4 ,10-G4

نساء

رجالي
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دوران الموظفين مقسًما حسب المنطقة والسن 

إجازة أمومة 2

المنطقة

نساء

الكتب الرئيسي )القاهرة(
شمال القاهرة
جنوب القاهرة

اإلسكندرية ومطروح
شرق الدلتا
غرب الدلتا

شمال الصعيد
جنوب الصعيد

القنال والبحر األحمر

993
52
21
19

0.40
0.37

95
23
22
14
9
9
7
8
12

-
-
-
-

0.40
0.37

يحقق لهن إجازة أمومة
حصلن على إجازة أمومة )2016(

عدن للعمل بعد إجازة األمومة )2016(
عدن بعد إجازة األمومة وبقين 12 شهًرا

معدل العودة بعد اإلجازة
معدل البقاء

136
38
36
20
16
17
14
13
15

45
2
1
-
2
1
1
2
-

15
4
1
1
1
3
6
2
-

المتقاعدون

رجال المنطقة

أكبر من 50 سنة من 30 إلى 50 سنة فوق سن 30

الجدول التالي يفصل عدد الموظفات الحاصالت على إجازة أمومة، ومعدالت عودتهن:

LA12-G4 ,LA3-G4 ,LA1-G4 ,10-G4  1

تفصيل دوران الموظفين فوق سن الخمسين

إجماليالمنطقة
التقاعد القانوني 

»سن الستين«
عجز بدني

الموت
استقالة

إنهاء التعاقد
الفصل

تقاعد مبكر 
طوعي

المكتب الرئيسي

شمال القاهرة

شمال الصعيد

غرب الدلتا

اإلسكندرية ومطروح

القنال والبحر األحمر

شرق الدلتا

جنوب القاهرة

جنوب الصعيد

1151419923711305اإلجمالي

136

38

14

17

20

15

16

36

13

18

12

5

7

6

2

4

12

5

2

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1

 -

1

1

 -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95

23

7

9

14

12

9

22

8

14

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 -

5

2

2

1

- 

1

3

1

 -

1

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

موظفو بنك اإلســكندرية أثناء ســاعات العمل

LA12-G4 .LA3-G4 ,LA1-G4 ,10-G4
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فوائد الرعاية 
الطبية: 

يضمــن برنامــج الرعاية الطبية: 

المشــاركة في األرباح 
يحــق لجميع الموظفين 

المشــاركة في األرباح الجماعية 
وفًقا لمعايير المشــاركة في 

األرباح الجماعية الســنوية

قوة  على  وجودهم  أثناء  للموظفين  الكاملة  الطبية  التغطية   
العمل وبعد تقاعدهم، وذلك من خالل شبكة واسعة من مقدمي 

الخدمات الطبية
عملهم.  فترة  أثناء  وأسرهم  للموظفين  محلي  طبي  تأمين   
على  أسرهم  أعضاء  إسهاًما صغيًرا إلضافة  الموظفون  ويسدد 

باقة التأمين الخاصة بهم
 الرعاية الطبية الدولية في الحاالت الحرجة، مغطاة من مبادرة 

»أفضل األطباء« من مجموعة إنيزا سان باولو

تقوم  األرباح  لمشاركة  تقديرية  آلية  اآلن  لدينا  أصبح  ذلك،  عن  فضاًل 
وغير  وغيراإلدارية  اإلدارية  للمجموعات  واألداء، مخصصة  الجدارة  على 
المدرة للربح. أما فيما يتعلق باألدوار المدرة للربح، فهناك نظام حوافز 
الرئيسية  يستند إلى األداء ويعتمد على مصفوفة من مؤشرات األداء 
األدوار  لجميع  مخصصة   )Key Performance Indicators )KPIs

وتدفع بصورة دورية على مدار العام. 

لدينــا برنامــج لرعايــة المــوارد البشــرية يقــوم علــى مبادئ خلــق القيمة 
المشــتركة وهــو مصمــم لضمــان رفــاه الموظفيــن ورضاهــم. وهــو 
يشــمل عــدًدا مــن البرامــج والفوائــد وخدمــات القيمــة المضافــة، 

علــى النحــول التالــي:

يــة  لموظفيــن ورعا ا مــج رضــا  نا بر  2  .9
ية   لبشــر ا د  ر لمــوا التأمين ا

فوائــد التأمين على 
الحياة والحوادث 

والعجز: 

خدمات المعاشــات1 :

 رعاية صحية كاملة
 تدعين التأمين االجتماعي للموظفين

 رحالت وُفسح. 
 توفير فرص التدريب والتعلم ألطفال الموظفين.

الورثة  يتلقى  العادية، حيث  الوفاة  الحياة في حالة  التأمين على   
قيمة 24 شهًرا من آخر راتب أساسي للموظف المتوفى. 

 فوائد التأمين على الحياة في حالة الموت في حادث، حيث يتلقى 
الورثة 48 شهًرا من آخر راتب أساسي للمتوفى. 

 الموظفون الذين يعانون من عجز طويل المدى يتلقون 24 شهًرا 
من آخر راتب أساسي، والذي يعانون من عجز قصير المدى، يتلقون 

ما يصل إلى قيمة 104 أسبوع من راتبهم الشهري.

يقدم بنك اإلسكندرية عدة برامج للمعاشات فضاًل عن وجود مكتب 
إدارة  يتولى منفرًدا مسؤولية  البشرية  الموارد  مخصص في قسم 

احتياجات الموظفين المتعاقدين. :

 وتشمل الخدمات المقدمة في 

هذا اإلطار:

EC3-G4  1 EC3-G4  1

صافيناز أباظة
رئيــس وحدة التدريب والتطوير

دائًمــا مــا نــرى فريــق عملنــا بوصفــه أهــم األصــول 
القيمــة لدينــا وهــو أيًضــا أســاس نجاحنــا. وهــي 
رؤيــة تتماشــى مــع متطلبــات التنميــة المســتدامة 
والتنفيــد الفنــي جنًبــا إلــى جانــب التدريــب الفعــال 
ومــن  المجتمعــي.  الحــس  قيــم  مظلــة  تحــت 
بنــك  فــي  والتطويــر  التدريــب  وحــدة  تأتــي  هنــا 
توجــه  ذات  حيويــة  وظيفــة  لتمثــل  اإلســكندرية 
مجتمعــي تتطــور فيــه مقومــات اســتثمار الوقــت 
والمــوارد الماليــة والجهــود المبذولــة لمســاعدة 
إنمــا  االســتثمار  هــذا  أن  شــك  وال  اآلخريــن. 
يأتــي بعوائــد عظيمــة لــكل مــن المجتمــع ككل، 
وموظفــي بنــك اإلســكندرية علــى نحــو خــاص، 
وهــو مــا يمتــزج مــع أنشــطة التدريبيــة المبتكــرة. 
كذلــك يخلــق هــذا النــوع مــن االســتثمار مســتوًى 
رفيًعــا مــن المشــاركة معظًمــا فــي الوقــت نفســه 
مــن اســتدامة النمــو. ونحــن حريصــون كل الحــرص 
علــى االلتــزام باســتراتيجية اإلدارة، وذلــك بخلــق 
ــة ووضــع أهــداف مشــتركة مــن  شــراكات قطاعي
شــأنها تحريــك الموجــة التاليــة مــن االبتــكار والنمو 

اإلنتاجــي فــي االقتصــاد العالمــي
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»EDUCARE برنامــج »الرعايــة التعليمية

فريق  أعضاء  دعم  إلى  التعليمية  الرعاية  برنامج  يهدف 
ألطفالهم.  التعليمية  المهارات  تطوير  خالل  من  العمل 
كما يستهدف على نحو خاص الموظفين في المؤسسة 
بكاملها، شاماًل ذلك قطاعات بنك اإلسكندرية المصرفية 
أيًضا تحديًدا على األطفال  البرنامج  وغير المصرفية. يركز 
بالمدارس،  التحاقهم  لتسهيل  المختلفة  االحتياجات  ذوي 
أو االنضمام لبرامج تعليمية خاصة، أو تلقي خدمات دعم 
تربوي. وفي 2017، حقق برنامج الرعاية التعليمية أثر هائل 
مليون   7.1 قيمته  بما  طفاًل  و2.250  موظًفا   1.505 على 

جنيًها مصرًيا من االستثمارات. 

اتحاد العاملين ببنك اإلســكندرية

تعمل لجنة اتحاد العاملين منذ تأسيس بنك اإلسكندرية عام 1957. 
وهي تشمل إحدى عشر عضًوا، يمثلون جميع المناطق والعمليات. 
والنزاهة،  اإلنتاجية،  قيم  على  المحافظة  على  فلسفتها  وتقوم 
والتضامن، فضاًل عن تركيزها على تقوية الروابط بين فريق العاملين 
للقطاع  العامة  النقابة  من  جزًءا  الوحدة  هذه  وتشكل  واإلدارة. 
والالوائح  بالقواعد  تلتزم  التي  المالية،  والمؤسسات  المصرفي 

المحلية، فضاًل عن تمثيلها في االتحادات الدولية.

كونــي فــي هــذا الموقــع مــن المســؤولية عــن وحــدة 
فريــق العمــل، يشــعرني بســرور بالــغ أن جــزًءا مــن مهمتي 
بالبنــك  العامليــن  تقابــل  التــي  المشــكالت  مواجهــة 
ــة  ــك الفعال ــك. وال شــك أن اســتجابة البن وأســرهم كذل
الحتياجاتنــا تعــد إشــادة ببيئــة العمــل البنــاءة وهــو مــا 
يســاعد فــي الوقــت نفســه فــي التغلــب علــى أي عقبــات.

ابتسام لطفي 
مدققة حســابات، وحدة التدقيق الحســابي

لعــل إحــدى مبادراتــي المفضلــة هــي الرعايــة التعليميــة 
التــي يهــدف البنــك مــن خاللهــا إلــى تدعيمنــا عبــر توفيــر 
فــرص التطويــر التعليمــي ألطفالنــا. وأنــا شــخصًيا، لــدي 
ابــن فــي المرحلــة االبتدائيــة وابنــة فــي مرحلــة ريــاض 
األطفــال كانــوا جــزًءا مــن »الرعابــة التعليميــة« هــذا العــام 
وقــد أعــددت بالفعــل كل شــيء إللحاقهــم بالبرنامــج فــي 

العــام المقبــل أيًضــا. 

تماشــًيا مــع أنظمــة إنتيــزا ســان باولــو، أصبــح لدينــا نظــام تقييــم قائــم 

علــى مؤشــرات األداء الرئيســية KPI ، يطبــق ســنوًيا. وباإلضافــة إلــى 

التقييمــات الفرديــة، فــإن كل فــرع لديــه بطاقــة درجــات األداء الخاصــة 

ــي متماشــية مــع  ــي تأت ــى مجــاالت األداء الرئيســية الت ــه، وهــي تتول ب

المنتجــات  محفظــة  المجــاالت  هــذه  وتشــمل  باالســتدامة.  تعهدنــا 

المشــروعات  وتدعيــم  المالــي  الشــمول  تضمــن  التــي  واألنشــطة 

والمتوســطة. الصغيــرة 

جميــع  فــإن  وتطــور مســتوى موظفينــا،  المتصــل  النمــو  ولضمــان 

العامليــن فــي البنــك لديهــم فــرص متكافئــة للحصــول علــى التدريــب 

علــى  للموظفيــن  التدريــب  توفــر  يتــم  ثــم  ومــن  القــدرات.  وتنميــة 

جميــع المســتويات واألعمــار علــى مســتوى التراتبيــة الهرميــة لبنــك 

اإلســكندرية، وذلــك فضــاًل عــن فريــق العامليــن المســتعان بهــم مــن 

الخــارج. وقــد حصــل 90% مــن موظفــي البنــك علــى مــدار عــام 2017 

علــى أكثــر مــن 125.000 ســاعة تدريــب.

