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نشرة بنك اإلسكندرية
لإلستدامة

الـــعـــدد ٦
النصـف الثاني ٢٠٢١

أطفال جمعية تواصل يرفعون هدية 
»حصالة الجمل« التي تم توزيعها 

عليهم خالل يوم إطالق تطبيق لعبة 
»حادي بادي«



للمزيد من المعلومات:

إخالء مسؤولية
هذه النسخة من نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة هي ملخص لألعمال والعمليات المستدامة لدى بنك 
اإلسكندرية/ مع أهمية التنويه على بذل بنك اإلسكندرية كافة الجهود للتأكد من دقة المعلومات الواردة 

في هذا المنشور وموثوقيتها، إال أن جميع المعلومات واألداء المشار إليهما في هذا المنشور هي 
معلومات عن فترة سابقة؛ ولذا فإن األداء السابق ليس ضماًنا للنتائج المستقبلية.

جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذا المنشور هي حقوق مسجلة الملكية.

ليلى حسنى

رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة

Laila.hosny@alexbank.com

برجاء زيارة

الموقع اإللكتروني 

لبنك اإلسكندرية

البريد اإللكتروني :

CSR@alexbank.com

اية عبدالعزيز 

 موظف في وحدة تقارير األداء المجتمعي

Aya.AbdElAzizz@alexbank.com
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Wall painting in Tunis Village at Fayoum 
Governorate made by students as part of 
the beautification project by ALEXBANK

رسالة للقراء

الشمول والتوعية المالية من اجل التنمية االقتصادية 

المشــاركة فــي المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« تحــت رعايــة 
البنــك المركــزي المصــري

احتفــال بنــك اإلســكندرية بيــوم االدخــار العالمــي بإطــالق تطبيق 
حــادي بادي 

تحقيــق خطــوات فــي الشــمول المالــي مــن خــالل شــراكة بنــك 
اإلســكندرية وبرنامــج األغذيــة العالمــي  

الحفاظ على شراكات حيوية مع كيانات مؤثرة

ومؤسســة  اإلســكندرية  بنــك  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
االجتماعيــة للتنميــة  ســاويرس 

وضع أسس تعاونية متينة مع مؤسسة دروسوس

أنشطة بنك اإلسكندرية إلحداث تأثير ملموس

ملتقــى »أوالدنــا« الدولــي الخامس لفنون ذوى القدرات الخاصة: 
تغذيــة المواهــب مــن أجل الشــمول االجتماعي المتناغم

فعالية تطوعية للموظفين احتفاال باليوم الدولي للعمل الخيري

استمرار فعاليات نشر لعبة »خطوة خضراء« البيئية

حضــور البنــك فــي منتــدى التعــاون الدولــي األول مــن قبــل وزارة 
التعــاون الدولي

إثــارة البهجــة بيــن األطفــال احتفــاال بالعــام الدراســي الجديــد فــي 
فعاليــة »عــودة األبطــال للمــدارس«  

»غاليــة« تقيــم  فعاليتهــا الســنوية الثانيــة »نعــم يــوم اليوجــا: 
محاربــة العنــف ضــّد النســاء«

االســكندرية ومركــز  بنــك  بيــن  الشــراكة  ثمــار  »كاريكاتونــس« 
الفيــوم للفنــون فــي قريــة تونــس

تواجد »إبداع من مصر« في بازارات مصر 

الشفافية في إعداد التقارير

إصدار تقرير االستدامة السنوي الرابع 2020 لبنك اإلسكندرية



القراء األعزاء،

يصــدر بنــك اإلســكندرية مــرة أخــرى فــي نســخته السادســة مــن نشــرة بنــك اإلســكندرية لإلســتدامة، والتــي تغطــي 
االنشــطة التــي حدثــت خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2021. . يلخــص هــذا اإلصــدار جهــود االســتدامة التــي بذلهــا 
البنــك فــي خضــم التعافــي األخضــر للوبــاء العالمــي، حيــث شــاركنا فــي عــدد مــن الفعاليــات لتعزيــز شــراكاتنا القويــة 

وتواصلنــا مــع مجتمعنــا.

شــهد النصــف الثانــي مــن عــام 2021 تطــورات فــي ركيــزة الشــمول المالــي وكذلــك لعبــة التثقيــف المالــي للبنــك 
»حــادي بــادي« ولعبــة التوعيــة البيئيــة »خطــوة خضــراء«، حيــث كان نشــر الوعــي والمعرفــة بيــن األطفــال والشــباب 
محــل تركيــز كبيــر للبنــك. عــالوة علــى ذلــك، يســلط هــذا اإلصــدار الضــوء علــى تجديــد وتقويــة الشــراكات القائمــة 
ذات التأثيــر الكبيــر وخلــق فــرص عمــل واالحتفــاء بالتــراث المصــري مــن خــالل مبادرتنــا الرائــدة »إبــداع مــن مصــر« 
ويضــم العديــد مــن المشــاريع مثــل »بجاويــت« فــي إطــار مبــادرة بنــك اإلســكندرية الرائــدة لتمكيــن المــرأة »غاليــة«.

