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إخالء مسؤولية
هذه النسخة من نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة هي ملخص لألعمال والعمليات 
المستدامة لدى بنك اإلسكندرية/ مع أهيمة االتنويه 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 
ا للنتائج المستقبلية. فإن األداء السابق ليس ضماًن

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

للمزيد من المعلومات
برجاء زيارة الموقع اإللكتروني لبنك اإلسكندرية على 

شبكة اإلنترنت
اإلتصال بخدمة العمالء على 19033 

CSR@alexbank.com : البريد اإللكتروني
ليلى حسنى

رئيسه مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة

Laila.hosny@alexbank.com

أمينة خليل
رئيسه وحدة تقارير األداء المجتمعي

رئيسه التنمية المالية المستدامة
amina.khalil@alexbank.com

فرح صادق
موظف - وحدة تقارير األداء المجتمعي

farah.sadek@alexbank.com

https://www.alexbank.com/retail/about-us/sustainability.html
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لمحة عامة عن نشرة بنك 
اإلسكندرية لالستدامة

القراء األعزاء،

يســرنا أن نقــدم لكــم العــدد الثالــث مــن نشــرة بنــك اإلســكندرية لالســتدامة. علــى 
ــاء أســاس قــوي  ــة عمــل بنــك اإلســكندرية علــى بن مــدار األشــهر الســتة الماضي
ــط  ــق ثقافــة دائمــة تحي ــة وخل ــة والبيئي ــة االجتماعي ــادة وتوســيع جهــود الرعاي لزي

باالســتدامة.

مــع دخولنــا العــام الجديــد، مــا زلنــا واثقيــن مــن قدرتنــا علــى خلــق قيمــة مشــتركة 
باســتمرارنا فــي إقامــة روابــط ذات معنــى. هــذه الطبعــة مــن نشــرة األخبــار هــي 
األكثــر تنوًعــا لدينــا حتــى اآلن ونعتقــد أن هــذه الطبعــة تعكــس الطبيعــة المتعــددة 
ــي، وتتماشــى مــع  ــة للشــمول المال ــى تقني ــي تتبن ــب للمشــروعات، والت الجوان

األطــر العالميــة للتنميــة المســتدامة واالســتثمار فــي رفاهيــة المصرييــن.

ــن لكونهــم  ــا وشــركائنا وأصحــاب المصلحــة والمتطوعي ــود أن نشــكر موظفين ن
القــوة الدافعــة وراء نجاحاتنــا. فــي عــام 2020، نتطلــع إلــى تيســير الضمــان المالــي 
للمزيــد مــن المصرييــن، ورفــع الوعــي والتصــدي للقضايــا البيئيــة واالجتماعيــة.

بإخالص،
فريق مكتب المسؤولية اإلجتماعية
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ــة. فــي هــذا اإلطــار  ــوج يصــدر ســنويًا إلظهــار اســهامات الســيدات فــي مجــال الحــرف اليدوي ــة كتال ــة هــو بمثاب المصري

تالقــت اهــداف بنــك اإلســكندرية مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة باإلضافــة الــى المجلــس القومــي للمــرأة 

مــن اجــال العمــل علــى ادمــاج 25 ســيدة فــي النســخة الثالثــة مــن الكتالــوج. 

كتالوج المصرية:
ابراز إنجازات سيدات ابداع من مصر

تجتازهــا  التــي  العراقيــل  فــي ظــل  الخطــوة  هــذه  تأتــي 

الســيدات المصريــات إلثبــات جدارتهــن فــي قطــاع الحــرف 

اليدويــة، حيــث يهــدف الكتالــوج الــى اتاحــة الفرصــة لهــن 

ــر مــن الجمهــور. لهــذا  لمشــاركة نجاحاتهــن مــع قطــاع أكب

الســبب يحــرص بنــك اإلســكندرية فــي اطــار مبادرتــه ابــداع 

مــن مصــر والتــي وصــل تأثيرهــا الــى اكثــر مــن 4000 حرفــي 

مــن  للســيدات  الرياديــة  المهــارات  اثقــال  علــى  مصــر، 

المبــادرة الســتدامة النجــاح. 

يكتبــه مجموعــة ســيدات مصريــات  كاتالــوج  هــو  المصريــة 
. المصريــة  للمــرأة 

مي وحميد، شركاء ابداع من مصر.

يمكنكــم تصفــح النســخة االلكترونيــة مــن الكتالــوج علــى 
موقــع المجلــس القومــي للمــرأة.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGiuDVs6jnAhW8RhUIHe_PAtkQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fncw.gov.eg%2Far%2Fecatalog-al-masrya-2%2F&usg=AOvVaw1KE__t9O8q-pYgb73kUNxo
https://ncw.gov.eg/ar/
https://sawirisfoundation.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGiuDVs6jnAhW8RhUIHe_PAtkQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fncw.gov.eg%2Far%2Fecatalog-al-masrya-2%2F&usg=AOvVaw1KE__t9O8q-pYgb73kUNxo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGiuDVs6jnAhW8RhUIHe_PAtkQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fncw.gov.eg%2Far%2Fecatalog-al-masrya-2%2F&usg=AOvVaw1KE__t9O8q-pYgb73kUNxo
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ــث  ــداع مــن مصــر حي ــادرة اب ــة لمب ــة الســجاد هــي احــدى العناصــر الحيوي صناع
تعمــل علــى تحقيــق االســتقرار المالــي والمســاواة بيــن الجنســين فــي أســيوط. 
فــي هــذا الســياق، بنــك اإلســكندرية بالتعــاون مــع مؤسســة ســـــاويـــــرس 
للـتنميــــة اإلجتـمــاعيــــــــة والغرفــة المصريــة للحــرف اليدويــة يســعون للترويــج 

ــج بمحافظــة أســيوط.  ــة ابوتي ــدوي فــي قري ــة الســجاد الي لصناع
حتى االن، تم افتتاح ثالث مراكز تدريب لعقد ورش عمل صناعة السجاد.

الالزمــة  الفنيــة  بالمهــارات  150 ســيدة  بمــد  الواحــد ســيقوم  التدريــب  مركــز 
لصناعــة الســجاد. وعلــى اثــر االنتهــاء مــن المرحلــة االولــي للمشــروع، 5% مــن 
العائــد ســيتم اســتثمارها فــي مركــز التدريــب مــن اجــل 75 ســيدة إضافية ســنويًا 
ــز  ــن بصــورة مســتمرة والمرك ــن الحاليي ــر مهــارات المتدربي ــوازي مــع تطوي بالت

التدريبــي وافتتــاح ورش عمــل جديــدة فــي أبــو تيــج. 

صناعة السجاد في أبو تيج:
بوابة للرخاء االقتصادي

سجادة يدوية في مرحلة التصنيع.

افــراد مجتمــع أبــو تيــج يطــورون حرفــة 
الســجاد اليــدوي.

يطــورون  تيــج  أبــو  مجتمــع  ســيدات 
اليــدوي. الســجاد  حرفــة 

https://sawirisfoundation.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXyO3utajnAhWTrHEKHTU-AhkQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhandicrafts.chamber%2F&usg=AOvVaw2I9EK3NOkPP6AgNY9STKjE
https://sawirisfoundation.org/
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»الخطــاط« هــو مشــروع يهــدف العــادة احيــاء فــن الخــط 

العربــي الــذي يعتبــر احــد أنــواع الفنــون البصريــة والــذي 

يضيــف شــكل جمالــي  وجــذاب للكتابــة العربيــة. وفــي 

ــك اإلســكندرية  ــاون بن ــداع مــن مصــر، يتع ــادرة اب اطــار مب

مــع مؤسســة القلــم التــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى االدب 

الهويــة  الفنيــة وصــون  تعزيــز االعمــال  بغــرض  العربــي، 

المصريــة. ويعكــس هــذا النــوع مــن الفــن التنــوع والتاريــخ 

الحافــل للفنــون واالداب فــي مصــر علــى مــدار القــرون. 