لقــدرات  ا ــر  ء وتطوي األدا رة  دا إ  3  .9

129.1.05
تدريــب ســاعات 

%90
لعامليــن ا مــن 

 3.944
ًبــا متدر
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أكاديميــة التمويــل متناهي الصغر

برامــج التدريب والمواهب 

أكاديميــة مدير الفرع وتدريب شــبكة الفروع

التدريــب علــى نمو برامج إقراض المشــاريع متناهية 
الصغــر والصغيرة والمتوســطة، وقطاعاتها

المصرية  المشروعات  بدعم  اإلسكندرية  بنك  التزام  من  انطالًقا 
التمويل  »أكاديمية  أنشأنا  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية 
متناهي الصغر« لضمان تزويد موظفينا بالمعرفة والمهارات الالزمة 
المشاريع.  النوعية من  لهذه  إقراض حيوية ومؤثرة  لقيادة محفظة 
التمويل األصغر وقد  إلى خلق قادة في مجال  األكاديمية  وتهدف 

تخرج منها بالفعل 21 موظًفا حتى صدور هذا التقرير. 

المختلفة  التدريبات  من  وكذلك  اإلسكندرية،  بنك  في  العملية 
على مختلف المواضيع التي تشمل كتابة السيرة الذاتية، ومهارات 

المقابلة، وقواعد ارتداء الزي، وغيرها.

شارك البنك أيًضا في 2017 في برنامج مجموعة إنتيزا سان بالولو 
البرنامج  اختار  حيث  الطلبات،  عليه  تكثر  الذي  للموهوبين  الدولي 
برنامج  إلى  لالنضمام  اإلسكندرية  بنك  في  الموهوبين  من  اثنين 
على مستوى المجموعة، مع تناوب الوظائف بين الُشعب المختلفة 
للتطوير  مساًرا  كونه  البرنامج  هذا  ويتميز  الداخلية.  والوظائف 
األفراد  طموحات  ليناسب  خصيًصا  ومفصل  كاملة،  بمرونة  يتميز 
مجاالت  عشر  عبر  المجموعة،  أولويات  مع  يتماشى  بما  وحاجاتهم 
محورية )مثل االئتمان، والمخاطر، والمنتجات، واألعمال التجارية(، 

وتحقيق التوازن بين المهارات اإلدارية والفنية.

يحرص بنك اإلسكندرية على إنماء المعرفة والقدرات لذراعنا التجاري 
والمرشحين  األفراع  مدراء  فإن  هنا  ومن  مصر.  أنحاء  جميع  عبر 
لشغل منصب مدير الفرع يخوضون مساًرا عبر أكاديمية تمزج بين 
من  استفادة  أعظم  بذلك  مستفيدة  والخارجية  الداخلية  المعرفة 
مصادر  من  وغيره  المصري  المصرفي  المعهد  مع  الوثيق  التعاون 
فرص التنمية الرئيسية. وهذا ما يشمل تحقيق التقدم في تقنيات 
البيع، والقيادة التي تشمل التواصل والتفاوض والذكاء االنفعالي، 
ونموذج التحكم الكامل تماشًيا مع ماتقتضيه القواعد الضابطة ذات 
والخدمات  المنتجات  دوًما على مواكبة  الصلة. وتحافظ مجموعتنا 
الجديدة من خالل الحث المستمر على التدريب العملي على يد فريق 

عملنا في مجاالت المنتجات والقطاعات والجودة.

الصغير  متناهية  المشاريع  قطاعات  بأهمية  اإلسكندرية  بنك  يقر 
والصغيرة والمتوسطة وقد كرس في عام 2017 كثيًرا من ساعات 
التدريب لهذا الغرض، مرتقًيا بمستوى هذه القطاعات، باالستعانة 
 EBRD والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوربي  البنك  مثل  بارزة  بكيانات 
لتغطية  نماذج  تقدين  تم  حيث   ،IFD الدولي  التمويل  ومؤسسة 

التمويل المستدام، وإقرار االئتمان عبر شهادات ائتمانية.

خبرته  توسيع  أجل  من  حثيًثا  سعًيا  دائًما  اإلسكندرية  بنك  يسعى 
الجوهرية لتشمل جميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة من التدريبات 
التخرج وبعده من  التعليمية. وفي هذا نمد الطالب قبل  والفرص 
أكثر  هناك  وبالفعل  صيفية.  تدريب  ببرامج  المحيطية  مجتمعاتنا 
من 200 طالًبا يشاركون سنوًيا في برنامج تدريب بنك اإلسكندرية. 
التخرج،  بحديثي  معني  للمواهب  برنامج  لدينا  ذلك،  عن  وفضاًل 
بنك  كامل مع  بدوام  العمل  وإمكانية  المكثف،  بالتدريب  ويمدهم 
الخبرة  من  البرنامج  هذا  في  المشاركون  ويستفيد  اإلسكندرية. 

إضافة لما ذكر، فقد حققنا تطورات عديدة فيما يتعلق ببرامج 
تنمية القدرات، متضمًنا ذلك:

أحمد عز
رئيــس وحدة العاملين 
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المجتمعيــة  ركة  المشــا مــج  ا بر  4  .9
ظفيــن  للمو
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مســابقة »علشنا إحنا«

مسابقة  اإلسكندرية  بنك  أطلق   ،2012 في 
إحنا«  »علشنا  االجتماعية  المسؤولية 
غير  داخلية  مبادرة  وهي  البنك،  لموظفي 
في  العاملين  إشراك  إلى  تهدف  مسبوقة 
جميع المناطق في تصميم برامج االستثمار 
من  وكجزء  األسكندرية.  لبنك  االجتماعي 
المسابقة، يقترح الموظفون فكرة مشروع، 
تحصل  مشروعات  ستة  أفضل  اختيار  ويتم 
وقد  الموظفين.  من  تصويت  أعلى  على 
هذا  صدور  حتى  اإلسكندرية  بنك  مول 
التقرير 26 مشروًعا في جميع المناطق التي 

يعمل فيها البنك. 

ســفراء المسؤولية البيئية 
موظفي  ويلتزم   .2021-2018 باولو  سان  إنتيزا  مجموعة  أعمال  لخطة  رئيسيا  محورا  البيئية  المسؤولية  تمثل 
وحدة   – المعلومات  تكنولوجيا  أعضاء قسم  أطلق  وقد  عليها.  والحفاظ  البيئة  بحماية  أيضا  اإلسكندرية  بنك 
أكثر إخضراًرا. وقد قام فريق تكنولوجيا  المعلومات- مشروًعا فريًدا لإلسهام في جعل مصر  خدمة تكنولوجيا 
المعلومات مبدئًيا بغرس 15 شجرة في الجيزة، وعشر شجرات في الهرم، وخمس شجرات على الجانب المقابل 
لمدرسة أم البطل في الهرم. وقد دعمت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الجهود المبذولة من خالل 
توفير المعلومات الالزمة حول أفضل المواقع لغرس هذه األشجار وتوفير الحماية والرعاية المنتظمة لألشجار.  

حملــة »ناس محتاجة 
لنا«

برنامج تدعيم أســر 
العاملين

للعاملين  تتيح  شهرية  حملة  وهي   ،  2014 في  الحملة  هذه  انطلقت 
اقتراح أفكار لقضايا تطوعية في جميع أنحاء مصر. وعلى مدار األعوام 
هذا  البنك في  10.5% من موظفي  من  أكثر  الماضية، شارك  الثالثة 
البرنامج، وقد قدم الموظفون 114 مقترًحا فريدا شارك فيهم أكثر من 

500 متطوع/ة. 

يخصص هذا البرنامج الدعم المالي ألعضاء أسر العاملين من الدرجة 
األولى ممن يعانون من حاالت طبية شديدة وكارثية. وقد تم دعم 

أكثر من 500 حالة في 2017.

اثنــاء رحلتنــا لزرع 30 شــجرة في الجيزة والهرم.

دانتــي كامبيونــي المديــر التنفيذي والعضو المنتدب لبنك اإلســكندرية، 
والمدير اإلداري، يســلمان شــيًكا بالتبرع ألحدى الفائزات في مســابقة 

»عشانا احنا«. 

وهنــادي  هنــا  دار  فتيــات  إحــدى 
ــا.  ــاء زيارتن ــام وهــي ترســم أثن لأليت

يدير بنك اإلسكندرية عددًا متنوعًا من برامج المشاركة لضمان رضا 
دعم  وبرامج  التطوع،  برامج  من  تتألف  وهي  ورفاههم.  موظفينا 
هذه  وتشمل  وعائالتهم.  الموظفين  رفاه  في  واالستثمار  التعليم، 

البرامج:
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نشــرة ماجنيفكا بيقولك

إمداد  ضمان  في   Magnifica ماجنيفكا  دور  يتمثل 
بخبرة مصرفية فريدة  المتميزيين  عمالء بنك اإلسكندرية 
شؤون  في  المتخصصين  العاملين  فريق  عبر  ومتميزة 
العمالء، وكذلك الخدمات المكرسة والمزايا التي وضعت 
للعمالء.  المختلفة  الحياة  وأنماط  احتياجات  على  بناء 
بيقولك«  »ماجنيفكا  نشرة  أطلقنا  فقد  ذلك،  على  وبناء 
نصف الشهرية لتشمل معلومات إخبارية لمساعدة جميع 
تقديم  على  األمامية  الخطوط  في  سيما  ال  العاملين 
ضمان  خالل  من  هذا  ويتم  البنك.  لعمالء  أفضل  خدمة 
وكذلك  واإلجراءات  ماجنيفكا،  بميزات  الكاملة  درايتهم 
الموضوعات المهمة ذات الصلة مثل »كيفية جذب عمالء 
جدد؟« و«كيفية بناء عالقة ثقة مع العمالء؟«، و«كيفية 

إدارة الوقت؟«

يتم تنســيق واختيار مواضيع نشــرة أقرب من خالل جميع وظائف 
البنك، وتشمل:

بكل  المرتبطة  الزخم  حالة  تعكس  التي  التنفيذيين  الرؤساء  رؤى   
قضية أو موضوع من مواضيع االهتمام العام،

والمنتجات  باألعمال،  المرتبطة  والتحديثات  المالية،  النتائج   
 Magnifica ماجنيفكا  وأخبار  واألنظمة،  واألدوات،  والخدمات، 

)إدارة العالقات مع العمالء، وتأمين البنك، إلخ(
والوصول  العمالء،  ورضا  المتبادل،   / المتقاطع  )البيع  مفاهيم   

إلى العمالء، إلخ(
 المنافسة في السوق والساحة المالية
 أحداث وحمالت االستثمار االجتماعي

 التعيينات الجديدة على المستوى اإلداري

التواصل الداخلي
Closer نشرة أقرب

صدرت هذه النشرة بالعربية واإلنجليزية وهي تطوير لرسالة المدير 
نصف  إلكترونية  نشرة  وهي   .»Our click« األسبوعية  التنفيذي 
وتهدف  اإلسكندرية.  بنك  في  العاملين  لجميع  موجهة  شهرية 
النشرة إلى إعالم جميع العاملين بصفة مستمرة وتوعيتهم بجميع 
العمل  التضافر وتعزيز  أنشطة األعمال والتطورات لخلق مزيد من 
الجماعي. وقد أصدرنا 66 عدًدا من »أقرب«، في الفترة من مارس 

2015 - ديسمبر 2017.
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عاشًرا: ضمان 
عمليات الستدامة

ســيدة، هــي إحــدى أعضــاء مجموعة العمل النســائية الالئي خضــن تدريًبا من أجل تطوير 
G4-PR5وإنتــاج هدايــا رمضان لموظفي بنك اإلســكندرية في 2017. G4-PR5
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لعمــالء ورضاهــم  ا 1 خصوصيــة   .10

خصوصية العمالء
تمثل حماية أصول عمالؤنا ومعلوماتهم السرية الركيزة األساسية 
لعالقة الثقة التي يتمتع بها بنك اإلسكندرية مع جميع عمالئه. 
وفي هذا السياق، فإننا نقوم كل عام بإدخال تعزيزات تكنولوجية 
معلومات  حول  األمنية  اإلجراءات  مستوى  لرفع  تقدًما  أكثر 

عمالؤنا. 

بجميع  مستمرة  بصفة  عمالؤنا  نخبر  فإننا  ذلك،  عن  فضاًل 
حقوقهم في الخصوصية والطريقة التي يتم بها إدارة معلوماتهم 
يتعلق  فيما  اسثنائية  شكاوى/مطالب  أي  نتلق  ولم  الشخصية. 

بخصوصية المعلومات على مدار السنة الماضية. 