مــن خــالل مواءمتنــا مــع الشــركة األم مجموعــة انتيــزا ســان باولــو ، وتوجــه البنــك المركــزي المصــري نحــو الشــمول 
المالــي والرقمنــة، وأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، باإلضافــة إلــى رؤيــة مصــر 2030، نعمــل علــى 
ضمــان مســاهمة مشــاريعنا فــي تحقيــق هــذه االهــداف الدوليــة والوطنيــة والقيــم والمبــادئ التوجيهيــة. هــذا هــو 
الســبب فــي أن مثــل هــذه المشــاريع تتماشــى مــع تمكيــن الشــباب وتثقيــف األجيــال الشــابة حــول القيــم البيئيــة 
والماليــة، وتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين، وتمكيــن المجتمعــات المهمشــة وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى 

القطاعــات غيــر الرســمية.

نأمل أن تستمتع بقراءة مشاريعنا بقدر ما استمعنا بتنفيذها،

مع أطيب التحيات،

بنك اإلسكندرية

رســـالة إلى الُقـــــراء

أطفال يستمتعون بيوم إطالق تطبيق 
لعبة »حادي بادي« وهدية »حصالة 

الجمل« التي تم توزيعها عليهم



الشمول والتوعية المالية من اجل التنمية االقتصادية 

 أطفال شركائنا من المنظمات غير 
الحكومية يركزوا أثناء لعبة خطوة 

خضراء و يتعرفوا على العادات البيئة
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خــالل شــهر يونيــو، شــارك ممثلــون مــن بنــك 
اإلســكندرية وبرنامج األغذية العالمي في زيارة 
قريــة ســاحل ســليم، أحــد القــرى فــي أســيوط 
الرئاســية   المبــادرة  رعايــة  تحــت  المســتهدفة 
»حيــاة كريمــة« التــي تهــدف إلــى تحســين حيــاة 
المواطنيــن والمجتمعــات األقــل حظــا وتنفيــذ 
المزيــد  ومعرفــة  المالــي  الشــمول  أنشــطة 
حــول احتياجــات جمعيــات التنميــة المجتمعيــة 

ــة مناســبة.  لدعمهــم بمنتجــات تمويلي

كذلــك وأجــرى البنــك فــي أكتوبــر زيــارات أخــرى 
فــي فرشــوط وأبــو طشــت )قنــا( احتفــااًل بيــوم 
المالــي  الشــمول  واســبوع  العالمــي  االدخــار 
تحــت رعايــة البنــك المركــزي المصــري. عــالوة 
توعويــة  جلســات  البنــك  أجــرى  ذلــك،  علــى 

ماليــة وأعطــى بطاقــات »ميــزة«.

المشاركة في المبادرة الرئاسية »حياة كريمة« تحت 
رعاية البنك المركزي المصري

على هامش احدى الزيارات لقرى 
حياة كريمة: مواطن مصري اثناء 

التوقيع على أوراق فتح حساب ببنك 
اإلسكندرية دعمًا للشمول المالي 

مزارع من قرية ساحل سليم
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المركــزي  البنــك  رعايــة  تحــت 
تطبيــق  البنــك  أطلــق  المصــري، 
لعبــة »حادي بــادي« في أكتوبر 2021، 

العـــالمي. االدخــار  بيــوم  احتفــااًل 
باللغتيــن  متوفــر  التطبيــق 
 iOS, اإلنجليزيــة والعربيــة ألنظمــة
ألطفــال   Huawei و   Android
 10 الــى   6 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
ســنوات. منــذ إطــالق التطبيــق، 
بلعــب  وطفلــة  طفــل   2805 قــام 
محافظــات   5 فــي  بــادي   حــادي 
حكوميــة  مــدارس  خــالل  مــن 

حكوميــة.   غيــر  ومنظمــات 
تطبيــق حــادي بــادي يتماشــى مــع 
لتحقيــق  اإلســكندرية  بنــك  جهــود 
الشــمول المالــي الرقمــي فــي مصر.

احتفال بنك اإلسكندرية بيوم االدخار العالمي بإطالق 
تطبيق حادي بادي

أطفال يرفعون هدية »حصالة الجمل«

واجهة تطبيق »حادي بادي« الرقمي 

https://drive.google.com/drive/folders/1-RfXyG4zGxtrXPkmonwxgb7k3y3MX3-E
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من المهم جدا أن نساعد 
اآلخرين ومانستعملش 
بسفلوسنا كلها لنفسنا  إتعلمت اني أوّفر 

فلوسي عشان أعرف 
أجيب اللي أنا عاوزاه في 

المستقبل 

إتعلمت اإلدخار عشان أجيب 

لنفسي بسكلته وأساعد الفقراء 

والمحتاجين في منطقتي 

االطفال خالل االستمتاع بتطبيق 
حادي بادي

حقيبة لعبة »حادي بادي« التي تحمل 
»حصالة الجمل« 

طريقة ممتعة لتعليم االطفال مفهوم 
االدخار

من اليسار الى اليمين: 
حسام البسيوني، مصرفي، وحدة الشمول المالي، البنك المركزي المصري 

عالء الشين، رئيس مكتب الشمول المالي، بنك اإلسكندرية 
نادين حسن، رئيسة وحدة التمويل المستدام، بنك اإلسكندرية 
نور كامل،  موظفة وحدة التمويل المستدام، بنك اإلسكندرية