يمتــد المشــروع مــن يوليــو الــى ديســمبر 2019 وســوف 

يســتمر بعدهــا علــى ســتة مراحــل متعاقبــة لتقديــم تدريبات 

الجلــود،  علــى  التخطيــط  مجــال  فــي  20 مشــترك  لعــدد 

فضــاًل عــن 11 ورشــة عمــل فــي حــرف متنوعــة: الخياميــة، 

ــق فــن الخــط. والغــرض مــن هــذه  الخــط الكوفــي، وتطبي

الــورش التدريبيــة هــو توفيــر مجــال أوســع لفهــم جميــع 

ــادئ  ــى مب ــة بفــن الخــط، باإلضافــة ال الجوانــب ذات الصل

إدارة وريــادة االعمــال. 

إعادة احياء فن الخط العربي في مصر

المحافظــة علــى التــراث المصــري العريــق مــن خــالل الكلمــة 
المكتوبــة.

إحياء حرفة الخط العربي.

ورشة عمل لحرفة الخط العربي.

حظيــت »القلــم« بفضــل انضمامهــا لمبــادرة »إبــداع 
مــن مصــر - بنك األســكندرية« بفــرص ثمينة لعرض 
أعمالهــا الفنيــة المبنيــة علــى الفــن اإلســالمي ضمن 
المعــارض الحرفيــة والتراثيــة التــي ينظمهــا أو يراعهــا 
البنــك، فضــاًل عــن دعمهــا إلخــراج أجيــال جديــدة مــن 
الفــن  فــي  المتخصصيــن  والمصمميــن  الفنانيــن 
اإلســالمي عبــر برنامــج »الخطــاط المنفــذ« والــذي 
يركــز علــى بنــاء قــدرات الفنانيــن الشــباب، وتدريبهــم 
اإلســالمية  والزخرفــة  العربــي  الخــط  تطويــع  علــى 
بشــكل صحيــح مــدروس علــى الخامــات المختلفــة 

بتصميمــات معاصــرة ومبتكــرة.

م. محمــد وهــدان - مديــر مدرســة القلــم لفــن الخــط 
العربــي والزخرفــة.

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Al-Qalam-Foundation-1615402738721078/
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التقاء الثقافة والترفيه.

اإلســكندرية  بنــك  شــارك  التوالــي  علــى  الثانيــة  للســنة 
فــي المعــرض الدولــي ارتيجيانــو ان فييــرا والمقــام فــي 
ميالنــو، إيطاليــا وذلــك فــي الفتــرة مــن 30 نوفمبــر وحتــى 
8 ديســمبر. ويعتبــر هــذا المعــرض مــن اهــم المعــارض 
العالميــة المتخصصــة للمنتجــات اليدويــة والحرفيــة. وقــد 
اســتقبل المعــرض هــذا العــام مــا يقــارب 1.3 مليــون زائــرًا 
ــة.  ــر مــن 100 دول ــن مــن اكث ــى ابداعــات فناني لالطــالع عل

بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي، الغرفــة اإليطاليــة 
فنــان   50 اختيــار  تــم  الصــادرات،  تنميــة  وهيئــة  للتجــارة 
الجنــاح  خــالل  مــن  المعــرض  فــي  للمشــاركة  مصــري 
المصــري والمقــام علــى مســاحة 500 متــر. وقــد حقــق 
المشــاركين المصرييــن مبيعــات بقســمة 98.465 يــورو أي 

مــا يســاوي 1.7 مليــون جنيهــًا مصريــًا. 

وتــم افتتــاح الجنــاح المصــري فــي يــوم 30 نوفمبــر وذلــك 
بحضــور كل مــن الســفير المصــري لــدى إيطاليــا هشــام 
بــدر، القنصــل إيهــاب أبــو ســريع، القنصــل العــام لمصــر 
فــي ميالنــو، والســيد أنطونيــو انتيجلييتــا، رئيــس شــركة 
ارتيجيانــو ان فييــرا، والســيدة بــاوال انجيليتــي، رئيــس وحــدة 
ــو. تــم الحــرص  ــزا ســان باول الفــروع التابعــة لمجموعــة انتي
علــى تقديــم الدعــم والتدريــب للفنانييــن المصرييــن فيمــا 

ــاح، تســويق وعــرض المنتجــات.  ــم الجن يخــص تصمي

ــن  ــن المصريي ويعكــس الدعــم المســتمر لمشــاركة الفناني
فــي هــذا المعــرض مــن قبــل بنــك اإلســكندرية، التزامــه 
اإلمكانــات  امــام  دوليــًا  جديــدة  تســويقية  افــاق  بفتــح 
نمــو  بدعــم  التزامــه  الــى  باإلضافــة  الوطنيــة  اإلبداعيــة 

الوطنــي.  واالقتصــاد  الوطنيــة  الصناعــات 

مصر ضيف شرف ارتيجيانو ان فييرا 2019

أنــا حابــب أقــدم كل الشــكر والتقديــر لبنــك االســكندرية 
علــى دعمنــا وتوفيــر كل ســبل الراحــة لنــا كعارضيــن 
ــة فــي  ــن لمصــر فــى مجــال الصناعــات اليدوي وممثلي
معــرض ارتيجيانــو ان فييــرا مــن تنظيــم ودعــم واهتمــام 

ودعايــة شــكرا جزيــال.
رجب حسان، شركة الباستر ماچيك.

)مــن اليميــن الــي اليســار( تامــر الســيد صاحــب شــركة بيراميــدز 
ســتون، معالــي القنصــل العــام بميــالن ايهــاب ابــو ســريع, 
معالــي الســفير المصــري بايطاليــا هشــام بــدر, وحيــد علــي 

ومحمــد عــارف مــن الغرفــة التجاريــة المصريــة.

https://artigianoinfiera.it/en/
https://www.cci-egypt.org/
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
https://expolink.org/
https://www.cci-egypt.org/
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كريسماس بازار للجميع.

حرصــًا مــن بنــك اإلســكندرية علــى جعــل مبادرتــه الرائــدة ابــداع مــن مصــر ملبيــة لهــدف الشــمول لجميــع الفنانيــن 
المصرييــن ولتعزيــز الفــرص امــام أصحــاب الحــرف اليدويــة مــن ذوي اإلعاقــة، قــام بنــك اإلســكندرية بالتعــاون مــع 
مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة بتنظيــم النســخة الثانيــة مــن بــازار قصتنــا فــي حرفتنــا للعــام الثانــي علــى التوالــي 
ــا هــو ادمــاج  ــا فــي حرفتن ــازار. والهــدف مــن قصتن ــي مــن الب ــك اســتكماًل لنجــاح النســخة االول فــي ديســمبر 2019 وذل
ــادًا علــى التعامــل  ــر اعتي األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع الحــرف اليدويــة وجعــل ســوق العمــل والجمهــور العــام اكث

معهــم وتشــجيعهم. 

فــي نســخته الثانيــة لهــذا العــام، اســتقبل البــازار 40 عارضــًا ممثلميــن لمحافظــات متنوعــة: قنــا، أســيوط، ســوهاج 
واســوان وذلــك تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي ومبــادرة ابــداع مــن مصــر. 

قصتنا في حرفتنا:
احتفال شامل بالكريسماس

أنــا مبســوط جــدًا إن فــي اهتمــام بــذوي اإلعاقــة وإن فــي قصتنــا فــي حرفتنــا كنــت قــادر أعــرض مواهبــي وصــوري. 
التشــجيع ده دفعنــي انــي أكمــل رســم وأشــعر إن مــا أقــوم بــه لــه هــدف و قيمــة . وأناأرغــب فــي تقديــم نفــس الدعــم 

والتوجيــه الــذي تلقيتــه الــي مــن يحتاجــه.
كريستيان أنانيان »كيكو«، فنان.

https://sawirisfoundation.org/
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
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يــــــــوم في مـصــــر:
االحتفاء بالتراث والمبدعين المصريين 

زوار المعرض يستمتعون بمنتجات مصرية متنوعة.

