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القراء األعزاء،

يصــدر بنــك اإلســكندرية مــرة أخــرى فــي نشــرته النصــف ســنوية، الطالعكــم عــن أنشــطتنا ومبادراتنــا ذات األثــر 
المســتدام

هــذا اإلصــدار يمثــل مرحلــة التحــول للبنــك الــى ESG )الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية( مــن خــالل دمــج 
ESG  فــي نمــوذج أعمالنــا البنكيــة مثــل التنــوع والشــمول، وتغيــر المنــاخ والبيئــة، الشــمول والتثقيــف المالــي. 

هــذه النســخة الســابعة مــن نشــرة بنــك اإلســكندرية لالســتدامة التــي تســتعرض مســاعينا فــي الESG للنصــف 
األول مــن عــام 2022، واســتعدادا الســتكمال جهودنــا خــالل النصــف الثانــي مــن العــام. 

يؤكــد هــذا اإلصــدار علــى تركيزنــا االســتراتيجي فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية علــى القيــم 
األساســية للبنــك - والتــي تتضمــن تحســينات الحوكمــة فــي إطــار مبــادرة البنــك »غاليــة« لتمكيــن المــرأة باإلضافــة 

إلــى صياغــة شــراكات تحــت إطــار تمكيــن المــرأة، والمبــادرات البيئيــة العديــدة تماشــيا مــع يــوم البيئــة العالمــي. 

تماشــيا مــع خطــى المجموعــة األم إنتيــزا ســان باولــو، نلتــزم بمبــادئ المســؤولية والشــفافية فــي إصــدار التقاريــر. 
نتمنــى لكــم أن تســتمتعوا بقــراءة أنشــطتنا فــي هــذه النســخة.

مع أطيب التحيات،

بنك اإلسكندرية

رســـالة إلى الُقـــــراء

مجوهــرات مصنوعــة مــن أيــدي حرفيــات مدينــة 
ــة فــي  ــر، نتيجــة تلقيهــم جلســات تدريبي القصي

تحــت إطــار مشــروع بجاويــت



دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل 
شراكة استراتيجية مع برنامج الغذاء العالمي

خــالل احتفــاالت البنــك المركــزي المصــري بأســبوع المــزارع 
فــي عــام 2021، قــام البنــك بالشــراكة مــع برنامــج األغذيــة 

العالمــي بتفعيــل الشــمول المالــي
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اســتمراًرا لشــراكة بنــك اإلســكندرية المثمــرة مــع برنامــج الغــذاء العالمــي لتوفيــر وســيلة إقــراض 
ــرة فــي  ــازات الصغي ــن أصحــاب الحي ــا للمزارعي ــا خصيًص ــي مصمًم ــج مال هادفــة فــي شــكل منت
ــل المتناهــي الصغــر الجاهــزة للمزارعيــن  ــد مصــر، يقــدم بنــك اإلســكندرية منتجــات التموي صعي
مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، وهــي قــروض متناهيــة الصغــر لألفــراد وقــروض متناهيــة الصغر 
لألفــراد بغــرض لتمويــل أنشــطة تربيــة الماشــية، وذلــك تلبيــة لطلــب المزارعيــن الذيــن يحتاجــون 

إلــى الدعــم الفــوري. 

وفــي ضــوء المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« التــي تهــدف إلــى تحســين أوضــاع المواطنيــن فــي 
مصــر، وفــي إطــار ذلــك، عقــد بنــك اإلســكندرية جلســات توعيــة وثقيــف مالــي للمشــاركين وتوزيــع 
كــروت »ميــزة«، باإلضافــة إلــى تقديــم قــروض برنامــج األغذيــة العالمــي للمزارعيــن أصحــاب 

الحيــازات الصغيــرة. 

دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل 
شراكة استراتيجية مع برنامج الغذاء العالمي

قام بنك اإلسكندرية في المرحلة الثانية بزيارة 

4 قرى
في محافظة سوهاج 

لمساعدة

 871
مستفيد

4 قرى
في محافظة األقصر

2 قرية
في محافظة قنا 

مــع  مثمــرة  عالقــة  البنــك  موظفــو  يضمــن 
المصلحــة أصحــاب  جميــع 

تدريبيــة  جلســات  البنــك  موظفــو  يقــدم 
والخدمــات  الرقمنــة  و  المالــي  للتثقيــف 
والمنتجــات الماليــة النتوفــرة المصممــة 

للمزارعيــن خصيًصــا 

التثقيــــــف والشمـــــــول المـــــــــــــــــالي



معالــي الدكتــورة نيفيــن القبــاج وزيــرة التضامــن 
ــان أحمــد الجرحــي ــي مــع الفن االجتماع

دعــم الفتيــات فــي االلتحــاق بالمدرســة الفنيــة 
حفــل   – غبــور  لمؤسســة  التابعــة  للســيارات 

غبــور مؤسســة  مــع  التوقيــع 

»إحلم« معرض فني لألطفال المهمشين 

معرض ديارنا للمنتجات اليدوية
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يفخــر بنــك اإلســكندرية ببــدء شــراكة مــع مؤسســة غبــور لدعــم الطالبــات الالتــي التحقــن بمدرســة 
غبــور الفنيــة لمــدة ثــالث ســنوات دراســية )2022-2025(، تحــت مبــادرة بنــك اإلســكندرية »غاليــة« 
أربعــة  المهنــي تقدمــان  للتدريــب  غبــور مدرســتين  المــرأة. فقــد أسســت مؤسســة  لتمكيــن 
تخصصــات ضمــن منهــج برامــج الســيارات، وهــي صيانــة ســيارات الــركاب )ميكاترونيكــس(، 

وصيانــة المركبــات التجاريــة )ميكاترونكــس(، وتصليــح هيــاكل الســيارات، وطــالء الســيارات. 

وفــي إطــار ذلــك، عقــد بنــك اإلســكندرية ومؤسســة غبــور حــدث إطــالق المشــروع لبــدء تنفيــذ 
بنــود الشــراكة مــن أجــل تمكيــن الفتيــات فــي واحــدة مــن الصناعــات التــي يهيمــن عليهــا الذكــور. 

دعم الفتيات في االلتحاق بالمدرسة الفنية للسيارات 
التابعة لمؤسسة غبور – حفـــــل التوقيع مع مؤسسة 

غبـــــــــــور

ليلــى حســني، رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي البنــك، توقــع مــع م. جــورج صدقــي أميــن عــام مؤسســة غبــور 
ورئيــس المــوارد البشــرية فــي شــركة غبــور أوتــو.. يطــل مــن الخلــف دانتــي كامبيونــي، الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لبنــك اإلســكندرية
 ، جنًبــا إلــى جنــب مــع الدكتــور رؤوف غبــور، رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة غبــور والرئيــس التنفيــذي لشــركة غبــور أوتــو؛ محمــد مجاهــد نائــب 
وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي؛ م. عليــا ســراج الديــن المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة غبــور -وبالحضــور االفتراضــي لدكتــورة مايــا مرســي 

د. مايــا مرســي رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة

غاليـــــــــــة: تمكيـــــــــــن المـــــــــــــرأة 
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المجلــس  رئيســة  مرســي،  مايــا  الدكتــورة  وأعربــت 
القومــي للمــرأة، عــن ســعادتها وفخرهــا بتوقيع هــذا البروتوكول 
والشــراكة بيــن بنــك االســكندرية ومؤسســة غبــور للتنميــة، 
مؤكــدة أنــه يعــد تمكينــا اقتصاديــًا للمــرأة والفتــاة المصريــة فــي 
ضــوء محــاور االســتراتيجية الوطنيــة لتمكينهــن كجــزء مــن رؤيــة 
مصــر 2030، والتــي أقرهــا الســيد الرئيــس عــام 2017 »عــام المــرأة 
المصريــة«، الفتــًة إلــى أن التعليــم الفنــي للفتيــات هــام للغايــة 
فــي مجــاالت مختلفــة،  أعمــال  رائــدات  ليصبحــن  ويؤهلهــن 
ــع  ــى دف ــن ويســاعد عل ــة له ــاد فــرص حقيقي ــى إيج ويعمــل عل
عجلــة التنميــة بمشــاركتها الفعليــة فــي ســوق العمــل المصري، 
والســيما المجــاالت التــي لــم تعتادهــا مــن قبــل كمجــال صيانــة 

الســيارات.