رضا العمالء
تمثل  والشكاوى  المعلومات  طلبات  أن  لدينا  السائد  االعتقاد 
فرصة لنا وليس تهديًدا. حيث نستخدمها لتعزيز خدماتنا ومنتجاتنا 

وتحسي أداءنا العام بشكل مستمر

في 2011، أسسنا رسمًيا مكتب صوت العمالء، وهو كيان مستقل 
يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي، ومصمم لدعم وتشجيع عمالء 
على  للحصول  شكاواهم/مطالبهم  عن  للتعبير  اإلسكندرية  بنك 
هذا  مهمة  وتتمثل  وآرائهم.  بتعليقاتهم  وتزويدنا  المعلومات 
المكتب في تولي واجبات التسوق الرئيسية، واستطالعات الرأي 
المنتظمة مع العمالء، وضمان جودة الخدمة، وكذلك الشكاوى/
التقارير  إصدار  وعملية  المعلومات  بإدارة  المرتبطة  المطالب 

الدورية. 

احــد حرفــّي الفوانيس، قرية بشــالو، محافظة قنا

يلخــص الشــكل البيانــي التالــي الشــكاوى/المطالب الــواردة في 2017 فيما 
يتعلــق بالمعلومــات والتــي اســتقبل أغلبهــا عبــر مركز االتصــال الخاص بنا. وقد 

قســمناها بحســب فئة المنتج ومقدارها نســبة إلى إجمالي 60.698 شــكوى/
طلــب للمعلومات.*  

اشرف حامد
رئيــس مكتب رضا العمالء

تمثــل االســتجابة الفعالــة والمســؤولة لمــردود العمــالء علــى مســتوى العمليات 
القطاعيــة مقوًمــا أساســًيا مــن مقومــات عملنــا. فالتفهــم المشــترك للشــراكة 
والتعــاون يأتــي مفتــاح رئيســي فــي هــذا الســياق. ومــن ثــم فــإن طبيعــة مــردود 
العمــالء يمثــل تذكيــًرا دائًمــا بالتحســين المتواصــل لجــودة خدماتنــا، وذلــك 

بهــدف أســمى هــو اإلخــالص لعلمالئنــا. 

%20.9

%60.2

%0.2

%1

%3.3

%2.1

%2.2

%0.01

%0.01

%0.2

%9.8

الحسابات والودائع

البطاقات

الشيكات

نقاط البيع

ويسترن يونيون

التأمين

مشــاريع وخدمات اإلقراض

أخرى/غير مصنفة

الخدمــات المصرفية عن بعد

تحويل أموال

ATM ماكينــة الصراف اآللي
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* تشمل هذه األرقام 590 شكوى تحريرية تلقيناها 
الشكاوى/ جميع  من   %30 وحوالي   .2017 في 
الطلبات للمعلومات تم حلها في خالل 48 ساعة. 
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مكتب  في  وتسجل  العمالء  رضا  قسم  إلى  الشكاوى  ترسل 
خدمة العميل.

تحول الشكاوى إلى القسم المختص.

رضا  قسم  إلى  المختص  القسم  من  وشرحا  تفسيًرا  يرسل 
العمالء.

إذا كان التفسير مقنًعا، فإنه يرسل إلى قسم االشؤون القانونية 
مدعمة  غير  الشكوى  كانت  وإذا  الرد.  على  للتصديق  وااللتزام 

ببيانات كافية، تررسل إلى قسم التدقيق للمراجعة.

أو  العميل  إلى  إلكترونية  رسالة  ترسل  النتيجة،  وأخيًرا، وحسب 
البنك المركزي.

الشكاوى  جميع  تضم  عمالئنا  على  كتيبات  اإلسكندرية  بنك  يوزع 
تلك  بها  نواجه  التي  للطريقة  تفسيًرا  وتتضمن  المتكررة  الرئيسية 
تمكننا  الممارسة  وهذه  حلها.  سبيل  في  قدًما  والتحرك  الشكاوى 
مع  يتماشى  ما  وهو  البنك،  عمالء  مع  التواصل  على  الحفاظ  من 

نقطة تركيزنا الرئيسية لعام 2017 )»تقديم جودة عالية«(.

ولضمان التعامل الفعال واآلمن مع جميع الشكاوى  الواردة وطلبات 
الشكاوى  جميع  بتسجيل  نقوم  فإننا  المعلومات،  على  الحصول 
المحررة  الشكاوى  مع  نتعامل  هذا  وفي  والشفوية.  التحريرية 
وطلبات المعلومات بدقة وعناية، مستعينين في ذلك باإلرشادات 
التي توفرها مجموعة إنتيزا سان باولو لضمان الخصوصية والتحرك 

السريع. وتمضي إجراءات التقرير على النحو التالي

.1

.2

.3

.4

.5

األرقام التالية تظهر التغيرات التي طرأت على طبيعة الشكاوى الواردة في 2017:

مثلما أوضحنا، انخفض عدد الشكاوى المرتبطة بالبطاقات بنسبة 11%، فيما انخفضت 
ازدادت  اآللي  بالصراف  المرتبطة  14%، والشكاوى  بنسبة  باإلقراض  المرتبطة  الشكاوى 
بنسبة 2%، بينما ازادت الشكاوى من الحسابات والودائع بنسبة 105%. ولضمان أن جميع 
العاملين لدينا مجهزين بإمكانية التصرف مع شكاوى العاملين، ينظم البنك مسابقة »رضا 
العميل« السنوية للموظفين. وفي 2017، شارك أكثر من 900 موظف في المسابقة ونال 

عشرة موظفين مميزين جوائز مقدمة من المدير التنفيذي. 

36538

41046

1520

618

1306

6203

12687

630

بطاقات

عام 2016
عام 2017

إقراض

صراف آلي

حساب العميل

فوانيــس نحــاس مصنعــة في احدى ورش عمل النداء
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ــة مــع  لعالق ا رة  دا إ ــق  تطبي
حديًثــا لمنشــأ  ا لعمــالء  ا

إدارة  تطبيق  أدخلنا  عمالئنا،  خبرة  لتعزيز 
 Customer Relationship العمالء  عالقات 
أكثر  يوفر مستوى  الذي   ،)Management )CRM
هذا  زود  وقد  العمالء.  رعاية  خدمات  من  شمواًل 
وكذلك  البنك،  في  المختلفة  األقسام  التطبيق 
رؤساء األقسام والمديرين بطرق فعالة في التواصل 
التحكم  رفيع من  ثم ضمان مستوى  اليومي ومن 
البنك  بين مركز االتصال وأقسام  العمل  أعباء  في 

المختلفة. 

ســمات 
لنظــام  ا
لجديــد: ا

لكل مسؤول في مركز االتصال لتتبع 
واجباته/ها

لصياغة رسائل عبر البريد اإللكتروني 
وإرسالها في فترة زمنية محددة.

لتذكير كل مسؤول حول كل مكالمة بما 
هو مطلوب من تحرك أو متابعة.

لجميع مسؤولي مركز االتصال عبر 
النظام

على كل مكالمة للعمالء، واردة أو 
صادرة.   

التقرير الذاتي

تقارير آلية

تقويم

إرسال مالحظات

مردود األسئلة واألجوبة

  1 لمخاطــر ا رة  دا إ  2  .10

يتميز بنك اإلسكندرية بثقافة متماسكة وقوية في إدارة وتخفيف المخاطر، تقوم على 
لها.  يتعرضون  التي  المخاطر  المسؤولون عن  المحترفين هم  المهنيين  أن جميع  مبدأ 
بثقافتنا  الموظفين  التزام  لضمان  أساسًيا  عنصًرا  لدينا  المخاطر  إدارة  نموذج  ويمثل 
وقيمنا. وفي هذا يتبع نشاط االنتقاء لدينا مبادئ التعادل Equator Principles، وهي 

عملية تسمح بعمل تقييم للمخاطر االجتماعية والبيئية في تمويل األنشطة.

الثاني من نموذج المخاطر المرتبطة بالشركات والمشروعات الصغيرة  قدمنا اإلصدار 
والمتوسطة، وهو النموذج التنبؤي األول من نوعه الذي يشمل نماذج مالية، وأخرى 
سلوكية داخلية، وسلوكية خارجية واستطالعات رأي نوعية. ويتمتع هذا النموذج بنسبة 
هذا  وصلنا  وقد  المتقدمة.  األسواق  في  القياسي  المعيار  يعتبر  ما  وهو   ،%73 دقة 
اآلن  التصنيف  يعمل  حيث   )ECA( لإلئتمان  اإللكترونية  التطبيقات  بمنصة  النموذج 
كمعيار الستكمال قرار االكتتاب لعمالء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
النموذج  بالتمويل للشركات وعمالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي  التعهد  أو 
المالي،  بالشمول  يتعلق  فيما  المصري  المركزي  البنك  مبادرات  مع  متماشًيا  الجديد 
وهو ما يمكننا من استخدام معيار إصدار التقارير المالية الدولية )IFRS9(، واستخدام 
استراتيجية االئتمان لتحديد المقايضة المثلى لعائد المخاطر، وهو ما يضمن نهج مبادر 

واستباقي إلدارة االئتمان. 

الدولية  المالية  التقارير  إلعداد  المحاسبة  معايير  العتماد  منتظًما  نهًجا  أيًضا  أطلقنا 
التي  البنوك في السوق المصرية  إلى وضعنا كواحد من أول  IFRS9. وقد أدى ذلك 
على  التغلب  وبغرض  إلكترونية.  وعلميات  تطبيقات  باستخدام  الجديد  المعايير  تبنت 
أي عجز كبير في المعيار المحاسبي الدولي، فإن اإلطار  الجديد يتيح لبنك اإلسكندرية 
تمييز خسائر االئتمان من منظور ما هو متوقع، من دون االنتظار لحادث منبه. وفضاًل 
المتوقعة مدى  الخسائر  الكلي لتحديد  الجديد بظروف االقتصاد  عن ذلك يهتم اإلطار 

الحياة.

أطلقنا آلية التقاير المالية الدولية IFRS9  في نهاية ديسمبر 2017، فيما طالب البنك 
ما  وهو   ،2019 يناير  بحلول  الجديد  المعيار  تبني  في  البدء  البنوك  المصري  المركزي 

يمنحنا السبق بعام كامل. 

فى 2017

في أواخر عام 2017

DMA-G4 ,46-G4  1
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إعــادة هيكلة األعمال 
الصغيرة والتجزئة إنشــاء مكتب اإلدارة

االســتباقية للمخاطر

المراجعــة التفصيلية للمنتج 
وإعداد التقارير: 

أجرى قسم إدارة المخاطر فعلًيا تقييًما كاماًل لقطاعات التجزئة 
واألعمال الصغيرة من حيث سير العمل وتطبيق النظام وتوثيق 
المنتجات. وفي ديسمبر 2017 تم إضفاء الطابع الرسمي على 
البنك  بالتنسيق مع وظائف   )DSR( الدين وثائق نسبة خدمة 
للعمليات.  اآللي  والتشغيل  النظام  تنفيذ  مراعاة  ومع  األخرى 
الفئات  المخاطر بين هذه  كما يتم حاليا وضع منهجية لتقييم 
منتج  لكل  العمل  سير  تقييم  يتم  وسوف  أفضل؛  نحو  على 

وتحديد استراتيجية وخطة عمل إلصالح العيوب. 

مكتب مكرس لإلدارة االستباقية للمخاطر يغطي عمالء الشركات، 
وعمالء  الصغيرة،  واألعمال  والمتوسطة،  الصغيرة  والمشروعات 
األفضل  االستراتيجيات  ويقرر  المخاطر،  حاالت  يحدد  التجزئة. وهو 
أدنى حد ممكن، مع ضمان  إلى  المحتملة  الخسائر  لتقليل  مالئمة 
الكشف  الشامل  الرصد  عملية  وتتيح  االستراتيجيات.  هذه  تنفيذ 
المبكر عن المقرضين الذين يشكلوا مصدر مخاطر أو المتدهورين، 

ومن ثم إمكانية التعامل معها بطريقة سريعة ومالئمة. 