تــراث يــوم فــي مصــر هــو حــدث ســنوي يهــدف لعــرض اعمــال الفنانيــن المصرييــن التــي تحافــظ علــى التــراث المصــري 
مــن خــالل أعمالهــم الفنيــة. تــم عقــد البــازار بالتعــاون مــع جلوبــال ســتارز فــي الســابع مــن ديســمبر بحديقــة المريالنــد، 

مصــر الجديــدة. 

ــر جــاءوا لمشــاهدة إبداعــات 250 عارضــًا مــن خلفيــات مختلفــة: شــركات ناشــئة  ــازار هــذا العــام 3000 زائ وقــد اســتقبل الب
ومنظمــات غيــر حكوميــة وفنانيــن مســتقلين. قــام بنــك اإلســكندرية بتخصيــص مســاحة 300 متــر مربــع ل65 عارضــَا مــن 
مبــادرة ابــداع مــن مصــر. ويهــدف البــازار بتزويــد العارضيــن بفرصــة أكبــر للتســويق والبيــع. وتوازيــًا مــع جهودنــا نحــو التحــول 
الرقمــي، تــم توفيــر ماكينــة صــراف الــي بمــكان الفعاليــة، فضــاًل عــن توافــر عــدد مــن ماكينــات نقــاط البيــع عنــد مجموعــة 

مــن العارضيــن لتســهيل وتســريع عمليــات البيــع. 

وعلــى مــدار العــام المقبــل، يتطلــع بنــك اإلســكندرية لتوســيع مظلــة الدعــم ألصحــاب الحــرف اليدويــة المصريــة مــن خــالل 
عــدد من المبــادرات. 

https://www.facebook.com/events/merryland-park/يوم-في-مصر/501489630402725/
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ديـــــــارنـــــــــــــا:
معرض لكل المصريين

زوار المعرض يستمتعون بديكورات مصرية  للمنزل.

معروضات سجاد يدوي. 

التضـــامــــــن  وزارة  مــع  بالـــــتـعـــــاون 
ــك اإلســكندرية  ــي شــارك بن االجتماع
فــي مـــعــــرض ديــارنـــــــا كـشـــريــــــك 
اســتراتيجي للعــام الثانــي علــى التوالــي 
مــن خــالل مبــادرة ابــداع مــن مصــر. 
أكثــر  العــام  هــذا  المعــرض  ويضــم 
مــن 400 عــارض مــن مختلــف انحــاء 
هــذا  المعــرض  ويحتفــل  الجمهوريــة 
كضيــف  الفيــوم  بمحافظــة  العــام 
شــرف تقديــرًا إلســهاماتها فــي مجــال 

اليدويــة.  الحــرف 

فــي  العــام  هــذا  المعــرض  ويقــام 
 15 حتــى  ديســمبر   24 مــن  الفتــرة 
ينايــر بقاعــة المشــروعات الصغيــرة، 
فــي  الصغــر  ومتناهيــة  المتوســطة 
ارض المعــارض. ويتطلــع المعــرض 
الــى الدفــع بقطــاع الحــرف اليدويــة 
فــي مصــر من خــالل تنظيــم المعرض 

ســنوي.  بشــكل 

وحرصــًا علــى جعــل المعــرض عاكســًا للتنــوع فــي قطــاع الحــرف اليدويــة، فقــد 
احتفــل المعــرض بمهــارات الفنانيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة تشــجيعًا 

ــدة. ــة الفري ــاج المنتجــات الفني ــرًا لتحديهــم لألمــر الواقــع وإنت لهــم وتقدي

فــي هــذا الصــدد، يعمــل مكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة 
علــى جعــل خدماتــه عبــر فروعــه المنتشــرة فــي ارجــاء الجمهوريــة ســهل الوصــول 

اليهــا مــن قبــل جميــع االفــراد، امــاُل فــي تحقيــق مجتمــع شــامل. 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/Diarna59/
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بنك اإلســكندرية ومؤسســة ســتار كير مصر يدعمون 
انشــاء مدرســة تواصل المجتمعية الجديدة

طلبة مدرسة تواصل خالل عرض اكروباتي.

لقــد اتخــذت »تواصــل« المبــادرة إلتاحــة الفرصــة لألطفــال، وخاصــة الطــالب المتســربين للنجــاة مــن مســتقبل مظلــم إذا تركــوا دون اإلرشــاد 
الكافــي. نحــن فخــورون بتعاوننــا مــع بنــك اإلســكندرية لالهتمــام بتعليــم األطفــال المهمشــين وتوفيــر الرعايــة الصحيــة والمــأوى لهــم. 
ويعتبــر القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة هــي القــوة الدافعــة وراء التنميــة الشــاملة، وهــي األســاس القــوي الزدهــار المجتمعــات 

واالقتصاديــات. يســمينا أبــو يوســف؛ مؤســس جمعيــة تواصــل لتنميــة اســطبل عنتــر.
ياسمينة أبو يوسف، مؤسسة تواصل لتطوير اسطبل عنتر

فــي ســبتمبر 2019 مضــى بنــك اإلســكندرية قدمــًا فــي توقيــع شــراكة لمــدة عاميــن مــع مؤسســة ســتار كيــر مصــر 
التــي تهتــم بتنميــة الطفــل بواســطة األنشــطة التعليميــة والصحيــة مــن اجــل انشــاء مدرســة  جمعيــة تواصــل الجديــدة 
لتنميــة اســطبل عنتــر، والتــي تعمــل جمعيــة تواصــل منــذ 2008 علــى تطويرهــا وتنميــة مهــارات األطفــال هنــاك مــن 

خــالل التعليــم.

متطوعي بنك االسكندرية وطالب تواصل.

مــن المخطــط ان تســتوعب المدرســة الجديــدة 500 طالــب مــن المنطقــة والذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن مــن 8 الــى 16 عامــًا 
وتوفيــر الخدمــات التعليميــة المعتمــدة مــن الحكومــة والصحيــة لهــم.

وتعمــل المدرســة علــى تمكيــن الطــالب مــن الحصــول علــى تجربــة فريــدة فــي قطاعــات التعليــم والتدريــب المهنــي 
والفنــون المســرحية. كمــا يتــم عقــد فحوصــات طبيــة دوريــًا بشــكل اســبوعي وإمكانيــة الدعــم النقــدي للعمليــات لصالــح 

الطــالب وافــراد المجتمــع هنــاك. 
ــًا وســوف  ــدور األول مــن المدرســة بقيمــة 500,000 جنيهــًا مصري ــل مســاهمة بنــك اإلســكندرية فــي دعــم انشــاء ال وتتمث
ــة  ــل مكتــب المســئولية االجتماعي ــة مــن قب ــى الحــرف اليدوي ــة عل ــى ورش عمــل تدريبي يتمكــن الطــالب مــن الحصــول عل
والتنميــة المســتدامة للبنــك تحــت رعايــة مبــادرة ابــداع مــن مصــر. وتتمحــور ورش العمــل حــول الكروشــيه، التطريــز، الحياكــة، 
النجــارة، الخياميــة، وتصميــم الجلــود. وبدورهــا ســتقوم مؤسســة ســتار كيــر مصــر بدعــم جانــب التدريــب المهنــي للمشــروع. 
اجمــااًل، يســعى المشــروع الــى الحفــاظ التــراث المصــري مــن خــالل تزويــد الطــالب بالمهــارات الالزمــة لتأميــن فــرص 

وظيفيــة لهــم فــي قطــاع الحــرف اليدويــة. 

