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١.١ دليل التقرير
عرض  إلى   ٢٠٢١ اإلسكندرية  لبنك  االستدامة  تقرير  يهدف 
التقدم المحرز في الموضوعات الجوهرية ذات األهمية لبنك 
وأصحاب  “البنك”(  باسم  يلي  فيما  إليه  )ُيشار  اإلسكندرية 
المصلحة المعنيين به. يعكس التقرير نهج إدارة البنك وأدائه 

ومبادراته الرئيسية وإنجازاته.
األهمية  تقييمات  نتائج  على  ومحتواه  التقرير  هيكل  يستند 
إدارات  قدمت  المصلحة.  أصحاب  إشراك  وجهود  النسبية 
وفرق البنك مساهمات ذات قيمة لمحتوى هذا التقرير. وافق 
إنتيسا سان  مجموعة  وكذلك  اإلسكندرية  بنك  إدارة  مجلس 

باولو على المسودة النهائية لهذا التقرير. قدمت شركة مصادر 
)شركة مساهمة مصرية( بيان ضمان محدود على محتوى هذا 

التقرير.
ُأعد هذا التقرير بناًء على إرشادات مجموعة إنتيسا سان باولو 
إلفصاحات القوائم غير المالية لشبكة البنوك الفرعية الدولية 

في إنتيسا سان باولو وُقسم إلى مقدمة وأربعة أقسام.

يلتزم بنك اإلسكندرية بزيادة مواءمة إفصاحه مع إنتيسا سان باولو واألطر المعترف 
بها عالمًيا، ونأمل أن تكون قراءة هذا التقرير سهلة و وافرة بالمعلومات الهامة.

يقدم قسم “المقدمة” رسالة من قادة البنك 
الحوكمة  في  البنك  أداء  على  عامة  ونظرة 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
والتقدم الذي أحرزه خالل السنوات الخمس 

الماضية.

يقدم قسم “نبذة عن البنك” تفاصيل حول 
نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا وإطار الحوكمة 

التنظيمي. الهيكل  وخطوط عمل 

إعداد  نهج  التقرير”  “حدود  قسم  يعرض 
األطر  بالبنك ومواءمته مع  الخاص  التقارير 

بها. المعمول  واإلفصاح  التنظيمية 

سياق  على  التقرير”  “منهجية  قسم  يركز 
إشراك  في  ونهجه  البنك،  في  االستدامة 
أصحاب المصلحة وتقييم األهمية النسبية. 
وهو يقدم نظرة عامة شاملة على موضوعاته 
والمبادرات  إدارتها،  كيفية  الجوهرية: 
ومؤشرات  كل موضوع  إطار  في  الرئيسية 

الرئيسية. األداء 

البيئية  الحوكمة  في  البنك  أداء  ُيعرض 
وفًقا  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
متعمقة  بيانات  مع  الجوهرية  لموضوعاته 
عبر أقسام مختلفة من التقرير بما يتماشى 

مع أطر إعداد التقارير المطبقة.

المقدمة
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المحلية وكذا  للوائح والتشريعات  يمتثل بنك االسكندرية 
الحوكمة  عن  االفصاحات  بشأن  االم  الشركة  ارشادات 
البنك  الشركات حيث يطمح  البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الى ان يكون متقدما بخطوة من حيث المتطلبات القانونية 

االفصاح. ومتطلبات  والتنظيمية 

سياق اإلفصاح 

ُأعد التقرير مع األخذ في االعتبار السياق التنظيمي 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  للحوكمة  المتطور 
الجديدة من قبل  إلى اإلرشادات  الشركات، استناًدا 
الدولية  الفرعية  البنوك  وشبكة  باولو،  سان  إنتيسا 
المصري،  المركزي  والبنك  باولو،  سان  إنتيسا  في 
التقارير  إعداد  ومبادئ  المستدام،  التمويل  ومبادئ 
والتوازن،  الدقة،  للتقارير:  العالمية  للمبادرة  وفًقا 
وسياق  واالكتمال،  المقارنة،  وقابلية  والوضوح، 

االستدامة، والتوقيت، وإمكانية التحقق.

الحدود المكانية والزمنية

بنك  وفروع  مكاتب  على  التقرير  هذا  نطاق  يقتصر 
التقرير  يعرض هذا  الموجودة في مصر.  اإلسكندرية 
المصلحة  والرؤى حول أصحاب  البيانات  أيًضا بعض 
متى كانت ذات صلة بنطاق التقرير. الفترة المشمولة 

.2021 31 ديسمبر  إلى   2021 يناير   1 بالتقرير من 

التوالي لبنك  هذا هو تقرير االستدامة الخامس على 
تقرير من  كل  إلى  الوصول  يمكن  حيث  اإلسكندرية، 
 2018 و   2017 األعوام  تغطي  التي  السابقة  التقارير 
موقعه  على  المنشورات  قسم  في   2020 و   2019 و 

اإللكتروني.

إخالء المسؤولية 
على الرغم من بذل بنك اإلسكندرية جميع الجهود للتأكد من 

أن المعلومات الواردة في هذا المنشور خاضعة للمساءلة 

ودقيقة، فإن جميع المعلومات واألداء المشار إليها في هذا 

المنشور هي معلومات تاريخية. تعتبر جميع حقوق الملكية 

الفكرية المرتبطة بهذا المنشور هي حقوق ملكية 

النيل،  قصر   49 والمسجل:  للبنك  الرئيسي  المقر  عنوان 

وسط البلد - القاهرة، مصر.

اتصلوا بنا
ليلى حسني 

االجتماعية  المسؤولية  مكتب  رئيس  حسني  ليلى 
والتنمية المستدامة.

البريد اإللكتروني: 
laila.hosny@ALEXBANK.com

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

١.٢ الحدود
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المقدمة
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األطر والمعايير واألدوات

النسخة  مع  يتماشى  بما  التقرير  هذا  اإلسكندرية  بنك  أعد 
المنقحة من المعايير العالمية للمبادرة العالمية للتقارير 2021، 
ومتطلبات االتفاق العالمي لألمم المتحدة وساهم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. كجزء من مجموعة 
إنتيسا سان باولو، يهدف البنك إلى دمج المسؤولية االجتماعية 
للشركات والجهود المبذولة وفًقا لمعيار األيزو 26000. منذ أن 

ينسق مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة مع 
المالية،  غير  البيانات  جمع  في  المعنية  البنك  وظائف  جميع 
وفًقا لنهج المجموعة في صياغة القائمة غير المالية الموحدة. 
قام بنك اإلسكندرية بتحسين منهجية اإلفصاح عن الحوكمة 
الداخلية  واإلجراءات  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
البنك  ركز   ،2021 عام  في  الماضية.  الخمس  السنوات  خالل 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بيانات  إدارة  تبسيط  زيادة  على 
وحوكمة الشركات من خالل إشراك جميع فرق البنك للحصول 

على مساهمات متنوعة وضمان اتباع نهج متناسق.

األطر  مع  يتماشى  بما  أدائه  عن  ويفصح  البنك  يراقب 
توقعات  االعتبار  في  تأخذ  والتي  بها  المعترف  العالمية 
وواضحة  كاملة  صورة  لتقديم  المصلحة  أصحاب  مختلف 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  في  ألدائه  وشفافة 

كات. لشر ا

أصبح بنك اإلسكندرية من الموقعين على مبادئ الصيرفة 
المسؤولة لمبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة، 
نشر بنك اإلسكندرية أيًضا تقارير عن التقدم المحرز في 

تنفيذ المبادئ.

١.3 المنهجية

األسكندرية، "سكون"،  بنك  "غالية" من  هدية 
الذي يدل على  المطرز  الفن  الحقيبة مع  في شكل 

الهدوء" "و"  المنزل  الالجئين"  الحرفيين  تعريف 

المقدمة
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االدارة مجلس  رئيس 

زياد بهاء الدين

١.4 رسالة رئيس 
مجلس االدارة 
والمدير العام

العام  المدير 
التنفيذي والرئيس 

دانتي كامبيوني

لدعم  والشراكات  والموارد  المعرفة  بين  الجمع  اإلسكندرية على  بنك  يحرص 
منطق التنمية المستدامة، والجمع بين أعماله ومبادئ وإجراءات المسؤولية 
االجتماعية للشركات. من خالل اإلصدار الخامس من تقرير االستدامة الخاص 
بنا، ننقل رؤيتنا وتأثيرنا على مجتمعنا، وهو أحد أهم أصحاب المصلحة لدينا، 

للتقارير. العالمية  المبادرة  بناًء على معايير 

في غمار التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة واالهتمام المتزايد بمبادئ 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، حافظ البنك طوال عام 2021 
على تركيز قوي على استمرارية األعمال مع الحرص على الحفاظ على سالمة 

وعمالئه. موظفيه 

تتطلب السيناريوهات سريعة التغيير حولنا الحفاظ على تركيز مرن على قاعدة 
الناشئة بطريقة مرنة  والتوقعات  االحتياجات  عمالئنا والمجتمع ككل، وتلبية 
تم  الذي  للبنك  الجديد  التواصل  شعار  هو  اهتماماتك”  بكل  “بنهتم  للغاية. 
إصداره في نهاية عام 2021، وهو ترسيخ لمهامنا في االقتراب بشكل مسؤول 
من عمالئنا، ودعمهم في تلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات االجتماعية 
احتياجات  لتلبية  خصيًصا  مصممة  العيوب،  من  خالية  وخدمات  بمنتجات 
السوق المصري الخاصة. يتيح لنا ذلك مواءمة وخدمة عدد متزايد من العمالء 
مسار الشمول المالي، وتوقعات السلطات المصرية تجاه القطاع المصرفي.

يخدم  المستخدم،  تجربة  وتحسينات  باستمرار  المتزايدة  الرقمنة  خالل  من 
بنك اإلسكندرية مجموعة واسعة من قطاعات العمالء، من التمويل متناهي 
بشكل  التركيز  مع   - والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  التجزئة  وتجارة  الصغر 
الماضي  العام  الكبيرة. خالل  الشركات  وحتى   - والزراعة  التصنيع  على  خاص 
فائقة  عناية  تتطلب  كبير في مشاريع  بشكل  البنك مشارًكا  كان  اآلن،  وحتى 
ذات  والتطبيقات  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تعزيز  إلى  تهدف 
توفير منتجات وخدمات موثوقة  العمالء من خالل  زيادة رضا  الصلة، بهدف 
من  ورقمنتها  الداخلية  عملياتنا  تحسين  يتم  إليها.  الوصول  وسهلة  وسريعة 
خالل رمنة تدفقات العمل المتكاملة والتي سيتم االنتهاء منها بالكامل قريًبا 
الطابع  وإضفاء  الخلفي  المكتب  أنشطة  من  العديد  أتمتة  جانب  إلى  جًدا، 
المركزي عليها، والتي ستعمل على تحسين الكفاءة الكلية لشبكة الفروع لدينا، 
بنك  يواصل  خدماتنا.  إلى  الوصول  إمكانية  مستوى  تحسين  إلى  يؤدي  مما 
مثل  األساسية،  والوطنية  العالمية  االستدامة  أطر  مع  مواءمته  اإلسكندرية 
المتحدة،  لألمم  العالمي  االتفاق  ومبادئ  للتقارير،  العالمية  المبادرة  معايير 

وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. عالوة على ذلك، يواصل بنك 
اإلسكندرية دعم تحول النظام المالي نحو التمويل المستدام، باعتباره موقًعا 
منذ 2019 على مبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة والموقع المؤسس 

المسؤولة. الصيرفة  لمبادئ 

شهد عام 2021 تحواًل استراتيجًيا وجذرًيا نحو تركيز خططنا ومساعينا على دمج 
أعمالنا  وأنشطة  خطة  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
الكبيرة.  وطموحاتها  األم  تركيز شركتنا  مجاالت  مع  تماشًيا  وذلك  األساسية 
بدأ  باولو،  سان  إنتيسا  مجموعة  إرشادات  إلى  وباالستناد   ،2021 عام  خالل 
البنك في إجراء تحول جذري نحو مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
اإلسكندرية  بنك  استراتيجية  في  دمجها  سيتم  والتي  خصوًصا،  الشركات 
ال  اإلسكندرية  بنك  وجود  يجعل  مما  المؤسسة،  وثقافة  الحوكمة  وعملية 

للتأثير. ينفصل عن رؤيته لالستدامة ودعمه 

مع اإلعالن عن خطة األعمال الجديدة لمجموعة إنتيسا سان باولو 2025-2022 
تنفيذ  2022، سيواصل بنك اإلسكندرية حشد موارده لتمكين ودعم  في عام 
الرؤية واألهداف األوسع لالستراتيجية بفضل المجموعة المتنوعة والشاملة 
بنك اإلسكندرية في موقع  التي تضع  والموظفين  المديرين  والموهوبة من 

قوي لتحقيق أداء ناجح ومتميز عبر جبهات عمل متعددة.
نحن فخورون بشكل خاص بتفاني موظفي البنك وإنجازاتهم، ونتطلع إلى عام 
واالجتماعية  البيئية  للحوكمة  االستراتيجية  والقيادة  المؤثرة،  النتائج  من  آخر 
التي  والمجتمعات  لألفراد  الحقيقية  والمنفعة  الشفافة،  الشركات  وحوكمة 
المميزة  االسكندرية  بنك  مكانة  ترسيخ  في  نستمر  أن  ونأمل  فيها.  نعمل 
في  المتمثل  الهدف  دعم  خالل  من  األفضل  نحو  قوي  تغيير  عامل  باعتباره 
مواصلة السعي وراء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، مع الحفاظ على البيئة 

واستباقي. فاعل  بشكل 
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تأسس بنك اإلسكندرية في عام ١957، وهو أحد البنوك 
الخاصة الرائدة في مصر وينفذ أنشطته تحت إشراف البنك 

المركزي المصري وبموجب قانون البنك المركزي والجهاز 
المصرفي رقم ١94 لسنة ٢٠٢٠. بنك االسكندرية هو شركة 

تابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠7، والتي 
تمتلك 8٠٪ من أسهمه منذ عام ٢٠٢٠.

يمتلك بنك اإلسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع 
الخاص من خالل ١75 فرًعا ومكتًبا في جميع أنحاء مصر. 

يلعب البنك دوًرا مهًما في التنمية االقتصادية المستدامة 
في مصر وانتقالها نحو نظام مالي مستدام عبر فروعه 

الموجودة في جميع المحافظات المصرية الرئيسية.

االسكندرية  لبنك  الرئيسي  المكتب  مبنى  يحافظ 
إنشائه منذ  المبنى  بنفس  يحتفظ  حيث  هويته  على 

GRI 2-1
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٢.١ الرسالة والقيم
مع  المستدامة  االقتصادية  التنمية  بدعم  اإلسكندرية  بنك  يلتزم 
على  بالنفع  يعود  مما  ومسؤول،  ثابت  بشكل  أعماله  نمو  ضمان 
أولئك الذين يقدم خدماته لهم بشكل مباشر ويعزز رفاهية موظفيه 
البيئة  حماية  مع  مصر  في  مستدام  واقتصاد  مزدهر  مجتمع  لبناء 

البيئي. التغير  ظل  في 

والتي  باولو،  سان  إنتيسا  لمجموعة  الراسخة  بالقيم  مدعوًما 
اإلسكندرية  بنك  فإن  العالم،  حول  دولة   40 من  أكثر  في  تنشط 
إن  فيها.  يعمل  التي  والمجتمعات  المصلحة  أصحاب  أمام  مسؤول 
مما  ثقافته،  في  متأصل  أمر  هو  مشتركة  قيمة  بخلق  البنك  التزام 
تجارية  مبادئ  ممارسة  خالل  من  أقوى  بشكل  النمو  على  يساعده 
النمو  بين  التوازن  تحقيق  إلى  اإلسكندرية  بنك  يهدف  سليمة. 
لرؤية  دعًما  وذلك  البيئة  وحماية  االجتماعية  والتنمية  االقتصادي 
مهمة  تتضافر  كذلك  المستدامة.  التنمية  وأهداف   2030 مصر 
والموظفين  والحكومات  والتجارية  المالية  القطاعات  مع  البنك 

مستدام. مستقبل  لخلق  المدني  والمجتمع 

وراء  المحرك  هم  االبتكار  وثقافة  والمسؤولية  والحيوية  التفاني  إن 
مشتركة  قيمة  ويخلق  إيجابًيا  اجتماعًيا  تأثيًرا  يحقق  ناجح  بنك  رؤية 

المصلحة. أصحاب  لجميع 

يركز بنك اإلسكندرية اليوم على حل بعض التحديات األكثر تعقيًدا في 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  مع  وثيق  بشكل  البنك  يعمل  البالد. 
في  أعمالها  لتنمية  الالزمة  واألدوات  المعرفة  على  لضمان حصولها 
وبذلك،  متقدمة.  وخدمات  بمنتجات  القائمة  الشركات  يدعم  حين 
فهو يجمع بين العمليات واسعة النطاق ذات الجذور المحلية العميقة 

الشاملة دون أن يغيب األفراد عن دائرة اهتماماته. والرؤية 

تعكس قيم بنك اإلسكندرية هويته وتساعده على الوفاء بوعوده في 
للمتغيرات  واالستجابة  مالية،  كمؤسسة  التطور  فيه  يواصل  وقت 

واستباقي. فاعل  بشكل  الخارجية 

النزاهة

يسعى البنك إلى تحقيق أهدافه بأمانة 
وإنصاف ومسؤولية مع االحترام الكامل 
والصحيح للقواعد واألخالقيات المهنية 
في ضوء االتفاقيات والمبادرات الدولية 

والمحلية.

الشفافية

يلتزم البنك بجعل الشفافية أساس 
أعماله وإعالناته وعقوده للسماح 
ألصحاب المصلحة باتخاذ قرارات 

مستقلة ومدروسة.

المساواة

يلتزم البنك بالقضاء على جميع 
أشكال التمييز في إجراءاته، واحترام 

االختالفات في الجنس، والعمر، 
والعرق، والدين، والمعتقدات 
السياسية والنقابية، واللغة، 

واإلعاقة.

التميز

يضع البنك نصب عينيه 
تحقيق جملة أهداف تتلخص 
في التحسن المستمر، وتبني 

نظرة مستقبلية لألمور، وتوقع 
التحديات، وتنمية اإلبداع الفائق 

الهادف إلى االبتكار، ومكافأة 
الكفاءات وتقديرها.

قيمة الفرد

إن قيمة كل فرد على حدة تعد دلياًل 
مرشًدا لنمط العمل داخل بنك 

اإلسكندرية، والذي يتبنى االستماع 
والحوار كأدوات لتحسين عالقاته مع كافة 

أصحاب المصلحة على نحو مستمر .

احترام القيم الخاصة

يهدف البنك إلى الجمع بين العمليات 
واسعة النطاق والجذور المحلية العميقة، 

وأن يكون بنكا ذي رؤية واسعة، ولكن دون 
غض الطرف عن األفراد.

استخدام الموارد بطريقة مسؤولة

يهدف البنك إلى استخدام جميع موارده بحرص، وتعزيز السلوكيات القائمة 
على االستخدام األمثل للموارد مع تجنب اإلسراف والتبذير، وإعطاء 

األولوية للخيارات التي تضع االستدامة في الحسبان.

بجاويت  حمل مشروع  حقائب 
وأشخاص  بثقافة  لالحتفال  المصممة 

األحمر البحر  منطقة  في  القصير 
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إقامة عالقات تضافر قوية 
بين المسؤولية االجتماعية وأنشطة أعمالنا 

األساسية من حيث هيكل الحوكمة وأنشطتها.

صياغة نظام إدارة مخاطر أكثر صرامة يقوم 
بتقدير تكلفة المخالفات في البنك لتجنب 
الخسائر، مما يقدم نظاًما أكثر كفاءة وأماًنا.

إيالء  على  اإلسكندرية  بنك  يحرص  االبتكار،  خضم  في 
عمالئه العناية واالهتمام على الدوام، ويهدف إلى أن يكون 
شريكهم الموثوق من خالل تقديم خدمات مالية شاملة 
تمكن من تحقيق النمو المؤثر والمستدام. باإلضافة إلى 
ذلك، وبفضل بنيته التحتية الرقمية والتطورات الحديثة 
في نظم التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة، امتلك 
البنك القدرة على خلق رؤية عميقة لديناميكيات السوق 
وتقديم حلول مبتكرة تساعد في نشر الرخاء في المجتمع. 

يواصل البنك تعزيز تجربة عمالئه، وزيادة كفاءة المعامالت 
البنك  يؤّمن  التمويل.  إلى  الوصول  وتيسير  المالية، 
مدخرات األفراد ويساعد عمالئه على إجراء عمليات شراء 
إلى شراء  المعامالت االعتيادية وصواًل  سهلة؛ بدًءا من 
منزل وتحسين جودة حياة عمالئه. وبطبيعة الحال، يقدم 
الطرق  أفضل  حول  لألفراد  المشورة  اإلسكندرية  بنك 
ذلك  في  بما  المستقبلية،  احتياجاتهم  لتلبية  لالستثمار 

تعليم أطفالهم وخدمات التقاعد.

يساعد الدعم المقدم للعمالء على االستفادة من الفرص 
من خالل رأس المال العامل وكشوف المرتبات لتصدير 
البنك  يدعم  القروض،  تقديم  خالل  ومن  بضائعهم. 
بما  أعمالها  تطوير  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
بنك  أهداف  ظلت  الوطني.  االقتصاد  نمو  إلى  يؤدي 
بما   2021 عام  طوال  هي  كما  االستراتيجية  اإلسكندرية 
للفترة  باولو  سان  إنتيسا  مجموعة  أعمال  خطة  يعكس 

2018-2021 والسياق التشغيلي للبنك. 

من المتوقع أن تستمر أهداف بنك اإلسكندرية في التطور 
إنتيسا سان باولو  بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة 

وتطورات السوق واألولويات الوطنية.

التحول من خلق القيمة المشتركة إلى الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 
من خالل االستفادة من أعمالنا 
الجوهرية إلحداث تأثير مستدام.

خلق الوعي البيئي بين موظفينا وعمالئنا 
والمجتمع األوسع نطاًقا.

اجتذاب البنك للقطاعات المهمشة من خالل 
العمل على الشمول المالي لجميع القطاعات، 

بما في ذلك القطاع غير الرسمي.

االستمرار في بذل الجهود وإنشاء المبادرات 
ذات الصلة من بنك اإلسكندرية إلحداث أثر من 

خالل تمويل الفئات المهمشة في المجتمع.

ترسيخ مكانة قيادية لبنك اإلسكندرية في 
تمويل قطاع األعمال التجارية الزراعية.

زيادة اختراق السوق من خالل الوصول 
إلى المناطق المهمشة ورقمنة المنتجات 

والخدمات لتسهيل الوصول إليها.

٢.٢ األهداف االستراتيجية

نبذة عن 
البنك
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٢.3 األنشطة التجارية 

الخدمات المصرفية لألفراد وكبار العمالء

لعمالئه  مالية  وحلول  خدمات  البنك  يقدم 
الشمول  منتجات  إلى  باإلضافة  األفراد  من 
تقديم  الحاجة.  حسب  المصممة  المالي 
خالل  من  لعمالئنا  متميزة  مصرفية  عروض 
والحلول  والخدمات  المنتجات  وتوزيع  تطوير 
خدمات  وتقديم  القيمة  ذات  االستهالكية 
واستدامة  بكفاءة  وتنافسية  شاملة  مصرفية 
من خالل عروض قياسية وشبه قياسية وأخرى 
مصممة حسب الحاجة؛ مع ضمان االستخدام 
نهج  خالل  من  الداخلية  لمواردنا  كفاءة  األكثر 

مجزأ يركز على العمالء. 

خدمات ائتمان الشركات

تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول 
التي تجمع بين الخبرة المحلية والتجربة العالمية، لتناسب 
المتنوعة.  القطاعات  في  المختلفة  الشركات  احتياجات 
والتمويل  المالية  التدفقات  بخدمات  العمالء  دعم 
التجاري وتنمية األعمال التجارية. تتكون مجموعة ائتمان 
من:  المالية  والمؤسسات  االستثمار  وبنوك  الشركات 
ائتمان الشركات، وصيرفة الشركات متعددة الجنسيات، 
والمعامالت  المالية،  والمؤسسات  االستثمار  وبنوك 

الدولية. المصرفية 

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

المشاريع  لجميع  االئتمان  على  الحصول  إتاحة 
والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية 
مالية  حلول  خالل  من  ناشئة،  أو  كانت  قائمة 
لرأس  سواء  لها  خصيًصا  مصممة  مبتكرة 
المال المتداول أو األصول الثابتة مما يساهم 
بشكل إيجابي في نمو بنك اإلسكندرية وتنمية 

المصري. االقتصاد 

الخزانة

تحقيق  العمالء لضمان  ودائع  استثمار  و  إدارة 
األرباح  تعظيم  إلي  باإلضافة  ربحية  هوامش 
الرأسمالية للبنك. و كذا إدارة السيولة المحلية 
الدخل  محافظ  و  النقد  متطلبات  و  األجنبية  و 
إلي  باإلضافة  العمالت  مراكز  سلة  و  الثابت 

للبنك. المباشر  االستثمار  محافظ 

الخدمات المصرفية اإللكترونية

تجربة  عمالئه  يدي  بين  اإللكترونية  البنك  خدمات  تضع 
وتطبيقات  مصرفية متكاملة وسهلة من خالل خدمات 
 ،)Ma7fazty( محفظتي  تطبيق  مثل  متنوعة  رقمية 
نقاط  وتطبيق  البنكي،  واالنترنت  الموبايل  وتطبيقات 
 ،O-Key وتطبيق   ،)ALEXPOINTS( اإلسكندرية  بنك 
وخدمة  )فوري(،  للفواتير  اإللكتروني  السداد  وخدمة 

.)ALEXALERT( القصيرة  التنبيه  رسائل 

GRI 2-6

والحلول  والخدمات  المنتجات  اإلسكندرية  بنك  يقدم 
المالية ذات القيمة المضافة لألفراد والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الحسابات الجارية، 
وبطاقات  والودائع،  والقروض،  التوفير،  وحسابات 
االئتمان، والتسهيالت االئتمانية، والمشتقات المالية، 
عمليات  مع  أيًضا  البنك  يتعامل  الرقمية.  والخدمات 
دمج الشركات، وعمليات الشراء االستثمارية، وتمويل 
إعادة هيكلة الشركات، وإدارة الخزانة، واألدوات المالية.

موضح في اآلتي خمسة أنشطة تجارية رئيسية لبنك 
اإلسكندرية:
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‘‘

مع زيادة االهتمام بدمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
بهدف  الجديد  المفهوم  هذا  بحماس  نتبنى  فإننا  الشركات، 
توجيه  على  قادر  تأثير”،  ذو  “بنك  أننا  على  فأكثر  أكثر  التأكيد 
تخلق  التي  والمجاالت  للمشاريع  والمبادرات  والتمويل  الموارد 
واقتصادية  اجتماعية  منافع  والبعيد  المتوسط  المديين  على 
واجبنا  من  بأنه  كبنك  نؤمن  فيه.  نعمل  الذي  للمجتمع  مهمة 
التركيز على رد الجميل للمجتمع الذي نخدمه، وسنسعى جاهدين 

لبذل قصارى جهدنا إلحداث فرق فيه.

الوعي  زيادة  خالل  من  هو  ذلك  إلى  السبيل  أن  أيًضا  نؤمن 
ثقافة  وغرس  منهجي  تغيير  إحداث  أجل  من  موظفينا  وإشراك 
زيادة  تتطلب  الشركات.  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بقضايا  والجماعي  الفردي  الوعي 
التأكيد  الجوهرية  الموضوعات  من  وغيرها  الشركات  وحوكمة 
والتزامهم  إدارتنا  فريق  وبمساعدة  الثقافة،  من  جديد  نوع  على 
الذي ال يحيد، سيفضي هذا إلى أن يكون لبنكنا تأثير كبير على 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  تخص  هامة  قضايا 
والبيئي،  المناخي  والتغير  والشمول،  التنوع  مثل  الشركات 
والشمول  المالية  األمية  ومحو  الجنسين،  بين  والمساواة 

القضايا. وغيرها من  المالي، 
 

     جانلوكا كوريس 
الحوكمة  ومدير  التنفيذي  الرئيس         نائب 
الشركات وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 

‘‘

اإلسكندرية  بنك  شهد  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل 
االستراتيجية  المشتركة  القيمة  خلق  قيادة  من  كبرى  تحوالت 
الشركات في  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  دمج  إلى 
مرحلة  البنك  دخل  لقد  به.  الخاص  األعمال  نموذج  صميم 
أصحاب  لتوقعات  واضح  وفهم  بالهدف  قوي  بوعي  جديدة 

. لمصلحة ا

٢.4 رحلة الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات
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٢٠١7٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١

1

خلق قيمة مشتركة
إدارة الشمول المالي في ربوع مصر

مقدمة 1.0
 العودة إلى
المحتويات

22020 لعام لالستدامة اإلسكندرية بنك تقرير

 نبذة عن
البنك أصحاب المصلحةمقدمة

واألهمية النسبية 
 رفع مستوى القدراتبناء االزدهار الشاملقيادة التحول الرقمي حوكمة المؤسسة

البشرية
 التأثير االجتماعياإلدارة البيئية

والمجتمعي
الطريق نحو المستقبل

الوفاء بعهودنا
مسار مشترك نحو االزدهار

 والشمول 

تقرير االستدامة 2020

بالفيوم تونس  قرية   رسمة جدارية في 
التجميل إطار مشروع   نفذها طالب في 

اإلسكندرية بنك  أطلقه  الذي 

تقرير االستدامة 2018
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تقرير االستدامة 2019 

تقرير بنك االسكندرية 
لالستدامة عام ٢٠٢١

النمو االستراتيجي والمسؤول 
نحو الحوكمة البيئية 

والمجتمعية والمؤسسية

19033 www.ALEXBANK.com
تطبق الشروط و األحكام

رقم التسجيل الضريبي :200-029-665

بنهتم بكل اهتماماتك

 رحلة خمس سنوات من 
إصدار التقارير 

بينما تمضي عملية إعداد التقارير 
في بنك اإلسكندرية ُقدًما، تتقدم 

معها كذلك الشفافية، والتخصص 
القطاعي المناسب ألصحاب 

المصلحة، وطريقة استهدافهم. 
وباعتبار أن عام 2021 يصادف 

إصدار تقرير االستدامة الخامس، 
فقد أجرى البنك تحلياًل معمًقا 

لتقاريره السابقة بهدف استخالص 
استنتاجات حول كيفية المضي قدًما 
فيما يتعلق بأساليبه ومنهجياته في 

إعداد التقارير

تركيز إعداد التقارير

تقديم التقارير

المسؤولية االجتماعية وأداء األعمال
الشمول المالي

الرقمنة
كوفيد-١9، الصحة والسالمة واستمرارية األعمال

التمويل المستدام والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات وقيادة السوق

من إنشاء 
قيمة مشتركة

الى الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

التقييم السنوي لمؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركاتإعداد التقارير عن الوقائع واألنشطة

األهمية النسبية
ليس هام نسبًيا/ هام نسبًيا

أطر إعداد التقارير

بناًء على تقييم األثرحسب أهمية الموضوع

حددت جوانب من إرشادات 
المبادرة العالمية للتقارير 
)GRI G4( وملحق قطاع 

الخدمات المالية، وأولويات 
مجموعة إنتيسا سان باولو، 

ووجهات نظر أصحاب المصلحة 
ومدخالت اإلدارة العليا للبنك، 

الموضوعات األكثر أهمية.

جرى تطوير منهجية التقييم بما يتماشى مع إرشادات مجموعة إنتيسا سان باولو ومعايير تقارير االستدامة وفًقا للمبادرة 
آرائهم. جرى  المصلحة واستبيان  بإشراك أصحاب  المصلحة مدعوم  تحليل متعدد إلسهامات أصحاب  للتقارير.  العالمية 

عرضها على شكل مصفوفة تعرض ترتيب األهمية النسبية.

للتقارير  العالمية  للمبادرة  وفًقا  المحدثة  العالمية  المعايير 
2021 تمت اإلشارة إلى وثيقة الموضوعات  GRI 3(: في عام  (
على  التركيز  مع  النسبية  األهمية  تقييم  إعداد  في  الجوهرية 
تأثير المؤسسة على حقوق اإلنسان، واألشخاص، واالقتصاد، 
حسب  تصنيف  شكل  على  الموضوعات  عرض  جرى  والبيئة. 

ط.  لنقا ا
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٢.5 لمحة عن التقدم 
المحرز

العام  لتحديات  السريعة  البنك  استجابة  أتاحت 
احتياجات  ملبًيا  صلبة  أرضية  على  يقف  أن  الماضي 

المصلحة. أصحاب  ومتطلبات 

أثبت اتباعنا إلرشادات الشركة األم وقواعدها ورؤيتها 
ومبادرات  بإجراءات  النهوض  في  أساسية  ركيزة  أنه 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
للبنك. في عام 2021، واصل بنك اإلسكندرية تركيزه 
الكبير على التمكين االجتماعي والتأثير. كما تم إجراء 
يزيد  أن  يمكن  كيف  لفهم  البنك  لعمليات  تقييم 
دائرية،  أكثر  مؤسسة  وبناء  تأثيره،  مجال  من  أكثر 
للتكاليف.  المثلى  االدارة  وتحقيق  الكفاءة  وتحسين 
الطموح  خالل  من  مًعا  الجهود  هذه  تضافرت  وقد 
مستوى  كل  على  واضحة  أولوية  االستدامة  لجعل 

وفي كل قرار ولكل إدارة وفرع وموظف. 

شهد بنك اإلسكندرية هذا العام العديد من التغييرات 
والتطورات في نظامه:

األشخاص

إجمالي الموظفين 
4,300

في المناصب اإلدارية 
اإلناث 15.4% من 

من إجمالي الموظفين تم تدريبهم 
%83

الموظفين الجدد 
546

من التدريب
ساعة  111,669

 المتدربين 
في الصيف 

400

 الموظفين الذين 
تم تدريبهم 

3,566

خالل ساعات العمل
اإلصابات إجمالي  صفر 

من التدريب/
الموظفين 

ساعة  31.3

موظفين يعانون من مشاكل صحية/
وفيات مرتبطة بعمل الموظف 

صفر

نسبة الموظفين 
أنثى:ذكر  2.6:1

لبيئة ا

 من الورق الممزق 
المعاد تدويره

103.5 طن 

في استهالك الكهرباء
انخفاض   %2.8

النطاق 1

المترية  األطنان  انبعاثات   71.7
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 

في استهالك المياه
انخفاض   %25

النطاق 2

المترية  األطنان  انبعاثات   8,120.55
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 

النطاق 3

المترية  األطنان  انبعاثات   1047.9
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 

الحوكمة

الشكاوى األخالقية 
5

مشاركة شركاء التأثير 

 النسبة داخل 
مجلس اإلدارة 

أنثى:ذكر  3:1

 الموردين، 98.6% منهم 
 هي شركات مصرية محلية 

أو لها وجود محلي 

285

 إجمالي عدد العمالء
1,675,000

29

 المنظمات غير الحكومية 
منذ 2018 

62

40 ألف +
المستفيدون المباشرون من 
مشاريع المسؤولية االجتماعية

ازدهار

ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 
 %2.9 بنسبة 

ارتفاع صافي الدخل 

%4.42 بنسبة 

نسبة التكلفة إلى الدخل 
 2021 39.4% في عام 

2020 44.6% في  مقابل 

حصة األعمال التجارية الزراعية من 
محفظة المشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

 %18

قروض التمويل المتناهي الصغر
43 ألف + 

قروض أصحاب الحيازات الصغيرة 
من المزارعين

1 ألف + 

تبرعات المسؤولية االجتماعية 

جنيه مليون   21.98

نبذة عن 
البنك



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١6

بالبنك األعمال  الصغيرة الشركاتأنشطة  المشروعات 
والمتوسطة

المشروعات 
الصغيرة 

المصرفية  التجزئة 
متناهي  والتمويل 

الصغر
اإلجماليأخرى١ 

6٠3,574,455١9٢,٢٠5,٢٠3479,639,647٢,85٠,٠٠3,64١3,١68,557,٠4٢7,٢93,979,988إجمالي الدخل لكل نوع من النشاط التجاري )جنيه مصري(

١٠٠٪43٪39.٠7٪6.58٪٢.64٪8.٢7٪النسبة من األعمال الشاملة للبنك

1 الخزانة واالستثمار والمكتب الرئيسي

ذات  مالية  وحلول  وخدمات  منتجات  اإلسكندرية  بنك  يقدم 
قيمة مضافة ومؤثرة لألفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التوفير  الجارية وحسابات  والشركات، بما في ذلك الحسابات 
والقروض والودائع وبطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية 
والمشتقات المالية وخدمات نمط الحياة والحواالت. يتعامل 
الشراء  وعمليات  الشركات،  اندماج  عمليات  مع  أيًضا  البنك 
الخزانة،  وإدارة  الشركات،  هيكلة  إعادة  وتمويل  االستثمارية، 

والصكوك المالية.

٢.6 نظرة عامة
البنك عن  عامV٢٠٢٠٢٠٢١لمحة  بعد  عام 

٪١,6١3,67٢١,674,75٠4إجمالي العمالء

٪١,538,١55١,593,٢6٠4التجزئة

٪4,6٢٠4,684١الشركات

٪4,٠١٢4,3679الشركات الصغيرة والمتوسطة

٪66,8857٢,4398األعمال التجارية الصغيرة
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صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١7

المكاتب

القائمة 
التفسيرية

اإلدارات

 رئيس/ 
القطاعات

GRI 2-9

نبذة عن 
البنك

اإلدارة مجلس 

الحوكمة رئيس مجلس اإلدارة  لجنة 
والترشيحات

األجور لجنة  لجنة 
المراجعة

إدارة  لجنة 
المخاطر

العامة السكرتارية 

االجتماعية  المسؤولية 
المستدامة والتنمية 

زياد أ. بهاء الدين

دينا رمضان

ليلى حسني

التغيير  إدارة 
االستراتيجي

المعلومات   أمن 
و إدارة االزمات

تميم السعدي نهى مصطفى

التنفيذي الرئيس  نائب 
جانلوكا كوريس

والتنظيم البشرية  الموارد 

القانونية

مريم الجمال

أحمد الفالل

العام  المدير 
التنفيذي والرئيس 

دانتي كامبيوني

و  المصرفية  التجزئة 
الصغيرة  المشروعات 

والمتوسطة

الشركات  إئتمان 
اإلستثمار وبنوك 

العمليات رئيس  المالي الرئيس  المخاطر الخزانة وإدارة األصول رئيس 
وااللتزامات

الرقمية  الصيرفة 
والتسويق

بصفة مؤقتة دانتي كامبيوني تامر سيف
 بصفة مؤقتة 
جانلوكا كوريس ميكيلي فورمانتي عمرو جماليأحمد مجدي رامي طه

لتفتيش ا

ومكافحة غسل  االلتزام 
األموال

عمرو الدالي

محمد عبد القادر

الرئيس  نائب 
التنفيذي

الهيكل التنظيمي 
اعتباًرا من 14 ديسمبر 2021

النقاط الرئيسية

تنوع مجلس اإلدارة )نسبة أنثى:ذكر( 3:1

لجنة  التنفيذية من  اإلدارة  لجنة  إعادة هيكلة  تمت 
مجلس اإلدارة إلى لجنة اإلدارة

استحداث ادارة امن المعلومات و إدارة االزمات

إدارة  و  المعلومات  امن  التغير االستراتجى  إدارة 
التنفيذي الرئيس  نائب  مباشرة  تتبع  االزمات 

ألشيزي  اليساندرا  السيدة 
)2021 )اعتباًرا من يوليو  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

كوريس  جانلوكا  السيد 
اإلدارة  التنفيذي وعضو مجلس  الرئيس  نائب 

)2021 يوليو  )اعتباًرا من  التنفيذي 

بيزوتو  جيانفرانكو  السيد 
تنفيذي  غير  إدارة   عضو مجلس 

 )2021 )اعتباًرا من سبتمبر 

الحوكمة



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١8

مجلس اإلدارة )يشار إليه أيًضا باسم المجلس( هو أعلى هيئة 
العمليات  ويراقب  على  يشرف  حيث  البنك،  داخل  حوكمة 
واألداء المالي لبنك اإلسكندرية من خالل تغطية الموافقة 
على السياسة ووضع االستراتيجية. يعقد مجلس اإلدارة ما 
8 اجتماعات سنوًيا، ويلقي مجلس اإلدارة نظرة  ال يقل عن 
للموافقة  وتقديمها  إعدادها  يتم  التي  الدورية  التقارير  على 
عليها واإلقرار بها. يشمل الجزء الرئيسي من واجباته البحث 
والمودعين وأصحاب  والموظفين  المساهمين  عن مصلحة 
المقابل،  في  المصالح.  تضارب  وتجنب  اآلخرين  المصلحة 
يمتنع أي عضو في مجلس اإلدارة لديه تضارب محتمل في 

فيه. المشاركة  عن  قرار  بأي  يتعلق  فيما  المصالح 

أثناء اختيار وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة، واللوائح والمتطلبات 
المحلية، يقوم المساهمون بمراجعة واعتماد جميع التغييرات 
المقدمة إلى مجلس اإلدارة بعد الحصول على موافقة البنك 

المركزي المصري على الترشيحات. 

يقدم المدير العام و الرئيس التنفيذي السيد دانتي كامبيوني 
تقاريره إلى مجلس اإلدارة.

* قد راجع االجتماع السنوي للمساهمين تشكيل مجلس اإلدارة بما في 
ذلك تعيينات 2021 خالل اجتماعه المقرر في 31 مارس 2022.

مجلس إدارة بنك اإلسكندرية*

اإلدارة مجلس 

إدارة   رئيس مجلس 
إنتيسا  تنفيذي ممثاًل عن مجموعة  غير 

باولو سان 

إدارة غير تنفيذي ممثاًل  عضو مجلس 
المالية عن وزارة 

إدارة غير تنفيذي ممثال عن  عضو مجلس 
)اعتباًر من  باولو  إنتيسا سان  مجموعة 

)2021 سبتمبر 

إدارة غير تنفيذي ممثاًل  عضو مجلس 
باولو إنتيسا سان  عن مجموعة 

إدارة غير تنفيذي ممثاًل  عضو مجلس 
المالية عن وزارة 

الدكتور. زياد بهاء الدين

الدكتور إيهاب أبوعيش

السيد جيانفرانكو بيزوتو

السيد أليساندرو دي أوريا

السيدة شيرين الشرقاوي

المنتدب والعضو  التنفيذي  الرئيس 
السيد دانتي كامبيوني

نائب رئيس مجلس اإلدارة )اعتباًرا من 
)2021 يوليو 

إدارة غير تنفيذي ممثاًل عن  وعضو مجلس 
باولو إنتيسا سان  مجموعة 

السيدة أليساندرا ألشيزي

تنفيذي إدارة  عضو مجلس 
)اعتباًرا من يوليو 2021(

السيد جانلوكا كوريس

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

األخرى  والمزايا  المكافآت  سنوًيا  العمومية  الجمعية  تحدد 
اإلسكندرية.  بنك  في  التنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  ألعضاء 
تحديد  يتم  تنفيذيين،  إدارة  مجلس  أعضاء  ألي  بالنسبة 

واإلجراءات  للقواعد  وفًقا  األخرى  ومزاياهم  مكافآتهم 
اللوائح  مع  يتماشى  وبما  اإلدارة  مجلس  وضعها  التي 

المحلية وسياسات المجموعة.

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 
2-12, 2-14, 2-15, 2-18

نبذة عن 
البنك



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١9

مكتب السكرتارية العامة مسؤول عن تنفيذ حوكمة الشركات في 
البنك، حيث يعمل كحلقة وصل بين أصحاب المصلحة واإلدارة 
العليا لبنك اإلسكندرية بما يتماشى مع هيكله التنظيمي. يتم 
بأي  الفور  على  اإلدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  إبالغ 

مشكلة يحددها المكتب.

إدارة مجلس اإلدارة واللجان  تم تحديث المكتب ليشمل وحدة 
ووحدة الترجمة. ُيجري حالًيا تحديث دليل عمليات المكتب ليشمل 

التغييرات الجديدة في الواجبات والمسؤوليات.
دوري  بشكل  المنشأة  اللجان  مع  العليا  اإلدارة  فريق  يجتمع 
لمراقبة ومناقشة القضايا التي تقع ضمن مسؤوليات كل لجنة.

لجان الحوكمة:
أربع لجان مكلفة بدعم المجلس في  لدى مجلس اإلدارة حالًيا 
إدارية  كلجنة  التنفيذية  اللجنة  تشكيل  أعيد  القرار.  اتخاذ  عملية 
وفقًا لقانون البنوك الجديد الصادر عن البنك المركزي المصري.

اللجان

الصادر  الجديد  البنوك  قانون  طرح  أعقاب  في 
تحديث  تم   ،٢٠٢٠ سبتمبر  في  المركزي  البنك  عن 

المواءمة:  لتسهيل  التالية  والوثائق  المواثيق 

جميع  تغطي  التي  اإلسكندرية  بنك  حوكمة  مدونة 
مواثيق مجلس اإلدارة ولجانه.

ميثاق لجنة إدارة بنك اإلسكندرية الذي يغطي جميع 
مواثيق لجان اإلدارة العليا وأساليب عملها 

سيعكس  الذي  األساسي  النظام  مراجعة  في  بدأ 
التغييرات في هيكل رأس المال والمساهمين 

اإلسكندرية  لبنك  التجاري  السجل  مراجعة  في  وبدأ 
ليعكس التغييرات في تشكيل مجلس اإلدارة.

١
٢
3
4

لتوفير  الفروع  تصميم  تم 
للعمالء. الخصوصية 

GRI 2-9, 2-17, 2-23

نبذة عن 
البنك



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

٢٠

لجنة الحوكمة والترشيحات

تقوم لجنة الحوكمة والترشيحات بشكل أساسي بتقييم 
بشكل  وتعمل  اإلسكندرية  بنك  في  الحوكمة  نظام 
تعاوني مع مجلس اإلدارة إلسناد المهام والمسؤوليات 
الفرعية  واللجان  اإلدارة  مجلس  عبر  األمثل  النحو  على 
مع  اإلدارة  لمجلس  السنوي  التقييم  يتماشى  األخرى. 
تحت  األم  المجموعة  ومتطلبات  المحلية  المتطلبات 

إشراف لجنة الترشيحات. 

يتم إجراء التقييم السنوي من خالل استبيانين: 

)١( استبيان تقييم مجلس اإلدارة.

)٢(  التقييم الذاتي الفردي ألعضاء مجلس 
اإلدارة ومجلس اإلدارة مجتمعين. 

قد يطلب رئيس مجلس اإلدارة إجراء مقابلة شخصية مع 
أعضاء مجلس اإلدارة بشكل منفصل لمناقشة النتائج 

بشكل موسع.

أعضاء  تعيينات  والترشيحات  الحوكمة  لجنة  ترشح  كما 
مجلس اإلدارة الجدد.

لجنة المراجعة

وكيان  استشاري  ككيان  المراجعة  لجنة  تعمل 
للتوصية في آن مًعا، وتدعم الوظائف في مجلس 
الدوري لمدى كفاية  بالتقييم  يتعلق  اإلدارة فيما 
وفعالية نظام الرقابة الداخلية العام للبنك. تقوم 
الرقابة  نظام  ووظائف  كفاءة  بتقييم  بانتظام 
الداخلية ونظام المحاسبة للبنك وتحلل المعلومات 
الشاملة/  الحاسمة  األوضاع  بأهم  المتعلقة 

الهيكلية للبنك من منظور الرقابة الداخلية.

التفتيش  ادارة  رئيس  إدارة  رئيس  من  كل  يقدم 
اإللتزام  إدارة  ورئيس   Internal Audit الداخلي 
الخارجيين  والمدققين  األموال  غسل  ومكافحة 
على  التدقيق  لجنة  إلى  تقارير  اإلسكندرية  لبنك 
أو  مشاكل  أي  ويوضحون  سنوي  ربع  أساس 

مخاوف تتطلب تدخل اللجنة.

لجنة األجور 

الشركات  حوكمة  بشأن  األم  الشركة  إرشادات  جانب  إلى 
لبنك  األساسي  والنظام  المحلية  التنظيمية  والمتطلبات 
اإلسكندرية، فإن لجنة األجور هي هيئة من مجلس اإلدارة 
تهدف إلى دعم مجلس اإلدارة في جميع األنشطة المتعلقة 
اإلدارة  لمجلس  والتوصية  المناقشة  وكذلك  باألجور 
الحوافز  وخطط  األجور  على سياسات  النهائية  بالموافقة 
والمسائل المتعلقة األجور وتحليل المراجعات والتوصيات. 

تقدم إدارة الموارد البشرية جميع التحديثات على سياسة 
األجور إلى اللجنة التي تقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة 
التوافق  االعتبار  في  األجور  جميع  تأخذ  عليها.  للموافقة 
الصلة  ذات  األخرى  المحلية  والقوانين  العمل  قانون  مع 

باإلضافة إلى استبيانات الرواتب الداخلية والمحلية.

لجنة إدارة المخاطر

توفر لجنة إدارة المخاطر اإلشراف على إطار عمل إدارة 
المخاطر االستراتيجية جنًبا إلى جنب مع اإلشراف على 
وظيفة إدارة المخاطر في البنك. تولي اللجنة اهتماًما 
مجلس  تساعد  التي  المالئمة  األنشطة  لتلك  خاًصا 
اإلدارة على تحديد إطار فعال لتقبل المخاطر وسياسات 
بالمخاطر.  متعلقة  أخرى  قرارات  واتخاذ  المخاطر  إدارة 
يقدم رئيس إدارة المخاطر تقارير إلى لجنة إدارة المخاطر 
على أساس ربع سنوي عن جميع أنواع المخاطر وتقارير 

إمكتب دارة المخاطر.

الحكومية  غير  المنظمات  من  أطفال 
نقود على شكل  يلونون حصاالت 

البنك  إياها  أهداهم  والتي  جمل 
حادي  تطبيق  إطالق  بمناسبة  لهم 

المحمول. الهاتف  على  بادي 

GRI 2-19, 2-20

نبذة عن 
البنك



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

٢١

لجنة حوكمة مخاطر االئتمان

دائمة التخاذ  لجنة  االئتمان هي  لجنة حوكمة مخاطر 
القرار ولجنة استشارية تتمثل مهمتها في ضمان إدارة 
ممارسة  ضمن  االئتمان  لمخاطر  ومنسقة  مؤهلة 
مع  يتوافق  وبما  للبنك  االئتمانية  الصالحيات 
والقرارات  المجموعة  ولوائح  بها  المعمول  القوانين 
المسؤولية  تتمثل  األم.  للشركة  االستراتيجية 
اإلرشادات  وتحديث  تحديد  في  للجنة  الرئيسية 
إدارة  وسياسات  االئتمان  لمخاطر  االستراتيجية 
لمحفظة  المستمرة  المراقبة  أساس  على  االئتمان 
لتحليل  المنتجات،  حوكمة  وألغراض  االئتمان، 
وتقييم القضايا المتعلقة بإطالق ومراقبة المنتجات 

ائتمانية. مخاطر  على  تنطوي  التي 

لجان اإلدارة

لدى البنك تسع لجان إدارة دائمة مسؤولة عن اتخاذ 
الهامة.  التشغيلية  األنشطة  بشأن  اليومية  القرارات 
واللجان  القرارات  اتخاذ  لجان  من  لجنة  كل  إنشاء  تم 
تقدم  وهي  اإلدارة  مجلس  قبل  من  االستشارية 

اختصاصها. مجال  في  المجلس  إلى  تقاريرها 

لجنة إدارة األصول والخصوم

دائمة  لجنة  هي  والخصوم  األصول  إدارة  لجنة 
حوكمة  على  تركز  استشارية،  ولجنة  القرار  التخاذ 
الفعالة،  القيمة  إدارة  وقضايا  المالية،  المخاطر 
لألصول  والتشغيلية  االستراتيجية  واإلدارة 
والخصوم، وحوكمة المنتجات المالية والمسؤولية 
الشركة  إلرشادات  االمتثال  في  المنتجات  عن 
والقواعد  والقوانين  للبنك  الداخلية  واللوائح  األم 

المختصة. السلطات  وضعتها  التي  واللوائح 

التفويضات  حدود  في  تعمل  التي  اللجنة،  تختص 
اإلدارة،  مجلس  حددها  التي  واالختصاصات 

التالية: بالمجاالت 

•  إدارة المخاطر المالية والتقييم

•  اإلدارة التشغيلية. 

•  حوكمة المنتجات المالية والمسؤولية عن المنتجات

اللجنة التنفيذية 

لجنة  من  التنفيذية  اإلدارة  لجنة  تشكيل  إعادة  تمت 
دائمة  لجنة  وهي  اإلدارة.  لجنة  إلى  اإلدارة  مجلس 
بإدارة ومراقبة  القرار ولجنة استشارية مكلفة  التخاذ 
التوافق  لضمان  للبنك  اليومية  والشؤون  األنشطة 
لموارده.  الفعال  واالستخدام  البنك  استراتيجية  مع 
رئيسية  كهيئة  اللجنة  تعمل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وتتخذ  الشركات  بحوكمة  المتعلقة  األمور  لجميع 
المنتجات  وخصائص  الجديدة  األفكار  بشأن  قرارات 

الجديدة.

لجنة االئتمان
لجنة االئتمان هي أعلى لجنة دائمة التخاذ القرار في 
تتمثل  التي  المقابلة  باألطراف  يتعلق  فيما  البنك 
االئتمانية  القرارات  اعتماد  في  الرئيسية  مسؤوليتها 
وسياسات  االستراتيجية  اإلرشادات  مع  يتماشى  بما 
االئتمان الصادرة، وذلك مع العمل ضمن االمتيازات 
االئتمانية للبنك وبما يتوافق مع القوانين المعمول 

األم. المجموعة  ولوائح  بها 
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ال تهدف مشاريع التنمية المجتمعية لبنك 
اإلسكندرية إلى تعليم المجتمعات الحرف 

المصرية فحسب، بل تهدف أيًضا إلى التفوق 
في الحرف من خالل الدقة واإلحكام. 

تصوير: أحمد هيمن

لجنة المناقصات

لجنة المناقصات هي أعلى هيئة التخاذ قرارات الشراء 
اتخاذ  ضمان  بهدف  إنشاؤها  تم  والتي  البنك  في 
الموردين  اختيار  عند  فعالة  لقرارات  اإلسكندرية  بنك 

والمقاولين للسلع والخدمات على أساس العطاء. 

ترسية  على  للموافقة  دائم  أساس  على  اللجنة  تعمل 
أو  السلع  لشراء  بالمناقصة  الفائزين  واختيار  العقود 
الكامل  واالحترام  االمتثال  مع  األصول  أو  الخدمات 

لقواعد الشراء والتوريد الخاصة ببنك اإلسكندرية.

لجنة إدارة المخاطر التشغيلية 

التشغيلية هي لجنة دائمة التخاذ  المخاطر  إدارة  لجنة 
ضمان  في  مهمتها  تتمثل  واالستشارات  القرار 
التشغيلية  المخاطر  لقضايا  ومختصة  مؤهلة  إدارة 
)بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تكنولوجيا 
بما  السيبرانية(،  والمخاطر  واالتصاالت  المعلومات 
المجموعة  ولوائح  بها  المعمول  القوانين  يتوافق مع 

واإلجراءات الداخلية.

لجنة األصول المتعثرة

التخاذ  دائمة  لجنة  أعلى  هي  المتعثرة  األصول  لجنة 
القرار في البنك فيما يتعلق باألطراف المقابلة المتعثرة 
الرئيسية  مسؤوليتها  تتمثل  و  بالمخاطر،  والمحفوفة 
في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع وتخفيف خسائر االئتمان 
والمتدهورة  بالمخاطر  المحفوفة  باألصول  المرتبطة 
مع العمل ضمن الصالحيات االئتمانية للبنك و وفًقا 

للقوانين المعمول بها ولوائح المجموعة.

لجنة إدارة التغيير

لجنة إدارة التغيير هي المسؤولة عن اإلدارة االستراتيجية 
للتغييرات داخل عمليات البنك العامة من خالل تحديد 
أولويات  وتحديد  البنك،  مشاريع  محفظة  ومراقبة 
يتماشى  بما  الصلة  ذات  واالستثمارات  المشاريع 
الصلة  ذات  األنشطة  ومراقبة  البنك،  استراتيجية  مع 
و اإلنفاق باإلضافة إلى حل أي مشاكل يتم تصعيدها.

لجنة تنسيق الضوابط الداخلية

لجنة تنسيق الرقابة الداخلية هي لجنة دائمة استشارية، 
التي  واالختصاصات  التفويضات  حدود  في  تعمل 
حددها مجلس اإلدارة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون 
بين مختلف وظائف الرقابة بالبنك، وتسهيل التكامل 

بين عمليات إدارة المخاطر.
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٢.7 الشركة األم

تطمح مجموعة إنتيسا سان باولو )ُيشار إليها فيما بعد 
باسم: المجموعة( إلى أن تكون رائدة في إدارة الثروات 

وخدمات الحماية والخدمات االستشارية والعموالت 
الفعالة والرقمنة. تلتزم المجموعة بالتميز في مجال 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
وإحداث تأثير اجتماعي وتقديم مساهمة كبيرة للعمل 

المناخي واالقتصاد الدائري من خالل المبادرات الداخلية 
والمشاركة الخارجية.

اإلسكندرية  بنك  يستفيد  دولًيا،  فرعًيا  بنًكا  بصفته 
الشاملة  واإلرشادات  الصارمة  األطر  من  فريد  بشكل 
التي وضعتها الشركة األم مع االحتفاظ بهويته الفريدة 
والمرونة الالزمة للعمل في سياقه المحلي بشكل فعال.

العالقة مع شبكة البنوك الفرعية الدولية في إنتيسا 
سان باولو

الملكية

واألعمال التواصل  استراتيجية 

الذي  الجديد،  التواصل  شعار  اإلسكندرية  بنك  أطلق 
صممته وطورته وكالة في مصر لجميع البنوك الفرعية 
باولو،  سان  إنتيسا  لمجموعة  التابعة   11 الـ  الدولية 

المجموعة المصرفية الرائدة في أوروبا.

باولو  إنتيسا سان  استجابة مجموعة  الجديد  الشعار  يعكس 
من  الجائحة  بسبب  العالم  يشهدها  التي  الكبيرة  للتغيرات 
اليوم  فعلًيا  مهم  هو  ما  على  أكبر  بشكل  التركيز  خالل 
التواصل  والدولة. حقق شعار  والشركات  األفراد  حياة  في 
تصميمه  تم  والذي  اهتماماتك”،  بكل  “بنهتم  الجديد 
لوصف رغبة البنك في أن يكون إلى جانب عمالئه في مراحل 
مختلفة من حياتهم. بالتوازي مع ذلك، يدعم الشعار الجديد 
حياتك”  في  السعيدة  “االختيارات  الجديدة  الحملة  أيًضا 
يواجهون  الذين  األشخاص  البنك  يدعم  كيف  تعكس  التي 
لكل  خصيًصا  مصممة  خدمات  خالل  من  معقدة  قرارات 

تهم. حتياجا ا

باولو  سان  إنتيسا  لمجموعة  الجديدة  األعمال  خطة  تضع 
وتوفر  اإلسكندرية  لبنك  طموحة  طريق  خارطة   2025-2022
الطليعة،  وفي  للبنك.  الراسخة  القدرات  لبناء  فريدة  فرًصا 
فإن التركيز المتزايد على خلق القيمة التي تركز على أصحاب 
بالحوكمة  الهام  وااللتزام  الممتاز،  العمل  ومكان  المصلحة، 
أولويات  يتوافق مع  الشركات،  واالجتماعية وحوكمة  البيئية 
من  للعمل.  جديدة  مسارات  توفير  مع  األمد  طويلة  البنك 
واالستفادة  بالتقنية،  المدعوم  التحسين  يؤدي  أن  المتوقع 
من مصادر اإليرادات الجديدة،والحد من المخاطر بشكل كبير 
مقدًما، إلى جعل بنك اإلسكندرية قادًرا على التكيف بشكل 
خاص تجاه أي اضطرابات خارجية مع تأمين تطوره الجيد وتعزيز 

الثقة.

شركة مساهمة وتبلغ ملكية إنتيسا سان باولو 	 
في بنك اإلسكندرية نسبة 80% )ناقص 1 سهم(

إنتيسا سان باولو %79,99999975	 
الحكومة المصرية %20	 
احمد سعيد الفالل %0,00000025	 
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3.١ سياق االستدامة

يؤكد قانون حوكمة الشركات في مصر على الحاجة لإلشراف 
البيئية واالجتماعية. يرتبط تنفيذ االستدامة  على القضايا 
واالجتماعية  االقتصادية  بالتحديات  وثيًقا  ارتباًطا  محلًيا 
والبيئية الوطنية وأولويات التنمية المحددة. توفر المشاركة 
في الجهود والتدفقات المالية المستدامة الدولية، وزيادة 
الوعي والمشاركة بين مجتمع األعمال والجهود المكرسة 
لدعم تكامل الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
على المستوى الوطني فرًصا جيدة لتطوير الثقافة المصرفية 

المسؤولة.