لنماذجنا  المصاحبة  للمحفظة  المنتظم  رصدنا  من  إنطالقا 
المطورة داخلًيا لكل قطاع على حدى، يحلل فريق مخاطر االئتمان 
الجوانب الخاصة بالمحفظة. وهذا ما يتيح للفريق بتوجيه وإرشاد 
لجنة حوكمة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالقرارات االستراتيجية، 
والربح.  والنمو  المنتج،  رقابة  في  متوازن  نهج  على  والحفاظ 
على سبيل المثال، قمنا بإدخال تحليل قطاعي مفصل لمحافظ 
من  كل  على  وذلك  والمتوسطة  الصغيرة  والمشاريع  الشركات 
األطراف المؤدية وغير المؤدية. وقد أظهر هذا التحليل وظائف 
االكتتاب االئتماني، وتطور التركيز القطاعي لدينا على مر الزمن، 

والتشعبات التي تقتضي التحرك لألمام. 
التمويل  محفظة  حول  مفصل  تحليل  عن  عبارة  كان  آخر  مثال 
وقت  في  انحراف  مسارات  أظهر  والذي  لدينا  الصغر  متناهي 

سلســلة  يًضــا  أ اإلســكندرية  بنــك  دخــل  أ
محفظــة  علــى  األخــرى  يــزات  لتعز ا مــن 
لســنة  ا ر  مــدا علــى  لمخاطــر  ا رة  دا إ

تشــمل: لماضيــة،  ا

مراجعة سياسات المخاطر 
ومعالجتها وإجراءاتها1  

بنمو هائل في  المصحوب  التدهور  مبكر، وعالمات مبكرة على 
عدد عمالء التمويل األصغر الجدد. وهذا ما أدى إلى إدخال معايير 
محفظة  تحليل  مكننا  وقد  المختلفة.  مصادرنا  لقنوات  إيقاف 
أعمال التجزئة NPL من فهم الجوانب االجتماعية والديموغرافية 
التي تؤثر في االتجاهات االفتراضية، ومن بينها التوزيع العمري، 
وقيم الرواتب، والنوع االجتماعي، والعوامل اإلقليمية. وقد تم 
إدماج هذه المراجعات المفصلة مع تجديد أو تحديث المنتجات 
ذات الصلة بغرض دعم اتخاذ القرار وإدخال الرقابة المناسبة على 

المنتجات.

على  اإلدارة  مجلس  مع  االئتمان  مخاطر  حوكمة  لجنة  وافقت 
سياسة ائتمانية جديدة في بداية 2017. وهي تمثل إطاًرا للعمليات 
عن  وفضاًل  اإلقراض.  أنشطة  تحكم  التي  والضوابط  واإلجراءات 
ذلك، تم وضع خارطة طريق لمراجعة شاملة للسياسات وتعزيزها 
وذلك لقياس وضع االئتمان وسياسات توثيق المخاطر وإجراءاتها. 
وهذا ما أسفر عن تحديد قائمة بالوثائق اإللزامية التي تحتاج تطوير 

لتعزيز إطار عملنا.

أول كتــاب عــن عملية تقييم 
)ICAAP( الكفايــة الداخلية

أكاديمة المخاطر

الداخلية  الكفاية  تقييم  كتاب عن عملية  أول  اإلسكندرية  بنك  أنتج 
الداخلية  الكفاية  تقييم  عملية  بالتفصيل  يوضح  والذي   ،2017 في 
المخاطر. وهي  أنواع  التي نطبقها لقياس جميع  لدينا والمنهجيات 

تقوم على معايير المحاسبة المصرية لعام 2016 للرقابة المالية. 

أدت التطورات االقتصادية األخيرة إلى زيادة كبيرة في حجم وتعقيد 
وتنوع األنشطة المطلوبة من قسم إدارة المخاطر. وقد خلقت هذه 
التطورات حاجة غير مسبوقة لموارد بشرية ماهرة في مختلف مجاالت 

إدارة المخاطر.

لخلق  البشرية  الموارد  إدارة  مع  المخاطال  إدارة  قسم  تعاون  وقد 
الجامعات  خريحي  من  المتفوقين  لتمد  داخلية،  مخاطر«  »أكاديمية 
بدورات تدريب عالية الجودة ومختصة لتجهيزهم بالمهارات والمعرفة 

المطلوبة  لإلسهام في تعزيز إطار إدارة المخاطر لبنك اإلسكندرية. 

تم اختيار أعلى عشرة مرشحين في فبراير 2017 وحصلوا بالفعل  على 
التدريب والتوجيه من خالل األكاديمية. 

مرحلــة تجهيز حقيبة رمضان في »شــموس«
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إطار مخاطر التشــغيل

 عمل فريق مخاطر التشغيل على دمج إطار مخاطر التشغيل في 
عمليات وأنظمة ومنتجات وأنشطة بنك اإلسكندرية األساسية. 
في  المخاطر  محفظة  أن  ضمان  هو  الجهد  هذا  من  والهدف 
بدأ  وقد  المخاطر.  تقبل  وإطار  استراتيجية  مع  تتماشى  البنك 
الفريق أيًضا في العمل على تطوير خطة لدورات تدريب وتوعية 
دراية  على  الصلة  ذات  الوظائف   جميع  أن  من  للتأكد  شاملة 

بإطار مخاطر التشغيل لدينا وقادرة على تنفيذه.  

محمــد عبد القادر
 إدارة االلتزام ومكافحة غســيل األموال  

تميم السعدي 
رئيــس مكتب مخاطر االئتمان

فــي  التنظيميــة  الهيئــات  لجميــع  االمتثــال  يمثــل 
االســتدامة  علميــات  مفتــاح  اإلســكندرية  بنــك 
المســؤولة. والحقيقــة أن تركيزنــا الخــاص ينصــب 
علــى األخــالق، وهــو مــا يؤكــده مــدى امتثالنــا الــذي 
ســاعدنا فــي التوافــق مــع التعليمــات التنظيميــة 
واالســتجابة بفعاليــة لالعتبــارات العملية والتحديات 
التنظيميــة، مثــل قواعــد مكافحــة غســيل األمــوال، 

والتمويــل المضــاد لإلرهــاب.

ال شــك أن تجهيزنــا بنمــاذج التطويــر الداخلــي عبــر 
جميــع القطاعــات مصحوبة بالرصــد والتحليل متعدد 
األوجــه لمحفظــة أعمالنــا، يجعلنــا نقــف علــى أرض 
صلبــة للتكيــف الســريع مــع قــوى االقتصــاد الكلــي 
مــا  وهــذا  الســوقي.  التنافــس  وكذلــك  الديناميــة 
يتجلــى عبــر نهــج منظــم ومنضبــط للقريــر عــن جــودة 
المعتــادة وتعظيــم  المنتجــات  المحفظــة، وآليــات 

ــد المخاطــر.  عوائ

لبيئية ا الستدامة   3 .  10

إن القرارات المتعلقة بكيفية استثمارنا، ومن الذي نقوم بتمويله، 
وما ننفقه من أموال لها أثر كبير على مجتمعنا. ومن ثم، ومثلما 
التعادل  بمادئ  ملتزمون   2012 منذ  أصبحنا  فإننا  سابًقا،  ذكرنا 
بإدارة  الخاص  العمل  إطار  بتنفيذ  Equator Principles، ونقوم 

أثر استثماراتنا على البئية والمجتمعات المحلية.

في إطار الجهد المبذول لتعزيز التزامنا باالستدامة البيئية، وضعنا 
اتفاق  مع  يتماشى  والذي  المناخي  للتغير  بنا  الخاص  تعهدنا 
بتحويل  اإلسكندرية  بنك  التزام  التعهد  يشمل  للمناخ.  باريس 
مقرنا الرئيسي وعدد من األفراع إلى الحياد الكربوني. وقد أطلقنا 
الرئيسية في  »مشروع كفاءة الطاقة« في مقار بنك اإلسكندرية 
قصر النيل وفي الجمهورية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبرنامج 

 .UNDP اإلنمائي لألمم المتحدة

وقد قدم لنا سعادة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد محمد 
شاكر مكافأة خاصة هذا العام اعتراًفا بجهودنا في تحويل أنظمة 
توفير وكفاءة.  أنظمة  إلى  التقليدية في سبعة من مقارنا  اإلنارة 
وقد جاءت جهودنا متماشية أيًضا مع المشروع القومي لتحسين 
ما  توفير  من  الجديدة  اإلنارة  أنظمة  مكنتنا  وقد  الطاقة.  كفاءة 
لتقليل  السنوي،  اإلنفاق  من  مصرًيا  جنيًها   102.750 قيمته 
ثانئ  انبعاثات  وتقليل   ،%12 بنسبة  الطاقة  وحدات  استهالك 
أكسيد الكربون بنسبة 35.5 طن. ونحن في هذا نطبق الممارسة 

نفسها على جميع أفرع البنك الحديثة أو المتجددة

عماد مجلى 
رئيــس فريــق العمل التدفئــة والتهوية وتكييف الهوء، 

قسم العقارات

قطعنا خطوات فعالة في ســبيل تحقيق االســتدامة 
البيئيــة وذلــك بتقليــل بصمتنــا الكاربونيــة. ونحن في 
بنــك اإلســكندرية علــى علــم باآلثــار الســلبية التــي 
يمكــن أن تخلفهــا عملياتنــا علــى البيئــة. وقــد قللنــا 
هــذا العــام وحــده اســتهالك الكهربــاء عــن طريــق 
إحــالل نظــام اإلنــارة بلبمــات ليــد الموفــرة فــي كثيــر 
مــن أفــرع البنــك وسنســتكمل باقــي األفــرع فــي 

العــام المقبــل. 

اطباق خزف من عبد الســتار، قرية 
تونس،الفيوم

DMA-G4 ,46-G4EN31-G4
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1 يــد  لتور ا رة سلســلة  دا إ  4 .  10

  

أداء  على  كبير  أثر  لهم  يكون  أن  اإلمداد  سلسلة  ألعضاء  يمكن 
واستدامة اعمال بنك األسكندرية. ونحن على إيمان راسخ بأهمية 
المحافظة على العالقات اإليجابية مع موردينا، والحماية المستمرة 
وتطوير  الموردين  مع  عالقاتنا  تعزيز  على  ركزنا  وقد  لحقوقهم. 
أنظمة جديدة لضمان الكفاءة الفعالة في التكلفة، والجودة العالية 
والعالقة طويلة األمد مع موردينا هذا العام. وهذا ما ترجم إلى 
المشتريات. وعلى  إدخال تعديالت مهمة وتحسينات على عملية 
قاعدة  المشتريات إلنشاء  أدخلنا مشروع مركزية  مستوى خاص، 
المشتريات  قسم  في  والموردين  البائعين  جميع  تضم  بيانات 
وطورنا كذلك صحيفة إدارة التكاليف لضمان التفاعل الفعال مع 
جميع موردينا. وقد تم أيًضا التصديق على هيكل جديد للمشتريات 
الخاصة  المشتريات  ممارسات  موائمة  لضمان   2017 أواخر  في 
نعطي  ونحن  باالستدامة.  وااللتزام  األخالقي  ميثاقنا  مع  بالبنك 
األفضلية لموردينا ممن يتبنون إجراءات لتقليل بصمتهم البيئية 
أوراكل  اإللكترونية  المشتريات  بوابة  إلدخال  خطط  لديهم  ومن 

Oracle لتعزيز عمليات المشتريات لدينا.

احــد حرفــّي الفوانيس، قرية بشــالو، محافظة قنا
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ملحق 1: بيان 
المركز المالي بعد 

المراجعة 1

EC1-G4 ,17-G4 ,9-G4
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ملحق 2 مؤشر 
محتوى امبادرة 

العالمية إلصدار 
التقارير 

إلصدار  العالمية  المبادرة  إلرشادات  وفًقا  التقرير  هذا  إعداد  تم 
التقرير حول الخيار »األساسي«. والجدول التالي يقدم مؤشر محتوى 
التقرير  التقارير على هذا  العالمية إلصدار  المبادرة  الرابع من  الجيل 

عن االستدامة الذي بين يديكم.

EC1-G4 ,17-G4 ,9-G4
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1-G4

2-G4

7-6

17-12

إفصاحات معيارية عامة

االستراتيجية والتحليل

رقم الصفحة )أو الرابط اإللكتروني(

الملف المؤسسي

3-G4

4-G4

5-G4

6-G4

7-G4

8-G4

9-G4

10-G4

11-G4

13

40-36

قصر  ش   49 في  اإلسكندرية  لبنك  الرئيسي  المقر  يقد 

النيل، القاهرة، مصر.