بنات مدرسة تواصل يطورون مهاراتهم في حرفة التطريز.

https://www.natco-sae.com/starcare.php
https://www.facebook.com/Tawasol-Egypt-868449386597895/
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برنامج المعلمين االبطال:
تمكين المعلمين المصريين 

فــي اطــار كــون التعليــم ركيزة أساســية 
مــن  المســتقبلية  األجيــال  لتمكيــن 
التنميــة  تحقيــق  فــي  االســهام 
المســتدامة، يتعاون بنك اإلســكندرية 
مــع مؤسســة علمنــي منــذ 2016 نحــو 
االبتدائــي  التعليــم  ظــروف  تحســين 
الحكومــي مــن خــالل تمكيــن الطــالب 
علــى  ســواء.  حــد  علــى  والمعلميــن 
هــذا األســاس، قــام بنــك اإلســكندرية 
مؤسســة  مــع  الشــراكة  بتجديــد 
علمنــي للعمــل ســويًا علــى برنامــج 
المعلميــن االبطــال. يهــدف البرنامــج 
المعلميــن مــن خــالل  لبنــاء قــدرات 
علــى  تعمــل  تدريبيــة شــاملة  برامــج 
وقدراتهــم  المهنــي  التطــور  تعزيــز 
للتعامــل مــع التحديــات التــي تقابلهــم 
أســاليب  واســتخدام  المــدارس  فــي 
التعليميــة  الدوائــر  مثــل  متطــورة  
الــى  باإلضافــة  النواظــر  وتدريــب 
المعرفــة  لتبــادل  بمنصــة  تزويدهــم 

الناجحــة.  التجــارب  ومشــاركة 

بتمكيــن  اإلســكندرية  بنــك  يلتــزم 
ــر مســتقبل  المعلميــن مــن اجــل تغيي
علــى  والتركيــز  مصــر  فــي  التعليــم 
مبادراتــه  نطــاق  فــي  الشــباب 

 . عيــة الجتما ا

لقــد اســتهدف البرنامج فــي 2019 عدد 
الحكوميــة  المــدارس  فــي  65 معلــم 
وعلــى مــدار الســنوات المقبلــة مــن 
المخطــط ان يســتفيد عــدد 150 معلــم 
مختلفــة  محافظــات  فــي  ســنويَا 
متضمنــة: القاهــرة، الفيــوم، األقصر، 

ســوهاج وبنــي ســويف. 

علمني هي مؤسسة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

مدير مؤسسة علمني ياسمين هالل.

حوار في مؤسسة علمني لدعم تطوير تعليم األطفال.

https://www.facebook.com/EducateMeEgypt/
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طاقة شمسية لمجتمع مستديم.

رفع الوعي لدى السيدات عن فقر الدم المنجلي.

فريق إعادة إحياء واحة سيوة.

الـــــطريــــــــق: 
تمهيد الطريق لبيئة أفضل في سيوة

تنميــة المجتمــع هــي عنصــر أساســي الســتراتيجية مكتــب 
المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، فــي هــذا 
مؤسســة  مــع  شــراكة  اإلســكندرية  بنــك  عقــد  اإلطــار، 
ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة، ومؤسســة شــروق مصــر 
وشــركة االهــرام للمشــروبات للعمــل علــى مشــروع للتنميــة 
والــذي  »الطريــق«  عنــوان  تحــت  ســيوة  فــي  المتكاملــة 
ســيكون نــواة لخلــق بيئــة افضــل الفــراد المجتمــع هنــاك.  

ويهــدف مشــروع الطريــق لتنميــة مجتمــع واحــة ســيوة 
مــن خــالل تدخــالت متنوعــة تشــمل: الحفــاظ علــى البيئــة، 
ــر فــرص عمــل  ــراد، وتوفي تحســين مســتوى معيشــة االف
بغــرض تقليــل الفقــر. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل توفيــر 14 
برنامــج تدريبــي يشــمل: الكليــم، الخياطــة، صناعــة المربــى 
المستشــفيات  تزويــد  ذلــك،  الــى  باإلضافــة  والزبــادي. 
بالوســائل الالزمــة للكشــف عــن وعــالج االنيميــا. فــي هــذا 
الصــدد، ســوف تســتفيد عــدد 8,376 اســرة مــن المشــروع 
االمــراض  مــن  الوقايــة  عــن  التوعيــة  زيــادة  خــالل  مــن 
ــر مــن 23,000 فــرد.  ــاة اكث ــى حي ــر عل ــى التأثي باإلضافــة ال

PANTONE 3125
CMYK 84 / 0 / 16 / 0
RGB 0 / 170 / 195
HTML 00AAC3

PANTONE Metallic 8644
CMYK 35 / 35 / 92 / 0
RGB 202 178 45
HTML CAB22D

ومنــذ انطــالق المشــروع قــد اســتفادت 8 ســيدات مــن تدريبــات عــن التمريــض باإلضافــة الــى عــدد 12 جلســات توعويــة  
ــغ و2296  ــا وقــد شــمل ذلــك 1979 بال ــة عــن االنيمي ــة للتوعي ــارات منزلي ــم اجــراء زي ــا لـــ 296 شــخص، كمــا ت حــول االنيمي
ــاه شــرب  ــل مي ــاه وضمــان توصي ــى االدراة المســتدامة للمي ــدد 19 رجــل عل ــب ع ــم تدري ــك، ت ــى ذل ــة ال ــل. باإلضاف طف
امنــة للمجتمعــات المحيطــة. وتــم تدريــب 15 رجــل ايضــًا علــى تركيــب وصيانــة وحــدات الطاقــة الشمســية تعزيــزًا لوســائل 

الطاقــة المســتدامة. 

https://sawirisfoundation.org/
https://www.facebook.com/shoroukmisr/
https://sawirisfoundation.org/
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حـلـــمنـــــــا واحـــــــد :
تمكين مجتمعات جامعي القمامة

»حلمنــا واحــد« هــو احــد مشــاريع التنميــة المجتمعيــة التــي 
لمجتمعــات  المعيشــية  األوضــاع  تحســين  الــى  تهــدف 
جامعــي  وإعــادة تدويــر القمامــة فــي منشــية ناصــر وطــرة. 
للتنميــة  ســاويرس  مؤسســة  مــع  التعــاون  خــالل  ومــن 
كيــر مصــر  وســتار  شــروق مصــر  االجتماعيــة، مؤسســة 
ســيقوم البنــك بدعــم جمعيــة حمايــة البيئــة مــن اجــل تحقيق 
ــط مــن خــالل وســائل مســتدامة.   ــة المجتمــع المحي رفاهي

ــى المســتهدفين بصــورة  ولضمــان ان تصــل االســتفادة ال
فعالــة، ســيتم تقديــم الدعــم العضــاء جمعيــة حمايــة البيئــة 
علــى مــدار ســنتين، مــع التركيز على محــاور التعليم، الصحة، 
ــاء القــدرات. مــن المخطــط، ان يســتفيد عــدد  ومشــاريع بن
35,000 الــف شــخصًا مــن أنشــطة متنوعــة مثــل: الكشــف 
المبكــر وعــالج فيــروس ســي ومــرض الســكري، العنايــة 
بحديثــي الــوالدة، عــالج اإلدمــان، االنيميــا، باإلضافــة الــى 

برامــج تعليميــة للكبــار. 

حتــى االن، تــم انشــاء ســتة فصــول شــملت مراحــل ريــاض 
األطفــال وماقبلهــا الســتقبال عــدد 200 طفــاًل. كمــا تــم 
توفيــر فصــول محــو اميــة للكبــار كذلــك لتزويدهــم بالمــوارد 
المعيشــي.  بالمســتوى  الالزمــة لتمكينهــم مــن االرتقــاء 
 3000 عــدد  خضــع  الصحيــة،  باالنشــطة  يتعلــق  وفيمــا 
ــر عــدد مــن  ــم توفي ــن ت ــة فــي حي شــخص لفحوصــات طبي

االدويــة ل1000 فــرد. 

فريق جمعية حماية البيئة يعمل للوصول إلي حلم واحد.

حلم واحد هي مبادرة للمصريين من كل األعمار.