سيلفيا، مديرة مدرسة تواصل 
مروان عبدالمنعم،  موظف وحدة التمويل المستدام، بنك اإلسكندرية

أيمن سيد محمد، مدير مشروع المسؤولية االجتماعية للشركات في المعهد المصرفي المصري

طالب مدرسة تواصل يستعدون لليوم الحافل باالنشطة
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المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
الثالثة

 164

 213

  80

في القاهرة 
والجيزة والدقهلية 

في القاهرة 
واإلسكندرية 

وسوهاج 

في اإلسكندرية 
وسوهاج والجيزة 

والقاهرة 

طفل من دور 
أيتام 

طفل من دور أيتام 
وأطفال وشباب ذو 

إعاقة 

طفل 

من سن 5 الى 
16 سنة

من سن 5 الى 
18 سنة 

من سن 5 الى 
18 سنة 

بالشراكة مع وطنية 
وطيارة ورق

بالشراكة مع وطنية لدور 
األيتام وبالشراكة مع مركز 
سيتي ألطفال وشباب ذو 

أعاقة

بالشراكة مع مركز سيتي

ــزي المصــري  ــك المرك ــال البن فــي إطــار احتف
بفعاليــات الشــمول المالــي خالل شــهر إبريل، 
وعلــى غــرار فعاليــة »متحــف المدخــرات« التــي 
نظمتهــا مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو، ومراعــاة 
إلجــراءات التباعــد االجتماعــي للحفــاظ علــى 
بنــك  أكمــل  وســالمتهم،  الجميــع  صحــة 
لعبــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  اإلســكندرية 
التثقيــف ومحــو األميــة الماليــة »حــادي بادي« 
عبــر الوســائل االفتراضيــة  فــي شــهر يونيــو  
بالتعــاون مــع مركــز ســيتي – كاريتــاس مصــر، 
حيــث شــارك فــي اللعبــة أكثــر مــن 200 طفــل 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 5 و18 عامــا مــن ذوي 
االعاقــة )التوحــد واضطــراب نقــص االنتبــاه 
مــع فــرط النشــاط ومتالزمــة داون( وآبائهــم 
والقائميــن علــى رعايتهــم وإخوانهــم، كجــزء 
لصالــح  المالــي  الشــمول  اســتراتيجية  مــن 
لالشــخاص ذوي االعاقــة. وأطلــق المرحلــة 
الثالثــة خــالل احتفــاالت البنــك المركــزي ليــوم 

ــار العالمــي.  االدخ
عــالوة علــى ذلــك، عقد البنك دوراتــه التدريبية 
الثانيــة لســتة ميســرين فــي مركــز ســيتي – 
كاريتــاس مصــر لألطفــال ذوي االعاقــة مــن 

أجــل ضمــان اســتدامة اللعبــة.

استمرار التفعيل االفتراضي للعبة »حادي بادي« 

لقطات من االنشطة االفتراضية لحادي بادي
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ال الحرص على ارتداء االقنعة أثناء 
زيارات المزراعين االسبوعية 

في إطار الجهود المشــتركة بين بنك اإلســكندرية وبرنامج األغذية العالمي، احتفلت المؤسســتان 
بفعاليــات الشــمول المالــي التــي ينظمهــا البنــك المركــزي المصــري، وال ســيما احتفاليــة الفــالح، 
مــن خــالل زيــارة 16 قريــة فــي خمــس محافظــات بالصعيــد )أســوان واألقصــر وقنــا وســوهاج 

وأســيوط( مســتهدفة الرجــال والنســاء والشــباب.

تحقيق خطوات في الشمول المالي من خالل شراكة بنك 
اإلسكندرية وبرنامج األغذية العالمي 



11

ية 
صاد

قت
اال

ة 
مي

لتن
ل ا

اج
ن 

 م
ية

مال
 ال

ية
وع

الت
 و

ول
شم

ال

جلسات محو األمية المالية ورفع مستوى الوعي المالي

الشمول المالي

جلسات ألعاب محو األمية المالية )لعبة »حادي بادي«(: 

مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة1,906

فتح 197 حساب

644 طفال

258  بطاقة 302
»ميزة«

قرض 
متناهي 

الصغر

موظف بنك اإلسكندرية يقوم بتوزيع أقنعة خالل 
الزيارات 

فعالية لعبة حادي 
بادي أثناء اسبوع 

احتفالية الفالح

وشــملت الزيــارات عــروض مقدمــة مــن بنــك اإلســكندرية علــى القــروض متناهيــة الصغــر وإلغــاء 
الرســوم اإلداريــة وعــدم اشــتراط حــد أدنــى للرصيــد عنــد فتــح الحســابات المصرفيــة الجديــدة. 
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عــالوة عــن ذلــك، فــي إطــار برنامــج دعــم صغــار 
المزارعيــن ، وكجــزء مــن عنصــر بنــاء القــدرات 
الهادفــة إلــى تمكيــن جمعيــات تنميــة المجتمــع 
وكل المســتفيدين مــن التمويــل المقــدم  يتــم 
أدنــاه للمستشــارين بحيــث  التدريبــات  توفيــر 

يتــم تقديمهــا بصــورة فعالــة للمســتفيدين  

11 استشاري

قمنا بتغطية دورات تدريبية عبر اإلنترنت: 
Microsoft Word

Microsoft Excel و

قمنا بتدريب استشارًيا من برنامج االغذية العالمي

باإلضافــة الــى ذلــك، اســتقبل بنــك اإلســكندرية 
الســيد برافيــن أغــراوال فــي ســبتمبر فــي مقرنــا، 
حيــث تــم تعيينــه مؤخــرًا كمديــر جديــد للمكتــب 
فــي مصــر لبرنامــج األغذيــة العالمــي، لرعايــة و 
اســتدامة شــراكتنا القويــة فــي إطــار برنامــج دعــم 
المزارعيــن الصغارالتابــع لبرنامــج األغذيــة العالمي.