أغلب  في  متواجًدا  مصر،  في  اإلسكندرية  بنك  يعمل 

محافظتها. 

 Joint Stock شركة جوينت ستوك

16-14

بنك اإلسكندرية مقابل  بلغ سعر سندات   138-137  ،  108

جنيًها مصرًيا   718،578  2017 عام  في  المساهمين  حقوق 

مقابل 8،976،114 جنيه.

جميع  جزئي؛  بدوام  موظفين  اإلسكندرية  بنك  يشغل  ال 

اتباع  في  البنك  بدأ  وقد  كامل.  بدوام  يعملون  العاملين 

في  الموظفين  من  والرجال  النساء  بين  التوزيع  نسبة 

المؤسسة من بداية 2017. 113-106

اإلسكندرية،  بنك  اتفاقیات مفاوضة جماعیة في  توجد  ال 

من  نوع  أي  أو  الشکاوى  إلبالغ  مجال  ھناك  ذلك،  ومع 

التعلیقات بسبب سیاسة الباب المفتوح والدورة المنھجیة 

للتعقیبات بین المدیرین والموظفین. يوجد اتحاد موظفين.

الصلة مع أهداف التنمية المستدامة

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

لهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

134

134

يتم تناولها من قبل المنظمة. يتم إرسال أي تغييرات تطرأ 

على المنظمة ، سواء فيما يتعلق بمنتجاتها أو خدماتها أو 

موظفيها أو عمالئها أو هياكلها وما إلى ذلك ، إلى المنظمة 

أن أي  اإلرشادات لضمان  اتباع  اإلدارة من  بأكملها وتتأكد 

تغييرات أو تطورات لن تتسبب في أي ضرر للمنظمة مع 

االلتزام بجميع القواعد االجتماعية والبيئية.

34

34

12-G4 

13-G4

14-G4

15-G4

16-G4

أبعاد وحدود األهمية النسبية

17-G4

18-G4

19-G4

20-G4

21-G4

22-G4

23-G4

138-137

11-10

11-10

هذا هو أو تقرير استدامة لبنك اإلسكندرية

هذا هو أو تقرير استدامة لبنك اإلسكندرية

إدارة أصحاب المصالح

24-G4

25-G4

26-G4

27-G4

33-32

متنوع، ألن ضم جميع أنواع أصحاب المصلحة أمر بالغ 

األهمية لوضع إستراتيجيات وأهداف فعالة

33-32

33-32

ملف القرير
28-G4

29-G4

30-G4

31-G4

2017

هذا هو أو تقرير استدامة لبنك اإلسكندرية

سنوي

مكتب المسؤولة االجتماعية للشركات، بنك اإلسكندرية:

  CSR.Team@alexbank.com 

اإلفصاحات المعيارية العامة
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32-G4

33-G4

142

لن يسعى بنك اإلسكندرية لضمان خارجي للتقرير

الحوكمة

األخالق والنزاهة

56-G4

104-98

104-98

الباب  سياسة  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  لدى  كان  لطالما 

بنك  فيه  يتسبب  خطر  أي  حول  للتواصل  المفتوح 

هناك   ،2017 عام  من  وابتداًء  به.  يلحق  أو  االسكندرية 

عن  اإلبالغ  يتم  حيث  التنفيذ  طور  في  صارمة  سياسة 

في  جانب  بأي  المتعلقة  والمواضيع  والقضايا  المخاطر 

حادث  كل  استثمار  فيه  يتم  الذي  الوقت  في  المنظمة، 

لتجنب  اإلسكندرية  ببنك  لحقت  التي  العقوبات  لقياس 

واالنتقاء   ، اإلبالغ  في،  العملية  هذه  وتتمثل  الخسارة. 

ومتابعة الحوادث في البنك 132-129. 

تعزيز الجمعيات الُمسالمة والشاملة للتنمية 104

العدالة  على  الحصول  وتوفير  المستدامة، 

وقابلة  فعالة  مؤسسات  وبناء  للجميع 

للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات

34-G4

45-G4

46-G4

DMA-G4 يواصل بنك اإلسكندرية تمديد الجهود لتوسيع تأثيرها

االقتصادي. فهو يخلق أكبر عدد ممكن من البرامج 

والمبادرات لنقل األفراد من القطاع غير الرسمي إلى 

القطاع الرسمي.

إفصاحات معيارية

األداء االقتصادي

الفئة: اقتصادي

الصلة مع أهداف التنمية المستدامةرقم الصفحة أو الرابط اإللكتروني

إفصاحات معيارية خاصة

138-137

115-114

يبلغ معدل ضريبة الدخل للشركات 22.5% وتقوم مصلحة 

لضريبة  والسندات مقدما  الخزانة  بجمع ضرائب  الضرائب 

الدخل ويتم تسويتها ضمن المبلغ المستحق على ضريبة 

الدخل خالل السنة الضريبية. )أي ضريبة الدخل المدفوعة 

»نهاية السنة الضريبية القانونية« = ضريبة الدخل المستحقة 

على الشركة - أذون خزانة وسندات الضرائب(.

ونظام  المفتوح  الباب  بسياسة  اإلسكندرية  بنك  يتمتع 

االنتقاء  بعملية  قسم  كل  يقوم  األهمية.  بالغ  شفاف 

إلى  مباشرة  إبالغها  يتم  ثم  لقضاياها  األولويات  وتحديد 

اإلدارة العليا.

جميع  في  بالبنك  اإللتحاق  عند  للراتب  قيمة  أقل  تتمثل 

ثالثة  من  يقرب  ما  وهو   ، مصري  جنيه   3500 الوظائف 

جنيًها   1,200 بمبلغ  لألجور في مصر  األدنى  الحد  أضعاف 

مصرًيا.

الهدف الثاني: نهاء الجوع، تحقيق األمن الغذائي 

وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

والهدف الخامس: 

الجنسين وتمكين جميع  بين  المساواة  تحقيق 

النساء والفتيات.

الطاقة  على  الحصول  ضمان  السابع:  الهدف 

االعتماد  يمكن  والتي  معقولة  بأسعار  الحديثة 

عليها والمستدامة للجميع.

الهدف الثامن: 

والشامل  النامي  االقتصادي  النمو  تعزيز 

والمنتج  الكامل  والتوظيف  والمستدام 

باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

وتعزيز  مرنة  تحتية  بنية  بناء  التاسع:  الهدف 

التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار 

الهدف األول: إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل 

مكان.  

الهدف الخامس: 

الجنسين وتمكين جميع  بين  المساواة  تحقيق 

النساء والفتيات.

الطاقة  على  الحصول  ضمان  السابع:  الهدف 

االعتماد  يمكن  والتي  معقولة  بأسعار  الحديثة 

عليها والمستدامة للجميع.

EC1-G4

EC3-G4

EC4-G4

DMA-G4

EC5-G4

التواجد في السوق
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EC6-G4 ،المحلي المجتمع  من  اإلسكندرية  بنك  موظفي  جميع 

المبادئ  إلى  يرجع  ما  وهو  التنفيذي،  المدير  باستثناء 

التوجيهية الهيكلية المقدمة من مجموعة إنتيزا  سان باولو 

باإلضافة إلى عملية إضفاء الطابع المحلي.

الهدف الثامن: 

والشامل  النامي  االقتصادي  النمو  تعزيز 

والمنتج  الكامل  والتوظيف  والمستدام 

باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الهدف الثامن: 

والشامل  النامي  االقتصادي  النمو  تعزيز 

والمنتج  الكامل  والتوظيف  والمستدام 

باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

DMA-G4

EC7-G4

EC8-G4

من  المالي  الشمول  ضمان  على  اإلسكندرية  بنك  يركز 

هذا  في  طور  وقد  األساسية،  أعمالنا  منتجات  خالل 

السياق محفظة استثمارية اجتماعية كبيرة، هي واحدة من 

أكبر الشركات في السوق.

حول  المجتمعات  أن  من  بالتأكد  اإلسكندرية  بنك  يلتزم 

فروعها تؤخذ بعين االعتبار وأن يتم النظر فيها. يتم تقييم 

لقوانين  وفقا  العمالء  إلى  الوصول  إلمكانية  موقع  كل 

البناء والتصنيف الخاصة بالحكومة المصرية.

95-58

اآلثار القتصادية غير المباشرة

الجانب: الطاقة

الجانب: النبعاثات

األمن  تحقيق  الجوع،  نهاء  الثاني:  الهدف 

الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي 

المستدامة.

والهدف الخامس: 

وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق 

جميع النساء والفتيات.

الهدف السابع: ضمان الحصول على الطاقة 

الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن االعتماد 

عليها والمستدامة للجميع.

وتعزيز  مرنة  تحتية  بنية  بناء  التاسع:  الهدف 

التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار

المدن  جعل  عشر:  الحادي  الهدف 

وآمنة  شاملة  اإلنسانية  والمستوطنات 

ومرنة ومستدامة.

في  أشكاله  بكل  الفقر  إنهاء  األول:  الهدف 

كل مكان.

األمن  تحقيق  الجوع،  إنهاء  الثاني:  الهدف 

بيئيًا قدر  يكون على وعي  أن  بنك اإلسكندرية على  يعمل 

اإلمكان، وبالتالي بدأت رقمنة معظم الخدمات والمنتجات، 

بما في ذلك السجالت الورقية. 133-129

يحرص ببنك اإلسكندرية كثيرًا على فحص مورديه وتمكين 

مناقصات  تقييم  يتم  ذلك.  أمكن  كلما  المحلية  الشركات 

الموردين على سلسلة من المعايير المالية والتقنية. ونحن 

نؤمن مصادر من الموردين المحليين لضمان أكبر تأثير على 

المجتمعات المحيطة.

محلًيا   %100 بنسبة  والخدمات  المنتجات  جميع  شراء  يتم 

اإلسكندرية  بنك  في  المهمة  العمليات  منطقة  وتنقسم 

إلى المقر الرئيسي والفروع.

التزام إنتيزا سان باولو االجتماعي والبيئي واضح يدل عليه 

في  بما   - الدولية  المبادرات  من  سلسلة  في  المشاركة 

لألمم  المستدامة  التنمية  وأهداف  العالمي  االتفاق  ذلك 

للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  المالية  والمبادرة  المتحدة، 

الهدف األول: إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل 

مكان.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

DMA-G4

DMA-G4

EC9-G4

DMA-G4

ممارسات الشراء

الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي 

المستدامة.

الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 

للجميع من جميع األعمار.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الهدف العاشر: تقليل عدم المساواة في داخل 

الدول وما بين الدول وبعضها البعض. 



147 146

EN15-G4

EN16-G4

)UNEP-FI( ومبادئ التعادل. وفي عام 2017، حافظت إنتيزا 

ل  سان باولو أيًضا على مكانتها في »تصنيفات التتبع الُمشغَّ

)ET( للكربون« ، والتي تشمل الشركات المدرجة التي برزت 

في تقاريرها وإجراءاتها للحد من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري. وبالنظر إلى التجربة اإليجابية لهذه الخطط، قامت 

عام  في  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  الفرعية  اإلدارة 

واللوجستيات  العقارات  إدارات  مع  باالشتراك   ،  2017

والمشتريات والموارد البشرية ونظم المعلومات والسالمة 

خطة  بصياغة  الفرعية،  للبنوك  الدولي  والقسم  والحماية 

بيئية جديدة. الخطة - خطة عمل تغير المناخ - مع أهداف 

لعامي 2022 و 2037. تشمل أهداف عام 2022 انخفاًضا في 

)المباشر  المرتبطة باستهالك الطاقة  االنبعاثات المطلقة 

تسجيل  )تم   2012 بعام  مقارنًة   %37 بنسبة  المباشر(  وغير 

انخفاض بنسبة 31% في الفترة 2016-2012(.

مع  المناخ  لتغير  باولو  سان  إنتيزا  عمل  خطة  تتوافق 

بنك  أول  كان  المناخ.  بتغير  الخاصة  الدولية  االتفاقيات 

إيطالي يصدر سنًدا أخضًرا ، في يونيو 2017 ، بقيمة إجمالية 

تبلغ 500 مليون يورو.

تماشًيا مع إنتيزا سان باولو ، عكف بنك اإلسكندرية على 

زيادة جهوده في الحد من انبعاثات الكربون.

