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التـقــييم الـذاتـي
مبـادئ الصيـرفة المـسـؤولة

التقييم الذاتي لسنة 2021
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للمزيد من المعلومات:

إخالء مسؤولية
هذه النسخة من نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة هي ملخص لألعمال والعمليات المستدامة لدى 

بنك اإلسكندرية / مع أهمية التنويه على بذل بنك اإلسكندرية كافة الجهود للتأكد من دقة المعلومات 
الواردة في هذا المنشور وموثوقيتها، إال أن جميع المعلومات واألداء المشار إليهما في هذا المنشور 
هي معلومات عن فترة سابقة؛ ولذا فإن األداء السابق ليس ضمًانا للنتائج المستقبلية. جميع حقوق 

الملكية الفكرية المرتبطة بهذا المنشور هي حقوق مسجلة الملكية

ليلى حسنى
رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة

Laila.hosny@alexbank.com

برجاء زيارة الموقع اإللكتروني لبنك اإلسكندرية

CSR@alexbank.com : البريد اإللكتروني

https://www.alexbank.com/en/retail
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التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة
ــذي  ــى النحــو ال ــة المســتدامة، عل ــة المصرفي ــة للصناع ــادئ توجيهي ــة المســؤولة إطــاًرا ومب ــادئ الخدمــات الصيرف ــر مب توف
صممــه برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة - المبــادرة الماليــة. تضمــن هــذه المبــادئ أن تتماشــى عمليــات البنــك الموقــع 
والعمليــات اليوميــة مــع الرفاهيــة المجتمعيــة والبيئيــة وتســعى جاهــدة نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، واتفاقيــة 
باريــس للمنــاخ، واألطــر الوطنيــة مثــل رؤيــة مصــر 2030 . تلقــي هــذه المبــادئ نظــرة تجــاه المواءمــة، تحديــد األثــار والهــدف، 
العمــالء والزبائــن، أصحــاب المصلحــة، الحوكمــة والثقافــة، الشــفافية والمســاءلة. الروابــط فــي هــذا التقريــر تشــير إلــى تقريــر 

ــك االســكندرية  لالســتدامة 202١. بن

المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

المبدأ ١: المواءمة

ــا لتكــون متســقة مــع احتياجــات األفــراد وأهــداف المجتمــع والمســاهمة فيهــا  ســنعمل علــى مواءمــة اســتراتيجية أعمالن
علــى النحــو المعبــر عنــه فــي أهــداف التنميــة المســتدامة واتفاقيــة باريــس للمنــاخ واألطــر الوطنيــة واإلقليميــة ذات الصلــة.

نمــوذج  عــاٍل(  )علــى مســتوى  ِصــف   .١
أعمــال البنــك الــذي تتعامــل معــه، بمــا 
فــي ذلــك شــرائح العمــالء الرئيســية 
ــواع المنتجــات  ــم تقديمهــا وأن ــي يت الت
والقطاعــات  المقدمــة  والخدمــات 
وحيثمــا  األنشــطة،  وأنــواع  الرئيســية 
كان ذلــك مناســًبا، التقنيــات الممولــة 
الرئيســية  الجغرافيــة  المنطقــة  عبــر 
تتعامــل  الــذي  البنــك  يمــارس  التــي 
يقــدم منتجــات وخدمــات. أو  عمليــات 

تأســس بنــك اإلســكندرية فــي عــام ١957 ، ويعــد اليــوم 
أحــد أبــرز بنــوك القطــاع الخــاص فــي مصــر. ويعمــل بنــك 
ــزي المصــري  ــك المرك اإلســكندرية بموجــب أحــكام البن

وقانــون النقــد رقــم ١94 / 2020 .
ومنــذ عــام 2007 ، كان البنــك تابًعــا لمجموعــة إنتيســا 
ســان باولــو، حيــث بلغــت أســهمه % 80 بحلــول عــام 
ــر  ــدة مــن أكب ــك اإلســكندرية واح ــك بن 2020 . كمــا يمتل
شــركات فــروع القطــاع الخــاص، بوجــود ١75 فرًعــا وأربعــة 
مكاتــب فــي جميــع أنحــاء مصــر. ويلعــب البنــك، الكائــن 
فــي كل محافظــة مصريــة كبــرى، دوًرا حيوًيــا فــي التنميــة 
االقتصاديــة فــي مصــر. ويشــهد بنــك اإلســكندرية حالًيــا 
ــا يهــدف إلــى تزويــد العمــالء بأفضــل  تحــوًل رقمًيــا جذرًي
سلســلة  تجربــة  عبــر  الممكنــة،  المصرفيــة  التجــارب 
متعــددة القنــوات تشــتمل علــى الخدمــات المصرفيــة 
عبــر اإلنترنــت والهاتــف المحمول والبطاقــات والمحافظ 
وأجهــزة  البيــع  نقــاط  مــن  جيــل  وأحــدث  اإللكترونيــة 
الصــراف اآللــي، تعمــل جميعهــا مــن خــالل اإلمكانيــات 
التــي توفرهــا البيانــات الضخمــة والالعبيــن الرئيســيين 

ــة. ــا المالي ــي للتكنولوجي فــي النظــام البيئ
االســكندرية،  لبنــك  المســتمرة  االبتــكارات  علــى  بنــاًء 

يظــل البنــك علــى درايــة بمســاهميه مــن خــالل:
تهدف إلى أن تكون شريًكا موثوًقا به لعمالئها  

النمــو  مــن  تمكــن  التــي  الماليــة  الخدمــات  تقديــم   
المســتدام

 تأميــن المدخــرات الفرديــة ومســاعدة العمــالء علــى 
إجــراء عمليــات شــراء ســهلة علــى جميــع الجبهــات.