إعداد الموازنات
األساسية 

محو األمية
المالية 

مفهوم اإلدارة 

ريادة األعمال

الدورات التدريبية المتبقية

زيارات برنامج دعم صغار المزارعين 

زيارات برنامج دعم صغار المزارعين 

من اليسار الى اليمين: 
ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية اإلجتماعية والتنمية 

المستدامة، بنك االسكندرية
ميار الخشن، رئيس المشاريع اإلستراتيجية الخاصة، برنامج األغذية 

العالمي
برافين أغراوال، مدير مكتب برنامج األغذية العالمي بمصر

دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك 
االسكندرية،

نادين حسن رئيس وحدة التمويل المستدام ببنك االسكندرية
نور كامل، موظفة وحدة التمويل المستدام بنك االسكندرية، 



الحفاظ على شراكات حيوية مع كيانات مؤثرة

هدية حقيبة للمشاركين في لعبة حادي بادي



14

رة
ؤث

 م
ت

انا
كي

ع 
 م

ية
يو

 ح
ت

كا
شرا

ى 
عل

ظ 
فا

لح
ا

ليلى حسني ،  رئيسة مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة في بنك اإلسكندرية 
ونورا سليم المدير التنفيذي لـمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية في حفل التوقيع

التضامــن  وزارة  رعايــة  تحــت 
الســفير  وبحضــور  االجتماعــي 
الســيد/  مصــر  فــي  اإليطالــي 
كل  وقــع  كانتينــي،  جيامباولــو 
مــن بنــك اإلســكندرية ومؤسســة 
االجتماعيــة  للتنميــة  ســاويرس 
مذكــرة تفاهــم بقيمــة 60 مليــون 
»تحســين  عنــوان  تحــت  جنيــه 
لألفــراد  المعيشــية  الظــروف 
مصــر«.  فــي  المهمشــين 
اإلســكندرية  بنــك  وســيتعهد 
ــى  ــه عل ــون جني ــص 30 ملي بتخصي
مــدى 3 ســنوات، )بــدًءا مــن 2022 

.)2025 حتــى 
ومؤسســة  البنــك  بيــن  الشــراكة 
ســاويرس دّعمــت أكثــر مــن 26000 
مســتفيد مــن خــالل عــدة مشــاريع 
االقتصاديــة  المجــاالت  تحــت 

االجتماعــي. والتمكيــن 

تحــت مظلــة »تحســين الظــروف المعيشــية لألفــراد 
ذوي  األشــخاص  األطفــال،  )المــرأة،  المهمشــين 

التفاهــم تشــمل:  فــي مصــر«، مذكــرة  اإلعاقــة( 

للمــرأة  واالجتماعــي  االقتصــادي  التمكيــن 
والشــباب.

تعزيز اإلنتاج الزراعي وزيادة دخل المزارعين.

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة

والخدمــات  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم  تعزيــز 
المهمشــة  للمجتمعــات 

بتغييــر  المتعلقــة  القضايــا  علــى  التركيــز 
مصــر. فــي  المنــاخ 

توقيع مذكرة تفاهم بين بنك اإلسكندرية ومؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية
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Socially Designing

T H A A T

وسام البيه، مدير مكتب مؤسسة دروسوس بمصر وليلى حسني ، رئيس المسؤولية 
المجتمعية للشركات واالستدامة في بنك اإلسكندرية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك االسكندرية 
خالل القاء كلمة اثناء االحتفال

فــي يونيــو، وقــع بنــك اإلســكندرية ومؤسســة 
فــي  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  دروســوس 
األول  عاميــن،  مــدى  علــى  رئيســية  مشــاريع 
مشــروع »بجاويــت« الــذي يهــدف إلــى إنشــاء 
هويــة تعكــس ثقافــة وطبيعــة منطقــة البحــر 
منتجــات  وتطويــر  إنشــاء  وكذلــك  األحمــر 

الهويــة. تلــك  مــن  مســتوحاة 

وضع أسس تعاونية متينة مع مؤسسة دروسوس
تدشين بدايات جديدة من خالل حفل توقيع مذكرة التفاهم بين بنك اإلسكندرية 

ومؤسسة دروسوس
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عرض المنتجات الجميلة التي أنشأتها 
نساء القصير