كمــا أكــدت الدكتــورة مايــا مرســي علــى أهميــة التوعيــة فــي 
علــى  الفتيــات  مقــدرة  إلــى  باإلضافــة  المختلفــة  المجــاالت 
التربيــة  وزارة  مــع  الشــراكة  إلــى  مشــيرة  والتعلــم،  التواصــل 
تقــود«،  »هــي  مبــادرة  إطــار  فــي  الفنــي  والتعليــم  والتعليــم 
مهاراتهــن  لتطويــر  الفنــي  التعليــم  طالبــات  تدعــم  والتــي 
وقدراتهــن وتحويلهــا لمشــروعات صغيــرة، عــالوة علــى تصميــم 
األعمــال  بريــادة  الطالبــات  وتعريــف  الصغيــرة  المشــروعات 
علــى  للتنميــة  غبــور  مؤسســة  بشــكر  واختتمــت  وتدريبهــن. 
التحــرك الفريــد مــن نوعــه فــي هــذه الصناعة، وبنك اإلســكندرية 
علــى الثقــة الوثيقــة فــي المجلــس القومــي للمــرأة، آملــة أن 

يســتكمل التعــاون بفتــح مجــاالت أخــري.
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Protection of The Environment

للتنميــة  ســاويرس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
االجتماعيــة، نظــم بنــك اإلســكندرية معرضــا فنيــًا 
بعنــوان »إحلــم« لعــرض األعمــال الفنيــة لألطفــال 
ــم  ــن لتقدي ــك بالتعــاون مــع فناني المهمشــة، وذل
ورش عمــل لألطفــال فــي 5 منظمــات محليــة غيــر 

حكوميــة.

لــدى  الوعــي  رفــع  هــو  المعــرض  مــن  الغــرض 
المشــاركين والضيــوف حــول عــدد مــن القضايــا 
األكثــر إلحاحــا التــي تؤثــر علــى األطفــال المهمشــين 
ــا مــن  ــى دعــم هــذه القضاي فــي مصــر وحثهــم عل
عــن  فضــال  الممتعــة،  الفعاليــات  هــذه  خــالل 
كوســيلة  الفنــون  خــالل  مــن  األطفــال  تمكيــن 
اإلبداعــي  للتعبيــر  وفرصــة  الــذات  الكتشــاف 
وتشــجيع األطفــال الموهوبيــن الذيــن شــاركوا فــي 
المعــرض  يهــدف  كذلــك  بأعمالهــم.  المعــرض 
ــا المهمــة  ــى جمــع األمــوال لدعــم هــذه القضاي إل
مــن خــالل قيــام الضيــوف بشــراء األعمــال الفنيــة 
ــا مــن  ــرع به ــا مــن األعمــال المتب ــال وغيره لألطف

جانــب مجموعــة مــن الفنانيــن.

»إحلم« معرض فني لألطفال المهمشين

75 طفاًل

ــة  ــرة التنفيذي ــورا ســليم، المدي ــي؛ م. ن ــرة التضامــن االجتماع ــاج ، وزي ــن القب ــورة نيفي ــي الدكت ــة إنجــي المقــدم؛ معال ــل الممثل ــن، مث ــة للزائري صــورة جماعي
لمؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة؛ ليلــى حســني، رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة للبنــك؛ دانتــي كامبيونــي، الرئيــس 

التنفيــذي والعضــو المنتــدب لبنــك اإلســكندرية

الزائرين يراقبون العمل الفني الذي قام به
األطفال المهمشون في معرض »إحلم« الفني

التكامـــــــل االجتمـــــــاعي
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٢٠٢٢

عارضا٣٥٠

أســــــرة

شارك

١٠٠٠٠
المستفيدين

زائــــــر إيرادات العارضين 

من جميع محافظات مصر، بما في ذلك المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومجموعة 

من الفنانين من ذوي االحتياجات الخاصة

٣٢٠٠٠ ١١٫٥
بلغت

مليون جنيه 
مصري

يعــد معــرض ديارنــا مــن أكبــر المعــارض التــي يتــم تنظيمهــا علــى مســتوى مصــر، حيــث يســتضيف فنانين 
مــن جميــع أنحــاء مصــر لمســاعدتهم فــي الوصــول إلــى أســواق جديــدة والترويــج ألعمالهــم واالســتفادة 
مــن فــرص البيــع المباشــر. ومعــرض ديارنــا لهــذا العــام هــو المعــرض رقــم 65 ورابــع معــرض يتــم تنظيمــه 
برعايــة بنــك اإلســكندرية باعتبــاره شــريكا اســتراتيجيا وتحــت مظلــة وزارة التضامــن االجتماعــي بالتعــاون 
مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة وشــركة مصــر لالتصــاالت وكايــرو فيســتيفال ســيتي مــول.

وينظــم المعــرض للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي كايــرو فيســتيفال ســيتي مــول. وفكــرة المعــرض لهــذا 
ــة مــن الشــعارات واألشــكال  ــث يســتخدم المعــرض مجموع ــة، حي ــة النوبي ــام مســتوحاة مــن الثقاف الع
المختلفــة التــي تشــتهر بهــا النوبــة، إلــى جانــب مجموعــة مــن األلــوان المبهجــة التــي تجعــل المشــاركين 
يعيشــون تجربــة مماثلــة لزيــارة النوبــة فــي محافظــة أســوان. وتــم اختيــار ضيــوف الشــرف هــذا العــام مــن 
ــن أتيحــت لهــم  ــة الذي ــن ذوي اإلعاق ــة والفناني ــة الداعمــة للبيئ ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي ــي النوب فنان

فرصــة عــرض منتجاتهــم ودعــم قضيتهــم.

وتماشــيا مــع القيــم البيئيــة التــي يؤمــن بهــا بنــك اإلســكندرية، بمــا فــي ذلــك الحد مــن النفايات، تــم التبرع 
باأللــواح الخشــبية المســتخدمة فــي تنظيــم المعــرض لدعــم أســقف المنــازل فــي قــرى شــالتين بالتعــاون 
ــر مســاكن مالئمــة للمجتمعــات  ــات البحــر األحمــر فــي شــالتين بغــرض توفي ــة محمي ــة تنمي مــع جمعي

المحليــة هنــاك.

معرض ديارنــــــــا للمنتجـــــــــات اليدوية
التنميـــة االقتصادية والحفــــاظ على التــــــراث

مــن اليســار إلــى اليميــن: ليلــى حســني، رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة لبنــك اإلســكندرية؛ دانتــي 
كامبيونــي، المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي للبنــك؛ لميــس نجــم، مستشــار المســؤولية االجتماعيــة لمحافــظ البنــك المركــزي 

المصــري؛ م. نــورا ســليم، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة
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مشتقـــــــات معرض ديارنــــــــا 

اضغط هنا لمشاهدة تأسيس معرض ديارنا

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOF4RmyRUB8EEoY&cid=CE8F057CA166DC3F&id=CE8F057CA166DC3F%21174391&parId=CE8F057CA166DC3F%21175764&o=OneUp


حصــول بنــك اإلســكندرية علــى شــهادة ختــم المســاواة 
ــك  ــرأة والبن ــس القومــي للم ــن المجل ــن الجنســين م بي

الدولــي.