بـبنك  المرتبطة  المباشرة  لالنبعاثات  الرئيسي  المصدر 

اإلسكندرية هو أسطول النقل الخاص به. منذ عام 2015، 

وكذلك في عام 2017، تم تخفيض أسطول حافالت بنك 

طراز  من  مقاعد  ذات  حافلة   45 من  أكثر  من  اإلسكندرية 

باصات ميتسوبيشي طراز 53 فقط موديل  إلى تسعة   53

2006. هذه الحافالت التسع تعمل في الغالب في القاهرة 

واإلسكندرية، مع القيام برحالت في بعض األحيان إلى قرية 

تونس في الفيوم. وهناك صيانة منتظمة لهذه الحافالت، 

ولكن ال تتوفر معلومات عن إنتاجها لالنبعاثات أو كفاءتها 

في استهالك الوقود. بنك اإلسكندرية لديه خطط لقياس 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أسطولها. كما يؤجر البنك 

من  هي  المستخدمة  السيارات  الحاجة.  بحسب  السيارات 

ماركة تويوتا، طرازات 2016/2015 ، والتي تعد من بين األكثر 

كفاءة في استهالك الوقود. ال توجد معلومات متاحة عن 

إنتاج االنبعاثات أو كفاءة الوقود.

وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  الثالث:  الهدف 

 SDG.الرفاه للجميع من جميع األعمار

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.* 

* نعترف بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

الدولي  المنتدى  هي  المناخ  تغير  بشأن 

بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي  الحكومي 

االستجابة العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والموارد  والبحار  للمحيطات  والمستدام 

البحرية للتنمية المستدامة.

واستعادة  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز 

بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية 

تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي 

البيولوجي.

وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  الثالث:  الهدف 

الرفاه للجميع من جميع األعمار.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

المعلومات غير متوفرة ، ويمكن تخصيص جهود لقياسها 

في المستقبل.

المعلومات غير متوفرة ، ويمكن تخصيص الجهود لقياسها 

في المستقبل.

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.* 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  بأن  نعترف   *

بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي الحكومي 

االستجابة  بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي 

العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية 

للتنمية المستدامة.

الهدف الخامس عشر: حماية واستعادة وتعزيز 

اإليكولوجية  للنظم  المستدام  االستخدام 

مستدامة  بصورة  الغابات  إدارة  األرضية، 

األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة 

واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 

الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 

للجميع من جميع األعمار.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

الهدف الثالث عشر: التصرف العاجل لمكافحة 

التغير المناخي وتأثيراته.* 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  بأن  نعترف   *

بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي الحكومي 

االستجابة  بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي 

العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية 

للتنمية المستدامة.

الهدف الخامس عشر: حماية واستعادة وتعزيز 

اإليكولوجية  للنظم  المستدام  االستخدام 

مستدامة  بصورة  الغابات  إدارة  األرضية، 

األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة 

واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

EN17-G4
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EN19-G4

EN20-G4

الدفيئة  غازات  انبعاثات  حول  أكثر  معلومات  تتوافر  ال 

لقياسها في  الجهود  يتم تخصيص  الخاصة. قد  وكثافاتها 

المستقبل.

تماشًيا مع إنتيزا سان باولو ، عكف بنك اإلسكندرية على 

زيادة جهوده في الحد من انبعاثات الكربون.

)مبادرة  الوطنية  الطاقة  كفاءة  تحسين  مشروع  من  كجزء 

مشتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الكهرباء 

والطاقة المتجددة( ، نجح البنك في تحويل سبعة من مبانيه 

من اإلضاءة التقليدية إلى أنظمة اإلضاءة الفعالة/الموفرة. 

وهي مساهمة أدت إلى توفير في التكاليف يبلغ 102،750 

بنسبة  الطاقة  إجمالي  وتخفيض   ،2017 عام  في  جنيه 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  في  وانخفاض  ك/واط،  بالمئة   12

المتحدة  األمم  برنامج  وقدم  طن.   35،5 بمقدار  الكبرون 

اإلنمائي قياسات إضافة إلى الدعم التقني. ويعتزم البنك 

المضي قدًما في هذا المشروع وتحويل اإلضاءة التقليدية 

إلى أنظمة إضاءة ليد/LED أكثر فاعلية في جميع المباني 

المتبقية وفروع البنك.

المعلومات غير متوفرة ، ويمكن تخصيص الجهود لقياسها 

في المستقبل.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.* 

* نعترف بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

الدولي  المنتدى  هي  المناخ  تغير  بشأن 

بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي  الحكومي 

االستجابة العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والموارد  والبحار  للمحيطات  والمستدام 

البحرية للتنمية المستدامة.

واستعادة  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز 

بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية 

تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي 

البيولوجي.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.* 

* نعترف بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

الدولي  المنتدى  هي  المناخ  تغير  بشأن 

بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي  الحكومي 

االستجابة العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والموارد  والبحار  للمحيطات  والمستدام 

البحرية للتنمية المستدامة.

واستعادة  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز 

بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية 

تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي 

البيولوجي.

وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  الثالث:  الهدف 

الرفاه للجميع من جميع األعمار.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

المعلومات غير متوفرة ، ويمكن تخصيص الجهود لقياسها 

في المستقبل.

الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 

للجميع من جميع األعمار.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

الهدف الثالث عشر: التصرف العاجل لمكافحة 

التغير المناخي وتأثيراته.* 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  بأن  نعترف   *

بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي الحكومي 

االستجابة  بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي 

العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية 

للتنمية المستدامة.

الهدف الخامس عشر: حماية واستعادة وتعزيز 

اإليكولوجية  للنظم  المستدام  االستخدام 

مستدامة  بصورة  الغابات  إدارة  األرضية، 

األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة 

واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

EN21-G4

النفايات الصلبة والسائلة

ينتجها،  التي  النفايات  جميع  بإدارة  السكندرية  بنك  يلتزم 

عن  مسؤولة  إدارة  وهناك  الخطرة.  غير  أو  الخطرة  سواء 

إدارة المرافق تتولى كل ما يتعلق بالنفايات السائلة وإدارة 

النفايات.

ال توجد أي تصريفات مائية مسجلة وال تسريبات من أي 

نوع، وال يوجد أي جسم مائي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر.

يومًيا  اإلسكندرية  بنك  من  العضوية  النفايات  جمع  يتم 

ال  يومًيا.  قليلة  كيلوغرامات  مقدارها سوى  يبلغ  ال  وهي 

الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 

للجميع من جميع األعمار.

واإلدارة  الوفرة  ضمان  السادس:  الهدف 

المستدامة للمياه والصحة للكل.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

الهدف الثالث عشر: التصرف العاجل لمكافحة 

التغير المناخي وتأثيراته. 

الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 

للجميع من جميع األعمار.

DMA-G4

EN22-G4

EN23-G4
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EN25-G4

EN26-G4

باإلضافة  النفايات  توزيع  حول  تفصيلية  معلومات  تتوفر 

إلى طرق التخلص النهائي منها.

يتم جمع النفايات الورقية واالحتفاظ بها لمدة عام قبل أن 

يتم بيعها لشركة تصنيع الورق التي تقوم بإعادة تدويرها. 

في عام 2017، بلغت النفايات الورقية التي تم إنتاجها في 

عام 2016 حوالي 115 طن وتم إعادة تدويرها بالكامل. يخطط 

بمساعدة  الورقية  النفايات  كمية  لتقليل  اإلسكندرية  بنك 

زيادة الوعي حول تأثيرها البيئي.

غير  البيانات  عملياتنا.  داخل  تسربات  أي  تسجيل  يتم  لم 

متوفرة حول استثماراتنا، وربما يتم جمعها في المستقبل.

ال يولد بنك اإلسكندرية نفايات خطرة. البيانات حول إهدار 

المقرضين غير متوفرة وربما يمكن جمعها في المستقبل.

المحمية  المناطق  من  بالقرب  اإلسكندرية  بنك  عمليات 

ضئيلة. المعلومات حول تأثير االستثمارات غير متوفرة؛ قد 

يتم تخصيص الجهود لقياسها في المستقبل.

واإلدارة  الوفرة  ضمان  السادس:  الهدف 

المستدامة للمياه والصحة للكل.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  الثالث:  الهدف 

الرفاه للجميع من جميع األعمار.

واإلدارة  الوفرة  ضمان  السادس:  الهدف 

المستدامة للمياه والصحة للكل.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والموارد  والبحار  للمحيطات  والمستدام 

البحرية للتنمية المستدامة.

واستعادة  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز 

بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية 

تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي 

البيولوجي. 

وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  الثالث:  الهدف 

الرفاه للجميع من جميع األعمار.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

واإلدارة  الوفرة  ضمان  السادس:  الهدف 

المستدامة للمياه والصحة للكل.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والموارد  والبحار  للمحيطات  والمستدام 

البحرية للتنمية المستدامة.

واستعادة  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز 

بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية 

المنتجات والخدمات
ملموسة.  غير  اإلسكندرية  بنك  وخدمات  منتجات  معظم 

بالنسبة لالتصاالت على شكل ورق أو قماش )مثل الحروف 

إلخ(  الخارجية ،  والنشرات والملصقات ولوحات اإلعالنات 

، ال يتم استخدام أي مواد معاد تدويرها. وينطبق الشيء 

نفسه على البالستيك المستخدم في البطاقات المصرفية..

إطالق  بصدد  نحن  اإلقراض،  بمنتجات  يتعلق  فيما 

قروض خضراء في عام 2018، وسنبدأ في تتبع أثرها في 

المستقبل..

ال ينطبق على عملياتنا المباشرة. البيانات حول االستثمارات 

غير متوفرة.

واإلدارة  الوفرة  ضمان  السادس:  الهدف 

المستدامة للمياه والصحة للكل.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

الهدف الثالث عشر: التصرف العاجل لمكافحة 

التغير المناخي وتأثيراته.* 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  بأن  نعترف   *

بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي الحكومي 

االستجابة  بشأن  للتفاوض  الرئيسي  الدولي 

العالمية لتغير المناخ.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية 

للتنمية المستدامة.

الهدف الخامس عشر: حماية واستعادة وتعزيز 

اإليكولوجية  للنظم  المستدام  االستخدام 

مستدامة  بصورة  الغابات  إدارة  األرضية، 

األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة 

واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي 

البيولوجي.

DMA-G4

EN27-G4

EN28-G4
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DMA-G4

EN29-G4

DMA-G4

EN30-G4

DMA-G4

EN31-G4

التي  للمنظمات  والتقييم  الدقيق  الفحص  نضمن  نحن 

تعمل معنا من خالل التزامنا بمبادئ التعادل.

لم یواجھ بنك اإلسكندرية أي جزاءات في فترة ھذا التقریر.

وسائل  من  كثير  اإلسكندرية  بنك  عمل  طبيعة  تشمل  ال 

المثال،  سبيل  على  الصغيرة،  األحداث  باستثناء  النقل، 

تقديم بطاقات االئتمان.

ليس  النقل  فإن  اإلسكندرية،  بنك  أعمال  لطبيعة  نظًرا 

قضية رئيسية، ولكن لديه خطط لتقليل انبعاثات الكربون 

في  رحالتهم  تجميع  على  الموظفين  تشجيع  خالل  من 

سيارات أقل بالتناوب، لمن يسكنون في منطقة واحدة. 

البيئي من  اإلسكندرية  بنك  تأثير  تنفيذه من  يتم  ما  بقدر 

صارم  نظام  بناء  من  نتأكد  فنحن  وموردينا،  شركائنا  قبل 

لفحص وتقييم المنظمات التي تعمل معنا.

تم  الشمسية.  األلواح  لتركيب  اإلسكندرية  بنك  يخطط 

إلى  باإلضافة  الشمسية.  األلواح  لتركيب  تدريب  توفير 

، ومواد   LED/ليد يتم استخدام مزيد من مصابيح  ذلك، 

العامين  مدى  على  محلية.  مصادر  من  مستدامة  بناء 

لضمان  بصرامة  جديدة  سياسات  تنفيذ  سيتم  القادمين، 

عمليات صديقة للبيئة وتتبع جميع التغييرات والتحسينات. 