 إرشــاد األفــراد حــول أفضــل الســبل لالســتثمار فــي 
. مســتقبلهم

شرائح عمالئنا الرئيسية هي:
التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة.  

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  
االستثمار المؤسسي والمالي.  

نبذة عن البنك
)ص 9(

الرسالة والقيم
)ص ١0(

التحول الرقمي 
االستراتيجي

)ص 70(
األهداف 

االستراتيجية )ص ١١(
خطوط العمل )ص 

)١2
تنمية األعمال 
التجارية الزراعية

المستدامة )ص 93(
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يمكــن العثــور علــى مجموعة منتجاتنــا وخدماتنا المتنوعة 
باإلضافــة إلــى هدفهــا فــي تقريــر االســتدامة الخــاص بنــا 
)الرابــط موجــود فــي العمــود المرجعــي( الــذي يســلط 
ــد  ــا بالتحدي ــا، لكنه ــى تأثيرهــا ومــدى وصوله الضــوء عل
والقــروض  التوفيــر  وحســابات  الجاريــة  الحســابات 
والودائــع وبطاقــات االئتمــان والتســهيالت االئتمانيــة 
والماليــة المشــتقات، ونمــط الحيــاة، التحويــالت الماليــة 

ومنتجــات التأميــن والخدمــات الرقميــة.
كان اإلقــراض لألعمــال التجاريــة الزراعيــة أولويــة متزايــدة 
الســنوات  مــدار  علــى  اإلســكندرية  لبنــك  بالنســبة 
لتعزيــز  الكبيــرة  إلمكاناتــه  إلدراكــه  نظــًرا  الماضيــة، 
ــد  ــى إطعــام عــدد متزاي االقتصــاد المصــري، والحاجــة إل
ــي مســتدام ومســتقر،  مــن الســكان ضمــن نظــام غذائ
وكميــات كبيــرة مــن هــدر الطعــام والخســارة فــي اإلنتــاج 
الشــركات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة  الممارســات 

الــذي  البنــك  اتفــق  كيــف  ِصــف   .2
ــه و / أو يخطــط لمواءمــة  تتعامــل مع
مــع  متســقة  لتكــون  اســتراتيجيته 
أهــداف المجتمــع وتســاهم فيهــا علــى 
ــه فــي أهــداف  النحــو المنصــوص علي
التنميــة المســتدامة، واتفاقيــة باريــس 
ــة  ــة واإلقليمي ــاخ، واألطــر الوطني للمن

الصلــة. ذات 

مجــاالت  أن  مــن  للتأكــد  اإلســكندرية  بنــك  يســعى 
ــة  ــات العالمي ــه تتوافــق مــع األولوي ــة الخاصــة ب األولوي
مــع  لتتماشــى  يتخذهــا،  خطــوة  كل  فــي  والوطنيــة 

مســؤولة. ماليــة  كمؤسســة  توقعاتنــا 
المـســـؤولية  الماضـــي، مـــر مفــهـــوم  الـــعــــام  خــالل 
الحوكمــة  ثقافــة  أعمــدة  )أحــد  للشــركات  االجتماعيــة 
علــى  التركيــز  مــن  مختلفــة  بتغييــرات  البنــك(  فــي 
تكــون  أن  الموظفيــن،  وتطــوع  المؤسســي  العطــاء 
األنشــطة  مختلــف  فــي  مضمنــة  كاملــة  اســتراتيجية 
الممارســات  حــول  تــدور  التــي  والداخليــة  الخارجيــة 
ــادة تكامــل  ــة وحوكمــة الشــركات لزي ــة واالجتماعي البيئي

األساســية. التجاريــة  عملياتنــا  فــي  االســتدامة 
ــة اســتراتيجية مكتــب  ــراب نهاي فــي هــذا العــام، مــع اقت
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة 
أربــع  مدتهــا  تبلــغ  والتــي  البنــك  فــي   )202١  -  20١8(
ــز موقعــه فــي مجــال  ــى تعزي ســنوات، يطمــح البنــك إل
االســتدامة مــن خــالل نهــج أكثــر شــمواًل وتحــواًل مــن 
ــة  ــى الممارســات البيئي القيمــة المشــتركة للشــركات إل
ــة وحوكمــة الشــركات بطريقــة تســاهم فــي  واالجتماعي
ســتبنى  الطويــل.  المــدى  علــى  للبنــك  الناجــح  األداء 
ــة وحوكمــة  ــة واالجتماعي اســتراتيجية الممارســات البيئي
الشــركات الجديــدة )2022 - 2025( علــى نهــج رأســمالية 
ــة لحوكمــة  ــر وحســابات عالي أصحــاب المصلحــة ومعايي
الشــركات لمجموعــة واســعة مــن الموضوعــات الماديــة 
للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
والمؤشــرات المرتبطــة بعمليــات البنــك بمــا يتوافــق مع 
اســتراتيجية عمــل البنــك لنفــس األفــق الزمني. ســتعمل 
اســتراتيجيتنا أيًضــا علــى تحديــد مجــاالت تأثيــر النتائــج 
والنتائــج التــي تــم تحديدهــا مــن خــالل أداة تحليــل تأثيــر 

المحفظــة.