البنك  أداء  على  عامة  نظرة  التالي  القسم  يقدم 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مجال  في 
الشركات والذي يعتمد على تقييم األهمية النسبية 
خالل  من  المقابل  في  إنشاؤه  تم  والذي  المحدثة 
تقييم األثر الشامل بما في ذلك تفضيالت صاحب 

واحتياجاته. المعني  المصلحة 

بنك اإلسكندرية هو بنك رائد في السوق. هم دائًما مميزون 
جدا ولهم تأثير في أي مكان يتواجدون فيه! يحرصون في بنك 
بالمشاريع  يتعلق  تفصيل  أي  إغفال  عدم  على  اإلسكندرية 
على  ويتغلبون  أكثر  يتعمقون  فتراهم  عليها،  يعملون  التي 
يكاد  ذلك.  أمكن  وكلما  الطريق  طول  على  يظهر  تحد  كل 
فيه  وُيذكر  إال  مصر  في  اليدوية  الحرف  حول  نقاش  يمر  ال 
مثالية  بطريقة  ُتنفذ  ما  دائًما  التي  اإلسكندرية  بنك  مشاريع 
للغاية  هامة  مشاريع  كلها  التنظيم.  من  مستوى  وبأعلى 
إنهم  هدف،  مجرد  من  أكثر  لهم  بالنسبة  األمر  ومطلوبة 
ذلك  على  ويشهد  أفكار  وحاضنات  حقيقيون  مطورون 
كل  في  يقدمونها  التي  وإرشاداتهم  وتوجيهاتهم  تدريبهم 
لتقارير  إعدادهم  مستوى  على  حتى  فيه.  يشاركون  مشروع 
ويبذلون  حقه  حق  ذي  كل  يعطون  فيها  تراهم  االستدامة، 
مؤتمر  النعقاد  نظًرا  لشركائهم.  للتسويق  جهدهم  قصارى 
فإننا  مصر،  في   27 المناخ  بتغير  المعني  المتحدة  األمم 

البيئية. المشاريع  تطوير  نحو  تلقائًيا  جميًعا  نتوجه 
 

نجم لميس     
االجتماعية  المسؤولية      مستشار 
المصري المركزي  البنك  لمحافظ 

”
”

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

على  يسهل  بجاويت  مشروع 
أطفالهن  اصطحاب  اإلناث 

اإلنتاج أماكن  معهن في 

تصوير: أحمد هيمن
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والدولية الوطنية  المستدامة  التوجهات  مع  البنك  توجهات  تتماشى 

بعد تحديد النشاط التجاري، كان البد من تحديد رسم خرائط البنك. 
ف خرائط البنك بأنها القطاعات التي ينتمي إليها عمالء البنك  ُتعرَّ
أو أنشطة العمالء، والنسبة المئوية لمحفظة البنك التي تمثلها 
هذه القطاعات. حدد بنك اإلسكندرية نوع األنشطة التي يقوم بها 
لعمالئه من األفراد وحدد القطاعات الرئيسية التي تلبي الخدمات 

المصرفية للشركات والقطاعات المصرفية. 

ثم يتم تقييم المجاالت بالرجوع إلى نسبة محفظة البنك وآثارها 
اإليجابية والسلبية المتوقعة فيما يتعلق باحتياجات مصر. تقدم 
نتائج التقييم نظرة عامة شاملة على مواءمة البنك مع احتياجات 
دولته، ومساهمة المحفظة في احتياجات كل دولة واآلثار اإليجابية 

والسلبية المرتبطة بها.

نهج مدفوع بالتأثير

في  الدولية  الفرعية  البنوك  وشبكة  األم  الشركة  مع  بالتوافق 
والتنمية  االجتماعية  المسؤولية  مكتب  قام  باولو،  سان  إنتيسا 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مدير  إشراف  تحت  المستدامة، 
وحوكمة الشركات/ نائب الرئيس التنفيذي، بتنسيق وتوجيه جميع 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  جوانب  بدمج  المتعلقة  األنشطة 
التجارية.  العمليات  من  واسعة  مجموعة  في  الشركات  وحوكمة 
ومن ثم، يتم حالًيا إنشاء إطار الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات ومواءمة استراتيجية بين الوظائف المعنية والمجموعة، 
البيئية واالجتماعية وحوكمة  الحوكمة  إنشاء هيئة  إلى  أدى  مما 

الشركات.

يجب أن يغطي بدء استراتيجية 2022-2025 المقترنة بمبادئ خط 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مخاطر  وتقييم  االستواء 
الشركات في عمليات اإلقراض وتقييم محفظة مبادرة التمويل 
أعمال  إنشاء  في  البنك  هدف  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج 
اإليجابية  اآلثار  لتحديد  األثر  تقييم  أداة  تصميم  تم  مستدامة. 
وتوفير  وأنشطته،  محفظته  تنوع  عن  الناشئة  للبنك  والسلبية 

البيانات اعتباًرا من يوليو 2021.

يثري  للتنمية  دياكونيا  مركز 
مواهب األشخاص ذوي 
لخلق فن جميل اإلعاقة 

تصوير: أحمد هيمن

وطنية

العالمي   االتفاق 
المتحدة لألمم 

الصيرفة  مبادئ 
المسؤولة

للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف 
المستدامة

تحالف صافي 
المصرفي  صفر 

البنك  مبادئ 
االسترشادية  المركزي 

المستدام للتمويل 

لمجتمع  ا
النقدي كريمة غير  حياة  لألخضر  إتحضر 

البنك  تعليمات 
المصري  المركزي 

لتيسير حصول ذوي 
الخدمات  على  االعاقة 
المصرفية والمنتجات 

وكرامة تكافل 
االستراتيجية 

لحقوق  الوطنية 
اإلنسان 2026-2021

تغير  استراتيجية 
الوطنية  المناخ 
2050 المصرية 

رؤية مصر 2030

دولية
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المصري البشرية 
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العضويات والمصادقات 
تحدد عضويات بنك اإلسكندرية والمصادقات التزامه بتعزيز االستدامة من خالل أطر عمل دولية ووطنية متعددة 

ودمج التنوع في منهجه..

الشراكة 
المجتمع  على  إيجابًيا  أثًرا  االسكندرية  بنك  ترك  شريكة،  جهة   100 من  يقرب  ما  مع  وبالتعاون  الماضية،  السنوات  مدى  على 
من  لمزيد  البالد.  أنحاء  جميع  وفي  متعددة  بأشكال  مصر  شعب  على  والنفع  بالفائدة  ومساهماته  خدماته  وعادت  المصري 
االسكندرية  بنك  نشرة  إلى  باإلضافة  للبنك  السابقة  االستدامة  وتقارير  االجتماعي  التمكين  قسم  قراءة  يرجى  المعلومات، 

لالستدامة.

المجتمعات المدنية
6٢

الشركاء المانحين
9

الشركاء الحكوميون
١١

منظمات دولية 
8

يطبق بنك اإلسكندرية مبادئ 
خط االستواء منذ عام 2012، 
وينفذ إطار العمل هذا إلدارة 

والمجتمعات  البيئة  اآلثار على 
المحلية والتي قد تنشأ من 

الكبيرة. المشاريع  تمويل 

كان بنك اإلسكندرية من 
الميثاق  الموقعين على مبادرة 

المتحدة منذ  العالمي لألمم 
عام 2014. تضمن عضوية 

البنك في هذه االتفاقية أن 
تجري ضمن  التجارية  عملياته 
إطار عمل أخالقي ومستدام.

منذ عام 2013، كان بنك 
اإلسكندرية وما يزال عضًوا 

البنوك المصرية  نشًطا في اتحاد 
التنمية  )FEB( ولجنة توجيه 

التنمية  للجنة  التابعة  االجتماعية 
االجتماعية.

مبادرة تمويل برنامج األمم 
المتحدة للبيئة – هي شراكة بين 

للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 
العالمي كانت  المالي  والقطاع 

قد ُأطلقت في أعقاب قمة 
األرض عام 1992. على خطى 

إنتيسا سان  مجموعتنا األم 
بولو، العضو في هذه المبادرة 

منذ عام 2006، أصبح بنك 
اإلسكندرية في عام 2019 واحًدا 

من أوائل البنوك في مصر 
التي انضمت إلى مبادرة تمويل 

للبيئة. المتحدة  األمم  برنامج 

وأيًضا في عام 2019 أصبح 
الموقعين  بنك اإلسكندرية من 

الصيرفة  لمبادئ  المؤسسين 
التأثير  )الموائمة،  المسؤولة 

وتحديد األهداف، العمالء 
المصلحة،  أصحاب  والزبائن، 

الشفافية  والثقافة،  الحوكمة 
والمساءلة( 

يمكن االطالع على تقرير 
الثاني من بنك  الذاتي  التقييم 
اإلسكندرية حول تنفيذ مبادئ 

)PRB( على  الصيرفة المسؤولة 
اإلنترنت.  موقعه على 

البنك  تماشيًا مع تعاون 
المستمر مع مبادرة تمويل 

للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 
الحفاظ على  ومسؤوليته في 

يتناول  الجمهور،  أمام  الشفافية 
تقرير االستدامة هذا للمرة 

التي تحققت فيما  النتائج  الثانية 
للصيرفة  الست  بالمبادئ  يتعلق 

للمسؤولة.

مشاركة متعددة الجوانب

GRI 2-28
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3.٢ مشاركة أصحاب المصلحة

أنهم  على  البنك  في  المصلحة  أصحاب  يعّرف 
مجموعات أو أفراد يؤثر عليهم البنك من خالل أنشطته 
في  المصلحة  أصحاب  يشمل  وخدماته.  منتجاته  أو 
في  والنظراء  والمجتمعات،  العمالء،  اإلسكندرية  بنك 
المحلية  الحكومية  المؤسسات  والموظفين،  المجال، 
هامة  عوامل  يمثلون  وجميعهم  والدولية،  والوطنية 
للبنك.  والمستدامة  المسؤولة  األعمال  قرارات  تلحظها 

وخالق  ومسؤول  شامل  بشكل  اإلسكندرية  بنك  يحدد 
الدعم،  تحتاج  التي  والقضايا  والمبادرات،  الشركاء، 
وذلك إلطالق وتنفيذ المشاريع التي توسع من مجاالت 
من  كان  وبالتالي  إيجابيًا،  عليها  وتؤثر  البنك  تركيز 
إشراك  اهتماماته  سلم  على  البنك  يضع  أن  الطبيعي 
موضوعات  أولويات  تحديد  بغرض  المصلحة  أصحاب 
من  للتخفيف  بدقة  وتصنيفها  الصلة  ذات  األعمال 
المخاطر الناشئة، وإيجاد فرص جديدة لبنك اإلسكندرية 
أتاح  المصلحة.  أصحاب  لجميع  مستمرة  قيمة  لخلق 
إلقاء  المصلحة  أصحاب  مع  العام  هذا  المتبع  المنهج 
منظور  من  اإلسكندرية  بنك  على  شاملة  عامة  نظرة 
خارجي، األمر الذي أفضى إلى تحقيق التقدم المطلوب 
اعتمدت  تواصل صادقة وشفافة.  وارساء عالقة  للبنك 
التي  الجذرية  التغييرات  كبير على طرح  المشاركة بشكل 
تشمل  تبسيطها.  بصدد  اآلن  هو  والتي  البنك  بها  مر 
البيئية  بالمعايير  الوعي  عنها  اإلبالغ  جرى  التي  القضايا 
الصحة  وموضوعات  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 
والتعليقات  األعمال،  وتحديثات  والبيئة،  والسالمة 

والشمول. والوعي  والمخاوف،  والمالحظات 

المصلحة  ألصحاب  الفاعلة  المشاركة  أعوام  ثاني  في 
الخارجيين، استفاد بنك اإلسكندرية من تحديد التغييرات 
في اآلراء والمقترحات والتعليقات ورضا الشركاء الذين 
جرى  والتفاعل.  التشغيل  حول  نظرهم  وجهات  يبدون 
العام  هذا  البنك  شركاء  مع  الفردية  االجتماعات  خالل 
البيئية  الحوكمة  في  البنك  استراتيجية  عن  اإلعالن 
إلى  باإلضافة   ،)ESG( الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
ألنشطة  العامة  النظرة  لتحسين  متعددة  دراسات  إجراء 

وتأثيره. البنك 

يمكن تصنيف جميع طرق التواصل مع أصحاب المصلحة 
التالي: النحو  على 

لها  االتجاه  ثنائية  تواصل  قناة  والمبادرات:  الفعاليات 
المصلحة.  تأثير على أصحاب 

تأثير على عملية صنع  ثنائي االتجاه له  تواصل  التشاور: 
القرار في البنك.

مشاركة  على  يعتمد  االتجاه  أحادي  اتصال  المعلومات: 
المعلومات إما من قبل أصحاب المصلحة مع البنك أو 

العكس

المنتظم  اإلشراك  على  اإلسكندرية  بنك  يحرص 
والثابت ألصحاب المصلحة باالعتماد على العالقات 
محددة  مجموعات  مع  القائمة  والقنوات  المتينة 
وإدماج  وتحليل  بجمع  البنك  يقوم  حيث  منهم. 
في  ومالحظاتهم  المصلحة  أصحاب  تعليقات 
ومهامه  وخدماته  ومنتجاته  وعملياته  استراتيجيته 

األخرى. وأنشطته 

منهج المشاركة

انطالقا من التزامه الراسخ في بناء عالقة متينة وقائمة على 
البنك  الرعاية واالهتمام مع جميع أصحاب المصلحة، يعمل 
منفتحة  عقلية  وفعال من خالل  تواصل مستمر  على ضمان 
بنك  ويسعى  الجديدة،  واألفكار  والمالحظات  للنقد  متقبلة 
جميع  مع  والشفافية  التواصل  لتعزيز  سنوًيا  اإلسكندرية 

الشركاء.
GRI 2-29
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عة لمجمو لقنواتا را ا لتكر والقضاياا المواضيع 

المشاركة نوع 

والمبادرات تمشاوراتاألحداث  ما معلو

الموظفين

 المكالمات والمكالمات الجماعية 
عبر اإلنترنت للشركة ورسائل البريد اإللكتروني 

اجتماعات وجًها لوجه
اجتماعات افتراضية

االستبيانات الداخلية أو الخارجية
دورات تدريبية 

محاكاة
اختبارات

يوميا 
أسبوعًيا 

شهرًيا 
ربع سنوًيا 
كل سنتين 

حسب الحاجة

التطور الوظيفي والرفاهية في مكان العمل
ظروف عمل صحية وآمنة 

الريادة االجتماعية
استمرار الوعي باألعمال 
أخبار وتحديثات األعمال

االلتزام

العمالء

أجهزة الصراف اآللي وإعالنات الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت والهاتف المحمول المكالمات 

والمكالمات الجماعية
رسائل البريد اإللكتروني

مادة داخل الفرع
االستطالعات الداخلية أو الخارجية 

االجتماعات الشخصية
بوابة عامة

الرسائل القصيرة ووسائل التواصل االجتماعي

يوميا
 سنوًيا 

حسب الحاجة

معالجة الشكاوى وإدارتها 
الوعي بأمن المعلومات 

الحمالت التجارية
تحديثات وعروض المنتجات والخدمات

سهولة الوصول والراحة 
استمرارية األعمال

جودة الخدمة
إجراءات الصحة والسالمة

الموردين 
وشركاء األعمال

المكالمات والمكالمات الجماعية 
رسائل البريد اإللكتروني

كتيب
االستطالعات الداخلية أو الخارجية

اجتماعات وجًها لوجه 
اجتماعات افتراضية

يومًيا 
أسبوعًيا 

كل شهرين 
شهرًيا 

ربع سنوي 
سنوًيا مخصص

حل الشكاوى 
التوعية بأمن المعلومات

تدريب على تقييم الموردين والتوعية بشروط العقد
مراجعة وتعديل سياسات وخرائط عمليات وعمل دوائر البنوك

رصد وتقييم
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عة لقنواتمجمو والقضاياالترددا المواضيع 
المشاركة نوع 

والمبادرات تمشاوراتاألحداث  ما معلو

المجتمعات 
والمنظمات غير 

الحكومية

الفعاليات  
االتصاالت الرسمية

شهري
ربع سنوي

سنوي
حسب الحاجة

اتصاالت ومبادرات المسؤولية االجتماعية والتنمية االجتماعية
عضوية برنامج األمم المتحدة للبيئة – المبادرة المالية، واالتفاق العالمي لألمم 

)EIB, EBRD, GGF( المتحدة، والتقارير فوق الوطنية
منشورات االستدامة

الحكومات 
والمنظمون

رسائل البريد اإللكتروني
مكالمات

البوابة اإللكترونية
رسائل رسمية

اجتماعات وجًها لوجه 
اجتماعات افتراضية
االتصاالت الرسمية

يومي 
أسبوعي 

شهري 
ربع سنوي 

سنوي 
حسب الحاجة

تقارير البنك المركزي المصري واالمتثال للوائح البنك المركزي المصري 
التحديثات على المنتجات والخدمات

الموافقة على المنتجات الجديدة

المساهمون 
والمستثمرون

تقارير 
المكالمات
اجتماعات 

جميع أنواع االرتباطات الداخلية

يوميا 
حسب الحاجة

االستشارات القانونية 
تبسيط العمليات

التأكد من تطبيق قواعد ولوائح حوكمة الشركات
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اإلسكندرية  بنك  في  النسبية  األهمية  تقييم  يعد 
البيئية  الحوكمة  ومبادرات  استراتيجية  لوضع  ضرورًيا 
الجهود،  وهيكلة  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 
مؤسسة  أنه  من  انطالًقا  جديدة  مبادرات  وتطوير 
لتقييمين  العام  هذا  البنك  خضع  مسؤولة.  مواطنة 
العمليات  من  المباشرة  آثاره  لتحديد  مخصصين 
المتعلقة  المباشرة  غير  واآلثار  اليومية  واألنشطة 

واالستثمار. باإلقراض 

 ،GRI المحدثة  العالمية  المعايير  إلى  اإلشارة  تمت 
GRI 3: الموضوعات الجوهرية 2021 في إعداد تقييم 
األهمية النسبية الحالي مع التركيز على تأثير الشركة 
والبيئة.  واالقتصاد،  والناس،  اإلنسان،  حقوق  على 
 )GRI( للتقارير  العالمية  المبادرة  متطلبات  سمحت 
البنك  اتبعه  الذي  النسبية  األهمية  نهج  على  بالبناء 
المصلحة  أصحاب  حدد  حيث  الماضي.  العام  في 

3.3 الموضوعات الجوهرية

عملية تقييم األهمية النسبية
ثم  ومن  الرئيسية،  القطاعات  والخارجيين  الداخليين 

االستدامة. تأثيرها على  تحديد  تم 

النسبية  األهمية  نهج  على  العام  هذا  حافظنا 
التأثيرات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  المزدوجة 
بكل  المتعلقة  الداخلية  المخاطر  تحديد  تم  الخارجية. 
على  لتأثيره  المتبادلة  للعالقة  البنك  فهم  لتعزيز  أثر 
بينما  أعماله،  نجاح  أو  والمجتمع  والبيئة  األشخاص 
تم تحديد درجة األهمية النسبية وفًقا للتأثير الخارجي 
فقط. ُأستخدمت أداة تقييم أثر حافظة برنامج األمم 
وصحة  دقة  لزيادة  المالية  المبادرة   - للبيئة  المتحدة 
بحافظة  والمرتبط  للبنك  المباشر  غير  األثر  تقييم 

استثماراته.

هذا  محتوى  اإلسكندرية  بنك  في  المحّدث  النسبية  األهمية  تقييم  أغنى  لقد 
واالجتماعية  لبيئية  ا الحوكمة  مجال  في  جهوده  بإبقاء  للبنك  وسمح  اإلفصاح، 
العام  هذا  تقييم  حدد  لقد  األكبر.  تأثيره  مجاالت  مع  متماشية  الشركات  وحوكمة 
وأخرى  مختلفة  واجتماعية  بيئية  يا  قضا شملت  نسبية  أهمية  ذا  موضوًعا   ١٢
البيئية  ا ر  اآلثا من  كال  البيئية  الموضوعات  تشمل  حيث  الشركات  بحوكمة  تتعلق 

المباشرة. وغير  المباشرة 

واحدة  هي  للمنسوجات  النمط  طباعة  عملية 
إنشاء حقيبة حمل. هذه هي  إنتاج  من مراحل 

بها  أدلى  التي  رمضانية  أكياس  إنتاج  عملية 
القصير مجتمع  من  بجاويت  مشروع 

تصوير: أحمد هيمن
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تقييم األثر المباشر

الخطوات الُمتبعة لتحديد الموضوعات الجوهرية بدقة:

إجراء دراسة أساسية عن القطاع المصرفي، مع 
والسياق  المصري  السوق  االعتبار  في  األخذ 

الذي يعمل فيه بنك اإلسكندرية.

لمعايير 	  الرئيسية  القطاعي  التأثير  مجاالت  تحليل 
)CSA( و )SASB(

البيئية 	  الممارسات  ومبادرات  تصنيفات  تقييم 
واالجتماعية وحوكمة الشركات للبنك اآلخر.

تحليل رؤية مصر الحالية، والمناطق ذات االحتياجات 	 
العالية، والقطاعات ذات التأثير األعلى، ومبادرات 

االستدامة
أخذ مبادرات ومتطلبات البنك المركزي المصري 	 

بعين االعتبار

والسلبية  اإليجابية  اآلثار  بجميع  قائمة  وضع 
المتوقعة والحالية المتعلقة بـبنك اإلسكندرية 

تقييم عمليات البنك وعالقاته التجارية	 
البيئية 	  بالحوكمة  المتعلقة  األنشطة  وتنظيم  جمع 

واالجتماعية وحوكمة الشركات
تحليل العمليات الداخلية واالستراتيجيات واألهداف	 

تسجيل  نظام  وابتكار  التأثيرات  جميع  تقييم 
إلى  والسلبية،  اإليجابية  التأثيرات  أعلى  لتحديد 
المجاالت  بين  للتمييز  بداية  قيمة  تحديد  جانب 

ذات التأثير العالي

بشكل 	  والسلبي  اإليجابي  التأثير  مناطق  تصنيف 
منفصل في كل مجال تأثير

باحتمالية 	  يتعلق  فيما  التأثير  جوانب  تصنيف 
واستبيانات  مالحظات  وفرت  حيث   - الحدوث 
أصحاب المصلحة، واالمتثال، والمسائل القانونية، 
وتقييم المخاطر واإلطار التشغيلي للبنك، األساس 
الحتمال حدوث تأثير سلبي. في حين وفرت تعليقات 
والموظفين،  العمالء  واستبقاء  المصلحة،  أصحاب 
البيئية  بالحوكمة  المتعلقة  واألنشطة  والمبادرات 
واستراتيجية  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 
المسؤولية االجتماعية والتبرعات، األسس الحتمال 

التأثير اإليجابي.
بخطورة 	  يتعلق  فيما   12 الـ  التأثير  جوانب  تصنيف 

وفًقا  الخطورة  تحديد  تم  حيث   - الحدوث 
تصنيف  نظام  واستنباط  البنك،  لعمليات 

المبادرات لجميع  داخلي 

حيث  التأثيرات  إلى  اإليجابية  اآلثار  في  ينطبق"  "ال  التسجيل  مع  اآلثار  تشير    1
مخاطرها أو  للتأثير  السلبية  احتمال  أو  من شدة  فقط  يقلل  أن  إجراء  يمكن ألي 

2   تشير اآلثار مع التسجيل "ال ينطبق" السلبي، إلى أن أي مخاطر سلبية مرتبطة 
البنك حدود  خارج  تقع  أو  للحساب  جدا  إما صغيرة  باألثر هي 

اختبار جميع الموضوعات ذات األهمية ومقارنتها 
بمعلومات الخبراء ومتطلبات المبادرة العالمية 

للتقارير )GRI( لتحديد أولويات الموضوعات األكثر 
أهمية إلعداد التقارير.

لتصنيف 	  واالحتمالية  الشدة  تصنيفات  مضاعفة 
والسلبي  اإليجابي  التأثير 

تجميع التأثيرات التي تندرج تحت الفئات ذات 	 
الصلة لتوليد موضوعات جوهرية وفًقا لذلك

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة
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المحفظة تأثير  تقييم 

تحديد نطاق أنشطة البنك وتحديد القطاعات 
السلبية الرئيسية

تحديد األنشطة التجارية الرئيسية	 
أخذ القروض كبيرة الحجم في الحسبان 	 
تحديد األسواق التي يتصدر فيها البنك	 
تحديد القطاعات السلبية الرئيسية التي قد يقدم 	 

فيها البنك حلواًل لألعمال

تحديد خرائط البنك وعالقتها باحتياجات مصر 
الوطنية والمحلية

المئوية 	  بالنسبة  البنك  تفصيل رسم خرائط 
)المستهلك والخاص، واألعمال  النشاط  حسب 

التجارية، والشركات، واالستثمار، وإدارة األصول، 
وغيرها( والتجارة 

تقييم حجم العمالء من كل شريحة	 
تقييم احتياجات البلد، مع اإلشارة إلى مجاالت 	 

التركيز الرئيسية الحالية في مصر واحتياجات 
السكان

تقييم كل ارتباطات التأثير وتحديد مجاالت التأثير 
الرئيسية

ُتجري األداة التقييم تلقائًيا من خالل توفير البيانات 
أعاله

ُتقّدم نظرة عامة شاملة عن التأثيرات اإليجابية 
والسلبية لكل نشاط تجاري، وُتدمج في التقييم 

الشامل لألهمية النسبية

يتكون ناتج األداة من نظرة عامة على توافق 	 
المحفظة مع احتياجات مصر 

يتم إبراز اآلثار السلبية واإليجابية الرئيسية فيما 	 
يتعلق باألنشطة القطاعية للمحفظة

يعتبر التقييم التالي أيًضا من العوامل المؤثرة في عملية 
وضع  تم   .2025-2022 للفترة  البنك  استراتيجية  إعداد 
المبادرة  توجيه  لوثيقة  وفًقا  واالستنتاجات  الدرجات 
المبادرات  إلى  اإلشارة  مع   )GRI( للتقارير  العالمية 
الحالية وأداة تقييم محفظة برنامج األمم المتحدة للبيئة 
لتوليد  الداخلية  المخاطر  المالية. تم تقييم  المبادرة   –
منظور مزدوج لألهمية النسبية، والنظر في الترابط بين 

التأثيرات المختلفة على بنك اإلسكندرية.

من  المستفيدات  إحدى 
فرصتي”  “حرفتي،  مشروع 

مائدة تخيط مفرش  وهي 
تصوير: أحمد هيمن
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والكهرباء الدفيئة  الغازات 

التأثير الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان
االقتصاد 

البيئة

التأثير الداخلي
ومخاطر التشغيل، 

مخاطر السمعة

وصف الموضوع

انبعاثات  فإن   ،)CDP( الكربون  عن  الكشف  مشروع  لمؤسسة  وفًقا 
محافظ المؤسسات المالية العالمية هي في المتوسط 700 مرة أكبر من 
انبعاثاتها المباشرة، وهو ما دفع بنك اإلسكندرية إلى البدء في التحقيق 
في تحديد األثر المناسب وتدابير التخفيف. كخطوة أولى، استفاد البنك 
 – للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  يقدمه  الذي  المحفظة  تقييم  أداة  من 
ومن  سلبية،  آثار  لها  التي  الرئيسية  األنشطة  لتحديد  المالية  المبادرة 
األنشطة التي تخلف هذه اآلثار السلبية، على سبيل المثال ال الحصر: 

التنقل، والتحول نحو العمل الرقمي، واستهالك الكهرباء.
تسمح  التي  والطاقة  البيئة  لسياسة  المجموعة  قواعد  البنك  يطبق 
أكثر استدامة  بمناهج مختلفة إلدارة هذه اآلثار، وسيتحول إلى عملية 
على أمل الوصول إلى استخدام مزيج من لطاقة المتجددة بنسبة %30 

بحلول عام 2030.

اإليجابي  التأثير  من  جزًءا  المتجددة  الطاقة  قروض  اعتبار  تم  وقد  هذا 
لبنك اإلسكندرية.

لتقييم   ا
العام

٢٠
موضوع جوهري )بناًء على مجموع 

التأثيرات(

اإلدارة البيئية،

اإلقراض واالستثمار المسؤول 
والهادف، 

تنمية األعمال التجارية الزراعية 
المستدامة

الشدة    4
 النطاق 

٢ والمقياس   
5اإلحتمالية   5 اإلحتمالية    

لنتيجة   ٢٠ ١٠ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

تقييم األثر
والنفايات الموارد 

التأثير الخارجي
األشخاص: العامة

البيئة

التأثير الداخلي
المخاطر التشغيلية

ثير لتأ النقاطا ثيرمجموع  لتأ النقاطا مجموع 

وصف الموضوع

مع تحول بنك اإلسكندرية إلى بنك رقمي بالكامل، من المتوقع تغيير 
استهالك المواد وكمية النفايات. حالًيا، من المتوقع أن ينخفض استهالك 
المواد العضوية - مثل الورق والحبر - وأن تزداد المعدات اإللكترونية في 
النفايات اإللكترونية على مواد سامة يمكن أن تلحق  المقابل. تحتوي 
الضرر بالبيئة وصحة اإلنسان.،كما تولد المواد العضوية في مرحلة نهاية 
أيًضا. يتم حالًيا  الحراري  الغازات المسببة لالحتباس  عمرها االفتراضي 
تحليل المعالجة المناسبة وتقليل استهالك كل من اإللكترونيات والمواد 
المكتبية، بهدف تحقيق مفهوم الدائرية تماشًيا مع إرشادات وتوجيهات 

مجموعة إنتيسا سان باولو.

لتقييم   ا
العام

٢٠
موضوع جوهري )على أساس 

مجموع التأثيرات(

اإلدارة البيئية،

اإلقراض واالستثمار المسؤول 
والهادف

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    4
 النطاق 

٢ والمقياس   
3اإلحتمالية   5 اإلحتمالية    

لنتيجة   ٢٠ 6ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
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الصحي والصرف  المياه 

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

البيئة

األثر الداخلي
المخاطر التشغيلية

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

البنك للمياه ومخلفاته من مياه الصرف هي ضمن  مع أن استهالك 
الحدود الدنيا مقارنة بغيره من األنشطة والقطاعات، إال أن هذا ال يمنع 
البنك من تقليل االستهالك وتحسين العمليات ألن مصر تعاني بالفعل 
من إجهاد مائي وتواجه نقًصا متزايًدا في المياه. يعمل بنك اإلسكندرية 
حالًيا على تحديد نطاق الحلول لتأثيره غير المباشر على توافر المياه من 

خالل محفظة اإلقراض الخاصة به.

من  واالستفادة  التوعية  جلسات  مثل  مبادرات  في  النظر  يجري  كما 
القروض المتعلقة بكفاءة استخدام المياه.

لتقييم   ا
العام

١٠
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

اإلدارة البيئية،

اإلقراض واالستثمار المسؤول 
والهادف

تقييم األثر
المجتمعية والعالقات  اإلنسان  حقوق 

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان

األثر الداخلي
مخاطر االمتثال، 
ومخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

إن االستثمار واإلقراض و التجزئة المصرفية وسلسلة التوريد والعمليات 
اليومية كلها معرضة لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان، وفي وقت يعتبر 
فيه التمييز، وعمالة األطفال، والعمل القسري من أبرز اآلثار المطروحة، 
إال أنه يجب مراعاة قضايا أخرى مثل التنسيب القسري أو عدم دفع الحد 
األدنى لألجور عند التعامل مع الموردين أو االستثمار في مشاريع معينة 
أو تقديم القروض، وهنا يأتي دور بنك اإلسكندرية في ضمان التقييم 
المناسب لتقليل وتخفيف أي آثار متوقعة. تم تقييم أدوات التخفيف 
مثل تقييم المخاطر وتقييم الموردين ووضع إطار العمل لتحديد احتمالية 
والمبادرات  االجتماعية  المسؤولية  تظهر  المخاطر.  هذه  مثل  حدوث 
الداخلية التي يطلقها البنك إيمانه الراسخ بضرورة االمتثال لمبادئ حقوق 

اإلنسان، والوعي، واالحترام، والحماية.

لتقييم   ا
العام

١6
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

المؤسسة،  النزاهة في سلوك 
المسؤول  واالستثمار  واإلقراض 

والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    ٢
 النطاق 

١ والمقياس   
٢اإلحتمالية   5 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١٠ ٢ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    5
 النطاق 

4 والمقياس   
4اإلحتمالية   ٢ اإلحتمالية    

لنتيجة   ١٠ ١6ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

36

البيانات وأمن  العميل  خصوصية 

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام 

المخاطر التشغيلية
مخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

وفًقا لتقرير حول تكلفة اختراق البيانات لعام 2021، يتكبد القطاع المالي 
في المتوسط 5.72 مليون دوالر عن كل حادثة اختراق بيانات. انطالًقأ مما 
سبق، ينفذ بنك اإلسكندرية عملية ضخمة للحفاظ على األمن السيبراني 
والخصوصية مستفيًدا من التكيف اليومي مع المخاطر الجديدة والناشئة. 

توفير خصوصية  الدولية في صميم  والمعايير  األطر  أحدث  اتباع  يعد 
لألمن  جديدة  بروتوكوالت  بفرض  مصحوًبا  البيانات،  وأمن  العمالء 

السيبراني وبناء القدرات.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

إدارة البيانات واألمن السيبراني

تقييم األثر
والسالمة الصحة 

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان
االقتصاد

البيئة

األثر الداخلي
المخاطر التشغيلية

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

تماشيًا مع قواعد أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية في شبكة البنوك 
الفرعية الدولية التابع للمجموعة األم، يتحقق بنك اإلسكندرية من اتباع 
التدريب  إلى جانب  المناسبة باستمرار،  بروتوكوالت الصحة والسالمة 
الموردين  بإلغاء  البنك  القدرات. وفي هذا اإلطار، يقوم  السنوي وبناء 
الذين يمثلون خطًرا على هذه البروتوكالت من سلسلة القيمة الخاصة 

بهم، ويقّيم حالًيا قروضهم ومحافظهم االستثمارية.

تم خالل التقييم النظر في المبادرات الداخلية والخارجية المتعلقة ببناء 
قدرات المجتمع والموظفين ومبادرات المسؤولية االجتماعية والتبرعات.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

الرفاهية والصحة والسالمة 
واإلقراض واالستثمار المسؤول 

والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    5
 النطاق 

- والمقياس   
-اإلحتمالية   3 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١5 ال ينطبقا لنتيجة   ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    5
 النطاق 

٢ والمقياس   
3اإلحتمالية   3 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١5 6ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

https://www.ibm.com/downloads/cas/OJDVQGRY
https://www.ibm.com/downloads/cas/OJDVQGRY


اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع
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الفساد والرشوة وغسيل األموال

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

ُيعرف الفساد والرشوة وغسيل األموال بأنها ممارسات تحض على 
مخالفة القانون، وتضعف المؤسسات والبنى المالية مما يؤدي إلى 
زيادة زعزعة استقرار االقتصاد الكلي. ولمنع وقوع مثل هذه األنشطة 
المخالفة، يطبق بنك اإلسكندرية أساليب التحقق المناسبة، وقنوات 

اإلبالغ، والتدريب المستمر.

لتقييم   ا
العام

١٢
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

النزاهة في سلوك المؤسسة

تقييم األثر
بالمنافسة  المنافي  السلوك 

ثير لتأ ا

األثر الخارجي
االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام، 
ومخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

الرفاه  القطاع المصرفي دوًرا محورًيا لضمان  المنافسة في  تلعب 
االجتماعي، ونظًرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالعمليات المصرفية، ال 
بد من ضمان استقرار القطاع. انطالًقا مما سبق، طبق البنك سياسة 
صارمة وبرامج تدريب تخص السلوك المنافي بالمنافسة، وذلك درًءا 
ألية مخاطر داخلية، مع ضمان إدخال منتجات وحلول جديدة ومبتكرة 

لزيادة قاعدة العمالء وحضور البنك في السوق.

لتقييم   ا
العام

8
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

النزاهة في سلوك المؤسسة

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    4
 النطاق 

- والمقياس   
-اإلحتمالية   3 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١٢ ال ينطبقا لنتيجة   ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    4
 النطاق 

- والمقياس   
-اإلحتمالية   ٢ اإلحتمالية    
لنتيجة   8 ال ينطبقا لنتيجة   ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع
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والشمول والتنوع  الموظفين  مشاركة 

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

أرباب العمل المزيد من  الحالية أن األجيال الجديدة تتوقع من  الدراسات  تظهر 
الشمول، والمشاركة، وأنشطة الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.، 
وتتدرج توقعاتهم من مرونة العمل وصوأًل إلى رؤية التأثير اإليجابي للمنظمة 
على المجتمع، والتواصل المنتظم، واألجر العادل، والتنوع والتعليم المناسب 
والتقدم الوظيفي. يؤدي االفتقار إلى اإلجراءات السريعة والتراخي في مقاربة هذه 
التوقعات إلى استياء الموظفين وارتفاع معدل انفكاكهم عن العمل، مما يتسبب 
العمالء. من هنا، وبهدف  التشغيل والحفاظ على  في مشكالت محتملة في 
ضمان رفاهيتهم ورضاهم، حرص بنك االسكندرية على إشراك موظفيه في 
عدد ال يحصى من المبادرات واألنشطة والتدريب على مر السنين بهدف ضمان 
الرفاهية والرضا. يدرك البنك التغيرات والتحوالت الحالية في السوق العالمية 
ويعمل باستمرار على تطوير مناهج جديدة للحفاظ على سمعته وتأثيره على 
موظفيه. إضافة لما سبق، ينكب البنك حالًيا على إيجاد وتحليل أفضل طريقة 

للمضي قدًما في زيادة المساواة بين الجنسين وضمان التنوع المناسب.

لتقييم   ا
العام

١٢
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

استبقاء الموظفين وتعزيزهم 
وتنوعهم وإدماجهم

تقييم األثر
إدارة مخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان
االقتصاد 

البيئة

األثر الداخلي
المخاطر التشغيلية 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

الحوكمة  تخص  جديدة  ومسؤوليات  أدواًرا  اإلسكندرية  بنك  أدرج 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات إلى الهيكل التنظيمي بشأن 
إدارة مخاطر المؤسسة )ERM(. يأتي هذا في إطار جهوده المبذولة 
لتقييم جميع مخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
بالعمليات واإلقراض بهدف ضمان عدم حدوث  المتعلقة   )ESG(
البيئية  الحوكمة  مخاطر  إدارة  تشمل  خارجية.  أو  داخلية  آثار سلبية 
ومخاطر  المادية  المخاطر  تقييم  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
البيئية واالجتماعية  إلى جنب مع األضرار  البنك جنًبا  االنتقال على 
واالقتصادية التي تلحق بالسكان والبيئة المحيطة. يمكن أن يؤدي 
البنك  ارتباط  إلى  المثال  السليم لألنشطة على سبيل  التقييم غير 
بانتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلضرار بالبيئة من خالل االستثمار في 

القطاعات عالية التأثير.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على 

تجميع التأثيرات(

الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    3
 النطاق 

3 والمقياس   
٢اإلحتمالية   4 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١٢ 6ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    5
 النطاق 

- والمقياس   
-اإلحتمالية   3 اإلحتمالية    

لنتيجة   ١5 ال ينطبقا لنتيجة   ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع
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الرقمنة

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد
البيئة

األثر الداخلي
المخاطر التشغيلية 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

المصرفي  القطاع  تطور  في سياق  االسكندرية  بنك  يتطور 
ليصبح. إذ يمكن للعمالء حالًيا الوصول إلى األنشطة المالية 
وإجرائها من أي مكان وفي أي وقت يشاؤون مما يؤدي إلى 
المالية وارتفاع الطلب على حلول جديدة. ال  زيادة األنشطة 
المناسب  التقييم  السريع دون  التحول  يمكن أن يحدث هذا 
ُمحكمة،  سيبراني  وأمن  خصوصية  خطة  ووجود  للمخاطر، 
ودراسة السوق، وخيارات الوصول الصحيحة والشاملة. يضمن 
البنك أن جميع الخدمات الرقمية الجديدة مدروسة جيًدا وتراعي 
إلى  العمالء، كما أن األنظمة المستقبلية للتحول  احتياجات 

العملية الرقمية لتقليل اآلثار البيئية هي قيد الدراسة.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

الرقمنة والوصول الميّسر

تقييم األثر
الوصول وتيسير  المالي  الشمول 

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد

األثر الداخلي
 مخاطر االلتزام، 
ومخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

تركز مصر على الشمول المالي لألقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة،  
والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمشاريع  والحلول  الخدمات  وتقديم 

والمتوسطة لالرتقاء باالقتصاد العام والرفاهية االجتماعية. 

يعمل البنك بنشاط على تقديم الخدمات والمنتجات والتدريب بما 
يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والتوجه الوطني العام.

وتجدر اإلشارة إلى أن اآلثار السلبية غير المباشرة على الشمول المالي 
وإتاحة الوصول الميّسر يمكن أن تنجم عن االستثمار في الشركات 

المتوسطة والكبيرة الحجم أو إقراضها.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على 

تجميع التأثيرات(

الشمول المالي ومحو األمية 
المالية

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    ٢
 النطاق 

3 والمقياس   
5اإلحتمالية   ١ اإلحتمالية    
لنتيجة   ٢ ١5ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    3
 النطاق 

5 والمقياس   
3اإلحتمالية   ١ اإلحتمالية    
لنتيجة   3 ١5ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

4٠

وتمكينه المجتمع  تنمية 

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر السمعة 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

تنمية  المالية  المبادرة   – للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  حدد 
المجتمع وتمكينه على أنهما مجال تأثير رئيسي للبنوك. يرتبط 
إلى  أو دمجها وتيسير الوصول السهل  المجتمعات  تهميش 
وأنشطة  المقدمة  المنتجات  بطبيعة  المصرفية  الخدمات 

المسؤولية االجتماعية للشركات والتبرعات.

يقدم البنك حالًيا العديد من مبادرات المسؤولية االجتماعية 
السنوية التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتمكين المجتمعات 
المهمشة والنساء والقطاعات المعرضة للخطر. يهدف البنك 
إلى تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي ودمج الفئات 

في المجتمع.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

تنمية المجتمع وتمكينه

تقييم األثر
 فروع مؤهلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتجربة العمالء

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان
االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام 
مخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

العروض  للتهميش واالستبعاد من  اإلعاقة  يتعرض األشخاص ذوي 
والمنتجات المالية األساسية، وانطالًقا من مسؤوليته في تغيير هذا 
الواقع، يطور بنك اإلسكندرية البنية التحتية لخدمات التجزئة المصرفية 
والفروع بما يضمن وصواًل ميّسًرا ومناسًبا لألشخاص ذوي اإلعاقة، جنًبا 
إلى جنب مع إطالقه مبادرات اإلدماج وإقامة دورات التدريب السنوية 
العمالء وتوفير  الخاصة بذوي اإلعاقة. إن ضمان استبقاء  المستمرة 
تجربة مميزة لهم ال يسمح باستدامة البنك وحسب، بل ويضمن أيًضا 
الحفاظ على كرامة المستهلك وحقوقه، وكوسيلة لتحقيق ذلك، يقدم 
البنك حوافز مستمرة وحلواًل لبناء القدرات وإدماج العمالء في أنشطة 

المسؤولية االجتماعية.

يعمل بنك اإلسكندرية على العديد من المستويات لضمان رضا جميع 
العمالء، وينفذ تحديثات مستمرة للتجربة المصرفية وتدريبات منتظمة 

ويطبق األنظمة المناسبة إلدارة الشكاوى.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على 

تجميع التأثيرات(

جودة الخدمة وتجربة العمالء

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    -
 النطاق 

3 والمقياس   
5اإلحتمالية   - اإلحتمالية    

ال ينطبق لنتيجة   ١5ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    3
 النطاق 

3 والمقياس   
5اإلحتمالية   ٢ اإلحتمالية    
لنتيجة   6 ١5ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

4١

الغذاء

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األثر الداخلي
مخاطر السمعة 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

المقصود بالغذاء هو إمكانية وصول السكان إلى طعام كاف 
وآمن ومغذي. كان التركيز على حلول الزراعة واألعمال التجارية 
الزراعية في طليعة أنشطة اإلقراض الخاصة بـبنك اإلسكندرية. 
تبلغ قروض بنك االسكندرية لألعمال الزراعية %18 من محفظة 

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

لتقييم   ا
العام

١5
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

التنمية الزراعية المستدامة

تقييم األثر
التنقل إمكانية 

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األشخاص: حقوق اإلنسان
االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

ومستدامة  وفعالة  آمنة  تحتية  وبنية  أنظمة  توفير  كان 
استراتيجية  طليعة  في  والنقل  للتنقل  معقولة  وبأسعار 
مصر. ُيظهر تقييم أعمال بنك اإلسكندرية إضافات طفيفة 
السيارات،  العروض وقروض  النقل من خالل  إلى قطاع 
مع وجود دراسات إضافية حول اآلثار اإليجابية والسلبية 

األخرى قيد التنفيذ.

لتقييم   ا
العام

6
موضوع جوهري )بناًء على 

تجميع التأثيرات(

المسؤول  واالستثمار  اإلقراض 
والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    -
 النطاق 

3 والمقياس   
5اإلحتمالية   - اإلحتمالية    

ال ينطبق لنتيجة   ١5ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

الشدة    ١
 النطاق 

٢ والمقياس   
3اإلحتمالية   3 اإلحتمالية    
لنتيجة   3 6ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

4٢

اإلسكان

األثر

األثر الخارجي
األشخاص: العامة

األثر الداخلي
مخاطر السمعة 

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

إن توفير مساكن ميسورة التكلفة وتوفير الوسائل الضرورية 
لضمان سالمة  أساسي  مطلب  هو  ذلك  لتحقيق  للسكان 
السكان والحفاظ على حقوقهم اإلنسانية وكرامتهم. انطالًقا 
للعمالء  إقراض  اإلسكندرية عروض  بنك  يقدم  مما سبق، 

لشراء منزل.

لتقييم   ا
العام

8
موضوع جوهري )بناًء على تجميع 

التأثيرات(

اإلقراض واالستثمار المسؤول 
والهادف

تقييم األثر
التوظيف

األثر

األثر الخارجي
ألشخاص: العامة

االقتصاد

األثر الداخلي
مخاطر االلتزام 
مخاطر السمعة

النقاط مجموع 

وصف الموضوع

العمل  فرص  توفير  بين  تالزًما  المصرفي  القطاع  يظهر 
والمشاريع  المصرفية،  التجزئة  قروض  وتعد  والعروض. 
الصغيرة والمتوسطة، وقروض الشركات، واالستثمارات 

وبناء القدرات، أدوات تسهل ذلك. 

وهو ما تعكسه األنشطة الحالية لبنك االسكندرية وتوزع 
محفظته.

موضوع جوهري )بناًء على 
تجميع التأثيرات(

مسؤول وهادف اإلقراض 
واالستثمار

لتقييم   ا
العام

١٢

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

الشدة    -
 النطاق 

4 والمقياس   
٢اإلحتمالية   - اإلحتمالية    

ال ينطبق لنتيجة   8ا لنتيجة    ا

السلبي اإليجابيالتأثير  التأثير 

5 الشدة، االحتمالية والنطاق والمقياس من أصل 
٢5 النتيجة من أصل 

 النطاق 
4 والمقياس   
3 اإلحتمالية    

١٢ لنتيجة    ا

اإليجابي التأثير 

الشدة    -

اإلحتمالية   -
ال ينطبق لنتيجة   ا

السلبي التأثير 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
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الموضوعات الجوهرية لعام ٢٠٢١ لبنك اإلسكندرية

البيئية اإلدارة 
والمستدامة  الخضراء  العمليات  على  التركيز 
بعمليات  المتعلقة  اآلثار  جميع  تخفف  التي 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  ذلك:  في  بما  البنك، 
ومياه  والمياه  والنفايات  والمواد  والكهرباء 

الصحي. الصرف 

التقييم العام

٢٠
التقييم العام

التقييم العام١5

١٢

التقييم العام

١٠

واالستثمار  اإلقراض 
والهادف المسؤول 

لمبادرات  االستدامة  فوائد  تحقيق  ضمان 
كبير  بشكل  التركيز  مع  واالستثمار،  اإلقراض 
االقتصادي  والتقدم  األعمال  تأثير  تحليل  على 
يتمثل  مزدوج  هدف  البنك  ولدى  االستراتيجي. 
تحديات  معالجة  مع  السلبية  اآلثار  منع  في 
البنك  أولويات  خالل  من  الكبيرة  االستدامة 

اإلستراتيجية. االستثمار  وقرارات 

وتعزيزهم  الموظفين  استبقاء 
التنوع  على  والحفاظ  وإدماجهم 

والحفاظ  وإدماجهم  الموظفين  مشاركة  ضمان 
على التنوع للوصول إلى بيئة عمل مستدامة يمكن 

للموظفين النمو والتطور فيها.

المؤسسة النزاهة في سلوك 
توفير إطار تقييم مناسب لجميع األنشطة المتعلقة 
بسلوك المؤسسة، ومكافحة غسل األموال والفساد 
واالحتكار لضمان عملية شفافة وسليمة،  والرشوة 

وتالفي أي سلوك غير قانوني.

والرفاهية والسالمة  الصحة 
مراعاة رفاهية وصحة وسالمة 

الموظفين وعامة السكان في العمليات 
الجارية وتقديم حلول آمنة. 

المالي والتثقيف  المالي  الشمول 
الوصول  وإمكانية  المالي  الشمول  على  التركيز 
واالقتصادية  االجتماعية  الرفاهية  زيادة  بهدف 

ومنصفة. شاملة  بطريقة 

المخاطر وإدارة  الرشيدة  الحوكمة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مخاطر  إدارة  ضمان 
جميع  مراعاة  مع  العمليات  جميع  في  والمؤسسية 
التأثيرات المتعلقة بالحوكمة لضمان تجربة مصرفية 

قوية ومرنة.

الوصول وإمكانية  الرقمنة 
يقدم البنك الرقمنة وأحدث الخدمات. يتم النظر في 
العمالء  إرضاء  إلى  يؤدي  مما  شامل،  منتج  عرض 

بشكل مناسب وإدارة قوية للشكاوى.

السيبراني البيانات واألمن  إدارة 
أي  من  البيانات  وأمن  العميل  خصوصية  تخفف 
قدرات  بناء  وتضمن  خارجية،  أو  داخلية  مخاطر 

لموظفين. ا

وتمكينه المجتمع  تنمية 
القيام بمبادرات مجتمعية تهدف إلى تمكين المجتمعات 
التمكين  وضمان  والمهمشين،  للخطر  المعرضة 

المناسب للمجتمع.

العمالء وتجربة  الخدمة  جودة 
جميع  في  العمالء  وتميز  البنك  صورة  على  الحفاظ 
أنشطة وقنوات التشغيل. تسهيل الوصول إلى الفروع 
للعمالء واإلدارة، وذلك  المناسبة  والرعاية  والتدريب 
بهدف إشراك الجميع وتوفير أفضل تجربة للعمالء بما 

يتماشى مع مبادرات البنك المركزي المصري.

زراعية مستدامة تنمية 
التوافق مع البنك المركزي المصري والتركيز الوطني 
الزراعية، مع ميزة إضافية تتمثل  على قطاع األعمال 

في توفير حلول أعمال مستدامة. 
GRI 3-2

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
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المدمجة الموضوعات        

الموضوع ١ 
اإلقراض المسؤول والهادف

الموضوع ٢
االستثمار المستدام

الموضوع الجديد
 اإلقراض واالستثمار 

المسؤول والهادف

الجوهرية الموضوعات  في  تغييرات 
يتيح نهج تحديد األهمية النسبية الجديد والقائم على التأثير قدرة التمييز بين الموضوعات السابقة والحالية المتعلقة 
باألهمية النسبية. ومع أن معظم الموضوعات الجوهرية بقيت كما هي، إال أنه قد جرى دمج بعضها أو ازالة البعض 

االخر تماًما بسبب افتقارها إلى التأثير الكبير على البيئة والمجتمع ككل.

المحذوفة الموضوعات 

أداء األعمال والتواجد في 
السوق

السبب 
نظًرا ألن المبادرة العالمية للتقارير )GRI( تنتهج األهمية النسبية بطريقة 
أن هذا  بنك اإلسكندرية  اعتبر  الخارجي، فقد  التأثير  تركز على  موضوعية 
االستدامة  تقرير  سيلقي  فصاعًدا،  اآلن  من  جوهرًيا.  يعد  لم  الموضوع 
الضوء على جميع األنشطة التي لها تأثير إيجابي أو سلبي أو كليهما على 
أداء  أن  من  الرغم  على  واالقتصاد.  اإلنسان  وحقوق  واألشخاص  البيئة 
األعمال والتواجد في السوق لهما تأثير على جميع هذه الجوانب، فقد تم 
تناولها في التقارير السابقة مع الريادة والتواجد في السوق، مع استعراض 
العام،  التشغيل والسمعة واالمتثال. هذا  الداخلية مثل مخاطر  التأثيرات 
توفر جميع الموضوعات الجوهرية نظرة ثاقبة حول تأثير االستدامة على 
أداء البنك، ومع ذلك، لن يكون هذا عنصًرا رئيسًيا في التقرير بعد اآلن. 
لمزيد من المعلومات حول األداء المالي لبنك اإلسكندرية، يرجى مراجعة 

تقارير القوائم المالية على الموقع اإللكتروني.

تغييرها تم  التي  الموضوعات     

الموضوع القديم 3
األعمال التجارية الزراعية 

الموضوع الجديد 
 تنمية األعمال التجارية 

الزراعية المستدامة

الموضوع القديم 4
الرفاهية والصحة والسالمة 

الموضوع الجديد 
الصحة والسالمة والرفاهية

 

السبب 
يتم  ما  غالًبا  التي  وتلك  البنك،  لتأثيرات  الخارجية  النواحي  تقييم  يندرج 
التغاضي عنها، ضمن محفظته للقروض واالستثمار. وباعتبار أن األعمال 
التجارية الزراعية، واالستثمار، واإلقراض، كلها مرتبطة بتأثيرات خارجية غير 

مباشرة، لذا تم دمجها كموضوع جوهري واحد.

السبب 
لقد توسع تعريف الموضوع من مجرد التركيز على المواءمة 
مع أولويات الدولة وجدول أعمالها لتعزيز القطاع االقتصادي 
من خالل تمويل األعمال التجارية الزراعية، ليشمل قروض 
أكبر  تأثير  إلى  الطاقة، مما يؤدي  المتجددة وكفاءة  الطاقة 

وأكثر استدامة على هذا القطاع.

السبب 
الموضوعات  التوافق مع  للحفاظ على  العنوان  تعديل  تم 

الجوهرية للشركة األم.

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف
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بجاويت  من  المستفيدات 
الحرفة  إلتقان  بدقة  يعملون 

تصوير: احمد هيمن
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4.١ الحوكمة الرشيدة وإدارة 
المخاطر

الحوكمة

وتنفيذيين،  رقابيين،  أعضاء  من  المنتدى  يتألف 
وتسليم  بإعداد  يكلفون  والذين  العليا،  اإلدارة  من 
الصلة  ذات  الداخلية  الحوكمة  هيئات  إلى  التقارير 
نائب  ُيكّلف  كما  والبنك.  المجموعة  مستوى  على 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بإدارة  التنفيذي  الرئيس 

المنتدى. في  الشركات  وحوكمة 

منهج  تحديد  إليها  حوكمة معهود  هيئة  أعلى  بصفته 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  يخص  فيما  البنك 
األداء  مؤشرات  المنتدى  يضع  الشركات،  وحوكمة 
الرئيسية ويقيم التقدم المحرز على صعيد استراتيجية 
الشركات.  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
جميع  تحت  والمطلوبة  الكافية  بالموارد  البنك  د  ُيزوَّ
الظروف، وذلك لضمان سالسة تطبيق االستراتيجية 
الوعي  ونشر  الجديدة  والمشاريع  المبادرات  وتنفيذ 

الشركات. وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالحوكمة 

التالية: األعضاء  المنتدى  يضم 

وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  •  مدير 
التنفيذي الرئيس  ونائب  الشركات 

التنفيذية اللجنة  أعضاء   •
الدعم العقارات و خدمات  إدارة األمن و  • رئيس 

والتنظيم البشرية  الموارد  إدارة  رئيس   •
والتنمية  االجتماعية  المسؤولية  مكتب  •  رئيس 

لمستدامة ا
المخاطر إدارة  رئيس   •

وضمان  التركيز  زيادة  بهدف  الفرعية  األقسام  ُأنشئت 
البيئية  الحوكمة  جوانب  لجميع  الكاملة  التغطية 
إدارة  ذلك  في  بما  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
البيئية  الحوكمة  ألساليب  الفعال  والتطبيق  المخاطر، 
داخل  األنشطة  وتنوع  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 
والعروض  المنتجات  تقديم  إلى  باإلضافة  البنك، 

بكفاءة. للعمالء  المستهدفة 

نظرا لالهتمام المتزايد والمتطلبات المستمرة من شركتنا األم للتركيز على تطبيق 
وعمليات  نموذج  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  معايير 
إدارة األعمال بالبنك، أنشأ بنك اإلسكندرية منتدى الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات.

البيئية  الحوكمة  معايير  لدمج  مخصصة  أعمال  كمجموعة  المنتدى  يعمل 
اإلسكندرية وهو مفوض من  بنك  نموذج  الشركات في  وحوكمة  واالجتماعية 
يتعلق بمسائل  الوفاء بمسؤولياته فيما  البنك في  لدعم  التنفيذية  اللجنة  قبل 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

منتدى الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

اإلقراض المسؤول والتمويل التنوع والشمول "منتدى فرعي"
المستدام "منتدى فرعي"

إدارة العمليات المستدامة 
"منتدى فرعي"

منتدى الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

وإدارة  وفعال  حوكمة قوي  تأسيس هيكل  إن 
واستمرارية  نجاح  من  يعزز  األمثل  بالشكل  المخاطر 
الحوكمة  تتضمن  الطويل.  المدى  على  البنك  أعمال 

واإلجراءات  واآلليات،  الترتيبات،  المخاطر  وإدارة 
الداخلية،  الضوابط  وضع  ذلك  في  بما  المناسبة 
القرار،  التخاذ  محدد  نهج  واتباع  التقارير،  وإعداد 

األهداف  وتحقيق  األداء،  مقاييس  ومراقبة 
االستراتيجية.
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يضع  كما  الرائدة،  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  على  اإلسكندرية  بنك  يحرص 
تعليمات صارمة لتكون إدارة المخاطر متوافقة مع االستراتيجية الداخلية للبنك 
مبادئ  على  المخاطر  إدارة  تعتمد  المنظمة.  مستويات  مختلف  عبر  ومنّسقة 
التهديدات  عن  المبكر  الكشف  لضمان  واضحة  وإجراءات  وسياسات  ومعايير 
الوقت  وفي  فعالة  استجابات  وتطوير  المنظمة  لتحصين  المخاطر  وتقليل 

المناسب.

إدارة المخاطر
ونظًرا للتداعيات التي خلفها الوباء على مشهد المخاطر المتغير 
واستجابتنا لها، وتماشًيا مع التوجه االستراتيجي السريع للبنك 
إعادة تصميم بعض  بنك اإلسكندرية  الرقمنة، يستهدف  نحو 
لقد  العمالء.  رضا  وزيادة  الكفاءة  لتعزيز  العمل  سير  عمليات 
نجح البنك خالل عام 2021 في تحقيق األهداف الجديدة لسير 
إلى  باإلضافة  المصرفية  التجزئة  بقطاع  يتعلق  فيما  العمل 
اإلطار،  هذا  وفي  الصغيرة.  للمشروعات  شاملة  عملية  وضع 
يتطلع البنك للوصول إلى عملية رقمية لصنع القرار تتماشى 
مع استراتيجية نمو األعمال وبنسب دّقة عالية، وتتيح تخفيف 

أكبر. بكفاءة  الموارد  واستخدام  التشغيلية  المخاطر 

أحمد مجدي
المخاطر رئيس 

‘‘

‘‘
متصدرا  المخاطر  إلدارة  المستمر  التحسين  ظل 
األولويات اإلستراتيجية في بنك اإلسكندرية خالل 
عام 2021. نجح بنك اإلسكندرية في تعزيز العمليات 
واألدوات واألنشطة القائمة إلدارة المخاطر، وخاصة 
تهدف  واضحة  لتوجيهات  العليا  اإلدارة  تحديد  مع 
إدارة  وآليات  وأدوات  لقدرات  المستمر  التعزيز  إلى 
المخاطر. وفي أعقاب تحول تركيز البنك نحو اإلدارة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  واستراتيجية  الفعالة 
أدواًرا  المال  رأس  إدارة  أدخلت وحدة  والمؤسسية، 
الحوكمة  بالحوكمة  المتعلقة  جديدة  ومسؤوليات 
ضمن  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 

المؤسسة إضافة  التنظيمي إلدارة مخاطر  الهيكل 
المخاطر  نسبة  وإطار  االئتمانية  االستراتيجية  إلى 
إلى العوائد أيًضا. مّثل تعزيز التنمية المتوازنة التي 
تتيح إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو االستثمار 
المستدام جزًءا ال يتجزأ من تحول البنك الذي أفضى 
إلى وضع سياسة إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المتعلقة بعمليات اإلقراض. تحدد هذه 
السياسة اإلرشادات والمخططات اإلستراتيجية بناًء 
والنهج  باولو  سان  إنتيسا  مجموعة  إرشادات  على 
األخالقي لبنك اإلسكندرية والمسؤولية االجتماعية 
بقواعد  البنك  التزام  إلى  باإلضافة  للمؤسسة، 

بالمجموعة،  الخاصة  والطاقة  البيئة  سياسة 
وكذلك بالتوافق مع المبادئ التوجيهية للبنك 

المركزي المصري للتمويل المستدام.

الحوكمة
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البيئية  المخاطر  تقييم  عملية  تلخيص  يمكن 
اإلقراض  لعمليات  الشركات  واالجتماعية وحوكمة 

التالي: النحو  على 

عند استالم طلب إقراض العميل، يتعين على العميل 	 
المثال،  سبيل  )على  الوثائق  من  مجموعة  استيفاء 
السلطات  من  الصلة  ذات  الموافقات   / التصاريح 
البيئة  شئون  وكالة  ترخيص  ذلك  في  بما  الحكومية 
البيئية  والسالمة  الصحة  وتراخيص  المصرية، 
وسياسة  واالجتماعية،  البيئية  والسياسة  الممنوحة، 
إلى  وما  والسالمة  الحريق  وخطة  البشرية،  الموارد 
المخصصة  االستبيانات  ملء  إلى  باإلضافة  ذلك(، 
لتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

السمعة. مخاطر  وتقييم 

الوثائق 	  بالبنك  المؤسسية  المخاطر  إدارة  تقيم  ثم 
المقدمة،  المعلومات  وتراجع  بالسداد،  الخاصة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  تقييم  تقارير  وتنشئ 

الشركات. وحوكمة 

االئتمانية 	  الحالة  االئتمان  إدارة ضمان  تعد  بعد ذلك، 
قبل  عليها  للموافقة  االئتمان  لجنة  إلى  لتقديمها 

المعاملة. تنفيذ 

بشكل  المخاطر  إدارة  تعمل  نفسه،  الوقت  وفي 
التحليل االئتماني ومكتب المسؤولية  إدارة  وثيق مع 
التي  الحاالت  االجتماعية والتنمية المستدامة لتحديد 
الحوكمة  عملية  تأثيرات  تحليل  نتائج  عليها  تنطبق 
مبادئ  ومعايير  والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية 
خط الستواء، وحافظة برنامج األمم المتحدة للبيئة – 
والتخفيفات  اإلجراءات  اتخاذ  المالية لضمان  المبادرة 

المالئمة. الضرورية 

جميع  في  الديناميكية  المخاطر  ثقافة  البنك  يتبنى 
يقرب  ما  تدريب  تم  حيث  المؤسسة،  مستويات 
إدارة  على  اإلسكندرية  بنك  موظفي  من   %20 من 
الجديدة  األطر  على  التدريب  ذلك  في  بما  المخاطر 
مثل مجابهة المخاطر التشغيلية. يبذل ادارة التفتيش 
الصدد  الجهود في هذا  الكثير من   )Internal Audit(
حيث خضع موظفو الفرع إلى تدريبات أسبوعية )تصل 
إلى 30 جلسة تدريبية( تستهدف زيادة الوعي بالقضايا 
عالية المخاطر من خالل إجراءات المراقبة والتخفيف.