لســنة  الخامــس  لالســتدامة  اإلســكندرية  بنــك  تقريــر 
2021 تحــت عنــوان: »النمــو اإلســتراتيجي والمســؤول 

البيئيــة والمجتمعيــة والمؤسســية« الحوكمــة  نحــو 

إلعــداد  الثانــي  )العــام  المســؤولة  الصيرفــة  مبــادئ 
التقاريــر(

دانتــي كامبيونــي، المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية 
مــع د. مايــا مرســي رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة خــالل حفــل توزيــع 

شــهادة الختــم المصــري للمســاواة بيــن الجنســين لبنــك اإلســكندرية
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حصــل بنــك اإلســكندرية علــى شــهادة إتمــام ختــم المســاواة بيــن الجنســين مــن المجلــس القومــي للمــرأة 
والبنــك الدولــي تقديــرًا لجهــوده فــي تطبيــق ممارســات المســاواة بيــن الجنســين فــي التوظيــف، واألجور، 
والتطويــر الوظيفــي، وتحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة، ومكافحــة التحــرش ممــا يدعــم التبنــي األخيــر 
للمبــادئ والسياســات التــي مــن شــأنها تعزيــز التنــوع والشــمول. ويعتبــر بنــك اإلســكندرية ثالــث شــركة 
مــن شــركات القطــاع الخــاص تحصــل علــى هــذا الختــم منــذ إطالقــه فــي عــام 2021. وقــد تســلم الرئيــس 
التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية الســيد/ دانتــي كامبيونــي الشــهادة مــن الســيدة/ مايــا مرســي، رئيــس 
ــورة  ــم فــي مقــر المجلــس القومــي للمــرأة. وقــد أعربــت الدكت المجلــس القومــي للمــرأة فــي حفــل اقي
مايــا عــن ســعادتها بالتعــاون بيــن المجلــس القومــي للمــرأة وبنــك اإلســكندرية فــي مختلــف المشــاريع 
التنمويــة، وخاصــة مبــادرة »غاليــة« لتمكيــن المــرأة والتــي تدعــم المــرأة اقتصادًيــا واجتماعًيــا. وذكــرت 
ــك  ــوك وشــركات القطــاع الخــاص خطــوات بن ــد مــن البن ــا تأمــل فــي أن تخطــو المزي ــا أنه ــورة ماي الدكت

اإلســكندرية فــي تنفيــذ ممارســات المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 

حصـــــــول بنك اإلسكندرية على شهادة إتمام الختم 
المصري للمساواة بين الجنسين من المجلس القومي 

للمرأة والبنك الدولي. 

وتثبــت هــذه الشــهادة نجــاح جهودنــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين الــذي شــهد نمــًوا كبيــًرا 
منــذ عــام 2016 حيــث بلغــت نســبة الموظفــات 30%، ونســعى لزيــادة هــذه النســبة مــن خــالل خطــط العمــل 

طويــل األجــل المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين للحفــاظ علــى بيئــة شــاملة لكال الجنســين. 

يقــف فريــق البنــك مــع ليلــى حســني، رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة؛ مريــم الجمــال رئيــس إدارة المــوارد البشــرية والتنظيــم. 
دانتــي كامبيونــي، المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية؛ د. مايــا مرســي رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة، لميــس نجــم، مستشــار المســؤولية 

االجتماعيــة لمحافــظ البنــك المركــزي و عمــرو ســليمان عضــو مجلــس إدارة المجلــس القومــي للمــرأة ورئيــس لجنــة االقتصــاد

مــن اليســار إلــى اليميــن: ليلــى حســني، رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة؛ نهلــة زيتــون،  أخصائــي أول الحمايــة االجتماعيــة فــي 
مكتــب البنــك الدولــي بالقاهــرة؛ دانتــي كامبيونــي، المديــر لعــام والرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية؛ د. مايــا مرســي، رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة؛ 

مريــم الجمــال، رئيــس إدارة  المــوارد البشــرية والتنظيــم فــي البنــك؛ لميــس نجــم، مستشــار المســؤولية االجتماعيــة لمحافــظ البنــك المركــزي

مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
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يعــود بنــك اإلســكندرية هــذا العــام مــن خــالل 
تطبيــق »حــادي بــادي« للتثقيــف المالــي، فقــد 
ــا هــذا العــام فــي تشــغيل التطبيــق الــذي  نجحن
الماليــة األساســية علــى نطــاق  القيــم  يعلــم 
وطنــي أوســع لألطفــال فــي المــدارس والمراكــز 
غيــر  والمنظمــات  والشــبابية  المجتمعيــة 
الحكوميــة الشــريكة ودور األيتــام ومراكــز رعايــة 
الهمــم بهــدف تغطيــة جميــع  األطفــال ذوي 
محافظــات مصــر، باســتثناء محافظــة شــمال 

ســيناء مراعــاة لإلجــراءات األمنيــة. 

االنطالق الوطني لتطبيق »حادي بادي« 
التثقيــــــف والشمـــــــول المـــــــــــــــــالي

أطفال من منظمات غير حكومية 
تستكشف التطبيق 

أطفــال مــن منظمــات غيــر حكوميــة تتعلــم كيفيــة 
لعــب تطبيــق حــادي بــادي
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تفعيل »حادي بادي« احتفااًل باأليام العالمية: 
اليـــوم العـــالمي لسرطـــان األطـفـــــال

اليوم العالمي للمرأة

أسبوع المال العالمي

28 طفًا من مستشفى 57357 لعاج سرطان األطفال

215 فتــاة مــن المســتفيدات مــن مشــروع مجموعــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة الرقميــة 
)VSLA(، وهــو مشــروع بنــك اإلســكندرية الــذي يهــدف إلــى دمج النســاء مالًيا فــي االقتصاد

وهــذا العــام تحــت شــعار »ابــن مســتقبلك، وكــن ذكيــًا فــي التعامــل مــع المــال« بمشــاركة 
603 طفــًا )منهــم 578 مــن طــاب مدرســة مصــر للغــات و 25 طفــًا مــن ذوي الهمــم مــن 
مؤسســة أوالدنــا( وذلــك بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للمــال، الــذي يســلط الضــوء 
علــى أهميــة وعــي الشــباب بالجوانــب الماليــة مــن خــال اكتســاب المعرفــة والمهــارات 

والقــدرات التــي تؤهلهــم التخــاذ قــرارات ماليــة صحيحــة. 