133

اللتزام

النقل

عام

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

المدن  جعل  عشر:  الحادي  الهدف 

وآمنة  شاملة  اإلنسانية  والمستوطنات 

ومرنة ومستدامة.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.

الهدف السابع: ضمان الحصول على الطاقة 

الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن االعتماد 

عليها والمستدامة للجميع.

االستهالك  ضمان  عشر:  الثاني  الهدف 

المستدام وأنماط اإلنتاج.

العاجل  التصرف  عشر:  الثالث  الهدف 

لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.

الُمحافظ  االستخدام  عشر:  الرابع  الهدف 

والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية 

للتنمية المستدامة.

الهدف الخامس عشر: حماية واستعادة وتعزيز 

اإليكولوجية  للنظم  المستدام  االستخدام 

مستدامة  بصورة  الغابات  إدارة  األرضية، 

األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة 

واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

الهدف السابع عشر: تقوية وسائل تنفيذ وإعادة 

تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

التقييم البيئي للموردين

يتبع  معه  تتعامل  مورد  أي  أن  اإلسكندرية  بنك  يضمن 

قواعد السلوك الخاصة بهم. يتم تقييم األثر الذي قد يكون 

له تأثيرات كبيرة وفًقا لمبادئ التعادل.

ليس للموّردين تأثيرات بيئية كبيرة، وبالتالي ال يتم رصدهم 

المحدثة  الشراء  آليات  في  قدًما  المضي  إن  لذلك.  وفًقا 

ممارسات  يعتمدون  الذين  الموردين  تفضيل  سيضمن 

االستدامة.

مثلما ذكرنا سابًقا، لم يتم تعقب اآلثار السلبية، وبالتالي 

اإلجراءات  ذلك، ستشمل  ومع  إجراءات.  أي  اتخاذ  يتم  لم 

والمبادئ التوجيهية عملية منهجية حول كيفية التعامل مع 

مثل هذه الحوادث خالل العامين المقبلين.

DMA-G4

EN32-G4

EN33-G4

DMA-G4

EN34-G4

يحرص بنك اإلسكندرية بشدة على تطبيق إجراءات 

صارمة لتوصيل الشكاوى فيما يتعلق باستثماراتنا على 

مدار العامين المقبلين.

لم يتم اإلبالغ عن أي شكاوى خالل فترة هذا التقرير

آلية الشكوى البيئية

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 
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DMA-G4

LA1-G4

LA2-G4

LA3-G4

لضمان اإلنصاف يتم استخدام العديد من اآلليات 

لتوظيف وتقييم موظفينا. وفي هذا نوفر عدد من 

البرامج لضمان رضا الموظفين باإلضافة إلى اتحاد 

الموظفين لإلبالغ عن أي تظلمات.

113-108

ال يوجد موظفين بدوام جزئي في بنك اإلسكندرية

113-108

التوظيف

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

عالقات العمل/اإلدارة

الصحة والسالمة المهنية

التدريب والتعليم

اإلدارة  بين  لالتصال  شفافة  بقواعد  تسمح  آليات  توجد 

معلومات  شكاوى/طلبات  تقديم  وكذلك  والموظفين، 

سرية ومجهولة الهوية.

أقرب  اإلخطارات في  إرسال  يتم  أدنى محدد،  حد  يوجد  ال 

وقت ممكن. ومع ذلك، يتم تطوير نظام اتصاالت رسمي 

ليكون شفاًفا قدر اإلمكان ويشمل المؤسسة بأكملها في 

أي تغييرات تحدث.

طبيعة أعمال بنك االسكندرية ليست عرضة لمخاطر كبيرة، 

يتم  للبنك  والخارجيين  الداخليين  الموظفين  جميع  أن  إال 

الخاصة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  بسياسات  تزويدهم 

بالبنك.

بموجب القانون المصري ، إذا كان المكان يضم أكثر من 

50 شخًصا، يتم إنشاء لجنة للصحة والسالمة. يقوم بنك 

االسكندرية بإجراء عمليات التفتيش وإصدار تقرير، ثم يتم 

فحصه من قبل جهة حكومية تقدم مالحظات ويقوم رئيس 

المالحظات  هذه  من  بالتحقق  والسالمة  الصحة  قسم 

وإبالغ اللجنة بذلك.

117

117

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

 

شامل  جودة  ذا  تعليم  ضمان  الرابع.  الهدف 

العمر  طوال  تعلم  فرص  وتعزيز  ومتساوي 

للجميع.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

DMA-G4

LA4-G4

DMA-G4

LA5-G4

G4-DMA

G4-LA9

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.
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G4-LA10

G4-LA11

التدريب  يتلقون   ALEXBANK في  الموظفين  جميع 

المستمر على مهارات العمل لرفع المهارات.

يحصل 100 في المائة من الموظفين، من الذكور واإلناث 

على حد سواء على تقييمات األداء والتطوير الوظيفي كل 

الجانبين،  كال  من  والتعليقات  وإعطاء  التجاوب  يتم  عام. 

الموظف وصاحب العمل.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

DMA-G4

LA12-G4

DMA-G4

LA13-G4

عند النظر في طلبات التعيين، يقوم نظام بنك 

اإلسكندرية بإزالة االسم لتجنب التحيز. تكافؤ الفرص 

متحقق لكل من الذكور واإلناث.

113-108

تستند سياسات المكافآت في بنك االسكندرية على 

الخبرة وقياس القدرات والكفاءة.

تبلغ نسبة المرتب األساسي ومكافأة المرأة إلى الرجل 

على المستوى اإلداري 1: 0.86 ، أما غير اإلداري في 

المكتب الرئيسي فهو 1: 0.92 و 1: 0.83 في الفروع.

التنوع وتكافؤ الفرص 

مكافئة متساوية للنساء والرجال

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

في  المساواة  عدم  تقليل  العاشر:  الهدف 

داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض.

تقييم المورد فيما يتعلق بممارسات العمل

ثة  في سعينا للمضي قدًما، ستضمن آليات التوريد المحدَّ

ممارسات  يعتمدون  الذين  للموردين  والتفتيش  الفحص 

االستدامة.

بالمضي قدًما في آليات الشراء المحدثة سيضمن تفضيل 

الموردين الذين يعتمدون ممارسات االستدامة.

السياسات  مع  ولكن  محتملة،  سلبية  آثار  أي  تحدث  لم 

واإلجراءات الجديدة لعام 2018، سيتم اتباع مبادئ توجيهية 

صارمة.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

DMA-G4

LA14-G4

LA15-G4

DMA-G4

LA16-G4

هناك قناة واضحة للمالحظات والتظلمات.

لم يتم اإلبالغ عن أي مظالم خالل فترة هذا التقرير.

ممارسات العمل آليات الشكاوى

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.
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DMA-G4

HR1-G4

HR2-G4

DMA-G4

HR3-G4

يتم تنفيذ قوانين حقوق اإلنسان في جميع العقود مع 

المنظمات الداخلية والخارجية للبنك.

تشمل جميع عقود الموظفين بنود حقوق اإلنسان التي 

تنفذ بصرامة.

ال يتم إجراء أي تدريب، إال أن هناك تركيًزا على هذا 

الموضوع في عام 2018 لضمان فهم جميع الموظفين 

لهذه الحقوق.

تتسم قوانين التمييز بأهمية كبيرة ويتم توفير العديد من 

قنوات االتصال لضمان التيسير والشفافية.

لم تحدث أي حوادث تمييز في الفترة التي يغطيها 

التقرير.

الستثمار

عدم التمييز

بين  المساواة  تحقيق  الخامس:  الهدف 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

حرية التنظيم والتفاوض الجماعي

عمالة األطفال

توضع راحة جميع الموظفين في االعتبار ويتم توفير قنوات 

تنظيمات  توجد  ال  ذلك  ومع  مظالم،  ألية  االتصاالت 

للتفاوض الجماعي. ويوجد اتحاد موظفين.

توضع راحة جميع الموظفين في االعتبار ويتم توفير قنوات 

تنظيمات  توجد  ال  ذلك  ومع  مظالم،  ألية  االتصاالت 

العمل  بقانون  متلتزًما  مصر  في  اإلسكندرية  بنك  يعمل 

المصري الذي يحمي موظفيها من جميع القطاعات.

فضاًل عن ذلك، فإن إدارة المشتريات لديها ضوابط صارمة 

تمنعها من التعامل مع الموردين الذين لديهم سجالت غير 

الذين  متناسقة أو غير كاملة عن عمالها، أو مع الموردين 

يتعرضون لخطر حوادث عمل األطفال أو التعرض لمخاطر 

البائعين  بتحديث سجل  المشتريات  إدارة  تقوم  موظفيها. 

الجدد  الموردين  بها كل عامين، ويجب على جميع  الخاص 

ملتزمون  وأنهم  وشهادات  بوثائق  معتمدون  أنهم  إثبات 

ويتم  بالقطاعات.  الخاصة  واألنظمة  المصرية  بالقوانين 

إلى  إضافتها  قبل  القسم  قبل  من  هذا  كل  في  التحقيق 

سجل البائع.

العمل  بقانون  ملتزًما  مصر  في  اإلسكندرية  بنك  يعمل 

المصري الذي يحمي موظفيه من جميع القطاعات. ويلتزم 

العمل  المتضمنة في قوانين  باإلجراءات  بنك اإلسكندرية 

باولو،  سان  إنتيزا  لمجموعة  األخالقي  والميثاق  المحلية، 

واللوائح  سنويًا،  تحديثها  يتم  التي  والسياسات  والقواعد 

والمعايير الدولية.

للتفاوض الجماعي. ويوجد اتحاد موظفين.

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي النامي 

الكامل  والتوظيف  والمستدام  والشامل 

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع.

DMA-G4

HR4-G4

DMA-G4

HR5-G4

G4-DMA يعمل بنك اإلسكندرية في مصر ملتزًما بقانون العمل

المصري الذي يحمي موظفيه في جميع القطاعات.

فضاًل عن ذلك، فإن إدارة المشتريات لديها ضوابط 

صارمة تمنعها من التعامل مع الموردين الذين لديهم 

سجالت غير متناسقة أو غير كاملة عن عمالها، أو مع 

الموردين الذين يتعرضون لخطر حوادث عمل األطفال 

أو التعرض لمخاطر موظفيها. تقوم إدارة المشتريات 

بتحديث سجل البائعين الخاص بها كل عامين، ويجب 

على جميع الموردين الجدد أن يثبتوا أنهم معتمدون 

العمل القسري أو اإلجباري 
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DMA-G4

HR7-G4

يتلقى جميع أفراد األمن خدمة العمالء، وتدريبات على 

التواصل، وعدم التصعيد اللفظي.

تم تزويد فريق األمن بأكمله بتدريب بشأن سياسات 

حقوق اإلنسان وتطبيقها على األمن

ممارسا األمان

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات

حقوق األصليين

التقييم

تقييم حقوق اإلنسان عن الموردين

آليات التظلم فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

في عام 2017 ، لم ترد أي تقارير عن االنتهاكات المحتملة 

لحقوق المواطنين األصليين؛ مبادئ التعادل.

في عام 2017 ، لم ترد أي تقارير عن االنتهاكات المحتملة 

لحقوق المواطنين األصليين؛ مبادئ التعادل.

تقييم حقوق اإلنسان أمر حيوي وهذا هو السبب في أننا 

سنقوم في عام 2018 بتنفيذ إجراءات دقيقة.

ال تخضع أي من عملياتنا الستعراضات حقوق اإلنسان أو 

تقييمات األثر على حقوق اإلنسان، نظرا النخفاض الصلة 

المادية في عملياتنا الخاصة.

جميع  في  للموردين  اإلنسان  حقوق  بنود  تضمين  يتم 

االتفاقيات التعاقدية. ال يتم رصد أداء الموردين.

حقوق  تأثير  لتقييمات  يخضعون  جدد  موردين  يوجد  ال 

اإلنسان.

د لتقييم آثار حقوق اإلنسان. ال يخضع أي مورِّ

االتصال الشفاف متاح ألي اإلبالغ عن المظالم.

لم تكن هناك شكاوى.