المهمشة  المجتمعات  تزويد  يعد 
إحدى  والمعرفة  الحرفية  بالخبرة 

بنك  بها  يمّكن  التي  الطرق 
المجتمعات اإلسكندرية 

تصوير: أحمد هيمن
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االئتمانية المخاطر 

المخاطر  في  النسبية  والزيادة  الوباء  لتأثيرات  ونتيجة 
والتمويل  التجزئة  قطاعي  في  خاصة  االئتمانية 
متناهي الصغر، أطلقت إدارة مكتب مخاطر اإلئتمان 
التأثير على المحفظة االئتمانية  عدة مبادرات الحتواء 

من خالل مراجعة خصائص المنتجات.
االئتمانية  المخاطر  إدارة  عقدة  أخرى،  ناحية  ومن 
للتعريف  والمناطق  الفروع  لمديري  تدريبية  جلسات 
بالنهج الجديد الذي قدمته الشركة األم مؤخًرا، بما في 
التصنيف  وقواعد  الجديدة،  التعريفية  المبادئ  ذلك 
إلعداد  الدولي  المعيار  عليها  ينص  التي  والتجهيز 
التدريبية  الدورات  ستنظم   .9 رقم  المالية  التقارير 
الخطوط  موظفي  تدريب  من  للتأكد  مستمر  بشكل 
األمامية بالشكل المطلوب على اإلرشادات الجديدة. 
تتم مشاركة مجموعة جديدة من التقارير شهرًيا ضمن 

جلسات التدريب بهدف تتبع األداء.

إدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية

كان إلدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية دوًرا داعًما 
والتجزئة  بالخزانة  الخاصة  المالية،  لألعمال  واستشارًيا 
والديون،  الخزانة  منتجات  وتطوير  إلنشاء  المصرفية 
مما ساعد البنك في تحقيق أهدافه المحددة في رصد 

وإدارة وتخفيف المخاطر المالية

إدارة رأس المال

نجحت إدارة رأس المال في تقديم نظرة عامة شاملة 
المخاطر  تقبل  وإطار  التنظيمي  اإلطار  حدود  حول 
باإلضافة  األعمال،  إستراتيجية  مع  التوافق  لضمان 
واللوائح  والتحليل  الرأسمالية  المالمح  أبرز  إلى 
بحسب  للمخاطر  والثانية  األولى  بالركيزتين  المتعلقة 
من   )Pillar I Risks & Pillar II Risks( بازل  إطار 
خالل تقرير شامل عن إدارة المخاطر المؤسسية. من 
منظور رأس المال، ساهمت عملية تقييم كفاية رأس 
السيولة  كفاية  تقييم  عمليات  وحزمة  الداخلي  المال 
الداخلية في استمرارية البنك من خالل ضمان مستوى 
واتباع  الخسائر  تحّمل  يمكنه  المال  رأس  من  كاف 
أثناء مرور فترة طويلة من  استراتيجية مستدامة حتى 
المخاطر  تعريف  ملف  مراعاة  مع  السلبية  التطورات 

)الركيزتان األولى والثانية(. وأوجه الضعف 

المخاطر التشغيلية

عقدت إدارة المخاطر التشغيلية بشكل دوري جلسات 
البنك  لموظفي  التشغيلية  بالمخاطر  للتوعية 
باإلضافة إلى إنشاء عرض تقديمي للتوعية بالمخاطر 
والتطوير  التدريب  بوابة  على  اإلنترنت  عبر  التشغيلية 
بهدف  الختبار  الفروع  مديرو  يخضع  بالبنك.  الخاصة 
مستوى  على  التشغيلية  المخاطر  ثقافة  دمج  ضمان 
تعيين  في  المنتظمة  المشاركة  إلى  باإلضافة  البنك 
المخاطر  ثقافة  تضمين  لضمان  الجدد  الموظفين 

الجديدة. التعيينات  في  التشغيلية 

تعديل  في  البنك  في  القانونية  االدارة  شاركت 
قانون  وكذلك  المصري،  المركزي  البنك  قانون 
كانت   .2001 لسنة   148 رقم  العقاري  التمويل 
بالغة،  أهمية  ذات  التعديل  هذا  في  المشاركة 
للبنك  الرئيسية  األهداف  تحقيق  لضمان  وذلك 
من خالل االجتماع التعاوني مع أعضاء فريق وزير 
العدل والزمالء المحامين من "اتحاد بنوك مصر" 
وكذلك أعضاء النقابة العامة للمحامين. وبالتوازي 
مع ذلك، عملت اإلدارة على زيادة وعي موظفي 
الفروع بالقوانين واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى 
تحسين األداء فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات 

المعمول بها.

عقار  أي  لبيع  المعتاد  اإلجراء  أن  من  الرغم  على 
يعتمد على تقيمين يتم إجراؤهما من قبل الخبراء 
لتحديد السعر األساسي الذي يبدأ عنده المزاد قبل 
أن يرسو االختيار على التثمين األعلى سعًرا، إال أن 
نجحت في  اإلسكندرية  بنك  القانونية في  اإلدارة 
يتضمن  الذي  التثمين  االعتماد على  تطبيق مبدأ 
أقل سعر وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 
االعتماد  مبدأ  تطبيق  تم  ذلك،  بعد   .2001 لسنة 
على متوسط التثمينين والذي كان له األثر األكبر 
الباب  وفتح  للمزاد  المتقدمين  عزوف  كسر  في 
العقار  بيع  إلى  أدى  مما  منهم  العديد  لمشاركة 

بموجب الضمان وأمر البيع. 

وقد أدى ذلك بدوره إلى تسريع عملية بيع العقارات 
وساعد بنك اإلسكندرية على تحقيق أهدافه بطريقة 

أسرع.

التأثير القانوني إطار إدارة المخاطر
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4.٢ النزاهة المؤسسية
لبنك  بالغة  أهمية  ذا  المؤسسة موضوًعا  النزاهة في سلوك  كانت  لطالما 

ويأتي هذا في ظل جهود  المخاطر،  جانبا منخفض  اإلسكندرية مما جعله 
التدريبات  وتوفير  أي فساد  خالية من  بيئة عمل  على  للحفاظ  المتواصلة  البنك 

البيئية  الحوكمة  تكامل  مجال  في  المستمرة  جهوده  مع  وتماشيًا  الالزمة. 
العديد من  اإلسكندرية في  بنك  الشركات، شارك  وحوكمة  واالجتماعية 
باولو،  سان  إنتيسا  مجموعة  من  المقدمة  التدريبية  والدورات  الفعاليات 

يتعلق  اإلدارات فيما  الموظفين في جميع  أيًضا من قدرات  البنك  كما طور 
الشركات. وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الموضوعات  بمختلف 

يطبق البنك أسلوب العمل المتكامل واألخالقي على جميع 
التوافق  اإلسكندرية  بنك  سياسات  تضمن  المستويات. 
المجموعة من خالل  لوائح وسياسات ومتطلبات  التام مع 
معالجة جميع المستويات التشغيلية بدًءا من أعلى الهيئات 
اإلدارية في البنك وصوأًل إلى القوى العاملة الخارجية، مما 
السليمة لجميع أصحاب المصلحة والحقوق  يضمن اإلدارة 
في  والمستثمرين  والعمالء،  والموردين،  الموظفين،  من 

لمجتمع. ا

األخالقيات والنزاهة وااللتزام

والسلوك  النزاهة  المصرف  يمارس 
القواعد  المواءمة مع  من خالل 

التوجيهية  والمبادئ  واللوائح 
للدولة و للشركات األم.

GRI 402-1
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جميع السياسات المتعلقة باألخالقيات والنزاهة وااللتزام

السياسات الشاملة

ميثاق قيم ومبادئ العمل للمجموعة	 
ميثاق سلوكيات العمل الداخلي للمجموعة	 
ميثاق سلوكيات العمل الداخلي لبنك اإلسكندرية	 
قواعد مكافحة التحرش الجنسي جديد	 
ميثاق قيم ومبادئ العمل لبنك اإلسكندرية	 

العمالة

سياسة اإلبالغ عن المخالفات محدث	 
مبادئ التنوع والشمول جديد	 

المجتمع

قواعد التبرعات 	 

حقوق اإلنسان

قواعد نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية	 
سياسة اإلدارة القانونية	 
مبادئ حقوق اإلنسان	 

مكافحة الفساد

قانون حوكمة المؤسسة في بنك اإلسكندرية محدث	 
إرشادات مجموعة إنتيسا سان باولو لاللتزام محدث	 
المبادئ التوجيهية للمجموعة بشأن مكافحة الفساد	 
سياسة بنك اإلسكندرية لاللتزام محدث	 
المبادئ التوجيهية للمجموعة بشأن حوكمة مخاطر 	 

السمعة
المبادئ األمنية	 
قواعد المجموعة بشأن اإلبالغ عن االنتهاكات 	 
قواعد المجموعة بشأن إدارة تضارب المصالح محدث	 
برنامج االلتزام لمكافحة االحتكار	 
المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل األموال وتمويل 	 

اإلرهاب وإدارة عمليات الحظر

حادي  تطبيق  يلعبون  األطفال 
العالمي التوفير  يوم  بادي خالل 

الحوكمة
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الئحة  المصري  المركزي  البنك  أصدر   ،2019 فبراير  في 
لتنظيم   )123 رقم  المصري  المركزي  البنك  )الئحة  تنظيمية 
في  المصرفي  القطاع  في  العمالء  حقوق  حماية  إطار 
العديد  إلى  التركيز  توجيه  إلى  اللوائح  هذه  تهدف  مصر. 
أدناه-  مذكور  هو  -كما  بالعمالء  المتعلقة  المبادئ  من 
مؤسساتهم  مع  والمصرفية  المالية  بعالقتهم  يتعلق  فيما 
سالمة  بضمان  والتزاًما  المعنية.  المالية  أو   / و  المصرفية 
وجه  المالية،  بأنشطتهم  بتعلق  فيما  وتمكينهم  العمالء 
مصر  في  العاملة  البنوك  جميع  المصري  المركزي  البنك 
حماية  "مكتب  وهو  بنك  كل  داخل  منفصل  مكتب  إلنشاء 
العمالء  بالحفاظ على حقوق  العمالء" والذي يختص  حقوق 
العمالء  حقوق  حماية  مكتب  تأسس  الشكاوى.  ومعالجة 
ألول مرة في بنك اإلسكندرية في مارس 2020، وفًقا لالئحة 
البنك المركزي المصري رقم 123. يندرج مكتب حماية حقوق 
الرئيس  العمالء تحت مظلة االلتزام، والتي تخضع إلشراف 

اإلسكندرية. لبنك  التنفيذي 

تتضمن مبادئ حماية حقوق العمالء ما يلي:

العدل واإلنصاف	  العمالء على أسس  التعامل مع 
حساباتهم	  وسرية  العمالء  بيانات  حماية 
والشفافية	  اإلفصاح 
المصرفي	  والوعي  الثقافة  نشر 
عنها	  واإلبالغ  الشكاوى  معالجة  آليات 

مكتب حماية حقوق العمالء 
)"CRPO"(

األخالقيات والشكاوى 
والسلوك المهني

إدارة  أطلقتها  التي  الحملة  كانت  الماضية،  السنوات  مدار  على 
البنك  الوعي بين جميع موظفي  إلى رفع مستوى  االلتزام تهدف 
بشأن مبادئ البنك التوجيهية لمكافحة الفساد. استهدفت الحملة 
اإللكتروني  للتعلم  تدريبية  دورة  وأعقبتها  البنك،  موظفي  جميع 
باإلضافة  الرشوة.  الفساد ومنع  المشاركين على مكافحة  لتدريب 
الموظفين  لجميع  متاحة  الفساد  مكافحة  سياسة  فإن  ذلك،  إلى 

اإلنترنت.  عبر  لمراجعتها 

تم أيضا تدريب الموظفين على أطر العمل التشغيلية للبنك، إلى 
يتناول  الداخلي.  العمل  سلوكيات  ميثاق  وإعالن  تحديث  جانب 
أن  الممكن  من  التي  التجارية  المسائل  جميع  ث  الُمحدَّ الميثاق 
كيفية  يتناول  كما  العمل،  أثناء  اإلسكندرية  بنك  موظفي  تواجه 
انتهاك  أي  لتجنب  أخالقية  بطريقة  للعمل  الموظفين  ممارسة 
لألعمال بما في ذلك كيفية تحديد ومعالجة أي حاالت تضارب في 
شبكة  على  الداخلي  العمل  سلوكيات  ميثاق  توفير  تم  المصالح. 
يتعين  إليه.  الوصول  لتسهيل  اإلسكندرية  ببنك  الخاصة  اإلنترنت 
الداخلي  العمل  سلوكيات  ميثاق  قراءة  الموظفين  جميع  على 

به. والعمل 

جميع  بالبنك  الخاصة  "الترحيب"  أدوات  مجموعة  تستهدف 
االستجابة  رمز  مع  ترحيب  رسالة  وتتضمن  الجدد  الموظفين 
السريعة والذي يوجه الموظف إلى صفحة ميثاق سلوكيات العمل 
سير  يضمن  اإلسكندرية.  لبنك  اإللكتروني  الموقع  على  الداخلي 
العمل بهذه الطريقة توعية جميع الموظفين -سواء كانوا يعملون 
ميثاق  حول  مؤخرا-  تعيينهم  تم  أو  اإلسكندرية  بنك  في  لسنوات 
سلوكيات العمل الداخلي للبنك باإلضافة إلى جميع القواعد التي 
وأخالقية  آمنة  بيئة  توفير  ذلك  في  بما  لها  االلتزام  عليهم  يجب 
اليومية على أسس  أعمالهم  الموظفين  يؤدي جميع  للعمل حيث 
إلى  الداخلي  العمل  سلوكيات  ميثاق  يشير  والنزاهة.  الصدق 
مجموعة القيم والمبادئ المحددة في ميثاق قيم ومبادئ العمل، 

إلى  باإلضافة  الموظفين،  توجيه سلوك  إلى  تهدف  والتي 
بما  مهمته  متابعة  خاللها  من  البنك  ينوي  التي  اإلجراءات 

المؤسسة. والتزامات  القانونية  االلتزامات  مع  يتوافق 

النقاط الرئيسية:

والموظفين  الجدد  الموظفين  تدريب جميع  تم 
ومكافحة  االلتزام  على سياسات  الخارجيين 

 الفساد

بما  لاللتزام  المحدثة  االسكندرية  بنك  سياسة 
المصري  المركزي  البنك  يتماشى مع قانون 

التنظيمي  والتطور   ٢٠٢٠/١94 رقم  الجديد 
األلتزام. عدم  لنموذج حوكمة مخاطر  والتشغيلي 

GRI 2-23, 2-25, 2-26, 
201-1, 205-2, 205-3
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أبرز النتائج:

تم تسجيل 5 شكاوى أخالقية 
ميثاق  تخص سياسات 

ميثاق قيم ومبادئ العمل 

ميثاق  المحدثة:  السياسة 
سلوكيات العمل الداخلي

بالفرق  المتعلقة  المخالفات  جميع  عن  اإلبالغ  يمكن 
اإلبالغ  قنوات  خالل  من  للبنك  الداخلية  واألنشطة 
ومبادئ  العمل  ومبادئ  قيم  وميثاق  المخالفات  عن 
بشكل  اإلسكندرية  بنك  يحرص  والشمول.  التنوع 
اإلبالغ  ضرورة  إلى  الموظفين  توجيه  على  مستمر 
إدارة  أو  المباشر  للرئيس  الهامة  المشكالت  عن 
ذي  مؤسسي  هيكل   / فرد  أي  أو  البشرية،  الموارد 
المناسب  الوقت  في  المشكلة  حل  لضمان  صلة 

األمثل.  الوجه  وعلى 

 Internal Audit( الداخلي  التفتيش  ادارة  يمثل 
الحفاظ  عن  مسؤولة  مستقلة  هيئة   )Department
على السرية التامة فيما يتعلق بأداء عمليات التدقيق؛ 
الداخلي   التفتيش  ادارة  رئيس  إبالغ  على  البنك  يحث 
ادارة  رئيس  أو   Internal Audit Department
اإللتزام ومكافحة غسل األموال بأي عمل غير قانوني 
بما  المناسب،  الوقت  في  فيه  مشكوك  موقف  أو 
ومبادئ  قيم  لميثاق  المحتملة  االنتهاكات  ذلك  في 
العمل وانتهاكات نموذج اإلدارة والرقابة واإلرشادات 
اإلسكندرية  بنك  يلتزم  الفساد.  لمكافحة  التوجيهية 
آلليات  المخصص   6 )المبدأ  االستواء  خط  بمبادئ 
التظلم( ومبادئ الصيرفة المسؤولة التي تضمن عدم 
المواقف  يبلغون عن مثل هذه  الذين  األفراد  تعرض 
أو عقوبات، مع ضمان  أو تمييز  انتقامية  ألية أعمال 

التامة، دون اإلخالل بااللتزامات القانونية. السرية 

يمكن اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام لمبادئ حقوق 
عن طريق  اإلسكندرية  ببنك  الخاصة  اإلنسان 

نشرة مطابقة التعليمات الرقابيةنشرة ميثاق سلوكيات العمل الداخلي الجديد

mailto:CSR@ALEXBANK.com

االلتزام  عدم  بحاالت  الخاصة  التقارير  إرسال  يجب 
لميثاق قيم ومبادئ العمل الخاص ببنك اإلسكندرية 

إلى  اإللكتروني  البريد  عبر 

CodeofEthics@ALEXBANK.com

حقوق  بانتهاك  المتعلقة  الشكاوى  جميع  ُترسل 
العمالء  حقوق  حماية  مكتب  إلى  مباشرة  العمالء 
بالبنك امتثااًل لقواعد وأنظمة البنك المركزي المصري 

الصادرة والموزعة على البنك بتاريخ 2019/2/19.
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في إطار السعي لتحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية 
إدارة  قامت  البنك،  أنشطة  وخارج  داخل  المناسبة 
البائعين  إدارة  سياسة  بتحديث  بالبنك  التوريدات 
الشراء  لسياسة  مكمال  جزءا  تعد  والتي  والعقود، 
حالًيا،  اإلنجاز  قيد  اإلسكندرية  ببنك  الخاصة  والتوريد 
والمبادئ  المصري  المركزي  البنك  لوائح  تتبع  والتي 
االلتزام  الموردين  من  ُيطلب  للمجموعة.  التوجيهية 
التوجيهية  والمبادئ  والبيئية  االجتماعية  للسياسات 
وظروف  اإلنسان  لحقوق  تقييم  ُيجرى  كما  المستدامة. 
الصحة  وتدابير  العمل  وأخالقيات  المناسبة  العمل 
الموردين.  اختيار  عملية  أثناء  المناسبة  والسالمة 
باإلضافة إلى ذلك، تمت توسعة نطاق إدارة التوريدات 
جنب  إلى  جنًبا  العمل  خالل  من  اإلسكندرية  بنك  في 
إلى  البنك  عقارات  قيمة  لزيادة  العقارات  إدارة  مع 
محترفين  مثمنين  تعيين  خالل  من  وذلك  حد،  أقصى 
تجديد  حول  الجدوى  دراسات  وإعداد  البنك  لممتلكات 

جديدة.  فروع  وافتتاح  الفروع  ونقل 

الحوكمة والشفافية ومجابهة  لتعزيز  البنك  في إطار جهود 
المخاطر، أصدرت إدارة التوريدات في بنك اإلسكندرية سياسة 
البنك  لمتطلبات  وفًقا  خارجية  بمصادر  لالستعانة  جديدة 
المركزي المصري ومجموعة إنتيسا سان باولو. تعد السياسة 
الجديدة مثااًل قويًا على التعاون بين أقسام البنك لضمان 
إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة لألنشطة المتعلقة باالستعانة 
بمصادر خارجية، حيث يقوم ادارة القانونية و ادارة المخاطر وأمن 
المعلومات و ادارة األزمات وااللتزام وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، بتقييم أنشطة االستعانة بمصادر خارجية بشكل 
دوري لرصد ومراقبة المخاطر المالية والتشغيلية وضمان أداء 

متسق لمقدم الخدمة.

المعلومات  بمجموعة  مورد  كل  اإلسكندرية  بنك  يزود 
األمثل: بالشكل  تهيئتهم  لضمان  التالية 

الوقاية 	  وتدابير  العمل  مكان  في  التشغيلية  المخاطر 
والتعامل  البائعين  لحماية  بها  المعمول  والطوارئ 

 مع أي حاالت طارئة قد تنشأ. 

للمخاطر 	  المورد  بتفهم  يفيد  بيان  على  الحصول 
تدابير  إلى  باإلضافة  العمل  مكان  في  التشغيلية 

يجب  حيث  عليها  والقضاء  المخاطر  من  الحد 
المورد.  خدمة   تقديم 

التي 	  بالسالمة  المتعلقة  بالنفقات  المورد  إبالغ 
فيما  المورد  سالمة  لضمان  البنك  يتكبدها 

تقديمه. سيتم  الذي  التوريد   / بالخدمة  يتعلق 

إشراك الموردين 

المشتري العالمي

المجموعة  مع  جنب  إلى  جنًبا  اإلسكندرية  بنك  يعمل 
اتفاقيات  عقد  فى  العالمى  المشترى  طريق  عن  األم 
اقتصادية  النتائج  تحسين  إلى  يؤدى  مما  دولية  شراء 

الشراء. اجراءات  و  للصفاقات 

النقاط الرئيسية:

السياسة المحدثة: تم تحديث سياسة 
إدارة البائعين والعقود سياسة 

االستعانة بمصادر خارجية )التعهيد(

بنك االسكندرية يتعامل مع ٢85 
موردا  98.6٪ منهم موردا مصريا 

١5٢ متدرًبا على إدارة األصول والديون 
تحت مظلة التمويل األخضر. 

8٠٪ من القوى العاملة مدربة على 
موضوعات الرقابة الهامة. 

تم تدريب 6١ موظفا على الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

بإجمالي ٢٢4 ساعة تدريبية.
GRI 308-1, 407-1, 408-

1, 409-1, 414-1
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التدريب على التميز في مجال الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

بنك  يعمل  باولو،  سان  إنتيسا  مجموعة  قواعد  مع  تماشيا 
الدولية  الفرعية  البنوك  إلى جنب مع شبكة  جنًبا  اإلسكندرية 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  على  التدريب  لزيادة 
العديد  ُعقدت  إذ  أيضا.  القيمة  داخليا وعبر سلسلة  الشركات 
من ورش العمل على مدار العام لتنمية القدرات وبنائها فيما 
يتعلق بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتقييم 
المخاطر، وتحفيز المبادرات الجديدة في جميع المجاالت، فضاًل 
ذوي  األشخاص  وتدريب  والشمول  التنوع  حول  التثقيف  عن 
اإلعاقة. كما يتم إجراء تدريب مستمر على السياسات المحدثة 
أو الجديدة، مما يضمن الوعي الكامل لموظفي البنك بكل جديد 
اإلسكندرية  بنك  يحرص  البنك.  أنشطة  وإشراكهم في جميع 
والموردين  العمالء  جميع  الستيعاب  القدرات  بناء  على  أيًضا 
الحاليين والمحتملين. وتشمل عملية بناء القدرات -على سبيل 
مؤشر  إلى  االنضمام  بمميزات  التعريف  الحصر-  ال  المثال 
القدرات  وبناء  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  النيل  بورصة 
في مجال تحسين الطاقة والكفاءة، فضاًل عن كفاءة األعمال 
والتشغيل والتميز. يكثف البنك من جهوده سنوًيا لترسيخ نهج 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في مجتمعه وقاعدة 

عمالئه.

إلعادة  األوروبي  البنك  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  بنك  قدم 
اإلعمار والتنمية والمعهد المصرفي المصري تدريًبا على إدارة 
األصول والديون تحت مظلة التمويل األخضر لـ 22 متدرًبا خارجًيا 
و130 متدرًبا داخلًيا. خالل عام 2021، وبناء على األهمية التي 
تحملها الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 
إستراتيجية أعمال مجموعة إنتيسا سان باولو، ُنظمت مختلف 

المبادرات بمشاركة موظفي البنك.

وظائف  غطت  التدريب  من  متنوعة  أشكال  تنفيذ  جرى  كما 
واإلدارة  وااللتزام  واالئتمان  المخاطر  البنك-  في  مختلفة 
المسؤولية  وفرق  التجارية  األعمال  وإدارات  القانونية 
ومهارات  اختصاصات  لزيادة   - الطاقة  وكفاءة  االجتماعية 
محددة، واشتملت هذه التدريبات أيًضا على جوانب من اإلطار 
المرتبطة  والفرص  للمخاطر  المستدام  للتمويل  التنظيمي 
وأثرها  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالحوكمة 
على عمليات / تقييم إدارة المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، تم 
تخصيص برنامج محدد لكبار المديرين، لرفع مستوى الوعي 
استراتيجية موجهة  تحديد  الموضوع وإلشراكهم في  بأهمية 
تم  الشركات.  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  نحو 
تدريب ما مجموعه 61 موظًفا بما مجموعه 224 ساعة تدريب.

باإلضافة  بالحوكمة  والوعي  الداخلية  الرقابة  تعزيز  بهدف 
البنك،  موظفي  بين  البنك  بسياسات  المعرفة  زيادة  إلى 
القوى  من   %  80 من  يقرب  )ما  موظًفا   3362 تسجيل  تم 
موضوعات  تغطي  مختلفة  برامج  في  البنك(  في  العاملة 

يلي: ما  الرئيسية  الموضوعات  تشمل  الهامة.  الرقابة 

التوعية بالتفتيش / المراجعة الداخلية	 
ممارسات الرقابة الداخلية	 
مكافحة غسيل األموال	 
االمتثال	 
المخاطر التشغيلية	 
ممارسات وأداء الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 	 

الشركات
ميثاق سلوكيات العمل الداخلي وتضارب المصالح	 
حماية حقوق العمالء	 
ممارسات الصحة والسالمة	 

إنشاؤها  تم  صيفية  مناشف 
لنساء  الموهوبة  األيدي  بواسطة 

فرصتي حرفتي  مشروع 

تصوير: أحمد هيمن

الحوكمة



5. اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف
أداء األعمال

القطاعات:  عبر  المصرفية  الخدمات 
تأثيرنا  تعظيم 

زيادة  أهمية  اإلسكندرية  بنك  يدرك 
التجارية  لألعمال  المقدمة  القروض 

المصري االقتصاد  لتعزيز  الزراعية 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

58

5.١ أداء األعمال 

نجح بنك اإلسكندرية في الحفاظ على استمرارية التطور فيما يتعلق بالنمو 
للبنك لعام 2021،  المالي  انعكس ذلك على األداء  المالي المستدام، وقد 
وذلك من خالل التزامه بتقديم خدمات مستدامة ومساهمات ملموسة في 

المجتمع المصري.

وعلى الرغم من التأثيرات العالمية للوباء، حقق بنك اإلسكندرية نتائج متميزة 
في العام المالي 2021 حيث ارتفع صافي الدخل الموحد بنسبة 4.4٢٪ على 
الفوائد بنسبة  6.969 مليون جنيه، وارتفع صافي دخل  إلى  أساس سنوي 
٢.9٪ عن عام 2020، ونما صافي دخل الرسوم والعموالت بنسبة %18.45 
مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 77١ مليون جنيه. حافظ بنك اإلسكندرية 
على الكفاءة التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.4٪ مقارنة 

بـ 44.6٪ في عام 2020. 

بشكل عام، شهد البنك زيادة في قاعدة العمالء بنسبة 3.8٪، حيث شهد 
قطاع المشروعات الصغيرة نمًوا بنسبة ٪8.

يرجى االطالع على البيانات المالية لبنك اإلسكندرية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 
للحصول على التفاصيل الكاملة.

اإلقراض 
واالستثمار 
المسؤول 

والهادف

المطرزة  الحقائب  تعكس 
غالية في شهر مارس  لحملة 

الالجئات  تعريف  "سكون" 
للمنزل الحرفيات 

GRI 203-1, 203-2

https://www.alexbank.com/document/en/publications/ALEX/2022/Financial-statements-in-31-12-2021/_1-%20F%20S-December-2021-version%20in%20English.pdf
https://www.alexbank.com/document/en/publications/ALEX/2022/Financial-statements-in-31-12-2021/_1-%20F%20S-December-2021-version%20in%20English.pdf
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االقتصادية القيمة  توزيع 

رفاهية الموظفين 

شهد عام 2021 انخفاًضا في تكلفة المعاشات بمقدار ٢93 مليون 
جنيه أو -5٢٪ على أساس سنوي نتيجة لخطط التقاعد المبكر. 
بلغت تكاليف المعاشات ٢7١ مليون جنيه في عام 2021. وزاد 
)بما في ذلك  57 مليون جنيه  الرواتب بمقدار  إجمالي تكلفة 

التأمينات االجتماعية(، بزيادة حوالي 5.١٪ عن عام 2020.

قروض للعمالء

نما تمويل بنك اإلسكندرية للشركات واألفراد بنسبة ١.٪7 
ليصل إلى 54.٢ مليار جنيه.

شريك دائم للحكومة المصرية

استمر بنك اإلسكندرية في دعم االقتصاد والحكومة المصرية 
من خالل القنوات الرئيسية حيث سدد البنك ضريبة الشركات 

البالغة ١.٢ مليار جنيه لعام 2021.

نمو االقتصاد

توريد  سلسلة  إلنشاء  اإلسكندرية  بنك  جهود  إطار  وفي 
السياسات  من  العديد  التوريدات  إدارة  أصدرت  مستدامة، 
التي تهدف إلى دمج الجوانب البيئية واالجتماعية في عملية 
التكلفة  ادارة  معايير  جانب  الى  والسلع  البنك  موردي  اختيار 
في  الرئيسي  للمقر  الجارية  التجديد  عمليات  تقدم  التقليدية. 
مبنى الجمهورية مثااًل على المشتريات المستدامة حيث يتبع 

المبنى معايير المباني الخضراء.

على  المعنية  االدارات  مع  -بالتعاون  التوريدات  إدارة  تعمل 
تمويل سلسلة التوريد من خالل تكوين شراكات إستراتيجية مع 
البائعين، مما يتيح للبنك تمويل بعض مورديه. تضم قاعدة 
موردي بنك اإلسكندرية -من خالل إجراء عملية مناقصة شفافة 
ومحكومة- عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك 
المختلفة  القطاعات  نمو  في  تساهم  التي  الكبيرة  الشركات 
المعلومات  وتكنولوجيا  البناء،  ذلك  في  بما  االقتصاد  في 
المالية،  والخدمات  والعقارات،  والمرافق،  واالتصاالت، 

والقطاع الطبي، والخدمات المهنية والبحث والتطوير.

ساهمت جهود البنك في زيادة مشاركة المرأة 
تعزيز  مع  المصرفية  الخدمات  في  تدريجيًا 

القرارات المسؤولة والواعية بين العمالء.

بنسبة  زيادة  الممنوحة  القروض  شهدت 
4.4٪ على أساس سنوي، إال أن معدل التنوع 
بنك اإلسكندرية  ٠.6٪. يضع  بنسبة  انخفض 
الشمول  لتعزيز  جديدة  استراتيجيات  حالًيا 
األعمال  أداء  بمؤشرات  وربطه  للمرأة  المالي 

ومؤشرات األداء الرئيسية.

إجمالي عدد القروض الممنوحة

٢٠١9

١: ٢
نسبة 

اإلناث:الذكور

8١,7٢9

4٠,35٢٢.5 :١
نسبة 

اإلناث:الذكور

8٠,5١٠

3١,838

٢٠٢٠

٢.6 :١
نسبة 

اإلناث:الذكور

84,757

3٢,563

٢٠٢١
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اإلقراض 

واالستثمار 
المسؤول 

والهادف

منتجات الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية 

)قروض حديثة اإلصدار(
المستهدفة٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١9 الوصفالشريحة 

قروض الطاقة المتجددة للشركات 
)برنامج تمويل االقتصاد األخضر 

)GEFF( والصندوق األخضر 
))GGF( للتنمية

٢١4

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الشركات 
المتوسطة / الشركات الكبيرة - تستخدم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي وجزء من 
الشركات الكبيرة، ككل الشركات عبر الوطنية، تعريف 

منطقة اليورو للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي 
يؤثر على الشركات الكبيرة وفًقا لتعريف البنك 

المركزي المصري.

"برنامج تمويل االقتصاد األخضر" هو قرض يصل إلى 30 مليون دوالر 
أمريكي مقسم إلى جزئين بقيمة 15 مليون دوالر أمريكي مع فترة 

سماح مدتها سنتان، ومدة دين تصل إلى 5 سنوات من قبل البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، وذلك لمساعدة بنك اإلسكندرية 

في تمويل القروض الفرعية التي تستهدف مشاريع الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، كما يمكن لبنك اإلسكندرية إقراض العمالء بعملة 

)جنيه مصري / يورو / دوالر أمريكي(

قروض بنك اإلسكندرية 
قرض خاص/شخصي لفرد واحد )كبار العمالء الذين صفر3,8٠34,٢١6للمعاشات التقاعدية

يتقاضون معاًشا من صاحب العمل(
قرض للعمالء المتقاعدين الذين يتلقون معاًشا من هيئة التأمينات 

االجتماعية أو القوات المسلحة

قرض خاص لمجموعة من األفراد / شركات متناهية 43,١7446,6386١,٠94التمويل متناهي الصغر
الصغر

تمويل مصمم لتمكين األفراد أو األعمال التجارية الصغيرة والتي تنفذ 
مشاريع صغيرة بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية، ودعمهم خالل 

مراحل توسيع أعمالهم

التمويل متناهي الصغر بالتعاون 
قرض خاص لمجموعة من األفراد / شركات متناهية 496٢4٢٠مع المنظمات غير الحكومية

الصغر

منصة إقراض تتيح فرصة التمويل لعمالء التمويل متناهي الصغر 
بناًء على اتفاقية تعاقدية ُتجرى مع المنظمات غير الحكومية، أو 

المستويات العليا المحلية، أو الشركات متعددة الجنسيات، أو الهيئات 
الحكومية، وتستهدف العمالء من خالل أنشطة صغيرة إما موثقة 

أو غير موثقة بموجب مبادرات مختلفة )إبداع من مصر، برنامج دعم 
أصحاب الحيازات الصغيرة التابع لبرنامج األغذية العالمي(



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

6١

5.٢ الخدمات المصرفية عبر 
القطاعات: تعضيم تأثيرنا

خدمات ائتمان الشركات وبنوك االستثمار

وبنوك  الشركات  ائتمان  خدمات  فريق  يعمل 
االستثمار في بنك اإلسكندرية بالتنسيق مع شبكة 
في  الدولية  الفرعية  البنوك  إدارة  الدولية  الفروع 
إنتيسا سان باولو على تعزيز تنظيم المعامالت بما 
في ذلك تمويل المشروعات، والتمويل المشترك، 
ومن  المالية.  واالستشارات  االستحواذ،  وتمويل 
أحجام  تعزيز  إلى  التعاون  هذا  يؤدي  أن  المتوقع 
األخذ في  الرسوم مع  وإيرادات  الفوائد  وإيرادات 
من  األنواع  هذه  بمثل  المرتبطة  الرسوم  االعتبار 
المعامالت ومساهمة الفوائد المتوسطة / الطويلة 
األجل في إجمالي محفظة القروض، وبالتالي توفير 

مزيد من االستقرار لمحفظة القروض.
النقاط الرئيسية:

9 عمالء في برنامج تمويل االقتصاد األخضر مع استرداد نقدي 
بنسبة ١٠٪ أو ١5٪ من مبلغ القرض

 تم إصدار أكثر من ١3.5 ألف بطاقة ميزة

 ازدياد قاعدة عمالء محفظتي بنسبة تقارب ١5٪ 

ازدياد صافي الدخل بنسبة ٪4.4٢ 

الشركات  البيئية واالجتماعية وحوكمة  الحوكمة  إجمالي قروض 
وقروض التمويل متناهي الصغر: 47،475

الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  من  كبير  جزء  يركز 
تقليل  على  اإلسكندرية  بنك  داخل  المسؤولة  المصرفية  والجهود 
الشركات  حوكمة  ومخاطر  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مخاطر 
للعمالء،  المستدامة  الحلول  توفير  إلى  باإلضافة  بالتمويل،  المتصلة 
أولويات  خالل  من  أوسع  نطاق  على  ونشرها  عليها  الحصول  وتسهيل 
بنك  نجح  الماضي،  العام  القرار. وعلى مدار  اتخاذ  اإلقراض وأساليب 
إجراء  من  بدءا  الجانب،  هذا  في  العمل  نطاق  توسيع  في  اإلسكندرية 
والخدمات  المؤثرة  الشراكات  إلى  الممارسات  أفضل  حول  البحوث 

المخصصة. االستشارية 

أمهات  شملت  السنوية  غالية  حملة 
مواهبهم تجربة  في  للمشاركة  الجئات 
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)GEFF( برنامج تمويل االقتصاد األخضر 

المتجددة في  الطاقة  التوسع في استخدام  يشجع بنك اإلسكندرية على 
الصلة،  ذات  والمعدات  واألجهزة  التقنيات  مختلف  ذلك  في  بما  مصر 
إن  التقنيات.  هذه  في  االستثمار  بفوائد  الوعي  زيادة  خالل  من  وذلك 
البنك  بين  تعاون  عملية  هو   )GEFF( األخضر  االقتصاد  تمويل  برنامج 
األوروبي  االستثمار  وبنك   ،)EBRD( والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 
)EIB(، والوكالة الفرنسية للتنمية )AFD(. اشترك البنك األوروبي إلعادة 
الطاقة  كفاءة  مشروعات  لدعم  اإلسكندرية  بنك  مع  والتنمية  اإلعمار 
دوالر  مليون   3٠ إلى  تصل  تمويل  بحزمة  مصر  في  المتجددة  والطاقة 
وبقيمة  منها  األولى  الدفعة  على  إال  الحصول  يتم  لم  والتي  أمريكي، 
إجمالية تبلغ 15 مليون دوالر أمريكي. تجري في الوقت الحالي محادثات 
االستثمار  وبنك  باولو  سان  إنتيسا  ومجموعة  اإلسكندرية  بنك  تضم 
أمريكي  دوالر  مليون   ١5 قيمتها  البالغة  الثانية  الدفعة  حول  األوربي 
أي  منها  يتوفر  وال  بالكامل  إقراضها  جرى  قد  األولى  الدفعة  أن  باعتبار 

الجدد. للمقترضين  جزء 

استفاد ١٢ عمياًل من هذه التسهيالت، حصل 9 منهم على ١٠٪ أو ١5٪ 
أقل،  أيهما  المستثمر،  المال  رأس  أو  القرض  مبلغ  من  نقدي  استرداد 

للحوافز. كامل  لديهم مع ضخ  الطاقة  توفير  درجة  اعتماًدا على 

وكجزء من التعاون، أجرى مستشار خارجي 12 جلسة لتنمية القدرات فيما 
السوق  في  الُمحققة  الرئيسية  واإلنجازات  الطاقة  كفاءة  بقطاع  يتعلق 
العقبات  على  الضوء  تسلط  والتي  القطاع  تحليل  عملية  إلى  باإلضافة 

المشروع. أجزاء  بمختلف  المتعلقة 

كابالت مصر: قصة نجاح في مجال كفاءة الطاقة

تعتبر شركة كابالت مصر من عمالء الشركات لبنك االسكندرية الذين حصلوا 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كجزء من  على منحة تحفيزية من 
برنامج تمويل االقتصاد األخضر. حصلت شركة كابالت مصر على قرض 
تحفيزي بنسبة ١٠٪ من برنامج تسهيل تمويل االقتصاد األخضر. ستؤدي 
كبيرة،  إلى خلق فرص عمل  للشركة  األداء  عالية  الجديدة  اإلنتاج  خطوط 
المعلومات  على  وبناء  اإلنتاجية.  وزيادة طاقتها  كفاءة،  أكثر  وإنتاج طاقة 
أن عدد  إلى  التقديرات  القرض، تشير  المستفيدة من  الجهة  التي قدمتها 
الوظائف الدائمة التي تم إنشاؤها كنتيجة مباشرة لالستثمار هو 48 وظيفة 
مستدامة تتطلب مهارات عالية. توزعت هذه الوظائف على النحو التالي:

٢7 وظيفة ضمن قسم العمليات )مهندسون وفنيون(  	
6 وظائف ضمن قسم مراقبة الجودة )مهندسين(  	

١5 وظيفة ضمن قسم أعمال الخدمة والصيانة )مهندسون وفنيون(  	

يحقق خط أنابيب اإلنتاج الجديد لشركة كابالت مصر إنتاًجا فعااًل للطاقة 
وتقلياًل لفاقد الطاقة بنتائج نموذجية تبلغ 397٢ ميجاوات ساعة / سنوًيا 
قدره  خفًضا  يعادل  ما  وهو  سنوًيا  مباشر  بشكل  الطاقة  توفير  لجهة 
شك  وال  سنوًيا،  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  انبعاثات  من  طًنا   ٢3٠7
لدينا بأن فوائد هذا المشروع ستتضاعف مع مرور الوقت. وكنتيجة لهذا 

السير على خطى شركة كابالت مصر. آخران  النجاح، قرر عميالن 

على  الحصول  من  مصر  كابالت  شركة  تمكنت  اإلسكندرية،  بنك  بفضل 
قرض قيمته 5 مليون دوالر أمريكي لتحويل خطوط عملياتها بالكامل لتعمل 
بمصادر  االستعانة  من  المنحة  هذه  مكنتنا  لقد  كلًيا.  مستدامة  بطريقة 
خارجية للحصول على معدات ذات استهالك منخفض للطاقة والتي تحقق 
النجاحات،  بداية لفصل جديد من  التعاون  أعلى، مما جعل من هذا  عوائد 

٢3٪ وهي نسبة أعلى من المتوقع! إذ تمكنا من تقليل استهالكنا بنسبة 

كما أود أن أثني على فريق بنك اإلسكندرية والذي يتمتع بمستوى عال من 
الثقافة والمعرفة فيما يتعلق بالجوانب المختلفة للتمويل األخضر وقضايا 
تغير المناخ، وأحيي الجهود الكبيرة التي بذلوها في مساعدة شركة كابالت 
مصر على امتداد العملية. نقّدر عالًيا المعلومات الغنية والمساعدة الكبيرة 

التي قدموها لنا إلتمام المشروع.

السيد / حسن مرسا
كابالت مصر المالي لشركة  المدير 

”

مصنع كابالت مصر”
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الخدمات االستشارية وتمويل المشروع - مشروع 
والمتوسطة الصغيرة  للمشاريع  النيل  بورصة 

في عام 2021، بدأ بنك اإلسكندرية في العمل كمستشار 
 )EGX( مسجل في البورصة المصرية )NOMAD( معين
الصغيرة  للشركات  الرعاية  لتقديم  ترخيًصا  ويحمل 
بورصة  في  مدرجة  تكون  أن  يجب  التي  والمتوسطة 
عن  عبارة  )وهي  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  النيل 
بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت 
إشراف البورصة المصرية(.في عام 2021، تعاون الفريق 
 )EIB( االستشاري، بصفته، مع بنك االستثمار األوروبي
في جميع األنشطة المطلوبة قبل االكتتاب العام لعمالء 
المختصرة  القائمة  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
التسجيل في  الذين يرغبون في الحصول على دعم في 
بورصة النيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. عمل بنك 
بنك اإلسكندرية  إلى جنب مع  جنًبا  األوروبي  االستثمار 
الشركات الصغيرة  في عام 2021 إلنشاء قائمة بأفضل 
النيل  بورصة  إلى  االنضمام  على  القادرة  والمتوسطة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم تأهيل 16 عمياًل من بين 
700 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة لالنضمام 
وتم  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  النيل  بورصة  إلى 
وبشكل  بنجاح  البورصة  في  العمالء  من  اثنين  تسجيل 

مستدام.

المتعلقة بتشغيل  الداخلي الموضوعات  التدريب  يغطى 
واإلطار  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  النيل  بورصة 
القانوني، ومعايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والمبادئ التوجيهية للتسويق، والتوعية والتواصل.
اإلسكندرية في  بنك  اتجاه  يركز 

استهداف  اإلقراض بشكل هادف على 
الطاقة  يوفرون  الذين  العمالء 
بهم الخاصة  اإلنتاج  عملية  في 
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كروت ميزة الصادرة

تغطيته  نطاق  توسيع  على  باستمرار  اإلسكندرية  بنك  يعمل 
العام 134.548 بطاقة  البنك هذا  وقاعدة عمالئه؛ وقد أصدر 
ميزة وشهد زيادة عامة في أنشطة وإصدارات البطاقات مقارنة 

بالعام الماضي.

الخدمات المصرفية للمستهلك

٢٠١95,946

٢٠٢٠164,412

٢٠٢١134,548
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محفظتي 

تدمج )محفظتي( جميع المعامالت المالية األساسية واليومية 
في تطبيق واحد على جهاز المحمول، وتشمل هذه المعامالت: 
تحويل األموال إلى أي محفظة رقمية في مصر، ودفع فواتير 
يعد  اإلنترنت.  عبر  الشراء  عمليات  وإجراء  والخدمات،  الجوال 
تطبيق محفظتي واحًدا من أكثر خدمات البنك الرقمية شعبيًة 
وتسهيله  لتبسيطه  نظًرا   2016 عام  أوائل  في  إطالقه  منذ 
من  خالية  قليلة  وبخطوات  بأمان مطلق  المالية  للتحويالت 
التعقيد. في عام 2021 زادت قاعدة مستخدمي تطبيق محفظتي 
بنسبة 15% تقريًبا مقارنة بعام 2020، محققة بذلك نمًوا كبيًرا 

بجميع المقاييس. 

النسبة المئوية لمعدل النمو السنوي 
للبطاقات الجديدة الصادرة

 ٪87 ٪9٠

 ٪54

إنفاق نقاط البيع 
لبطاقات الخصم

 ٪١3
 ٪٢4

 ٪48

حجم تذكرة 
بطاقات الخصم

 ٪49
 ٪٢4

 ٪58

إجمالي إنفاق 
بطاقات اإلئتمان

 ٪١4 ٪١6

 ٪54

حجم تذكرة 
بطاقات اإلئتمان

 ٪55
 ٪٢9 ٪3٠

بطاقات االئتمان 
المنتهية بصافي 

الذمم المدينة

201920202021
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الحواالت المالية

أنها تحويل غير تجاري لألموال  الحوالة على  يعّرف بنك اإلسكندرية 
من قبل فرد يعيش في مصر إلى حساب خارج مصر ألغراض توفير 
دخل لألسرة. يمكن أيًضا للمصرين في الخارج إجراء التحويالت لنفس 
التسويقية  الحمالت  إطالق  على  اإلسكندرية  بنك  يحرص  الغرض. 
المستهدفة.  الشرائح  إلى  أكبر  الترويجية للوصول بشكل  والعروض 
أطلق البنك عرض ويسترن يونيون ميجا جولد في أبريل 2021 بهدف 

تسهيل وصول المصريين العاملين في الخارج إلى خدمات البنك.

تقنية واجهة برمجة التطبيقات والتحويالت المالية في الوقت 
الفعلي

قدم بنك اإلسكندرية منصة جديدة متطورة لتدفق معامالت الحواالت. 
يدعم نظام API )واجهة برمجة التطبيقات( المدمج أنشطة التحويالت 
والعمليات التجارية اليومية لشركاء البنك ومستشاري التواصل المالي 
ومستخدمي مكتب المساندة الخلفي لمعالجة التحويالت في الوقت 
األموال،  تحويل  ووكاالت  والبنوك  للعمالء  يمكن  بكفاءة.  الفعلي 
وشركات الصرافة أيًضا إرسال تحويالت بعمالت متعددة في الوقت 
الفورية.  النقدية  والتحويالت  التشغيل  كفاءة  من  يزيد  مما  الفعلي 
عقب االنتهاء من إعداد هذه المنصة في الربع األول من عام 2022، 
يمكن للعمالء الحصول على الحواالت إما نقًدا، أو على حساباتهم، أو 

محافظهم االلكترونية.

إدخال نظام حسابات غير المقيمين إلى األردن

حسابات غير المقيمين )NREs( مفتوحة اآلن للمصريين العاملين في 
األردن. يسمح النظام الجديد للمصريين بفتح حسابات جديدة في بنك 
اإلسكندرية، وإرسال األموال إلى ذويهم في مصر. تمتلك حسابات غير 
المقيمين مزايا متعددة حيث يتم حالًيا فتح حوالي 500 حساب شهرًيا 

مع زيادة في عملية جذب العمالء.

الشراكة االستراتيجية مع ويسترن يونيون 

عقد بنك اإلسكندرية شراكة مع ويسترن يونيون بهدف تقديم تجربة 
أفضل للعمالء وتقديم خدمات تحويل سلسة ألكثر من 200 دولة، والتي 
تتيح للعمالء في مصر إرسال األموال مباشرة إلى حساب المستلم 
أيًضا ليشمل  بسرعة وكفاءة في أي مكان في العالم. يمتد العرض 
صرف عملة مدفوعات التحويالت الواردة مما يسمح للعمالء باختيار 
الجنيه المصري كعملة مفضلة للدفع عند تلقي التحويالت المالية من 

فروع بنك اإلسكندرية.

الرقمية  التطبيقات  توفر 
للعمالء  اإلسكندرية  لبنك 

سلسة مصرفية  تجربة 
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يعمل البنك على زيادة قاعدة عمالئه من المؤسسات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يسمح باالستقرار المالي 

والتكامل داخل القطاع المصرفي. 

خدمة التقسيط

تجربة  لتعزيز  البيع  نقاط  في  التقسيط  خدمات  إتاحة 
العمالء بما في ذلك التجار وحاملي البطاقات من خالل 

تقديم خطط سداد متساوية لمشترياتهم.

قبول رمز االستجابة السريعة 

يمكن للعمالء اآلن استخدام محافظهم الرقمية كطريقة 
للدفع من خالل نقاط البيع التابعة لبنك اإلسكندرية.

قبول بطاقة يونيون باي

مخططات  اإلسكندرية  لبنك  التابعة  البيع  نقاط  تقبل 
بطاقات يونيون باي الصينية.

البيع نقاط  اكتساب 

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

في  الزاوية  حجر  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  المشاريع  تعد 
بنك  في  هنا  نركز  السبب  لهذا  مصر.  في  الجاري  االقتصادي  اإلصالح 
اإلسكندرية على خلق القيمة وتطوير هذا القطاع بشكل مستدام من خالل 
التعاون  يتم دعم ذلك من خالل  المالية.  المنتجات  مجموعة واسعة من 
البنك في  العليا لضمان مشاركة  المحلية  والجهات  الدولية،  الجهات  مع 
تطوير هذا النظام البيئي. أتاحت هذه الممارسات لبنك اإلسكندرية تحقيق 
الفئة ألول  المهمشة وتقديم رعاية خاصة لهذه  المالي للفئات  الشمول 
محور  والمستدام هو  الهادف  اإلقراض  كان  المصري.  السوق  في  مرة 
التركيز في عام 2021، إذ تم تقديم المنتجات التجارية الزراعية المصممة 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بما في  لقطاع المشاريع 
الدعم  يمثل  الشمسية.  بالطاقة  الري  وأنظمة  المحاصيل  تمويل  ذلك 
المقدم من بنك اإلسكندرية عبر الشراكات مع كيانات مختلفة من خالل 
مالًيا  حاًل  حكومية،  غير  أو  حكومية  كانت  مبتكرة سواء  منتجات  تصميم 
شاماًل لعمالئنا وضمانا الستدامة األعمال واستمراريتها جنًبا إلى جنب مع 
تأثير الشمول المالي الذي وصل إلى المناطق الريفية والقروية والمناطق 

المستغلة. غير 
 

         طارق صالح 
الصغيرة  والمشروعات  المصرفية  التجزئة            رئيس 

والمتوسطة
”

“
المخصصة  القروض  ١.8٪ في  بنسبة  زيادة  العام  شهد هذا 

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

عام

٢٠٢١

٢٠١9

٢٠٢٠

النسبة من 
إجمالي القروض

المبلغ
)مليون جنيه مصري(

٪٢3.78١٠,463

٪٢١.989,67١

٪٢٠.497,657

قروض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

توزيع عمالء المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة في بنك اإلسكندرية عبر القطاعات 

تماشيًا مع أهداف مصر االستراتيجية، يستهدف بنك اإلسكندرية 
قطاع األعمال التجارية الزراعية بهدف تعزيز مساهمة القطاع 

في االقتصاد وتعزيز الشمول المالي المستدام.

٢٠٢١

٢٠٢٠

 عدد 
العمالء

القطاع 
التجاري

قطاع 
الخدمات

 القطاع 
الصناعي

7٢,744٪33 ٪١7٪3١٪٢8
79,٢٪٠٠٠6 ٪٢6٪3١٪٠8
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رضا صالح، أب ألربع فتيات تخرجن من كلية التمريض من جامعة أسيوط، يبلغ من العمر 40 عاًما؛ وهو 
أحد عمالء بنك اإلسكندرية للتمويل متناهي الصغر منذ عام 2019، وقد حقق نجاًحا كبيًرا في تنمية أعماله 
منذ حصوله على أول قرض بمبلغ 10،000 جنيه مصري. تعرف رضا على قروض بنك اإلسكندرية متناهية 
الصغر للتمويل من خالل صديق، وكان معدل الفائدة التنافسي وسهولة التقديم حافًزا له للتقدم بطلب 

قرض.

مواد  من  البالستيكية  والنفايات  الخردة  تدوير  إعادة  على  أساسي  بشكل  صالح  رضا  مشروع  يركز 
مختلفة. بدأ المشروع بمخزن صغير، وبمساعدة القروض التي حصل عليها من بنك اإلسكندرية بات 
توسيع  وتمكن من  العجالت  ثالثية  كهربائية  دراجات شحن  و3  ومتجر صغير  كبير  اآلن مستودع  لديه 
نطاق أعماله من خالل تفانيه وبمساعدة القروض الثالثة اإلضافية التي حصل عليها منذ عام 2019. 
يتمكن من  حتى  موثًقا  رسمًيا  تجارًيا  عماًل  ينشئ  وأن  أكبر  بشكل  أعماله  نطاق  لتوسيع  رضا  يخطط 

أعلى من بنك اإلسكندرية.  الحصول على مستوى تمويل 

التمويل متناهي الصغر في بنك اإلسكندرية رضا صالح، احد عمالء 

للبيئة،  إنتاج منتجات صديقة  المتخصصين في  القالئل في مصر  تعتبر شركة سوالرسول أحد الصناع 
ومصابيح خارجية تعمل بالطاقة الشمسية وهندسة، وشراء، وبناء محطات الطاقة الشمسية. وكأي شركة 
صغيرة أو متوسطة في السوق، تواجه الشركة العديد من الحواجز والعقبات في توسيع نطاق أعمالها 
التجارية بسبب محدودية التمويل وضعف منتجات وخدمات البنوك المخصصة للدعم مثل زيادة ديون رأس 

المال العامل، والقروض طويلة األجل، وتمويل األصول بخالف اآلالت والمعدات.

ساهم بنك االسكندرية في توسيع وانشاء مصنع جديد للشركة يوفر مساحة اكبر لزيادة المعدات واالالت. 
لقد شارك عمالء الشركة مع االخرين تقييماتهم وتعليقاتهم اإليجابية حول جودة الخدمات مما انعكس 

على زيادة المبيعات والحصة السوقية والعمالء.
بنك االسكندرية بالنسبة لشركة سوالرسول ليس مجرد مقدم خدمة، بل هو فرد من أفراد العائلة، اذ يحرص 

فريق البنك على متابعة تقدم المشروع ونجاحه.
لقد ساعد البنك نمو الشركة من شركة صغيرة الى متوسطة )2018 – شركة صغيرة 8-9 مليون إلى 2022 

– شركة متوسطة 40 مليون(. 
زيادة اآلالت والمعدات بمبلغ 2،500،000 جنيه مصري.	 
زيادة عدد الموظفين في عام 2018 ال يتجاوز 15 فردا؛ أما اآلن فيزيد على 50، كما يوجد خطط لمضاعفة 	 

الرقم بمقدار ثالثة أضعاف في عام 2022.
تم االستحواذ على أرض صناعية من 5000 إلى 15000 متر مربع. في منطقة قناة السويس االقتصادية.	 

  سوالرسول، أحد عمالء المشروعات الصغيرة في بنك اإلسكندرية
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الوصول وإمكانية  الرقمنة 
البيانات واألمن السيبراني إدارة 

جودة الخدمة وتجربة العمالء

6. الرقمنة وإدارة البيانات 
وتجربة العمالء

المجتمعية  تواصل  مدرسة  أطفال 
بادي حادي  بتطبيق  يستمتعون 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

7٠

6.١ الرقمنة وإمكانية الوصول

على الرغم من الصعوبات المتمثلة في التفاوتات الرقمية 
العميقة في جميع أنحاء البالد، أتاحت الوتيرة العالية للرقمنة 

التي بدأها المجتمع المصري على مدى السنوات القليلة 
الماضية فرًصا قوية للوصول إلى عمالء جدد. درس بنك 

اإلسكندرية بعناية إمكانية الوصول إلى خدماته، من خالل 
التأثيرات المتنوعة لعملية الرقمنة، فضاًل عن الفرص الجديدة 

لتعزيز قيمته في المجتمع المصري، وتحسين جودة الحياة 
إلعادة تكييف المزايا والتحديات التي جلبها هذا التغيير.

التحول الرقمي االستراتيجي

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء

استهداف  تم  للبنك،  السريع  الرقمي  التحول  قوة  على  اعتماًدا 
جميع المبادرات والعمليات واإلجراءات الرئيسية وإدارة دورة حياة 
العمالء المهيكلة لبناء سلوكيات تدفع عمالء البنك نحو استخدام 
من  أعلى  مستوى  توفير  مع  التكلفة  منخفضة  بديلة  قنوات 
األمن واالستقرار في اآلن عينه. تستفيد تحليالت البيانات القوية 
الرقمية  المنصات  المستمرة لمختلف  والتطورات والتحسينات 

من هذا التحول السريع.

مستوحى من التغييرات الجذرية في مشهد السوق مع إدخال شبكة 
المدفوعات اللحظية )IPN(، عدل بنك اإلسكندرية من استراتيجيته 
التي  والفرص  الجديدة  الشراكات  على  للتركيز  الرقمي  للتحول 
توفرها. شبكة المدفوعات اللحظية )IPN( هي شبكة مدعومة من 
شركة البنوك المصرية )EBC( وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك 
المركزي المصري - وتوفر معامالت فورية على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع بين مصادر مختلفة لألموال بما في ذلك الحسابات 
المصرفية والمحافظ اإللكترونية والبطاقات، وتوفر حاًل شاماًل 
يخدم كاًل من المعامالت من نظير إلى نظير )P2P( ومن نظير إلى 

.)P2M( تاجر

بما يمثل قفزة كبيرة نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، تسمح 
المالية  )IPN( للمصارف والشركات  اللحظية  المدفوعات  شبكة 
ومقدمي خدمات الدفع )PSP( بالعمل مًعا على تشغيل وتطوير 
التطبيقات المبتكرة وتحليل بيانات المعامالت المالية بعد موافقة 

العميل.
أصبح من الممكن اآلن توفير المنتجات والخدمات المتخصصة 
العمالء ذوي  المالية، مع مساعدة  العمالء  احتياجات  تلبي  التي 
الزائدة  النفقات  الدخل المنخفض في الوقت نفسه على تقليل 

والتشجيع على التحكم بشكل أفضل في البيانات المالية. تسمح 
شهادة مقدم خدمة الدفع من بنك اإلسكندرية للبنك الدخول في 
شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع 
اآلخرين لتقديم خدمة شمول مالي أفضل للعمالء حيث سيتمكن 
العمالء من إجراء مدفوعات فورية على تطبيق مزود الخدمة من 

خالل الشبكة المتكاملة.
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النقاط الرئيسية:

تسجيل معاملة فورية على مدار الساعة طوال 
IPN أيام األسبوع عبر شبكة الدفع الفوري

أحد البنوك الخمسة األولى التي أكملت شهادة 
مقدمي خدمات الدفع )PSPs( والمرخص لهم 

مسبًقا

مذكرة تفاهم مع تطبيق "الجمعية"

)PR( السياسة المحدثة: العالقات العامة

مذكرة تفاهم مع شركة الجمعية

قطاع  في  إقليمي  لمركز  البالد  تحويل  إلى  تهدف  والتي   2030 مصر  لرؤية  تطبيقا 
التكنولوجيا المالية، وقع بنك اإلسكندرية مذكرة تفاهم مع شركة "الجمعية لتكنولوجيا 
اإلسكندرية  بنك  أعلن  المالية.  التكنولوجيا  خدمات  مختلف  تقدم  والتي  المعلومات" 
الدورية  واالئتمان  االدخار  جمعيات  في  المتخصص  الجمعية  تطبيق  مع  تعاونه  عن 
 Fintech Regulatory( في صندوق الحماية التنظيمي للتكنولوجيا المالية )ROSCA(
والتجريب،  واإلعداد،  والتقييم،  التطبيق،  من  تبدأ  مراحل  بخمس  للمرور   )Sandbox
لتنتقل  الحماية  صندوق  من  األوليين  المرحلتين  بنجاح  الجمعية  اجتازت  واإلخراج. 
التي  الجوانب  التعاون مع بنك اإلسكندرية مختلف  الثالثة، ويغطي  المرحلة  إلى  بذلك 
التنظيمي  الحماية  صندوق  متطلبات  يلبي  الذي  األمر  للمستخدم،  أفضل  تجربة  تتيح 

المالية. للتكنولوجيا 

الصيرفة  رئيس قطاع  رامي طه  االسكندرية،  بنك  والمتوسطةفي  الصغيرة  والمشروعات  المصرفية  التجزئة  رئيس قطاع  اليمين: طارق صالح  الى  اليسار  من 
اإلدارة  مجلس  رئيس  العزم  أبو  عمرو  االسكندرية،  لبنك  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  كامبيوني  دانتي  االسكندرية،  بنك  والتسويقفي  الرقمية 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  محمود  أحمد  الجمعية(.  لشركة  التنفيذي  غير  اإلدارة  مجلس  )رئيس  الصغر  متناهي  للتمويل  تمويلي  لشركة  المنتدب  والعضو 
لمنطقة   Q’Max الرئيس، حلول  نائب  اإلسكندرية؛ طارق رشدي،  بنك  والمتوسطة في  الصغيرة  المشروعات  رئيس قسم  العال،  عبد  الجمعية. حسام 

االسكندرية بنك  والمتوسطة في  الصغيرة  المشروعات  ادارة  رئيس  العال  عبد  الجمعية( حسام  االستشاري في  المجلس  )عضو  وإفريقيا  األوسط  الشرق 

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء
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خالل الوباء، حول بنك اإلسكندرية بعض عملياته للسماح للعمالء بإدارة 
أعمالهم بأمان من المنزل. لقد ضمن هذا االبتكار الرقمي استمرارية 

األعمال وسالمة األفراد. 