7489
طفــــــــل

12
محافظـــــة

من

ــق حــادي  الهــدف الرئيســي مــن تطبي
علــى  األطفــال  تشــجيع  هــو  بــادي 

الذكيــة الماليــة  العــادات  التبنــي 
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15

احتفــااًل باليــوم العالمــي للمــرأة خــالل شــهر 
بنــك  قــدم  المصريــة،  المــرأة  ويــوم  مــارس 
اإلســكندرية هديــة فريــدة لشــريكات البنــك، 
بالتعــاون مــع مصنــع »كنــداكا« إلعــادة التدويــر 
تكاتــف  مؤسســة  مشــروعات  أحــد  وهــو 
للتنميــة والــذي يهــدف لتقليــل الفاقــد وتعزيــز 
مكانــة النســاء المهمشــات مــن خــالل تدريبهن 
علــى إعــادة التدويــر، كانــت هديــة هــذا العــام 
ــا مــن  ــة يدوًي ــة مصنوع ــارة عــن قطعــة فني عب
قبــل الحرفيــات العامــالت فــي مصنــع كنــداكا 

ــدر.  ــة ب بمدين

حرفية تعمل في 
بمدينة بدرمصنع كنداكا 

هــــدية »حـــال« من خـــــالل مبــادرة »غـاليـــة« في شـــهـــر 
مــارس 2022

ــه  ــارة عــن صنــدوق لحفــظ المجوهــرات، يحمــل اســم »حــال« ويقصــد ب وهــذه القطعــة الفنيــة عب
»الجمــال« باللغــة العربيــة، والكلمــة مشــتقة أصــاًل مــن كلمــة »ُحلــي« وتعنــي »المجوهــرات«. وترمز 
هــذه الهديــة إلــى الجمــع بيــن االســتدامة وإعــادة التدويــر وتمكيــن المــرأة، لدعــم االقتصــاد الدائــري 

فــي مصــر مــن خــالل اســتخدام مــواد ُمعــاد تدويرهــا. 

المســتفيدات مــن كنــداكا يصنعــون »حــال« هديــة البنــك 
ذات األثــر، تحــت حملــة »غاليــة« بمناســبة شــهر المــرأة 

فــي مــارس

مصنوعــة  ل«حــال«  النهائــي  الشــكل 
تدويرهــا المعــاد  المــوارد  مــن 

غاليـــــــــــة: تمكيـــــــــــن المـــــــــــــرأة 
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ضــوء  وفــي  المــرأة  شــهر  فــي 
ــد األم، نظــم بنــك  االحتفــال بعي
األم  بعيــد  احتفــااًل  اإلســكندرية 
تطوعيــة  أنشــطة  خــالل  مــن 
البنــك  موظفــي  فيهــا  شــارك 
والســعادة  الــدفء  إلدخــال 
فــي مؤسســة  المســنات  علــى 
»مًعــا إلنقــاذ إنســان« وهــي دار 
مــأوى.  بــال  االشــخاص  لرعايــة 
ــاون  ــة بالتع وقــد أقيمــت الفعالي
مــع شــركة ســيركل كيــه مصــر 
لتقديــم األطعمــة والمشــروبات، 
إيجيبــت  تشــي  إلــى  باإلضافــة 
الشــعر  خدمــات  قدمــت  التــي 

النســاء. لتدليــل 

االحتفال بعيد األم في مؤسسة »مًعا إلنقاذ إنسان«

امرأة   40

موظفــو البنــك يجتمعــوا اثنــاء ختــام زيــارة مؤسســة 
معــا النقــاذ انســان

مشاركـــــــــــــة الموظفيــــــن

الدعــم  الموظفيــن  ينشــر 
الملجــأ ألعضــاء  المعنــوي 



 مبادرة بنك اإلسكندرية »حقق أمانيهم 2022«

 Bazaar“ عــودة بــازار فرصــة لألعمــال اليدويــة 
الممتــع  ”Forsa

فــي  رمضــان  شــهر  خــالل  تطوعيــة  أنشــطة   
5 7 3 5 7 مستشــفى

 االحتفــال بعيــد األم فــي مؤسســة »مًعــا إلنقــاذ 
إنســان«

 إفطار رمضان في محافظة سوهاج

تشــير أنمــاط شــنط رمضــان مــن البنــك الــى ثقافة 
مدينــة القصيــر، حفاظــًا على التــراث المصري 
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19 employees contributed to making the children’s wishes come true, 
44 children’s wishes were granted

300-400 طفل 30 موظًفا   و

ــهر  ــال شـــــ ــداًدا الستقبــــ استعـــــ
رمضــان، نظــم بنــك اإلســكندرية 
التطوعيــة  األنشــطة  بعــض 
مستشــفى  فــي  لموظفيــه 
عــالج ســرطان األطفــال 57357، 
بنــك  موظفــي  احتفــل  حيــث 
شــهر  بقــدوم  اإلســكندرية 
ــال المرضــي  رمضــان مــع األطف
بالزينــة  الغــرف  بتزييــن  وقامــوا 
الرمضانيــة وقضــوا يوًمــا ممتًعــا 
وتهــدف  األطفــال.  هــؤالء  مــع 
هــذه األنشــطة إلــى رفــع الــروح 
المقيميــن  لألطفــال  المعنويــة 
شــهر  خــالل  المستشــفى  فــي 
باإلضافــة  المبــارك،  رمضــان 
البنــك  موظفــي  تشــجيع  إلــى 
علــى المشــاركة فــي خلــق قيمــة 
أيًضــا  والمشــاركة  مشــتركة 
فــي عمليــة صنــع التغييــر التــي 
مــن  اإلســكندرية  بنــك  يســعى 

تحقيقهــا.   أجــل 

نشاط تطوعي خالل شهر رمضان في مستشفى 57357

فــــــي المستشـــــفى

 75375 مستشــفى  فــي  البنــك  موظفــو 
خــالل النشــاط التطوعــي فــي شــهر رمضــان

مشاركـــــــــة الموظفـــــــــيـن

ترفيه األطفال المرضى في المستشفى 
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Socially Designing

T H A A T
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بمناســبة شــهر رمضــان الكريــم، يحتفــل بنــك 
عــام  كعادتــه كل  مــع موظفيــه  اإلســكندرية 
ــن  ــر تمكي ــق قيمــة مشــتركة عب مــن خــالل خل
إنتــاج  المحلييــن وتشــجيعهم علــى  الفنانيــن 
منتجــات متميــزة. وتــم توزيــع ياميــش رمضــان 
هــذا العــام فــي حقائــب مــن صنــع حرفيــات 
مدينــة القصيــر فــي البحــر األحمــر فــي إطــار 
مشــروع »بجاويــت« بالتعــاون مــع مؤسســة 
ويســاعد  »ذات«.  ومؤسســة  »دروســوس« 
اليدويــة  للمنتجــات  الترويــج  فــي  المشــروع 
ــر فــرص عمــل  ــر مــدن البحــر األحمــر وتوفي عب
العــام  هــذا  وحقائــب  المحلييــن.  للســكان 
باســتخدام  الخالــص  القطــن  مــن  مصنوعــة 
ــة، وتحمــل  ــة الحديث ــة اإللكتروني ــة الطباع تقني
تصاميــم مســتوحاة مــن المناظــر الطبيعيــة 
الخالبــة التــي تتميــز بهــا مدينــة القصيــر والتــي 
تحكــي عــن فلكلــور االحتفــال بشــهر رمضــان.

شنطة رمضان من بنك اإلسكندرية: مشروع »بجاويت« 
بمشاركة سيدات القصير

من سيدات مدينة القصير حـــــــــــرفيــــــة

غاليـــــــــــة: تمكيـــــــــــن المـــــــــــــرأة 

النتيجة النهائية لحقائب رمضان المصنوعة من
أيــدي ســيدات مدينــة القصيــر، فــي إطــار مشــروع 

بجاويــت

احــدى المســتفيدات مــن مشــروع بجاويــت تعــرض 
ــا بحــب  ــي صنعته ــة رمضــان الت بفخــر حقيب
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أطلــق بنك اإلسكندرية اإلصدار الثالــث مــن مبــادرة »حقق أمانيهــم خــالل شــهر رمضــان« بهدف 
تعزيــــز مشــــاركة الموظفيــــن ورد الجميــــل للمجتمــــع. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في 
ــا  ــر الحكوميــة احتياًج ــر المنظمــات غي إســعاد األطفــال وتلبيــة رغباتهــم مــن خــالل واحــدة مــن أكث
للدعــم. وهــذا العــام، تــم اختيــار »جمعيــة رعايــة أطفــال الســجينات« التــي تعمــل علــى تحســين جــودة 
ــا وإعــادة  ــا وقانونًي ــا واجتماعًي ــاة الســجينات وأســرهن مــن خــالل دعمهــن وتمكينهــن اقتصادًي حي

دمجهــن فــي المجتمــع.
ــا عــن  ــرًا من ــارك تعبي ــر عــن أمانيهــم خــالل شــهر رمضــان المب ــح األطفــال فرصــة التعبي ــم من ويت
ســعادتنا بهــؤالء األطفــال ودعمــًا للمنظمــات غيــر الحكوميــة وســعًيا لحــث الجميــع علــى العطــاء 

إلســعاد هــؤالء األطفــال. 