هدايا للحضور 

أجزاء من فريق البحر 
األحمر »العبابدة« 

تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي، نظــم 
مؤسســة  مــع  بالشــراكة  اإلســكندرية  بنــك 
ــت  ــة بجاوي DROSOS حفــل »إطــالق مجموع
الشــتوية » احتفــااًل بنجــاح المرحلــة األولــى مــن 
مشــروع بجاويــت بمنطقــة القصيــر بمحافظــة 
البحــر األحمــر. دعــا البنــك 12 امــرأة مــن القصيــر 
لمشــاهدة التأثيــر الحقيقــي لعملهن الرائع على 
أرض الواقــع. اشــتمل الحــدث علــى مالحظــات 
ثــم  المشــروع،  شــركاء  قبــل  مــن  افتتاحيــة 
بجاويــت.  عــن مشــروع  فيلــم قصيــر  عــرض 
ثــم تــم إجــراء عــرض حــي مــن فرقــة مشــهورة 
فــي البحــر األحمــر تســمى »العبابــدة«. كان أبــرز 
مــا فــي الحفــل عــرض األزيــاء الــذي اســتهدف 
إلــى عــرض المنتجــات التــي أنتجتهــا ســيدات 
بــازاًرا  الحــدث  تضمــن  المتدربــات.  القصيــر 
لعــرض المنتجــات مــن صنــع حرفيــات البحــر 

األحمــر.

فعالية إطالق مجموعة بجاويت الشتوية: عرض المنتجات التي تنتج من أيدي وقلوب سيدات 
منطقة القصير



أنشطة بنك اإلسكندرية إلحداث تأثير ملموس

كروت اسئلة للعبة بنك اإلسكندرية للتوعية 
البيئية »خطوة خضراء« 
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ذوي  لألشــخاص  الدولــي  اليــوم  ضــوء  فــي 
كشــريك  اإلســكندرية  بنــك  ســاهم  اإلعاقــة، 
اســتراتيجي في منتدى أوالدنا الدولي الخامس 
لفنــون الموهوبيــن واألطفــال ذو الهمــم الــذي 
انعقــد مــن 16 حتــى 22 نوفمبــر فــي دار األوبــرا 
المصريــة تحــت رعايــة فخامــة الرئيــس المصــري 
وزارة  رعايــة  وتحــت  السيســي  الفتــاح  عبــد 
حيــث  الثقافــة،  ووزارة  االجتماعــي  التضامــن 
واالثــار  الســياحة  وزيــر  االفتتــاح  حفــل  حضــر 
ــة  ــرة باالضاف ــط والهج ــرة التخطي وكل مــن وزي
الــى رئيســة المجلــس القومــي للمرأةالســياحة 

ملتقى »أوالدنا« الدولي الخامس لفنون ذوى القدرات 
الخاصة: تغذية المواهب من أجل الشمول االجتماعي 

المتناغم

واآلثــار والتخطيــط والهجــرة ورئيســة المجلــس القومــي للمــرأة ومحافــظ الفيــوم.
تركــز مؤسســة أوالدنــا علــى تعزيــز االدمــاج الفنــي والمجتمعــي للموهوبيــن واألطفــال ذو الهمــم 
بطريقــة فعالــة مــن خــالل األنشــطة وورش العمــل التــي تهــدف إلــى تطويــر قدراتهــم ومواهبهــم.
يقــام هــذا المنتــدى الســنوي كل عــام لمــدة 20 يوًمــا بمشــاركة أكثــر مــن 400 طفــل مــن مختلــف 
اليدويــة،  والحــرف  الحيــاة،  علــى  والتدريــب  التخاطــب،  حــول  عمــل  ورش  ويتضمــن  البلــدان، 
والموســيقى، والتغذيــة العالجيــة، وتنميــة األســرة والمجتمــع، وتعليــم الشــعر، والمســرح. يوفــر 
المنتــدى الســنوي مســاحة لالطفــال ذوي الهمــم لتمكيــن مواهبهــم الفطريــة وإثــراء مهاراتهــم فــي 

جميــع المجــاالت الفنيــة.

عرض أداء مباشر من قبل المشاركين مع النجمة سميرة سعيد خالل حفل االفتتاح

وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم خالل كلمتها في حفل 
االفتتاح و من اليسار د. سهير عبد القادر مؤسس و 

رئيس »اوالدنا«



19

س
مـو

ملـ
ـر 

ـــــ
ثـي

 تـأ
ث

دا
حــ

 إل
ية

در
كن

ســ
اإل

ك 
 بن

طة
شــ

أنــ

بعــد غيــاب طويــل لفعاليــات 
ــن بســبب  مشــاركة الموظفي
كوفيــد-19،  جائحــة  تفشــي 
اآلن  الوضــع  أصبــح  وحيــث 
اليــوم  جــاء  اســتقرارا،  أكثــر 
الخيــري  للعمــل  الدولــي 
ســبتمبر  مــن  )الخامــس 
2021( ليكــون مناســبة رائعــة 
إلحيــاء الفعاليــات التطوعيــة 
للموظفيــن وأســرهم. وقــد 
أقيمــت الفعاليــة فــي ملجــأ  
يحمــل  مــأوى  بــال  لألفــراد 
اســم »معــًا إلنقــاذ إنســان«.