يقدم الفريق القانوني في الوقت الحالي الخدمات التالية: 

خدمة تبادل المراسالت بين البنك وعمالئه عبر البريد )يوقع عليها 	 
العمالء لمرة واحدة(.

التعليمات الدائمة إلصدار خطابات الضمان وخطابات االعتماد )يوقع 	 
عليها العمالء لمرة واحدة(.

التعهدات والوثائق الخاصة بصياغتها لمعالجة األعمال اليومية نتيجة 	 
اإلغالق الجزئي للهيئات الحكومية / غير الحكومية.

 

عالوة على ذلك، تم تطوير التقارير المالية المؤتمتة ضمن خطة إدارة 
األزمات الوبائية لمراقبة عملية تدفق األوراق النقدية اليومية ومعامالت 
التحويالت المالية بدقة لجميع العمالت عبر جميع الفروع. أدى ذلك 
إلى زيادات ملحوظة في تحسين القدرة على مراقبة السلوكيات في 
بعد  المالية  المعامالت  تحديد  وتسهيل  القطاعات  جميع  معامالت 
المركزي المصري فيما يتعلق  البنك  اتخذها  التي  الجديدة  اإلجراءات 
بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي. باإلضافة إلى ذلك، 
يعمل بنك اإلسكندرية على أتمتة أكواد الديون لمراقبة توجهات الديون 

في الميزانيات العمومية بشكل أفضل.

تطوير سير العمليات لتجربة بنكية افضل 

عملية التحول الرقمي للصرف األجنبي
"الصرف األجنبي لبنك االسكندرىة"

اإللكتروني التداول  منصة 
بنك اإلسكندرية هو أول بنك في السوق يطلق منصة 

للتداول اإللكتروني والتي توفر األسعار والعمليات الفورية 
لتداول العمالت األجنبية )فوركس(، مما يسهل عملية 

التداول للعمالء ويكسبه ميزة تنافسية في السوق.

النظام إطالق 
بعد سنوات من االعداد و المفاوضات و تصميم النظام و 
تلبية متطلبات البنك المركزي المصري تم اطالق النظام 

في نوفمبر

وضع مكتب الصرف األجنبي التابع لإلدارة خطة تحول رقمي اكتسبت قوة جذب وردود فعل إيجابية شاملة أدت إلى توسيع منصة 
الصرف األجنبي لتشمل عمالء أكبر

والتهيئة اإلعداد  عملية 
كان الهدف من المرحلة التجريبية أن تشمل عمالء 
الصيارفة العرب. فتم ادراجهم بنجاح ويتم تنفيذ 

معامالت العمالت األجنبية و تحويالت المصريين في 
الخارج لتبلغ 2.2 مليون دوالر أمريكي

ردود فعل العمالء
تلقي ردود فعل إيجابية للغاية من العمالء لتحسين 

تجربة تداول ومتابعة أسعار الصرف األجنبي

التوسع خطة 
تم التخطيط للمرحلة الثانية لتشمل كبار 

عمالء الشركات. هناك تحسينات في النظام 
قيد التنفيذ لتقديم تجربة أفضل للعمالء

المصرفية  الخدمات  تطبيق  يتميز 
بنك  المحمول من  الهاتف  عبر 

المعامالت  مراجعة  بخيار  اإلسكندرية 
الفور على  للعمالء  المصرفية 

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء
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نفذ الجهاز المصرفي المصري في عام 2021 نحو مليار معاملة إلكترونية، بقيمة 
تريليون  المالي 21/2020، مقارنة بنحو 1.9  العام  تريليون جنيه خالل  تجاوزت 2.8 
جنيه خالل العام المالي 2020/2019، بزيادة حوالي 49%. أتاحت الوتيرة غير المسبوقة 
للرقمنة لألفراد إمكانيات ال مثيل لها لحل مشاكلهم اليومية. نأخذ هذا األمر على 
محمل الجد في بنك اإلسكندرية، ونغتنم كل فرصة للمضي قدًما نحو مجتمع رقمي 

فعال وموثوق به.

على مدى السنوات الثالث الماضية، شهدت قنوات بنك اإلسكندرية الرقمية زيادات 
متفاوتة في جذب المعامالت. شهد هذا العام زيادة هائلة في المعامالت مما يعزز 
من نهج البنك وهدفه في تهيئة الخدمات المصرفية الرقمية وتبسيطها وتقديمها 

لعمالئه.

تسريع وتيرة التحول الرقمي 

النقاط الرئيسية:

لبنك  الرسمي  الموقع  شهد 
االسكندرية زيادة في المستخدمين 

قدرها ٪5٢

عمالء الخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت / الهاتف المحمول

العمالء النشطون للخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت / الهاتف 

المحمول
عدد معامالت الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت / الهاتف المحمول

٪64

٪47

٪87

٢٠١9

٪٢6

٪96

٪١5١

٢٠٢٠

٪43

٪8٢

٪١6٠

٢٠٢١

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء
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التسجيالت المصرفية الرقمية عبر اإلنترنت 
ومن خالل مراكز االتصال 

تشمل قنوات التسجيل في الخدمات المصرفية 
الذاتي  والتسجيل  لالتصال  مركًزا  اآلن  الرقمية 
يوفر طرًقا أسرع وأكثر  العامة، مما  البوابة  عبر 
مالءمة من الطريقة التقليدية التي كانت تشمل 
ملء نموذج مكون من 12 صفحة داخل الفروع.

التحقق البيومتري
يتميز اإلصدار الجديد من تطبيق الهاتف المحمول 
على  التعرف  نظام  عبر  الدخول  بتسجيل  اآلن 
باستخدام  الدخول  وتسجيل   iOS لنظام  الوجه 
أنظمة  لجميع  اللمس  / معرف  بصمة اإلصبع 
التشغيل، مما يوفر إمكانية وصول أسهل وأسرع 

إلى جميع الخدمات الرقمية.

                   

إعادة تنشيط تطبيقات الهاتف المحمول 
تطبيق  تنشيط  إعادة  اآلن  للعمالء  يمكن 
المحمول  للهاتف  المصرفية  الخدمات 
اإلنترنت  عبر   O-Keyو  Mobile Banking

أو من خالل مركز االتصال.

إدارة الفرص من خالل إدارة العالقة مع 
العمالء

المهتمين  المحتملين  العمالء  مع  التعامل 
مركز  فريق  إلى  التحدث  أثناء  معينة  بمنتجات 
إنشاء عمالء محتملين عن  أو  الداخلي  االتصال 
االجتماعي  التواصل  وسائل  صفحات  طريق 

الخاصة بالبنك.

تواجد وسائل التواصل االجتماعي
تعمل العالمة التجارية على زيادة وصولها إلى 
الحد األقصى عن طريق إضافة منصات جديدة 
إنستغرام.  مثل  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
مع  للتفاعل  أقوى  بفرصة  العمالء  يتمتع 
التواصل  وسائل  عبر  بنا  الخاص  المحتوى 

عروضنا. أحدث  على  والتعرف  االجتماعي 

إدارة قوائم العمالء المحتملين
اختيار  بسهولة  الرقميين  للعمالء  يمكن 
 My Shopping المنتجات التي يهتمون بها من
Window ومطالبة أحد الموظفين من التواصل 
معهم للحصول على مزيد من التوضيح. يتلقى 
على  الطلب  األمامية  الخطوط  في  العاملون 
لتوليد  البيانات  هذه  يستخدمون  حيث  الفور، 

المزيد من فرص المبيعات.

نموذج الرد
االستفادة من خدمة الرد، ونظام ترك الرسائل عبر 
الموقع اإللكتروني للبنك في تلقي استفسارات 
بطلب  والتقدم  وفي  المحتملين،  العمالء 
باإلضافة  المنتجات،  مختلف  على  للحصول 
إلى نماذج الشكاوى للحصول على قناة اتصال 
سهلة ومريحة مع البنك. يتم التعامل مع جميع 

طلبات النماذج من خالل فريق مركز االتصال.

الربط الرقمي للشهادات/الودائع
تم إطالق تطبيق الهاتف المحمول الجديد من 
بربط  األفراد  للعمالء  للسماح  بنك اإلسكندرية 
ودون  اإلنترنت  عبر  والودائع  االدخار  شهادات 

الحاجة لزيارة الفرع.
التغطية االيجابية 

على  الحفاظ  تم  التوالي  على  الثانية  للسنة 
العامة  للعالقات  ومحايدة  إيجابية  تغطية 
التي  القوية  اإلعالمية  العالقات  تعزيز  إلى 

اإلسكندرية. بنك  بها  يتمتع 

طلب تأجيل سداد قرض عن طريق موقع 
البنك اإللكتروني

وفقا للوائح البنك المركزي المصري الصادرة 
البنوك  جميع  من  ُطلب   ،2020 مارس  في 
قروضهم  أقساط  بتأجيل  للعمالء  السماح 
كورونا.  فيروس  جائحة  بسبب  أشهر   6 لمدة 
خيار  إلغاء  في  الراغبين  العمالء  من  ُيطلب 
عن  اإلنترنت  عبر  نموذج  ملء  القرض  تأجيل 
خالل  من  أو  اإللكتروني  البنك  موقع  طريق 

االتصال. مركز 

أعمال التجارة اإللكترونية
نموذج جديد للعمل يلبي متطلبات التغيير في 
من  العمل  فرص  ويوسع  السوق  ديناميكيات 
خالل قبول المدفوعات عبر اإلنترنت عبر مواقع 

الويب والتطبيقات الخاصة بالتجار.

متعددة  إطالق  عمليات   ٢٠٢١ عام  شهد 
عروض  خالل  من  رقمًيا  المبتكرة  للحلول 
جميع  إنهاء  اآلن  للعمالء  يمكن  البنك. 
مع  تقريًبا  رقميا  المصرفية  معامالتهم 

إجراءات األمان والحماية. مزيد من 

 إطالق التطبيق 
 على متجر هواوي 

للتطبيقات 
يتوفر اآلن تطبيق بنك اإلسكندرية للهاتف 

المحمول وتطبيق O-Key على متجر هواوي 
للتطبيقات مما يوفر إمكانية وصول أعلى 

لشرائح محددة في المجتمع.

                    خاصية عدم التالمس
      امتثااًل لتفويضات البنك المركزي 
المصري، يتيح بنك اإلسكندرية اآلن خاصية عدم 

التالمس لبطاقات ميزة.
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المشاركة والوصول

للبنك الرسمي  الموقع 

وقد   .2019 سبتمبر  في  الجديد  اإلسكندرية  بنك  موقع  ُأطلق 
نما إجمالي عدد الزيارات بنسبة 52% في عام 2021 مقارنة بعام 
جلسة   / صفحة   1.74 الجلسات  عدد  متوسط  بلغ  حيث   2020

ومتوسط مدة الجلسة00: 1: 39.

ALEXPOINTS تطبيق 

يتيح تطبيق ALEXPOINTS للعمالء تجربة استبدال النقاط الرقمية 
يربح  فئته.  في  األفضل  المحمول  الهاتف  تطبيق  عبر  بالكامل 
المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  مجموعة  على  نقاًطا  العمالء 
التجارية.  العالمات  أفضل  في  الفور  على  استبدالها  يمكنهم  التي 
باللغتين  وأندرويد   iOS مستخدمي  لخدمة  التطبيق  تصميم  تم 
المستمر  بالوصول  للمستخدمين  يسمح  مما  واإلنجليزية،  العربية 
إلى حساباتهم وتتبع مكاسبهم من النقاط. تميز التطبيق بمشاركة 
ملحوظة للعمالء ومعدالت نمو كبيرة. زادت التسجيالت الجديدة في 
تطبيق ALEXPOINTS بنسبة 45% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، 
وبالمثل، أظهر إجمالي عدد العمالء المسجلين نمًوا بنسبة 74%. كما 
زادت عدد معامالت االسترداد بنسبة 70% في عام 2021 على أساس 

سنوي، مما يعكس جاذبية برنامجنا الكبيرة للعمالء.

           مدى وصول صفحة الفيس بوك

:٢٠٢١
الوصول: 8٠ مليون
التفاعل: 8.9 مليون

:٢٠٢٠
الوصول: ٢3.7 مليون

التفاعل: ٢.9 مليون

:٢٠١9
الوصول: 7٢.3 مليون 

التفاعل: 4 مليون

األمن المادي والسيبراني ألجهزة الصراف اآللي
للتخفيف  اآللي  الصراف  أجهزة  أمان  لتعزيز  مشروًعا  البنك  أطلق 
األمنية.  الضوابط  وتعزيز  والمحتملة  المحددة  األمنية  المخاطر  من 

الضوابط الجديدة قيد المعالجة.

حماية ثالثية األبعاد
أصبحت جميع معامالت ماستر كارد وفيزا مسجلة اآلن في نظام 
المخاطر  ضد  أعلى  حماية  يوفر  الذي   V.20 األبعاد  ثالثية  الحماية 

اإللكترونية.
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لمراقبة  األزمات  إدارة  قبل  من  متواصلة  جهوًدا   2021 عام  شهد 
لمباني  الكامل  التعقيم  ذلك  في  بما  الوباء،  أثناء  الوضع  وإدارة 
عن  المباني  في  الحضور  ومراقبة  النانو،  تقنية  باستخدام  البنك 
البنك،  في  يومًيا  الجديدة  الحاالت  متابعة  إلى  باإلضافة  كثب، 
واتخاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي عند الحاجة، ووضع سالمة 
مما  المقدمة  الخدمات  واستمرار  كأولوية،  والعمالء  الموظفين 

المصري. المالي  السوق  استقرار  على  ينعكس 

كان بنك اإلسكندرية من أوائل البنوك التي نظمت حمالت التطعيم 
بشكل  التوعوية  اإللكتروني  البريد  رسائل  ُترسل  حيث  لموظفيها، 
منتظم إلى جميع الموظفين، كما ُتطبق سياسة التواصل المفتوح 
أدى  وقد  منها.  لكل  الدعم  أفضل سبل  لتحديد  اإلدارات  جميع  مع 
في  البنوك  أفضل  كأحد  اإلسكندرية  بنك  تمييز  إلى  سبق  ما  كل 

العالمي." الوباء  مع  التعامل 

نهى مصطفى      
السسيبرانى  إدارة االمن                            مدير 

و إدارة االزمات

إن االعتماد المتزايد على األنظمة الرقمية والذي يقترن 
-كنتيجة طبيعية- بتزايد التهديدات السيبرانية قد أدى إلى 

تركيز بنك اإلسكندرية -بتوجيه من مجموعة إنتيسا سان باولو- 
على تكييف وتطوير الهيكل المصرفي وإجراءات التخفيف 

والحد من من تلك التهديدات، حيث ازدادت استثمارات 
البنك في تعزيز إجراءات حماية بيانات العمالء، مما يضمن 

استمرارية خدمات البنك في جميع الظروف، ويحسن من 
استجابته للتهديدات والحوادث السيبرانية الحالية والمحتملة.

“
“

6.٢ إدارة البيانات واألمن السيبراني

يعتمد تحقيق التحول الرقمي بما يتضمنه من خدمات مصرفية إلكترونية 
منصات  توفير  على  المصري  المركزي  البنك  يدعمها  رقمية  وحلول 
العمالء باإلضافة  بيانات  لتأمين  السيبراني  آمنة وضوابط قوية لألمن 
إلى معلومات البنك الهامة. ونظرا للمشكالت التي تواجه هذا الجانب 
محلًيا وعالمًيا، واستجابة لتعليمات إنتيسا سان باولو بالتركيز على الدور 
االستراتيجي لألمن السيبراني، ومكافحة االحتيال اإللكتروني، واستمرارية 
األعمال، طبق بنك اإلسكندرية نموذًجا معتمدا من مجموعة إنتيسا سان 
واستمرارية  السيبراني  األمن  جديدة وهي:  إدارة  إنشاء  على  يركز  باولو 

األعمال والذي يشمل الوظائف الثالث المذكورة.

لقد كان لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا في دفع العالم نحو الرقمنة، كما أصبح 
العمل من المنزل الوضع الطبيعي الجديد. كان البد من دعم ذلك بخطط 
استمرارية األعمال لضمان التقييم المناسب للمخاطر؛ مع الحفاظ على 
أنشطة األعمال على المستوى المطلوب من األداء. عالوة على ذلك، 
يرتبط العمل من المنزل بوجود بنية تحتية موثوقة باإلضافة إلى ضوابط 
تضمن أمن البيانات المالية الهامة. لقد سلط الموقف العالمي الضوء 
السيبراني وإدارة استمرارية األعمال كعوامل تمكين  على أهمية األمن 
لألعمال والتي تزودها بالمرونة والقدرة على االستجابة لمتغيرات السوق.

الرقمي  التحول  اتجاه  مع  تماشًيا 
األمن  يعد  المصري،  المركزي  للبنك 

بين  من  العمالء  وحماية  السيبراني 
اإلسكندرية بنك  أولويات  أعلى 
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جميع  تواجه  والتي  الوباء  عن  الناتجة  التحديات  ساهمت 
إدارة  إبراز مدى أهمية  العالم في  الشركات على مستوى 
استمرارية األعمال داخل إدارة األمن السيبراني. وقد أدت 
تنفيذ  إلى  باإلضافة  للفيروس  التعرض  تقليل  محاوالت 
التحول  عملية  تسريع  إلى  جديدة  عمل  أساليب  واعتماد 
الرقمي، إال أن ذلك أدخل مخاطر جديدة مرتبطة باستخدام 
شبكات VPN االفتراضية الخاصة بين الموظفين، وزيادة 

استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت بين العمالء. 

المرتبطة  التهديدات  مشهد  في  الناتج  التوسع  يؤدي 
بالممارسات المصرفية الرقمية إلى ظهور تحديات جديدة 
تتطلب استجابات تكيفية ومبتكرة. واستجابة لذلك، يولي 
البنك المركزي المصري ومجموعة إنتيسا سان باولو اهتماًما 
السيبراني واالحتيال اإللكتروني في  خاًصا ألنظمة األمن 
البالد لضمان وضع الضوابط بالشكل األمثل والتخفيف 

األعمال استمرارية  ضمان 

 النقاط الرئيسية:

إنشاء ادارة جديدة بسياسات جديدة 
تقييم المخاطر المرتبطة باتشطة 
البنك المختلفة و منها االتصال 

بشبكة البنك عند العمل من المنزل

 السياسات التوجيهية: 

عملية إدارة الحوادث	 
إجراءات بنك اإلسكندرية الدارة 	 

االزمات
خطة طوارئ بنك اإلسكندرية	 
سياسة إدارة التغيير عملية إدارة 	 

الشبكة
إرشادات األمن السيبراني لمجموعة 	 

إنتيسا سان باولو
إرشادات مجموعة إنتيسا سان باولو 	 

ادارة االزمات
قواعد األمان إلدارة ادارة االزمات	 
قواعد خطة مجموعة إنتيسا سان 	 

باولو ادارة االزمات 

المخاطر. يعمل بنك اإلسكندرية على تطوير  آثار هذه  من 
نظام آمن للرقمنة تزامنا مع جهود البنك المركزي للتأمين 
السيبراني في مصر من خالل تعزيز موارده التقنية وتطبيق 
جميع الضوابط الضرورية. تتضمن جهود مجابهة المخاطر 
السيبرانية تنفيذ جميع الوظائف واألنشطة في إدارة األمن 
السيبراني بالتوازي مع أحدث األطر والمعايير الدولية. أثناء 
تعزيز األمن السيبراني وأنظمة االحتيال اإللكتروني للبنك، 
والعمالء  الموظفين  بتثقيف  اإلسكندرية  بنك  يهتم  كما 
التهديدات اإللكترونية حتى يتنبهوا جيدا لتفاعالتهم  بشأن 

الرقمية.

وتطبيقا لنموذج إنتيسا سان باولو، أنشأ بنك اإلسكندرية 
ادارة جديدة لالمن السيبراني وادارة االزمات األعمال والذي 

يشتمل على الوظائف األساسية الثالث التالية:

ادارة االزمات	 
منع االحتيال السيبراني	 
األمن اإللكتروني	 

تعد الوظائف الثالث السابقة بالغة األهمية، إذ تعالج القضايا 
والمخاطر الحالية من وجهات نظر مختلفة، والتي يعزز دمجها 

تحت مظلة واحدة من كفاءة هذا الجانب.

يهدف البنك إلى أن يكون في 
حالة تأهب قصوى رًدا على أي 

السيبراني لألمن  تهديدات 
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تطوير نظام البنك وحماية حقوق العمالء

التوافق  لضمان  ومتقنة  مكثفة  إجراءات  البنك  اتخذ 
مع األطر واألنظمة واإلجراءات الدولية التي تتيح لبنك 
اإلسكندرية تحسين العمليات، وزيادة الشفافية، وحماية 

العمالء.

إلى تطبيق  بنك اإلسكندرية اإلستراتيجية  تهدف خطة 
أحدث التقنيات في السوق واستخدام األدوات المتطورة، 
أهداف  بدوره  الذي يخدم  الوضع األمني  يعزز من  مما 
العمل. تهدف الخطة إلى تعزيز الرقمنة، باإلضافة إلى 
الخدمات  ذلك  في  بما  اإللكترونية  القنوات  توسيع 
كما  اإللكترونية.  والمحافظ  اإلنترنت  عبر  المصرفية 
استثمر بنك اإلسكندرية أيًضا في تقديم أحدث الدورات 
التقنيات  التعامل مع  ليتمكنوا من  التدريبية لموظفيه 
األمن  مجال  في  المستمر  التطور  ومواكبة  المتطورة 
عام  السيبراني خالل  األمن  ركز مكتب  السيبراني. وقد 
2021 على تفعيل مركز عمليات األمن - SOC - وفًقا 
للمعايير الدولية التي أتاحت للبنك إمكانية رؤية ومراقبة 
أنظمة البنك بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع.

النقاط الرئيسية:
تطبيق أحدث األطر والمعايير.

تحسين األدوات األمنية. 

استخدام أحدث أدوات مراقبة األمن السيبراني.

كشف االحتيال والحوادث التي تم تجنبها:
عدد الحاالت المكتشفة: 462 حالة تزوير بطاقات 	 

و41 احتيال عن طريق التطبيق
الخسائر التي تم تجنبها: 12،191،967 جنيه مصري 	 

لحاالت تزوير البطاقات و7،046،100 جنيه مصري 
لحاالت االحتيال عبر التطبيق

عدد البطاقات المحجوبة بسبب المعامالت 	 
المشبوهة واالحتيالية مع عدم وقوع أي خسائر 

فعلية: 462
عدد البطاقات المحظورة للمعامالت المشبوهة 	 

واالحتيالية مع وقوع خسائر فعلية: صفر GRI 418-1
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تحسين تجربة العمالء تؤمن إدارة بنك اإلسكندرية بأن جودة الخدمات 
المقدمة تعتمد على وجود إجراءات تشغيلية واضحة، 
باإلضافة إلى تقديم الخدمات بنفس مستوى الجودة 

طوال رحلة تعامالت العميل مع البنك. وإلى جانب 
مستوى الخدمة الذي يفوق توقعات العمالء عند 

فتح التطبيق أو التعامل من خالل الفرع، يتميز بنك 
اإلسكندرية بتقديم الخدمات بشكل سلس، باإلضافة 

إلى التفاعل واالهتمام بجميع تفاصيل العمالء 
وتعامالتهم.

6.3 جودة الخدمة وتجربة 
العميل

النقاط الرئيسية:

رضا العمالء ٪95

السياسات اإلرشادية:
المبادئ التوجيهية للمجموعة إلدارة 	 

الشكاوى، والتنصل، وسلطات 
االلتماسات والطعون إلى هيئات 

تسوية المنازعات البديلة
ميثاق قيم ومبادئ العمل 	 
الميثاق الداخلي لسلوكيات العمل	 

طور بنك اإلسكندرية على مر السنين نهًجا فريًدا ومصمًما 
خصيصا ليناسب تجربة كل عميل، وذلك على أساس من 

الشفافية، واإلنصاف، والتواصل المفتوح.

لنهج  وتطبيقا  المهني  للسلوك  البنك  لقواعد  واتباعا 
مجموعة إنتيسا سان باولو، فقد تم تضمين هذه القيم 

في مبادئ خدمة العمالء ونهج إرضاء العميل.

يحافظ بنك اإلسكندرية على أعلى معايير جودة الخدمة 
مما يجعل من تعامالت العميل مع البنك سهلة ومريحة. 
العمالء  تفضيالت  بعناية  نراقب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المتغيرة، ونقدم منتجات وخدمات وحلول  واحتياجاتهم 
للجميع  الحياة  تيسر  أن  شأنها  من  جديدة  مصرفية 

وتسعدهم. 

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء
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العمالء ورضا  الشكاوى  معالجة 

خالل  من  الشكاوى  إلدارة  فعاال  نظاما  اإلسكندرية  بنك  يطبق 
عبر  إما  العمالء  شكاوى  مع  للتعامل  مجانية  وسائل  تقديم 
مركز االتصال أو مباشرة من خالل مكتب حماية حقوق العمالء 
)"CRPO"(. ُتسجل الشكاوى بواسطة فريق دعم العمالء على 
الشكوى   تلقي  بمجرد   )CRM ( الخاص  شكاوى  تسجيل  نظام 
البنك  لشكاوى  والمخصصة  المختلفة  القنوات  من  أي  عبر 
الوظيفة  إلى  توجيهها  يتم  خارجًيا،  أو  داخلًيا  ذلك  كان  سواء 
جانبهم،  من  وحلها  فيها  التحقيق  ليتم  الصلة  ذات  )الوظائف( 
الشكوى.  واالنتهاء من هذه  العميل  إلى  رسمًيا  الرد  إرسال  ثم 

شكاوى  بإدارة   CRPO العمالء  حقوق  حماية  مكتب  يختص 
عمالء البنك، ومعالجتها بشكل صحيح بما يتماشى مع القواعد 
الصدد.  هذا  في  اإلشرافية  السلطات  وضعتها  التي  واللوائح 
 CRPO العمالء  حقوق  حماية  مكتب  يلعب  ذلك،  على  عالوة 
دوًرا تقييمًيا هاًما والذي يتمثل في التحليل الذي يجريه المكتب 
البنك  منتجات  من  منتج  لكل  البنك  شكاوى  إجمالي  حول 
نظرة  يوفر  مما  نوع،  لكل  العمالء  شكاوى  ونسبة  المختلفة، 
الحفاظ  في  الُمستثمرة  التشغيلية  اإلجراءات  على  كاملة  عامة 
يعمل  ذلك،  إلى  باإلضافة  وحمايتهم.  العمالء  حقوق  على 
CRPO على تحديد وتقييم السبب  مكتب حماية حقوق العمالء 
الجذري للشكوى، كما يحدد اإلجراءات التي يجب اتخاذها والتي 
والتوصيات،  المسؤوليات  يحدد  كما  الشهري،  التحليل  تغطي 
المقدمة  الشكاوى  بجميع  فيه  البت  ليتم  محددا  تاريًخا  ويقدم 

وإغالقها.

ُيعرض هذا التحليل بصفة شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، 
للبنك  العليا  لإلدارة  الداخلي  المستوى  على  وذلك  وسنوية 
المستوى  على  أو  إلخ(،  المراجعة،  لجنة  التنفيذية،  )اإلدارة 
المصري(.  المركزي  البنك  )مثل  التنظيمية  للسلطات  الخارجي 

بناًء  العمالء  شكاوى  جميع  مع  للتعامل  نظام  وضع  تم 
يضمن  مما  التفاعلية،  الصوتية   IVR استطالعات  على 
غضون  في  الراضين  غير  العمالء  جميع  مع  التواصل 
والتعامل  للشكوى،  األساسي  السبب  لتبين  ساعة   24
أنظمة  جميع  ترقية  حالًيا  تتم  لذلك.  وفًقا  الموقف  مع 
الرقمية  القنوات  المزيد من  االتصال لضم  مراكز  وتقنيات 
ُتظهر  العمالء.  وغير  العمالء  وشكاوى  اتصاالت  الستقبال 
اإلسكندرية  لبنك  التفاعلية  الصوتية   IVR استطالعات 

 .2021 لعام   %95 بلغت  رضا  نسبة 

ثالث  طرف  من   DOXA الستطالع  حالًيا  البنك  ويخضع 
العمالء  رضا  لتقييم  باولو  سان  إنتيسا  مبادرة  إطار  في 

عام. بشكل 

يوفر  السريع،  والتسهيل  للراحة 
خدمة  تلقي  تجربة  االسكندرية  بنك 

السيارة الصراف اآللي من  أجهزة 

الرقمنة 
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وتجربة العمالء
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إجمالي الشكاوى لعام ٢٠٢١

 انخفض إجمالي الشكاوى في عام ٢٠٢١ بنسبة -١6٪ 
مقارنة بإجمالي الشكاوى في عام ٢٠٢٠

معدل التغير من الشكاوى حسب المنتجات
السبب الجذري٢٠٢٠

٪ 37 - التسليم والتأخيرالكروت

شكاوى الحساب والودائع
مشكلة في الرسائل القصيرة 

والحسابات المحظورة ٪ ٢ - 

ماكينة الصراف اآللي
ال تظهر أي إيداعات وعدم 

خروج النقود من جهاز 
الصراف اآللي

٪ 56 + 

 التأخير في إجراءات القروض
القرض وآخر قسط ٪ 67 -

 الخدمات المصرفية عن بعد 
)محفظتي - البنك اإللكتروني(

التأخير في التفعيل وخدمات 
فوري

٪ 46 + 

يسعى بنك اإلسكندرية لمعالجة شكاوى العمالء 
بكل احترام من خالل تقديم حلول مبتكرة. تساهم 
المجموعة  إلرشادات  وفًقا  المطبقة  األنظمة 
-والتي ينظمها كل من البنك المركزي المصري 
بنك  تنفيذ  في  األوروبي-  المركزي  والبنك 

اإلسكندرية لما يلي:

• تحديد أسباب ومصادر الشكوى
• تحديد تعويضات عادلة للعمالء ضمن الحدود 

المناسبة
واقتراحاتهم  العمالء  شكاوى  وتتبع  • معالجة 

بشكل فعال
• ضبط أداء الموظف وتنفيذ النظام

المستفيدات  إحدى  شيرين 
فرصتي  حرفتي  برنامج  من 

تنمية  مؤسسة  يعتبرن  وبناتها 
كعائلتهم حلوان  في  المجتمع 

تصوير: أحمد هيمن
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إمكانية الوصول في الفروع وتوسيع الشبكة

14%؛  حوالي  السكان  إجمالي  لدى  اإلعاقات  نسبة  تبلغ 
يعمل  أن  الدولة  في  مؤثر  كيان  كل  على  يجب  ولذلك، 
على  يعمل  وأن  الفئات  لهذه  الوصول  إمكانية  تعزيز  على 
المصري منذ  المركزي  البنك  يعمل  خلق حلول مستهدفة. 
المبدأ من خالل  تعزيز هذا  2021 على  أكتوبر من عام  شهر 
مشاركة خدماته ومنتجاته المالية عبر تطوير نشرة تعليمات 
البنوك على  مخصصة إلدماج األفراد ذوي اإلعاقة، وحث 
جميع  احتياجات  الستيعاب  وفروعها  أنظمتها  تعزيز  زيادة 
جميع  هذه  اإلدماج  عملية  تغطي  اإلعاقة.  ذوي  األفراد 
اإلجراءات  نقاط  إلى  العامة  القواعد  من  بدءا  الجوانب 
في  والعدالة  الشفافية  من  يعزز  مما  الهيكلية  والتغييرات 

العمالء.  مع  التعامل 

إمكانية  تعزيز  على   2019 عام  منذ  اإلسكندرية  بنك  يعمل 
تجربة  لضمان  مصر  أنحاء  جميع  في  فروعه  إلى  الوصول 
عمالء كريمة، وسلسة وشاملة لذوي اإلعاقة. إذ تم تجديد 
المادي.  البنك مع مراعاة إمكانية الوصول  ١4٪ من فروع 
العمالء  "رعاية  بعنوان  افتراضية  تدريبية  دورة  ُعقدت  كما 
لألعمال،  الدولي  المعهد  مع  بالشراكة  اإلعاقة"  ذوي  من 
لفروع  األمامية  الخطوط  في  موظًفا   21 تدريب  خاللها  تم 
وذلك  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المؤهلة  اإلسكندرية  بنك 
لتلبية احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة بشكل أفضل. تألفت 
الدورة التدريبية التي استمرت لثالثة أيام من تدريب موجز 

اإلشارة. لغة  وتدريب على  اإلعاقة  حول مساواة ذوي 

توسيع الشبكة

العالقات  جميع  أساس  األرض  على  البنك  فروع  تعد 
على  اإلسكندرية  بنك  ركز  وقد  وعمالئه.  البنك  بين 
تجهيز الفروع بشكل مناسب من حيث الكفاءة، وإمكانية 
الوصول، وتقديم المنتجات والخدمات، وتجاوز توقعات 

العمالء.

عدد الفروع والمكاتب

١75

٢٠١9

١78

٢٠٢٠

عدد الفروع والمكاتب

 ١75١

الفروع لتصبح فروع  ١4٪ من كل  1   تم تجديد 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مؤهلة 

٢٠٢١
مصعد عدد الفروع والمكاتب بتركيب  البنك  قام 

آلي لمساعدة األشخاص ذوي 
القاهرة اإلعاقة على دخول فرع 

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء

https://www.sis.gov.eg/Story/142865/2018-year-of-Persons-with-disabilities?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/142865/2018-year-of-Persons-with-disabilities?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/142865/2018-year-of-Persons-with-disabilities?lang=en-us
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محطات نقاط البيع

عدد محطات نقاط البيع )باآلالف(

زيادة ماكينات الصراف اآللي

شبكة  توسيع  حالًيا  اإلسكندرية  بنك  يستهدف 
جميع  في  له  التابعة  اآللي  الصراف  ماكينات 
إمكانية  حلول  دعم  بهدف  وذلك  مصر،  أنحاء 
من  متنوعة  قاعدة  تستهدف  التي  الوصول 

العمالء.

عدد ماكينات الصراف اآللي على مر السنين

43754١544

201920202021

3,35,٢5,8

201920202021

المنطقة
إجمالي عدد 

الفروع

2المكتب الرئيسي

30منطقة شمال القاهرة

27منطقة جنوب القاهرة

19منطقة اإلسكندرية ومطروح

17منطقة شرق الدلتا

21منطقة غرب الدلتا

20منطقة شمال الصعيد

21منطقة جنوب الصعيد

18منطقة القناة والبحر األحمر

المجتمعية  تواصل  مدرسة  في  طالب 
والتي  على شكل جمل،  يحمل حصالته 

تم إهدائها لهم خالل يوم إطالق تطبيق 
المحمول. الهاتف  على  بادي  حادي 

الرقمنة 
والخصوصية 

وتجربة العمالء



7. الشمول والتثقيف 
المالي

التمويل  نحو  التوجه 
الصغر متناهي 

التجارية  األعمال  تنمية 
المستدامة الزراعية 

بالمسائل  الوعي  مستوى  رفع  يساعد 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 

األجيال  إعداد  وتعزيز االستدامة في 
وتوجيه  البيئة  على  للحفاظ  الشابة 

االستدامة نحو  طموحاتهم 

تصوير: أحمد هيمن
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المهمشة  الفئات  على  يصعب  المصري،  المجتمع  في 
الحديثة  المصرفية  الخدمات  من  العديد  إلى  الوصول 
بسبب المعرفة المحدودة، أو النماذج النمطية، أو صعوبة 
العوائق،  تلك  مع  اإلسكندرية  بنك  يتعامل  االستخدام. 
ويصل بشكل خاص إلى المجموعات الضعيفة والمهمشة، 
مستوى  وتحقيق  حياتهم  نوعية  تحسين  على  لمساعدتهم 
في  ومهاراتهم  معرفتهم  تعزيز  خالل  من  للعيش  أفضل 

إدارة مواردهم المالية.

يدرك بنك اإلسكندرية مدى أهمية الشمول المالي والتثقيف 
المالي على المدى الطويل فيما يتعلق بتعزيز قدرة الفرد على 
التوسع  على  األعمال  أصحاب  قدرة  تعزيز  يتمناه،  ما  تحقيق 
أهم  أحد  فعال  بشكل  المالية  الموارد  إدارة  تعد  إذ  والنجاح؛ 

األسس الزدهار الدول وتنمية النظم االقتصادية. 

النقاط الرئيسية:

15% زيادة في حجم صندوق الشمول المالي
أكثر من 43 ألف قرض تابع للتمويل متناهي الصغر في عام 2021
أكثر من 1000 قرض للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون 

مع برنامج األغذية العالمي

بجاويت  مشروع  مستفيدي  أحد 
القماش بخياطة  يقوم 

تصوير: أحمد هيمن

الشمول 
والتثقيف 

المالي



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

86

7.١ التوجه نحو التمويل 
متناهي الصغر

اإلستراتيجية

تركز إستراتيجية الشمول المالي في بنك اإلسكندرية على شمول 
الفئات المهمشة، وذلك من خالل استهداف المشروعات متناهية 
األعمال  توسيع  لدعم   )MSME( والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 
التجارية للعمالء، والعمق المالي، وتجنب حدوث أي فجوات في 
الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها. تعزز االستراتيجية جهود 

البنك لزيادة خدمات اإلقراض متناهية الصغر. 

واستجابة لذلك، تم إنشاء نوعين جديدين من الحسابات لتلبية 
استراتيجية الشمول المالي:

أوال: الحساب الفردي للتمويل متناهي الصغر )النشاط 	 
االقتصادي( بدون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية؛ وثانيا: 

حساب الشركات الصغيرة، حيث ُتطبق حدود الشمول المالي 
على المعامالت اليومية والشهرية.

وبناًء على اللوائح الجديدة للبنك المركزي المصري، تم تجديد 	 
عرض بنك اإلسكندرية الذي يوفر للشباب حسابا مصرفيا 

بحوافز مدى الحياة، كما تم ضم الشباب بدءا من عمر 16 عاًما 
لهذه المبادرة.

أثناء صنع "سكون"، هدية 
الالجئات  قامت  السنوية،  غالية 

أنماط  ذات  بصنع حقائب 
منزلهن تعكس  مخيطة 
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رحلة الشمول المالي لبنك اإلسكندرية

٢٠١4٢٠١6٢٠١9 ٢٠١5٢٠١7٢٠١8٢٠٢٠٢٠٢١

تجديد دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة )التقسيم، المنتج / 
العملية، دعم وتنظيم المبيعات(

MetLife ضم الفالحين إلى سلسلة تقديم بطاقة ميزة مسبقة الدفعاتفاقية التأمين المصرفي مع
التوريد

الشراكة مع فودافون مصر "فودافون كاش"

طرح منتجين للتمويل متناهي الصغر )االدخار 
متناهي الصغر والقروض متناهية الصغر(

إطالق خطط المنظمات غير الحكومية 
إنشاء حساب نشاط للتمويل المستدام متناهي الصغر 

اقتصادي للشمول المالي

توسيع نطاق خدمات 
التمويل متناهي الصغر من 

خالل مبادرة حياة كريمة، 
وبرنامج الغذاء العالمي 

لألمم المتحدة، والزيارات 
الميدانية. 

التوسع في التمويل متناهي الصغر 
لتجديد العمليات التشغيلية

إنشاء مكتب الشمول المالي الرقمي داخل قطاع 
التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إطالق المنتج الزراعي والحيواني 
األول للمشروعات المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

المشاركة في مبادرات وفعاليات 
البنك المركزي المصري 

إطالق محفظة بنك اإلسكندرية "محفظتي"
التثقيف المالي الرقمي لموظفي 

بنك اإلسكندرية العاملين داخل البنك، 
وخاصة في الصفوف األمامية التي 

تتطلب تعامال مباشرا مع العمالء

شراكة خدمات ويسترن يونيون مع 
فروع بنك اإلسكندرية

إنشاء مكتب المسؤولية االجتماعية 
للشركات والتنمية المستدامة والذي 

يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس 
التنفيذي مع وحدة مخصصة لتطوير 

التمويل المستدام

مجموعات االدخار واإلقراض القروية 
)VSLA( الرقمية
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حسابات الشباب تتناسب مع أسلوب حياتك 

لتتناسب  اإلسكندرية  بنك  الشباب في  تحديث حسابات  تم 
ذلك  بما في  اليومية،  الشباب  واحتياجات  أنشطة  أكثر مع 
بالمتاجر  الخاصة  والهدايا  والخصومات،  القسائم،  تقديم 

باستمرار. يترددون عليها  التي 

أكثر من 6٠٠٠ حساب 

الصغر التمويل متناهي  تجديد حساب 

المركزي  للبنك  المالي  الشمول  حدود  لتحديثات  امتثااًل 
المصري، أنشأ بنك اإلسكندرية حساب النشاط االقتصادي 
وثائق لضم هذا  بدون  الرسمي  غير  القطاع  الذي يستهدف 

االئتمانية. الخدمات  وتعزيز  القطاع 

يعد التمويل متناهي الصغر أحد األركان األساسية في استراتيجية 
البنك للتنمية االجتماعية واالقتصادية للحد من الفقر، مما يعزز 
من مكانة البنك باعتباره السلطة المختصة بالشمول المالي، 
الصغيرة  للشركات  الدخل  وإعانات  االقتصادي،  والتمكين 
خاًصا  اهتماًما  البنك  يولي  المهمشة.  الفئات  من  والعمالء 
لقطاعي األعمال التجارية الزراعية والحرف اليدوية، فضاًل عن 
للمرأة من خالل تقييم  المالي  لتعزيز الشمول  الجاد  السعي 

المؤشرات المتعلقة بأداء األعمال على أساس مفصل.

خالل عام 2021، قام البنك بصرف استثمارات التمويل متناهي 
الصغر بقيمة تزيد عن ١.55 مليار جنيه إلجمالي أكثر من 43 ألف 
قرض، كما قدم البنك لبعض العمالء خدمات استشارية تهدف 
إلى تعزيز الثقافة المالية التي يعمل على تطويرها بالتعاون مع 

مختلف الشركاء االستراتيجيين.

الغذاء  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة  ُوقعت   ،2021 عام  في 
يقدمها  التي  الخدمات  مجموعة  أثرت  والتي  العالمي، 
والمؤسسات  المصرفية  التجزئة  لعمالء  اإلسكندرية  بنك 
١٠١١ قرًضا  المبادرة، تم صرف  الصغيرة؛ ومن خالل هذه 
إجماليا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقيمة ١5 مليون 

المواشي. وتربية  الزراعية  األنشطة  لدعم  جنيه مصري 

قروض التمويل متناهي 
الصغر

 جنيه 
مصري

عدد 
القروض

4,275,998128إبداع من مصر

5,672,000368برنامج األغذية العالمي

 إجمالي المؤسسات 
9,947,998496غير الحكومية

الثروة الحيوانية والقروض 
720,351,50010,236الزراعية

 برنامج األغذية العالمي - 
10,307,000643الثروة الحيوانية

730,658,50010,879إجمالي الثروة الحيوانية

التمويالت الصغيرة األخرى
باستثناء المنظمات غير الحكومية 

والمنتج الزراعي والحيواني
811,976,39332,295

إجمالي التمويل متناهي 
1,552,582,89243,670الصغر
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تعاون بنك اإلسكندرية مع العديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية لزيادة قروض التمويل متناهي الصغر وتطبيقها في جميع أنحاء مصر. 
يوضح الجدول أدناه العالقة بين إجمالي الحجوزات المالية الجديدة للبنك بالجنيه المصري وتأثير هذه الشراكات.

المجتمع،  لتنمية  حلوان  مؤسسة  تسمح 
حرفتي فرصتي  البنك في مشروع  شريك 

وكذلك  أطفالهم،  بإحضار  للمستفيدين 
مهاراتهم. تثري  جلسات  األطفال  إعطاء 

تصوير: أحمد هيمن

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١9حجم طلبات القروض الجديدة )جنيه مصري(

877,434,١٠٠١,٢٠١,7١٠,3٠٠١,٢55,٠66,١9٢إجمالي التمويل متناهي الصغر )لألفراد(

التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع المنظمات 
غير الحكومية / الكيانات )لألفراد(

593,٠٠٠535,٠٠٠8,9٠٢,998

١6٢,٢6٠,٠٠٠3٠١,8٢8,٠٠٠٢97,5١6,699إجمالي التمويل متناهي الصغر )للمؤسسات(

التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع المنظمات 
غير الحكومية / الكيانات )للشركات(

٢6٠,٠٠٠675,٠٠٠١,٠45,٠٠٠
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بنك  أعلن  المستدامة،  التنمية  عمل  إطار  ضوء  في 
بالتعاون مع سفارة هولندا في مصر عن  اإلسكندرية 
راعي  كشريك  الدولي  التعاون  وزارة  مع  شراكتهما 
لبرنامج ريادة األعمال "أورنج كورنرز مصر"، والذي يزود 
العالقات،  وشبكة  بالتدريبات،  الشباب  األعمال  رواد 
المبتكرة.  األعمال  وتنمية  لبدء  الالزمة  والتسهيالت 
في  أحدهما  منفصلين  برنامجين  من  المبادرة  تتكون 
يقدم كل   - )أسيوط(  واآلخر في صعيد مصر  القاهرة 
منهما دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 25-15 

رائد أعمال في وقت واحد. 

يولي التدريب على ريادة األعمال اهتماًما خاًصا للشركات 
مما  اإلبداعية،  واألعمال  الزراعة  قطاعي  في  الناشئة 
يضمن مشاركة رائدات األعمال بنسبة 50% على األقل، 
النمو االقتصادي وخلق فرص  مما يعزز من استدامة 
مالي  كمساهم  اإلسكندرية  ينك  يعمل  كريمة.  عمل 
سنوي ومقدم دعم عيني بما في ذلك تقديم الدروس 
لرواد األعمال  التوجيهية  المهنية والخدمات  التعليمية 

المشاركين.

برنامج أورانج كورنرز لريادة األعمال

المستفيدين  يعلم  بجاويت  مشروع 
بدقة حرفتهم  إتقان 

تصوير: أحمد هيمن
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اليوم العالمي للشمول المالي

أسهل  بشكل  االئتمان  على  بالحصول  السماح  كان 
ظروف  من  يعانون  الذين  لألشخاص  الدعم  وتقديم 
أهم  من  والمبادرات  المشاريع  خالل  من  صعبة 
أولويات البنك على مدار السنوات الماضية. يتعاون 
المصري  المركزي  البنك  مع  اإلسكندرية سنوًيا  بنك 
التثقيف  يكون  حيث  المالي  الشمول  فعاليات  في 
المالي واجتذاب البنك الفئات المهمشة مع البنوك 
بنك  شارك  العام،  هذا  الرئيسيان.  الهدفان  هما 
في  باولو،  سان  إنتيسا  مع  وبالتعاون  اإلسكندرية 
شبكة  ينظمه  الذي  لالدخار  السنوي  العالمي  اليوم 
من  باولو  سان  إنتيسا  في  الدولية  الفرعية  البنوك 
الذي  االدخار"  "فن  مبادرات  بإطار  االلتزام  خالل 

أيًضا. األم  للشركة  التابع  االدخار  متحف  له  يروج 

نظرة عامة علي فعاليات الشمول المالي 
تحت إشراف البنك المركزي المصري 

خالل عام 2021، احتفل بنك اإلسكندرية بجميع فعاليات 
المصري  المركزي  البنك  نظمها  التي  المالي  الشمول 
واألشخاص  واالدخار،  والمزارعين،  والشباب،  )للنساء، 
البنكية  الرسوم  للترويج للحسابات بدون  ذوي اإلعاقة( 
المختلفة لقروض التمويل المتناهي الصغر، مما شجع 

العمالء على فتح حسابات لدى البنك.

٢3٠79

37K~١9K~٢6K~

١٢٠٢3

١9794

١3667

68355946

المحافظالبطاقاتالحسابات

٢٠١9

786٠

١٢K~34K~١٠K~

٢٢9١5

7584
4٢٠7

١٠9٢5

٢١85

المحافظالبطاقاتالحسابات

٢٠٢٠

4١58٠

59K~93K~١7K~
6١5١١

١١4٠6
١74١٠

3١363

534٢

المحافظالبطاقاتالحسابات

٢٠٢١

أنثىذكر

النقاط الرئيسية لفعاليات الشمول 
٢٠٢٠ vs المالي ٢٠٢١

بأكثر من  زيادة سنوية  الحسابات  أظهرت 

٪3٠٠
 

أظهرت البطاقات زيادة سنوية بنسبة 

+ ٪١٠٠

ُاستخدمت العديد من األساليب لتقديم الحوافز لتشجيع 
العمالء على فتح الحسابات واستخدام منتجات البنك بما 
في ذلك نقاط الوالء والقسائم ورد النقود المدفوعة. 
زيادة سنوية بنسبة  الحسابات  في عام 2021، أظهرت 

390% تقريًبا والبطاقات بأكثر من %100.

نتائج مشاركة بنك اإلسكندرية في فعاليات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري

الشمول 
والتثقيف 

المالي



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

9٢

المضافةالهدفالمبادرة القيمة 

 اليوم العالمي للمرأة 
)8-3١ مارس ٢٠٢١(

الترويج للحسابات التي ُتقدم للنساء من العمالء 
الجدد للبنك لزيادة مشاركة المرأة في المنتجات 

المصرفية.

التوافق مع مبادرات البنك المركزي المصري التي 
تستهدف زيادة عدد الحسابات المفتوحة باإلضافة إلى 

تعزيز نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

اليوم العربي للشمول المالي 
)١-3٠ أبريل ٢٠٢١(

الترويج لمنتجات البنك للعمالء غير المتعاملين مع 
البنوك.

إضافة عمق لجودة البيانات المتعلقة بالشمول المالي 
المقدمة إلى البنك المركزي المصري. دعم التمكين 

االقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل: وتمويل المشاريع 
متناهية الصغر.

اليوم العالمي للشباب
)١-١5 أغسطس ٢٠٢١(

الترويج لحساب الشباب للعمالء غير المتعاملين مع 
البنوك بما يتماشى مع توجيه الشمول المالي من 

البنك المركزي المصري واالستفادة من االحتفال 
الدولي للشمول المالي للشباب.

دعم القطاع غير الرسمي الذي ليس لديه وثائق لالنضمام 
إلى القطاع الرسمي والحصول على االئتمان.

عيد الفالح
)١-١5 سبتمبر ٢٠٢١(

فعالية الشمول المالي للترويج للمنتجات المصرفية 
للمزارعات غير المتعامالت مع البنوك

زيادة قاعدة العمالء في المناطق الريفية وخاصة في 
صعيد مصر

االسبوع العالمي للشمول 
المالي و اليوم العالمي لالدخار

)٢5-٢6 أكتوبر ٢٠٢١(

الترويج لمنتجات البنك في القرى وزيادة الوعي 
المالي والتثقيف المالي من خالل التدريب وتفعيل 

بطاقات ميزة.

التوافق مع مبادرة حياة كريمة ودعم الفئات 
المستضعفة.

اليوم العالمي لذوي الهمم
 )١-١5 ديسمبر ٢٠٢١(

تقديم جلسات توعية مالية والتثقيف المالي وتقديم 
منتجات البنك واالستفادة من عروض البنك 

المركزي المصري.

التوافق مع االحتفاالت الدعائية للبنك المركزي المصري 
ومبادرة حياة كريمة ودعم الفئات المهمشة.

شارك البنك في ستة فعاليات للشمول المالي هذا العام، من بينها األسبوع العالمي للشمول المالي واالحتفال باليوم العالمي لالدخار 
واالحتفال باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة. ساعد بنك اإلسكندرية على تسليط الضوء على نضاالت المجتمعات المهمشة خالل 
أيام االحتفاالت الدعائية الرئيسية من خالل تسليط الضوء على مشاريع التمويل المستدام ذات الصلة على صفحتي لينكدإن وفيسبوك.

المركزي  البنك  احتفاالت  خالل 
قام  المزارع،  بأسبوع  المصري 

األغذية  برنامج  مع  بالشراكة  البنك 
المالي الشمول  بتفعيل  العالمي 

الشمول 
والتثقيف 

المالي
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7.٢ تنمية األعمال التجارية 
الزراعية المستدامة

النقاط الرئيسية:

أكثر من 9٠٠ مزارع أصحاب الحيازات 
الصغيرة تم تزويدهم بقرض متناهي الصغر 
في إطار الشراكة مع برنامج األغذية العالمي 

وتم فتح أكثر من 2500 حساب في إطار 
مبادرة تكامل سلسلة التوريد بإجمالي أرصدة 

تصل إلى 50 مليون جنيه مصري.

أولويات  أحد  الزراعية  التجارية  األعمال  تمويل  يعتبر 
بزيادة  البنك  ويلتزم  األمد،  طويلة  اإلسكندرية  بنك 
حصته من قروض األعمال التجارية الزراعية. تساهم 
الناتج  ١١٪ من  بأكثر من  الحالي  الوقت  الزراعة في 
أكثر  انخفضت من  أن  بعد  لمصر،  اإلجمالي  المحلي 
البالد  تواجه  الماضية.  عاًما  الستين  خالل   ٪٢7 من 
من  تكون  بينما  التنويع  مجال  في  خطيرة  تهديدات 
التغذية  سوء  عبء  من  تعاني  أخرى  دولة   36 بين 
العالمي بنسبة 9٠٪. المخاطر عالية للغاية، والحاجة 
بحيث  للغاية  الصلة  وثيقة  فرص  إلى  تحويلها  إلى 

يتجاهلها. أن  اإلسكندرية  لبنك  يمكن  ال 

قرض  شروط  خالل  من  اإلسكندرية،  بنك  يقوم 
الدوليين  الشركاء  مع  والتعاون  ومرنة،  مناسبة 
والمحليين، ومبادرات بناء القدرات المطورة بعناية، 
وتنافسية  ديناميكية  أكثر  زراعًيا  قطاًعا  بتمكين 
خالل  من  لمصر،  يمكن  مستدامة.  بعقلية  مدعوًما 
المبادرة  وروح  التقليدية،  الزراعة  تقنيات  من  ثروة 
الشركات  من  واسعة  ومجموعة  للمزارعين  القوية 
الزراعية  التقنيات واألساليب  التي تستخدم  المبتكرة 
مستدام  غذائي  نظام  نحو  طريقها  تمهيد  الجديدة، 
وأطول  أكثر  صحية  حياة  العيش  من  الناس  يمكن 
يكون  أن  في  اإلسكندرية  بنك  يطمح  سعادة.  وأكثر 

الطريق. هذا  في  رئيسًيا  مساهًما 

مبادرة تكامل سلسلة التوريد

التجارية  األعمال  لتطوير  متخصًصا  عرًضا  البنك  قدم 
الزراعية، مما يميز البنك عن غيره. تركز برامج التمويل 
المستدامة  التنمية  على  والقروض  الصغر  المتناهي 
قوية  التشغيلية  المخاطر  منع  لضمان  للمزارعين 
الطاقة  الممولة ضخ  الحلول  تغطي  المتوقعة.  وغير 

و البيئية  واإلدارة  الكهروضوئية،  الشمسية 

تقديم  البنك  بدأ  الحيوانية.  الثروة  وحلول  أنظمة 
عروض متنوعة أخرى مثل تكامل سلسلة التوريد في 
إطار جهوده التي تستهدف ضم قاعدة عمالء متنوعة 
الزراعية  التجارية  األعمال  وشركات  المزارعين  من 
حساب   2500 فتح  تم  المقدمة.  الرقمية  الحلول  إلى 

50 مليون جنيه مصري. إلى  أرصدة تصل  بإجمالي 

ماشية مملوكة ألحد عمالء  مزرعة 
لبنك  الصغر  متناهي  التمويل 

من سمنود هيثم  الحاج  اإلسكندرية، 

الشمول 
والتثقيف 

المالي

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=EG
https://www.unicef.org/egypt/nutrition#_ftn1
https://www.unicef.org/egypt/nutrition#_ftn1
https://www.unicef.org/egypt/nutrition#_ftn1
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الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي: برنامج دعم 
المزارعيم أصحاب الحيازات الصغيرة 

شراكة  إطار  في  العالمي  الغذاء  برنامج  مع  بالتعاون 
الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  المزارعين  دعم  برنامج 
أهداف  الستكمال  جاهًدا  اإلسكندرية  بنك  يسعى 
من  مصر  في صعيد  العالمي  األغذية  برنامج  وجهود 
مالي  منتج  شكل  في  هادفة  إقراض  وسيلة  خالل 
الموقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  للمزارعين.  مخصص 
 ،2020 ديسمبر   20 في  العالمي  األغذية  برنامج  مع 
الجاهزة  الصغر  متناهي  التمويل  منتجات  تقديم  يتم 
والقروض  الفردية  الصغيرة  القروض  مثل  للمزارعين 
إلى  البنك  يهدف  الحيوانية.  للثروة  الفردية  الصغيرة 
الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  للمزارعين  المالي  الدمج 
وتعزيز قدراتهم على إدرار الدخل، وربطهم بالمؤسسات 

الرسمية. المالية 

اعتباًرا من ديسمبر 2021، نتج عن مذكرة التفاهم مع 
برنامج الغذاء العالمي صرف ١5.9 مليون جنيه مصري 
عبر 1011 قرًضا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 
في  القدرات  بناء  ركيزة  من  وكجزء  ذلك،  على  عالوة 
شارك  العالمي،  األغذية  لبرنامج  التابع  الدعم  برنامج 
والتثقيف  توعية  تقديم جلسات  بنك اإلسكندرية في 
المالي المالية أثرت على مجموعة من ١9٠6 مستفيد 
إلى  المشروع  يهدف  محافظات.   5 في  قرية   ١6 في 
بناء المرونة لدى صغار المزارعين، مع تعظيم مستدام 

المائية. أراضيهم ومواردهم  لمخرجات 

لقد أصبح تصميم البرامج لعمالء برنامج األغذية العالمي أسهل من أي 
مجال  دائًما  هناك  كان  تامة.  بسالسة  فكرته  توصيل  وتم  مضى  وقت 
للشركات  الشمسية  األلواح  مبادرة  مثل  جديدة  نطاقات  الستكشاف 
الصغيرة والمتوسطة وتمويل المحاصيل والزراعة والثروة الحيوانية، وما 
مراحل  جميع  في  المختلفة  اإلسكندرية  بنك  إدارات  شاركت  ذلك.  إلى 
برنامج  كل  المستفيدين من  مع  األولية  العامة  المشاورات  العملية من 
التي  البرامج  اآلخرين، وقد فهموا بوضوح مخرجات  المصلحة  وأصحاب 

التنفيذ!  نستطيع  الناجحة. معا  الشراكة  على  تعد مؤشًرا 
     

     ميار الخشن
االستراتيجية  الشراكة         رئيسة 

العالمي( األغذية  )برنامج 

“

”

الشمول 
والتثقيف 

المالي
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إبراهيم األمين،
قصة نجاح أحد المستفيدين من برنامج األغذية العالمي

علم إبراهيم األمين أن جمعية النور واألمل لتنمية المجتمع توفر قروضا لمن يرغب من أبناء المجتمع في إنشاء مناحل 
إلنتاج العسل، وهي قروض يجري منحها تحت مظلة مشروع برنامج األغذية العالمي لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز 
األمن الغذائي. على إثر ذلك، ورغم قّلة خبرته في مجال تربية النحل، تقدم إبراهيم بطلب للحصول على القرض، ومن 

باب الحيطة قرر أن يبدأ ب 10 مناحل فقط.
 

بعد مشاركته في البرنامج، اكتشف األمين أن هذه المبادرة تقدم مقاربة شاملة تتضمن تدريبات عملية ونظرية للراغبين 
ببدأ مشاريع تربية نحل إضافة إلى المتابعة المستمرة لمشاريع المستفيدين منها خالل فترة التنفيذ. هذه المقاربة 

الشاملة هي ما شجع األمين على استثمار المزيد في مشروعه، وهو ما تحقق حينما زار بنك اإلسكندرية قريته. 

خالل الزيارة، تحدث ممثلو بنك اإلسكندرية لسكان قرية العشي عن القروض متناهية الصغر والتسهيالت التي يقدمها 
البنك لتوفير القروض الخاصة ببرنامج األغذية العالمي للمستفيدين. شعر إبراهيم بالثقة في قدرته على سداد القرض 

في ظل هذه التسهيالت، فحصل على قرض قدره 150,000 جنيه مصري تسدد على ثالث سنوات. 
بفضل القرض، تمكن إبراهيم من شراء 50 منحل جديد تضاف إلى المناحل العشرة التي كان يملكها، رفًعا عدد مناحل 
مشروعه الكلي إلى 60. خالل مزاولته لنشاط تربية النحل، سرعان ما تعّلم إبراهيم أساسيات المهنة، مثل توفير مقاعد 
خشبية لوضع المناحل عليها تفادًيأ لهجمات الحشرات، وتغطية المناحل بستائر لحمايتها من أشعة الشمس خصوصا 

خالل فصل الصيف. 

يفخر إبراهيم األمين بمناحله التي أصبحت تدر عليه دخاًل يقارب 15,000 جنيه في الموسم الواحد، مما ساعده في توفير 
احتياجاته الشخصية إلى جانب تنمية مشروعه وتوسيع إنتاجه. يأمل إبراهيم أن يستمر مشروعه بالنمو ويفتتح متجره 

الخاص لبيع إنتاجه من العسل.