مبادرة بنك اإلسكندرية »حقق أمانيهم 2022«

موظفـــــــــًا
ساهمـــــــوا في تحقيق 

طفـــــــــــاًلأمنيــــــات االطفــــال

مشاركـــــــــــــــــة الموظفيــــــــــــــن
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 2022 لعــام  األرض  يــوم  مبــادرة  إطــار  فــي 
)#withearth( التــي أطلقتهــا مجموعــة إنتيــزا ســان 
الجمعيــة  مــع  اإلســكندرية  بنــك  تعــاون  باولــو، 
المصريــة لحمايــة الطبيعــة، وهــي غيــر حكوميــة، 
علــى مشــروع يهــدف إلــى حمايــة التنــوع البيولوجي 
»محطــة  مشــروع  ويهــدف  الطبيعــي.  والتــراث 
الجاللــة لرصــد الطيــور« إلــى إنشــاء مرصــد دائــم 
ومركــز بحثــي بالتعــاون مــع وزارة البيئــة وجامعــة 
وعلميــا  فنيــا  دعمــا  المشــروع  ويقــدم  الجاللــة. 
ــة فــي مجــال الحفــاظ  ــع المؤسســات العامل لجمي
علــى الطيــور مــن خــالل أعمــال البحــث والمتابعــة 
الدوريــة عبــر جبــال الجاللــة التــي تمتــد علــى طــول 
وحتــى  الســخنة  العيــن  مــن  الســويس  خليــج 
الزعفرانــة، حيــث يســافر عبــر هــذه المنطقــة ســنويا 
1,5 مليــون طائــر مــن 37 ســاللة بمســاعدة األعمدة 
الحراريــة الصاعــدة التــي تتيــح للطيــور الســفر ذهابــا 
وإيابــا عبــر شــبه جزيــرة ســيناء. وفــي هــذه المنطقــة 
حيــث تجتمــع الطيــور المهاجــرة فــي مصــر، يســهل 
ومجموعــة  وغيرهــا  المصريــة  النســور  رصــد 
مختلفــة مــن الطيــور الجارحــة خــالل فصلــي الربيــع 
متابعــة  يمكــن  االرتفــاع،  هــذا  ومــن  والخريــف. 

موســم هجــرة الطيــور الجارحــة عــن كثــب.

قــدم البنــك مســاهمة ماليــة للجمعيــة المصريــة لحمايــة الطبيعــة لدعــم أبحاثهــم الفنيــة والعلميــة 
بمناســبة يــوم األرض العالمــي.

حملة withearth# بالتعاون مع الجمعية المصرية 
لحماية الطبيعة احتفاال بيوم األرض العالمي

موقــع المشــروع فــي جبــال الجاللــة الممتــد مــن العيــن الســخنة 
حتــى الزعفرانــة

جبـــــــــال الجاللة 

تماشــيا مــع الشــركة األم، اتيســا 
ســان باولــو، يهــدف البنــك علــى 

الحفــاظ علــى الطبيعــة 

اإلداة والتوعيــــــــة البيئيـــــــــــة
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تماشــًيا مــع شــركتنا األم، اطلــق البنــك 
األرض  يــوم  بمناســبة  رقميــة  حملــة 
العالمــي لتذكيــر العمــالء باختيــار طريقــة 
مســتدامة للخدمــات البنكيــة باســتخدام 
الخدمــات الرقميــة. تــم اطــالق الحملــة 
ــوم  لرفــع مســتوى الوعــي اســتعدادًا لي
علــى  شــخص  كل  ولشــكر  األرض، 
مســاهمتهم فــي هــذا اليــوم باســتخدام 

ــة. ــك الرقمي خدمــات البن

حملة WithEarth# الرقميـــة التابعة للبنك

تتألــف الحملــة الرقميــة مــن رســائل علــى منصــة اإلنترنيــت البنكــي لــدى بنــك اإلســكندرية، لتذكيــر 
العمــالء بالحفــاظ علــى البيئــة

إلــى  لتصــل  التواصــل االجتماعــي  علــى مواقــع  withEarth# منشــورات  الرقميــة  الحملــة  أطلقــت 
أكبــر عــدد مــن القــراء، لتذكيــر أصحــاب المصلحــة باإلســتدامة فــي عاداتهــم البنكيــة الماليــة باســتخدام 

الخدمــات البنكيــة الرقميــة  تتألــف الحملــة الرقميــة مــن رســائل علــى تطبيــق 
اإلنترنيــت البنكــي لــدى بنــك اإلســكندرية، لتذكيــر 

العمــالء بالحفــاظ علــى البيئــة
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ــى نشــر  ــك عل احتفــاال بشــهر رمضــان، حــرص البن
فــي  المهمشــين  األطفــال  بيــن  الفــرح  مشــاعر 
محافظــة ســوهاج. حيــث تــم تنظيــم مائــدة إفطــار 
النــادي االجتماعــي بســوهاج بمشــاركة 100  فــي 
طفــل مــن مرضــى معهــد الســرطان فــي ســوهاج، 
إلــى جانــب أطفــال دور األيتــام مــن البنيــن والبنــات 
فــي المحافظــة الذيــن شــاركوا فــي اإلفطــار بصحبــة 
50 مشــرفا. وضــم الحفــل فقــرات ترفيهيــة. وتكمــن 
إلقــاء  فــي  دورهــا  فــي  الفعاليــات  هــذه  أهميــة 
الضــوء علــى جهــود البنــك وترســيخ مكانتــه فــي 
مختلــف محافظــات مصــر بمســاعدة ســفراء البنــك 

للمســؤولية االجتماعيــة. 

زيارة معهد السرطان في محافظة سوهاج 

من مرضى معهد السرطان 100طفل 

في محافظة سوهاجوأطفــال دور األيتـــــام 

قمنــا بتنظيــم احتفاليــات 
لنشــر  اإلفطــار  خــالل 

لبهجــة  ا

موظفــو  مــع  ســوهاج  فــي  الســرطان  معهــد  أطفــال 
رمضــان  إفطــار  خــالل  البنــك 