وخــالل اليــوم، كانــت هنــاك 
أنشــطة مثــل طــالء المبنــى 
بمشــاركة  للملجــأ  الخارجــي 
200 شــخص من ســكان الدار، 
باالضافــة الــى مجموعــة مــن 
االلعــاب االخــرى مثــل ألعــاب 

ــة . الطاول

فعالية تطوعية للموظفين احتفاال باليوم الدولي 
للعمل الخيري

متطوعين موظفين بنك اإلسكندرية 

موظفين يتطوعوا في »معًا إلنقاذ إنسان« 
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جمعية ح�ية البيئة من التلوث

Association for The
Protection of The Environment

أطفال المنظمات غير 
الحكومية يستعدون للعب 

خطوة الخضراء

صندوق خطوة خضراء

البيئــة  بيــوم  احتفــاال 
يونيــو،  شــهر  فــي  العالمــي 
مشــاركة  فــي  وللمســاهمة 
مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو 
أطلــق  الحــدث،  هــذا  فــي 
بنــك اإلســكندرية أول لعبــة 
توعيــة بيئيــة »خطــوة خضــراء« 
لتعريــف االطفــال التــي تزيــد 
تزيــد أعمارهــم عــن 9 ســنوات 
والممارســات  بالعــادات 
علــى  تؤثــر  التــي  اليوميــة 

لبيئــة. ا

استمرار فعاليات نشر لعبة »خطوة خضراء« البيئية
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“
“

جمعية ح�ية البيئة من التلوث

Association for The
Protection of The Environment

أطفال شركائنا في إحداث تأثير يلعبوا خطوة خضراء
أطفال شركائنا في إحداث تأثير 

يلعبوا خطوة خضراء

البيئيــة  لعبتــه  نطــاق  بتوســيع  البنــك  قــام 
للوصــول فــي شــهر ســبتمبر وأكتوبــر الــى 2550 
طفــل مــن شــراكئنا فــي الجمعيــات االهليــة 
وطــالب  الحكوميــة  المــدارس  مــن  وطــالب 

مــن مــدارس حكوميــة. 
 ،»Skill Up« المنفــذ،  الشــريك  بمســاعدة 
وبالشــراكة مــع مؤسســات تواصــل، وجمعيــة 
وأنــا  وبركــة، وعلمنــي،  البيئــة، وخيــر  حمايــة 
المصــري، تمكنــا مــن تعليــم األطفــال أهميــة 
فــي  البيئــة وأضــرار اإلســراف  علــى  الحفــاظ 

االســتهالك.

 550 2000 2550
طالب من مدارس طفل مهمش 

حكومية مصرية 
عدد إجمالي األطفال التي 

لعبت »خطوة خضراء« 

اتبســاطنا أوي! اتعلمنــا ان احنــا نخلــي بالنــا مــن 
البيئــة و النيــل و األشــجار والجنايــن. 

اتعلمنــا ان احنــا مانلوثــش الميــاه بالمخلفــات، 
ــل بعــد ألــف  ــذات البالســتيك عشــان بيتحل بال

ســنة 

شــهادات االطفــال عــن تجربتهــم مــع خطــوة 
خضــراء

https://drive.google.com/drive/folders/1G1qU_sk--Z5zwd07MMmJDv3bemcEWnny
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أنــ معالي الوزيرةد. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تحضر عرض فن 
الخط العربي 

معالي الوزيرة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
اإلقتصادية، اثناء زيارة عرض فن الخط العربي 

أطلقــت وزارة التعاون الدولي 
ســبتمبر  فــي  المصريــة 
الدولــي«،  التعــاون  »منتــدى 
نوعــه  مــن  األول  المنتــدى 
عبــد  الرئيــس  رعايــة  تحــت 
لتحقيــق  السيســي،  الفتــاح 
شــراكات بيــن مصــر والنظــراء 
التنمــوي  المجــال  فــي 
الخــاص  القطــاع  مــن 
والمجتمــع المدنــي وجهــات 
اقليميــة ودوليــة مــن خــالل 
المناقشــات وورش العمــل. 

تــم دعــوة مبــادرات »غاليــة« 
مصــر«  مــن  و«ابــداع 
المنتــدى  فــي  للمســاهمة 
مــن خــالل تقديــم  هدايــا ذات 
وعــرض  للحاضريــن  التأثيــر 
كتابــات مــن فن الخــط العربي

حضور البنك في منتدى التعاون الدولي األول من قبل 
وزارة التعاون الدولي
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أنــ أطفال يحضرون فعالية »عودة األبطال للمدارس« 

أطفال يحضرون فعالية »عودة األبطال 
للمدارس« 

أطفال يحضرون فعالية »عودة األبطال للمدارس« 

ــة وزارة التضامــن االجتماعــي وبالشــراكة  تحــت رعاي
االجتماعيــة  للتنميــة  ســاويرس  مؤسســة  مــع 
ومؤسســة  مصــر  كارفــور  وشــركة  أورا  وشــركة 
ســامو سوســيال، اســتضاف بنــك اإلســكندرية فــي 
فعاليــة »عــودة األبطــال للمــدارس« أكثــر مــن 400 
طفــل وطفلــة مــن األطفــال المهمشــين التابعيــن 
لســت منظمــات غيــر حكوميــة مختلفــة، احتفــااًل 
ببــدأ العــام الدراســي الجديــد فــي شــهر اكتوبــر.  وقــد 

تضمــن الحــدث أنشــطة ترفيهيــة وتعليميــة:

أنشطة وورش عمل تعليمية ترفيهية

أنشــطة ترفيهيــة )مهرجــون - عــروض ديزنــي 
– اســتعراضات االطفــال - عــرض أفــالم(