نبذة عن البنك
)ص9(

الرسالة والقيم
)ص١0(

التحول الرقمي 
االستراتيجي )ص70(

األهداف 
االستراتيجية )ص١١(

خطوط العمل 
)ص١2(

تنمية األعمال 
التجارية الزراعية

المستدامة )ص93(
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لبنــك  االســتراتيجية  والغايــات  األهــداف  تتوافــق 
البنــك  إلرشــادات   2030 مصــر  رؤيــة  مــع  االســكندرية 
والمعاييــر  المســتدام،  للتمويــل  المصــري  المركــزي 
والمبــادرات الدوليــة المســتدامة مثــل: المبادرةالعالميــة 
المتحــدة،  لألمــم  العالمــي  الميثــاق  مبــادئ  للتقاريــر، 
المصـرفيــــة  الخـدمـــات  مــبـــــــادئ  التــعــــادل،  مبـــادئ 
المســــؤولة، المبــادئ الــعــالميـــــة لحـقــــوق اإلنســان، 

المتحــدة. لألمــم  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف 

المبدأ 2: تحديد التأثير والهدف

سنعمل باستمرار على زيادة تأثيرنا اإليجابي مع تقليل اآلثار السلبية وإدارة المخاطر على األشخاص والبيئة الناتجة عن 
أنشطتنا ومنتجاتنا وخدماتنا. ولهذه الغاية، سنضع أهداًفا وننشرها حيث يمكننا الحصول على أهم التأثيرات.

تحليل األثر:  .1
أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
قــد حــدد المجــاالت التــي يكــون لــه 
إيجابــي  )محتمــل(  تأثيــر  أهــم  فيهــا 
وســلبي مــن خــالل تحليــل األثــر الــذي 

التاليــة: العناصــر  يحقــق 
األعمــال  مجــاالت  كانــت  النطــاق:  أ. 
األساســية  الخدمــات   / والمنتجــات 
الجغرافيــة  المنطقــة  عبــر  للبنــك 
البنــك  فيهــا  يعمــل  التــي  الرئيســية 
تــم   .  ١.١ فــي  موضــح  هــو  كمــا 

التحليــل. نطــاق  فــي  اعتبارهــا 
نطــاق التعــرض: عنــد تحديــد مجــاالت  ب. 
ــر أهميــة، تــم أخــذ البنــك  ــره األكث تأثي
أعمالــه  تكمــن  حيــث  االعتبــار  فــي 
الرئيســية  أنشــطته   / األساســية 
والتقنيــات  الصناعــات  حيــث  مــن 

الجغرافيــة. والمناطــق 
الســياق والمالءمــة: لقــد أخــذ البنــك  ج. 
االعتبــار  فــي  معــه  تتعامــل  الــذي 
األكثــر صلــة  التحديــات واألولويــات 
بالتنميــة المســتدامة فــي البلــدان / 

التــي يعمــل فيهــا. المناطــق 
عنــد  التأثيــر:  بــروز   / وشــدة  نطــاق  د. 
تحديــد مجــاالت تأثيــره األكثــر أهميــة، 
نطــاق  االعتبــار  فــي  البنــك  أخــذ 
وشــدة / بــروز التأثيــرات االجتماعيــة 
)المحتملــة(  والبيئيــة  واالقتصاديــة 
الناتجــة عــن أنشــطة البنــك وتوفيــر 
أن  )يجــب  والخدمــات.  المنتجــات 
معــه  تتعامــل  الــذي  البنــك  يكــون 
قــد شــارك مــع أصحــاب المصلحــة 
إثــراء  فــي  للمســاعدة  المعنييــن 
د(( و  ج(  العنصريــن  بموجــب  تحليلــك 

يســعى بنــك اإلســكندرية جاهــًدا لتحديــد وإدارة المخاطــر 
التمويــل  بعمليــات  المرتبطــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 
إطــار حوكمــة  إنشــاء  بــه وكذلــك مــن خــالل  الخاصــة 
قــوي إلدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة كجــزء مــن 
إدارة المخاطــر الشــاملة وأطــر تقييــم مخاطــر االئتمــان 
محــددة  ومســؤوليات  وأدوار  واضحــة  عمليــات  مــع 
خاصــة لتلــك المخاطــر الناتجــة عــن القطاعــات البيئيــة 

المخاطــر. عاليــة  الشــركات  وحوكمــة  واالجتماعيــة 
يخضــع بنــك اإلســكندرية لعمليــة تحديــد تحليــل األهميــة 
النســبية فيمــا يتعلــق بتأثيــر حجــم أعمالــه علــى القضايــا 
الصلــة وفًقــا  والبيئيــة ذات  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
المبــادرة  تقاريــر  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة  لمنهجيــة 
فــي  بنشــاط  ويشــارك  المحدثــة  للتقاريــر  العالميــة 
االحتياجــات  لفهــم  المصلحــة  مــع أصحــاب  التواصــل 
واألولويــات الناشــئة. بعــد تطبيــق أداة تحليــل أثــر حافظــة 
األوراق الماليــة التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، 
سيســتند التحليــل التالــي إلــى النتائــج والمدخــالت فــي 

األداة المذكــورة علــى هــذا النحــو:
ــة واحــدة فقــط هــي مصــر،  ــى دول ــا إل اســتند تحليلن أ. 
حيــث تــم تقســيم محفظتنا إلى الخدمــات المصرفية 
لألفــراد )43%(، والخدمــات المصرفيــة لألعمــال )%7(، 

والخدمــات المصرفيــة للشــركات )١2%(.
ب. مــن حيــث حجــم التعــرض، كمــا هــو مذكــور فــي 
النقطــة الســابقة، يمكنــك العثــور علــى إعادة تقســيم 
محفظتنــا. ومــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أنــه بالنســبة 
المنتجــات  اخترنــا  لألفــراد،  المصرفيــة  للخدمــات 
يتعلــق  عندمــا  البنــك.  يقدمهــا  التــي  والخدمــات 
األمــر بالخدمــات المصرفيــة للشــركات واألعمــال، 
فقــد أدخلنــا فــي أداة أفضــل 30 قطاًعــا فــي كل مــن 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات واألعمــال، والتــي 
المصرفيــة  الخدمــات  محفظــة  مــن   %4١ تشــكل 
ــة  لألعمــال و 77% مــن محفظــة الخدمــات المصرفي

للشــركات.