فصول محو أمية للكبار.
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https://sawirisfoundation.org/
https://www.natco-sae.com/starcare.php
https://www.facebook.com/shoroukmisr/
https://sawirisfoundation.org/
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مقابلــة الســير مجــدي يعقــوب لالحتفــاء بالشــراكة 

مــع مؤسســة مجــدي يعقــوب للقلــب

ركيــزة  الصحــي يشــكل  القطــاع  بــان  ايماننــا  اتســاقا مــع 
بنــك  قــام  المســتدامة،  االجتماعيــة  للتنميــة  أساســية 
مــع  ســنوات  لثــالث  تمتــد  شــراكة  بتوقيــع  اإلســكندرية 
مؤسســة مجــدي يعقــوب للقلــب. تعتبــر مؤسســة مجــدي 
فــي  الفعالــة  المؤسســات  أكثــر  مــن  للقلــب  يعقــوب 
تخصــص االمــراض القلبيــة، حيــث قدمت يــد العون ألالف 
مــن المصرييــن الغيــر قادريــن علــى مــدار 10 ســنوات مــن 
دون مقابــل مــادي، وتحديــدًا فــي مدينــة اســوان التي تشــهد 
تركــز انشــطتهم خدمــة لجميــع أهالــي الصعيــد. ويدعــم بنــك 
اإلســكندرية انشــاء غرفــة رســم القلــب تســع الســتقبال 

12,000 مريضــًا فــي مركــز اســوان الجديــد للقلــب.  
فــي هــذا االطــار، في األول من أكتوبــر قام الرئيس التنفيذي 
والعضــو المنتــدب لبنــك اإلســكندرية مــع ليلــى حســني، 
رئيــس مكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة  
والعالقــات  التســويق  مكتــب  رئيــس  حســوبة،  ونرميــن 
العامــة بزيــارة مركــز اســوان للقلــب ومقابلــة الســير مجــدي 
ــرة  ــر عــن إنجــازات وخطــط المركــز للفت يعقــوب للتعــرف اكث
المقبلــة. ومــن المخطــط لمركــز اســوان الجديــد للقلــب فــي 

القاهــرة ان يســع لعــدد 80,000 الــف مريــض. 

السير مجدي يعقوب يشرح لفريق عمل بنك االسكندرية نموذج ثالثي األبعاد للدورة الدموية الشريانية.

زوار مركــز مجــدي يعقــوب للقلــب فــي محاضــرة عــن خدمــات 
الطبيــة. المركــز 

مركز القلب بأسوان لمؤسسة مجدي يعقوب.

https://egyptindependent.com/grace-period-for-constructing-magdi-yacoub-center-extended-to-10-years/
https://myf-egypt.org/how-to-donate/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=Jan20&utm_content=Branded&gclid=EAIaIQobChMIgsO-t5Go5wIVAbTtCh1lTQvvEAAYASAAEgJT7PD_BwE
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بنك االسكندرية يتبرع بأجهزة جديدة للمستشفى.

كنيسة سانت تريزا في شبرا.

دعم مستشفى سان تريزا الخيرية بشبرا

ســاهم بنــك االســكندرية فــي مبــادرة الســفارة االيطاليــة 
لصالــح  االيطالــي  الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  مصــر  فــي 
دعــم مستشــفى كنيســة ســان تريــزا الخيــري بشــبرا، حيــث 
حصــول  تضمــن  بالمجــان  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات 
الفئــات المهمشــة علــى الخدمــات الطبية الضرورية. واتســاقًا 
المســئولية االجتماعيــة والتنميــة  مــع اســتراتيجية مكتــب 
المســتدامة للنهــوض بالخدمــات الصحيــة فــي مصــر، كانــت 
مســاهمة بنــك اإلســكندرية تقــدر بقيمــة 300,000 لصالــح 
المستشــفى  لوحــدات  جديــدة  ومســتلزمات  أجهــزة  شــراء 
والعيــادات الخارجيــة. ويتضمــن ذلــك األقســام االتيــة: غــرف 
العمليــات، جهــاز تنظيــر الجهــاز الهضمــي العلــوي والســفلي، 
أدوات تخديــر، تطويــر قســم فحــص االســنان، باإلضافــة الــى 

ــب.  ــة ورســم القل ــزة لالشــعة الفــوق صوتي أجه
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وتخــدم المستشــفى 12,000 مريضــًا بشــكل شــهري واكثــر مــن 200,000 شــخص ســنويًا وهــو مــا دفعنــا لدعمهــا لتســهيلها 
مهمــة اتاحــة الخدمــات الصحيــة للغيــر قادرين. 

http://english.ahram.org.eg/UI/Front/MultimediaInner.aspx?NewsContentID=90963&newsportalname=Multimedia
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إطــالق التمويــل المتناهــي الصغــر األول للحــرف اليدويــة: 
ابــداع مــن مصــر 

ابــداع مــن مصــر هــي مبادرة االســتدامة الرائدة من بنك اإلســكندرية 

للحفــاظ علــى التــراث المصــري. وتعــد ابــداع مــن مصــر عبــارة منصــة 

تهــدف إلــى خلــق قيمــة مشــتركة وتمكيــن منتجــي الحــرف اليدويــة 

وكذلــك  الشــباب  مــن  خاصــة  المنتجــات  ومصممــي  التقليديــة 

الســيدات. المبــادرة تقــدم لهــم الدعــم فــي تطويــر أعمالهــم، بجانــب 

تقديــم الدعــم لهــم للوصــول ألفضــل األســواق.

امتــداًدا ألنشــطة الشــمول المالــي لــدى بنــك االســكندرية، قــام 

االخيــر بتصميــم تمويــل متناهــي الصغــر لهــؤالء الحرفييــن مــن 

أجــل زيــادة تمكينهــم اقتصاديــًا ودمجهــم المالــي. ويحتــوي هــذا 

التمويــل الجديــد علــى حزمــة مــن الخدمــات الماليــة والغيــر ماليــة 

لضمــان تقديــم اطــار شــامل مــن الدعــم لهــؤالء الحرفييــن. 

والشــق المالــي يتضمــن قــرض متناهــي الصغــر، حســاب توفيــر، 

محفظــة وبطاقــة خصــم. ويســتهدف التمويــل الفئــات المهمشــة 

ــى 65 فــي  ــال( مــن ســن 21 ال ــن )ســيدات ورج ــًا مــن الحرفيي مالي

ــى مســاعدة  ــل ال ــداع مــن مصــر. ويهــدف التموي ــادرة اب اطــار مب

الحرفييــن علــى شــراء المــواد الخــام، األدوات واألجهــزة الالزمــة 

ــر مصــدر دخــل ثابــت. هــذا باإلضافــة  للنشــاط بمــا يضمــن توفي

ــام  ــي ق ــل والت ــرة مــع التموي ــى الخدمــات االستشــارية المتواف ال

بنــك اإلســكندرية فــي ضوئهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات 

المتخصصــة فــي تقديــم الخدمــات لشــركاء مبــادرة ابــداع مــن 

مصــر. مــن بيــن هــذه الخدمــات الغيــر ماليــة: استشــارات قانونيــة 

المعهــد  مــن  االعمــال  إدارة  علــى  تدريــب  كلينــك،  ليجــل  مــن 

المصرفــي المصــري، خدمــات تســويقية رقميــة مــن قبــل ادكــس 

سولوشــين، كمــا يوجــد فــرص للبيــع المباشــر مــن خــالل بيزنــس 

ــرز ومحــالت ان ج.  بوم

والــى اليــوم، لقــد عملــت ابــداع مــن مصر مــع 5,000 حرفــي وحرفية  

ــدد مــن المحافظــات،  ــى مســتوى ع 90% منهــم مــن الســيدات عل

ــه.  ــون جني ــات بقيمــة 23 ملي ــق مبيع ــادرة فــي تحقي ونجحــت المب

والتنميــة  االجتماعيــة  المســئولية  مكتــب  الســتراتيجية  ووفقــًا 

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا من خالل البريد االلكتروني على ebda3menmasr@alexbank.com اواالتصال على 19033. 

حرفييــن ابــداع مــن مصــر يعملــون علــى تمثيــل تــراث مصــر مــن 
خــالل الفــن.

بداية تمثال.