هدايا لألطفال

ألعاب زد بارك الترفيهية 

إثارة البهجة بين األطفال احتفاال بالعام الدراسي 
الجديد في فعالية »عودة األبطال للمدارس«  
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المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCEL FOR WOMEN

جلسات يوجا أمام أهرامات الجيزة 

مدخل حفل »نعم يوم اليوجا« االجتماعــي  التضامــن  وزارة  رعايــة  تحــت 
والمجلــس القومــي للمــرأة، أقامــت مبــادرة 
ومؤسســة  »غاليــة«  اإلســكندرية  بنــك 
يــوم  »نعــم  االجتماعيــة  للتنميــة  ســاويرس 
اليوغــا: مكافحــة العنــف ضــد المــرأة« للعــام 
الثانــي تحــت شــعار »ســكون: بدايــة جديــدة« 

مصــر.  فــي  الالجئــات  تمكيــن  أجــل  مــن 

»غالية« تقيم  فعاليتها السنوية الثانية »نعم يوم اليوجا: 
محاربة العنف ضّد النساء«



25

س
مـو

ملـ
ـر 

ـــــ
ثـي

 تـأ
ث

دا
حــ

 إل
ية

در
كن

ســ
اإل

ك 
 بن

طة
شــ

أنــ

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCEL FOR WOMEN

الناتجــة  االربــاح  توجيــه  تــم 
عــن الحــدث لصالــح منظمــة 
حكوميــة  الغيــر  »تضامــن« 
التــي تقــدم خدمــات تعليميــة 
لتعزيــز  وعالجيــة  وتوظيفيــة 
ادمــاج الالجئــات مــن 13 دولــة 

فــي المجتمــع المصــري.

 Nine أقيمــت الفعاليــة فــي
Pyramids Lounge ، حيــث 
اســتمتع الحاضرون في حدث 
لمــدة يــوم كامــل بجلســات 
اليوجــا مــن قبــل كبــار مدربــي 
وأمنيــة  نوفــل  فــرح  اليوجــا 
علــى  عــالوة  البغــدادي. 
ذلــك، وبحضــور ممثليــن عــن 
االجتماعــي،  التضامــن  وزارة 
للمــرأة،  القومــي  المجلــس 
بنــك اإلســكندرية ومؤسســة 
حلقــة  أقيمــت   ، ســاويرس 
نقــاش مركــزة علــى مواضيــع 

المــرأة. 

كمــا تــم تقديــم عــروض حيــة 
مــن  وبــازار  اليدويــة  للحــرف 
بنــك  إبــداع مــن مصــر مــن 

اإلســكندرية.
عرض قطع فنية للبيع حيث تذهب 

المبيعات إلى منظمة التضامن

عرض منتجات ابداع من مصر

جلسات يوجا أمام أهرامات الجيزة 
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أنــ الحضور مع فنانين الكاريكاتير بمركز 
فنون الفيوم

حفل توزيع الجوائز بمركز الفنون في 
الفيوم

الدوليــة  الســنوية  المســابقة  انعقــدت 
ــه الســاخر »كاريكاتونــس«  ــر والبورتري للكاريكاتي
تونــس  قريــة  فــي  للفنــون  الفيــوم  بمركــز 
فــي يــوم الجمعــة 22 أكتوبــر. وتهــدف هــذه 
الفعاليــة إلــى إبــراز نتيجــة الشــراكة القائمــة بيــن 
بنــك اإلســكندرية ومركــز الفيــوم للفنــون التــي 
والفنــي  الثقافــي  التــراث  إحيــاء  علــى  تعمــل 
الــذي تذخــر بــه قريــة تونــس، باإلضافــة إلــى 
الترويــج إلــى الســياحة فــي القريــة. وقــد بــدأت 

»كاريكاتونس« ثمار الشراكة بين بنك االسكندرية ومركز 
الفيوم للفنون في قرية تونس

الفعاليــة بافتتــاح معــرض الكاريكاتيــر الخــاص بالفنــان »علــي الصميــخ«، تــاله محاضــرة عــن فــن 
الكاريكاتيــر ألقاهــا الفنــان »أحمــد عبــد النعيــم«. وبعــد ذلــك، أقيــم حفــل توزيــع الجوائــز للفائزيــن، 
الذيــن بلــغ عددهــم أربعــة: فائــزان عــن لوحــة للفنــان »ناجــي العلــي« وفائــزان مــن رســامي الكاريكاتيــر 
عــن موضــوع »الســياحة الجيــدة والســياحة الســيئة«. وضمــت هــذه المســابقة مشــاركين مــن جميع 

أنحــاء العالــم، بينمــا كان الفائــزون مــن ســوريا وبولنــدا والبرازيــل وجمهوريــة التشــيك.
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Socially Designing

T H A A T

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCEL FOR WOMEN

عرض منتجات ابداع من مصر الجميلة 

شــارك مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مــن خــالل مبادرتــه الرائــدة ابــداع 
مــن مصــر باعتبــاره شــريكا اســتراتيجيا فــي أربعــة فعاليــات متميــزة، هــي مهرجــان أســوان الدولــي 
ألفــالم المــرأة، واحتفــال توقيــع مذكــرة تفاهــم إلطــالق مرحلــة جديــدة مــن مشــروع »بجاويــت« 
تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي بالشــراكة مــع مؤسســة دروســوس، والمســابقة الوطنيــة 
»Enactus«، واحتفــال توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة تحــت 

رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي. 