نبـــذة عن البــنـــــك 
)ص9(

عملية تقييم األهمية
النسبية )ص3١ (

نهج مدفوع بالتأثير 
)ص26(

الموضوعات 
الجوهرية )ص43(
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أظهــر ذلــك بنــاًء علــى هــذا التحليــل، قــام 
البنــك بـ:

ذات  المجــاالت  وتوضيــح  تحديــد   
األكثــر  والســلبي  اإليجابــي  التأثيــر 

)المحتملــة( أهميــة 

ج. لقــد تمكنــا مــن التعــرف مــن خــالل األداة علــى أن 
المجــاالت التاليــة هــي المجــاالت ذات الحاجــة العاليــة 
في الدولة: المياه )3(، والغذاء )4(، والصحة والصرف 
الصحــي )3(، والتعليــم )3(، والتنقــل )3(، واالتصــال 
والمعلومــات )4(، العــدل ) 4(، المؤسســات القويــة 
)3(، كفــاءة المــوارد )4(، النفايــات )4(، االقتصــادات 

الصحيــة الشــاملة )4(، التقــارب االقتصــادي )3(.
د. تمــت تغطيــة هــذه النقطــة تحــت النقطــة )أ( و )ب(. على 
الرغــم مــن ذلــك، ســتكون الخطــوات التاليــة هــي اختيــار 
أهــم منطقتيــن مــن مجــاالت التأثيــر )يفضــل أن يكــون 
أحدهمــا إيجابًيــا لزيــادة تحســينه، واآلخــر ســلبي لتقليــل 
تأثيــره( وتحديــد هدفيــن ذكييــن لــكل منهمــا إلنجــازه 

ليكــون متوافًقــا مــع مبــادئ الصيرفــة المســؤولة.

يرجى تقديم استنتاج / بيان البنك الذي تتعامل معه إذا كان قد استوفى المتطلبات المتعلقة بتحليل األثر.

لدينا تحليل األثر اإلجرامي وحدد التأثيرات الكبيرة المرتبطة بعملياتنا.

اإلعداد الهدف  .2
أظهــر أن البنــك قــد حدد ونشــر مــا ال يقل 
للقيــاس  وقابليــن  اثنيــن محدديــن  عــن 
)يمكــن أن يكونــا نوعًيــا أو كمًيــا(، أهــداف 
ومحــددة  صلــة  وذات  للتحقيــق  قابلــة 
علــى  تتنــاول  والتــي   ،)SMART( زمنيــًا 
األقــل اثنيــن مــن »المجــاالت ذات التأثيــر 
أنشــطة  عــن  الناتجــة  أهميــة«،  األكثــر 

البنــك وتوفيــر المنتجــات والخدمــات.
أظهــر أن هــذه األهــداف مرتبطــة وتحــرك 
فــي  أكبــر  ومســاهمة  مــع  المواءمــة 
أهــداف التنميــة المســتدامة المناســبة، 
مــن  وغيرهــا  باريــس،  اتفــاق  وأهــداف 
األطــر الدوليــة أو الوطنيــة أو اإلقليميــة 
ذات الصلــة. يجــب أن يكــون البنــك قــد 
حــدد خــط األســاس )تــم تقييمــه مقابــل 
ســنة معينــة( ووضــع أهداًفــا مقابــل خــط 

األســاس هــذا.
أظهــر أن البنــك قــد قــام بتحليــل واعتــرف 
)المحتملــة(  الهامــة  الســلبية  بالتأثيــرات 
للمجموعــة األهــداف المتعلقــة باألبعــاد 
التنميــة  أهــداف  ألهــداف  األخــرى 
إجــراءات   / المنــاخ  تغيــر   / المســتدامة 
ذات  حــددت  والتــي  المجتمــع  أهــداف 
األهــداف  تلــك  مــن  للتخفيــف  الصلــة 
قــدر المســتطاع لتعظيــم األثــر اإليجابــي 

المحــددة. لألهــداف  الصافــي 

وفًقــا لمخرجــات أداة تحليــل التأثيــر وربطهــا بمجــاالت 
التــي  المجــاالت  فــإن  والمراســالت،  البنــك  اهتمــام 
يمكــن أن يكــون لدينــا فيهــا أكبــر تأثيــر هــي النفايــات، 
يمكننــا  الــذي  الســلبي  التأثيــر  حيــث  )مــن  والمنــاخ 
ــة  ــه(، فضــاًل عــن الشــمولية، االقتصــادات الصحي تقليل
والصحــة والصــرف الصحــي )مــن حيــث التأثيــر اإليجابــي 
يمكننــا زيادتــه(. هــذا يرجــع إلــى حقيقــة أن مصرفنا يمكنه 
البيئــي  التأثيــر  منطقــة  فــي  معينــة  مناطــق  تحســين 
ــر مــن الفــرص فــي هــذا المجــال( وحقيقــة  )هنــاك الكثي
أنــه نظــًرا لكونــه بنــًكا موجًهــا نحــو التأثيــر االجتماعــي، 
يمكننــا البحــث عــن طــرق لتحســين تأثيرنــا علــى المجتمــع 
أكثــر مــن خــالل تقديــم مبــادرات ومشــاريع جديــدة تؤثــر 