ــداع مــن مصــر متوفــر فــي  ــداع مــن مصــر لقــرض اب منشــور اب
ــك االســكندرية. ــروع بن ف

ــن مــن خــالل الوســائل المتعــددة التــس تســمح لهــم بتوســيع نشــاطهم.  ــن المصريي ــًا بدعــم الحرفيي ــك ملتزم المســتدامة ســيظل البن

https://www.ebi.gov.eg/
https://www.facebook.com/LegalClinic.Eg/
https://edex.co/
https://www.ebi.gov.eg/
https://businessboomers.net/
https://edex.co/
https://www.facebook.com/abngworld/
https://businessboomers.net/
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المرحلة الثانية من تطبيق حادي بادي 

نظــرًا ألهمية التثقيــف المالي كخطوة 
أساســية للشــمول المالــي وبالتــوازي 
مــع خطــط البنــك المركــزي المصــري 
لتعزيــز الشــمول المالــي من خالل عدد 
ــك اإلســكندرية  مــن المحــاور، قــام بن
بتصميــم لعبــة تثقيــف مالــي » حــادي 
ســن  مــن  لألطفــال  موجهــة  بــادي« 
7-10 فــي أوائــل 2019، لنشــر مبــادئ 
االدخــار  الدفــع،  الرئيســية:  الماليــة 
والتبــرع، وذلــك اتســاقًا مــع اهــداف 
المســئولية  مكتــب  اســتراتيجية 
المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة 

 .2021-2018

واســتكمااًل لنجــاح المرحلــة االولــي مــن حــادي بــادي، تعــاون بنــك اإلســكندرية مــع وزارة التربيــة والتعليــم الطــالق المرحلــة 
الثانيــة مــن اللعبــة خــالل أكتوبــر 2019، وتزامــن ذلــك مــع يــوم االدخــار العالمــي. تــم تقديــم اللعبــة فــي خمــس محافظــات 
ــى مســتوى 20  ــب عل ــة، الســويس واالســماعلية بمــا يعــادل 8000 طال ــا: اإلســكندرية، بورســعيد، الغربي بمنطقــة الدلت

مدرســة. 

وتمتــع األطفــال المشــاركون فــي اللعبــة بتلويــن حصــاالت مصنوعــة مــن الفخــار بيــد حرفييــن مصرييــن مــن جمعيــة يدويــة، 
كوســيلة لالســتمتاع والتعــرف علــى الحــرف التراثيــة المصريــة وتنميــة مهــارات الشــباب المصريين.

يمكنكم التعرف اكثر على المرحلة الثانية من حادي بادي من خالل مشاهدة الفيديو الخاص بها من هنا: 

أول لعبة شمول مالي لبنك االسكندرية.

تعليم االطفال كيفية االدخار، الصرف، والتبرع.

فــي  أساســي  ركــن  المالــي  الشــمول 
الســيدات. مــن  صاعــد  جيــل  تمكيــن 

طالبة تستلم هدية من يدوية.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnv66tqjnAhU6TRUIHYimA1oQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cbe.org.eg%2Fen%2Fpages%2Fdefault.aspx&usg=AOvVaw2Yua9K-eSHzDaiBtx7qTva
http://www.moe.gov.eg/
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التنميــة فــي ظــل الرقمنــة: اطــالق المرحلــة األولــى 
ــة مــن مجموعــات االدخــار الوطنيــة االلكتروني

فــي ســبيل تعزيــز الشــمول المالــي للســيدات فــي مصــر 
اطــالق  تــم  المصــري،  المركــزي  البنــك  قيــادة  وتحــت 
المرحلــة األولــى مــن مشــروع مجموعــات االدخــار الوطنيــة 
المجلــس  اإلســكندرية،  بنــك  بيــن  بالتعــاون  االلكترونيــة 
القومــي للمــرأة، مؤسســة كيــر مصــر، وفودافــون مصــر 

فــي يوليــو 2019. 

وعلــى خطــى نمــوذج كيــر الدولــي لمجموعــات االدخــار، تــم 
تصميــم هــذا المشــروع كوســيلة للقضــاء علــى الفقــر مــن 
خــالل دعــم أنشــطة االدخــار والتســليف المولــدة للدخــل. 
وتعتبــر مجموعــات االدخــار منصــة للوصــول الــى الخدمــات 
ــاءًا علــى النظــام التقليــدي لالدخــار  الماليــة والغيــر ماليــة بن
المتعــارف عليــه باســم الجمعيــة فــي مصــر. وتســتطيع 
الســيدات مــن خــالل االجتماعــات األســبوعية الحصــول على 
مصــدر إضافــي مــن األمــوال لصالــح اســرهن او اعمالهــن 
حيــث ان الســيدات فــي هــذه المناطــق يعانــون مــن قلــة 

ــة.  ــى الخدمــات المالي الفــرص للحصــول عل

وبنــاءًا علــى العمليــات النقديــة التــي ســتتم فــي المرحلــة 
األولــى، مــن المخطــط ان يقــوم بنــك اإلســكندرية ان يتخــذ 
ــات التــي تمــت مــن خــالل فودافــون كاش ان  هــذه العملي
ــي يســمح لهــؤالء الســيدات  ــد ائتمان يتخذهــا البنــك كرصي
الحصــول علــى قــرض متناهــي الصغــر فــي المرحلــة الثانيــة 
مــن المشــروع. كمــا يتضمــن المشــروع تقديــم تدريبــات 
عــن التوعيــة الماليــة، ريــادة االعمالـــ، والمهــارات االجتماعيــة 
وذلــك بالتــوازي مــع ادمــاج الذكــور مــن الكبــار والصغــار 

لضمــان النجــاح الكامــل للمشــروع. 

ويســتهدف المشــروع ترســيخ جهــود مكتــب المســئولية 
االقتصــادي  للتمكيــن  المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة 
واالجتماعــي لعــدد 10,000 ســيدة علــى مــدار عاميــن ابتــداءًا 
مــن محافظــات بنــي ســويف واســيوط. ويعد هذا المشــروع 
المشــروع  لهــذا  الرقمــي  التنفيــذ  نحــو  أساســية  خطــوة 
ــزي  ــك المرك ــاة لتوجهــات البن ــة مراع ــى نطــاق الجمهوري عل
ــي المســتدام للســيدات.  ــًا الشــمول المال المصــري محقق

جديــد  برنامــج  خــالل  مــن  المصريــات  الســيدات  تمكيــن 
المالــي. التدبيــر  لتعليمهــم 

تعليــم الســيدات كيفيــة االدخــار، االقتــراض واالســتثمار فــي 
مســتقبلهم.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnv66tqjnAhU6TRUIHYimA1oQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cbe.org.eg%2Fen%2Fpages%2Fdefault.aspx&usg=AOvVaw2Yua9K-eSHzDaiBtx7qTva
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi929HTtqjnAhVdUBUIHUE_DHEQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fncw.gov.eg%2F&usg=AOvVaw0wZqzHd0Ia0L7cT6rpCl0L
https://web.vodafone.com.eg/en/home?c_id=DACW0037&c_content=Website&c_medium=PPC&c_name=PureBrandEN&c_source=Search&c_term=PureBrandEN&c_type=Anonymous&c_phase=awareness&c_date=1218&gclid=EAIaIQobChMI3a-a8Y-o5wIVRLTtCh0yagHCEAAYASAAEgL-LfD_BwE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi929HTtqjnAhVdUBUIHUE_DHEQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fncw.gov.eg%2F&usg=AOvVaw0wZqzHd0Ia0L7cT6rpCl0L
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الشمول المالي للجميع

تحقــق  بــان  ايماننــا  مــع  تماشــيًا 

الشــمول المالــي يبــدأ من اتاحة شــبكة 

األشــخاص  امــام  وخداماتنــا  فروعنــا 

ذوي اإلعاقــة تفعيــاًل لمبــدأ المســاواة 

وفــي ضــوء اعــالن ان عــام 2018 هــو 

عــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة، قــام 

مــع  بالتعــاون  اإلســكندرية  بنــك 

لجعــل  لالستشــارات  حلــم  شــركة 

لألشــخاص  متاحــة  ومقــاره  فروعــه 

ذوي اإلعاقــة بالتوافــق مــع المعاييــر 

الدوليــة.  الممارســات  وافضــل 

تمكيــن  ذلــك  وراء  مــن  ونســتهدف 

وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة الينــا 

ســواء كعمــالء او موظفيــن بالبنــك. 