الشمول 
والتثقيف 

المالي
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الزيارة عدد القرى التي المحافظاتتاريخ 
تمت زيارتها

عدد المستفيدين 
قرى حياة كريمةالحاضرين

ال ينطبق١١١95األقصر١٠-١٢ فبراير

١6ال ينطبق١6أسيوط9-١٠ يونيو

أسوان - أسيوط١١-١٢ يوليو
 6

 2 في أسوان - 
4 في أسيوط

 3١ في أسوان - 
4 قرى في أسيوطال ينطبق في أسيوط

٢-١٠ سبتمبر 
)أسبوع المزارع(

أسوان - األقصر 
- قنا - سوهاج 

- أسيوط
١6

835؛
 644 طفل لعبوا 
لعبة حادي بادي 

خالل فعاليات أسبوع 
المزارع

قرية واحدة فقط 
تتقاطع مع مخطط 
حياة كريمة وهي 

ساحل سليم

٢5-٢6 أكتوبر
4١9٠4قنا)يوم اإلدخار العالمي(

44١٠4أسيوط٢١-٢٢ نوفمبر

١٢-١3 ديسمبر
)أسبوع شمول األشخاص 

ذوي اإلعاقة(
5 5٢55أسيوط

نظرة عامة على أنشطة الشمول والتثقيف المالي في نطاق شراكة بنك اإلسكندرية مع برنامج 
األغذية العالمي:

المصرية  الرئاسية  المبادرة   المشاركة في 
كريمة"   "حياة 

- تحت رعاية البنك المركزي المصري

تهدف المبادرة الوطنية حياة كريمة التي أقرها فخامة 
الظروف  تحسين  إلى  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
المصريين.  للمواطنين  اليومية  والحياة  المعيشية 
يتمثل دور مبادرة حياة كريمة، والتي تعد من أهم وأبرز 
المبادرات الرئاسية، في توحيد جهود الدولة والمجتمع 
الفقر  على  القضاء  بهدف  الخاص  والقطاع  المدني 
التنمية  خالل  من  كريمة  حياة  وتوفير  األبعاد  متعدد 
احتياًجا في محافظات مصر.  األكثر  للفئة  المستدامة 
في المقابل، انضم ممثلو بنك اإلسكندرية إلى برنامج 
سليم،  ساحل  قرية  لزيارة  يونيو  في  العالمي  األغذية 
المبادرة،  نطاق  ضمن  تقع  التي  أسيوط  قرى  إحدى 
احتياجات  وتقييم  المالي  الشمول  فعاليات  إلطالق 
مناسب  منتج  عرض  على  العمل  أجل  من  المزارعين 

الشخصي. لملفهم 

في أكتوبر، قام البنك بزيارات إلى فرشوط وأبو تشت 
المصري  المركزي  البنك  احتفاالت  من  كجزء  )قنا( 

المالي. العالمي لالدخار وأسبوع الشمول  باليوم 

بنك  بين  المستمرة  الشراكة  أنشطة  ضمن  ومن 
قروض  توفير  العالمي  األغذية  وبرنامج  اإلسكندرية 
قبل  من  المستهدفة  للقرى  الصغر  متناهي  التمويل 
وبرنامج  اإلسكندرية  بنك  أجرى  كريمة.  حياة  مبادرة 
في  مختارة  زيارات  بين  من  زيارة   34 العالمي  الغذاء 
أنشطة  تنظيم  تم  حيث  وأسيوط،  قنا  محافظتي 
والنساء  للرجال  تثقيفية  وجلسات  المالي  التثقيف 
في  بادي  حادي  لعبة  إدخال  ذلك  في  بما  والشباب، 
أطفال  بين  المالية  التوعية  لزيادة  اللوحية  نسختها 

القرى.

الشمول 
والتثقيف 

المالي
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والرفاهية  والسالمة   الصحة 
وإدماجهم  وتعزيزهم  الموظفين  واستبقاء 

التنوع والحفاظ على 

مستقبلي  حضانتي،  أطفال 
األسبوعية  باحتفاالتهم  يستمتعون 

وعائالتهم معلميهم  مع  بالحضانة 

تصوير: أحمد هيمن
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يحمي البنك صحة وسالمة موظفيه وعمالئه بينما يدعم بشكل 
استباقي رفاهيتهم، من حزم الفوائد الشاملة للموظفين إلى 
اإلجراءات الصارمة داخل الفروع للحفاظ على سالمة الجميع. 
في عام ٢٠٢١، حافظ البنك على تحديد المخاطر والحد منها 

مع تعزيز وعي الموظفين بشأن الجائحة المستمرة.

8.١ الصحة والسالمة 
والرفاهية

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

النقاط الرئيسية:

التوعية بشأن جائحة كورونا )كوفيد-19(، 
والتعقيم، والعمل عن ُبعد

استشارات الصحة والسالمة والبيئة، 
وجلسات التوعية

ممارسات تحديد المخاطر 1662 موظًفا 
مؤهلين للعمل عن ُبعد

ما  تشكيل  وتداعياتها في  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  ستستمر 
العاملة  القوى  المنظور، من تخطيط  المستقبل  سيحدث في 
التي تعمل عن ُبعد فقط أو تعمل أيام من المنزل وأيام أخرى 
من مقر العمل إلى رقمنة أنظمة الموارد البشرية. من المؤكد 
مزيج  التي هي  العمل  ترتيبات  بشأن  الموظفين  توقعات  أن 
إلى األبد،  المنزل قد تغيرت  العمل ومن  العمل من مقر  من 
وال يزال الجميع يتكيف مع هذا الواقع الجديد. أصبح التمكين 
تنفيذه  الممكن  العمل  األهمية في عصر  بالغ  أمًرا  والمرونة 

لزيادة رضا الموظفين. المنزل ومن مقر العمل  من 
     

    مريم الجمال
    رئيس الموارد البشرية والتنظيم

“

”
GRI 403-3, 403-6, 403-7



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

99

التوعية بالصحة والسالمة وتأمين بيئة العمل

خصص البنك شهًرا لزيادة الوعي حول الصحة والسالمة 
والبيئة داخل مساحة العمل من خالل التدريب االفتراضي 

والشاشات المؤقتة المخصصة والنصائح.

مزايا الموظفين وإشراكهم

التابعة إلنتيسا سان  الدولية  البنوك  بدعم من شبكة 
باولو في الشركة األم ومن خالل برنامج الرعاية الصحية 
الدولي، واصل بنك اإلسكندرية في عام 2021 تقديم 
عقود دائمة وآراء طبية ثانية و / أو عالج طبي لموظفيه 
البرنامج  يقدم  األجنبية.  البلدان  في  التميز  مراكز  في 
)مثل  خطيرة  بأمراض  اإلصابة  حالة  في  المساعدة 
وما  للغاية،  المعقدة  الجراحية  والعمليات  السرطان، 
إلى ذلك(، ويغطي العالج وتكاليف الخدمات التكميلية 
األخرى )المساعدة في الحصول على تأشيرة، والسفر، 
وما إلى ذلك(، وجميع نفقات النقل واإلقامة في البلد 
التي  الطبية  التكاليف  الموظف  ويسترد  و  األجنبي، 

تكبدها بمجرد العودة إلى الوطن.

حملة التطعيم

لتطعيم  المصري  المركزي  البنك  مبادرة  مع  تماشيًا 
كورونا  فيروس  ضد  المصرفي  القطاع  موظفي 
)كوفيد-19(، أطلق البنك حملة لتطعيم جميع العاملين 
من   %86 تطعيم  تم  والفروع.  الرئيسية  المكاتب  في 
موظفي بنك اإلسكندرية كجزء من التزام البنك بضمان 

سالمة جميع أفراد قوته العاملة.

العمل من المنزل

الطوارئ  الحفاظ على االحتياطات بسبب حالة  استمر 
المتسببة فيها جائحة كورونا )كوفيد-19( على مدار عام 
2021 أيًضا. بحلول نهاية العام، كان عدد موظفي المكتب 
الرئيسي 1662 كحد أقصى مؤهلين لبرنامج العمل عن 

ُبعد المطبق العام الماضي.

المواد الوقائية والمطهرة والتعقيم

اإلدارات  جميع  تزويد  تم  اإلمدادات  وحدة  بمساعدة 
والفروع بمزيد من المواد الوقائية والمطهرة. تم تعقيم 
جميع مباني ومكاتب ومناطق بنك اإلسكندرية بالكامل 
مع توفر تقنية التعقيم بالنانو الفعالة لمدة عام واحد.

التوعية بشأن جائحة كورونا )كوفيد-١9(

عمل فريق إدارة االزمات بالبنك جنًبا إلى جنب مع فريق 
بين جميع موظفي  الوعي  زيادة  البشرية على  الموارد 
البنك حول كيفية البقاء في مأمن من فيروس كورونا 

)كوفيد-19( وجميع احتياطات السالمة الالزمة.

اإلدارة  إلى  اليومية  )كوفيد-١9(  كورونا  جائحة  تقارير 
العليا

جميع  بشأن  مستمرة  بأخبار  العليا  اإلدارة  تزويد  يتم 
تحديثات جائحة كورونا )كوفيد-19( في جميع أنحاء العالم، 

ومحلًيا وفي أماكن العمل.

الذين فقدناهم خالل جائحة  تكريم وإحياء ذكرة أولئك 
كورونا )كوفيد-١9(

إلى مستشفى  بنك اإلسكندرية  تبرع  باسم موظفيه، 
شفاء األورمان ومستشفى أهل مصر. 

روحانية  دفعة  تقديم  على  القدرة  لديه  التبرع  هذا 
للموظفين، الذين سوف ينظرون إليه على أنه مصدر فخر 
وانتماء للمجموعة والبنك، ألنه يتجاوز مجرد "األعمال 
الخيرية" لتسليط الضوء على اإلظهار العميق لقيم البنك 
كمنظمة والقيمة الحقيقية التي ننتجها لشعبه، تكريمًا 
ألولئك الذين فقدناهم خالل جائحة كورونا )كوفيد-19(.

تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 5٢5 ألف جنيه مصري 
في عام ٢٠٢١.

تم  لمن  التطعيم  هدية 
البنك في  تطعيمهم 

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين
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الصحة والسالمة

أهمية  ذات  اإلسكندرية  بنك  موظفي  وسالمة  صحة  تعد 
كبيرة بالنسبة للبنك وعملياته. نظًرا لنهج البنك الجديد تجاه 
إدارة استمرارية األعمال وتقييم المخاطر العامة وااللتزام، تم 
تحويل وحدة إدارة استمرارية األعمال - المسؤولة سابًقا عن 
جميع تدابير التخفيف من مخاطر جائحة كورونا )كوفيد-١9( 
وخطط الطوارئ - إلى إدارة األمن السيبراني وإدارة استمرارية 
األعمال. اعتباًرا من عام ٢٠٢١، أصبحت مكاتب األمن المادي 
االحتيال مسؤولة  منع  ومكاتب  والبيئة  والسالمة  والصحة 
والعمالء على  الموظفين  الحفاظ على سالمة ورفاهية  عن 

حد سواء.

بزيادة مستويات األمن  إدارة األمن  وبناًء على ذلك، قامت 
عدد  زيادة  والفروع من خالل  الرئيسي  المركز  إلى  المضافة 
والمركز  الفروع  داخل  المرور  لمراقبة وتنظيم حركة  الحراس 
الرئيسي. نفذ مكتب الصحة والسالمة والبيئة إطار عمل ودليل 
المجموعة،  رؤية  يتماشى مع  الصحة والسالمة والبيئة بما 
وأطلق مكتب منع االحتيال حمالت توعية، وزاد من عينات 
الكشف عن االحتيال، وعزز نظام الكشف عن االحتيال، مما 
األنشطة  بسبب  فعلية  مالية  خسائر  حدوث  عدم  إلى  أدى 

االحتيالية.

النقاط الرئيسية:

تطبيق دليل الصحة والسالمة والبيئة قواعد 
الصحة والسالمة من بنك اإلسكندرية 

لموظفي البنك الذي يؤدون المهام في 
البالد األجنبية قواعد شبكة البنوك الفرعية 

الدولية في إنتيسا سان باولو إلدارة السالمة 
والصحة المهنية المعتمدة والمنفذة في بنك 

اإلسكندرية

تدريب 1706 موظًفا على مخاطر الصحة 
والسالمة والبيئة 

تم تحديد 9 مخاطر 

المبادئ التوجيهية:
إرشادات األمن لمجموعة إنتيسا سان باولو

عام  شهد  العالمية،  الجائحة  من  األخضر  التعافي  خضم  في 
أحدها  واللوجستيات،  األمن  إدارة  في  كبيرة  تطورات   2021
الصحة  أنظمة  في  قوي  هيكل  على  الحفاظ  في  جهودنا 
والسالمة وإعداد التقارير والشفافية. نحن نتخذ خطوات مهمة 
في تحقيق االستفادة القصوى من التكاليف، وستكون إعادة 

الركائز األساسية في رحلة نجاحنا. تدوير الورق إحدى 
     

    خالد السعيد
    رئيس األمن والعقارات وخدمات الدعم
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إطار الصحة والسالمة وتأمين بيئة العمل في بنك اإلسكندرية

يلتزم بنك اإلسكندرية بتنفيذ ما يتجاوز مجرد المتطلبات القانونية في استراتيجيته 
للصحة والسالمة المهنية. يهدف البنك إلى تعزيز ثقافة التحسين المستمر والوقاية 
لزيادة  المخاطر سعيًا وراء تحديثات معايير السالمة واألمن بصفة مستمرة  من 
الحماية بشكل دائم. تماشًيا مع ISO45001 و BS OHSAS 18001، فإن بنك 
اإلسكندرية بتنفيذه ألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية للمجموعة يخلق معياًرا 
ألفضل الممارسات ومكاًنا تكون فيه السالمة الجسدية والنفسية للزمالء قيمة 

أساسية غير قابلة للتفاوض.
بنك  بين  للتعاون  أقوى  إطار  بدمج  المجموعة  قيام  إلى  االلتزام  هذا  أدى  وقد 
اإلسكندرية وشبكة البنوك الفرعية الدولية في إنتيسا سان باولو، لتعزيز حوكمة 
الصحة والسالمة المهنية. يهدف اإلطار إلى تحديد نهج مشترك لتنسيق الممارسات 

المحلية فيما يتعلق بالمتطلبات الوطنية ومتطلبات المجموعة.

عملية إعداد التقارير لجميع موظفي الصحة والسالمة والبيئة في الفروع

التقارير االسبوعية: 
 تغطي أنظمة وأدوات الصحة والسالمة والبيئة 

)مثل: طفايات الحريق، وأنظمة إنذار الحريق، وما إلى ذلك(. 
تقارير ربع سنوية: 

تستهدف تقارير عن جميع الفروع / المقرات عن قضايا الصحة والسالمة والبيئة 
ويتم إسناد اإلجراءات إلى اإلدارة المسؤولة.

تقرير الحادثة: 
المتابعة الفورية للحوادث المبلغ عنها من قبل مديري العمليات.

تقرير تحديد المخاطر واألخطار: 
ضمان اتخاذ إجراءات التقييم المناسبة واتباع نهج شامل لتحديد المخاطر 

واألخطار.

وثيقة  بمثابة  والبيئة  والسالمة  الصحة  دليل  يعمل 
تجنب  كيفية  حول  واإلدارات  الفروع  لجميع  إرشادية 
البيئية بسبب جائحة كورونا  مخاطر الصحة والسالمة 
)كوفيد-19( وقد تم تأجيل التطبيق الصحيح للدليل وبناء 
إلى   2020 عام  من  الصدد  هذا  في  المكثفة  القدرات 
عام 2021. مكتب الصحة والسالمة والبيئة هو المسؤول 

عن ضمان االلتزام للدليل في الجوانب التالية:

دليل الصحة والسالمة والبيئة

حاالت الطوارئ، بما في ذلك خطة 	 
الطوارئ وخطط اإلخالء.

االستجابة للحوادث وإدارتها، بما في 	 
ذلك التقييم المناسب لتحديد المخاطر 

والحوادث والتخفيف من حدتها.

إجراء عمليات تفتيش مستمرة للتأكد من 	 
االلتزام الصحيح لجميع آليات االستجابة 

للطوارئ في الفروع.

اإلشراف على لجنة الصحة 	 
والسالمة وأمن بيئة العمل 

والطوارئ التابعة لفروع البنك 
لضمان االلتزام المناسب ألدوار 

عملهم وتقييم الشكاوى المقدمة 
بشأن الصحة والسالمة والبيئة.

اإلسكندرية  بنك  تطعيم  حملة 
إعطاء  مع  للموظفين، 

والسالمة للصحة  األولوية 

GRI 403-8, 403-9, 403-10
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التدريبات وتحديد المخاطر
الفروع  جميع  في  تدريًبا   16 إجراء  تم  لذلك،  ونتيجة 
التدريب المناسب للموظفين  والمكاتب مما أدى إلى 
والبيئة  والسالمة  الصحة  قضايا  على  المستهدفين 
واالستجابة  التقارير  إعداد  وأساليب  التخفيف  وتدابير 

الوقائية. 

تم إجراء إجمالي ١6 تدريب.

إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم ١7٠6 موظًفا.

النتائج  عن  والحوادث  المخاطر  تحديد  تقارير  أسفرت 
أدناه. المخاطر التسعة التي تم تحديدها هي: المخاطر 
الكهربائية - مخاطر التعثر - مخاطر سقوط األجسام - 
مخاطر الحواف الحادة - مخاطر الحريق - مخاطر الطوارئ - 
المخاطر الكيميائية - معدات الوقاية الشخصية – مخاطر 
بالظروف غير اآلمنة  المرتبطة  األدوات مع اإلصابات 

للعمل في األنشطة المرتفعة.
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صفر عدد األخطار التي تسببت في وقوع إصابات 

صفر عدد حاالت االعتالل الصحي المرتبط بالعمل 

اتباع طرق التخفيف من حدة المخاطر والقضاء عليها 
في عام ٢٠٢١

إلى  والوقائية  التصحيحية  اإلجراءات  إرسال جميع  يتم 
حتى  مستمر  بشكل  متابعتها  وتتم  المسؤولة  اإلدارة 

االنتهاء منها.

فهم  إلى  والبيئة  والسالمة  الصحة  دليل  تفعيل  أدى 
شامل ألدوار ومسؤوليات الموظفين مع رؤية واضحة 
ألدوات التوجيه وتدفق المعلومات والتسلسل الهرمي 
لإلدارة. حتى اآلن، فإن الموظفين حريصين على حضور 
جميع اجتماعات الصحة والسالمة المهنية وبناء القدرات 

المؤدية إلى:

تقديم جميع تقارير الصحة والسالمة البيئية الربع 	 
سنوية واألسبوعية في الوقت المناسب.

تدريبات منتظمة وفعالة لالستجابة لحاالت الطوارئ 	 
على األداء والتطبيق.

اإلبالغ الفوري عن جميع الحوادث والحوادث 	 
الوشيكة.

زيارات التفتيش غير المتوقعة لديها اآلن ملف البيئة 	 
والصحة والسالمة موجود في معظم فروع مكاتب 

القوى العاملة.

أكتوبر 2021، عّين مكتب الصحة والسالمة  اعتباًرا من 
تفتيش  عمليات  إلجراء  مستشاًرا  العمل  بيئة  وتأمين 
شاملة للصحة والسالمة والبيئة وعقد جلسات توعية 
الالزمة  التصحيحية  واإلجراءات  الثغرات  جميع  لتحديد 
لتجنب المخاطر التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالصحة 

والسالمة البيئية. 

دياكونيا  تطوير  مركز  أعضاء  يتعلم 
الفنون  كبيًرا من مهارات  قدًرا 
والموسيقى  اليدوية  والحرف 

الرياضية واألنشطة 
تصوير: أحمد هيمن
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يقدر البنك المواهب المتنوعة والخبرات الهائلة التي يمتلكها موظفيه 
والخبراء  القادة  إلى  الطموحين  الشباب  المهنيين  من  بها.  ويشيد 
فرصة  شخص  لكل  اإلسكندرية  بنك  يوفر  مجالهم،  في  الراسخين 
ليكون على طبيعته، ويبذل قصارى جهده، ويشعر بأنه جزء من مجتمع 
موحد بالقيم والفرص. يسمح التنوع للبنك باالستماع إلى العديد من 
األصوات ووجهات النظر وتمثيلها، بينما يمّكنها اإلدماج من العمل 
مًعا في تآزر وانسجام. مع زيادة التركيز على المساواة بين الجنسين، 
يأمل البنك أن يكون نموذًجا يحتذى به في التنوع والشمول بدًءا من 

تنفيذ مبادئ التنوع والشمول للمجموعة.

8.٢ استبقاء الموظفين وتعزيزهم 
وإدماجهم والحفاظ على التنوع

ثقافة المؤسسة

عمل بنك اإلسكندرية على مر السنين على تطوير وخلق ثقافته الفريدة الخاصة 
به بحًثا عن األفضل لموظفيه وعماله. أثبت خلق مجتمع شامل مع المشاركة 
أفضل  أنه  المزاجية  الحالة  تحسن  التي  واألنشطة  والمبادرات  المستمرة 
طريقة لضمان رضا الموظفين واستبقائهم داخل البنك. انطالًقا من نجاح 
العام الماضي في الحفاظ على معنويات الموظفين خالل األوقات الصعبة 
المبادرات والمنشورات  العام عدًدا متنوًعا من  الجائحة، شهد هذا  بسبب 
الداخلية التي تغطي أنشطة من زيادة الوعي واالحتفاالت ومشاركة الهدايا 

إلى مبادرات التقدير وجمع التبرعات.

GRI 401-2, 401-3
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مبادرة مرحًبا بكم في األمومة

"مبادرة جديدة لجميع الموظفات اللواتي أنجبن خالل عام 2021 والمضي قدما 
حتى عام 2022"

كالعادة، فإن الهدية لها تأثير اجتماعي كبير حيث اخترنا منتًجا من جمعية غير 
ربحية )جمعية حماية البيئة( تدعم وتمكن النساء المحليات من خالل التدريب على 
األساليب اإلبداعية والصديقة للبيئة إلنتاج المنتجات التي تساهم في االقتصاد 

الدائري لمصر.

كانت الهدية عبارة عن بطانية أطفال مصنوعة يدوًيا من اللون الوردي للفتيات 
الصغيرات واللون األزرق لألوالد الصغار مع رسالة "تهانينا على والدتك لطفلك 

الصغير" من البنك. تم تسليم كل هدية إلى منزل كل أم. 

للمرأة العالمي  باليوم  االحتفال 

مبادرة متعددة المستويات تستهدف جميع الموظفات

احتفل بنك اإلسكندرية باليوم العالمي للمرأة طوال 
شهر مارس 2021. عقد البنك ورشة عمل افتراضية 
مخصصة للنساء في جميع أنحاء البنك لالحتفال 
بتمكين المرأة من الشعور بالثقة والمساعدة في 

مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه النساء 
العامالت. 

تم تناول الموضوعات التالية
1- األناقة والثقة بالنفس

2- اليوجا
3- حب الذات

4- األكل العاطفي
5- تدريب عن كيفية التربية 
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الوردي أكتوبر 

المساعدة في رفع مستوى الوعي بمرض 
سرطان الثدي تحت مظلة مبادرات صحة 

وسالمة العاملين بالبنك

رفع مستوى الوعي من خالل جلسة تثقيفية 
حول كيفية حماية النساء ألنفسهن من 

سرطان الثدي وعوامل الخطر وأهمية الفهم 
وكذلك االستماع إلى احتياجات الجسم من 
خالل جلسة يوجا باإلضافة إلى توزيع هدية 

صغيرة من صنع حرفيات.

نوفمبر األزرق

"رفع مستوى الوعي بشأن صحة 
الرجل تحت مظلة مبادرات صحة 

وسالمة العاملين بالبنك"

زيادة الوعي بسرطان البروستاتا من 
خالل تقديم اختبارات دم مجانية 

لموظفينا الذكور باإلضافة إلى جلسة 
تثقيفية مصحوبة بهدية صغيرة من 

صنع فنانين مصريين.

رمضان أنشطة 

 تحتفل أسرة بنك اإلسكندرية بشهر رمضان المبارك على الرغم من استمرار
ظروف كوفيد -19

 استمتع الموظفون باألجواء الرمضانية
 حيث أهدى البنك شنطة ياميش

 الرمضانية تحت اسم "نقوش" مصنوعة
 من القطن المصري والتي تعكس جمال

 التراث المصري. باإلضافة إلى هذا التقليد
 الرمضاني، تم إجراء بعض األنشطة

 االفتراضية المثيرة والممتعة مثل "بطولة
 كرة القدم عبر اإلنترنت" "وبنك اإلسكندرية
 لديه مواهب" وألغاز أسبوعية. أنهينا الشهر

 بنشاط افتراضي لبناء الفريق لالحتفال
.كعائلة واحدة واستمتعنا

خالل شهر رمضان، أطلق بنك اإلسكندرية اإلصدار الثالث من تحقيق أمنيات األطفال في شهر رمضان، لرد 
الجميل للمجتمع الذي يعمل فيه البنك ولتعزيز مشاركة الموظفين. على هذا النحو، صمم بنك اإلسكندرية عدًدا 

من األنشطة طوال شهر رمضان للسماح للموظفين بالمساهمة بوقتهم والتبرع لقضايا صديقة للمجتمع.

تعاون البنك هذا العام مع مؤسسة علمني، التي تطمح إلى إعادة تعريف التعليم في مصر من خالل تعليم 
علمني  مؤسسة  في  المجتمعية  المدرسة  زيارة  خالل  من  المتعلم.  على  ويركز  المهارات  على  قائم  تقدمي 
والسماح لألطفال بتدوين أمنياتهم على بطاقة أمنية خاصة مصممة خصيًصا لهذه المبادرة، أرسلنا األمنيات 

إلى موظفينا لتحقيق هذه األمنيات.

مبادرة رمضان: تحقيق أمنيات األطفال
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بالبنك العاملين  مبادرة صحة وسالمة 

مبادرة الرفاهية في إطار شبكة البنوك الفرعية الدولية 

ضمن نطاق إطار قطاع البنوك الدولية التابع إلنتيسا سان باولو 
الفرعية الدولية ومنذ بداية الجائحة، تم تنظيم جلسات ندوات مختلفة 
على اإلنترنت للتعمق في موضوع إدارة التوتر والقلق من خالل طرق 
التنفس والتأمل واليوغا. كانت جميع الجلسات، التي عقدها مدربون 

متخصصون عبر اإلنترنت، مفتوحة لجميع الزمالء، وتم تسجيلها 
وإتاحتها على قنوات التواصل الداخلية الستخدامها الحًقا. في عام 

2021، أقيمت جلسات تمارين ليوغا الوجه والبيالتس والحركة وجلسات 
تدريبية، بمشاركة زمالء في البنك، من المقر الرئيسي وشبكة األعمال، 
بهدف تعزيز توازن العقل والجسم، مع التركيز على الوضعية والمرونة.

الراحلين تكريم  مبادرة 
يدعم بنك اإلسكندرية عائالت الزمالء الذين رحلوا عن عالمنا بسبب 

فيروس كورونا.

يقف بنك اإلسكندرية إلى جانب أبناء موظفي بنك اإلسكندرية الذين 
وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا من خالل مساعدتهم في دفع 

رسوم تعليمهم.

الجدد بالموظفين  الترحيب  باقة 

تم تقديم باقة ترحيب لجميع الموظفين الجدد كمبادرة 
بسيطة للترحيب بهم في عائلة بنك اإلسكندرية. 

كجزء من استراتيجية التسويق الوظيفي والقيمة المضافة 
للموظف، قررنا بدء مبادرة جديدة تحت مظلة مشاركة 

الموظفين وهي باقة "الترحيب بالموظفين الجدد في مقر 
العمل". 

تعكس ألوان الباقة وتصميمها هويتنا ألنها تصور المكتب 
الرئيسي في "قصر النيل". تشمل الباقة:

زجاجة مياه ذات عالمة تجارية تحمل شعار "اشرب الكثير 	 
من الماء" لتشجيع وتذكير موظفينا بروي عطشهم ألنه 

أمر بالغ األهمية.
حامل بطاقة من صنع حرفيين مصريين ليحمل البطاقات 	 

الطبية والمالية وأي بطاقات يستلمونها. تم اختيار حامل 
البطاقة حيث يتجه العالم نحو الرقمنة والشمول المالي. 

حامل هوية برتقالي مع مشبك يحمل عالمة تجارية 	 
لضمان ارتداء الموظف لبطاقة الهوية.

رسالة ترحيب مكتوبة باللغتين اإلنجليزية والعربية ترحب 	 
بالموظفين الجدد في مقر العمل وتعكس ثقافتنا من 
خالل منحهم رؤى حول قيمنا. يمكن للموظفين الجدد 
أيًضا الوصول إلى "ميثاق سلوكيات العمل الداخلي" 
و "ميثاق قيم ومبادئ العمل" من خالل مسح الرموز 

الشريطية.
الترحاب  يتم  الجدد  الموظفين  أحد 

المصممة  الترحيب  بباقة  به 
الجدد للموظفين  خصيصا 
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يوم تطوعي: اليوم الدولي للعمل الخيري ٢٠٢١

انسان  معانا إلنقاذ  المبادرة حول مفهوم:  تركزت 

المسؤولية  مكتب  يبذلها  التي  المستمرة  الجهود  إطار  في 
بنك  موظفي  إلشراك  المستدامة  والتنمية  االجتماعية 
اإلسكندرية في عملية إحداث التغيير في مجتمعهم والسماح 
االجتماعية  للمسؤولية  سفراء  يصبحوا  أن  بفرصة  لهم 
لفعالية  االجتماعية  المسؤولية  مكتب  خطط  للشركات، 
للعمل  الدولي  باليوم  احتفااًل  الموظفين  إلشراك  تطوعية 
لفعاليات مشاركة  الطويل  الغياب  بعد  الخيري في سبتمبر. 
)كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الموظفين 
الدولي  اليوم  كان  استقراًرا،  أكثر  الوضع  أصبح  حيث 
التطوعية  الفعاليات  إلعادة  مهيبة  فعالية  الخيري  للعمل 
دار  في  الفعالية  استضافة  تم  وعائالتهم.  للموظفين 
مسنين لألشخاص بال مأوى يسمى "معانا إلنقاذ إنسان". 
المستخدمين مثل  أنشطة مختلفة مع  أقيمت  اليوم،  خالل 
مستخدمي  مع  والتفاعل  الملجأ  في  الخارجي  المرفق  طالء 

اللوحية.  واأللعاب  واأللعاب  األلغاز  الملجأ من خالل 

٢5 موظف في الفاعلية
5٠ كبار السن و أطفال من الدار

بعد  جماعية  صورة  في  وأطفالهم  البنك  موظفو 
الزيارة
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أقر بنك اإلسكندرية في عام 2021 مبادئ التنوع والشمول للمجموعة ويعمل 
حالًيا على إعداد النسخة المحلية مع وضع السياق الوطني واإلقليمي في 
آمنة  عمل  بيئة  خلق  هو  للسياسة  النهائي  والهدف  القصد  إن  االعتبار. 
ومحترمة ومتناغمة حيث يمكن لألفراد ذوي الصفات والمعتقدات واآلراء 
المختلفة التعاون بحرية لتوليد القيمة. يتم تحسين اإلبداع واالبتكار والتطوير 
دون  أنفسهم  عن  التعبير  بحرية  الجميع  فيها  يشعر  التي  المواقف  في 
خوف من التمييز. تقر بيئة العمل هذه وتكافئ مواهب الجميع وصفاتهم 
وتوفر نفس الفرص للنمو المهني واألجر بغض النظر عن الجنس والحالة 
االجتماعية والعمر والعرق والمعتقد الديني واالنتماء السياسي والجنسية 

والخلفية الثقافية واألحوال الجسدية والنفسية أو أي سمة تمييز أخرى.

الجنسين  بين  المساواة  تقييم  على  متجدًدا  تركيًزا  اإلسكندرية  بنك  وضع 
ويقوم حالًيا بتقييم منهجه نحو المساواة واإلنصاف في المستقبل.

التنوع والشمول

النقاط الرئيسية:

٢8٪ من إجمالي القوى العاملة في بنك 
اإلسكندرية من اإلناث، 

نسبة أجور اإلناث إلى الذكور عند مستوى 
المبتدأين 99.١:٠

نظًرا ألن مبادئ المساواة بين الجنسين تعزز 
جهود تمكين المرأة وتزيد من مساهمتها في 
مصر  أنحاء  جميع  في  االقتصادية  األنشطة 
الحاضر، يمنحنا بنك اإلسكندرية  الوقت  في 
فرصة لتحديد خياراتنا ولعب دور حيوي على 
المستوى  ذلك  في  بما  المستويات،  جميع 
اإلداري، ليكون لها تأثير في القطاع المصرفي 
لضمان  الوقت،  نفس  في  ككل  واالقتصاد 

المستدام. النمو 

أسامة شيماء 
مديرة فرع

“

”
مًعا  والنساء  الرجال  يجتمع 

ليقولوا  لليوجا  نعم  يوم  خالل 
المرأة للعنف ضد  ال 

GRI 2-7, 2-8, 2-23, 
405-1, 405-2
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١٠9

توزيع الموظفين على المركز الرئيسي وفروع البنك

المنطقة حسب  الموظفين 
إجمالي عدد 

الموظفين
الذكور اإلناثإجمالي  إجمالي 

اإلناث  نسبة 
المئوية

العقود  إجمالي 
الدائمة

العقود  إجمالي 
ذات األجل الثابت

العقود  نسبة  إجمالي 
ذات األجل الثابت

٢6٪3٠١338468٪١8٠6١٢6554١المكتب الرئيسي

44٪35٢3٠١78٪4٠8٢66١4٢منطقة شمال القاهرة

46٪35١87١57٪344٢٢3١٢١منطقة جنوب القاهرة

٢8٪3١٢3489٪3٢3٢٢3١٠٠منطقة اإلسكندرية ومطروح

33٪٢٠١839٠٪٢73٢١954منطقة شرق الدلتا

34٪١5٢٠١١٠4٪3٠5٢5847منطقة غرب الدلتا

٢9٪٢3٢٢995٪3٢4٢4876منطقة شمال الصعيد

٢8٪٢٠٢١585٪3٠٠٢4٠6٠منطقة جنوب الصعيد

3٠٪٢3١5٢65٪٢١7١675٠منطقة القناة والبحر األحمر

2 وفًقا لنطاق التقارير المحلية وبهدف دقة أعلى، تم تعديل حدود اإلبالغ عن الموظفين في المناصب اإلدارية اعتباًرا من عام 1،2019 
1 ُيعّرف العقد محدد المدة بأنه: عقد بمدة محددة، حيث توجد فترة إشعار قبل تاريخ انتهاء تجديد العقد أو إنهائه.

نظرة عامة على موظفي بنك اإلسكندرية

٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠١9 عام       

43٠٠    4٢74    4494 اإلجمالي      

3١٠9    3١6١    3333 الذكور       

١١9١    ١١١3    ١١6١ اإلناث       

١4١5    ١٢39    ١٠5١ 3٠ عام أو أقل     

١659    ١6٢8    ١677 3١-5٠ عام      

 ١٢٢6    ١4٠7    ١766 أكثر من 5٠ عام     

68     77     7٢ الموظفين ذوي اإلعاقة   

توزيع الموظفين في المناصب اإلدارية
٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠١9 عام       

١36     ١35     ١3١ اإلجمالي      

١١5     ١١5     ١١٠ الذكور      

٢١     ٢٠     ٢١ اإلناث      

5.47:١    5.75 :١    5.٢4 :١ نسبة اإلناث للذكور    

ظل التنوع على مستوى اإلدارة 
في بنك اإلسكندرية ثابًتا على 

مدار السنوات الماضية. 

تنفيذ  يسمح  أن  المتوقع  من 
مبادئ التنوع والشمول بتغيير 

إيجابي أكثر.

ركوًدا  اإلسكندرية  بنك  يشهد 
الذكور  إلى  اإلناث  نسبة  في 
لهذا  اإلناث  نسبة  بلغت  حيث 
عام،  بشكل   .٪٢7.7 العام 
للبنك  العمري  التوزيع  يميل 
انخفاض  مع  عاًما   50-31 نحو 
الذين  الموظفيم   ٪١3 بنسبة 

أعمارهم 50 عاما و أكثر
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التدريب والتأهيل

تدرك وحدات التدريب والتطوير في بنك اإلسكندرية أنه في 
فإن  المصرفي،  القطاع  مثل  وتنافسية  ديناميكية  عمل  بيئة 
يوفر  األخرى.  البنوك  عن  يميزانه  موظفيها  وجودة  مستوى 
البنك للموظفين فرص مستمرة للتعلم والتطوير ويدعمهم 
في الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وتحقيق أهدافهم المهنية. 
في هذا العام وما بعده، ستتم إضافة مسارات تدريب جديدة 
إلى نظام التدريب بالبنك والتي تغطي قضايا الحوكمة البيئية 
والتنويع  المخاطر،  وتقييم  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 

بين الجنسين وموضوعات المساواة.

التدريب والتطوير

النقاط الرئيسية

83٪ من الموظفين تم تدريبهم

تم إجراء 8٢٪ من التدريب عبر 
اإلنترنت

3٠ ساعة/السنة متوسط التدريب 
لكل موظف

8٠٪ من القوى العاملة تم تدريبها 
على موضوعات الموضوعات 

الرقابية 

متوسط عدد 
التدريب  ساعات 

لكل موظف
الحساب طريقة 

حسب النوع

79١١9 ساعة / ٢786 ذكر٢8ذكر

3٢55٠ ساعة / ١٠66 أنثى3١إنثى

حسب المنصب

7٢954 ساعة / ٢٠38 متدرب36موظفين

37997 ساعة / ١775 متدرب٢٢مديري مكاتب

7١9 ساعة / 43 متدرب١6مديرين

١٠3769 ساعة / 344٢ متدرب3٠الوظائف الفنية

١١٢66 ساعة / 4١٠ متدرب٢7الوظائف اإلدارية

تنوع التدريب

 ٪44
ذكور

 ٪56
8٢٪ عبر إناث

اإلنترنت

 ٪١8
بتواجد 
جسدي

مرونة التدريب

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١

152,304106,109111,669إجمالي عدد ساعات التدريب

 إجمالي عدد األفراد الذين 
4,0753,4683,566تم تدريبهم

 نسبة الموظفين الذين 
83%81.1%94%تم تدريبهم

الموظفين الذين تم تدريبهم علي 
391151,706الصحة والسالمة المهنية

قدم البنك حلواًل تدريبية مرنة تسمح لموظفيه بحضور معظم 
56% من  كان  الحاضرين،  جميع  بين  المنزل. من  من  تدريبهم 

اإلناث.

GRI 404-1, 404-2
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١١١

النقاط الرئيسية

4٠٠ متدرب

63٪ من الحاضرين في 
برنامج التدريب إناث

المراقبة
الموظفين 

المتعاملين مع 
أشخاص

القيادةالفنيين

3455

٢٠475

86769

4٢١9 35٠٠

34٢3553٢36  ساعات 
لتدريب ا

ظفين لمو ا

في محاولة للحفاظ على معايير وكفاءة 
البنك  ركز  اإلسكندرية،  بنك  موظفي 
ورفع  بالسياسات  الوعي  زيادة  على 
بنطاق  المتعلقة  الفنية  المهارات 
ضروريا  ذلك  كان  وحيثما  العمل. 
توفير  تم  المعنيين،  ألولئك  بالنسبة 

مهارات القيادة والتعامل مع اآلخرين.

 برنامج بنك اإلسكندرية الصيفي االفتراضي، 
٢٠٢١ Leap

نوعه  من  وفريد  وعملي  ناجح  صيفي  تدريب  برنامج  تقديم 
للمتدربين لمساعدتهم على فهم المزيد عن المجال المصرفي 
من خالل الجلسات الفنية وفرق المشروع ومهارات التعامل 
والجلسات  والمحادثات  األسبوعية  والمشاركات  اآلخرين  مع 

الوظيفية. 

مصر  رؤية  ارتباط  كيفية  على  عامة  نظرة  المتدربون  ألقى 
وكيف  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  بأهداف   2030
الثالثة  األبعاد  إلى  التطلعية  المصرية  االستراتيجية  تمتد 
للتنمية المستدامة: االقتصادية واالجتماعية والبيئية. حصل 
المتدربون على نظرة عامة حول "الشمول المالي" وأهدافه 
الفقر  دائرة  من  الخروج  من  المهمشة  الفئات  ُيمّكن  وكيف 
وتقليل عدم المساواة في المجتمع، واألهم من ذلك كيف 

أن الشمول المالي هو أحد أهداف رؤية مصر 2030.

L E A R N • E A R N • A C T • P R O G R E S S
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A L E X B A N K ’ s  V i r t u a l  S t u d e n t  I n t e r n s h i p  P r o g r a m

مهارات التعامل مع اآلخرين
بناء القدرات لتعزيز مهارات التعامل مع اآلخرين التي 
تهدف إلى زيادة أخالقيات عمل الموظفين ومهارات 
الموضوعات  تعليم  يتم  القيادة.  وأساليب  التعاون 
اليقين  لعدم  الفعالة  باإلدارة  المتعلقة  التأثير  عالية 
والتخطيط  القيادة  هذه:  وتشمل  متكاملة.  بطريقة 
االستراتيجي واستراتيجية التسويق ومحاكاة األعمال.

 

القيادة
مبادرات وتدريبات تهدف إلى تنويع مجموعة مهارات كل 
موظف وتعزيز قدراتهم وتوفير ميزة لعملهم. وتشمل 
هذه التدريبات تحديث معرفة موظفي البنك بالتغييرات 
الجديدة في السوق واألنشطة ذات الصلة بالحوكمة 
والمبادرات  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
البنوك  باولو وشبكة  إنتيسا سان  الجديدة لمجموعة 

الفرعية الدولية في إنتيسا سان باولو.

المهارات الفنية
معرفتهم  يستهدف  الموظفين  لجميع  فني  تدريب 
الكاملة بواجباتهم، وزيادة مهاراتهم، واالستفادة من 
البنك  إيمان  من  النابع  المفتوحة  التعقيبات  نظام 
وقبول  الموظفين  مهارات  وتنويع  بتعزيز  األساسي 

منهجية وأساليب عمل جديدة.

فئات التدريب العامة في جميع أنحاء البنك

المراقبة
التدريب على جميع السياسات والمبادرات المتعلقة باألخالقيات 
أخالقيات  مدونة  التدريبات  هذه  تشمل  وااللتزام.  والنزاهة 
على  والتدريب  القدرات  وبناء  الجدد  الموظفين  وسلوكيات 
مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب وتقييم المخاطر في 
المناسب حول تحديد  الفروع والتخفيف من حدتها والتعليم 
بالتغييرات في  االحتيال وتحديث جميع األطراف ذات الصلة 

السياسات.

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١١٢

تطبق البنوك نظامين مختلفين إلدارة تقييم أداء الموظفين: 
العالمي. تم استخدام  الجديدة ونظام األداء  أداة تقييم األداء 
نظام أداة تقييم األداء الجديدة في عام 2021 لجميع موظفي 
البنك في المكتب الرئيسي لالستفادة من إطار تقييم المجموعة 
ومراجعة أداء كل موظف مقابل مؤشرات أداء رئيسية واضحة 
ومؤشرات نوعية لمراجعتها. بالنسبة لألفراد المنتمين للشبكة، 
في عام 2021، كان نظام األداء والحوافز المعمول به هو نظام 
األداء العالمي الذي يتماشى مع منهجية شبكة البنوك الفرعية 

الدولية في إنتيسا سان باولو.

أنظمة تقييم األداء

دياكونيا  تطوير  مركز  أعضاء 
في  بوقتهم  يستمتعون 

الكمبيوتر غرفة 

تصوير: أحمد هيمن

GRI 404-3
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المالي والشمول  المالي  التثقيف 
والتعليم االجتماعي  االبتكار 

المرأة  تمكين  غالية: 
التراث على  والمحافظة  االقتصادية  التنمية 

والرفاهية الصحة 
المناخ بتغير  التوعية 

المتكاملة التنمية 
األحداث المؤثرة والبازارات 

9. تنمية وتمكين المجتمع

مستقبلي  حضانتي،  برنامج  تحت  أطفال 
التي  الخميس  باحتفاالت  يستمتعون 

بدرشين منطقة  في  أسبوعيًا  تقام 

تصوير: أحمد هيمن
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١١4

9.تنمية وتمكين المجتمع

من خالل جهوده المتنوعة للغاية حتى اآلن والتي تركزت على 
جهود التمكين االجتماعي، كان بنك اإلسكندرية دائًما في 

طليعة التعامل مع التحديات االجتماعية ذات الصلة وتحسين 
جودة الحياة بين المجتمعات المستضعفة والمهمشة. في عام 

٢٠٢١، حافظ البنك على التزامه بأولويته التقليدية، مستفيًدا 
من عمليات التعاون التي أقيمت وجعل كل مشاركة ذات 

مغزى لكل من يعنيهم األمر. تماشًيا مع استراتيجية مكتب 
المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة ٢٠١8-٢٠٢١، تهدف 

المشاريع المجتمعية إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة، الموجهة نحو رؤية مصر ٢٠3٠.

تعليم  لتمكين  البنك نطاق جهوده بشكل خاص  وسع 
أفضل لألطفال والشباب، وواصل برامجه حول الثقافة 
المرأة.  تمكين  على  العمل  مستوى  ورفع  والحرف 
والحمالت  والتدخالت  المخصصة  التبرعات  خالل  من 
والتدريب، يحدد البنك احتياجات المجتمع، ويجد خيارات 
على  تؤثر  دائمة  نتائج  في  ويساهم  المثلى  المشاركة 
حياة الناس الحقيقية وتمكن المجتمعات من أن تكون 

تغيير لألفضل. عوامل 

المسؤولية  لتبرعات  الميزانية  بلغت   ،2021 عام  في 
االجتماعية للبنك اإلجمالية ٢١.98 مليون جنيه مصري، 
أنشطة  ودعم  الحكومية  غير  للمنظمات  تبرعات  منها 
مصري.  جنيه  مليون   ١3.٢4 بلغت  المجتمع  تنمية 
المنظمات  التي تنفذها  المبلغ باألنشطة  باقي  يرتبط 
يشير  الحكومية  غير  المنظمات  )بذكر  الحكومية  غير 
أو  االجتماعية  المؤسسات  مثل  كيانات  إلى  البنك 
تنفيذ  على  للحفاظ  حيوًيا  دورهم  يعتبر  الذين  األفراد 

للمشروع(. األساسية  والمكونات  األنشطة 

النقاط الرئيسية

أجمالي ميزانية تبرعات المسئولية 
االجتماعية: ٢١.98 مليون جنيه مصري

المستفيدون المباشرون 4٠,٠٠٠+

تنمية وتمكين 
المجتمع

إجمالي التبرعات 
المباشرة ١3.٢4 مليون 

جنيه مصري

٪٢3

٪١9

٪١9
٪٢

٪37

التعليم

التثقيف المالي 
والشمول المالي

 االندماج
االجتماعي

الصحة 
والرفاهية

غالية: 
 تمكين 
المرأة

إشراك 
الموظفين
)%0.15(

GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2
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١١5

رسم الخرائط، أهداف التنمية المستدامة، تأثير مبادرات البنك 

حضانة  طالبة  حنين 
لمشروع  تابعة 

مستقبلي حضانتي 

تصوير: أحمد هيمن

تنمية وتمكين 
المجتمع

لتصنيف الربط مع أهداف المبادرة / المشروعا
المستدامة رؤية مصر ٢٠3٠التنمية 

التثقيف المالي 
والشمول المالي

برنامج األغذية العالمي لدعم المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة

قرض إبداع من مصر متناهي الصغر 

مشروع مجموعات اإلدخار واإلقراض القروية الرقمية 
)VSLA(

حادي بادي: لعبة التوعية والتثقيف المالي

إناكتس
فروع مؤهلة لألشخاص ذوي اإلعاقة

االبتكار االجتماعي 
والتعليم

تطوير مدرسة تواصل المجتمعية

علمني - برنامج تمكين المعلم المبادر والرواد

مجتمعات دامجة

غالية: تمكين المرأة

حضانتي مستقبلي

مؤسسة بناتي: مشروع تطبيق معايير الجودة والحماية 
لألطفال بال مأوى 

بجاويت

مشروع حرفتي فرصتي

إحياء لحرف اليدوية بأسوان "حلّي أسوان"

التنمية االقتصادية 
والمحافظة على التراث

"سكون" - حملة غالية السنوية في مارس 2021

انشاء منصة الكترونية إبداع من مصر

قطن من أجل الحياة
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١١6

رسم الخرائط، أهداف التنمية المستدامة، تأثير مبادرات البنك

بجاويت  مشروع  نساء 
الخياطة أطفالهم  يعلمون 

تصوير: أحمد هيمن

تنمية وتمكين 
المجتمع

المشروعالتصنيف  / الربط مع أهداف المبادرة 
المستدامة رؤية مصر ٢٠3٠التنمية 

إعداد السفراء - تدريب الضيافة السياحية

"ألوان" - هدية بنك االسكندرية 2021 ذات أثر

الصحة والرفاهية

غرفة تعقيب صدى القلب بمستشفى مجدي 
يعقوب

برنامج التدريب على فنون الضيافة في قطاع الرعاية 
الصحية

تكريم ألولئك الذين فقدناهم خالل كوفيد-19

التوعية بتغير المناخ

االحتفال بيوم البيئة العالمي

خطوة خضراء: لعبة توعية بيئية

تقرير االستدامة لعام 2020 تذكار صديق للبيئة

التنمية المتكاملة

زيارات حياة كريمة

تمكين ودعم أطفال بال مأوى بالقاهرة الكبرى

تأهيل الشباب بدور الرعاية األيتام لإلستقاللية 
والرعاية الالحقة 

حلم واحد )المرحلة األولى(

األحداث المؤثرة 
والبازارات 

ملتقى  أوالدنا الدولي الخامس لفنون ذوي الهمم

حدث "عودة األبطال إلى المدارس"

اشتراك ابداع من مصر في بازارات 

معرض ديارنا
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١١7

منازلهم  إلى  األطفال  يعود 
بعد يوم من المرح خالل 

ضمن  األسبوعية  احتفاالتهم 
مستقبلي حضانتي،  برنامج 

تصوير: أحمد هيمن

رسم الخرائط، أهداف التنمية المستدامة، تأثير مبادرات البنك

تنمية وتمكين 
المجتمع

الربط مع أهداف المبادرة / المشروعالتصنيف
رؤية مصر ٢٠3٠التنمية المستدامة

أحداث الشمول المالي للبنك المركزي المصري

 األحداث المؤثرة 
والبازارات 

فعالية إطالق مجموعة بجاويت الشتوي

يوم نعم لليوجا

مراسم توقيع مذكرة تفاهم بنك اإلسكندرية

مشاركة بنك االسكندرية في منتدى التعاون 
الدولي من قبل وزارة التعاون الدولي

كاريكاتونس

مشاركة البنك في مهرجان أسوان الدولي ألفالم 
المرأة من خالل "غالية" الشريك االستراتيجي للحرف 

اليدوية

يوم التطوع: اليوم الدولي للعمل الخيري 2021

حقق امانيهم - مبادرة رمضان
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١١8

9.١ التثقيف المالي 
والشمول المالي

مشروع مجموعات اإلدخار واإلقراض القروية الرقمية 
 )VSLA(

الرقمي هو دمج  االدخار  الهدف من مشروع مجموعة 
النساء التي في المجتمعات المهمشة مالًيا، من خالل 
الرقمي  االدخار  مجموعات  وهي  رقمية،  منصة  إنشاء 
مع آليات االدخار واإلقراض من نظير إلى نظير التي من 

شأنها تعزيز الرفاهية االجتماعية واالقتصادية للمرأة.

أعمال صناعة صينية من المواد 
المعاد تدويرها من أسماء

إن أسماء من سكان قرية بني غالب الريفية بمحافظة 
أسيوط. تنبع روحها الريادية من كونها جزًءا من عائلة 
المالية  النفقات  تخفيف  في  رغبتها  وبالتالي  كبيرة 
يساعد  أن  شأنه  من  مشروع  بدء  خالل  من  لعائلتها 
الحاجة  أدركت  لجامعتها.  الدراسية  الرسوم  دفع  في 
إلى صواني فرن لخبز الخبز التي يمكن االعتماد عليها 
ليس  مجتمعها.  في  بسهولة  عليها  الحصول  ويمكن 
فرصة  بذكاء  أيًضا  أسماء  أدركت  بل  فحسب،  ذلك 
استخدام الورق والكرتون القديم الذي تغسله وتقوم 
التي  الفرن  في صنع صواني  تستخدمه  ثم  بتقطيعه 
بنك  من  والنظير  اإلقراض  منصة  دعمت  تبيعها. 
مالًيا بشراء  لها  السماح  اإلسكندرية أسماء من خالل 
طبيعي  بشكل  المبتكرة  مساعيها  تقوم  المواد.  هذه 
تطور  ومع  اآلخرون،  منه  تخلص  ما  تدوير  بإعادة 
إعادة  أيًضا  تعيد  اآلن  فهي  الوقت،  بمرور  مهاراتها 

تدوير الصواني القديمة أو المكسورة. 

أدى تطوير حرفية أسماء من خالل هذا المشروع إلى 
لم  مجتمعها.  داخل  مبيعاتها  من  حتمي  ربح  تحقيق 
الرسوم  دفع  في  المساعدة  على  قادرة  فقط  تكن 
الدراسية لتعليمها العالي، والتي تدفعها عبر محفظتها 
استخدام  على  أيًضا  قادرة  اآلن  إنها  بل  اإللكترونية، 

هذه األرباح لتمويل زفافها القادم.

انضمت 3١٠4 امرأة إلى 152 مجموعة ادخار رقمي 
وتلقين تدريبات في التثقيف المالي. 
تلقت ١5٠٠ دورة محو األمية العددية 

وتلقت ١١37 دورات تدريبية على التمكين االجتماعي.
أسيوط، مستفيدة  من  أسماء 
اإلدخار  من مشروع مجموعات 
الرقمية  القروية  واإلقراض 
الورق  تعيد استخدام   )VSLA(
الفرن لصنع صواني  والكرتون 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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١١9

لعبة حادي بادي للتثقيف المالي 

بنك  من  مالي  تثقيف  لعبة  هي  بادي"  "حادي 
الذين تتراوح  اإلسكندرية مصممة خصيًصا لألطفال، 
التوعية  10 سنوات، بهدف تعزيز  إلى   6 أعمارهم بين 
تستهدف  التي  اللعبة  تقوم  الصغر.  منذ  المالية 
مثل  التمويل  مبادئ  حول  األطفال  بتثقيف  األطفال 
غريب  باسم  والتبرع.  الذكي  واالدخار  الواعي  اإلنفاق 
قصة  خالل  من  اللعبة  تقديم  يتم  بادي  حادي  وهو 

البنوك. إلى  المقايضة  نظام  المال من  تاريخ  تحكي 

بادي  حادي  لعبة  طرح  البنك  واصل   ،2021 عام  في 
مع  وبالتعاون  وافتراضًيا  الواقع  أرض  على  اللوحية 

الحكومية. غير  المنظمات  من  العديد 

644 طفل: من أجل اإلطالق على أرض الواقع خالل أسبوع 
المزارعين،

5 و١6 عاًما وأثناء اإلطالق  457 طفل تتراوح أعمارهم بين 
بادي  لعبة حادي  بنك اإلسكندرية  االفتراضي: طرح 

غير حكومية. افتراضًيا ثالث مرات مع ثالث منظمات 

بها حصالة  إهداء حقيبة حمل  تم 
لألطفال  على شكل جمل 
خالل يوم إطالق تطبيق 

الجوال حادي بادي علي 

لالدخار  العالمي  باليوم  احتفااًل   2021 أكتوبر   31 في 
البنك  رعاية  تحت  اإلسكندرية،  بنك  أطلق   ،2021
على  المتوفر  بادي  حادي  تطبيق  المصري،  المركزي 
أنظمة آي أو أس وأندرويد وهاواوي باللغتين اإلنجليزية 
والعربية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين من 6 إلى 
10 سنوات، والوصول إلى ما يقرب من 700 طفل في 
في  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  المدارس 
جهود  مع  بادي  حادي  تطبيق  يتماشى  اإلطالق.  يوم 

البنك في الشمول المالي الرقمي في مصر.

5 محافظات، ووصل  حتى اآلن، تم نشر التطبيق في 
٢8٠5 مستخدم. إجماليه إلى 

رقمنة حادي بادي: انطالق وتفعيل اليوم العالمي 
لالدخار ٢٠٢١

تنمية وتمكين 
المجتمع
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١٢٠

سيتي  مركز  بين  مباشر  تعاون  أول   2021 عام  يصادف 
أوجه  كانت  حيث  اإلسكندرية،  وبنك  مصر  كاريتاس 
التعاون السابقة في مشروع مشترك مع شركاء آخرين. 
حيث  للغاية،  ناجحة  اإلسكندرية  بنك  مع  التجربة  كانت 
كان فريق بنك اإلسكندرية يراعي المستفيدين واحتياجات 
فريق مركز سيتي كاريتاس. كما نود أن نعرب عن امتناننا 
لكيفية تعاملهم باحترام مع جميع المستفيدين، بغض 
النظر عن إعاقتهم أو خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية. 
تعاوننا:  وراء  الحقائق  بعض  أذكر  أن  لي  اسمحوا 
140 طفاًل وشاًبا من ذوي اإلعاقة وإخوتهم من خلفيات 
االجتماعية  الخلفيات  إلى  باإلضافة  اقتصادية مختلفة، 

دكتورة إجالل شنودة
سيتي  لمركز  التنفيذية  المديرة 

مصر كاريتاس 

من  المدارس  أطفال  إلى  باإلضافة  واالقتصادية، 
في  اللعبة،  لعبوا  الدخل،  منخفضة  الهجانة  منطقة 
القاهرة واإلسكندرية وسوهاج.  ثالث مدن مختلفة: 
لتحقيق أقصى استفادة منها، تم تعريف معلميهم 
من  المعينين  الميسرين  خالل  من  البداية  في  بها 
جانب بنك اإلسكندرية. قام هؤالء المعلمون بدورهم 
بإعداد األطفال والشباب ذوي اإلعاقة لفهم المفاهيم 
من  الحًقا  ذلك  مّكنهم  وقد  اللعبة.  في  المختلفة 
ممارسة اللعبة مع ميسري بنك اإلسكندرية وتعلموا 
باإلنفاق  يتعلق  فيما  مدروسة  قرارات  اتخاذ  كيفية 

واالدخار والتبرع.

يلعبون  المجتمعية  تواصل  مدرسة  أطفال 
تطبيق حادي بادي خالل يوم اإلطالق
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١٢١

ايناكتس
كان بنك اإلسكندرية، بالشراكة مع منظمة ايناكتس، قادًرا على 
دعم تدريب 450 طالًبا من فريق اناكتس في التدريب التوجيهي 
والتفكير  التجارية،  األعمال  نموذج  موضوعات  في  العام 
التصميمي، والتسويق، وريادة األعمال، وتصميم الجرافيك. 
تم إجراء هذه التدريبات لتسهيل وتعزيز تنمية الشباب للتحضير 
لمسابقة ايناكتس الوطنية المسماة "استدامة خط األساس 
الثالثي"، والتي تركز على كيفية إدراج القضايا المالية والبيئية 

واالجتماعية في المشروع قبل وأثناء وبعد بدئه. 

حيث فازت جامعة 6 أكتوبر بلقب بطل كأس ايناكتس مصر خالل 
 ،"Cellurose" مسابقة اناكتس الوطنية لهذا العام بمشروعها
مما سمح لها بتمثيل مصر في كأس العالم خالل كأس العالم 
على  فيه  فازوا  والذي   ،2021 أكتوبر  في  االفتراضي  ايناكتس 
الفوز  يجعله  مما  العالم  أنحاء  جميع  في  جامعة   36 من  أكثر 

الثالث على التوالي لمصر بكأس العالم ايناكتس.

التأثير المباشر: 8٠٠٠ طالب وطالبة
التأثير غير المباشر: ١٠٠,٠٠٠ - ١3٠,٠٠٠

ايناكتس  مسابقة  في  المنافسون 
لإلستدامة" الثالثة  "الخطوط  الوطنية 
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١٢٢

هناك شيئان يحددان عالقتنا مع بنك 
اإلسكندرية: الثقة المتبادلة والنزاهة العالية. 

يتميز بنك اإلسكندرية بسهولة في السوق 
المالية من خالل توازنه بين التبرع، وضمان نجاح 

المشروع، والتأثير القابل للقياس دون اإلدارة 
الجزئية لعملنا. في مدرسة تواصل المجتمعية، 

إسطبل عنتر، كونه مشروًعا مليًئا بالتحديات، 
لدينا نفس الهدف لضمان نجاح المدرسة ونحن 
واثقون من خبرة بنك اإلسكندرية والمساهمات 

األخرى في جعل هذا النجاح مستداًما.

يوسف أبو  ياسمينة 
تواصل جمعية  مؤسسة 

تكمن نقطة قوة شراكتنا في أننا نشترك في نفس القيم. هذا يمكننا 
من الوصول إلى أبعد من ذلك وخلق عمل أفضل. يقدم جميع 
أعضاء فريق بنك اإلسكندرية من مختلف اإلدارات التزامهم الكامل 
وحبهم واهتمامهم بالعمل الذي ينتجونه. إنهم يتشاركون رؤية رائعة 
وهي ضمان استفادة الجميع بينما يمكننا تحقيق تأثير أكبر مًعا. أنا 
بصراحة لم أشهد هذا في مكان آخر. يعد حضور بنك اإلسكندرية 
االجتماعي أكبر من العديد من الجمعيات األخرى وقد ركز دائًما على 
تأثيره على المدى القصير والمتوسط والطويل. هذا ما يخلق ميزة 

بنك اإلسكندرية!

حنا  أمنية 
مصر لستاركير  العام  السكرتير 

تطوير مدرسة تواصل المجتمعية

9.٢ االبتكار االجتماعي 
والتعليم

للتنمية  ساويرس  مؤسسة  مع  شراكة  في  البنك  دخل 
لتغطية  غبور"  "هادية  و  مصر،  كير  وستار  االجتماعية، 
الفنون  وأكاديمية  المهني،  والتدريب  الدراسية،  الرسوم 
األدائية للطالب في مدرسة تواصل المجتمعية في محاولة 
لتطوير  تواصل  لجمعية  اإلسكندرية  بنك  دعم  لتجديد 

عنتر.  إسطبل 

75 طفل مهمش 
8٠٪ إناث

المجتمعية  تواصل  مدرسة  طالب 
المدرسة  افتتاح  حفل  خالل 

الجديدة في عام 2020
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١٢3

برنامج تمكين المعلم المبادر والرواد

تعاون بنك اإلسكندرية مع مؤسسة علمني لتحسين مهارات 
التعلم النشط وتطوير عوامل التغيير في المؤسسات التعليمية. 