علــى الصحــة االجتماعيــة للمجتمــع.
ليســا  المؤثريــن  المجاليــن  هذيــن  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مصرفنــا، اختارهــا  التــي  النهائيــة   SMART أهــداف 

أهــم  اختيــار  هــي  التاليــة  الخطــوات  ســتكون  حيــث 
التأثيــر. مجــاالت  مــن  منطقتيــن 

علــى الرغــم مــن أن الخدمــات المصرفيــة لألفــراد تشــكل 
ــا  ــا أولًي ــاك اتجاًه ــر مــن المحفظــة، إال أن هن الجــزء األكب
آخــر، وهــو أن خطــوط األعمــال التــي ســيتم وضعهــا فــي 
االعتبــار فــي الغالــب لتحديــد أهــداف SMART الخاصــة 
ــة للشــركات واألعمــال  ــا ســتكون الخدمــات المصرفي بن
ــي ســيتم  ــر خطــوط األعمــال دقــة فــي وبالتال ــا أكث ألنه

التقاطهــا بدقــة أكبــر.

الموضوعات
الجوهرية )ص3١ (

نهج مدفوع
بالتأثير )ص26(

منتدى الحوكمة
البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

)ص47(

يرجى تقديم استنتاج / بيان البنك الذي تتعامل معه إذا كان قد استوفى المتطلبات المتعلقة بتحديد الهدف.

نحن حالًيا بصدد اختيار مناطق التأثير األكثر صلة لدينا من أجل المضي قدًما في تحديد األهداف. في المجاالت التي 
يمكننا أن نحقق فيها أكبر تأثير ومساهمة.
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المبدأ 3: أصحاب المصلحة

سنعمل باستمرار على زيادة تأثيرنا اإليجابي مع تقليل اآلثار السلبية وإدارة المخاطر على األشخاص والبيئة الناتجة عن 
أنشطتنا ومنتجاتنا وخدماتنا. ولهذه الغاية، سنضع أهداًفا وننشرها حيث يمكننا الحصول على أهم التأثيرات.

3. خطط التنفيذ والمراقبة 
المستهدفة

أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
قــد حــدد إجــراءات ومعالــم لتحقيــق 

المحــددة. األهــداف 
أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
ورصــد  لقيــاس  وســائل  وضــع  قــد 
األهــداف  مقابــل  المحــرز  التقــدم 

تكــون أن  يجــب  المحــددة. 
الرئيســية،  األداء  مؤشــرات  تعاريــف   
وأي تغييــرات فــي هــذه التعريفــات، 
وأي إعادة تأســيس لخطوط األســاس 

شــفافة

التــي  التأثيــر  مجــاالت  اختيــار  مرحلــة  فــي  حالًيــا  نحــن 
ســنأخذها فــي االعتبــار مــن أجــل تحديــد أهــداف حــول 

تخفيفهــا أو  تحســينها  كيفيــة 
ســيتم تكليــف مجموعــة العمــل الداخليــة الخاصــة بنــا   
والمخصصــة لتســهيل التنفيــذ واالمتثــال لهيئــات 
التأثيــر  مجــاالت  وتحديــد  بمناقشــة  األداء  مراجعــة 
األكثــر صلــة واالتفــاق بشــكل جماعــي علــى األهداف 

ــة. ــة المقترحــة مــع خطــة عمــل مفصل الذكي
الحوكمــة  لجوانــب  المتزايــد  التكامــل  مــع  تماشــيًا   
إنشــاء  تــم  والمؤسســية،  واالجتماعيــة  البيئيــة 
ــة  ــدى الحوكمــة البيئي ــة حوكمــة مخصصــة "منت هيئ
واالجتماعيــة والمؤسســية" لإلشــراف علــى تقــدم 
البيئيــة  الحوكمــة  تنفيــذ  فــي  ومراقبتــه  البنــك 
واالجتماعيــة والمؤسســية بمــا فــي ذلــك األهــداف 
التــي تنــدرج فــي نطــاق لجــان مراجعــة السياســات 

البيئيــة.

يرجــى تقديــم اســتنتاج / بيــان البنــك الــذي تتعامــل معــه إذا كان قــد اســتوفى المتطلبــات المتعلقــة بخطــط تنفيــذ الهــدف 
والمراقبــة.

لقــد وضعنــا خطــة الختيــار مجــاالت التأثيــر التــي ســنأخذها فــي االعتبــار مــن أجــل تحديــد أهــداف حــول كيفيــة تحســينها أو 
تخفيفهــا. لقــد أكملنــا تحليــل التأثيــر الخــاص بنــا إلــى حــد تحديــد تأثيرنــا. كخطــوة تاليــة وأخيــرة، ســنبدأ فــي تحديــد أهــداف 

SMART فــي عــام 2022 .