مشاركــــــــــــــــــة الموظفيـــــــــن
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تماشــًيا مــع التزامنــا التطوعــي باطالعكــم  عــن أدائنــا غيــر المالــي، نشــر بنك اإلســكندرية اإلصــدار الخامس 
مــن تقريــر االســتدامة الخــاص بالبنــك، والــذي يشــمل كافــة الجوانــب المتعلقــة بــأداء البنــك خــالل عــام 
ــي  ــرات والتطــورات الت ــاول التغيي ــر، ويتن ــداد التقاري ــي إع ــا ف ــا لرحلتن ــة انعكاًس ــر بمثاب ــد التقري 2021. ويع
طــرأت علــى نهــج إعــداد التقاريــر علــى مــدار الســنوات الماضيــة ويعــزز جهودنــا الجماعيــة نحو تحقيــق تقارب 
شــامل مــع المبــادئ البيئيــة واالجتماعيــة ومبــادئ الحوكمــة، وهــو مــا يعكــس قــدرة بنــك اإلســكندرية 
علــى التكيــف مــع االهتمــام العالمــي بتطبيــق المبــادئ البيئيــة واالجتماعيــة ومبــادئ الحوكمــة، ويؤكــد 
علــى أن مبادراتنــا البيئيــة واالجتماعيــة فــي صميــم عمليــات ومجــاالت الحوكمــة فــي بنــك اإلســكندرية. 
ــا للمعاييــر العالميــة المنقحــة الصــادرة فــي إطــار المبــادرة  وقــد أعــد بنــك اإلســكندرية هــذا التقريــر وفًق
ــر )GRI(2021 والمتطلبــات التــي ينــص عليهــا االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة  العالميــة إلعــداد التقاري
بمــا يتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ومتطلبــات إعــداد التقاريــر الماليــة الصادرة 

عــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة. 
ويعكــس تصميــم هــذا التقريــر وموضوعــه شــعار التواصــل الجديــد لبنــك اإلســكندرية »بنهتــم بــكل 
اهتماماتــك«؛ والــذي ينقــل رســالة للجميــع مفادهــا أن كل طــرف مــن األطــراف المعنيــة/ أصحــاب 

المصلحــة يمثــل أولويــة بالنســبة للبنــك وأنهــم علــى جميــع اختالفاتهــم يحظــوا بتقديــر البنــك.

                لالطالع على تقرير االستدامة الصادر عن بنك اإلسكندرية لعام 2021،

تقرير بنك اإلسكندرية لالستدامة الخامس لسنة 2021 
تحت عنوان: »النمو اإلستراتيجي والمسؤول نحو 

الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية«

٢. نبذة عن البنك
والقيم الرسالة 

االستراتيجية  األهداف 
التجارية األنشطة 

التقدم المحرز  لمحة عن 
نبذة عن الشركة األم 

بجاويت شنط  أعضاء مشروع  يصنع 
اإلسكندرية.  بنك  من  المقدمة  رمضان 

أنماط من  االنتهاء من طباعة  بعد 
يتم  الشنطة،  على  القصير  مدينة 

الشمس في  تجف  حتى  تعليقها 

تصوير: أحمد هيمن

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 
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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

اإلقراض 
واالستثمار 
المسؤول 

والهادف

 اضغط هنا

مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
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وعلــى خطــى شــركتنا األم، مجموعــة انتيــزا ســان باولــو، أصبــح بنــك اإلســكندرية مــن أوائــل البنــوك 
فــي مصــر التــي انضمــت إلــى مبــادرة تمويــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي عــام 2019 وكان ايضــا 
أحــد الموقعيــن المؤسســين علــى مبــادئ الصيرفــة المســؤولة. وتهــدف هــذه المبــادئ إلــى مواءمــة 
أنشــطة القطــاع المالــي مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية 
مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي بنــك اإلســكندرية وخطــة العمــل الصــادرة عــن 

مجموعــة انتيــزا ســان باولــو خــالل نفــس المــدة.
ويصــادف عــام 2022 إصــدار التقريــر الثانــي بشــأن تنفيــذ مبــادئ الصيرفــة المســؤولة بمــا يتماشــى مــع 
التزامــات عضويتنــا فــي مبــادرة تمويــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والــذي يغطــي فتــرة إعــداد التقاريــر 
مــن ينايــر وحتــى ديســمبر 2021. ويعــرض هــذا التقريــر خطواتنــا األولــى فــي اســتخدام أداة مبــادرة تمويــل 
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة لتحليــل أثــر المحفظــة ومعالجــة هــذه األثــار، كمــا يعــرض التقريــر التقــدم 
المحــرز فــي هــذا المجــال. وقــد تــم إرفــاق نمــوذج اإلبــالغ الذاتــي وفقــًا لمبــادئ الصيرفــة المســؤولة فــي 

تقريــر االســتدامة لعــام 2021 كجــزء مــن التزامنــا المســتمر بالشــفافية والُمســاءلة. 
                               

                لالطالع على تقرير مبادئ الصيرفة المسؤولة لعام 2021،

مبادئ الصيرفة المسؤولة )العام الثاني إلعداد التقارير(

 اضغط هنا

مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 



تدويــر  إعــادة  مشــروع  مــن  التجريبيــة  المرحلــة 
اآللــي الصــراف  ماكينــات  اطــارات 

الرعايــة  خدمــات  لتوفيــر  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
مصــر فــي  لالجئيــن  الصحيــة 

 Bazaar” عــودة بــازار فرصــة لألعمــال اليدويــة
“Forsa

ممثلــو مجموعــة انتيــزا ســان باولــو يــزرون شــركاء 
بنــك اإلســكندرية األكثــر تأثيــًرا

قطــع مجوهــرات مصنوعــة مــن أيــدي حرفيــات مشــروع 
بجاويــت بالتعــاون مــع مؤسســة دروســوس
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 استطاع بنك اإلسكندرية
 إعــــــــادة تدويــــــــر

 يبلغ وزنها اإلجمالي

حاويــــــــــات
٨

٥٠٤ كجم

٩ كجم من األلومنيوم

 ١٫٧١٦.٧ كيلوواط من الطاقة
 وتوفير مكافئ لثاني أكسيد الكربون للقيادة

لمسافة ٥٠٢٫٩ كيلومترًا

كيًسا بالستيكًيا   ١٫٠٥٦ وتوفير إنتاج
من البالستيك  و١٢٨ كجم

 ٣٧٦ كجم من القصدير مقسم إلى

ية
ريب

تج
 ال

لة
رح

لم
ي ا

وف
 

ـــر
فيــ

تو
ك 

ذل
ى 

لــــ
 ع

ب
ترت

وي
 

نظــًرا ألن اطــارات أجهــزة الصــراف اآللــي فــي حالــة تحــول مســتمر، وهــو مــا يعكــس الحمــالت النشــطة 
التــي تقــوم بهــا البنــوك ، فقــد رتــب البنــك إلعــادة تدويــر اطــارات ماكينــات الصــراف اآللــي دعمــًا 

للعمليــات المســتدامة. 

المرحلة التجـــريبيــة من مـــشـــروع إعـادة تــدويــــر اطــــارات 
ماكينات الصـراف اآللي

حاويــات أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك اإلســكندرية دائمــة التغييــر؛ 
هــذا هــو الســبب فــي أننــا نعيــد تدويرهــا، للمســاهمة فــي بيئتنــا 

و االســتفادة مــن المــواد

أجهــزة  عبــوات  مــن  المــواد  تدويــر  إعــادة 
الصــراف اآللــي لهــا قيمةعاليــة ألنهــا توفــر 

انتاجيــة تكاليــف  و  كثيــرة  نفايــات 

اإلداة والتوعيــــــــة البيئيـــــــــــة
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الــالزم لتوفيــر خدمــات  الدعــم  أجــل تقديــم  مــن 
ســاهم  مصــر،  فــي  لالجئيــن  الصحيــة  الرعايــة 
ــان فــي  ــات الكومبوني بنــك اإلســكندرية مــع الراهب
تغطيــة النفقــات الطبيــة للمجتمعــات التــي تعانــي 
مــن نقــص خدمــات الرعايــة الصحيــة، إن الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة أحــد أكثــر االحتياجــات إلحاًحــا، 
وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالالجئيــن. وســوف 
حلقــة  الكومبونيــان  الراهبــات  عيــادات  تكــون 
التــي  الحرجــة  الحــاالت  بيــن  تربــط  التــي  الوصــل 
تتطلــب المســاعدة الطبيــة وتقديــم خدمــات صحية 

مناســبة. 