هناك مشروعان هما جزء من التعاون: 

1. تمكين الرواد - في كل عام، يقام معسكر طالبي ألطفال 
المدارس الحكومية. نظًرا النتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( 
لوحية  لعبة  المشروع  محل  حل   ،2021 و   2020 عامي  في 
تعليمية تسمى "تحدي الرمال"، والتي وصلت إلى منازل أكثر 

من 1000 من أطفال المدارس الحكومية. 

المعلمين  برنامج  من  استفاد  متكامل،  برنامج  خالل  من   .2
قدراتهم  تحسين  خالل  من  معلًما   365 مجموعه  ما  األبطال 
في  البرنامج  خريجي  جميع  تكريم  تم  التدريسية.  وإجراءاتهم 

حفل تخرج أقامته المؤسسة.

١٠٠٠ طالب مدرسة حكومية 
365 معلم

أن  قبل  وبرامجنا  وبأحالمنا  بنا  اإلسكندرية  بنك  آمن  لقد 
يرى مستوى عملنا وتنفيذ مشاريعنا. هم بال شك شريك 
التطوير  ببرامج  دعمنا  من  أول  كانوا  لقد  بالتأثير!  مدفوع 
المهني التي وصلت اآلن إلى أكثر من 500 مدرسة في أكثر 
من 10 محافظات وأكثر من 6000 معلم. لم يكن هذا ليحدث 
لو لم يؤمن بنك اإلسكندرية بنا في المقام األول في عام 
المرونة هي أفضل ما يميزهم بين القطاع الخاص   .2016
ألنهم منفتحون دائًما على التغيير. لقد أنجزنا وتعاوننا إلى 
حد كبير في بناء قدرات المعلمين داخل المدارس الحكومية 
البطل، كما كنا  المعلم  المدرسي،  التحول  من خالل رحلة 
"تحدي  تعليمية  لوحية  لعبة  أول  إلطالق  األول  الشريك 

الرمال " لنا في المدارس.

كريستين صفوت 
علمني التنفيذي، مؤسسة  المدير 

تواصل  طالب مدرسة 
افتتاح  حفل  خالل  المجتمعية 

2020 الجديدة في عام  المدرسة 
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١٢4

مجتمعات دامجة

المجتمعات  لمشروع  عقد  توقيع  تم   ،2021 مارس  في 
للتنمية  ساويرس  ومؤسسة  اإلسكندرية  بنك  بين  الشاملة 
لتحسين  تفاهم  مذكرة  ضمن  المشروع  يأتي  االجتماعية. 
بين  الموقعة  المهمشين،  لألطفال  المعيشية  الظروف 
معا  جمعية  وتنفذ   .2019 عام  في  االستراتيجيين  الشريكين 

المشروع على مدى عامين. للتنمية بمحافظة أسيوط 

تمكين  في  الشاملة  للمجتمعات  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
ودمج  سنة،   14-1 سن  في  اإلعاقة  ذوي  من  طفل   500
والرياضية، وأخيًرا، تحسين  الفنية  3500 طفل في األنشطة 

قدراتهم. وتنمية 

5٠٠ طفل ذو إعاقة
35٠ طفل مشمول باألنشطة الفنية والرياضية

لميسري  القدرات  بناء  دورة 
الحكومية غير  المنظمات 
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المجتمع
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١٢5

أنا أعيش بالقرب من الحضانة لذلك قررت 
ابنتي بمجرد انضمامها لها.  أن أجربها. أحبتها 

المعلمون جيدون جًدا والتعليم هنا عظيم. 
التربية  أجرى المعلمون تدريًبا لآلباء على 
باألطفال،  الجنسي  والتحرش  اإليجابية، 

وأضرار الزواج المبكر، وختان اإلناث.

حضانتي مستقبلي

حضانتي مستقبلي هو مشروع تمكين اجتماعي يهدف 
التعليمي والصحي لألطفال من  الوضع  إلى تحسين 
إنشاء وتحسين  6 سنوات من خالل  إلى  سن سنتين 
الحضانات في محافظتي الجيزة وأسوان إلثبات جودة 

الخدمات التعليمية والصحية لألطفال وعائالتهم.

هند سعيد: والدة رقية وسمر

تستمتعان  وسمر،  رقية  األختان، 
يحدث  الذي  الحضانة  احتفال  بيوم 
الجيزة، حيث  كل يوم خميس في 

بأعضائها الحضانة  تحتفل 

تصوير: احمد هيمن

١5٠٠ طفل تتراوح أعمارهم بين سنتين -6 سنوات 
معلمي 75 حضانة

مجالس إدارة ٢٠ منظمة غير حكومية محلية
١٠٠٠ أسرة لألطفال في الحضانات 

٢٠٠ أخ و أخت لألطفال في الحضانات
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١٢6

نمت معرفتنا وقدرتنا على دعم األطفال ذوي 
تطور  بسبب  كبير  بشكل  الخاصة  االحتياجات 
تعليمية  وألعاب  أدوات  اآلن  لدينا  الحضانة. 
اإلعاقة  ذوي  األطفال  رعاية  على  تساعدنا 

النفسية وكذلك األطفال ذوي اإلعاقة.

تلقينا برامج تدريبية حول التربية اإليجابية، والصحة 
والسالمة، والتغذية، وصعوبات التعلم، والذكاء 
ونعلمهم  دائًما  اآلباء  نشرك  اآلن  نحن  المتعدد. 
بنمو أطفالهم. قبل هذا البرنامج، لم تكن هناك 

خطط ملموسة أو تقييمات المعلمين. 

أثناء  جًدا  حازًما  يخاف مني ألنني كنت  ابني  كان 
للغاية  عالقة صحية  لدينا  اآلن  تعليماتي.  إصدار 
ما  بدمج  أيًضا  قمت  لقد  هنا.  تجربتي  بسبب 
سبيل  فعلى  الشخصية  حياتي  في  هنا  تعلمته 
في  ونفكر  أسبوعًيا  وعائلتي  أنا  نجتمع  المثال، 
على  منتج  بشكل  ونعمل  وضعفنا  قوتنا  نقاط 

تطوير نقاط ضعفنا.

معلمة هناء، 

مدرسة حضانة  الحميد،  عبد  هناء 
مستقبلي حضانتي  مشروع  تحت 

تصوير: احمد هيمن
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١٢7

اعتاد جيراننا الثناء على هذه الحضانة ونتيجة لذلك، 
األشياء  من  العديد  حول  تدريبية  دورات  حضرت 
السماح  عدم  على  والحرص  اإليجابية  التربية  مثل 
التحرش  بسبب  بمفردهم  بالخروج  لألطفال 
المعلمين  وتعرض  الحضانة  الجنسي. بسبب هذه 
إطار  في  اإليجابية  التربية  على  تدريب  لجلسات 
أكثر  حنين  أصبحت  مستقبلي،  حضانتي  برنامج 
تعليمها  في  جًدا  مشارًكا  وأصبح  والدها  من  قرًبا 
بانتظام للتحدث مع معلميها حول  ويزور الحضانة 

تطورها.

 دعاء جابر: 
حنين والدة 

دعاء خالل  ووالدتها  حنين 
حيث  األسبوعي  االحتفال 
والديهم األطفال مع  حضر 

تصوير: احمد هيمن
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١٢8

9.3 غالية: تمكين المرأة
والحماية  الجودة  معايير  تطبيق  مشروع  بناتي:  مؤسسة 

بال مأوى لألطفال 

بالتعاون مع مؤسسة "بناتي"، تعالج شراكة البنك االستراتيجية 
أطفال  ظاهرة  االجتماعية  للتنمية  ساويرس  مؤسسة  مع 
الشوارع من خالل توفير السكن اآلمن في دور الرعاية، وبرامج 
النفسي واالجتماعي،  الطبية، واإلرشاد  والمساعدة  التغذية، 
بهدف  االجتماعيين  لألخصائيين  المهني  والتدريب  والتعليم، 
لسوق  وتأهيلهم  المجتمع  في  األطفال  دمج  إعادة  تسهيل 
اليومية  الرعاية  مراكز  ُتستخدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  العمل. 
المستضعفات  الفتيات  إلى  للوصول  المتنقلة  والوحدات 

بشكل خاص.

٢,١9٠ فتاة
برنامج  تحت  حضانة  أطفال 
خالل  مستقبلي  حضانتي، 

األسبوعية احتفاالتهم 

تصوير: أحمد هيمن
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بجاويت 

استحوذ  مصر"،  من  "إبداع  و  "غالية"  مظلة  تحت 
بنك اإلسكندرية على مشروع "يدويات البحر األحمر". 
ومحافظة  االجتماعي  التضامن  وزارة  رعاية  تحت 
البحر األحمر، أصبح بنك اإلسكندرية مالك المشروع 
الشريك  لتكون  االجتماعية  ذات  مؤسسة  واختار 
مؤسسة  وكذلك  الثانية،  للمرحلة  الرئيسي  المنفذ 
تغيير  تم  ثاني.  وشريك  كمتبرع  في مصر  دروسوس 
بلهجة  "لغتنا"  أي  "بجاويت"،  إلى  المشروع  اسم 
سكان البحر األحمر. يستهدف مشروع بجاويت النساء 
سفاجا  مدينتي  في  حكوميتين  غير  منظمتين  من 
والقصير بمحافظة البحر األحمر، وإن بجاويت بمثابة 
لخدمة  األحمر  البحر  منطقة  في  تصميم  مركز  أول 
الحرفيين في جنوب مصر، كوسيلة الستدامة البحث 
بالحرفيين  واسع  نطاق  على  غنية  لمنطقة  والتطوير 

الموهوبين.

3٠٠ امرأة

يلتزم بنك اإلسكندرية بنشاط بإحداث تأثير إيجابي ويضع نموذًجا إيجابًيا للغاية 
للمسؤولية االجتماعية للشركات. نحن نتشارك بشكل انتقائي مع بنك اإلسكندرية 
ألنه يدافع بجدية عن نجاح األفراد في قطاع الحرف اليدوية والفنية في مصر، 
وهو أمر بالغ األهمية لتعزيز المهارات اإلبداعية واالستقالل االقتصادي. لقد 
حقق تعاوننا في التمويل المشترك لمؤسسة ذات - واحدة فقط من شراكاتنا 
العديدة مع بنك اإلسكندرية - والتي تدعم الحرفيات في محافظة البحر األحمر، 
نتائج جديرة بالثناء. نتج عن رغبتنا المشتركة في خدمة المجتمعات وإثرائها من 
األلف إلى الياء مشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية، وتدريب 
اليدوية وأسر الحرفيين. نتطلع  النساء، وضمان توليد الدخل ألصحاب الحرف 
إلى االستمتاع بمزيد من قصص النجاح على المستوى الشعبي للمجتمعات 
المصرية، ونحن متحمسون الكتشاف كيف سيستمر بنك اإلسكندرية في تنويع 

شراكاته وزيادة مشاركته على مستوى النظام.

د. وسام البيه
ولبنان(  األردن  اإلقليمية )مصر،  المديرة 

دروسوس مؤسسة 

يتم وضع شعار بجاويت في 
إنشاؤها تم  التي  المنتجات  جميع 

تصوير: احمد هيمن
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يمكننا القول بوضوح أننا شهدنا فرًقا كبيًرا بين تعاوننا في عامي 
2020 و2021. مشروع بجاويت في جوهره مشروع صعب للغاية عانى 

من نقيضين، الفقر والثراء، لكونها وجهة سياحية. لقد ساعد بنك 
اإلسكندرية وأعتقد أننا بحاجة إلى التعاون إلنشاء "هوية ثقافية 
مرئية باستخدام سرد القصص وإعطاء المجتمع بأسره الفرصة 

للتعبير عن أرائهم." إن العمل على عقلية المجتمع والمرونة للتغيير، 
ومحاولة جعلهم يفهمون قيمة مدينتهم وموقعهم أمًرا صعًبا 

للغاية، ولم يتمكن سوى بنك اإلسكندرية كمستمع حريص من 
فهم التأثير القصير والطويل األجل لمثل هذا المشروع على الفور.

بيري أبو زيد
التنفيذي  والمدير  المؤسس 

ذات  لمؤسسة 

إنشاء  أثناء  األعمار  النساء من مختلف 
القصير في  الكروشيه  منتجات 

تصوير: احمد هيمن
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عقد بنك اإلسكندرية شراكة مع منظمة "بشاير حلوان" 
وهي إحدى المنظمات غير الحكومية المرموقة والتي 
النساء  تمكين  على  تركز  التي  بأنشطتها  اشُتهرت 
للعنف  تعرضن  ممن  -خاصة  واجتماعًيا  اقتصادًيا 
بشاير  أطلقت  اليدوية.  الحرف  قطاع  في  المنزلي- 
من  المزيد  لتمكين  فرصتي"  "حرفتي  مشروع  حلوان 
المزيد  وإتاحة  اإلبداعي  النساء في مجاالت االقتصاد 
عقد  إلى  باإلضافة  لهن،  التسويقية  الفرص  من 

جلسات للتوعية حول مكافحة العنف ضد المرأة.

"حرفتي فرصتي"

١,5٠٠ امرأة

حرفتي  مشروع  من  المستفيدين 
األطفال دمى  أيضا  ينتجون  فرصتي 

تصوير: أحمد هيمن
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بكل  الكروشيه  فن  وعلموني  البرنامج  معلمو  بي  رحب  لقد 
كثيرا.  الحياكة  من  النوع  هذا  أحب  أصبحت  حتى  وتأن  صبر 
يشجعونني  فإنهم  صنعته،  شيء  في  ما  عيب  ظهر  إن  وحتى 
رائعون  إنهم  القادمة؛  المرة  في  أفضل  بأداء  وألقوم  ألستمر 
الكثير  نتعلم  حيث  اإلنتاج  مرحلة  إلى  ذلك  بعد  انتقلت  حقا. 
من األشياء وليس مجرد تعلم األساسيات. لقد ساعدني تعلم 
كل  أصنع  اآلن  أصبحت  كما  دخلي،  زيادة  على  الكروشيه  فن 
كما  البنتي،  ومالبس  للمائدة،  مفارش  من  منزلي  يخص  ما 

الكنزات الصوفية بنفسي. يمكنني أن أصلح 
من  أي  مع  أتفاعل  أو  أختلط  لم  التجربة،  هذه  أخوض  أن  قبل 
إلى هنا  المعتقدات األخرى. ولكن عندما جئت  أو  األديان  ذوي 
الجميع  بادلني  وأظهرت سلوك ودودا ومتحمسا تجاه اآلخرين، 
التعامل بنفس األسلوب، وسرعان ما اختفت أجواء التوتر تجاه 
معتقداتنا المختلفة، حتى أصبحنا نعتقد أننا نمثل ثنائيات عمل 

رائعة. 
البرنامج.  هذا  في  والمشاركين  القائمين  لجميع  حقا  ممتنة  أنا 
شيء  إلى  بحاجة  يشعر  والضغط،  للتوتر  المرء  يتعرض  عندما 
على  الحياكة  وقد ساعدتني  الضغوط؛  تلك  عن  انتباهه  يصرف 
طال  مهما  سُتحل  تواجهني  التي  المشاكل  بأن  أشعر  إذ  ذلك، 
أشعر  بالعمل،  وأبدأ  الكروشيه  بإبرة  أمسك  أن  فمجرد  األمر. 

باالطمئنان وكأن جميع األعباء قد ُأزيحت من قلبي.

لطيف، وحيدة 
الكروشيه  إنتاج  المتخصصات في  النساء  إحدى 

تحت مشروع حرفتي فرصتي

تصوير أحمد هيمن
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على الرغم من محاوالت زوجي لتأمين الدخل، كنا دائما ما نواجه 
المدرسية  الرسوم  نتمكن حتى من تغطية  لم  صعوبات مادية، 
يمكنها  التي  حلوان  بشاير  منظمة  عن  جارتي  أخبرتني  ألطفالنا. 
مساعدتنا من خالل التمويل التعليمي. وبمجرد انضمامي لبشاير 
حلوان، شعرت هناك بقدر كبير من اللطف والود. وبعد أسبوع 
واحد فقط من التدريب مع البرنامج، انتقلت إلى مرحلة اإلنتاج.

أود أن أشكر جميع المدربين بمن فيهم المعلمة إلهام والمعلمة 
حًقا  صبورين  دائًما  كانوا  كما  للغاية،  داعمين  كانوا  لقد  مريم. 
الكروشيه  أنماط  مختلف  حياكة  اآلن  يمكنني  تعليمي.  عند 
المائدة.  ومفارش  المناشف  على  "دانتيال"  و  "برنسيسة"  مثل 
ومع تشجيع من زوجي لحضور البرنامج، تمكنت من سداد جزء 
ونعم  المنزل،  نعم  حقا، فهم  لهم  أنا ممتنة  عائلتنا.  ديون  من 
أكثر سعادة  لقد أصبح أطفالي  العائلة، والجميع هنا سواسية. 
البرنامج كيف  ألنهم يستشعرون سعادتي، وألنني تعلمت من 
التوعية  جلسات  خالل  من  ألطفالي  صديقة  أكون  أن  يمكنني 
بالمواضيع  يتعلق  فيما  أطفالي  رعاية  في  تساعدني  التي 

والممارسات الحساسة مثل ختان اإلناث والزواج المبكر. 

محمد،  منال 
المستفيدات من مشروع حرفتي فرصتي أحد 

تصوير: أحمد هيمن
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أنا هنا منذ 4 سنوات. إن حالتنا المادية ضعيفة للغاية، فنحن 
فقراء جدا ويصُعب علينا دفع إيجار المنزل. لم تكن لدينا 

القدرة المالية على تعليم ابننا، ولكن السيدة إلهام -عضوة 
منظمة بشاير حلوان ومشرفة البرنامج- قد ساعدتني ماديا 
في التقديم إلياد ليلتحق بالمدرسة كما ساعدتني في شراء 

زي مدرسي له؛ إنها بمثابة أم حقيقية لنا جميعا. عندما 
جئت إلى هنا ألول مرة، شعرت باالرتياح وأيقنت بأن هناك 
ضوء في آخر النفق. لقد طور برنامج "حرفتي فرصتي" من 

عقليتي وطريقة تفكيري، كما أنهم يدعمونني ماديا وعاطفيًا 
بشكل مستمر، فإذا ما بكيت يعانقونني، ويستمعون لحديثي 
باهتمام، ويشجعونني على التحلي بالصبر واألمل في الحياة. 

منذ مجيئي إلى هنا وحضوري هذا التدريب، أصبحت أهتم 
بتعليم أطفالي، كما تحولت حياتي بشكل جذري. لقد كنت 

في السابق غير قادرة على تحقيق أي إنجاز، أما اآلن شخصا 
مستقال ماديا يخلق قيمة مضافة للمجتمع، ويعرف حقوقه 

جيدا. لقد ساعدتني ورش العمل الخاصة بالبرنامج على تطوير 
عقليتي ومكنتني من مواجهة المواقف التي لم أكن أتخيل 

أنني أستطيع التغلب عليها. في السابق، لم أكن أعرف كيف 
أتخذ القرارات، لكنني اآلن أعرف كيف يمكنني أن أوفر حياة 
طيبة وكريمة ألطفالي، حتى في أبسط األشياء مثل تمويل 

رحلتهم التعليمية. يمكن لكل أم أن تساعد أطفالها وأن تكون 
سندا لهم في هذه الحياة وأن توفر لهم حياة كريمة وهذا ما 

تعلمته هنا. ولذلك، أُعد أعضاء البرنامج بمثابة عائلة لي. 
لقد أدركت هنا أن النساء ذوات قيمة عظيمة في المجتمع.

الدايم  آية محمد عبد 
إياد المستفيدات من مشروع حرفتي فرصتي، وابنها  أحد 

تصوير: أحمد هيمن
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الهدف من المشروع هو التمكين االقتصادي 
للشباب والفئات المحرومة من الرجال والنساء 
صناعة  على  تدريبهم  خالل  من  أسوان  في 
على  البرنامج  يركز  توظيفهم.  ثم  المجوهرات 
تزويد المتدربين بالخبرة الفنية الالزمة لتصميم 
وصنع المجوهرات، فضاًل عن مهارات العمل 

الالزمة.

إحياء لحرف اليدوية بأسوان "حلّي أسوان"

185 مستفيد

القصير مدينة  ميناء  في  القوارب 

تصوير: أحمد هيمن
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سكون - حملة غالية السنوية لعام ٢٠٢١

تطبيقا لقيم البنك بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وتمكين المرأة ودمجها اقتصاديا واجتماعيا، واحتفااًل باليوم 
العالمي للمرأة )8 مارس( ويوم المرأة المصرية )16 مارس(، 
"خيوط  مع  بالتعاون  البنك  لشركاء  مميزة  هدايا  تقديم  تم 
األمل"، وهو مركز تدريب لتدريب الالجئات على التطريز وتوفير 
إذ  يقتصر نشاطه على ذلك فحسب،  لهن، وال  فرص عمل 
التي  العامة  يتبنى نهًجا شاماًل يركز على السالمة والرفاهية 
تستحقها كل امرأة. وإلى جانب النشاط التدريبي، يقدم مركز 
"خيوط األمل" وجبة يومية مغذية، ويعمل على توعية النساء 
منتظمة،  طبية  فحوصات  وإجراء  السليمة،  التغذية  بأهمية 
كما يهتم بشكل كبير بالصحة العقلية مع التركيز بشكل خاص 
إلى  باإلضافة  ذلك  الصدمات،  بعد  ما  اضطراب  عالج  على 
الجهود المبذولة لضمان استدامة المشروع من خالل العمل 
على بناء حضانة للنساء حتى يتمكن من اصطحاب أطفالهن، 

وذلك لخلق مساحة أكثر راحة ومالءمة لالجئات.

يضم المركز حرفيات الجئات من مصر، وفلسطين، والصومال، 
وإثيوبيا، وإريتريا، وسوريا. وفي إطار تعاون بنك اإلسكندرية 
مع مركز "خيوط األمل"، يدعم البنك تدريب مجموعة جديدة 
توعية  حملة  إطالق  إلى  باإلضافة  الحرفيات،  الالجئات  من 

حول العنف األسري الذي تتعرض له النساء في مصر.

للسالم  كتمثيل  بيت؛  بصورة  مطرزة  حقائب  الالجئات  أنتجت 
حقيبة  كل  تمثل  امرأة.  كل  تستحقها  التي  والحماية  واألمن 
قصة كفاح امرأة والتي سطرتها من خالل فن التطريز. كان هذا 
للنساء، وتشجيع  المتوفرة  العمل  إحياء لفرص  بمثابة  التعاون 
ولضمان  التدريبية.  المراكز  هذه  لمثل  االنضمام  على  لهن 
النجاح المستدام للمشروع، بذل المركز قصارى جهده لتصنيع 
تم  أخرى،  ناحية  ومن  عالمية.  بجودة  اليدوية  الحرف  منتجات 
حقيقية  إضافة  لتكون  للبيئة  مواد صديقة  من  الهدايا  تغليف 

للهدية، وتعزيزا الستخدام المواد الصديقة للبيئة.

5٠ امرأة حرفية من مركز خيوط األمل و٢٠ امرأة 
حرفية من مؤسسة خير وبركة

الجئة من خيوط األمل تحمل 
الهدية على  العمل  أثناء  طفلها 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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إبداع من مصر - منصات التواصل االجتماعيانشاء منصة الكترونية إبداع من مصر

9.4 التنمية االقتصادية 
وحفظ التراث

عقد بنك اإلسكندرية شراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية 
في  الرائدة  اإللكترونية  للتجارة  جوميا  ومنصة  االجتماعية 
مصر، إلطالق متجر فريد على اإلنترنت يسمى "إبداع من 
المستخدمين  منتجات  عرض  إلى  المتجر  يهدف  مصر". 
اإلبداعي في مصر.  االقتصاد  تعزيز  أجل  من  أكبر  لجمهور 
قسم  على  أيًضا  اليدوية  للحرف  الرسمي  المتجر  يحتوي 
38 حرفّية إضافية يعملن تحت مظلة المجلس  مخصص لـ 

للمرأة. القومي 

مصر  من  إبداع  لشركة  االجتماعي  التواصل  منصات  تعمل 
بشكل طبيعي بدون إعالنات مدفوعة من خالل عدد كبير من 
بالثقافة  الوعي  زيادة  على  باستمرار  تعمل  والتي  الحمالت، 
والتراث المصريين، وتقديم الدعم المباشر لمجتمع الحرفيين 
النصائح،  من  الكثير  على  تحتوي  موجهة  حمالت  خالل  من 
منصة  على  مصر  من  إبداع  لخدمات  التسويق  أثناء  وذلك 
مصر  من  إبداع  نجاح  قصص  عرض  إلى  باإلضافة  جوميا، 
وأنشطة  الكثير من فعاليات  اإلعالن عن  إلى جنب مع  جنًبا 

اليدوية. بالحرف  المتعلقة  االجتماعية  المسؤولية 

إبداع من مصر - حملة مؤثري جوميا

تحت مظلة أنشطة إبداع من مصر لتعزيز الحرفيين المحليين 
ودعمهم للوصول إلى أسواق جديدة، وفي إشارة إلى شراكتنا 
مع جوميا من خالل متجر إبداع من مصر للحرف اليدوية. عقدت 
"إبداع من مصر" شراكة مع جوميا من خالل حملتها المؤثرة 

لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية.

إبداع من  لمتجر  عمود 
اإلنترنت، ضمن  على  مصر 
مذكرة  توقيع  فعاليات 
مؤسسة  بين  التفاهم 
اإلسكندرية وبنك  ساويرس 

47٠٠ امرأة حرفية
547 رجل حرفي

٢98 مجتمع 65 حرفة

تنمية وتمكين 
المجتمع
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الفسطاط  حي  في  والفخار  للسيراميك  ورشة  أمتلك 
بالقاهرة القديمة باسم “الفخار العصري". تعد هذه الورشة 
المصدر الرئيسي لكسب الرزق لي ولعائلتي أنا، إذ توارثت 
عائلتي هذه الحرفة عبر األجيال. اعتمد المشروع على الربح 
العائد من بيع الفخار المصنوع يدويًا للمطابخ والديكورات 
المنزلية. تحقق ذلك بشكل أساسي من خالل تواجدنا في 
المعارض وصاالت العرض، لكننا واجهنا مشاكل تسويقية 
كبيرة وعقبات كبيرة في عملية البيع. كانت المرة األولى 
التي سمعنا فيها عن مبادرة إبداع من مصر في عام 2017 
 ،2018 عام  في  اليدوية؛  للحرف  الوطني  المعرض  خالل 
انضم مشروعنا إلى مبادرة إبداع من مصر والتي استطعنا 
االنضمام  ساعدنا  لقد  قرض.  على  الحصول  خاللها  من 
من  تمكنا  إذ  مستويات؛  عدة  على  المبادرة  هذه  إلى 
الحصول على مساعدة مالية لتطوير ورشة العمل الخاصة 
كما  للحرفيين،  واألجور  التشغيل  تكاليف  وتغطية  بنا، 
توفرت لدينا المزيد من الفرص لحضور شبكة واسعة من 
المعارض واألسواق، كل ذلك باإلضافة إلى قدرة البنك 

على تسويق منتجاتنا وتحقيق زيادة في المبيعات.

أطمح لتنمية ورشة العمل هذه للحفاظ على سبل عيش 
الحرفيين لدينا، وتطوير منتجاتنا لتلبية احتياجات السوق.

أسماء جودة، 
عضوة في مبادرة إبداع من مصر، ومالكة 

الحديث" "الفخار  مشروع 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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أقمشة  من  يدوًيا  مصنوعة  شعبية  دمى  إنتاج  مشروعي  يتضمن 
المشروع منذ سنوات في  التطريز. بدأت هذا  باستخدام فن  مختلفة 
المشروع  بالجيزة بمشاركة والدتي وأختي وأخي. كان  المعتمدية  حي 
الحكومية  غير  المنظمات  داخل  التسويق  على  أساسي  يعتمد بشكل 
إبداع  مبادرة  على  البداية  في  تعرفت  الفرص.  نطاق محدود من  مع 

من مصر خالل المعرض الوطني للحرف اليدوية عام 2018.

منحتنا  كما  قرض؛  على  الحصول  من  تمكنا  المبادرة،  وبمساعدة 
المبادرة فرًصا للمشاركة في المعارض الكبيرة مثل معرض "ديارنا"، 
القدرة  الفرص  هذه  منحتنا  لقد  البنك.  هدايا  إنتاج  في  والمساهمة 
من  للعديد  منتجاتنا  وتسويق  الحرفيات  من  كبير  عدد  توظيف  على 
أثناء المشاركة في المعارض، كما استطعنا تأمين مشروعنا  العمالء 
على  عالوة  للوباء.  العالمية  التأثيرات  من  الرغم  على  رزقنا  ومصدر 
ذلك، ساعدنا القرض على تطوير مشروعنا وتوسيع طاقتنا اإلنتاجية 
من خالل شراء آالت خياطة جديدة وخامات متنوعة. أطمح في تطوير 
تهدف  مصرية"  "حكاية  اسم  تحت  شركة  ليصبح  الصغير  مشروعي 
إلى تطوير فن الدمى المصنوعة يدوًيا في مصر، وتوظيف عدد كبير 

من النساء، والتغلب على أي تحديات تسويقية.

عزمي، ميرفت 
عضوة في مبادرة أبداع من مصر، 

ومالكة شركة "قصة مصرية"

تنمية وتمكين 
المجتمع
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الحياة هي مبادرة تعاونية بين شركة فيلمار  اجل  قطن من 
رعاية  تحت  اإليطالية،  فيلمار  ومجموعة  تكستايل  نايل 
وتدريب  تعليم  إلى  المشروع  يهدف  والتعليم.  التربية  وزارة 
برج  بمنطقة  مدرسة  في  الفني  التعليم  وطالب  المزارعين 
المنتجات  لتنافس  المصرية  النسيج  صناعة  لتطوير  العرب 
إلى  القماش  بقايا  تدوير  إعادة  خالل  من  وذلك  العالمية، 
المصممين  وتدريب  تعليم  خالل  من  عصرية  مالبس 
في  التكامل  آليات  النساء-  -خاصة  الشباب  المصريين 

المنسوجات. لصناعة  القيمة  سلسلة 

قطن من اجل الحياة

6٠٠+ طالب، معلم، ومدرب من برج العرب ودمياط
المصرية النسيج  صناعة  دعم 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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إعداد السفراء - تدريب الضيافة السياحية

أن  منذ  بخدماتنا  وثق  الذي  األول  الكيان  اإلسكندرية  بنك  كان 
السفراء"  "إعداد  برنامجنا  نجاح  بعد  وذلك  ناشئة،  شركة  كنا 
للتدريب المهني في مجال الضيافة لـ 600 موظف من العاملين 
وأكثر  البالد،  أنحاء  جميع  في  والسياحية  األثرية  المواقع  في 
الصحية"  الرعاية  "ضيافة  برنامج  في  وممرض  طبيب   500 من 
)األطقم الطبية والجامعات(. واآلن، نعمل في مبادرات الرئيس 
واآلثار،  السياحة  ووزارة  الكهرباء،  وزارة  مع  بالتعاون  السيسي 
الكيانات  من  كونه  اإلسكندرية  بنك  يميز  ما  إن  الصحة.  ووزارة 
تركز  بل  البرنامج  عن  الناتجة  الدعاية  على  تركز  ال  التي  القليلة 

تأثيره. بشكل أساسي على 

الفريق هنا أن وظيفتهم ال تقتصر  أدرك  لقد 
على مجرد الحضور للعمل ثم االنصراف، إذ أن 
أن  المسرح، وألجل ذلك عليهم  القصر يشبه 
يؤدوا عملهم بطابع خاص، وأن يخلقوا تجربة 
سلوكيات  خالل  من  إيجابية،  وأجواء  مميزة 

والترحيب. باللطف  مليئة  بسيطة 

كريم أديب
ريثم  لشركة  التنفيذي  المدير 

د. بسمة سليم
البارون مديرة قصر 

يهدف البرنامج إلى تزويد العاملين في قطاع السياحة بالمهارات الشخصية 
التي تمكنهم من التعامل بشكل فعال مع السياح، وبالتالي تحسين مستوى 
الضيافة والخدمات المقدمة. هذا البرنامج معتمد من قبل معهد الضيافة 

في لندن.

5٢3+ متدرب

تنمية وتمكين 
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ساعد بنك اإلسكندرية بشكل كبير في تحسين حياة األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة من خالل مساهماتهم في مدرسة عزبة النخل لذوي االحتياجات 
الخاصة. لقد أفادت األجهزة الخمسة المختلفة في مركز التكامل الحسي 
في عزبة النخل العديد من األطفال من خالل المساعدة في تنشيط وتحفيز 
حواس الطفل الضعيفة. حظي مركز التكامل الحسي بمزيد من التقدير، 
كما أصبح الكثير من اآلباء أكثر وعًيا بفوائد التكامل الحسي لألطفال ذوي 
السعة  يومًيا، وهي  أطفال   8 اآلن  الغرفة  الخاصة. تستقبل  االحتياجات 
أحد  مع  فردي  أساس  على  الجلسات  إجراء  يتم  حيث  للغرفة،  القصوى 

األخصائيين المدربين على كيفية تلبية احتياجات كل طفل.

نتائج  شيراتون  في   " السالم  سيدة  دار   " مع  البنك  تعاون  حقق  كما 
هو  السالم"  سيدة  "دار  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  من  ألطفالنا  مثمرة 
سكن مخصص الستضافة األيتام من ذوي االحتياجات الخاصة ودعمهم 
في جميع مناحي الحياة بما في ذلك الرعاية الطبية، واإلقامة، والتغذية، 
والمالبس، والتعليم، وغيرها. وبمساعدة بنك اإلسكندرية، يرعى الدار 50 
طفاًل من ذوي االحتياجات الخاصة، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المجزي 
وتمكين  المحتاجين،  ومساعدة  أكبر،  بشكل  مجتمعنا  لدعم  أخرى  مرة 

المجتمعات.

باخوم  األسقف 
ألبرشية  البطريركي  النائب 

للتنمية دياكونيا  مركز  البطريركية، 

"ألوان" - هدية بنك االسكندرية ٢٠٢١ ذات أثر وقصة نجاح دياكونيا 
"هدية ذات أثر مجتمعي"

في إطار مبادرة بنك اإلسكندرية الرائدة لدعم الحرف اليدوية 
"إبداع من مصر"، واستمراًرا لدعم البنك لالقتصاد المصري 
-خاصة بعد أزمة الوباء العالمي- من خالل تمكين الحرفيين 
االجتماعية  المسؤولية  مكتب  قام  المصريين،  المحليين 
اإلسكندرية  بنك  هدايا  بتخصيص  المستدامة  والتنمية 
اليدوية  الحرف  قطاع  قلب  من   2021 عام  خالل  لشركائه 
المصرية بهدف الحفاظ على التراث المصري ودعم الحرفيين 
المحليين. كان الدافع وراء مبادرة "هدية ذات أثر مجتمعي" 
لعام 2021 هو إحياء التراث المصري ودعم حرفة نفخ الزجاج. 

عن الهدية:
إلى مجموعة  الهدية من حاملتين زجاجيتين باإلضافة  تتكون 
من الشموع التي تعكس جمال التصميم. ومن هنا اسُتوحي 
إذ  واألثر،  القيمة  عظيمة  الهدية  هذه  وتعد  "ألوان"؛  اسم 
نشرت الوعي بحرفة نفخ الزجاج، األمر الذي لعب دورا كبيرا 
الزجاج في مصر والشرق  في إنشاء أول مدرسة لحرفة نفخ 
األوسط. تتعاون مؤسسة مصر الخير و "إبداع من مصر" لخلق 
التجريبية  المرحلة  بدء  خالل  من  الهدية  لهذه  مجتمعي  تأثير 

لهذا المشروع.

بنك اإلسكندرية  الوان، هدية من 
إنشاؤها  يتم   ،2021 تأثير لعام  مع 

الزجاج ومصممة  من خالل فن 
وحيوية ملونة  لتكون 
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9.5 الصحة والرفاهية

من المتوقع أن يخدم ما يصل إلى ١٢,٠٠٠ مريض 
سنوًيا عند االنتهاء من إنشائه

غرفة تعقيب صدى القلب "اإليكو" في مستشفى 
مجدي يعقوب

للقلب  يعقوب  اإلسكندرية مع مؤسسة مجدي  بنك  تعاون 
القلب  مركز  في  القلب"  صدى  تخطيط  "غرفة  بناء  لتمويل 
قطاع  في  حقيقي  تأثير  إلحداث  محاولة  في  بأسوان  الجديد 
الصحة في مصر. يعتبر مركز القلب الجديد في أسوان مبادرة 
المحدود،  الدخل  لذوي  وخاصة  القلب  مرضى  لرعاية  مهمة 

ألنه يوفر المرافق الالزمة لتقديم أعلى مستويات للرعاية. 

القلب  جراح  يعقوب،  السير مجدي 
كامبيوني،  دانتي  مع  المصري،  األيقوني 

اإلسكندرية  لبنك  التنفيذي  الرئيس 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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برنامج التدريـب علـى فنـون الضيافـة 
فـي قطـاع الرعايـة الصحيـة

يسعى هذا البرنامج إلى تزويد الطاقم الطبي في المستشفيات 
مع  للتعامل  الالزمة  بالمهارات  التمريض  كليات  وخريجي 

مرضاهم بلطف واحترام.

تشمل التدريبات:
• ترك انطباع جيد للمريض،

• مهارات التواصل،
• الذكاء العاطفي،

• التعامل مع الشكاوى،
• التكتم والسرية،

• التشجيع ورفع الروح المعنوية.

المستشفيات المستهدفة:
 القصر العيني، المعهد القومي لألورام، 

 أبو الريش، جامعة أسوان، 
مجدي يعقوب

5٠5 خريج

والمهارات  المعرفة  يمتلك  أن  يجب  طبيبا،  المرء  يصبح  لكي 
يتعلم  أن  إذ يجب  يكفي،  أن ذلك وحده ال  إال  الالزمة،  الطبية 
مختلف  في  والزمالء  المرضى  مع  التعامل  كيفية  الطبيب 
المواقف. يعد برنامج " التدريـب علـى فنـون الضيافـة فـي قطـاع 
الرعايـة الصحيـة" أحد أكثر الدورات التدريبية إفادة وأهمية التي 
على  التدريبية  الدورة  محتوى  ساعدني  اإلطالق.  على  تلقيتها 

تطوير معلوماتي ومهاراتي في التعامل مع المرضى.

أود أن أشكر بشكل خاص المعلمين الرائعين السيد كريم والدكتور 
مصطفى. كما أوجه الشكر للدكتور إيهاب سليمان، والدكتورة 
على  والوالدة  النساء  أمراض  أعضاء قسم  وجميع  نادين عالء، 
أود أن أوجه خالص شكري  الرائعة. وأخيرًا،  الفرصة  منحنا هذه 
لبنك اإلسكندرية على رؤيته ودعمه لقيادة هذه الحملة المثمرة.

الناصر عبد  أحمد 
العيني قصر  بمستشفيات  طبيب 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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خطوة خضراء: لعبة توعية بيئية9.6 الوعي بالتغير المناخي

وسعت "خطوة خضراء" من نطاقها على مدار شهري 
من  2،550 طفاًل  إجمالي  إلى  لتصل  وأكتوبر  سبتمبر 
العامة.  والمدارس  المجتمعي  التأثير  شركاء  أطفال 
وبالشراكة   ،Skill Up التنفيذي  الشريك  وبمساعدة 
وجمعية  البيئة،  حماية  وجمعية  تواصل،  جمعية  مع 
المصري،  أنا  وبركة، ومؤسسة علمني، وجمعية  خير 
تمكنا من تضمين وتثقيف األطفال المهمشين حول 

أهمية الوعي البيئي وأضرار التبذير.

احتفاالت اليوم العالمي للبيئة 

رحالت األطفال لمصنع كينداكا 
خالل اليوم العالمي للبيئة 

المعاد تدويرها  اليدوية  رائد للحرف  كينداكا هو مشروع 
مصنع  يوفر  بدر.  مدينة  في  الحرفيات  أمهر  قبل  من 
كينداكا أجواء تعليمية ممتعة تجمع بين التدريب العملي 
وقد  التدوير؛  إعادة  حول  قصيرة  تعليمية  ومحاضرات 
مصنع  إلى  لألطفال  رحالت  اإلسكندرية  بنك  نظم 
كينداكا كجزء من احتفاالت اليوم العالمي للبيئة، وذلك 
لتثقيفهم حول اإلنتاج المسؤول وإعادة تدوير النفايات 

ليكونوا قادرين على خلق مستقبل أفضل. 

5٠ طفل
زيارة ١٠٠ طفل من مؤسسة بناتي ومدرسة تواصل 

المجتمعية لمصنع كينداكا

٢,5٠٠ طفل من منظمات غير 
حكومية وطالب من مدارس حكومية 

كينداكا،  لمصنع  األطفال  زيارة 
الزجاج إعادة تدوير  أثناء ورشة 

 إطالق مبادرة "خطوة خضراء":
لعبة بنك اإلسكندرية البيئية

"خطوة  بيئية  توعية  لعبة  أول  اإلسكندرية  بنك  أطلق 
خضراء" احتفااًل باليوم العالمي للبيئة في يونيو وكجزء 
من مشاركة مجموعة إنتيسا سان باولو في الفعالية. 
فما  سنوات   8 -من  األطفال  لتعريف  اللعبة  تهدف 
على  تؤثر  التي  اليومية  والممارسات  بالعادات  أكثر- 
حماية  جمعية  في  لعبة خطوة خضراء  ُأطلقت  البيئة. 
البيئة )APE(، الكائنة في منطقة منشية ناصر. تهتم 
القمامة  جمع  عملية  على  نشاطها  ويرتكز  الجمعية 

وإدارة النفايات.

تنمية وتمكين 
المجتمع

https://www.alexbank.com/retail/alexbank-fifth-sustainability-report
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تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠ تذكار صديق للبيئة

رمزي  تذكار  لتقديم  كنداكا  مع  شراكة  اإلسكندرية  بنك  أبرم 
بمنتجات  التذكار  صمم  السنوي.  االستدامة  تقرير  بمناسبة 

معاد تدويرها لتعزيز االستدامة وعملية إعادة تدوير النفايات.

١٠ حرفيات إناث

هنا دسوقي
التدوير إلعادة  كينداكا 

ترتكز عالقتنا مع بنك اإلسكندرية على أهداف بيئية واجتماعية 
مشتركة، حيث صممنا في عام 2020 هدايا تذكارية مميزة، وقد 
الهدايا  تدوير هذه  إعادة  الحرفيين في  بنك اإلسكندرية  شارك 
خالل  من  ومعنويا  ماديًا  أعمالنا  البنك  دعم  كما  البداية.  منذ 
مشاركتهم وتشجيعهم لنا في عملية إعادة تدوير النفايات وتطوير 
المنتجات، مما عزز جوهر هوية بنك اإلسكندرية كشريك داعم.

2020 "حفل"،  تقرير االستدامة  رمز  يتكون 
المعاد  الملون  النسيج  مرآة مصنوعة من  من 

2020 عام  بالتفكير في  لتذكرنا  تدويره 

تنمية وتمكين 
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9.7 التنمية المتكاملة

تمكين ودعم أطفال بال مأوى في القاهرة الكبرى

يهدف هذا المشروع إلى توفير سكن مستدام ألطفال 
تطوير  إلى  باإلضافة  مناسبة،  رعاية  دار  في  الشوارع 
مهارات األطفال وصحتهم النفسية ورفاهيتهم بشكل 
عام. يستهدف هذا المشروع غير الهادف للربح األطفال 
على  ويركز  عاًما،  و14   7 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن 
األموال  ستغطي  النفسية.  صحتهم  ورعاية  تغذيتهم 
التحتية  البنية  شراء  عملية  المشروع  لهذا  المخصصة 
وجود  لضمان  الرعاية  ومؤسسات  لمرافق  المناسبة 

األطفال في بيئة صحية.

تأهيل الشباب بدور الرعاية األيتام لإلستقاللية والرعاية 
الالحقة

مالجئ  في  الشباب  مساعدة  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
األيتام، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاًما. يعمل 
البرنامج على مساعدة األفراد على االستقالل ومغادرة 
الملجأ عن طريق تعليمهم المهارات الحياتية والوظيفية 
النفسية.  صحتهم  تحسين  على  والعمل  األساسية 
تستغل جمعية وطنية أيًضا شبكة عالقاتها مع القطاع 
الخاص لمساعدة هؤالء الشباب في إيجاد فرص وظيفية 
نهج  خالل  من  المشروع  نتائج  توثيق  سيتم  مناسبة. 
منظم للرعاية المؤسسية لألطفال والشباب في مرحلة 

ما بعد الرعاية لضمان استدامة المشروع.

44٠ طفل 33٠ طفل

من  مبادراتنا  من  العديد  في  اإلسكندرية  بنك  شارك 
أكبر  لتحقيق  اآلخرين  شركائنا  مع  بشغف  التعاون  خالل 
على  اإلسكندرية  بنك  نشاط  يقتصر  ال  التأثير.  من  قدر 
العمل الخيري، إذ يولي االهتمام األكبر لعملية التنمية، 
وذلك إليمانه بأن التنمية ستؤدي إلى تأثير مثمر طويل 

األجل.

الحجري ياسمين 
وطنية لجمعية  التنفيذي  المدير 

تنمية وتمكين 
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حلم واحد )المرحلة الثانية(

بدأت المرحلة الثانية لمشروع "حلم واحد" - والمخطط 
لها أن تستمر لمدة عام واحد - بالشراكة مع مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية، ومؤسسة شروق مصر، 
وستار كير مصر، والجهة التنفيذية لجمعية حماية البيئة، 
تحسين  إلى  يسعى  للمجتمعية  للتنمية  مشروع  وهو 
في  المحدود  الدخل  ذوي  لألفراد  المعيشية  الظروف 
منشية ناصر وطرة. تركز المرحلة الثانية على ثالث ركائز 

رئيسية: مشاريع التعليم، والصحة، وبناء القدرات.

4,٢5٠ مستفيد

فصل أثناء  مستقبلي  حضانتي  أطفال 

تصوير: أحمد هيمن

تنمية وتمكين 
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9.8 الفعاليات واألسواق 
ذات التأثير المجتمعي

37٠ معرض

استضافت إبداع من مصر معرضا ترويجيا ألنشطة المسؤولية 
االجتماعية لبنك اإلسكندرية باإلضافة إلى مختلف الخدمات 
الخط  لفنون  حية  عروضا  البازار  تضمن  البنك.  يقدمها  التي 
العربي باإلضافة إلى المكرميات ومختلف الهدايا المصنوعة 
هذه  تمثل  المبيعات.  لزيادة  مباشرة  فرصا  يوفر  مما  يدوًيا، 

الهدايا التذكارية المصنوعة يدوًيا تاريخ وتراث وثقافة مصر. 

إبداع من مصر هدايا ذات  التابعون لمبادرة  الحرفيون  يصنع 
من  كشكل  خاصة  مناسبة  في  ُتمنح  والتي  مجتمعي  تأثير 
أشكال التقدير. تعمل هذه الهدايا بالشراكة مع وزارة التضامن 
االجتماعي على نشر المنتجات الحرفية مع بطاقات هدايا تسرد 
الوعي  نشر  مع  بالتزامن  ذلك  كل  الحرفيين،  هؤالء  قصص 

بتراثنا اإلبداعي المصري.

مسابقة ايناكتس "إبداع من مصر" الوطنية

هدايا ذات تأثير مجتمعي

6٠ صندوق هدايا للخريجين العسكريين 
المستفيدون في ٢٠٢١: ٢6 حرفيا من الرجال والنساء

EGP ١8,المبيعات المباشرة: ٠٠٠ ٢5٠٠ مستفيد

معرض ديارنا
يساهم بنك اإلسكندرية مرة أخرى -بصفته شريًكا استراتيجًيا- 
في معرض ديارنا للعام الثالث على التوالي. ينعقد معرض 
أكبر  أحد  وهو  والستين-  الحادية  دورته  -في   2021 ديارنا 
االجتماعي  التضامن  وزارة  رعاية  تحت  المعارض في مصر، 
مثل  االستراتيجيين  والشركاء  اإلسكندرية  بنك  بالشراكة مع 
تليكوم  وي  االجتماعية، وشركة  للتنمية  مؤسسة ساويرس 
مصر، والهالل األحمر المصري، وألول مرة كايرو فيستيفال 
كايرو فستيفال سيتي  ديارنا في  يقام معرض  سيتي مول. 
مول بالتجمع الخامس في القاهرة ألول مرة مما يوفر مساحة 
المعرض.  إلى  المستهلكين  وصول  ويسهل  للمعرض  أكبر 
ومن خالل الشعار الجديد "مصر بتتكلم حرفي"، يربط معرض 
من  الموهوبين  المصريين  بالحرفيين  المستهلكين  ديارنا 
جميع أنحاء مصر، والذين يساهمون في الحفاظ على التراث 

المصري من خالل مهاراتهم الفنية اإلبداعية.

اشتراك ابداع من مصر في بازارات 

المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  لتحقيق  سعيا 
المتمثلة في الحد من عدم المساواة، أقام بنك اإلسكندرية 
معرضا خالل بازار عيد األم في حديقة زيد بارك بالشيخ زايد 
"و"غالية".  من مصر  إبداع  مع"  الرئيسية  مبادراته  من  كجزء 
استمر بازار عيد األم لمدة ثالثة أيام وشارك فيه أكثر من 20 
شريًكا من شركاء إبداع من مصر باإلضافة إلى الموهوبين من 
ذوي اإلعاقة من برنامج قصتنا في حرفتنا، مما أتاح الفرصة 
الحرف  عن  المزيد  لمعرفة  األعمار  جميع  من  األفراد  لجميع 
المبيعات  مندوبو  عرض  العربي.  والخط  المصرية  اليدوية 
التابعين النداء منتجات الحرف اليدوية، وأجروا عمليات البيع 
باستخدام ماكينات نقاط البيع التابعة لبنك اإلسكندرية والتي 
المركزي المصري، وقد  الرقمنة للبنك  تعد تطبيقا ألنشطة 
المدفوعات  تحصيل  على  الحرفيين  الماكينات  هذه  ساعدت 
بشكل أسرع، وإتاحة بيع المنتجات بطرق الدفع غير النقدي، 

مما يوسع من انتشار أعمالهم في السوق.

شارك البنك في بازار عيد األم في حديقة زيد 
بارك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية 

االجتماعية ومجموعة أورا للتطوير العقاري

تنمية وتمكين 
المجتمع

https://www.alexbank.com/retail/alexbank-fifth-sustainability-report-diarna.html
https://www.alexbank.com/retail/alexbank-fifth-sustainability-report-emm.html
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ملتقى أوالدنا الدولي الخامس ذوي الهمم: تنمية المواهب 
من أجل الدمج االجتماعي التكاملي

احتفاال باليوم العالمي لذوي اإلعاقة، ساهم بنك اإلسكندرية 
كشريك استراتيجي في منتدى أوالدنا الدولي الخامس لفنون 
الموهوبين والذي أقيم في دار األوبرا المصرية في الفترة من 
16 نوفمبر إلى 22 نوفمبر تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي 
ووزارة الثقافة. حضر حفل االفتتاح كل من وزيري السياحة واآلثار 
والتخطيط والهجرة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ 

الفيوم.

يستمر هذا المنتدى السنوي، والذي يستقطب أكثر من 400 
طفل من جميع أنحاء العالم، لمدة 20 يوًما ويتضمن جلسات 
تقويم النطق، واالستشارات، والحرف اليدوية، والموسيقى، 
الشعر،  وكتابة  والمجتمع،  األسرة  وتنمية  العالجية،  والتغذية 

وفنون المسرح.

لقد ساعدتنا الشراكة مع بنك اإلسكندرية على 
تحقيق أهدافنا المتمثلة في مساعدة ودعم إدماج 

الموهوبين منهم. كما مكنتنا  األطفال وخاصة 
الدقيقة والعالمية من  معايير بنك اإلسكندرية 

للمعايير  وفًقا  والمبادرات  الفعاليات  وتقديم  تنفيذ 
الدولية المثالية. لقد كان بنك اإلسكندرية داعما 
لنا منذ نشأة منتدى أوالدنا، ونتطلع إلى تحقيق 

المزيد من النجاح بمساعدة ودعم البنك.

د. سهير عبد القادر
أوالدنا  رئيس ملتقى مؤسسة 

يظهر من قبل  حفل مباشر 
النجمة  مع  المشاركين 

الحفل خالل  سميرة سعيد 

4٠٠+ طفل

تنمية وتمكين 
المجتمع
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حفل توقيع مذكرة التفاهم

يونيو  شهر  في  دروسوس  ومؤسسة  اإلسكندرية  بنك  وقع 
مذكرة تفاهم للتعاون في المشاريع الرئيسية التي تستهدف 
تعزيز قطاع الحرف اليدوية لمدة عامين. استضافت إبداع من 
في  الصيف  بموسم  للترحيب  اليدوية  للحرف  معرضا  مصر 
KMT House في المعادي لالحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم 
بين بنك اإلسكندرية ومؤسسة دروسوس. عرض البازار منتجات 
ألكثر من 15 حرفًيا من " إبداع من مصر "جنًبا إلى جنب مع فنون 
الخط العربي، والخيامية، وفن الحصيرة، وفن تزيين األسطح، 
وعروض حية لحرفة الرسم على الرمال. وثقت مذكرة التفاهم 
الشراكة االستراتيجية بين كل من بنك اإلسكندرية ومؤسسة 
ودعم  اقتصادًيا  المرأة  تمكين  إلى  تهدف  والتي  دروسوس 
إلدارة  اإلسكندرية  بنك  مبادرة  خالل  من  اإلبداعي  االقتصاد 
المشاريع ومنصة تمكين المرأة "غالية"، مع السعي المستمر 

لتحقيق تأثير حقيقي في المجتمعات المستهدفة.

للتنمية  ساويرس  ومؤسسة  اإلسكندرية  بنك  من  كل  وقع 
االجتماعية مذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه 
تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي وبحضور السيد جيامباولو 
كانتيني، سفير إيطاليا في مصر، على أن يستثمر بنك اإلسكندرية 
حوالي 30 مليون جنيه مصري على مدى ثالث سنوات )بدًءا من 
2022 حتى 2025(، بهدف تعزيز سبل العيش للفئات المحرومة.

حفل توقيع مذكرة التفاهم بين بنك 
اإلسكندرية ومؤسسة دروسوس

مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك اإلسكندرية 
ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

نعتز كثيرا بشراكتنا مع بنك اإلسكندرية، إذ تعد 
هذه الشراكة أكثر من مجرد مشروع أو تعاون 

لمرة واحدة، إنها شراكة استراتيجية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، حيث يتولى كل منا زمام القيادة 

عندما يتعلق األمر بمجال خبرته، ويقدم الشريك 
اآلخر المشورة والدعم باستمرار. تشمل شراكتنا 

العديد من القطاعات، مما يسمح لنا بتعظيم 
مساهماتنا وتأثيرنا في المجتمع كما يسعدنا أيًضا 
أن نرى االنسجام الهائل الذي نشأ بين فرق العمل 
من كال الجانبين، والتي يرجع الفضل لها في جمع 

التمويل الالزم، خاصة في ظل الضغوط المالية 
التي أحدثها جائحة فيروس كورونا. ينصب تركيز 

هذه الشراكة أيًضا على قطاع الزراعة، حيث وقعنا 
بالفعل مذكرة تفاهم والتي نؤمن بتأثيرها الكبير 

على هذا القطاع الحيوي في مصر الحبيبة.

‘‘

روزا عبد المالك
مدير قطاع الشراكات في 

ساويرس مؤسسة 

في  المستدامة  والتنمية  االجتماعية  المسئولية  مكتب  رئيس  حسني،  ليلى 
ساويرس  لمؤسسة  التنفيذية  المديرة  سليم،  نورا  والمهندسة  اإلسكندرية،  بنك 

مصر،  في  اإليطالي  السفير  كانيني،  جيامباولو  السيد  مع  االجتماعية،  للتنمية 
التوقيع حفل  خالل  اإلسكندرية،  لبنك  التنفيذي  المدير  كامبيوني،  ودانتي 

لدروسوس  اإلقليمية  المديرة  البيه،  وسام  الدكتور 
المسئولية  مكتب  رئيس  ليلى حسني،  و  مصر، 

ودانتي  المستدامة،  والتنمية  االجتماعية 
االسكندرية  لبنك  التنفيذي  الرئيس  كامبيوني، 

التوقيع اإلداري خالل حفل  والمدير 

على هامش مراسم التوقيع، تم عقد بزارات إبداع من مصر لعرض المنتجات المصنوعة، 
التي قدمتها أيدي وقلوب الحرفيين المصريين

تنمية وتمكين 
المجتمع
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كاريكاتونس

فعالية إطالق مجموعة بجاويت الشتوية: عرض المنتجات التي صنعتها 
أيدي الحرفيات المتدربات من القصير بكل حب

الفيوم  مركز  في  "كاريكاتونيس"  الدولية  الكاريكاتير  مسابقة  أقيمت 
بين  الشراكة  نتائج  إبراز  إلى  الفعالية  هذه  تهدف  تونس.  بقرية  للفنون 
الثقافي  التراث  إلحياء  تروج  والتي  للفنون  الفيوم  ومركز  اإلسكندرية  بنك 
القرية.  في  للسياحة  الترويج  في  المساهمة  وكذلك  تونس  لقرية  والفني 
فنية  تاله محاضرة  الصميخ"،  "علي  الكاريكاتير  بافتتاح معرض  الحفل  بدأ 
عن الكاريكاتير ألقاها أحمد عبد النعيم. بعد ذلك، أقيم حفل توزيع الجوائز 
للفائزين الذين بلغ عددهم أربعة فائزين، حصل فائزان على لوحة شخصية 
الجيدة  “السياحة  كاريكاتير عن موضوع  لرسم  اثنان  وفائزان  العلي"  "ناجي 
والسياحة السيئة”. ضمت هذه المسابقة مشاركين من جميع أنحاء العالم 

حيث كان الفائزون من سوريا وبولندا والبرازيل وجمهورية التشيك.

تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي، أقام بنك اإلسكندرية وبالتعاون مع 
مؤسسة دروسوس، حفل "إطالق مجموعة الشتاء" في القصير بمحافظة 
البحر األحمر تخليدًا لذكرى نجاح المرحلة األولى من مشروع البجاويت. دعا 
بنك اإلسكندرية 12 امرأة من القصير لتعريفهن بالتأثير المجتمعي الحقيقي 
لعملهن المذهل على أرض الواقع. بدأ الحفل بكلمات شركاء المشروع، تاله 
عرض فيلم قصير عن البجاويت، ثم عرض حي لفرقة "العبابدة" المشهورة 
في البحر األحمر. كان عرض األزياء والذي يهدف إلى عرض المنتجات التي 
صنعتها فتيات القصير المتدربات، محور الحدث. شمل الحدث سوقا لعرض 

منتجات الحرفيات من البحر األحمر للمشاركين.

المالبس واالكسسوارات  تم عرض 
المستفيدين  أيدي  من  المصنوعة 

من بجاويت خالل حدث إطالق 
بجاويت الشتاء  مجموعة 

تنمية وتمكين 
المجتمع
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مشاركة بنك االسكندرية في منتدى التعاون الدولي من قبل وزارة التعاون 
الدولي

مشاركة البنك في مهرجان أسوان الدولي للفيلم المرأة من خالل "غالية" 
الشريك االستراتيجي للحرف اليدوية

تساعد مبادرات بنك اإلسكندرية الرائدة "إبداع من مصر" و "غالية" بشكل 
مستمر في دعم المجتمع الحرفي المحلي من خالل زيادة الوعي بمهاراتهم 
في الحرفية والترويج لها، األمر الذي يساعد في الحفاظ على التراث المصري. 
المنعقد  الدولي  التعاون  منتدى  في  "غالية"  و  مصر"  من  "إبداع  تشارك 
تحت إشراف وزارة التعاون الدولي عن طريق تقديم مجموعة من الهدايا في 
على  الهدية  تشتمل  اليدوية.  للحرف  حي  عرض  واستضافة  الفعالية  هذه 
واألقالم،  الحقائب،  ذلك  في  بما  يدوًيا  المصنوعة  المنتجات  من  العديد 

والكمامات، والدفاتر وغيرها.

في ضوء مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة )AIWFF(، ومشاركة غالية كراٍع 
للحدث، استضافت " إبداع من مصر " بالشراكة مع المجلس الوطني للمرأة 
ومشروعها الوطني "تاء مربوطة" بازار الحرف اليدوية ألول مرة في المهرجان 
لعرض الحرف اليدوية وفنون الثقافة المصرية. مع اغتنام الفرصة من خالل 
دعوة الحرفيات لسرد قصصهن من خالل عروض حية للحرف اليدوية. تضمن 
البازار أيًضا هدايا للشخصيات الهامة وغيرها من الهدايا. دعم بنك اإلسكندرية 

المهرجان من خالل توفير ماكينات نقاط البيع اإللكترونية.

38 منظمة غير حكومية/حرفي
95٪ من المستفيدين كانوا إناث

والنساء  الرجال  يعقد 
للوقوف ضد  معا 
المرأة العنف ضد 

التي  المشاتط  رانيا  السيدة  سعادة 
المباشر الخط  عرض  تحضر 

أثناء  د. مايا مرسي 
الحرف حضور عرض 

"يوم نعم لليوجا": محاربة العنف ضد المرأة

تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي والمجلس القومي للمرأة وبالشراكة 
مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، استضافت "غالية" للمرة الثانية 
فعالية "يوم نعم لليوجا: محاربة العنف ضد المرأة" في مطعم 9 بيراميدز 
وكلمة  يوغا،  جلستي  الفعالية  تضمنت   .2021 نوفمبر،   12 يوم  الونج 
الشرق  منطقة  في  رئيسي  كالعب  مصر  "مكانة  بعنوان  وندوة  افتتاحية، 
األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بقضايا السالم واستضافة الالجئات 
في مصر". كما أجريت مؤسسة فن النوشو جلسة في مقر جمعية تضامن لـ 
15 الجئة لمساعدتهن على مشاركة ذكرياتهن السعيدة عن منازلهن بواسطة 
الفعالية.  خالل  للبيع  ذلك  بعد  القطع  هذه  ُعرضت  ثم  الفنية،  أعمالهن 
تطوير منظمة  إلى  التذاكر جميعها  وعائدات  الفنية  القطع  تذهب مبيعات 

تضامن غير الحكومية.