4. التقدم المحرز في تنفيذ 
األهداف

لكل هدف على حدة:  
أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
حددهــا  التــي  اإلجــراءات  نفــذ  قــد 
المحــدد. الهــدف  لتحقيــق  مســبًقا 

ــذ  ــة تنفي أو اشــرح ســبب عــدم إمكاني  
تغييرهــا  إلــى  الحاجــة   / اإلجــراءات 
وكيــف يكّيــف البنــك الــذي تتعامــل 
المحــدد. هدفــه  لتحقيــق  خطتــه  معــه 

قــدم تقريــًرا عــن تقــدم البنــك الــذي   
عشــر  االثنــي  خــالل  معــه  تتعامــل 
ــى ١8 شــهًرا فــي  ــة )حت شــهًرا الماضي
أول تقريــر لــك بعــد أن تصبــح أحــد 
األطــراف الموقعــة( نحــو تحقيــق كل 
مــن األهــداف المحــددة والتأثيــر الــذي 
ــك  ــن تقدمــك. )حيثمــا كان ذل ــج ع نت
ممكًنــا ومناســًبا، يجــب علــى البنــوك 

الكميــة( اإلفصاحــات  تضميــن 

يكشــف بنــك اإلســكندرية ســنوًيا فــي تقريــر االســتدامة 
أهــداف  تحقيــق  فــي  المحــرز  التقــدم  عــن  الســنوي 
الرئيســية المحققــة وفًقــا  اســتدامة الشــركة والنتائــج 
تغطــي  التــي  للتقاريــر  العالميــة  المبــادرة  لمعاييــر 
مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات المتعلقــة بالمجتمــع 
والبيئــة واالقتصــاد وموظفينــا. عــالوة علــى ذلــك، يقــدم 
العليــا  اإلدارة  إلــى  تقاريــر منتظمــة  اإلســكندرية  بنــك 
ومجلــس اإلدارة حــول النتائــج والخطــط الخاصــة بمعاييــر 
الشــركات  البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة  الممارســات 

واالســتدامة.

سياق اإلفصاح
)ص5(

الحدود المكانية
والزمنية )ص5(

المنهجية )ص6(
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المبدأ 4: أصحاب المصلحة

سوف نتشاور بشكل استباقي ومسؤول ونشارك ونتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف المجتمع.

)أو  المصلحــة  أصحــاب  ِصــف   .١
أصحــاب  أنــواع   / المجموعــات 
المصلحــة( الذيــن استشــارهم البنــك 
الــذي تتعامــل معــه أو تعــاون معهــم 
تنفيــذ  لغــرض  معهــم  شــارك  أو 
تأثيــرات  وتحســين  المبــادئ  هــذه 
يجــب  معــه.  تتعامــل  الــذي  البنــك 
أن يتضمــن ذلــك نظــرة عامــة عاليــة 
ــك  ــام البن ــة قي المســتوى حــول كيفي
ــد أصحــاب  الــذي تتعامــل معــه بتحدي
هــي  ومــا  المعنييــن  المصلحــة 
القضايــا التــي تــم تناولهــا / النتائــج 

تحقيقهــا. تــم  التــي 

ُيعــّرف أصحــاب المصلحــة فــي بنــك اإلســكندرية بأنهــم 
خــالل  مــن  البنــك  عليهــم  يؤثــر  أفــراد  أو  مجموعــات 
أنشــطته أو منتجاتــه وخدماتــه، ممــا يؤثــر علــى قــدرة 

البنــك علــى تحقيــق أهدافــه.
الشــركاء  تحديــد  فــي  ومســؤول  مــدرك  البنــك  إن 
تزيــد  التــي  المشــاريع  لتنفيــذ  والمبــادرات  واألســباب 
البنــك. تركيــز  مجــاالت  علــى  إيجابــي  بشــكل  وتؤثــر 

العمــالء  البنــك  فــي  المصلحــة  أصحــاب  يشــمل 
والمجتمعــات والنظــراء فــي الصناعــة والهيئــات الحكومية 
المحليــة والوطنيــة والمؤسســات الدوليــة، والتــي تلعــب 
جميعهــا دوًرا فــي قــرارات األعمــال. تتــم مشــاركة أصحــاب 
أولويــات  المصلحــة بشــكل مســتمر ومنتظــم لتحديــد 
المخاطــر وتصنيفهــا وتعيينهــا إلــى الموضوعات الجوهرية 
ذات الصلــة، وتحديــد وتخفيــف الفــرص الناشــئة بشــكل 
اإلســكندرية  لبنــك  الجديــدة  الفــرص  أفضــل، وتســخير 

لخلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
نتفاعــل أيًضــا مــع أصحــاب المصلحــة لدينــا ونســمع 
منهــم مــن خــالل قنــاة االتصــال المتاحــة لدينــا باإلضافــة 
وعيهــم  وتقييــم  آرائهــم  لمعرفــة  االســتطالعات  إلــى 

برحلــة االســتدامة وأولوياتنــا.
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  مكتــب  يتعــاون 
ــرة  ــة المســتدامة بشــكل مباشــر مــع شــبكة كبي والتنمي
مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة 
ــار المتولــدة بشــكل  لتحســين تدخالتــه المجتمعيــة واآلث

خــاص فــي المناطــق النائيــة والريفيــة.

 مشاركة أصحاب
المصلحة )ص28(

منهج المشاركة
)ص28(

المبدأ 5: الحوكمة والثقافة

سننفذ التزامنا بهذه المبادئ من خالل الحوكمة الفعالة والثقافة المصرفية المسؤولة.

5.١ ِصــف هيــاكل الحوكمــة والسياســات 
التــي وضعهــا  الصلــة  ذات  واإلجــراءات 
يخطــط   / معــه  تتعامــل  الــذي  البنــك 
اإليجابيــة  التأثيــرات  إلدارة  لوضعهــا 
ودعــم  الهامــة  )المحتملــة(  والســلبية 

للمبــادئ. الفعــال  التنفيــذ 
التــي  والتدابيــر  المبــادرات  ِصــف   5.2
أو  معــه  تتعامــل  الــذي  البنــك  نّفذهــا 
ــز ثقافــة الخدمــات  يخطــط لتطبيقهــا لتعزي
موظفيــه.  بيــن  المســؤولة  المصرفيــة 
يجــب أن يشــمل ذلــك نظــرة عامــة رفيعــة 
المســتوى علــى بناء القــدرات، واإلدراج في 
هيــاكل المكافــآت وإدارة األداء والتواصــل 

مــع القيــادة، مــن بيــن أمــور أخــرى.