تــقــديم الدعــم الالزم لتوفيـــر خــدمـات الرعـاية الصحيـة 
لالجئين في مصر

الصحــــــــــة والرفاهيــــــــــــــة

يحرص البنك على الحفاظ على أعلى احتياطات
الصحة والسالمة لموظفيها

الرعايــة الصحيــة حــق يجــب أن يحصــل 
عليــه كل فــرد
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بــازار  فــي إطــار مبــادرة »إبــداع مــن مصــر«، عــاد 
مــن كل شــهر  والعشــرين  الخامــس  فــي  فرصــة 
اعتبــاًرا مــن شــهر مايــو، فــي المركــز الرئيســي لبنــك 
إتاحــة  فــي  البــازار  أهــداف  وتتمثــل  اإلســكندرية. 
الفرصــة للحرفييــن العامليــن في إطــار مبادرة »إبداع 
مــن مصــر« لعــرض منتجاتهــم اليدويــة وبيعهــا، 
وإتاحــة الفرصــة أيًضــا لموظفــي بنــك اإلســكندرية 
لشــراء المنتجــات ورفــع مســتوى الوعــي بمختلــف 
القضايــا التــي مــن أجلهــا يتــم إقامــة هــذا البــازار 
شــهرًيا بحيــث يمكننــا مــن خــالل هــذا البــازار إفــادة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بهــذه القضايــا. 
البيــع  معامــالت  تصبــح  ســوف  العــام،  وهــذا 
والشــراء غيــر نقديــة، وإنمــا مــن خــالل ماكينــات 
والتــي  اإلســكندرية  ببنــك  الخاصــة  البيــع  نقــاط 

تشــمل كافــة المعامــالت. 

وقــد ُأقيــم البــازار األول فــي شــهر مايــو احتفــااًل 
بعــرض  عارًضــا   29 قــام  حيــث  الربيــع،  بفصــل 
التــي  اليدويــة  المنتجــات  مــن  مجموعــة متنوعــة 
جمــال  تعكــس  التــي  الجذابــة  باأللــوان  تميــزت 

الربيــع.  فصــل 

وأمــا البــازار الــذي ُأقيــم خــالل شــهر يونيــو، فقــد 
كان بموضــوع االســتدامة البيئيــة ولذلــك تــم اختيــار 
عارضيــن بمنتجــات صديقــة للبيئــة صديقــة للبيئــة، 
وقد اســتضاف البازار هذا الشــهر مؤسســة »خيوط 
األمــل« وهــي مؤسســة غير حكوميــة تقوم بتصنيع 
منتجــات صديقــة للبيئــة. وقــد تضمنــت فعاليــات 
حاملــي  مــن  للمتســوقين  هدايــا  تقديــم  البــازار 
البطاقــات المعــاد اســتخدامها، وكانــت المعلقــات 
الديكوريــة مصنوعــة مــن األوريجامــي فــي محاولــة 

إلظهــار الجمــال الناتــج مــن إعــادة التدويــر

 ”FORSA BAZAAR“ عودة بازار فرصة الممتع لألعمال اليدوية

البــازار مــكان لفــن  تضمــن 
العربــي  الخــط 

عســلية  البــازار  شــمل 
للزائريــن  كهديــة 

فريــق التنظيمــي للبــازار مــن مكتــب المســؤولية 
المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة 

مشاركـــــــــة الموظفيـــــــــــن
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 ،)ISBD( انضــم الســيد/ ماركــو روتينــي، رئيــس شــبكة البنــوك الفرعيــة الدوليــة  التابــع لمجموعــة انتيــزا ســان باولــو
الشــركة األم لبنــك اإلســكندرية والوفــد المرافــق لــه لــى زيــارات تــم تنظيمهــا لشــركاء البنــك فــي مجــال العمــل 

االجتماعــي، وهــم مدرســة تواصــل المجتمعيــة ومشــروع بجاويــت. 

زيارة مدرسة تواصل للتنمية االجتماعية
ــي  ــل معال ــه فــي مدرســة تواصــل مــن قب ــي والوفــد المصاحــب ل ــب بالســيد/ روتين ــم الترحي ــارات، ت وخــالل الزي
الدكتــورة/ نيفيــن القبــاج وزيــرة التضامــن االجتماعــي/ لميــس نجــم مستشــار محافــظ البنــك المركــزي للمســؤولية 
المجتمعيــة، حيــث أقيــم بــازار للحــرف اليدويــة لمبــادرة »إبــداع مــن مصــر« علــى هامــش الحــدث، ودعــم 35 حرفيــًا 

منهــم 3 حرفييــن مــن ذوي الهمــم و5 حرفييــن يصنعــون منتجــات صديقــة للبيئــة. 

ممثلو مجموعة انتيزا سان باولو في زيارة شركاء بنك 
اإلسكندرية األكثر تأثيًرا 

التكامــــــــــــــل االجتمــــــاعي

صــورة جماعيــة ألعضــاء بنــك اإلســكندرية و انتيــزا ســان 
باولــو و جمعيــة عمــر ابــن الخطــاب احتفــااًل بمشــروع بجاويت 
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كمــا تــم زيــارة جمعيــة عمــر بــن الخطــاب فــي ســفاجا بمحافظــة البحــر األحمــر، وهــي إحــدى المنظمات غيــر الحكومية 
التــي تســتضيف مشــروع بجاويــت مــن بنــك اإلســكندرية. علــى الهامــش كان هنــاك بــازار صغيــر لمنتجــات بجاويــت 
المصنوعــة مــن قبــل أيــدي حرفيــات مدربــات. وتــم منــح ممثلــو مجموعــة انتيــزا ســان باولــو و أعضــاء بنــك 

اإلســكندرية جوائــز مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للجمعيــة تعبيــرًا عــن شــكر الجمعيــة لدعمهــم. 

زيارة بجاويت، مشروع بنك اإلسكندرية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس

وفــد انتيــزا ســان باولــو و أعضــاء بنــك اإلســكندرية يتلقــون 
جوائــز مــن جمعيــة عمــر ابــن الخطــاب 



يتعلم أطفال الموظفون أهمية
الحفاظ على نظافة النيل، بمناسبة يوم البيئة العالمي

الجمعيــة  مــع  بالتعــاون   #withearth حملــة 
المصريــة لحمايــة الطبيعــة احتفــاال بيــوم األرض 

العالمــي

حمالت التوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي

إعادة تدوير حاويات ماكينات الصراف اآللي
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خــالل شــهر يونيــو، واحتفــاال بيــوم البيئــة العالمــي، أطلــق بنــك اإلســكندرية مجموعــة مــن الحمــالت 
والمبــادرات للتوعيــة بالقضايــا البيئيــة بهــدف رفــع الوعــي بأهميــة االســتدامة البيئيــة بيــن الموظفيــن 

ــة. والعمــالء والمجتمعــات المحلي

ــك اإلســكندرية مــع  ــة العالمــي، تعــاون بن ــوم البيئ احتفــاال بي
جمعيــة »Very Nile« لتنظيــم يــوم للتطــوع بمشــاركة موظفــي 
البنــك وأســرهم لزيــارة جزيــرة القرصايــة والمشــاركة فــي عــدد 
مــن األنشــطة البيئيــة، كجمــع النفايــات من نهــر النيل، وحضور 
ورش عمــل عــن إعــادة التدويــر، وزيــارة محطــات إعــادة التدويــر، 
والتعــرف علــى عمليــات إعــادة التصنيــع وأهميــة التدويــر بوجــه 
عــام. وعلــى هامــش االحتفــال، ولدعــم الشــمول االجتماعــي، 
ــة  ــك االســكندرية للتوعي ــة بن ــم لعــب » خطــوة خضــراء« لعب ت
البيئيــة  تحــت شــعار »خطــوة خضــراء« بمشــاركة أبنــاء العامليــن 
وأبنــاء جزيــرة القرصايــة للتعــرف علــى مجموعــة مــن الحقائــق 

األساســية عــن بصمــة الكربــون والعمــل المناخــي.