وعلــى مــدار 2018 و2019 تــم تطويــر 

23 فرعــًا ليكونــوا متاحيــن مــن قبــل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولدينــا خطط 

الــى  باإلضافــة  اكثــر.  فــروع  بــادراج 

االعــداد  يتــم  االنشــائية،  التحديثــات 

ــر  لسياســة ارشــادية متعلقــة بالمعايي

الواجــب توافرهــا فــي الفــروع الجديــدة 

والحاليــة لكــي تكــون متاحــة للجميــع. 

نضمــن  المبــادرة  هــذه  خــالل  مــن 

وصــول الخدمــات الماليــة لقطــاع اكبــر 

مــن المصرييــن.  

الفتات برايل في فرع قصر النيل.

توفير وسائل الدعم لكل أفراد المجتمع للوصول الي الخدمات المالية.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw5b2DuKjnAhULUBUIHZmKD-cQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.helmegypt.org%2F&usg=AOvVaw2m2GuUN09BTcu8pP6Ge8Z5
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عـــــــــــزم: المــلتقــى التــوظيفـي الــــدامـــج واألول لبنك اإلسكندرية

بنــك  الــذي يقيمــه  التوظيفــي األول  الملتقــى  عــزم هــو 
اجــل  مــن  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  اإلســكندرية لصالــح 
تمكينهــم مــن التحــاق ســوق العمــل. تــم تنظيــم الملتقــى 
مــن  وبالتعــاون  االجتماعــي  التضامــن  وزارة  رعايــة  تحــت 
شــركة حلــم لالستشــارات والتــي تهــدف إلتاحــة الفــرص في 
ســوق العمــل امــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة، باإلضافة الى 
شــغلني، المنصــة االلكترونيــة التــي تعــد حلقــة الوصــل بيــن 
الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي اإلعاقــة وأصحــاب االعمــال. 

كامبــس  بالجريــك  يوليــو   20 يــوم  الملتقــى  تنظيــم  تــم 
وذلــك بحضــور 1200 شــخص مــن متحــدي اإلعاقــة والذيــن 
تمكنــوا مــن التواصــل مــع عــدد كبيــر مــن أصحــاب االعمــال 
ــة  ــال. كان هــذا الملتقــى بمثاب والناشــطين فــي هــذا المج
علــى  الضــوء  لتســليط  والتوصيــات  اآلراء  تبــادل  منصــة 
اهــم التحديــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة امــام 

ــا.  ــب عليه ــة التغل ــراط فــي ســوق العمــل وكيفي االنخ

ويعتــزم بنــك اإلســكندرية القيــام بعقــد هذا الملتقى بشــكل 
ســنوي لترســيخ الجهــود التــي يقــوم بهــا مكتــب المســئولية 
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة لتســهيل اتاحــة شــبكة 
فروعــه ومقــاره امــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع 

اإلدارات المختصــة داخــل البنــك. 

شباب وشابات مصريين في طريقهم اليجاد فرص عمل ناجحة.

شبان و شابات باحثين عن عمل في ملتقى عزم التوظيفي.

الســيد  عبــد  مجــدي  حلــم  ســفير  اليســار(  الــي  اليميــن  )مــن 
المجلــس  وعضــو  البرلمــان,  هجــرس، عضــو  هبــة  دكتــورة  و 
القومــي لشــئون االعاقــة، و عضــو بالمجلــس القومــي للمــرأة.

ســعداء بالتعــاون مــع بنــك اإلســكندرية فــي تنظيــم ملتقــي عــزم للتوظيــف الدامــج للباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي اإلعاقــة. نعمــل معــا علــى 
توفيــر فــرص متســاوية للجميــع فــي ســوق العمــل، ولــم نتمكــن مــن إيجــاد شــريك أفضــل لتحقيــق هــذه االهــداف. اتخــذ بنــك اإلســكندرية 

هــذه المبــادرة وعمــل علــى تقــدم القضيــة، ونحــن فــي شــغلني فخــورون بالمشــاركة فــي نجــاح الملتقــي.

عمر خليفة مؤسس والرئيس التنفيذي؛ شغلني.

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw5b2DuKjnAhULUBUIHZmKD-cQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.helmegypt.org%2F&usg=AOvVaw2m2GuUN09BTcu8pP6Ge8Z5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-5pKUuKjnAhVrThUIHUsCD0cQFjAAegQIEhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.shaghalni.com%2Fen%2F&usg=AOvVaw2bCLqmrHWUZraMsoPNYO3T
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فرصة بازار ببنك اإلسكندرية: الفرصة التي يستحقها كل شخص

فرصــة بــازار هــو حــدث شــهري يقــام فــي فــرع قصــر النيــل فــي بنــك اإلســكندرية وموجــه 
للموظفيــن. الهــدف مــن هــذا الحــدث ان يكــون حلقــة للوصــل بيــن الحرفييــن والموظفين 
باإلضافــة الــى كونــه أداة قيمــة مــن خاللهــا يمكــن رفــع مســتوى الوعــي حــول القضايــا 
المجتمعيــة والبيئيــة وجمــع التبرعــات لمســاعدة المجتمعــات المهمشــة فــي مصــر. 
يختلــف موضــوع البــازار كل شــهر ليتناســب مــع القضيــة التــي نتطلــع التركيــز عليهــا. 

اجمــااُل، تــم تنظيــم 16 بــازار مــن بينهــم 12 حدثــوا فــي 2019. 

معرض الصيف  

النســخة الصيفيــة مــن البــازار اســتقبلت 12 عارضــًا لمنتجــات متنوعــة تناســب 
فصــل الصيــف علــى ســبيل المثــال: مالبــس للســباحة مــن كاي ، منتجــات عنايــة 
ــف. كمــا  ــة مــن الي ــالك لوتــس، وماكــوالت ومشــروبات مرطب بالبشــرة مــن ب
كان للموظفيــن فرصــة التبــرع لمؤسســة اهــل مصــر للحــروق، أول مستشــفى 

متخصــص لعــالج الحــروق بالمجــان. 

استقبال العام الدراسي الجديد

ــر معروضــات  ــى توفي ــم الحــرص عل ــى المــدارس، ت ــااًل بموســم العــودة ال احتف
ــك مــن خــالل اســتقبال  ــاء األمــور االســتعداد للعــام الدراســي وذل لتســاعد أولي
17 عارضــًا ممــا جعــل هــذه النســخة مــن البــازار األكبــر مــن حيــث عــدد العارضيــن. 
مــن بيــن العارضيــن الحاضريــن كان هنــاك دودل فاكتــوري وبيتــي بيكــس . وكمــا 
هــو معتــاد، لقــد تمكــن الموظفيــن التبــرع لجمعيــة تواصــل بهــدف توفيــر فــرص 

تعليميــة افضــل لألطفــال األقــل حظــًا. 

من نفايات إلبداعات 

احتفــااًل باليــوم العالمــي للتنظيــف فــي ســبتمبر، تــم تنظيــم البــازار لهــذا الشــهر 
تماشــيُا معــه وانعكــس ذلــك علــى تواجــد 12 منظمــة وجمعيــة مثــل النافــذة 
وجمعيــة حمايــة البيئــة والذيــن يحرصــون علــى مراعــاة البعــد البيئــي فــي نطــاق 

عملهــم.

فــي هــذا اإلطــار، تــم توزيــع هدايــا ترحيبيــة للموظفيــن مصنوعــة مــن المخلفــات 
لتســليط الضــوء علــى مفهــوم إعــادة التدويــر. باإلضافــة الــى ذلــك، حضــر أعضــاء 
مــن مؤسســة انتاكتــوس والذيــن يعملــون علــى قضيــة المخلفــات االلكترونيــة 

فــي مصــر والتــي تشــكل نســبة كبيــرة مــن مخلفــات مقــار العمــل. 

بازار فرصة لكل أعضاء المجتمع.

العودة للمدارس مع »دودل فاكتوري«.