ــذ  ــك هــذا العــام تشــكيل مجموعــة عمــل لتنفي قــرر البن
مبــادئ الخدمــات المصرفيــة المســؤولة في مؤسســتنا. 
تتكــون مجموعــة العمــل هــذه مــن أقســام مختلفــة داخل 
مصرفنــا لتشــمل المجــاالت المختلفــة التــي يمكــن فيهــا 

تنفيــذ المبــادئ.
يتألــف مكتــب بنــك اإلســكندرية للمســؤولية االجتماعية 
وحــدات  ثــالث  مــن  المســتدامة  والتنميــة  للشــركات 
القيمــة  ووحــدة  للشــركات،  االجتماعيــة  )المســؤولية 
المشــتركة، ووحــدة إعــداد التقاريــر واألداء االجتماعــي، 
ووحــدة التمويــل المســتدام مــن أجــل التنميــة( ويرفــع 

رئيســها تقاريــره مباشــرة إلــى الرئيــس التنفيــذي.
االجتماعيــة  المســؤولية  تكامــل  يســهل  بــدوره  وهــذا 
وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الممارســات  ومعاييــر 

العمــل. ومجــاالت  الوظائــف  جميــع  فــي  الشــركات 

نظرة عامة )ص ١6(
منتدى الحوكمة

البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

)ص 47(
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المبــادئ  لتنفيــذ  الحوكمــة  هيــكل   5.3
أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه لديــه 
 ، PRB لتنفيــذ  هيــكل حوكمــة مطبــق 

ــك: بمــا فــي ذل
أ. تحديــد األهــداف واإلجــراءات لتحقيــق 

األهــداف المحــددة
ب. إجــراء عالجــي فــي حالــة عــدم تحقيــق 
آثــار  اكتشــاف  أو  المعالــم  أو  األهــداف 

ســلبية غيــر متوقعــة.

عــالوة علــى ذلــك، يعمــل المكتــب بشــكل وثيــق مــع 
السياســات  بــدء  فــي  الصلــة  ذات  الوظائــف  جميــع 
والعمليــات واإلجــراءات باإلضافــة إلــى توطيــن القواعــد 
واللوائــح علــى مســتوى مجموعــة إنتيســا ســان باولــو 
فيمــا يتعلــق باالســتدامة والمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة 

والحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية.
تخضــع جميــع سياســات االســتدامة لدينــا إلــى مجلــس 
اإلدارة للموافقــة عليهــا. مــن أجــل المواءمــة المســتمرة 
وزيــادة دمــج جوانــب االســتدامة فــي اســتراتيجية العمــل 
الشــاملة، يقــدم رئيــس المكتــب بشــكل دوري تحديًثــا 
العامــة  المكتــب  أنشــطة  حــول  اإلدارة  مجلــس  إلــى 

والنتائــج والخطــط لالعتــراف والموافقــة.
يقــود نهجنــا فــي التعامــل المصرفــي المســؤول االلتــزام 
الرئيــس  نائــب  مــع  العليــا  إدارتنــا  جانــب  مــن  القــوي 
التنفيــذي لدينــا فــي عــام 202١ الــذي تــم تعيينــه أيًضــا 
وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الممارســات  كمديــر 
ــا  ــى ذلــك، كجــزء مــن رحلتن الشــركات للبنــك. عــالوة عل
نحــو تكامــل الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات فــي بنــك اإلســكندرية، تــم تنشــيط منتــدى 
الشــركات  البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة  الممارســات 
مــن أجــل ضمــان تطبيــق االســتراتيجية التــي تضمــن 

االعتبــار الكافــي للتأثيــر البيئــي واالجتماعــي.
علــى  كاملــة  تدريــب  خطــة  إنشــاء  علــى  عملنــا  لقــد 
االســتدامة حــول مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات 
لتعزيــز الثقافــة وتســهيل مهمــة تنفيــذ مبــادئ الصيرفــة 

المســؤولة علــى المــدى الطويــل.

يرجــى تقديــم اســتنتاج / بيــان البنــك الــذي تتعامــل معــه إذا كان قــد اســتوفى المتطلبــات المتعلقــة بهيــكل الحوكمــة لتنفيــذ 
المبادئ.

ــذ  ــق عمــل مؤســس لضمــان تنفي ــة عمــل / فري ــك مجموع ــدى البن ــب. ل ــة هــذا المطل ــي تلبي ــًرا ف ــا كبي ــا تقدًم ــد أحرزن لق
المبــادئ بشــكل فعــال، بمــا فــي ذلــك إدارة التأثيــرات المهمــة، وتحديــد األهــداف ومراقبتهــا. نائــب الرئيــس التنفيــذي لدينــا 

هــو أيًضــا المســؤول عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ويعمــل كمديــر لهــا.
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المبدأ 6: الشفافية والمساءلة

سوف نتشاور بشكل استباقي ومسؤول ونشارك ونتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف المجتمع.