األمن  تحقيق  الجوع،  إنهاء  الثاني:  الهدف 

الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي 

المستدامة.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.
DMA-G4

HR8-G4

DMA-G4

HR9-G4

DMA-G4

HR10-G4

HR11-G4

DMA-G4

HR12-G4

G4-HR6

بوثائق وشهادات وأنهم ملتزمون بالقوانين المصرية 

واألنظمة الخاصة بالقطاعات. ثم يتم التحقيق في كل 

هذا من قبل القسم قبل إضافتها إلى سجل البائع.

يعمل بنك اإلسكندرية في مصر متلتزًما بقانون العمل 

المصري الذي يحمي موظفيه من جميع القطاعات. 

ويلتزم البنك باإلجراءات المتضمنة في قوانين العمل 

المحلية، ومدونة أخالقيات إنتيزا  سان باولو، والقواعد 

والسياسات التي يتم تحديثها سنويًا، واللوائح والمعايير 

الدولية.

االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 

والتوظيف  والمستدام  والشامل  النامي 

الئق  عمل  إلى  باإلضافة  والمنتج  الكامل 

للجميع.

G4-DMA

G4-SO1

يعمل بنك االسكندرية على نطاق واسع على الشمول 

المالي الذي تعد المجتمعات المحلية األهداف الرئيسية 

له.

95-58

المجتمعات المحلية
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G4-SO2

DMA-G4

SO3-G4

SO4-G4

ال توجد عمليات لها تأثير سلبي على المجتمعات المحلية

جميع  تتضمن  داخلية  لوائح  اإلسكندرية  بنك  لدى  توجد 

أي  كتابة  تتم  الفساد.  مظلة  تحت  تقع  التي  الجوانب 

الجميع، ولعدم  ليراها  اإلخبارية  النشرة  أحداث تحدث في 

تكرار األخطاء.

أنواع  ألي  المؤسسة  داخل  تحدث  عملية  أي  تقييم  يتم 

اإلسكندرية  بنك  يأخذ  موجودة.  تكون  قد  التي  المخاطر 

الخسائر.  من  تعتبر  ألنها  نظًرا  الجد  محمل  على  المخاطر 

 1300 بتدريب  التدريب  برنامج  قام  المثال،  سبيل  على 

موظًفا فرعًيا على عمليات االحتيال وغسيل األموال وأي 

حوادث يمكن أن تحدث، وفي نهاية هذا التدريب يتم إجراء 

اجتياز  في  الموظفون  نجاح  عدم  حالة  وفي  تقييمات، 

التميرين لمرتين متتاليتين، يتم استبعاده من التفاعل مع 

العميل.

مستوفاة  الفساد  لمكافحة  وإجراءات  سياسات  توجد  )أ( 

ولجنة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  استعراضها  حاليا  ويجري 

التدقيق.

)ب( سيتم نشرها على موقعنا اإللكتروني وتعميمها على 

جميع موظفي البنك من خالل شبكة المعلومات الداخلية 

الخاصة بنا بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2018.

)ج( ستنشر سياسات وإجراءات مكافحة الفساد على موقع 

الشركاء  اإلنترنت وسيتم تعميمها على جميع  البنك على 

التجاريين في األسبوع الثاني من شهر مايو 2018.

في  وإجراءاتنا  سياساتنا  على  موظفًا   3250 تدريب  تم  )د( 

عام 2017 ، مما يمثل 70 في المائة من الموظفين لدينا. 

توزيع المتدربين حسب الوظائف كما يلي:

أ. الخطر: 296

ب. االلتزام ومكافحة غسل األموال: 18

ج. مسؤول التشغل: 298

مكافحة الفساد

في  أشكاله  بكل  الفقر  إنهاء  األول:  الهدف 

كل مكان.

األمن  تحقيق  الجوع،  إنهاء  الثاني:  الهدف 

الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي 

المستدامة.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

د. التدقيق: 52

ه. الموارد البشرية: 48

و. التسويق والبحث والعالقات العامة: 2

ز. المدير المالي: 61

ح. قانوني: 19

ط. شبكة البيع بالتجزئة والفروع: 2211

ي. التمويل متناهي الصغر: 5

24 :SBs .ك

ل. السكرتاية العامة: 2

3 :ALM :م. الخزينة ومكافحة غسيل األموال

ن. الشركات والميزانيات: 54

س. أخرى )االستقالة والتقاعد(: 157

يتم اإلبالغ عن جميع الحوادث وهي في فترة التقرير في 

حدها األدنى.

يتم اإلبالغ عن جميع الحوادث وهي في فترة التقرير في 

حدها األدنى.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

SO5-G4

DMA-G4

SO6-G4

بنك االسكندرية ال يتعامل مع الشخصيات السياسية.

البنك ال يمول الشخصيات السياسية.

السياسات العامة

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

DMA-G4 بنك اإلسكندرية ال بشارك في أي أنشطة قد تؤثر على

عمليات أي من أصحاب المصلحة.

سلوك مناهض للقدرة التنافسية
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SO7-G4

DMA-G4

SO9-G4

SO10-G4

ال توجد إجراءات قانونية معلقة.

في المضي قدًما، ستضمن آليات التوريد المحدثة 

الفحص والتفتيش للموردين الذين يعتمدون ممارسات 

االستدامة.

جميع الموردين يتبعون مدونة السلوك الخاصة بسياسة 

بنك اإلسكندرية والسياسات التي تغطي التأثيرات على 

المجتمع. ولكن ال يوجد سبيل برصد أدائهم.

ال يخضع الموردين للتقييمات الخاصة بالتأثيرات على 

المجتمع.

تقييم الموردين من حيث األثر على المجتمع

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.

آليات التظلم فيما يتعلق باآلثار على المجتمع

صحة وسالمة العمالء

يعمل بنك اإلسكندرية على حماية حقوق اإلنسان في جميع 

اإلنسان  انتهاكات لحقوق  أي  اإلبالغ عن  عملياتها ويمكن 

وسيتم االهتمام بها بشدة.

لم يتم اإلبالغ عن أي مظالم خالل فترة هذا التقرير.

تتولى وظيفة الصحة والسالمة بالبنك مسؤولية الحفاظ 

مبانيها  الموجودين في  األفراد  على صحة وسالمة جميع 

الصحة  بلوائح  ذلك  في  وتلتزم  والعمالء(  )الموظفين 

والسالمة المصرية.

اإلسكندرية.  لبنك  عليا  أولوية  عام  بشكل  العمالء  يعتبر 

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

DMA-G4

SO11-G4

DMA-G4

PR1-G4

في ضوء ذلك، تم تأسيس مكتب رضا العمالء في البنك 

المدير  إلى  تقاريره  يقدم  مستقل  مكتب  وهو   .2011 عام 

التنفيذي مباشرة. ويتولى مكتب رضا العمالء إدارة شكاوى/ 

طلبات المعلومات، سواء شفهية أو مكتوبة ويقدم تقارير 

ربع ونصف سنوية وسنوية يتم مشاركتها مع اإلدارة العليا، 

والعمليات ذات الصلة، وكذلك لجنة التدقيق.

تؤخذ صحة وسالمة عمالء بنك اإلسكندرية على محمل الجد 

سواء جسديا في أماكن العمل وفروعنا أو في شكل حماية 

المعلومات الخاصة بهم وجميع العمليات ذات الصلة. يتم 

ضمان السالمة البدنية من خالل المراقبة األمنية المستمرة 

األمن  المستمر ألفراد  الحضور  عن  الفروع، فضال  لجميع 

المدربين وممثلي قوة الشرطة الوطنية.

يلتزم بنك اإلسكندرية أيًضا التزاما كامال بالتهديدات األمنية 

خدمة  لضمان  الحوكمة  ممارسات  خالل  من  الحاسوبية 

المخزنة،  البيانات  المتعلقة  والعمالء  والمنتجات  العمالء 

ومعالجتها من خالل البنك.

تقدم مجموعة إنتيزا سان باولو منتج تأمين عمالئها، وهو 

لها  يتعرضون  قد  التي  السلبية  للتأثيرات  العالمي،   BBB

المستندات  وتغيير  وتزييف  تزوير  الموظف؛  لخيانة  نتيجة 

أو األوراق المالية ؛ واالحتيال الكمبيوتر. ويوجد لدى بنك 

فقدان  الموظف؛  خيانة  يغطي  محلي   BBB اإلسكندرية 

األشياء الثمينة في المباني؛ خسارة أثناء النقل تزوير وتزييف 

وتغيير المستندات أو األوراق المالية؛ تزييف النقود الضرر 

الذي يلحق بالمباني ومحتوياتها؛ واالحتيال بالكمبيوتر.

يلتزم بنك اإلسكندرية التزاًما تاًما بتهديدات األمن اإللكتروني 

عبر الحاسوب من خالل ممارسات الحوكمة لضمان خدمات 

المخزنة  بالعمالء  المتعلقة  والبيانات  والمنتجات  العمالء 

والمعالجة من خالل البنك باستخدام الممارسات التالية:

1. ممارسة الحوكمة على القنوات الرقمية لخدمة العمالء،

تشمل  والتي  العمالء  تواجه  التي  العمالء  خدمة  قنوات 

اإللكترونية  المالية  القنوات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 

التي تخضع لتقييم أمان مستقل من طرف ثالث سنوًيا أو 

بالتنظيم  الرئيسي لضمان االلتزام  الترقية أو اإلصدار  عند 

أمان  وأنظمة  وقواعد  المصري(،  المركزي  )البنك  المحلي 

االلتزام.  في  الصناعة  ومعايير  باولو  سان  إنتيزا  شركة 

وبالتالي ، يتم ضمان توفير قناة آمنة متسقة لعمالء بنك 

اإلسكندرية.
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التصالت التسويقية

خصوصية العمالء

اللتزام

على  واضحة  عالمات  وضع  اإلسكندرية  بنك  يضمن 

يتم  التي  االئتمان  بطاقات  مثل  الصلة  ذات  المنتجات 

تسليمها للمستهلكين.

127-122

فعالة  تسويقية  أدوات  استخدام  اإلسكندرية  بنك  يضمن 

الخاصة،  التوصال االجتماعي  بالكفاءة، مع صفحة  وتتميز 

فئات  تستهدف  أو  أخالقية،  معايير  أي  تنتهك  ال  والتي 

مستضعفة مثل األطفال، نظرًا لطبيعة هذه الصناعة.

لم تحدث أي انتهاكات في فترة التقرير.

معالجتها  تتم  التي  العمالء  بيانات  جميع  مع  التعامل  يتم 

داخلًيا داخل بنك اإلسكندرية من خالل نظام آمن للغاية.

لم تحدث أي خروقات لخصوصية العميل طوال فترة حياة 

بنك اإلسكندرية أو فترة هذا القرير.

جميع عروضنا تتماشى مع إرشادات البنك المركزي. توجد 

إجراءات صارمة لحماية حقوق وخصوصية عمالئنا.

لیس لدى بنك اإلسكندرية أي غرامات في فترة التقریر ھذه.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  مؤسسات 

على كافة المستويات.

DMA-G4

PR5-G4

DMA-G4

PR7-G4

DMA-G4

PR8-G4

DMA-G4

PR9-G4

PR2-G4

2. الحكم على خدمات الشركاء

 ،  2018 لعام  المخطط  البائعين  إدارة  برنامج  من  كجزء 

ستضمن بنك اإلسكندرية سياسة أمن القنوات المستمدة 

وسيتم  باولو،  سان  إنتيزا  مجموعة  في  األمن  قواعد  من 

بنك  وسيقوم  والصناعية  التنظيمية  المعايير  تطبيق 

اإلسكندرية بممارسة العناية الواجبة على مقدمي الخدمات 

وشركاء الخدمة المشاركين في الخلفية الرقمية، والخدمات 

والقنوات التي تمّكن قنوات العمالء بشكل غير مباشر.

انتهاكات للسالمة واألمن اإللكتروني.  لم يتم تسجيل أي 

المعلومات حول االنتهاكات في محفظة االستثمارات، إن 

وجدت، غير متوفرة، وربما تم جمعها في المستقبل.

الجمعيات  تعزيز  عشر:  السادس  الهدف 

المستدامة،  للتنمية  والشاملة  الُمسالمة 

وبناء  للجميع  العدالة  على  الحصول  وتوفير 

مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة 

على كافة المستويات.
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