تنمية وتمكين 
المجتمع
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فعالية "العودة إلى المدرسة" 
أكتوبر  في  وشركاؤه  اإلسكندرية  بنك  استضاف 
مهمش  400 طفل  لـ  المدرسة"  إلى  "العودة  فعالية 
التضامن  وزارة  رعاية  تحت  مختلفة  جمعيات   6 من 
للتنمية  االجتماعي وبالشراكة مع مؤسسة ساويرس 
 .Samusocial ومؤسسة  وكارفور  وأورا  االجتماعية 
اشتملت الفعالية على العديد من األنشطة التعليمية 
 - )مهرجون  ترفيهية  ومواد  عمل  وورش  والترفيهية 
عروض   – لألطفال  إبداعية  عروض   – ديزني  أفالم 
حديقة  ترفيهية في  وألعاب  لألطفال  وهدايا  ألفالم( 

زد بارك.

4٠٠ طفل من 6 منظمات غير حكومية مختلفة

أثناء حضور   األطفال 
للمدرسة"  األطفال  "عودة 

تنمية وتمكين 
المجتمع



دائرية وكفائة استخدام الموارد  
المناخي  التغير 

للبيئة الصديقة  الشراء  سياسات 

١٠. المسؤولية البيئية

تصوير: أحمد هيمن
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١٠.١ دائرية وكفائة استخدام 
الموارد 

األوسع  والتأثيرات  المباشرة  البيئية  تأثيراته  عن  المسؤولية  اإلسكندرية  بنك  يتحمل 
لعمليات تدفقات األموال واتخاذ القرار. خالل العام الماضي، عمد البنك إلى تحسين 
وتقليل استهالكه لألوراق داخل المباني وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لعمالئه. 
البنك  النفايات بشكل مسؤول. عالوة على ذلك، نفذ  أنواع  البنك مع مختلف  تعامل 
إجراءات مخصصة لتقليل استهالك المياه والطاقة، وتنويع مصادر الطاقة المستهلكة، 

وتضمين اعتبارات االستدامة المتكاملة في ثقافة البنك وعالقاته التجارية.

أبرز اإلنجازات:

الخضراء للمصارف  الجديدة  المشتريات  سياسة 

 ٪٢5 بنسبة  المياه  استهالك  الخفض من 

من  البنك  موظفي  لحماية  الهدف  مزدوج  جهد  في 
جائحة فيروس كورونا وتقليل التأثيرات البيئية الداخلية 

اإلنترنت عبر  التدريبية  الدورات  ُأجرين معظم  للبنك، 

بشكل  الموظفين  تدريب  عمليات  من   ٪8٢ إجراء  تم 
3١43 موظفا التدريب مشاركة  افتراضي وشمل 

اإلدارة البيئية

التي  للبيئة  حمل صديقة  أكياس 
بجاويت من مشروع  نساء  أنتجتها 

تصوير: احمد هيمن

GRI 301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 303-1, 303-2, 
303-3, 303-5, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
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البيئية  للحوكمة  الجديدة  استراتيجيته  حالًيا  اإلسكندرية  بنك  يصيغ 
واالجتماعية والمؤسسية والتي ستشمل أهداف تحقيق كفاءة الطاقة 
واالستهالك األمثل للموارد. سيتضمن الجزء البيئي من استراتيجية 

البنك المجاالت التالية: 
استهالك الطاقة: الكهرباء والوقود	 
استهالك المياه	 
استهالك األوراق والتخلص من النفايات وإعادة تدوير النفايات	 

تتضح نتائج الكفاءة التشغيلية من خالل مستويات استهالك المياه 
والكهرباء. 

شهد بنك اإلسكندرية انخفاًضا في استهالك المياه والكهرباء، حيث 
 )٪٢5( مكعب  متر   54،6٠6 بنسبة  المياه  استهالك  معدل  انخفض 
والكهرباء بنسبة ٢.8٪، وإن كان ذلك بسبب نهج العمل الذكي الذي 
يتبعه البنك. وشهد استهالك البنك من السيارات انخفاًضا بنسبة ٢٪. 

فيما يلي ملخص الستهالك البنك للموارد في عام 2021:

أبرز استهالكات الموارد 
 لبنك اإلسكندرية 

في ٢٠٢١
التخلص من الكهرباء

النفايات
النقل 

المياهاألوراقواألسطول

16,112,187.00 كيلوواط االستهالك
162,447 م336,5403 كيلو26,643 لتر104,298.43 كيلو ساعة

المبادرات الحالية
التحول إلى LED أدى إلى 
توفير 35% من الكهرباء 
المستخدمة في اإلضاءة

تحديد إنتاج نفايات 
البنك وتخزين الخردة

تيسير الرقمنة عبر 
سلسلة القيمة

رفع الوعي على استهالك 
المياه واستخدام صنابير 

المياه

يقومون  المجتمعي  دياكونيا  مركز  أعضاء 
نول باستخدام  فني  بصناعة سجاد 

تصوير: احمد هيمن

اإلدارة البيئية
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٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١استهالك البنك الرئيسي على مر السنين

17,760,65616,577,15916,112,187استهالك الكهرباء )كيلوواط ساعة(

249,186217,053162,447استخدام المياه )م3(

400.78343.45336.54أوراق A4 وأظرف )طن(

120.08102.16103.45الورق الممزق المعاد تدويره )طن(

131111عدد السيارات المملوكة

20,18725,87326,643استهالك األسطول من الوقود )لتر(

إجمالي النفايات الصلبة التي تم التخلص 
منها )طن(

121.53103.37104.30

لمزيد من التحاليل وفهم العمليات، خضع 
البنك لدراسة عميقة لعملية التخلص 

من النفايات بهدف التعرف على تدفقات 
التخلص من النفايات لوضع الحلول 

المناسبة لها. فيما يلي معدالت إعادة 
التدوير التي يحققها البنك حالًيا.

استهالك المياه )م3(استهالك الكهرباء )كيلوواط ساعة(

٢٠١-٢٠٢١9٢٠١-٢٠٢١9

وسيلة التخلصمسح معالجة النفايات

100% معاد تدويرهاألوراق والكرتون

100% تم حرقه دون الخراطيش واألشرطة واألفالم
استرجاع الطاقة

100% تم بيعه لبائعينالمعدات المكتبية

100% تم بيعه لبائعينأخرى

يلعبون  تواصل  مجتمع  أطفال 
العادات  ويتعلمون  خضراء  خطوة 

البيئة على  للحفاظ  الصحيحة 

اإلدارة البيئية
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١٠.٢ التغير المناخي
تشجع الهيئات التنظيمية والسلطات وأصحاب القرار التحول 
النظام  عنصر  لمركزية  إدراًكا  الكربون  انبعاثات  خفض  نحو 
أكثر  الكربون  انبعاثات  نحو خفض  التحول  عملية  في  المالي 
البيئية  العوامل  المستثمرون  يضع  مضى.  وقت  أي  من 
عملية  أثناء  االعتبار  عين  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
اتخاذ القرار، حيث تظهر البيانات الحديثة أداًء أفضل لصناديق 

حوكمة البيئة واالجتماعية والشركات. 

ونتيجة لذلك، تم إطالق العديد من المبادرات لتوفير الحوافز 
مع  القضايا  هذه  مثل  على  أكبر  بشكل  للتركيز  للمنظمات 
 Net Zero التركيز بشكل كبير على القضايا البيئية. تعد مبادرة
المالية  الحسابات  أجل  من  والشراكة   ،Asset Managers
 Science و   ،Net Zero Insurance Alliance و  للكربون، 
مثل  على  قليلة  أمثلة   )SBTi(  Based Target Initiative
 Net Zero Banking Alliance هذه المبادرات. يجمع تحالف
تحويل  أسس  على  البنوك  الخصوص  وجه  على   )NZBA(
صفرية  انبعاثات  صافي  إلى  واالستثمار  اإلقراض  محافظ 
كميات  إجمالي  أن  الصفر  صافي  ويعني   .2050 عام  بحلول 

خالل  من  إبطاله  تم  قد  ما  منظمة  من  المنبعثة  الكربون 
األنشطة التي تهدف إلى إزالة االنبعاثات من الغالف الجوي. 

مشاريعها  نصف  تحويل  إلى  المثال  سبيل  على  مصر  تهدف 
خالل  من   2024 عام  بحلول  خضراء  مشاريع  إلى  الوطنية 
المناخ. في نوفمبر  لتغير  السندات وإعداد استراتيجية وطنية 
2021 وكجزء من مشاركة مصر في مؤتمر األطراف حول تغير 
الوطنية  اإلستراتيجية  البيئة  وزير  أطلق   ،)COP 26( المناخ 
أهداف   5 تحقيق  إلى  اإلستراتيجية  تسعى  المناخ.  لتغير 
القدرة  وتعزيز  المستدام،  االقتصادي  النمو  تحقيق  رئيسية: 
على التكيف والمرونة مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة إجراءات 
تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل األنشطة المناخية، 
المعرفة  وإدارة  التكنولوجيا،  ونقل  العلمي،  البحث  وتعزيز 
والتوعية لمكافحة المناخ. التغيير، وزيادة الوعي بتغير المناخ 

بين مختلف أصحاب المصلحة.

أنماط  مع  حقيبة  صنع 
القصير تراث  تدل على 

تصوير: احمد هيمن

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 
305-4, 305-5
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البصمة  وحسابات  تحليل  استند  باولو،  سان  إنتيسا  خطى  على 
واإلرشادات،  المعايير  من  عدد  إلى  اإلسكندرية  لبنك  الكربونية 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

أداة 	  باعتباره  به  المعترف  الحراري  االحتباس  غازات  بروتوكول 
المحاسبة الدولية األكثر استخداًما لتحديد كمية انبعاثات غازات 

الدفيئة وإدارتها.
توجيهات على مستوى 	  ISO 14064-1: 2018 مع  مواصفة 

إزالتها  وعمليات  الدفيئة  غازات  انبعاثات  لتقدير  المنظمة 
واإلبالغ عنها.

نظر البنك في انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 المرتبطة 
بعملياته، وصنفها على أنها انبعاثات مباشرة أو غير مباشرة. 

النطاق ١ 
االنبعاثات المباشرة: االنبعاثات من المصادر التي يملكها البنك 
لتشغيل  المستخدم  النقل  وقود  ذلك  ويشمل  فيه.  يتحكم  أو 

المركبات المملوكة للبنك.
النطاق ٢

االنبعاثات غير المباشرة: االنبعاثات المرتبطة باستهالك الكهرباء 
البخار المشتراة من مصدر ال يملكه أو يتحكم فيه  أو الحرارة أو 

البنك. وهذا يشمل شبكة الكهرباء المشتراة.
النطاق 3

أخرى.  أنشطة  عن  الناتجة  االنبعاثات  المباشرة:  غير  االنبعاثات 
ويشمل ذلك الوقود المستخدم في الرحالت الجوية والقطارات 
والسيارات الشخصية؛ انبعاثات النفايات؛ واالنبعاثات الناتجة عن 

إنتاج الورق واآلالت المكتبية التي يشتريها البنك.

تصنيفات االنبعاثات غير المباشرة )طن متري 
٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١مكافئ من ثاني أكسيد الكربون(

78.6017.039.48السفر الجوي

375.13321.47322.07األوراق

1.231.531.77النفايات

294.021,139.03714.58اآلالت المكتبية

ال ينطبق0.1618.17الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

ال ينطبق2,150.822,007.50ناقالت الطاقة

ال ينطبق454.60441.46تمرير األموال

3,5٠4.374,٠١5.87١,٠47.89إجمالي انبعاثات النطاق ال3

العمل المناخي

 شدة االنبعاثات )كيلوجرام مكافئ من 
ثاني أكسيد الكربون/متر مربع(

النطاق ١، ٢، و3
٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١

71.1071.1071.66 النطاق ١ )طن متري مكافئ من ثاني أكسيد الكربون(

7,867.978,056.508,120.55 النطاق ٢ )طن متري مكافئ من ثاني أكسيد الكربون(
3,504.374,015.871,047.90النطاق 3 )طن متري مكافئ من ثاني أكسيد الكربون(١

شدة االنبعاثات 
)كيلوجرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون/موظف( 

)النطاق 1 و2(
1,769.371,901.641,905.16

شدة االنبعاثات  
)كيلوجرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون/متر مكعب(

)النطاق 1، 2 و3(
2546.42841.21905.2

شدة االنبعاثات  
)كيلوجرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون/متر مكعب(

)النطاق 1، 2 و3(
7781.755.1

في أكتوبر ٢٠٢١، التزمت إنتيسا سان باولو بهدف صافي صفر 
انبعاثات بحلول عام ٢٠5٠، مما أدى بنك اإلسكندرية لمتابعة المسار.

بشكل عام، شهدت انبعاثات البنك الشاملة متوسط زيادة 
بنسبة ٠.7٪ فقط.
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١٠.3 المشتريات الخضراء

اختيار  الضروري  من  كان  التكييف،  بوحدات  يتعلق  فيما 
الكهرباء،  استهالك  على  أقل  ضغًطا  تضع  التي  الوحدات 

أيًضا. تنبعث منها غازات ضارة  والتي ال 

تشمل السياسة أيًضا تجديد المباني الخضراء مما يوفر نطاًقا 
المواقع   / الفروع  زيادة كفاءة جميع  إلى  عاًما للعمل يهدف 
 2020 عامي  الخضراء. شهد  الحلول  ودمج  تجديدها  تم  التي 
منشأة  إنشاء  بهدف  الجمهورية  لمبنى  ذكًيا  تجديًدا   2021 و 
أعمال أكثر استدامة. من المتوقع بالفعل أن يؤدي استخدام 
خفض  إلى   )VRF( الجديد  للمبردات  المتغير  التدفق  نظام 
المياه  تقنية صنبور  وستعمل   ،%40 بنسبة  االنبعاثات  إنتاج 
المياه  استهالك  تقليل  على  الجديدة  الحمراء  تحت  باألشعة 
المنخفض  الزجاج  استخدام  وسيؤدي  أخرى،   %40 بنسبة 
الداخل  الحراري في  الحمل  زيادة  إلى تقليل  للطاقة والهيكل 

المستمر. الهواء  تكييف  إلى  الحاجة  يلغي  مما 

الخضراء  المصرفية  المشتريات  سياسة  البنك  اعتمد 
للمجموعة التي تستهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة، 
الكفاءة؛  في  التدريجي  التحسين  تضمن  التي  الحلول  وتبني 
وتحديد  لالختيارات؛  البيئية  بالعواقب  المستمر  االهتمام 
أولويات أنظمة الشراء التي ال تحدث آثاًرا سلبية على البيئة. 
المتطلبات  من  تستفيد  محلية  نسخة  صياغة  تتم  حالًيا، 

واالعتبار. الوطنية 

الخضراء  للمشتريات  المجموعة  قواعد  إلى  استناًدا 
من  اإلسكندرية  بنك  تمكن  األم،  الشركة  من  المقدمة 
للمحيط  ضرًرا  واألقل  مسؤولية  األكثر  الموردين  تحديد 
المسؤولية  تناولها مكتب  التي  الموضوعات  الحيوي. كانت 
توريد  هي   2021 عام  في  المستدامة  والتنمية  االجتماعية 
تستخدم  والتي  واألظرف،  الهواء  تكييف  ووحدات  الورق 
بالورق  يتعلق  فيما  اليومية.  العمليات  في  كبير  بشكل 
الموردين  خالل  من  التصفية  من  البنك  تمكن  والمغلفات، 
التي  شهاداتهم  تحليل  أجل  من  الموجودين  المتعددين 
عهدة  من سلسلة  عليها  الحصول  تم  الورقة  هذه  أن  تثبت 

البيئة. على  أقل  تخلق ضغًطا  فإنها  وبالتالي،  مسؤولة، 

أهداف  البيئة في قلب  الحفاظ على 
البيئية  الحوكمة  تجاه  اإلسكندرية  بنك 

الشركات وحوكمة  والمجتمعية 
تصوير: احمد هيمن

اإلدارة البيئية



البيئية،  الحوكمة  ملحق  مؤشرات 
الشركات وحوكمة  واالجتماعية 

بيانات الحوكمة البيئية، واالجتماعية وحوكمة الشركات
)GRI( فهرس المبادرة العالمية للتقارير

)UNGC( فهرس االتفاق العالمي لألمم المتحدة
التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة

اإلسكندرية في  بنك  يواصل 
األعمال  مجال  في  المساهمة 

المالية،  المنتجات  خالل  من  الزراعية 
التدريبية والدورات  الوعي،  جلسات 

تصوير: أحمد هيمن
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االختصارات

AFDالوكالة الفرنسية للتنمية CEOالرئيس التنفيذيERMإدارة مخاطر المؤسسةHQمقر

AIWFFمهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأةCMCلجنة إدارة التغييرESG الحوكمة البيئية واالجتماعية 
الموارد البشريةHRوحوكمة الشركات

ALCOلجنة إدارة األصول والخصوم CO2ثاني أكسيد الكربونESHالبيئة والسالمة والصحةHSEالصحة والسالمة والبيئة

AMLمكافحة غسل االموالCOPمؤتمر األطرافEURيوروICAAPعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

APEجمعية حماية البيئةCRGCلجنة حوكمة مخاطر االئتمانEXCOلجنة اإلدارة التنفيذيةICCCلجنة تنسيق الضوابط الداخلية

APIواجهة برمجة تطبيقCRMإدارة عالقات العمالءFEBاتحاد البنوك المصرية ICFاالتحاد الدولي للتدريب

APNشبكة مدفوعات الحسابCROمدير المخاطر التنفيذيFIاالستثمارات الماليةICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

AT-PHOSشركة أبو طرطور لحمض الفوسفوريكCRPOمكتب حماية حقوق العمالءFINTECHالتكنولوجيا الماليةIFCمؤسسة التمويل الدولية

ATMماكينة الصراف اآلليCSAالتقييم االجتماعي للشركاتIFRSمعايير التقارير المالية الدولية

 .AVGمتوسطCSRالمسؤولية االجتماعيةFRAهيئة الرقابة الماليةILAAPعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية

BCMإدارة استمرارية األعمالCSVإنشاء قيمة مشتركةFXالنقد األجنبيIOTانترنت األشياء

BNمليارDSGمجموعة االدخار الرقمي FYالسنة الماليةIPNشبكة الدفع الفوري

BODمجلس اإلدارةEBCشركة البنوك المصريةGDPإجمالي الناتج المحليIPOالطرح العام األولي

C&IBائتمان الشركات وبنوك االستثمارEBRDالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةGEFFبرنامج تمويل االقتصاد األخضرIRRBBمخاطر سعر الفائدة في دفتر البنوك

CAPEXالنفقات الرأسماليةEGPجنيه مصريGGFالصندوق األخضر للنموISBDشبكة البنوك الفرعية الدولية

CASAحساب توفير الحساب الجاريEGXالبورصة المصريةGHGغازات االحتباس الحراريISOمنظمة التقييس الدولية

CBEالبنك المركزي المصري EIBبنك االستثمار األوروبي GNCلجنة الحوكمة والترشيحاتISPمجموعة إنتيسا سان باولو

CCمركز االتصالEMMإبداع من مصرGPSنظام األداء العالميITتكنولوجيا المعلومات

CDASجمعيات تنمية المجتمعENRإنهاء صافي الذمم المدينةGRIالمبادرة العالمية للتقارير

CDPمشروع اإلفصاح عن الكربونERCالهالل األحمر المصريH&Sالصحة والسالمة
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االختصارات

IVRاستجابة صوتية تفاعليةMWHميجاواط ساعةPPEمعدات الحماية الشخصيةSOCمركز عمليات األمن

KألفNCWالمجلس القومي للمرأةPRعالقات عامةSQM.متر مربع

KGكيلوغرامN.E.C.لم تصنف في مكان آخرPRBمبادئ الصيرفة المسؤولةTCO2EQطن من معادل ثاني أكسيد الكربون

KGCO2Eكيلوجرام مكافئ لثاني أكسيد الكربونNGOSمنظمات غير حكوميةPSPSمقدمو خدمة الدفعUNاألمم المتحدة

KPISمؤشرات األداء الرئيسيةNO.رقمPVالكهروضوئيةUNEP FIمبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة

KWHكيلوواط ساعةNOMADمستشار معينPWDشخص من ذوي االحتياجات الخاصةUNHCRمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

LCSخطابات االعتمادNPLقرض متعثر األداءQRاالستجابة السريعةUSDدوالر أمريكي

LEDالصمام الثنائي الباعث للضوءNPSصافي نقاط الترويجRAFإطار تقبل المخاطرUNGCاالتفاق العالمي لألمم المتحدة

LGSخطابات الضمانNRESحسابات غير المقيمينRFPSطلبات العروضVFEVodafone Egypt

LIT.لترNTBجديد في البنكROAAالعائد على متوسط األصولVPNالشبكة االفتراضية الخاصة

VRFتدفق المبرد المتغير

M3متر مكعبNZBA تحالف صافي صفر المصرفيROAEالعائد على متوسط حقوق الملكيةVSLA )VSLA( مجموعات االدخار واإلقراض القروية

MDالمدير العامO6Uجامعة 6 أكتوبرROSCAجمعية االدخار واالئتمان الدوريYOYعام بعد عام

MENAالشرق األوسط وشمال أفريقياOH&Sالصحة والسالمة المهنيةSASBمجلس معايير محاسبة االستدامةWFPبرنامج األغذية العالمي

MGAحمض الفوسفوريك التجاريOHSASسلسلة تقييم الصحة المهنية والسالمةSBDشبكة البنوك الفرعية

MLNمليونORCلجنة المخاطر التشغيليةSBTIمبادرة األهداف المستندة إلى العلم

MOICوزارة التعاون الدوليOSHAإدارة السالمة والصحة المهنيةSDGSأهداف التنمية المستدامة

MOSSوزارة التضامن االجتماعىP2Mنظير إلى تاجرSETI الدعم والتعليم والتدريب 
من أجل الشمول

MOUمذكرة تفاهمP2Pنظير إلى نظيرSFSDمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

MSMES المشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة

PATأداة تقييم األداءSMESشركات صغيرة ومتوسطة

MTCO2E األطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون 
المكافئ

POSنقطة البيعSMSخدمة الرسائل القصيرة
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اإلسكندرية:  بنك  من  المقدمة  الوثائق  على  بناًء  التالية  اإلجراءات  بتنفيذ  قمنا  لقد 
باولو 	  سان  إنتيسا  ومجموعة  اإلسكندرية  بنك  مجموعة  استراتيجيات  وتحليل  مراجعة 

وبياناتها. وتقاريرها  وإجراءاتها  وسياساتها  وإرشاداتها 
والتكرار 	  القنوات  ذلك  في  بما  ونتائجها،  المصلحة  أصحاب  إشراك  عملية  تدقيق 

والموضوعات.
النسبية 	  األهمية  تقييم  مع  ومواءمته  النسبية  األهمية  تقييم  واتساق  ترابط  تحليل 

باولو. سان  إنتيسا  لمجموعة 
المبادرة 	  لمعايير  باالمتثال  يتعلق  فيما  الُمبرزة  والفهارس  النهائي  التقرير  مراجعة 

Foundation 2021  :GRI 1  :)GRI ( للتقارير  العالمية 
استنتاج

بناًء على اإلجراءات المذكورة أعاله، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير االستدامة 
الجوهرية، وفًقا لمتطلبات  الموضوعات  إعداده في جميع  2021 لم يتم  لبنك اإلسكندرية 

.GRI معايير 
الضمان  عن  اإلسكندرية  بنك  غير  آخر  أحد  أي  تجاه  المسؤولية  نقبل  ولن  نتحمل  ال  نحن 

المقدمين.  واالستنتاج 
بشارة، الحميد  عبد 

التنفيذي والرئيس  المؤسس 
البيئية  للحلول   مصادر، 

و خدمات الطاقة ش.م.م
28 مارس 2021

بيان الضمان المحدود

2021 اإلسكندرية  لبنك  االستدامة  تقرير  حول  المستقلين  المدققين  تقرير 

إدارة بنك اإلسكندرية، السادة أعضاء مجلس  إلى 
لقد تم تعييننا ألداء فحص محدود لتقرير االستدامة لبنك اإلسكندرية 2021، والذي يغطي 

.2020/01/31 إلى   2020/01/01 بالتقرير من  المشمولة  الفترة 
اإلدارة مجلس  مسؤولية 

التقرير وفًقا لمعايير اإلفصاح  إعداد هذا  المسؤول عن  إدارة بنك اإلسكندرية هو  مجلس 
 Foundation  :GRI 1  :)GRI( التقارير  إلعداد  العالمية  بالمبادرة  الخاصة  االستدامة  عن 
إلعداد  كافية  داخلية  رقابة  وجود  ضمان  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتحمل   .2021
الخطأ. تشمل مسؤوليتهم تحديد  أو  الناتجة عن االحتيال  الجوهرية  تقرير خاٍل من األخطاء 
واألهمية  المصلحة  أصحاب  ومشاركة  والتقديرات  واالفتراضات  التقرير  ونطاق  المنهجية 

النهائي. التقرير  ومحتويات  النسبية 
الجودة ومراقبة  المدققين  استقاللية 

المهني.  والسلوك  والسرية  الواجبة  والعناية  والكفاءة  والموضوعية  بالنزاهة  نلتزم  نحن 
المتعلقة باالمتثال  السياسات واإلجراءات  الذي يتضمن  الجودة  نحافظ على نظام مراقبة 

بها. المعمول  واللوائح  والقوانين  المهنية  والمعايير  األخالقية  للمتطلبات 
المدققين  مسؤولية 

معايير  متطلبات  مع  التقرير  هذا  امتثال  مدى  على  الحكم  مسؤولية  عاتقنا  على  تقع 
Foundation 2021 :GRI 1. لقد أجرينا مهمة فحص محدودة مبنية على حكمنا المهني 
ذات  األخرى  واإلجراءات  الحسابات  إعادة  وعمليات  المستندات  وتحليل  واستفساراتنا 

الضمان. لنطاق  كافية  أدلة  على  للحصول  الصلة، 
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واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١66
بيانات الحوكمة البيئية، واالجتماعية وحوكمة الشركات

الغاية )بيئية، اسم المنتج
الوصفالشريحة المستهدفةاجتماعية، حوكمية(

التقاعد عيةقروض  جتما ا
السن  كبار  )العمالء  األفراد 

تقاعًدا  يتقاضون  الذين 
العمل( من صاحب 

الحاصلين  المتقاعدين  قرض 
التأمينات  هيئة  من  معاش  على 
المسلحة القوات  أو  االجتماعية 

متناهي  التمويل 
بالتعاون  الصغر 
المنظمات  مع 

الحكومية غير 

عية جتما ا
الخاص  القطاع  أفراد من 

/ شركات  )جماعية( 
الصغر متناهية 

بالتمويل  تسمح  التي  اإلقراض  منصة 
اتفاقية  على  بناًء  للعمالء  الصغر  متناهي 

غير  المنظمات  مع  إبرامها  تم  تعاقدية 
أو  المحلية  العليا  المستويات  أو  الحكومية 

الهيئات  أو  الجنسيات  متعددة  الشركات 
من  العمالء  تستهدف  والتي  الحكومية، 

كانت  الصغيرة سواء  األنشطة  خالل 
أو غير موثقة في إطار مبادرات  موثقة 
برنامج صغار  )إبداع من مصر،  مختلفة 

العالمي( الغذاء  لبرنامج  التابع  المزارعين 

التمويل  إقراض 
الصغر عيةمتناهي  جتما ا

الخاص  القطاع  أفراد من 
/ شركات  )جماعية( 

الصغر متناهية 

تمكين  أجل  التمويل من  تصميم  تم 
الصغيرة  الشركات  أو  الصغار  األفراد 

لتحسين  صغيرة  مشاريع  تنفذ  التي 
ومرافقتهم  معيشتهم،  مستويات 

األعمال توسيع  خالل مراحل 

الطاقة  قروض 
لعمالء  المتجددة 

الشركات
بيئية

والمتوسطة/  الصغيرة  الشركات 
الحجم/  المتوسطة  الشركات 

الكبيرة-الشركات  الشركات 
بشكل  والمتوسطة  الصغيرة 

الشركات  رئيسي وجزء من 
جميع  تستخدم  حيث  الكبيرة 

تعريف  الوطنية  فوق  الشركات 
للشركات  اليورو  منطقة 

التي  والمتوسطة  الصغيرة 
المركزي  البنك  تعريف  وردت في 

الكبيرة للشركات  المصري 

األخضر” قرض  االقتصاد  تمويل  “برنامج 
30 مليون دوالر أمريكي مقدم  يصل إلى 

والتنمية  اإلعمار  األوروبي إلعادة  البنك  من 
تمويل  في  اإلسكندرية  بنك  لمساعدة 

المخصصة  الفرعية  القروض  وتوزيع 
المتجددة  الطاقة  لمشاريع  للعمالء 

اإلسكندرية  لـبنك  يمكن  الطاقة.  وكفاءة 
المصري/اليورو/ )الجنيه  بـ  العمالء  إقراض 

للحصول على  الدوالر(؛ مع فترة سماح 
5 سنوات. قرض مدتها سنتان ومدة 

لمحة سريعة عن التأثير 
٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١االجتماعي والمجتمعي

التبرعات للمنظمات غير 
23,513,2الحكومية )مليون جنيه مصري(

التبرعات للمنظمات غير 
المنظمات غير الحكومية 

)مليون جنيه مصري(
 8.68,7

إجمالي اإلنفاق على المسؤولية 
االجتماعية للشركات 
)مليون جنيه مصري(

2832.121,9

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١لمحة سريعة عن االستثمار في الموظفين

152,304106,109111,669إجمالي ساعات التدريب

4,0753,4683566إجمالي عدد األفراد المدربين

83%81.1%94%نسبة الموظفين المدربين

تدريب الموظفين على الصحة 
391151706والسالمة المهنية

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف )حسب النوع(

28ذكر

31أنثى
متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف )حسب الفئة(

36الموظفين

21المسؤولين

17المديرين

30الوظائف الفنية

27الوظائف اإلدارية

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١

عدد البطاقات المحظورة بسبب 
المعامالت المشبوهة واالحتيالية 

دون أن ينجم عنها أي خسائر فعلية 
505440462

عدد البطاقات المحظورة 
للمعامالت المشبوهة واالحتيالية 

التي وقعت جّراءها خسائر فعلية
صفر71

دعم المجتمع
األشخاص

إرضاء العميل وحمايته

االستثمار في الموظفين

متوسط ساعات التدريب سنويا لكل موظف ٢٠٢١

المنتجات البيئية واالجتماعية والحوكمية

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١67
البيئة

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١

17,760,65616,577,15916,112,187استهالك الطاقة )كيلوواط ساعة(

249,186217,053162,447استهالك المياه )متر مكعب(

إجمالي النفايات الصلبة التي 
121.53103.37104.3تم التخلص منها )طن(

120.08102.16103.45إعادة تدوير الورق الممزق )طن(

400.78343.45336.54ورق A4 وأظرف )طن(

131111عدد السيارات الخاصة المملوكة

استهالك البنزين في السيارات 
20,18725,87325,143المملوكة للبنك )لتر(

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة 
)النطاق ١( )طن متري من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون(
 71.171.171.66

انبعاثات غازات الدفيئة غير 
المباشرة )النطاق ٢( )طن متري من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون(
 7,867.978,056.58,120.55

انبعاثات غازات الدفيئة األخرى غير 
المباشرة )النطاق 3( )طن متري من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون(
3,504.374,015.871,047.89

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة في 
النطاق ١ و ٢ )طن متري من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون / الموظف(
1,769.371,901.641,905.16

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة في 
النطاق ١ و ٢ )طن متري من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون / م2(
53.8255.0155.14

الموظفون حسب 
المنطقة في عام ٢٠٢١

إجمالي عدد 
 إجمالي العقود ذات إجمالي العقود الدائمةإجمالي اإلناثإجمالي الذكورالدورانالتعيينات الجديدةالموظفين

األجل الثابت

1,8062282281,2655411,338468المكتب الرئيسي

4085361266142230178منطقة شمال القاهرة

3445239223121187157منطقة جنوب القاهرة

منطقة اإلسكندرية 
323275222310023489ومطروح

27338232195418390منطقة شرق الدلتا

305343425847201104منطقة غرب الدلتا

32441262487622995منطقة شمال الصعيد

30041312406021585منطقة جنوب الصعيد

منطقة القناة 
21738251675015265والبحر األحمر

اآلثار البيئية المباشرة )4-3٠6(
تقسيم الموظفين

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

449442744300اإلجمالي 

333331613109ذكور 

116111131191إناث

1415 3010511239 عام أو أقل

31167716281569-50 عام

176614071226أكثر من 50 عام

727768اإلعاقات )ذوي القدرات الخاصة(

أنثىذكر

31091191

عقد ذو عقد دائم
أجل ثابت

الموظفين 
عقد ذو عقد دائمبدوام كامل

أجل ثابت
الموظفين 
بدوام كامل

228782231096825091191

تصنيف الموظفين حسب النوع والعمر

تصنيف الموظفين حسب المنطقة والنوع ونوع العقد ٢٠٢١

تصنيف الموظفين حسب نوع العقد والنوع خالل عام ٢٠٢١

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١68
تقسيم الموظفين

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١إجمالي عدد الموظفين حسب المنطقة

2,0771,7711,806المكتب الرئيسي

425431408منطقة شمال القاهرة

325335344ش منطقة جنوب القاهرة

299350323منطقة اإلسكندرية ومطروح

277264273منطقة شرق الدلتا

287308305منطقة غرب الدلتا

314316324منطقة شمال الصعيد

302292300منطقة جنوب الصعيد

206207217منطقة القناة والبحر األحمر

4,4944,٢744,3٠٠اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين حسب المنطقة

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

690597516اإلجمالي

550430399ذكور

140167117إناث

309498134 عام أو أقل

31138127127 - 50 عام

458372255أكثر من 50 عام

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

3705191,201عدد الحاالت

6075,4345,565عدد األيام

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

676378546اإلجمالي 

379260347ذكور

297118199إناث

30566293457 عام أو أقل

311118589 - 50 عام

صفرصفرصفرأكثر من 50 عام

أجر حديث التعيين مقارنة 
3:12.26:12.1:1بالحد األدنى لألجور

1صفر18اإلعاقات )ذوي القدرات الخاصة(

التعيينات الجديدة للموظفين

دوران الموظفين )3-4٠١,١(

معدل غياب الموظفين واأليام الضائعة

الموظفون في المناصب اإلدارية

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

131135136اإلجمالي

110115115ذكور

212021إناث

1:5.241:5.751:5.47نسبة اإلناث للذكور

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١العام

عدد الموظفين المستحقين 
1,1651,1131,191ألخذ إجازة رعاية الطفل

عدد الموظفين الحاصلين 
541871على إجازة رعاية طفل

معدل العودة من إجازة 
8111رعاية الطفل خالل 4 شهور

معدل العودة من إجازة رعاية 
31721الطفل خالل عام واحد

معدل العودة من إجازة 
8صفر8رعاية الطفل خالل عامين

إجازة رعاية الطفل

GRI 202-1

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١69

السياساتGRIاآلثار المأخوذة في االعتبارالموضوع الجوهري

البيئية اإلدارة 

والكهرباء الدفيئة  )302(غازات  الطاقة 
)305( االنبعاثات 

الخضراء	  المصرفية  المشتريات  قواعد 
واالجتماعية 	  البيئية  المخاطر  سياسة 

اإلقراض بعمليات  المتعلقة  والحوكمة 
والنفايات المواد )301(المواد 

)306( نفايات 

الصحي الصرف  ومياه  )303(المياه  الصحي  والصرف  المياه 

واالستثمار  اإلقراض 
والهادف المسؤول 

والكهرباء الدفيئة  )302(غازات  الطاقة 
)305( االنبعاثات 

الخضراء 	  المصرفية  المشتريات  قواعد 
والحوكمة 	  واالجتماعية  البيئية  المخاطر 

اإلقراض عمليات  بسياسة  المتعلقة 
المنتجات 	  على  الموافقة  إرشادات 

التي  الجديدة  واألنشطة  والخدمات 
محددين مستهدفين  عمالء  تستهدف 

والنفايات المواد )301(المواد 
)306( النفايات 

الصحي الصرف  ومياه  )303(المياه  الصحي  والصرف  المياه 

المجتمعية والعالقات  اإلنسان  )413(حقوق  المحلية  المجتمعات 

السالمة و  الصحة 
)403( المهنية  والسالمة  الصحة 

)408( عمالة األطفال 
)409( القسري  أو  الجبري  العمل 

التنقل إمكانية 

غير اإلسكان  االقتصادية  اآلثار 
)203( المباشرة 

لتوظيف ا
التواجد في السوق )202(

)401( توظيف 
)402( العمل/اإلدارة  عالقات 

التجارية  األعمال  تنمية 
المستدامة الزراعية 

الغذاء
الخضراء	  المصرفية  المشتريات  قواعد 
والحوكمة 	  واالجتماعية  البيئية  المخاطر 

اإلقراض عمليات  بسياسة  المتعلقة  والكهرباء الدفيئة  )302(غازات  الطاقة 
)305( االنبعاثات 

البيانات  إدارة 
السيبراني البياناتواألمن  وأمن  العميل  )418(خصوصية  العميل  خصوصية 

الوصول	  في  التحكم  سياسة 
القنوات	  أمن  سياسة 
األصول	  ومعالجة  البيانات  حماية  سياسة 
اإللكتروني	  للبريد  المقبول  االستخدام  سياسة 
النهائي	  المستخدم  نهج 
الرئيسية	  المعلومات  أمن  سياسة 
التغيير	  إدارة  سياسة 

اإلسكندرية  ببنك  إفصاح محدد خاص  بمثابة  GRI. سيكون هذا  إفصاحات  إلى  بالرجوع  واآلثار  الجوهرية  الموضوعات  تقييم جميع  تم  والمواءمة،  الشفافية  لضمان 
التقارير. العالمية إلعداد  للمبادرة  المالي  بالقطاع  الخاصة  اإلفصاح  نشر مجموعة  يتم  حتى  مراقبتها  يتم  التي  والتحديثات  السنوية  الرئيسية  األداء  مع مؤشرات 

السياساتGRIاآلثار المأخوذة في االعتبارالموضوع الجوهري

الرشيدة  الحوكمة 
المخاطر وإدارة 

البيئية  الحوكمة  مخاطر  إدارة 
والمؤسسية واالجتماعية 

األداء االقتصادي )201(
التواجد في السوق )202(

األساسي	  النظام 
التدقيق	  ميثاق 
األعمال	  استمرارية  إدارة  سياسة 
التغيير	  إدارة 
التصنيف	  سياسة 
الحوكمة	  قانون 
والضمانات	  الكفاالت  إدارة  سياسة 
االمتثال	  سياسة 
التركيز	  مخاطر  سياسة 
الدولة	  إدارة مخاطر  سياسة 
االئتمان	  سياسة 
المالية	  المحفظة  سياسة 
لكفاية 	  الداخلي  التقييم  عملية  عمل  إطار  سياسة 

الداخلية السيولة  كفاية  تقييم  وعملية  المال  رأس 
تقييم 	  لعملية  اإلجهاد  اختبار  سياسة 

وعملية  الداخلية  المال  رأس  كفاية 
الداخلية السيولة  كفاية  تقييم 

تكنولوجيا 	  مخاطر  إدارة  سياسة 
واالتصاالت المعلومات 

الفائدة 	  أسعار  مخاطر  وقواعد  سياسة 
الفائدة  مخاطر سعر  حوكمة  بشأن 

البنوك دفتر  في  الداخلية 
االنتهاكات 	  عن  لإلبالغ  الداخلي  النظام  سياسة 

المخالفات” عن  اإلبالغ  “سياسة 
إدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة 	 

المجموعة وسياسة  البنك  مع  المرتبطة  والكيانات 
اإلدارة	  لجنة  ميثاق 
العمالء 	  مجموعات  إدارة  سياسة 

الصلة األطراف ذات   / المتصلين 
التشغيلية	  المخاطر  إدارة  سياسة 
المصالح	  تضارب  إدارة  سياسة 
واالجتماعية 	  البيئية  المخاطر  إدارة  سياسة 

اإلقراض بعمليات  المتعلقة  والحوكمة 
المخاطر	  تقبل  إطار  سياسة 
السمعة	  مخاطر  سياسة 

اإلقراض في قطاع 	  قواعد عمليات 
التقليدي غير  والغاز  النفط 

الصغيرة	  للشركات  االئتماني  اإلقراض  سياسة 
االحتكار	  مكافحة  مجموعة  الئحة 
االحتكار	  لمكافحة  االمتثال  برنامج 
االحتكار	  لمكافحة  التفتيش  قواعد 
االحتكار	  لمكافحة  السلوك  قواعد 

GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
GRI الموضوعات الجوهرية والمحاذاة مع المبادرة العالمية للتقارير
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GRI الموضوعات الجوهرية والمحاذاة مع المبادرة العالمية للتقارير

السياساتGRIاآلثار المأخوذة في االعتبارالموضوع الجوهري

الميّسر والوصول  األشياءالرقمنة  وإنترنت  )418(الرقمنة  العميل  خصوصية 

والسرية	  الداخلية  المعلومات  إدارة  سياسة 
لألفراد	  المستهلك  حماية  سياسة 
الوصول	  في  التحكم  سياسة 
القنوات	  أمن  سياسة 
األصول	  ومعالجة  البيانات  حماية  سياسة 
اإللكتروني	  للبريد  المقبول  االستخدام  سياسة 
النهائي	  المستخدم  أمان  نهج 
الرئيسي	  األمان  نهج 
الشبكة	  إدارة  عملية 
المعلومات	  تكنولوجيا  مخزون  إرسال 

و  المالي  الشمول 
المالية األمية  الوصولمحو  وإمكانية  المالي  )405(الشمول  الفرص  وتكافؤ  التنوع 

)406( التمييز  التبرع	 عدم  قواعد 

المجتمع وتمكين  والتمكينتنمية  االجتماعية  )413(التنمية  المحلية  المجتمعات 

التبرع	  قواعد 
الفرعية 	  البنوك  في  التبرع  قواعد 

البيئية  الحوكمة  استراتيجية  الدولية 
 2025-2023 والمؤسسية  واالجتماعية 

العمالء وتجربة  الخدمة  فروع مؤهلة لألشخاص ذوي جودة 
العمالء وتجربة  )2-23(اإلعاقة  بالسياسات  االلتزامات 

والعقود	  البائعين  إدارة  سياسة 
خارجية	  بمصادر  االستعانة  سياسة 
والشفافية	  اإلفصاح  سياسة 
والعقود	  البائعين  إدارة  سياسة 
المشتريات 	  سياسة 
المجموعة	  أعمال  استمرارية  إرشادات 

موظفينا  استبقاء 
وإدماجهم  وتعزيزهم 
التنوع على  والحفاظ 

الموظفين  إشراك 
والشمول والتنوع 

التواجد في السوق )202(
)401( التوظيف 

)402( العمل/اإلدارة  عالقات 
)404( والتعليم  التدريب 

والشمول	  التنوع  سياسة 
العامة	  العالقات  سياسة 

السياساتGRIاآلثار المأخوذة في االعتبارالموضوع الجوهري

المؤسسة في سلوك  النزاهة 

التنافسي المناهض السلوك  السلوك 
)206( للمنافسة 

اإلنسان	  مبادئ حقوق 
السلوك	  لقواعد  مدونة 
القانوني	  إدارة  سياسة 
السلوكية	  القواعد 
الجنسي	  التحرش  مكافحة  قواعد 
المعامالت 	  إجراء  تنظم  التي  اإلجراءات 

العالقة والكيانات  مع األطراف ذات 
والمجموعة بالبنك  المرتبطة 

الفساد	  مكافحة  إرشادات 
غسل 	  لمكافحة  التوجيهية  المبادئ 

األموال وتمويل اإلرهاب وإدارة الحظر
قواعد 	  لمدونة  المحلية  السياسة 

اإلسكندرية لبنك  الداخلية  السلوك 

األموال والرشوة وغسيل  )205(الفساد  الفساد  مكافحة 

والعالقات  اإلنسان  حقوق 
لمجتمعية )2-23(ا بالسياسات  االلتزامات 

والسالمة والصحة  السالمةالرفاهية  و  الصحة 
)403( المهنية  والسالمة  الصحة 

)408( عمالة األطفال 
)409( القسري  أو  الجبري  العمل 

لمجموعة 	  المادي  األمن  سياسة 
باولو سان  إنتيسا 

والبيئة	  والسالمة  الصحة  سياسة 
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الرقم المرجعي المحذوفات

لمعايير القطاع
أطر إفصاح ومبادرات أخرى
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GRI 2: إفصاحات عامة ٢٠٢١

المنظمة وممارساتها في إعداد التقارير

التنظيمية٢-١ التفاصيل 

إنتيسا سان  ملكية  اإلسكندرية هو شركة مساهمة مع  بنك 
)ناقص سهم واحد(:  %80 باولو في بنك اإلسكندرية بنسبة 

%79.99999975 - إنتيسا سان باولو 
%20 المصرية  الحكومة   -

%0،00000025 - احمد سعيد الفالل 
49 قصر  اإلسكندرية في  لبنك  الرئيسي  المقر  يقع 

ويعمل حصرًيا في مصر القاهرة، مصر  النيل، 

PRB 1.1نبذة عن البنك )ص 9، ص 23(

٢-٢
تقرير  في  المدرجة  الكيانات 

للمنظمة اإلسكندريةاالستدامة  بنك 

االتصال٢-3 ونقطة  ووتيرتها  اإلبالغ  فترة 
31.12.2021-01.01.2021 التقرير:  فترة 
ربع سنوية المالية:  التقارير  إعداد  فترة 

حسني ليلى  االتصال:  نقطة 
)5 للتقرير )ص  والزمني  المكاني  النطاق 

المعلومات٢-4 صياغة  إعادة 
المكاتب. ليشمل  الفرع  تعريف  تغيير  تم   .1

2. يتبع تعريف اإلدارة اآلن وصًفا محلًيا.
الشركة األم. المبلغ عنها بعد تقرير   3 النطاق  3. تم تعديل فئات 

الخارجي٢-5 10(الضمان  الخارجي )ص  الضمان 

النشاطات والعاملين

القيمة ٢-6 وسلسلة  األنشطة 
األخرى التجارية  12(والعالقات  PRB 1.1خطوط العمل )ص 

لموظفين٢-7 108(ا التنوع والشمول )ص 
SDG 8.5, 10.3

PRB 1.1

موظفين٢-8 ليسوا  108(عمال  SDG 8.5التنوع والشمول )ص 

الحوكمة

وتكوينها٢-9 الحوكمة  مجلس هيكل   ،)17 )ص  التنظيمي  الهيكل 
اإلدارة )ص 18(، اللجان )ص 19(

SDG 5.5, 16.7
PRB 5.1

حوكمة٢-١٠ هيئة  أعلى  واختيار  SDG 5.5, 16.7مجلس اإلدارة )ص 18(ترشيح 

حوكمة٢-١١ هيئة  أعلى  SDG 16.6مجلس اإلدارة )ص 18(رئيس 

أعلى هيئة حوكمة في ٢-١٢ دور 
SDG 16.7مجلس اإلدارة )ص 18(اإلشراف على إدارة اآلثار

لضمان الشفافية والمواءمة، تم تقييم جميع الموضوعات الجوهرية واآلثار بالرجوع إلى إفصاحات GRI. س يكون هذا 
بمثابة إفصاح محدد خاص بـبنك األسكندرية مع مؤشرات األداء الرئيسية السنوية والتحديثات التي يتم مراقبتها حتى يتم 

.GRI نشر مجموعة اإلفصاح الخاصة بالقطاع المالي للمبادرة العالمية إلعداد التقارير
بالنسبة لفهرس المحتوى - الخدمات األساسية، راجعت خدمات GRI أن مؤشر محتوى GRI معروض بوضوح، بطريقة 
تتفق مع المعايير، وأن مراجع اإلفصاحات 2-1 إلى 2-5، و3-1 و3-2 هي تتماشى مع األقسام المناسبة في نص التقرير.

2021.بيان االستخدام 31 ديسمبر  إلى   2021 يناير   1 GRI للفترة من  قدم بنك اإلسكندرية تقاريره وفًقا لمعايير 

GRI 1GRI 1: Foundation 2021 المستخدم

ال يوجدمعيار قطاع GRI المعمول به
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وحوكمة الشركات 
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الحوكمة

اآلثار٢-١3 إلدارة  المسؤولية  21(تفويض  االئتمان )ص  PRB 5.1لجنة حوكمة مخاطر 

أعلى هيئة حوكمة في ٢-١4 دور 
االستدامة تقرير  مجلس اإلدارة )ص 18(إعداد 

المصالح٢-١5 SDG 16.6مجلس اإلدارة )ص 18(تضارب 

الحرجة٢-١6 االهتمامات  عن  التواصل 

إدارة حيث يتم إبالغ أي مسألة حرجة  توجد سلسلة اتصاالت أفقية في كل 
اإلدارات  رؤساء  يقوم  العليا.  القيادة  إلى سلسلة  المذكور  باإلدارة  تتعلق 

اللجنة  أو  اإلدارة  أو مجلس  التنفيذي  الرئيس  إلى  بإرسال مخاوفهم  إما 
المخاوف  عن  اإلبالغ  يتم  وحجمها.  المشكلة  نوع  على  اعتماًدا  المعنية 

التقارير. المباشرة مثل  غير  االتصال  أو قنوات  االجتماعات  من خالل 

متوفرةب غير  المعلومات 

الحرجة  المخاوف  عدد  بتحليل  حالًيا  البنك  يقوم  ال 
إلى مواءمة  البنك  التي تم اإلبالغ عنها. يهدف 

عن  واإلفصاح  المتطلبات  مع  البيانات  وإدارة  المراقبة 
التالي. االستدامة  تقرير  في  للتطبيق  القابلة  البيانات 

حوكمة٢-١7 هيئة  ألعلى  الجماعية  19(المعرفة  اللجان )ص 

حوكمة٢-١8 هيئة  أعلى  أداء  مجلس اإلدارة )ص 18(تقييم 

المكافآت٢-١9 لجنة األجور )ص 20(سياسات 

األجر٢-٢٠ تحديد  SDG 16.7لجنة األجور )ص 20(عملية 

السنوي٢-٢١ اإلجمالي  التعويض  السرية2-21نسبة  المعينة.قيود  اإلدارة  المعلومات سرية من قبل  اعتبار  تم 

والممارسات والسياسة  اإلستراتيجية 

المستدامة٢-٢٢ التنمية  استراتيجية  حول  والعضو بيان  اإلدارة  رئيس مجلس  خطاب 
)7 التنفيذي )ص  والرئيس  المنتدب 

PRB 1.2

السياسة٢-٢3 التزامات 
19(، األخالقيات والشكاوى اللجان )ص 

 ،)53 المهني )ص  والسلوك 
)108 التنوع والشمول )ص 

SDG 16.3
PRB 5.2

UNGC 7, 10

السياسة٢-٢4 التزامات  تضمين 

األفراد  داخلها على نطاق يصف جميع  تحتوي كل سياسة 
السياسة  تطبيق  عن  مسؤولين  سيكونون  والذين  المتأثرين، 

للسياسة  تعديل  كل  مع  السياسة.  تضمين  وكيفية  ومراقبتها 
المتأثرة  األطراف  تزويد جميع  يتم  أو مقدمة سياسة جديدة، 

القدرات. وبناء  الالزم  بالتدريب  المعنيين  والموظفين 

السلبية٢-٢5 اآلثار  معالجة  والشكاوى عمليات  األخالقيات 
)53 المهني )ص  والسلوك 

المخاوف٢-٢6 وإثارة  المشورة  والتنوع والشمولآليات طلب  المخالفات ومدونة قواعد األخالق  اإلبالغ عن  والشكاوى قنوات  األخالقيات 
)53 المهني )ص  والسلوك 

SDG 16.3
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الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

اإلستراتيجية والسياسة والممارسات

GRI 2: إفصاحات 
عامة ٢٠٢١

واللوائح٢-٢7 للقوانين  تم اإلبالغ عن عدم وجود حاالت عدم امتثال خالل الفترة الزمنيةاالمتثال 

العضوية٢-٢8 27(جمعيات  والمصادقات )ص  العضويات 

المصلحة أصحاب  إشراك 

المصلحة٢-٢9 أصحاب  28(نهج إلشراك  المشاركة )ص  PRB 4.1منهج 

الجماعية٢-3٠ المفاوضة  اتفاقات 
بنك اإلسكندرية. ومع ذلك، هناك  اتفاقيات مفاوضة جماعية في  توجد  ال 

المفتوح  الباب  التعليقات بسبب سياسة  نوع من  أي  أو  المظالم  مجال إلبالغ 
والموظفين. المديرين  بين  للتعليقات  المنهجية  والدورة  اإلسكندرية  بنك  لدى 

SDG 8.8
PRB 4.1

٢٠٢١ GRI 3: الموضوعات الجوهرية 

GRI 3: الموضوعات 
الجوهرية ٢٠٢١

الجوهرية3-١ الموضوعات  تحديد  عملية تقييم األهمية النسبية )ص 31(عملية 

الجوهرية3-٢ الموضوعات  قائمة 

1( اإلدارة البيئية )301، 302, 303, 305, 306(، 2( اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف )202، 203، 301، 302، 303، 305، 306، 401، 402، 403، 

4( الرقمنة  3( الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر )201، 202(،   ،)413 ،409 ،408
المالية )405،  المالي و محو األمية  5( الشمول  الميّسر )418(،  والوصول 

تنمية   )7  ،)305  ،302( المستدامة  الزراعية  التجارية  تنمية األعمال   )6  ،)406
إدارة   )9 8( جودة الخدمة وتجربة العمالء )23-2(  وتمكين المجتمع )413(، 

وإدماجهم  وتعزيزهم  موظفينا  استبقاء   )10  ،)418( السيبراني  واألمن  البيانات 
11( النزاهة في سلوك المؤسسة   ،)404  ،402  ،401 والحفاظ على التنوع )202، 

)2-23، 205، 206(، 12( الصحة والسالمة والرفاهية )403، 408، 409(

 2021 لعام  الجوهرية  الموضوعات 
)43 لبنك اإلسكندرية )ص 

GRI 201: األداء االقتصادي ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إدارة المخاطر )ص 48(إدارة 
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المباشرة ٢٠١-١ االقتصادية  القيمة 
الموزعة و  أداء األعمال )ص 53(الُمنتجة 

 SDG 8.1, 8.2,
,9.1, 9.4, 9.5

والفرص ٢٠١-٢ والمخاطر  المالية  اآلثار 
المناخ تغير  بسبب  متوفرة2-201األخرى  غير  المعلومات 

المخاطر  تقييمات  دمج  على  البنك  يعمل 
يسمح  مما  المناخ،  بتغير  المتعلقة  والفرص 

المستقبلية. للتقارير  اإلفصاح  هذا  بمثل 
SDG 13.1

االستحقاقات ٢٠١-3 لخطة  المحددة  االلتزامات 
األخرى التقاعد  متوفرةت، ث، جوخطط  غير  المعلومات 

نظام  المتطلبات في  سيتم دمج هذه 
فيها في  والنظر  بالبنك  البيانات  إدارة 

المستقبلية. التقارير  إعداد  دورة 

الحكومة٢٠١-4 من  الواردة  المالية  ال يوجدالمساعدة 

GRI 202: التواجد في السوق ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إدارة 

وتعزيزهم  موظفينا  استبقاء 
على  والحفاظ  وإدماجهم 

التنوع )ص 103(

٢٠
١6

ق 
سو

 ال
في

د 
اج

تو
 ال

:G
RI

 2
02

ة: 
عي

رج
لم

ة ا
هري

جو
ت ال

وعا
ض

مو
ال

ل 
ؤو

س
لم

ار ا
ثم

ست
اال

ض و
قرا

اإل
دة 

شي
الر

مة 
وك

لح
، ا

ف
هاد

وال
اء 

بق
ست

، ا
طر

خا
لم

ة ا
دار

وإ
م 

جه
ما

وإد
م 

زه
عزي

 وت
ينا

ظف
مو

وع
لتن

ى ا
 عل

ظ
فا

لح
٢٠٢-١وا

للمستوى  األساسي  األجر  نسبة 
مقارنًة  الجنس  حسب  المبتدئ 

لألجور المحلي  األدنى  بالحد 

التعيين  حديثي  أجور  نسبة  التعيين.  حديثي  واإلناث  الذكور  أجور  تتساوى 
1:2.21 مقارنة بالحد األدنى لألجور في مصر )2000 جنيه مصري( 

الجديدة  التعيينات 
)168 للموظفين )ص 

SDG 1.2, 5.1, 8.5
UNGC 7

المعينين ٢٠٢-٢ اإلداريين  الموظفين  كبار  نسبة 
المحلية المجتمعات  إلى  ينتمون  المصريين.والذين  اإلدارة( هم من  )باستثناء مجلس  البنك  100SDG 8.5% من كبار مديري 

GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١74
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI معيار
الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقم

الرقم المرجعي المحذوفات
لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

GRI 203: اآلثار االقتصادية غير المباشرة ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  والهادف إدارة  المسؤول  واالستثمار  اإلقراض 

)114 المجتمع )ص  58(، تنمية وتمكين  )ص 
GRI 203: اآلثار 
االقتصادية غير 
المباشرة ٢٠١6
الموضوعات 

الجوهرية المرجعية: 
اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف

التحتية ٢٠3-١ البنية  استثمارات 
المدعومة والخدمات 

والهادف  المسؤول  واالستثمار  اإلقراض 
)114 المجتمع )ص  58(، تنمية وتمكين  )ص 

SDG 5.4, 9.1, 9.4, 11.2

الهامة٢٠3-٢ المباشرة  غير  االقتصادية  والهادف اآلثار  المسؤول  واالستثمار  اإلقراض 
)114 المجتمع )ص  58(، تنمية وتمكين  )ص 

 SDG 1.2, 1.4, 3.8,
8.2, 8.3, 8.5

GRI 205: مكافحة الفساد ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  51(إدارة  النزاهة في سلوك المؤسسة )ص 

GRI 205: مكافحة 
الفساد ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: النزاهة في 

سلوك المؤسسة

حيث ٢٠5-١ من  تقييمها  تم  التي  العمليات 
بالفساد المتعلقة  متوفرة1-205المخاطر  غير  المعلومات 

المخاطر  تقييمات  دمج  على  البنك  يعمل 
يسمح  مما  بالفساد،  المتعلقة  والفرص 
المستقبلية. للتقارير  اإلفصاح  هذا  بمثل 

SDG 16.5
UNGC 10

سياسات ٢٠5-٢ بشأن  والتدريب  التواصل 
الفساد مكافحة  وإجراءات 

والسلوك  والشكاوى  األخالقيات 
)53 المهني )ص 

SDG 16.5
UNGC 10

المتخذة٢٠5-3 واإلجراءات  المؤكدة  الفساد  بالتقرير.وقائع  المشمولة  الفترة  تكن هناك حوادث فساد مؤكدة خالل  والسلوك لم  والشكاوى  األخالقيات 
)53 المهني )ص 

SDG 16.5
UNGC 10

GRI 206: السلوك المناهض للمنافسة ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  51(إدارة  النزاهة في سلوك المؤسسة )ص 
 :GRI 206

السلوك المناهض 
للمنافسة ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: النزاهة في 

سلوك المؤسسة

٢٠-١6
السلوك  حيال  القانونية  اإلجراءات 

ومكافحة  للمنافسة،  المناهض 
االحتكار وممارسات  االحتكار 

SDG 16.3لم يتم رفع دعاوى قضائية في عام 2021

GRI 301: المواد ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  واالقتصاد إدارة  الموارد  استخدام  كفاءة 

الدائري )ص 156(

GRI 301: المواد ٢٠١6
الموضوعات الجوهرية 

المرجعية: اإلدارة البيئية، 
اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف

بالوزن3٠١-١ المستخدمة  واالقتصاد المواد  الموارد  استخدام  كفاءة 
الدائري )ص 156(

SDG 8.4, 12.2

المستخدمة3٠١-٢ تدويرها  الُمعاد  الُمدخلة  واالقتصاد المواد  الموارد  استخدام  كفاءة 
الدائري )ص 156(

SDG 8.4, 12.2, 12.5

ومواد 3-3٠١ المستصلحة  المنتجات 
بها الخاصة  والتغليف  ينطبق301-3التعبئة  أساسي وال ال  البنك مقدم خدمة بشكل  يعتبر 

أي منتجات مادية ذات قيمة استصالح. ينتج 
SDG 8.4, 12.2, 12.5

GRI 302: الطاقة ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  الدائري إدارة  واالقتصاد  الموارد  استخدام  كفاءة 

)ص 156(، العمل المناخي )ص 159(

GRI 302: الطاقة ٢٠١6
الموضوعات الجوهرية 

المرجعية: اإلدارة البيئية، 
اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف

المنظمة3٠٢-١ داخل  الطاقة  واالقتصاد استهالك  الموارد  استخدام  كفاءة 
الدائري )ص 156(

 SDG 7.2, 7.3,
8.4, 12.2, 13.1

المنظمة3٠٢-٢ خارج  الطاقة  بسبب استهالك  المباشر  غير  الطاقة  استهالك  يبلغ 
132.2 جيجا جول التجاري  السفر 

 SDG 7.2, 7.3,
8.4, 12.2, 13.1

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١75
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI معيار
الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقم

الرقم المرجعي المحذوفات
لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

GRI 302: الطاقة ٢٠١6

GRI 302: الطاقة ٢٠١6
الموضوعات الجوهرية 

المرجعية: اإلدارة البيئية، 
اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف

الطاقة3-3٠٢ 159(كثافة  المناخي )ص  العمل 
 SDG 7.3, 8.4,

12.2, 13.1

الطاقة4-3٠٢ استهالك  الموارد خفض  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 7.3, 8.4,
12.2, 13.1

متطلبات 5-3٠٢ في  التخفيضات 
والخدمات للمنتجات  ينطبق5-302الطاقة  أو خدمات ذات ال  يبيع بنك اإلسكندرية منتجات  ال 

بها المعمول  الطاقة  تخفيض  متطلبات 
 SDG 7.3, 8.4,

12.2, 13.1

GRI 303: المياه والصرف الصحي ٢٠١8

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  الموارد إدارة  استخدام  كفاءة 