تـــواجــد »إبـــداع من مــــصـر« في بــازارات مـــصــر 



28

س
مـو

ملـ
ـر 

ـــــ
ثـي

 تـأ
ث

دا
حــ

 إل
ية

در
كن

ســ
اإل

ك 
 بن

طة
شــ

أنــ

Socially Designing

T H A A T

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCEL FOR WOMEN

احد المستفيدين الموهوبين من ابداع 
من مصر

المتجر االلكتروني البداع من مصر على جوميا

هداية تعبر عن فن الخط العربي
هــذه  هامــش  وعلــى 
اســتضافت  الفعاليــات، 
مصــر  مــن  إبــداع  مبــادرة 
اليدويــة«  الحــرف  »بــازارات 
لعــرض المنتجــات واألعمــال 
يصممهــا  التــي  الفنيــة 
تدعمهــم  الذيــن  الحرفيــون 
ممــا  مصــر،  إبــداع  مبــادرة 
العــرض  فرصــة  لهــم  يتيــح 
أو  جديــدة  أســواق  فــي 
البيــع المباشــر بهــدف دعــم 

 . لهــم عما أ

مبيعات قيمتها 
242,000 جنيًها 

مصريًا 

وحققت هذه 
البازارات 

95 % منهم من 
الحرفيات.

بلغ عدد المستفيدين 
من هذه المبيعات 
2500 مستفيد



14ALEXBANK Sustainability Report 2020

BACK TO
CONTENTS

STAKEHOLDERS
& MATERIALITY

CORPORATE 
GOVERNANCE

DRIVING DIGITAL 
TRANSFORMATION

BUILDING 
INCLUSIVE 

PROSPERITY

ELEVATING 
HUMAN 

POTENTIAL

ENVIRONMENTAL 
STEWARDSHIP

SOCIAL & 
COMMUNITY 

IMPACT

WAY 
FORWARD

STAKEHOLDERS
& MATERIALITY

ABOUT 
THE BANK

INTRODUCTION

ABOUT THE 
BANK

2.0
Overview                                                 08

Strategic Goals                                   10

2020 Snapshots                                    11

2020 Key Initiatives                      12

Handcrafters beautifully 
crafting ALEXBANK's 
Ramadan Bags, "Ashry" مقتطف من تقرير االستدامة الرابع

لبنك اإلسكندرية 2020

الشــفــافـيـــة في إعــداد التـقــاريـــر



30

ـــر
ريـ

قــا
لتــ

د ا
دا

عـــ
ي إ

 ف
يـة

فــــ
فا

شـــ
ال 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 

صفحة الغالف لتقرير االستدامة الرابع 
لبنك اإلسكندرية 2020

علــى خطــى شــركتنا األم، مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو، فــي إعــداد التقاريــر المســؤولة، أطلــق 
بنــك اإلســكندرية تقريــر االســتدامة الرابــع بعنــوان »الوفــاء بعهودنــا: مســار مشــترك نحــو االزدهــار 
والشــمول«، ممــا يعكــس أداء البنــك فــي مجــاالت البيئــة والمســائل االجتماعيــة والحوكمــة خــالل 
عــام 2020، وجهــود البنــك نحــو تحقيــق الرخــاء والنمــو الشــامل للجميــع فــي ظــل أجــواء عــدم اليقين. 

ويســتند التقريــر إلــى تقييــم شــامل لألهميــة النســبية وقــد تــم إعــداده وفقــا لمعاييــر مبــادرة اعــداد 
ــر العالميــة GRI، والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة )UNGC(، وأهــداف األمــم المتحــدة  التقاري
ــة والطاقــة، وهــي  ــة مصــر 2030. وقــد قدمــت مصــادر لخدمــات البيئ ــة المســتدامة، ورؤي للتنمي
ــا محــدودا  ــة متخصصــة فــي خدمــات االســتدامة فــي الشــركات، ضمان ــة استشــارية مصري وكال

لمحتــوى التقريــر.

إصدار تقرير االستدامة السنوي الرابع 2020 لبنك 
اإلسكندرية

العربيةاضغــط هنــا باللغة  االستدامة  تقرير   لقراءة 

https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/20092021-AR-Alexbank-SR'20-(final)--compressed-(V.3).pdf
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هدية تقرير اإلستدامة »جاال« تتكون من مرآة معاد تدويرها 
من صنع نساء مؤسسة كينداكا

التقريــر متوفــر فقــط إلكترونيــا علــى الموقــع 
الرســمي لبنــك اإلســكندرية بغــرض تحســين 
البنــك  أتــاح  وبالتالــي  للبنــك،  البيئــي  األثــر 
إمكانيــة االطــالع علــى التقريــر مــن خــالل رمــز 
االســتجابة الســريع )QR Code( الُمــدرج علــى 
هديــة »جــاال« الخاصــة بتقريــر االســتدامة لهــذا 
ــر مــن 500  ــى أكث ــا إل ــم إهدائه ــذي ت ــام، وال الع

مــن شــركاء بنــك اإلســكندرية. 



بنهــتم بـكل
إهتماماتك.
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