حمالت التوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي

موظفو بنك اإلسكندرية يحضرون »يوم التطوع« في جزيرة القرصاية بالتعاون مع مبادرة 
”Very Nile“

اإلداة والتوعيــــــــة البيئيـــــــــــــــــة

موظفــــًا50
وعائلتهم

48
بمشاركة لعبة 

»خطوة خضراء«  

طفاًل

حصالة توزيع                      29
جملعلى شكل

على أطفـــــال جزيرة القرصــــاية

يجتمــع موظفــو البنــك وعائالتهــم فــي يــوم البيئــة 
العالمــي لفعاليــة تطوعيــة فــي جزيــرة القرصايــة

حصالــة الجمــل هــي حصالــة علــى شــكل جمــل رمــزًا لتخزيــن المــاء. الحصالــة 
والصــرف  المــال  وتخزيــن  التوفيــر  علــى  لتشــجيعهم  لألطفــال  هديــة 

المســؤول

أحــد األنشــطة فــي الجزيــرة كانــت 
ترميــم القــوارب وطالئهــا
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نظــم بنــك اإلســكندرية لعبــة »خطــوة خضــراء« بمشــاركة أطفــال مؤسســة خبــز البنيــن ودار الحمــل الصغيــر 
ومؤسســة بناتــي وجمعيــة رعايــة أطفــال الســجينات ومؤسســة أوالدنــا.

قــام بنــك اإلســكندرية بنشــر محتــوى 
شاشــات التوقــف الموجــه نحــو تثقيــف 
البيئيــة.  القضايــا  بشــأن  الموظفيــن 
اإلشــعارات  الرســائل  عــرض  ويتــم 
أجهــزة  شاشــات  علــى  المنبثقــة 
الكمبيوتــر الخاصــة بالموظفيــن لرفــع 
ــة  ــل كيفي ــا، مث وعيهــم ببعــض القضاي
تقليــل اســتهالك الطاقــة مــن خــالل 
صديقــة  بســيطة  ممارســات  تنفيــذ 

العمــل.  أماكــن  فــي  للبيئــة 

لعبة »خطوة خضراء« للتوعية البيئية

حافظة الشاشة المتغيرة للموظفين 

مشاركة 260 طفال من أبناء 
المجتمعات المحلية 

20 طفال من ذوي االحتياجات 
الخاصة 

و

اجتمعــوا أطفــال الموظفيــن مــع أطفــال مجتمــع جزيــرة قرصايــة 
للعــب خطــوة خضــراء، لعبــة البنــك للتوعيــة البيئيــة 
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يتوفــر بجميــع ماكينــات الصــراف اآللــي الخاصــة ببنــك اإلســكندرية شاشــة تعــرض محتوى موجــه )للعمالء 
والموظفيــن( لمراعــاة نهــج )تقليــل االســتخدام وإعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر( فــي كافــة األعمــال التــي 

يقومــون بهــا وذلــك تحــت مظلــة شــعار هــذا العــام )أرض واحــدة فقــط(.  

ــث  ــدة حي ــة جدي ــم اضافــة خاصي ــك اإلســكندرية ت ــي الخاصــة ببن ــات الصــراف االل ــد اســتخدام ماكين  عن
يظهــر علــى الشاشــة قبــل خطــوة طباعــة اإليصــال خيــار »اتخــذ خطــوة خضــراء« لجعــل المســتخدمين 

ــك.  ــة إيصــال، كلمــا أمكــن ذل ــارون عــدم طباع يخت

شاشات ماكينات الصراف اآللي

ماكينات الصراف اآللي نحو االستغناء عن طباعة االيصاالت لتوعية العمالء والموظفين 

ماكينات الصراف اآللي ال تطبع إيصاالت لتوعية العمالء والموظفين 

ــة العالمــي لنصــح العمــالء بعــدم طباعــة  ــم عرضهــا علــى أجهــزة الصــراف اآللــي خــالل يــوم البيئ الرســائل التــي ت
اإليصــاالت 
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خــالل الزيــارات التــي ُأجريــت لقــري »حيــاة كريمــة«، 
فــي إطــار االحتفــال باليــوم العالمــي للبيئــة لعــام 
2022، قــام القائميــن علــى مبــادرة »إبــداع مــن 
مصــر« التــي أطلقهــا بنــك اإلســكندرية بالتنســيق 
العالمــي  الغــذاء  برنامــج  علــى  القائميــن  مــع 
لبــدء مرحلــة جديــدة مــن الــدورات التدريبيــة التــي 
تهــدف إلــى زيــادة الوعــي بمفهــوم االســتدامة، 
وإعــادة  تدويــر  بإعــادة  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
اســتخدام المخلفــات الحيوانيــة والزراعيــة بهــدف 
تقليــل النفايــات الزراعيــة والحــرق والمشــاركة فــي 
الحــرف اليدويــة المنزليــة إلنتــاج أعمــال فنيــة مــن 

النفايــات الزراعيــة. 

منظمــات غيــر حكوميــة 
فــي اثنــا و األقصــر

دورات تدريبية على إعادة تدوير المخلفات الزراعية

التثقيــــــــف والشمـــــــــــول المـــــــــالي

الصغيــرة  الحيــازات  أصحــاب  المزارعــون 
التدريبيــة  الــدورة  خــالل  يركــزون 

تدريبيــة حــول  يتلقــون دورات  المزارعيــن 
إعــادة تدويــر المخلفــات الزراعيــة 
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بمناسبــــــــة يــــــوم الالجـــئ العالمـــــــــي، كان بنك 
ــر  ــام الفرصــة للتعبي اإلســكندرية حريًصــا علــى اغتن
البــالد  لجهــود  وطمأنتهــم  مصــر  فــي  لالجئيــن 
للترحيــب بهــم. فــي يونيــو، نظــم بنــك اإلســكندرية 
فعاليــة فــي خيــوط األمــل، وهــو مركــز يســتضيف 
الالجئيــن مــن مختلــف الجنســيات، وكذلــك يوفــر 
لهــم فــرص العمــل وتدريــب مهنــي للحــرف اليدوية 

والدعــم النفســي والتغذيــة ونشــر الوعــي. 

تكــون النشــاط مــن جلســة العــالج بالفــن التــي 
نفذتهــا »أرت أوف نوشــو« مبــادرة فنيــة للتأثيــر 
االجتماعــي، حيــث أن الالجئــات عبــرن عــن تجاربهــم 
وأفكارهــم الســعيدة مــن خــالل الفــن والرســم. فــي 
غضــون ذلــك، تــم تفعيــل لعبــة حــادي بــادي لعبــة 
بنــك اإلســكندرية للتثقيــف المالــي. Circle K كان 
وشــريك  الطعــام  لتوفيــر  النشــاط  فــي  موجــود 

المشــروبات.

يحتفل بنك اإلسكندرية بيوم الالجئ العالمي مع 
خيـــــــوط األمــــــل

من الالجئـــــــــات

الالجئات من مركز خيوط األمل يعرضن رسوماتهن 

تعبر الرسومات عن أشياء عزيزة على قلوبهن

التكامــــــــل االجتمــــــــاعي



بنهــتم بـكل
إهتماماتك.