)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 :GRI 303
المياه والصرف 

الصحي ٢٠١8
الموضوعات 

الجوهرية المرجعية: 
اإلدارة البيئية، 

اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف

كمورد مشترك3٠3-١ المياه  مع  التعامل 
البنك  المائي في مصر، عمل  اإلجهاد  المرتفع من  للمستوى  إدراًكا 
عملياته،  لطبيعة  نظًرا  بالمياه.  المرتبطة  اآلثار  تقليل  على  باستمرار 

كمورد مشترك. المياه  على  هامة  تأثيرات  اإلسكندرية  لبنك  ليس 

الموارد  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 6.3, 6.4,
6.A, 6.B, 12.4

المياه3٠3-٢ بتصريف  المتعلقة  اآلثار  اإلسكندرية إدارة  لبنك  ليس  عملياته،  لطبيعة  نظًرا 
المياه. بتصريف  متعلقة  هامة  آثار 

الموارد  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

SDG 6.3

المياه3-3٠3 سحب 
المصرية  المياه  اإلسكندرية من خالل شبكة  بنك  مياه  توفير  يتم 

الموقع،  اعتماًدا على  أساسي.  النيل بشكل  نهر  المياه من  توفر  التي 
المعالجة. المالحة  المياه  أو  الجوفية  المياه  استخدام  يتم 

الموارد  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

SDG 6.4

المياه4-3٠3 الصرف تصريف  المصروفة من خالل شبكة  المياه  يتم جمع 
منها. النهائي  التخلص  قبل  معالجتها  ليتم  الصحي 

SDG 6.3

الماء5-3٠3 الموارد استهالك  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

SDG 6.4

GRI 305: االنبعاثات ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  159(إدارة  المناخي )ص  العمل 

 :GRI 305
االنبعاثات ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: اإلدارة البيئية، 

اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف، 

تنمية األعمال التجارية 
الزراعية المستدامة

الدفيئة 3٠5-١ غازات  انبعاثات 
)1 )النطاق  159(المباشرة  المناخي )ص  العمل 

 SDG 3.9, 12.4,
13.1, 14.3, 15.2

غير 3٠5-٢ الدفيئة  غازات  انبعاثات 
)2 )النطاق  للطاقة  159(المباشرة  المناخي )ص  العمل 

 SDG 3.9, 12.4,
13.1, 14.3, 15.2

األخرى 3-3٠5 الدفيئة  غازات  انبعاثات 
)3 )النطاق  المباشرة  159(غير  المناخي )ص  العمل 

 SDG 3.9, 12.4,
13.1, 14.3, 15.2

الدفيئة4-3٠5 الغازات  انبعاثات  159(كثافة  المناخي )ص  SDG 13.1, 14.3, 15.2العمل 

الدفيئة5-3٠5 الغازات  انبعاثات  من  159(الحد  المناخي )ص  SDG 13.1, 14.3, 15.2العمل 

المستنفدة 6-3٠5 المواد  انبعاثات 
)ODS( متوفرة6-305لألوزون غير  المعلومات 

االنبعاثات  جميع  بحساب  باولو  إنتيسا سان  تقوم 
لألوزون  المستنفدة  المواد  انبعاثات  بالبنك.  المتعلقة 

الحالي. سيتم دمج  الوقت  البنك في  ليست تحت تصرف 
وأخذها  بالبنك  البيانات  إدارة  نظام  المطلب في  هذا 

المستقبلية. التقارير  إعداد  دورة  االعتبار في  في 

SDG 3.9, 12.4

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١76
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI معيار
الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقم

الرقم المرجعي المحذوفات
لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

GRI 305: االنبعاثات ٢٠١6

 :GRI 305
االنبعاثات ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: اإلدارة البيئية، 

اإلقراض واالستثمار 
المسؤول والهادف، 

تنمية األعمال التجارية 
الزراعية المستدامة

7-3٠5
 )NOX( النيتروجين  أكاسيد 

وانبعاثات   )SOX( الكبريت  وأكاسيد 
األخرى الهامة  الهواء 

متوفرة305-7 غير  المعلومات 

االنبعاثات  جميع  بحساب  باولو  إنتيسا سان  تقوم 
ليست  الهامة  الهواء  انبعاثات  بالبنك.  المتعلقة 

الحالي. سيتم دمج  الوقت  البنك في  تحت تصرف 
وأخذها  بالبنك  البيانات  إدارة  نظام  المطلب في  هذا 

المستقبلية. التقارير  إعداد  دورة  االعتبار في  في 

 SDG 3.9, 12.4,
14.3, 15.2

GRI 306: النفايات ٢٠٢٠

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  الموارد إدارة  استخدام  كفاءة 

)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 :GRI 306
النفايات ٢٠٢٠

بها3٠6-١ المتعلقة  اآلثار  وأبرز  الناتجة  الموارد النفايات  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 3.9, 6.3, 6.6,
11.6, 12.4, 12.5

البارزة 3٠6-٢ اآلثار  التحكم في 
بالنفايات المتعلقة 

الموارد  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 3.9, 6.3, 8.4,
11.6, 12.4, 12.5

الناتجة3-3٠6 الموارد النفايات  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 3.9, 6.6, 11.6,
12.5, 12.4, 15.1

منها4-3٠6 التخلص  يتم  لم  التي  الموارد النفايات  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 3.9, 11.6,
12.4, 12.5

منها5-3٠6 التخلص  تم  التي  الموارد النفايات  استخدام  كفاءة 
)156 واالقتصاد الدائري )ص 

 SDG 3.9, 6.6, 11.6,
12.4, 12.5, 15.1

 GRI 308: التقييم البيئي للمورد ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إشراك الموردين )ص 55(إدارة 

م 
يي

تق
 ال

:G
R

I 3
08

 
٢٠

١6
د 

ور
لم

ي ل
بيئ

ال

تم فحصهم 3٠8-١ الذين  الجدد  الموردين 
البيئية المعايير  إشراك الموردين )ص 55(باستخدام 

سلسلة 3٠8-٢ في  السلبية  البيئية  اآلثار 
المتخذة واإلجراءات  متوفرة2-308التوريد  غير  المعلومات 

البيئية  اآلثار  تقييمات  دمج  على  البنك  يعمل 
يسمح  مما  به،  الخاصة  التوريد  لسلسلة 
المستقبلية. للتقارير  اإلفصاح  هذا  بمثل 

 GRI 401: التوظيف ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  وإدماجهم إدارة  وتعزيزهم  موظفينا  استبقاء 

)103 التنوع )ص  والحفاظ على 

 :GRI 401
التوظيف ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: استبقاء 
موظفينا وتعزيزهم 
وإدماجهم والحفاظ 

على التنوع

ومعدل 4٠١-١ الجدد  الموظفين  تعيين 
للعمل الموظفين  109(ترك  الموظفين )ص  تقسيم 

 SDG 5.1, 8.5,
8.6, 10.3
UNGC 1

٢-4٠١
بدوام  للموظفين  المقدمة  الحوافز 

للموظفين  م  ُتقدَّ ال  والتي  كامل 
جزئي بدوام  الموظفين  أو  المؤقتين 

بدوام جزئي.  بنك اإلسكندرية موظفين  ال يوظف 
كامل. بدوام  الموظفين  جميع  يعمل 

وإدماجهم  وتعزيزهم  موظفينا  استبقاء 
)103 التنوع )ص  والحفاظ على 

SDG 3.2, 5.4, 8.5
UNGC 1

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١77
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI معيار
الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقم

الرقم المرجعي المحذوفات
لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

 GRI 401: التوظيف ٢٠١6

 GRI 401:
 EMPLOYMENT

٢٠١6
الطفل3-4٠١ رعاية  الطفلإجازة  رعاية  إجازة  على  الحصول  والموظفات  للموظفين  وإدماجهم يحق  وتعزيزهم  موظفينا  استبقاء 

)103 التنوع )ص  والحفاظ على 
SDG 5.1, 5.4, 8.5

UNGC 1

GRI 402: عالقات العمل/اإلدارة ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  51(إدارة  األخالقيات والنزاهة واالمتثال )ص 

GRI 402: عالقات 
العمل/اإلدارة ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: استبقاء 
موظفينا وتعزيزهم 
وإدماجهم والحفاظ 

على التنوع

فيما 4٠٢-١ اإلشعار  لفترات  األدنى  الحد 
التشغيلية بالتغييرات  يتعلق 

بالتغييرات  يتعلق  فيما  اإلشعار  لفترة  أدنى  حد  يوجد  ال 
لدينا  الرسمي  التواصل  نظام  يضمن  ولكن  التشغيلية، 

البنك0 داخل  التغييرات  بهذه  يتعلق  فيما  الشفافية 
)51 SDG 8.8األخالقيات والنزاهة واالمتثال )ص 

GRI 403: الصحة والسالمة المهنية ٢٠١8

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  98(إدارة  والرفاهية )ص  الصحة والسالمة 
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المهنية4٠3-١ والسالمة  الصحة  إدارة  100(نظام  الصحة والسالمة )ص 
 SDG 3.3, 3.4,
3.9, 8.8, 16.1

المخاطر 4٠3-٢ وتقييم  األخطار  تحديد 
الحوادث في  100(والتحقيق  SDG 8.8الصحة والسالمة )ص 

المهنية3-4٠3 الصحة  98(خدمات  والرفاهية )ص  SDG 8.8الصحة والسالمة 

والتواصل 4-4٠3 والتشاور  العمال  مشاركة 
المهنية والسالمة  الصحة  بشأن  100(معهم  SDG 8.8, 16.7الصحة والسالمة )ص 

الصحة 5-4٠3 على  العمال  تدريب 
المهنية 101(والسالمة  والبيئة )ص  الصحة والسالمة  SDG 8.8دليل 

العمال6-4٠3 صحة  98(تعزيز  والرفاهية )ص  الصحة والسالمة 
 SDG 3.3, 3.5,

3.7, 3.8

والسالمة 7-4٠3 الصحة  آثار  وتخفيف  منع 
العمل بعالقات  مباشرة  المرتبطة  98(المهنية  والرفاهية )ص  SDG 8.8الصحة والسالمة 

إدارة 8-4٠3 بنظام  المشمولون  العمال 
المهنية والسالمة  101(الصحة  والبيئة )ص  الصحة والسالمة  SDG 8.8دليل 

بالعمل9-4٠3 المرتبطة  أثناء ساعات العمل: صفراإلصابات   2021 101(إجمالي اإلصابات في عام  والبيئة )ص  الصحة والسالمة  دليل 
 SDG 3.6, 3.9,

8.8, 16.1

بالعمل4٠3-١٠ المتعلق  الصحة  2اعتالل  بالعمل:  المرتبط  الصحي  االعتالل  101(عدد حاالت  والبيئة )ص  الصحة والسالمة  دليل 
 SDG 3.3, 3.4,
3.9, 8.8, 16.1

GRI 404: التدريب والتعليم ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  110(إدارة  التدريب والتطوير )ص 

GRI 404: التدريب 
والتعليم ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: استبقاء 
موظفينا وتعزيزهم 
وإدماجهم والحفاظ 

على التنوع

في 4٠4-١ التدريب  متوسط ساعات 
موظف لكل  110(السنة  والتأهيل )ص  التدريب 

 SDG 4.3, 4.4, 4.5,
5.1, 8.2, 8.5, 10.3

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١78
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI معيار
الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقم

الرقم المرجعي المحذوفات
لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

GRI 404: التدريب والتعليم ٢٠١6

GRI 404: التدريب 
والتعليم ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: استبقاء 
موظفينا وتعزيزهم 
وإدماجهم والحفاظ 

على التنوع

الموظفين 4٠4-٢ مهارات  تحسين  برامج 
االنتقال على  المساعدة  110(وبرامج  SDG 8.2, 8.5التدريب والتطوير )ص 

3-4٠4
للموظفين  المئوية  النسبة 

منتظمة  مراجعات  يتلقون  الذين 
الوظيفي والتطوير  لألداء 

تقييمات  على  وإناًثا،  ذكوًرا  الموظفين،  100% من  يحصل 
المالحظات  إعطاء  يتم  عام.  الوظيفي كل  والتطوير  األداء 
العمل. وصاحب  الموظف  الجانبين،  كال  من  والتعليقات 

)112 SDG 5.1, 8.5, 10.3أنظمة تقييم األداء )ص 

GRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  108(إدارة  التنوع والشمول )ص 
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والموظفين4٠5-١ اإلدارة  هيئة  108(تنوع  متوفرةأالتنوع والشمول )ص  غير  المعلومات 

تنوع  بتحليل  البنك  يقوم  الحالي، ال  الوقت  في 
يهدف  العمر.  به حسب  الخاصة  الحوكمة  هيئات 

البيانات  وإدارة  المراقبة  إلى مواءمة  البنك 
القابلة  البيانات  عن  واإلفصاح  المتطلبات  مع 

التالي. االستدامة  تقرير  في  للتطبيق 

SDG 5.1, 5.5, 8.5

واألجور 4٠5-٢ األساسي  الراتب  نسبة 
والرجال النساء  1:1.15بين  108(نسبة رواتب اإلناث إلى الذكور:  التنوع والشمول )ص 

SDG 5.1, 8.5, 10.3
UNGC 6

GRI 406: عدم التمييز ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إدارة 

،)51 النزاهة في سلوك المؤسسة )ص 
)108 التنوع والشمول )ص 
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واإلجراءات 4٠6-١ التمييز  حوادث 
المتخذة السرية1-406تم إرسال خمس شكاوى أخالقية خالل عام 2021التصحيحية  يمكن قيود  ال  بالسرية،  تتعلق  ألسباب 

التمييز. عدد حوادث  الكشف عن 
SDG 5.1, 8.8

GRI 407: الحرية النقابية و المفاوضة الجماعية ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إشراك الموردين )ص 55(إدارة 

GRI 407: الحرية 
النقابية و المفاوضة 

الجماعية ٢٠١6
١-4٠7

يتعرض  قد  الذين  والموردون  العمليات 
النقابية  الحرية  في  الحق  معهم 

للخطر الجماعية  والمفاوضة 

انتخاب  في  والتصويت  الجمعية  إلى  االنضمام  الموظفين  لجميع  يحق 
أي شكل  المشاركة في  أحرار في  الموظفين  الجمعية. جميع  إدارة  مجلس 

العمل ومبادىء  قيم  ميثاق  المهنية.  المنظمات   / العمال  أشكال  من 
SDG 8.8إشراك الموردين )ص 55(

GRI 408: عمالة األطفال ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إشراك الموردين )ص 55(إدارة 

GRI 408: عمالة 
األطفال ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: الصحة 
والسالمة والرفاهية

خطر 4٠8-١ في  والموردين  العمليات 
األطفال عمالة  لحوادث  كبير 

يعتبرون  الذين  الموردين  تجارية مع  توجد عالقات  ال 
األطفال. عمالة  لحوادث  كبيرة  مخاطر  SDG 5.2, 8.7, 16.2إشراك الموردين )ص 55(لديهم 

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

١79
GRI فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

GRI الصفحة داخل التقرير أو المرجعاإلجابةاإلفصاحالرقممعيار
الرقم المرجعي المحذوفات

لمعايير القطاع

أطر إفصاح 
ومبادرات أخرى

الشرحالسببالمتطلبات المحذوفة 

GRI 409: العمل الجبري أو القسري ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إشراك الموردين )ص 55(إدارة 
GRI 409: العمل 

الجبري أو القسري ٢٠١6
الموضوعات الجوهرية 

المرجعية: الصحة 
والسالمة والرفاهية

كبير 4٠9-١ خطر  في  والموردين  العمليات 
القسري أو  الجبري  العمل  لحوادث 

يعتبرون  الذين  الموردين  مع  التجارية  العالقات  البنك  يتجنب 
القسري. أو  الجبري  العمل  لحوادث  كبيرة  SDG 5.2, 8.7إشراك الموردين )ص 55(لديهم مخاطر 

GRI 413: المجتمعات المحلية ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  114(إدارة  )ص  المجتمع  وتمكين  تنمية 

GRI 413: المجتمعات 
المحلية ٢٠١6 

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: تنمية 
وتمكين المجتمع

المحلي 4١3-١ المجتمع  بمشاركة  العمليات 
التنمية وبرامج  األثر  114(وتقييمات  )ص  المجتمع  وتمكين  تنمية 

٢-4١3
السلبية  اآلثار  ذات  العمليات 
المحتملة  أو  الفعلية  الهامة 

المحلية المجتمعات  على 

كبيرة وفعلية  آثار سلبية  ذات  توجد عمليات  ال 
المحلية المجتمعات  على  114(محتملة  )ص  المجتمع  وتمكين  SDG 1.4, 2.3تنمية 

GRI 414: التقييم االجتماعي للمورد ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إشراك الموردين )ص 55(إدارة 

GRI 414: التقييم 
تم فحصهم 4١4-١االجتماعي للمورد ٢٠١6 الذين  الجدد  الموردون 

االجتماعية المعايير  باستخدام 

ومبادئ  قيم  ميثاق  باستخدام  البنك  موردين  جميع  يفحص 
اإلنسان  حقوق  بنود  تضمين  يتم  بالبنك.  الخاصة  العمل 

التعاقدية االتفاقات  جميع  في  بالموردين  الخاصة 
إشراك الموردين )ص 55(

SDG 5.2, 8.8, 16.1
UNGC 1, 2,3,4, 5, 6

GRI 415: السياسة العامة ٢٠١6
GRI 3: الموضوعات 

الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  إدارة 

GRI 415: السياسة 
السياسية4١5-١العامة ٢٠١6 ينطبق1-415إدارة المخاطر )ص 48(المساهمات  أي مساهمات سياسية بشكل ال  تقديم  يتم  لم 

البنك. أو غير مباشر من قبل  مباشر 
SDG 16.5

GRI 416: صحة وسالمة العمالء ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  79(إدارة  الخدمة وتجربة العمالء )ص  جودة 

GRI 416: صحة 
4١6-٢وسالمة العمالء ٢٠١6

المتعلقة  االمتثال  عدم  حوادث 
والخدمات  المنتجات  بآثار 

والسالمة الصحة  على 

الصحة  بتأثيرات  يتعلق  فيما  امتثال  حادثة عدم  أية  لم تسجل 
بالتقرير المشمولة  الفترة  خالل  والخدمات  للمنتجات  والسالمة 

SDG 16.3

GRI 418: خصوصية العميل ٢٠١6

GRI 3: الموضوعات 
الجوهري3-3الجوهرية ٢٠٢١ الموضوع  وحماية إدارة  البنك  نظام  تطوير 

)78 حقوق العمالء )ص 

GRI 418: خصوصية 
العميل ٢٠١6

الموضوعات الجوهرية 
المرجعية: الرقمنة 
والوصول الميّسر، 

إدارة البيانات 
واألمن السيبراني

بانتهاك 4١8-١ المتعلقة  قة  الموثَّ الشكاوى 
العميل بيانات  وفقدان  العميل  خصوصية 

وحماية  البنك  نظام  تطوير 
)78 حقوق العمالء )ص 

SDG 16.3, 16.10
UNGC 2

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
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والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع
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١8٠

)UNGC( فهرس االتفاق العالمي لألمم المتحدة

القسمالوصفالمبادئ

١: حقوق اإلنسان واحترام حماية المبدأ  الشركات دعم  يجب على 
دوليًا بها  المعترف  اإلنسان  حقوق 

)51 األخالقيات والنزاهة واالمتثال )ص 
 

والسلوك  والشكاوى  األخالقيات 
 )53 المهني )ص 

إدارة المخاطر )ص 48(

٢: حقوق اإلنسان متواطئة المبدأ  ليست  الشركات  أن  التأكد من 
اإلنسان انتهاكات حقوق  في 

)51 األخالقيات والنزاهة واالمتثال )ص 

والسلوك  والشكاوى  األخالقيات 
)53 المهني )ص 

العمل  :3 المبدأ 
تكوين  الشركات حرية  تدعم  أن  يجب 
بالحق  الفعلي  واالعتراف  الجمعيات 

الجماعية المفاوضة  في 
GRI 2-30 )ص 173(

العمل  :4 العمل المبدأ  أشكال  جميع  على  القضاء 
واإلجباري إشراك الموردين )ص 55(القسري 

العمل  :5 األطفالالمبدأ  لعمل  الفعلي  إشراك الموردين )ص 55(اإللغاء 

العمل  :6 يتعلق المبدأ  فيما  التمييز  على  القضاء 
والمهن 108(بالتوظيف  التنوع والشمول )ص 

البيئة  :7 الشركات منهجًا المبدأ  تدعم  أن  يجب 
البيئية التحديات  إزاء  156(احترازيًا  اإلدارة البيئية )ص 

البيئة  :8 أكبر المبدأ  قدر  لتعزيز  بمبادرات  القيام 
البيئية المسؤولية  156(من  اإلدارة البيئية )ص 

البيئة  :9 للبيئةالمبدأ  الصديقة  التقنيات  ونشر  تطوير  70(تشجيع  الميّسر )ص  والوصول  الرقمنة 

الفساد مكافحة   :١٠ الفساد المبدأ  على مكافحة  الشركات  تعمل  أن  يجب 
والرشوة االبتزاز  بما في ذلك  أشكاله،  بجميع 

 )51 النزاهة في سلوك المؤسسة )ص 
)110 التدريب والتطوير )ص 

والدته فن  تنشئ  بينما  ينام  طفل 
فرصتي حرفتي  لمشروع  مكرامي 

تصوير: احمد هيمن
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١8١

التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة

المستدامة،  المصرفية  للصناعة  توجيهية  ومبادئ  إطاًرا  المسؤولة  الصيرفة  الخدمات  مبادئ  توفر 
أن  المبادئ  هذه  تضمن  المالية.  المبادرة   - للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  صممه  الذي  النحو  على 
جاهدة  وتسعى  والبيئية  المجتمعية  الرفاهية  مع  اليومية  والعمليات  الموقع  البنك  عمليات  تتماشى 
.2030 مصر  رؤية  مثل  الوطنية  واألطر  للمناخ،  باريس  واتفاقية  المستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ  نحو 

المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

المواءمة  :١ المبدأ 
الصلة. ذات  واإلقليمية  الوطنية  واألطر  للمناخ  باريس  واتفاقية  المستدامة  التنمية  أهداف  في  عنه  المعبر  النحو  على  فيها  والمساهمة  المجتمع  وأهداف  األفراد  احتياجات  مع  متسقة  لتكون  أعمالنا  استراتيجية  مواءمة  على  سنعمل 

الذي تتعامل معه،  البنك  1. ِصف )على مستوى عاٍل( نموذج أعمال 
المنتجات  وأنواع  تقديمها  يتم  التي  الرئيسية  العمالء  ذلك شرائح  بما في 

وحيثما  األنشطة،  وأنواع  الرئيسية  والقطاعات  المقدمة  والخدمات 
الرئيسية  الجغرافية  المنطقة  عبر  الممولة  التقنيات  مناسًبا،  ذلك  كان 

يقدم منتجات وخدمات. أو  تتعامل عمليات  الذي  البنك  يمارس  التي 

 .2020/194 النقد رقم  المركزي المصري وقانون  البنك  الخاص في مصر. ويعمل بنك اإلسكندرية بموجب أحكام  القطاع  أبرز بنوك  أحد  اليوم  1957، ويعد  تأسس بنك اإلسكندرية في عام 
الخاص، بوجود  القطاع  أكبر شركات فروع  2020. كما يمتلك بنك اإلسكندرية واحدة من  80 بحلول عام  باولو، حيث بلغت أسهمه %  إنتيسا سان  تابًعا لمجموعة  البنك  2007، كان  ومنذ عام 

رقمًيا  تحوًل  حالًيا  بنك اإلسكندرية  االقتصادية في مصر. ويشهد  التنمية  دوًرا حيوًيا في  الكائن في كل محافظة مصرية كبرى،  البنك،  أنحاء مصر. ويلعب  وأربعة مكاتب في جميع  175 فرًعا 
والمحافظ  والبطاقات  المحمول  والهاتف  اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  على  تشتمل  القنوات  متعددة  تجربة سلسلة  عبر  الممكنة،  المصرفية  التجارب  بأفضل  العمالء  تزويد  إلى  يهدف  جذرًيا 

المالية.  للتكنولوجيا  البيئي  النظام  في  الرئيسيين  والالعبين  الضخمة  البيانات  توفرها  التي  اإلمكانيات  من خالل  جميعها  تعمل  اآللي،  الصراف  وأجهزة  البيع  نقاط  من  جيل  وأحدث  اإللكترونية 

بمساهميه من خالل: دراية  على  البنك  يظل  االسكندرية،  لبنك  المستمرة  االبتكارات  على  بناًء 
إلى أن تكون شريًكا موثوًقا به لعمالئها • تهدف 

المستدام النمو  تمكن من  التي  المالية  الخدمات  تقديم   •
الجبهات. إجراء عمليات شراء سهلة على جميع  على  العمالء  الفردية ومساعدة  المدخرات  تأمين   •

السبل لالستثمار في مستقبلهم. أفضل  األفراد حول  إرشاد   •

هي: الرئيسية  عمالئنا  شرائح 
الخاصة. المصرفية  والخدمات  التجزئة   .1

والمتوسطة. والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات   .2
والمالي. المؤسسي  االستثمار   .3

العمود  )الرابط موجود في  بنا  الخاص  االستدامة  تقرير  إلى هدفها في  باإلضافة  المتنوعة  وخدماتنا  منتجاتنا  على مجموعة  العثور  يمكن 
وبطاقات  والودائع  والقروض  التوفير  وحسابات  الجارية  الحسابات  بالتحديد  لكنها  ومدى وصولها،  تأثيرها  على  الضوء  يسلط  الذي  المرجعي( 

الرقمية. والخدمات  التأمين  ومنتجات  المالية  التحويالت  الحياة،  ونمط  المشتقات،  والمالية  االئتمانية  والتسهيالت  االئتمان 

إلى  والحاجة  المصري،  االقتصاد  لتعزيز  الكبيرة  نظًرا إلدراكه إلمكاناته  الماضية،  السنوات  مدار  على  اإلسكندرية  لبنك  بالنسبة  متزايدة  أولوية  الزراعية  التجارية  لألعمال  اإلقراض  كان 
الشركات واالجتماعية وحوكمة  البيئية  الممارسات  اإلنتاج  والخسارة في  الطعام  كبيرة من هدر  غذائي مستدام ومستقر، وكميات  نظام  السكان ضمن  متزايد من  إطعام عدد 

)9 نبذة عن البنك )ص 

)10 الرسالة والقيم )ص 

)70 االستراتيجي )ص  الرقمي  التحول 

)11 األهداف االستراتيجية )ص 

)12 خطوط العمل )ص 

الزراعية  التجارية  األعمال  تنمية 
)93 المستدامة )ص 

2. ِصف كيف اتفق البنك الذي تتعامل معه و / أو يخطط لمواءمة 
على  فيها  وتساهم  المجتمع  أهداف  مع  متسقة  لتكون  استراتيجيته 

واتفاقية  المستدامة،  التنمية  أهداف  في  عليه  المنصوص  النحو 
الصلة. ذات  واإلقليمية  الوطنية  واألطر  للمناخ،  باريس 

مالية مسؤولة.  توقعاتنا كمؤسسة  لتتماشى مع  يتخذها،  والوطنية في كل خطوة  العالمية  األولويات  تتوافق مع  به  الخاصة  األولوية  أن مجاالت  للتأكد من  اإلسكندرية  بنك  يسعى 

تكون  أن  الموظفين،  وتطوع  المؤسسي  العطاء  على  التركيز  بتغييرات مختلفة من  البنك(  في  الحوكمة  ثقافة  أعمدة  )أحد  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مر مفهوم  الماضي،  العام  خالل 
األساسية. التجارية  عملياتنا  في  االستدامة  تكامل  لزيادة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  حول  تدور  التي  والداخلية  الخارجية  األنشطة  مختلف  في  كاملة مضمنة  استراتيجية 

إلى  البنك  يطمح  أربع سنوات،  تبلغ مدتها  والتي  البنك  )2018-2021( في  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية مكتب  نهاية  اقتراب  العام، مع  في هذا 
تساهم في  بطريقة  الشركات  واالجتماعية وحوكمة  البيئية  الممارسات  إلى  للشركات  المشتركة  القيمة  وتحواًل من  أكثر شمواًل  نهج  االستدامة من خالل  تعزيز موقعه في مجال 

ومعايير  المصلحة  أصحاب  رأسمالية  نهج  على   )2025-2022( الجديدة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  استراتيجية  الطويل. ستبنى  المدى  على  للبنك  الناجح  األداء 
يتوافق  بما  البنك  بعمليات  المرتبطة  والمؤشرات  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  للممارسات  المادية  الموضوعات  من  واسعة  لمجموعة  الشركات  لحوكمة  عالية  وحسابات 

المحفظة. تأثير  تحليل  أداة  تحديدها من خالل  تم  التي  والنتائج  النتائج  تأثير  تحديد مجاالت  على  أيًضا  استراتيجيتنا  الزمني. ستعمل  األفق  لنفس  البنك  عمل  استراتيجية  مع 

المبادرة  مثل:  المستدامة  الدولية  والمبادرات  والمعايير  المستدام،  للتمويل  المصري  المركزي  البنك  2030 إلرشادات  رؤية مصر  مع  االسكندرية  لبنك  االستراتيجية  والغايات  األهداف  تتوافق 
المتحدة. لألمم  المستدامة  التنمية  وأهداف  اإلنسان،  لحقوق  العالمية  المبادئ  المسؤولة،  المصرفية  الخدمات  مبادئ  التعادل،  مبادئ  المتحدة،  لألمم  العالمي  الميثاق  مبادئ  للتقارير،  العالمية 

)26 الدولي والوطني )ص  السياق 

)26 بالتأثير )ص  نهج مدفوع 

)6 األطر والمعايير واألدوات )ص 
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١8٢

التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة

المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

والهدف التأثير  تحديد   :٢ المبدأ 
التأثيرات. أهم  على  الحصول  يمكننا  حيث  وننشرها  أهداًفا  الغاية، سنضع  ولهذه  وخدماتنا.  ومنتجاتنا  أنشطتنا  عن  الناتجة  والبيئة  األشخاص  على  المخاطر  وإدارة  السلبية  اآلثار  تقليل  مع  اإليجابي  تأثيرنا  زيادة  على  باستمرار  سنعمل 

األثر: تحليل   .1
تأثير )محتمل(  له فيها أهم  التي يكون  المجاالت  تتعامل معه قد حدد  الذي  البنك  أن  أظهر 

التالية:  العناصر  يحقق  الذي  األثر  تحليل  إيجابي وسلبي من خالل 

الجغرافية  المنطقة  عبر  للبنك  األساسية  الخدمات   / والمنتجات  األعمال  كانت مجاالت  النطاق:  أ. 
التحليل. اعتبارها في نطاق  تم   .1.1 البنك كما هو موضح في  التي يعمل فيها  الرئيسية 

البنك في االعتبار حيث تكمن  أخذ  تأثيره األكثر أهمية، تم  التعرض: عند تحديد مجاالت  ب. نطاق 
الجغرافية. والمناطق  والتقنيات  الصناعات  حيث  من  الرئيسية  أنشطته   / األساسية  أعماله 

التحديات واألولويات  االعتبار  تتعامل معه في  الذي  البنك  أخذ  لقد  السياق والمالءمة:  ج. 
فيها. يعمل  التي  المناطق   / البلدان  في  المستدامة  بالتنمية  األكثر صلة 

البنك في االعتبار نطاق وشدة / بروز  التأثير: عند تحديد مجاالت تأثيره األكثر أهمية، أخذ  د. نطاق وشدة / بروز 
والخدمات.  المنتجات  وتوفير  البنك  أنشطة  عن  الناتجة  )المحتملة(  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  التأثيرات 

المعنيين  المصلحة  تتعامل معه قد شارك مع أصحاب  الذي  البنك  يكون  أن  )يجب 
د(( و  العنصرين ج(  تحليلك بموجب  إثراء  للمساعدة في 

البنك ب:  التحليل، قام  بناًء على هذا  أظهر ذلك 
)المحتملة( أهمية  األكثر  والسلبي  اإليجابي  التأثير  ذات  المجاالت  وتوضيح  تحديد   •

إنشاء  وكذلك من خالل  به  الخاصة  التمويل  بعمليات  المرتبطة  واالجتماعية  البيئية  المخاطر  وإدارة  لتحديد  جاهًدا  اإلسكندرية  بنك  يسعى 
االئتمان مع عمليات واضحة  تقييم مخاطر  وأطر  الشاملة  المخاطر  إدارة  واالجتماعية كجزء من  البيئية  المخاطر  إطار حوكمة قوي إلدارة 

المخاطر.  عالية  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  القطاعات  عن  الناتجة  المخاطر  لتلك  خاصة  محددة  ومسؤوليات  وأدوار 
االقتصادية  القضايا  على  أعماله  حجم  بتأثير  يتعلق  فيما  النسبية  األهمية  تحليل  تحديد  لعملية  اإلسكندرية  بنك  يخضع 

المحدثة  للتقارير  العالمية  المبادرة  تقارير  إلعداد  العالمية  المبادرة  لمنهجية  وفًقا  الصلة  ذات  والبيئية  واالجتماعية 
الناشئة. واألولويات  االحتياجات  لفهم  المصلحة  أصحاب  مع  التواصل  في  بنشاط  ويشارك 

للبيئة، سيستند  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  المالية  األوراق  حافظة  أثر  تحليل  أداة  تطبيق  بعد 
النحو: المذكورة على هذا  األداة  والمدخالت في  النتائج  إلى  التالي  التحليل 

لألفراد  المصرفية  الخدمات  إلى  تم تقسيم محفظتنا  واحدة فقط هي مصر، حيث  دولة  إلى  تحليلنا  استند  أ. 
.)%12( للشركات  المصرفية  والخدمات   ،)%7( لألعمال  المصرفية  والخدمات   ،)%43(

بالذكر  الجدير  إعادة تقسيم محفظتنا. ومن  العثور على  يمكنك  السابقة،  النقطة  التعرض، كما هو مذكور في  ب. من حيث حجم 
بالخدمات  األمر  يتعلق  عندما  البنك.  يقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  اخترنا  لألفراد،  المصرفية  للخدمات  بالنسبة  أنه  أيًضا 

للشركات واألعمال،  المصرفية  الخدمات  30 قطاًعا في كل من  أداة أفضل  أدخلنا في  للشركات واألعمال، فقد  المصرفية 
للشركات. المصرفية  الخدمات  77% من محفظة  و  لألعمال  المصرفية  الخدمات  41% من محفظة  والتي تشكل 

الدولة: المياه )3(،  العالية في  الحاجة  التالية هي المجاالت ذات  التعرف من خالل األداة على أن المجاالت  ج. لقد تمكنا من 
المؤسسات   ،)4( العدل   ،)4( )3(، واالتصال والمعلومات  )3(، والتنقل  )3(، والتعليم  )4(، والصحة والصرف الصحي  والغذاء 

.)3( التقارب االقتصادي   ،)4( الشاملة  )4(، االقتصادات الصحية  النفايات   ،)4( الموارد  )3(، كفاءة  القوية 

أن  التأثير )يفضل  اختيار أهم منطقتين من مجاالت  التالية هي  الخطوات  الرغم من ذلك، ستكون  أ( و ب(. على  النقطة  النقطة تحت  د. تمت تغطية هذه 
المسؤولة. الصيرفة  مبادئ  مع  متوافًقا  ليكون  إلنجازه  منهما  لكل  ذكيين  وتحديد هدفين  تأثيره(  لتقليل  واآلخر سلبي  تحسينه،  لزيادة  إيجابًيا  أحدهما  يكون 

البنك  عن  نبذة 
)ص 9(

األهمية  تقييم  عملية 
)31 النسبية )ص 

مدفوع  نهج 
)26 بالتأثير )ص 

الموضوعات 
)43 الجوهرية )ص 

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

بعملياتنا. المرتبطة  الكبيرة  التأثيرات  وحدد  اإلجرامي  األثر  تحليل  لدينا 

2. اإلعداد الهدف
أو  اثنين محددين وقابلين للقياس )يمكن أن يكونا نوعًيا  البنك قد حدد ونشر ما ال يقل عن  أظهر أن 

اثنين من  تتناول على األقل  )SMART(، والتي  زمنيًا  للتحقيق وذات صلة ومحددة  كمًيا(، أهداف قابلة 
والخدمات. المنتجات  وتوفير  البنك  أنشطة  عن  الناتجة  أهمية"،  األكثر  التأثير  ذات  "المجاالت 

المناسبة،  المستدامة  التنمية  أهداف  أكبر في  المواءمة مع ومساهمة  وتحرك  األهداف مرتبطة  أن هذه  أظهر 
البنك  أو اإلقليمية ذات الصلة. يجب أن يكون  الوطنية  أو  الدولية  باريس، وغيرها من األطر  اتفاق  وأهداف 

قد حدد خط األساس )تم تقييمه مقابل سنة معينة( ووضع أهداًفا مقابل خط األساس هذا.

المتعلقة  األهداف  للمجموعة  )المحتملة(  الهامة  السلبية  بالتأثيرات  واعترف  بتحليل  قام  قد  البنك  أن  أظهر 
المجتمع والتي حددت ذات  إجراءات أهداف   / المناخ  / تغير  المستدامة  التنمية  باألبعاد األخرى ألهداف أهداف 

المحددة. لألهداف  الصافي  اإليجابي  األثر  لتعظيم  المستطاع  قدر  األهداف  تلك  للتخفيف من  الصلة 

أكبر  فيها  لدينا  يكون  أن  يمكن  التي  المجاالت  فإن  والمراسالت،  البنك  اهتمام  بمجاالت  وربطها  التأثير  تحليل  أداة  لمخرجات  وفًقا 
والصحة  الصحية  االقتصادات  الشمولية،  عن  تقليله(، فضاًل  يمكننا  الذي  السلبي  التأثير  حيث  )من  والمناخ  النفايات،  تأثير هي 

مناطق معينة في منطقة  تحسين  يمكنه  أن مصرفنا  إلى حقيقة  يرجع  زيادته(. هذا  يمكننا  اإليجابي  التأثير  )من حيث  الصحي  والصرف 
البحث عن  يمكننا  االجتماعي،  التأثير  نحو  بنًكا موجًها  لكونه  نظًرا  أنه  المجال( وحقيقة  الفرص في هذا  الكثير من  )هناك  البيئي  التأثير 

للمجتمع. االجتماعية  الصحة  على  تؤثر  جديدة  ومشاريع  مبادرات  تقديم  أكثر من خالل  المجتمع  على  تأثيرنا  لتحسين  طرق 

اختارها مصرفنا،  التي  النهائية   SMART أهداف  ليسا  المؤثرين  المجالين  فإن هذين  ومع ذلك، 
التأثير. أهم منطقتين من مجاالت  اختيار  التالية هي  الخطوات  حيث ستكون 

آخر، وهو  أولًيا  اتجاًها  الجزء األكبر من المحفظة، إال أن هناك  الخدمات المصرفية لألفراد تشكل  الرغم من أن  على 
الخدمات  بنا ستكون  الخاصة   SMART لتحديد أهداف  الغالب  التي سيتم وضعها في االعتبار في  أن خطوط األعمال 

أكبر. بدقة  التقاطها  وبالتالي سيتم  دقة في  األعمال  أكثر خطوط  واألعمال ألنها  للشركات  المصرفية 

الموضوعات 
)31 الجوهرية )ص 

مدفوع  نهج 
)26 بالتأثير )ص 

الحوكمة  منتدى 
واالجتماعية  البيئية 
الشركات  وحوكمة 

)ص 47(

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

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

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 



اإلقراض 
واالستثمار 

المسؤول والهادف

األهمية النسبية 
وإشراك أصحاب 

المصلحة

نبذة عن 
البنك

الرقمنة الحوكمة
والخصوصية 

وتجربة العمالء

الشمول 
والتثقيف 

المالي

صحة وسالمة 
العمالء 

والموظفين

تنمية وتمكين 
المجتمع

فهرس بيانات اإلدارة البيئيةالمقدمة
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
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التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة

المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

والهدف التأثير  تحديد   :٢ المبدأ 
التأثيرات. أهم  على  الحصول  يمكننا  حيث  وننشرها  أهداًفا  الغاية، سنضع  ولهذه  وخدماتنا.  ومنتجاتنا  أنشطتنا  عن  الناتجة  والبيئة  األشخاص  على  المخاطر  وإدارة  السلبية  اآلثار  تقليل  مع  اإليجابي  تأثيرنا  زيادة  على  باستمرار  سنعمل 

المستهدفة والمراقبة  التنفيذ  خطط   .3

المحددة. لتحقيق األهداف  إجراءات ومعالم  تتعامل معه قد حدد  الذي  البنك  أن  أظهر 

المحددة. يجب أن تكون  المحرز مقابل األهداف  التقدم  الذي تتعامل معه قد وضع وسائل لقياس ورصد  البنك  أظهر أن 
إعادة تأسيس لخطوط األساس شفافة.  التعريفات، وأي  تغييرات في هذه  الرئيسية، وأي  األداء  تعاريف مؤشرات 

تخفيفها أو  تحسينها  كيفية  أهداف حول  تحديد  أجل  االعتبار من  التي سنأخذها في  التأثير  اختيار مجاالت  حالًيا في مرحلة  نحن 

بمناقشة  األداء  مراجعة  لهيئات  واالمتثال  التنفيذ  لتسهيل  والمخصصة  بنا  الخاصة  الداخلية  العمل  مجموعة  تكليف  سيتم   •
المقترحة مع خطة عمل مفصلة.  الذكية  األهداف  على  واالتفاق بشكل جماعي  األكثر صلة  التأثير  وتحديد مجاالت 

حوكمة مخصصة  هيئة  إنشاء  تم  والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  لجوانب  المتزايد  التكامل  مع  تماشيًا   •
البيئية  الحوكمة  تنفيذ  في  ومراقبته  البنك  تقدم  على  لإلشراف  والمؤسسية"  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  "منتدى 

البيئية. السياسات  مراجعة  لجان  نطاق  تندرج في  التي  األهداف  ذلك  بما في  والمؤسسية  واالجتماعية 

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

.2022 SMART في عام  أهداف  تحديد  تالية وأخيرة، سنبدأ في  تأثيرنا. كخطوة  تحديد  إلى حد  بنا  الخاص  التأثير  تحليل  أكملنا  لقد  أو تخفيفها.  أهداف حول كيفية تحسينها  تحديد  أجل  االعتبار من  التي سنأخذها في  التأثير  لقد وضعنا خطة الختيار مجاالت 

تنفيذ األهداف المحرز في  التقدم   .4

لكل هدف على حدة: 
المحدد. الهدف  لتحقيق  التي حددها مسبًقا  اإلجراءات  نفذ  تتعامل معه قد  الذي  البنك  أن  أظهر 

المحدد. الذي تتعامل معه خطته لتحقيق هدفه  البنك  إلى تغييرها وكيف يكّيف  الحاجة   / أو اشرح سبب عدم إمكانية تنفيذ اإلجراءات 

18 شهًرا في أول  البنك الذي تتعامل معه خالل االثني عشر شهًرا الماضية )حتى  قدم تقريًرا عن تقدم 
الذي نتج  المحددة والتأثير  الموقعة( نحو تحقيق كل من األهداف  تقرير لك بعد أن تصبح أحد األطراف 

الكمية( اإلفصاحات  البنوك تضمين  على  يجب  ومناسًبا،  ذلك ممكًنا  كان  )حيثما  تقدمك.  عن 

والنتائج  الشركة  استدامة  أهداف  تحقيق  المحرز في  التقدم  عن  السنوي  االستدامة  تقرير  اإلسكندرية سنوًيا في  بنك  يكشف 
بالمجتمع  المتعلقة  المؤشرات  من  واسعة  مجموعة  تغطي  التي  للتقارير  العالمية  المبادرة  لمعايير  وفًقا  المحققة  الرئيسية 

اإلدارة  العليا ومجلس  اإلدارة  إلى  تقارير منتظمة  اإلسكندرية  بنك  يقدم  واالقتصاد وموظفينا. عالوة على ذلك،  والبيئة 
واالستدامة. الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  بمعايير  الخاصة  والخطط  النتائج  حول 

اإلفصاح  سياق 
)ص 5(

المكانية  الحدود 
)5 والزمنية )ص 

)6 المنهجية )ص 

تنفيذ األهداف تقدم في  بإحراز  المتعلقة  المتطلبات  إذا كان قد استوفى  تتعامل معه  الذي  البنك  بيان   / استنتاج  تقديم  رجى 

2.3 2.2 و  يرجى الرجوع إلى اإلجابة السابقة في 
والزبائن العمالء   :3 المبدأ 

والمستقبلية. الحالية  لألجيال  المشترك  الرخاء  تخلق  التي  االقتصادية  األنشطة  وتمكين  المستدامة  الممارسات  لتشجيع  وزبائننا  عمالئنا  مع  بمسؤولية  سنعمل 

أو يخطط   / تتعامل معه و  الذي  البنك  التي يطبقها  السياسات والممارسات  1. قدم نظرة عامة على 
عن  المستوى  عالية  ذلك معلومات  يتضمن  أن  يجب  المسؤولة مع عمالئه.  العالقات  لتعزيز  لوضعها 

نتائجها. لها(، وحجمها، وحيثما أمكن،  أو مخطط   / )و  تنفيذها  برامج وإجراءات تم  أي 

اإلقراض  بعمليات  المرتبطة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات   / المخاطر  إدارة  تنظم  التي  الخاصة  من خالل سياساتنا 
السوق  االستجابة الحتياجات  زيادة قدرتنا على  أجل  السوق من  المزيد حول متطلبات  لمعرفة  نعمل عن كثب مع عمالئنا  فإننا  بنا،  الخاصة 

المحتملة  واآلثار  المخاطر  من  للتخفيف  ووضع خطط  لدينا،  االستدامة  عمل  بإطار  وعيهم  وزيادة  األخضر،  للتمويل  المنطقة  في  الفعلية 
عمالئنا  باستمرار  ندفع  فإننا  وبالتالي،  للتركيز،  رئيسًيا  مجااًل  عمالئنا  عن  الناتج  اإليجابي(  أو  )السلبي  التأثير  يعد  االستثمارية.  ألنشطتنا 

التعادل. مبادئ  مثل  الدولية  لألطر  وفًقا  االجتماعي  والتأثير  البيئي  بالتأثير  يتعلق  فيما  حميدة  إجراءات  اتخاذ  نحو  وموردينا 
المخاوف  أو  االمتثال  عدم  عن  واإلبالغ  والمجتمعات  والعمالء  العمالء  خدمة  عند  والمهنية  األخالقية  المعايير  بأعلى  الموظفون  يلتزم  المستويات،  جميع  على 

العمالء التي تنص على مبادئ صارمة للسلوك في عالقات  البنك  أخالقيات  يتماشى مع مدونة  بما  الفساد  أو  بها  المشتبه  أو حاالت االحتيال  الجادة 

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال )ص 51(

الممارسات  أو يخطط للعمل مع عمالئه وعمالئه لتشجيع   / تتعامل معه و  الذي  البنك  2. صف كيف عمل 
المخطط  اإلجراءات  عن  معلومات  ذلك  يشمل  أن  يجب  المستدامة.  االقتصادية  األنشطة  وتمكين  المستدامة 

تحقيقها. تم  التي  اآلثار  أمكن،  وحيثما  تطويرها،  تم  التي  والخدمات  والمنتجات  المنفذة،   / لها 

مع  وإيجابية  واضحة  مشاركة  اإلقراض  بعمليات  المتعلقة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  مخاطر  إلدارة  اإلسكندرية  بنك  تضمن سياسة 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  لتطبيق  رؤيته  من  كجزء  للموظفين  التدريب  اإلسكندرية  بنك  يوفر  ذلك،  إلى  باإلضافة  وعمالئنا.  عمالئنا 

تزويد  لتمكين موظفينا من  بأعمالهم  الصلة  ذات  الرئيسية  الموضوعات  على  األمامي(  )الخط  الفروع  العالقات وموظفي  على مديري  التركيز بشكل خاص  مع 
لالقتصاد  البنك  لدعم  واستمراًرا  "إبداع من مصر"،  اليدوية  الحرف  لدعم  الرائدة  اإلسكندرية  بنك  مبادرة  إطار  لمشاريعهم في  استشارية  بخدمات  العمالء 
بهدف  المصري  اليدوية  الحرف  2021 من قلب قطاع  لعام  البنك  برعاية هدايا  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  قام مكتب  المصري، 

الدائرية.  ومفهوم  المصرية  المحلية  المنتجات  بجودة  وعمالئها  عمالئها  توعية  في  يساعد  مما  للبيئة  الصديقة  للمنتجات  والترويج  المصري  التراث  على  الحفاظ 
الهيئات  عبر شراكات مع  المالي  والتثقيف  الشمول  برامج  تمكين عمالئه من خالل  نحو  توجيه جهوده  اإلسكندرية على  بنك  يركز 

والشباب. النساء  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  المالي  الشمول  مجال  في  النشطة  والمنظمات  الوطنية  التنظيمية 

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال )ص 51(

التدريب على التميز في 
مجال الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشركات )ص 56(

تنمية وتمكين 
المجتمع )ص 114(
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التقييم الذاتي لمبادئ الصيرفة المسؤولة

المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

المصلحة  أصحاب   :4 المبدأ 
المجتمع. أهداف  لتحقيق  المعنيين  المصلحة  أصحاب  مع  ونتشارك  ونشارك  ومسؤول  استباقي  بشكل  نتشاور  سوف 

تتعامل  الذي  البنك  الذين استشارهم  المصلحة(  أنواع أصحاب   / المجموعات  )أو  المصلحة  1. ِصف أصحاب 
تتعامل  الذي  البنك  تأثيرات  المبادئ وتحسين  تنفيذ هذه  أو شارك معهم لغرض  تعاون معهم  أو  معه 

بتحديد  تتعامل معه  الذي  البنك  قيام  المستوى حول كيفية  عالية  عامة  نظرة  يتضمن ذلك  أن  معه. يجب 
تحقيقها. تم  التي  النتائج   / تناولها  تم  التي  القضايا  وما هي  المعنيين  المصلحة  أصحاب 

البنك  يؤثر على قدرة  أو منتجاته وخدماته، مما  أنشطته  البنك من خالل  يؤثر عليهم  أفراد  أو  بأنهم مجموعات  بنك اإلسكندرية  المصلحة في  ُيعّرف أصحاب 
أهدافه.  تحقيق   على 

البنك. تركيز  إيجابي على مجاالت  وتؤثر بشكل  تزيد  التي  المشاريع  لتنفيذ  والمبادرات  الشركاء واألسباب  تحديد  البنك مدرك ومسؤول في  إن 

تلعب  والتي  الدولية،  والمؤسسات  والوطنية  المحلية  الحكومية  والهيئات  الصناعة  في  والنظراء  والمجتمعات  العمالء  البنك  في  المصلحة  أصحاب  يشمل 
الموضوعات  إلى  وتعيينها  وتصنيفها  المخاطر  أولويات  لتحديد  ومنتظم  بشكل مستمر  المصلحة  أصحاب  مشاركة  تتم  األعمال.  قرارات  في  دوًرا  جميعها 
المصلحة. أصحاب  لجميع  قيمة  لخلق  اإلسكندرية  لبنك  الجديدة  الفرص  وتسخير  أفضل،  بشكل  الناشئة  الفرص  وتخفيف  وتحديد  الصلة،  ذات  الجوهرية 

باإلضافة  لدينا  المتاحة  االتصال  قناة  لدينا ونسمع منهم من خالل  المصلحة  أصحاب  أيًضا مع  نتفاعل 
وأولوياتنا.  االستدامة  برحلة  وعيهم  وتقييم  آرائهم  لمعرفة  االستطالعات  إلى 

في  الفاعلة  الجهات  من  كبيرة  شبكة  مع  مباشر  بشكل  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مكتب  يتعاون 
والريفية. النائية  المناطق  في  خاص  بشكل  المتولدة  واآلثار  المجتمعية  تدخالته  لتحسين  المجتمعية  التنمية  مجال 

أصحاب  مشاركة 
)28 المصلحة )ص 

المشاركة  منهج 
)ص 28(

والثقافة الحوكمة   :5 المبدأ 
المسؤولة. المصرفية  والثقافة  الفعالة  الحوكمة  خالل  من  المبادئ  بهذه  التزامنا  سننفذ 

/ يخطط  تتعامل معه  الذي  البنك  التي وضعها  الصلة  الحوكمة والسياسات واإلجراءات ذات  5.1 ِصف هياكل 
للمبادئ. الفعال  التنفيذ  ودعم  الهامة  )المحتملة(  والسلبية  اإليجابية  التأثيرات  إلدارة  لوضعها 

ثقافة  لتعزيز  لتطبيقها  يخطط  أو  تتعامل معه  الذي  البنك  نّفذها  التي  والتدابير  المبادرات  5.2 ِصف 
بناء  على  المستوى  رفيعة  عامة  نظرة  ذلك  أن يشمل  يجب  بين موظفيه.  المسؤولة  المصرفية  الخدمات 

القدرات، واإلدراج في هياكل المكافآت وإدارة األداء والتواصل مع القيادة، من بين أمور أخرى. 

المبادئ  لتنفيذ  الحوكمة  هيكل   5.3
PRB، بما في ذلك: لتنفيذ  لديه هيكل حوكمة مطبق  تتعامل معه  الذي  البنك  أن  أظهر 

المحددة  لتحقيق األهداف  أ. تحديد األهداف واإلجراءات 
آثار سلبية غير متوقعة. أو اكتشاف  المعالم  أو  ب. إجراء عالجي في حالة عدم تحقيق األهداف 

مجموعة  تتكون  في مؤسستنا.  المسؤولة  المصرفية  الخدمات  مبادئ  لتنفيذ  عمل  مجموعة  تشكيل  العام  هذا  البنك  قرر 
المبادئ. تنفيذ  فيها  يمكن  التي  المختلفة  المجاالت  لتشمل  داخل مصرفنا  مختلفة  أقسام  من  هذه  العمل 

القيمة  ووحدة  للشركات،  االجتماعية  )المسؤولية  وحدات  ثالث  من  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  اإلسكندرية  بنك  مكتب  يتألف 
التنفيذي.  الرئيس  إلى  مباشرة  تقاريره  رئيسها  ويرفع  التنمية(  أجل  المستدام من  التمويل  ووحدة  االجتماعي،  واألداء  التقارير  إعداد  ووحدة  المشتركة، 

العمل.  ومجاالت  الوظائف  جميع  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  ومعايير  االجتماعية  المسؤولية  تكامل  يسهل  بدوره  وهذا 
القواعد  إلى توطين  باإلضافة  والعمليات واإلجراءات  السياسات  بدء  الصلة في  الوظائف ذات  المكتب بشكل وثيق مع جميع  عالوة على ذلك، يعمل 
والمؤسسية.  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  والمخاطر  باالستدامة  يتعلق  فيما  باولو  سان  إنتيسا  مجموعة  مستوى  على  واللوائح 

استراتيجية  االستدامة في  وزيادة دمج جوانب  المستمرة  المواءمة  أجل  عليها. من  للموافقة  اإلدارة  إلى مجلس  لدينا  االستدامة  تخضع جميع سياسات 
والموافقة. لالعتراف  والخطط  والنتائج  العامة  المكتب  أنشطة  اإلدارة حول  إلى مجلس  تحديًثا  دوري  المكتب بشكل  رئيس  يقدم  الشاملة،  العمل 

 2021 لدينا في عام  التنفيذي  الرئيس  نائب  العليا مع  إدارتنا  القوي من جانب  االلتزام  المسؤول  المصرفي  التعامل  نهجنا في  يقود 
نحو  رحلتنا  كجزء من  ذلك،  على  للبنك. عالوة  الشركات  واالجتماعية وحوكمة  البيئية  الممارسات  كمدير  أيًضا  تعيينه  تم  الذي 

واالجتماعية  البيئية  الممارسات  منتدى  تنشيط  تم  اإلسكندرية،  بنك  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  تكامل 
واالجتماعي. البيئي  للتأثير  الكافي  االعتبار  تضمن  التي  االستراتيجية  تطبيق  أجل ضمان  من  الشركات  وحوكمة 

لتعزيز  الموضوعات  واسعة من  االستدامة حول مجموعة  على  كاملة  تدريب  إنشاء خطة  على  لقد عملنا 
الطويل. المدى  على  المسؤولة  الصيرفة  مبادئ  تنفيذ  مهمة  وتسهيل  الثقافة 

نظرة عامة )ص 16(

الحوكمة  منتدى 
واالجتماعية  البيئية 
الشركات  وحوكمة 

)ص 47(

المبادئ. لتنفيذ  الحوكمة  بهيكل  المتعلقة  المتطلبات  استوفى  قد  كان  إذا  معه  تتعامل  الذي  البنك  بيان   / استنتاج  تقديم  يرجى 

لها.  الشركات ويعمل كمدير  البيئية واالجتماعية وحوكمة  الممارسات  المسؤول عن  أيًضا  لدينا هو  التنفيذي  الرئيس  نائب  المهمة، وتحديد األهداف ومراقبتها.  التأثيرات  إدارة  بما في ذلك  المبادئ بشكل فعال،  تنفيذ  / فريق عمل مؤسس لضمان  البنك مجموعة عمل  لدى  المطلب.  تلبية هذا  كبيًرا في  تقدًما  أحرزنا  لقد 
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المرجعاستجابة البنك والتقييم الذاتيالمتطلبات

والمساءلة الشفافية   :6 المبدأ 
المجتمع. أهداف  في  ومساهمتنا  والسلبية  اإليجابية  آثارنا  عن  ومسؤولين  وسنكون شفافين  المبادئ  لهذه  والجماعي  الفردي  تنفيذنا  دوري  بشكل  سنراجع 

المبادئ  تنفيذ  المحرز في  التقدم   .1

18 شهًرا  الماضية )حتى  الستة على مدار االثني عشر شهًرا  المبادئ  تنفيذ  أحرز تقدًما في  الذي تتعامل معه قد  البنك  أن  أظهر 
.)2.4-2.1 )انظر  إلى تحديد األهداف وتنفيذها في منطقتين على األقل  بنكا موقًعا( باإلضافة  في تقريرك األول بعد أن أصبح 

الجيدة  اإلقليمية   / الدولية  الممارسات  االعتبار  أخذ في  تتعامل معه قد  الذي  البنك  أن  أظهر 
على  وبناًء  المسؤولة.  المصرفية  للخدمات  الستة  المبادئ  بتنفيذ  الصلة  ذات  والناشئة  الحالية 

الجيدة. الممارسات  مع  لتتماشى  والطموحات  األولويات  ذلك، فقد حددت 

الدولية  الجيدة  الممارسات  لتعكس  الحالية  الممارسات  التغييرات في  تنفيذ  على  يعمل   / نفذ  قد  تتعامل معه  الذي  البنك  أن  أظهر 
المبادئ. لهذه  تنفيذه  تقدًما في  أحرز  قد  وأنه  اإلقليمية   / الدولية  الجيدة  الممارسات  وتتماشى مع  والناشئة  الحالية  اإلقليمية   /

المبادئ  وتنفيذ  األهداف  المحرز في  والتقدم  تأثيرنا  بدقة عن  اإلبالغ  والقدرة على  الشفافية  ثقافة  تعزيز  أجل  من 
األم  اتصال مستمرة مع شركتنا  قناة  متعددة إلنشاء  تدابير  بتطوير  عام، قمنا  بشكل  المستدامة  التنمية  وأهداف 

يلي: بما  البنك  يحتفظ  لذلك،  المصلحة.  وأصحاب  إلى شركائنا  باإلضافة  باولو،  إنتيسا سان  مجموعة 

العالمية  المبادرة  معايير  مع  يتماشى  بما  اإللكتروني  موقعنا  على  بنا  الخاص  السنوي  االستدامة  تقرير  ننشر  السنوي:  االستدامة  تقرير 
المشتركة  القيمة  إنشاء  إلى  يؤدي  مما  األساسية،  التجارية  عملياتنا  في  البيئية  واالستدامة  االجتماعية  التنمية  أبعاد  دمج  لتعزيز  للتقارير 

الذاتي  للتقييم  المسؤولة  الصيرفة  مبادئ  نموذج  بتضمين  قمنا  أننا  أيًضا  بالذكر  الجدير  ومن  اإلسكندرية.  بنك  في  المصلحة  أصحاب  لجميع 
وزيادة شفافيتنا. لدينا  المصلحة  أصحاب  متناول  لجعله في  اإللكتروني(  الموقع  على  فردي  )وبشكل  بنا  الخاص  االستدامة  تقرير  في 

وتحديثات مكتب  أنشطة  على  الضوء  يسلط  االستدامة: منشور نصف سنوي  أخبار وموضوعات 
الويب. موقع  على  نشره  ويتم  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

المالي  األداء  المصري، يوضح  المركزي  البنك  إلى  تقرير مقدم  البنك:  إدارة  لمجلس  السنوي  التقرير 
اإللكتروني. الموقع  على  أيًضا  نشره  ويتم  للبنك،  الرئيسية  واإلنجازات  للبنك، 

والمجتمع  المجتمع  على  المجموعة  لتأثير  خرائط  رسم  في  أيًضا  اإلسكندرية  بنك  يساهم  المستقلة،  التقارير  هذه  إلى  باإلضافة 
بالموظفين  الصلة  ذات  البيانات  باإلبالغ عن  نقوم  )سنوًيا( حيث  للمجموعة  الموحد  المالي  غير  البيان  األوسع من خالل 

الشركات. وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  ومنتجات  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  مثل  والموارد، 

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

قسم اإلعالم واألخبار 
لبنك اإلسكندرية

منشورات بنك 
اإلسكندرية

المسؤولة المصرفية  الخدمات  مبادئ  تنفيذ  بالتقدم في  المتعلقة  المتطلبات  استوفى  قد  كان  إذا  تتعامل معه  الذي  البنك  بيان   / استنتاج  تقديم  يرجى 

أهداف  للمساهمة في  المتنوعة  المسؤولة من خالل جهودنا  المصرفية  الخدمات  مبادئ  بتطبيق  حالًيا  نقوم  المبادئ.  تطبيق  األولى من  الثمانية عشر  األشهر  جيًدا خالل  تقدًما  البنك  حقق 
المختلفة. وتقاريرنا  إصداراتنا  ورد بشفافية في  4 سنوات وكما  لمدة  استراتيجيتنا  2030 كما هو مذكور في  ورؤية مصر  المستدامة  التنمية 

فهرس بيانات 
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
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