1. التقدم المحرز في تنفيذ 
المبادئ

أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
ــادئ  ــذ المب ــا فــي تنفي قــد أحــرز تقدًم
الســتة علــى مــدار االثنــي عشــر شــهًرا 
الماضيــة )حتــى ١8 شــهًرا فــي تقريــرك 
موقًعــا( بنــكا  أصبــح  أن  بعــد  األول 
األهــداف  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 
وتنفيذهــا فــي منطقتيــن علــى األقــل 

)انظــر ١.2 - 2.4(.
أظهــر أن البنــك الــذي تتعامــل معــه   
الممارســات  االعتبــار  فــي  أخــذ  قــد 
الدوليــة / اإلقليميــة الجيــدة الحاليــة 
بتنفيــذ  الصلــة  ذات  والناشــئة 
المبــادئ الســتة للخدمــات المصرفيــة 
المســؤولة. وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد 
والطموحــات  األولويــات  حــددت 
الجيــدة. الممارســات  مــع  لتتماشــى 

أظـــهـــر أن البنـــك الـــذي تتـــعـــامـــــل   
معــه قــد نفــذ / يعمــل علــى تنفيــذ 
التغييــرات فــي الممارســات الحاليــة 
الجيــدة  الممارســات  لتعكــس 
الدوليــة/ اإلقليميــة الحاليــة والناشــئة 
وتتماشــى مــع الممارســات الجيــدة 
أحــرز  قــد  وأنــه  اإلقليميــة  الدوليــة/ 
المبــادئ. لهــذه  تنفيــذه  فــي  تقدًمــا 

مــن أجــل تعزيــز ثقافــة الشــفافية والقــدرة علــى اإلبــالغ 
بدقــة عــن تأثيرنــا والتقــدم المحــرز فــي األهــداف وتنفيــذ 
عــام،  بشــكل  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  المبــادئ 
اتصــال  قنــاة  إلنشــاء  متعــددة  تدابيــر  بتطويــر  قمنــا 
مســتمرة مــع شــركتنا األم مجموعــة إنتيســا ســان باولــو، 
باإلضافــة إلــى شــركائنا وأصحــاب المصلحــة. لذلــك، 

ــي: ــك بمــا يل يحتفــظ البن
االســتدامة  تقريــر  ننشــر  الســنوي:  االســتدامة  تقريــر 
بمــا  اإللكترونــي  موقعنــا  علــى  بنــا  الخــاص  الســنوي 
يتماشــى مــع معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر لتعزيــز 
دمــج أبعــاد التنميــة االجتماعيــة واالســتدامة البيئيــة فــي 
عملياتنــا التجاريــة األساســية، ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء 
فــي  المصلحــة  أصحــاب  لجميــع  المشــتركة  القيمــة 
ــا  ــا قمن ــر بالذكــر أيًضــا أنن بنــك اإلســكندرية. ومــن الجدي
بتضميــن نمــوذج مبــادئ الصيرفــة المســؤولة للتقييــم 
الذاتــي فــي تقريــر االســتدامة الخــاص بنــا )وبشــكل فردي 
علــى الموقــع اإللكترونــي( لجعلــه فــي متنــاول أصحــاب 

المصلحــة لدينــا وزيــادة شــفافيتنا.
نصــف  منشــور  االســتدامة:  وموضوعــات  أخبــار 
ســنوي يســلط الضــوء علــى أنشــطة وتحديثــات مكتــب 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة 
الســنوي  التقريــر  الويــب.  موقــع  علــى  نشــره  ويتــم 
لمجلــس إدارة البنــك: تقريــر مقــدم إلــى البنــك المركــزي 
واإلنجــازات  للبنــك،  المالــي  األداء  يوضــح  المصــري، 
الموقــع  علــى  أيًضــا  نشــره  ويتــم  للبنــك،  الرئيســية 

اإللكترونــي.
ــر المســتقلة، يســاهم بنــك  ــى هــذه التقاري باإلضافــة إل
اإلســكندرية أيًضــا فــي رســم خرائــط لتأثيــر المجموعــة 
علــى المجتمــع والمجتمــع األوســع مــن خــالل البيــان 
غيــر المالــي الموحــد للمجموعــة )ســنوًيا( حيــث نقــوم 
باإلبــالغ عــن البيانــات ذات الصلــة بالموظفيــن والموارد، 
ومنتجــات  الحــراري  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مثــل 
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

االستدامة 
والمسؤولية

االجتماعية للشركات
قسم اإلعالم 
واألخبار لبنك 

اإلسكندرية
منشورات بنك

اإلسكندرية

يرجــى تقديــم اســتنتاج / بيــان البنــك الــذي تتعامــل معــه إذا كان قــد اســتوفى المتطلبــات المتعلقــة بالتقــدم فــي تنفيــذ 
ــة المســؤولة ــادئ الخدمــات المصرفي مب

ــادئ  ــا بتطبيــق مب ــادئ. نقــوم حالًي ــى مــن تطبيــق المب ــة عشــر األول ــًدا خــالل األشــهر الثماني ــا جي حقــق البنــك تقدًم
ــا المتنوعــة للمســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة  الخدمــات المصرفيــة المســؤولة مــن خــالل جهودن
مصــر 2030 كمــا هــو مذكــور فــي اســتراتيجيتنا لمــدة 4 ســنوات وكمــا ورد بشــفافية فــي إصداراتنــا وتقاريرنــا المختلفــة.

https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/sustainability.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/sustainability.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/sustainability.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/media-and-news.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/media-and-news.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/media-and-news.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/sustainability/publications.html
https://www.alexbank.com/en/retail/our-world/sustainability/publications.html


11 13

بنهــتم بـكل
إهتماماتك.