ســيارات مصغــرة معــاد تصنيعهــا مــن 
قطــع ســيارات قديمــة.

https://ahl-masr.ngo/en/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2IahuKjnAhUZQxUIHT4NCEYQtwIwA3oECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTawasol-Egypt-868449386597895%2F&usg=AOvVaw37xcxfYiqdvJ3qr-P_6LWg
https://enactus.org/
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بإطاللة وردية 

ــدي  ــت لغــرض رفــع الوعــي بســرطان الث هــذه النســخة كان
والتضامــن مــع المصابيــن بهــذا المــرض وجمــع التبرعــات. 
ووصــل عــدد العارضيــن الــى 10 مــن بينهــم: هانــي الكاشــف 
عــن  ممثليــن  بتواجــد  البــازار  تميــز  كمــا  هــالل.  ورانيــا 
مؤسســة بهيــة - المؤسســة الخيريــة لالكتشــاف المبكــر 
وعــالج ســرطان الثــدي مــن اجــل زيــادة معرفــة الموظفيــن 
بالمــرض وســبل الوقايــة والحمايــة منــه.  وقــد عكســت 
الديكــورات واأللــوان المســتخدمة القضيــة محــل االهتمــام 

ــز للمــرض.  ــي ترم ــة الت ــل الشــريطة الوردي مث

شاركنا الدفء

تــم تخصيــص نســخة نوفمبــر الســتقبال فصــل الشــتاء 
ووصــل اجمالــي عــدد العارضيــن الــى 15 وكان مــن بينهــم: 
فيــر تريــد ايجيبــت ومؤسســة النــداء. وكان الهــدف الرئيســي 
الموظفيــن  تواصــل  علــي  والعمــل  تعريــف  هــو  للبــازار 
المناســبة  الرعايــة  توفــر  والتــي  الم،  لتلســت  بجمعيــة 
بتمكيــن  الموظفيــن  تبــرع  وقــد  لاليتــام.  والمتكاملــة  
ــر  ــة مــن شــراء المســتلزمات الالزمــة للشــتاء وتوفي الجمعي

المســتضيفين. لألطفــال  افضــل  خدمــة 

مهرجان الشتاء

تماشــيًا مــع احتفــاالت أعيــاد الميــالد والســنة الميالديــة 
الجديــدة، اتــى 15 عارضــًا الــى نســخة ديســمبر من البــازار لبيع 
منتجاتهــم المناســبة لهــذا الموســم. وتــم الحــرص ان يكــون 
العارضيــن خصيصــًا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث 
يقــع اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في ديســمبر. 
وتميــزت هــذه النســخة بوجــود أعضــاء مــن مؤسســة مــوف 
لالطفــال بغــرض نشــر الوعــي بيــن الموظفيــن عــن الشــلل 

الدماغــي.

بنك االسكندرية يقم تضامنا مع مرضى سرطان الثدي.

اكسسوارات تمثل تراث وثقافة مصر.

علــى  الوعــي  ينشــرون  االجتماعيــة  مــوف  مؤسســة  اعضــاء 
الدماغــي. الشــلل 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2IahuKjnAhUZQxUIHT4NCEYQtwIwA3oECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTawasol-Egypt-868449386597895%2F&usg=AOvVaw37xcxfYiqdvJ3qr-P_6LWg
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موظفــي بنــك اإلســكندرية فــي زيارة مدرســة تواصل 
المجتمعيــة الجديدة

اتســاقًا مــع ايماننــا بــان تشــارك القيمــة يتــم بدايــة مــن خــالل موظفيــن البنــك، تــم توجيــه الدعــوة لهــم لحضــور توقيــع 
ــة تواصــل  ــة تواصــل وذلــك فــي مقــر جمعي ــر مصــر، وجمعي ــن بنــك اإلســكندرية، مؤسســة ســتار كي مذكــرة التفاهــم بي

ــة. ــورش الحــرف اليدوي ــدور المخصــص ل ــاح ال ــر الفتت باســطبل عنت

 وتمتــع الموظفــون بفرصــة رؤيــة المدرســة الجديــدة باإلضافــة الــى عــرض ترفيهــي مقــدم مــن أطفــال جمعيــة تواصــل. 
وعقــب انتهــاء العــرض الترفيهــي، قــام الموظفــون بتمضيــة بعــض الوقــت مــع األطفــال مــن اجــل اللعــب. 

ويســتفيد 170 بنــت وولــد مــن ورش تعليــم الحــرف اليدويــة والتــي ستســاعدهم علــى توفيــر مصــدر دخــل لهــم فــي 
المســتقبل. وانعكســت هــذه المواهــب علــى الهدايــا التــي قــام األطفــال بتوزيعهــا علــى الموظفيــن وهــي عبــارة عــن 
ــره  ــة المســتدامة بخــوض هــذا المشــروع الث ــة والتنمي ــب المســئولية االجتماعي ــًا. ويفخــر مكت ــوع يدوي مغناطيــس مصن

الملمــوس والمســتدام علــى الشــباب المصــري. 

يفاجئــون طلبــة مدرســة تواصــل  بنــك االســكندرية  موظفــو 
بالهدايــا.

ــة طلبة مدرسة تواصل يتعلمون اللحام. ــرف يدوي ــى ح ــدرب الطــالب عل النظــام التعليمــي الشــامل ي
لضمــان االســتدامة.

https://www.facebook.com/Tawasol-Egypt-868449386597895/
https://www.natco-sae.com/starcare.php
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نشــر أجــواء االحتفــال بالكريســماس فــي 
مستشــفى 57357 

اإلســكندرية  بنــك  قــام  التوالــي،  علــى  الثانيــة  للمــرة 
ــارة لموظفــي البنــك لمستشــفى 57357 لعــالج  ــم زي بتنظي
ســرطان األطفــال وذلــك يــوم 21 مــن ديســمبر. واســتطاع 
جهــود  علــى  التعــرف  اليــوم  هــذا  خــالل  الموظفــون 
المستشــفى ومعلومــات اكثــر عــن ســرطان األطفــال وطرق 
وبمناســبة  للمرضــى.  المقدمــة  الرعايــة  وســبل  عالجــه 
مــع  يلعبــون  الوقــت  الموظفــون  مضــى  الكريســماس، 
ــارة، تــم توزيــع  ــة الزي األطفــال وتزييــن المستشــفى. وبنهاي

الموجوديــن.  األطفــال  علــى  العــاب 

هــذه الزيــارة هــي تأكيــد علــى ايماننــا بحيويــة النهــوض 
بالقطــاع الصحــي للفئــات الغيــر قــادرة فــي مصــر مــن اجــل 
وصــول الخدمــات والرعايــة الصحيــة األساســية لعــدد اكبــر 
للدولــة  القوميــة  الخطــط  مــع  تماشــيًا  المصرييــن  مــن 

المصريــة لتحســين الرعايــة الصحيــة. 

موظفو بنك االسكندرية ينشرون مظاهر البهجة في مستشفى السرطان 57357 .

موظفو بنك االسكندرية يزينون طرقات المستشفى.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsKDZuKjnAhVBShUIHUGJArUQtwIwAXoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F57357Egypt%2F&usg=AOvVaw174K8wraNdeI0iupoqq7ez
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsKDZuKjnAhVBShUIHUGJArUQtwIwAXoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F57357Egypt%2F&usg=AOvVaw174K8wraNdeI0iupoqq7ez
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsKDZuKjnAhVBShUIHUGJArUQtwIwAXoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F57357Egypt%2F&usg=AOvVaw174K8wraNdeI0iupoqq7ez
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حملة بنك اإلسكندرية للتبرع بالدم

أربــع  تنظيــم  تــم   2019 عــام  خــالل 
قبــل  مــن  بالــدم  للتبــرع  حمــالت 
الموظفيــن علــى مســتوى المكاتــب 
الحمــالت  هــذه  وتهــدف  الرئيســية. 
رفــع وعــي الموظفيــن حــول عــدد مــن 
االمــراض فضــاًل عــن إعطــاء الفرصــة 
لهــم لإلســهام فــي دعــم هــذه القضايا 
والتعــرف عليهــا عــن قــرب. اجمــااًل، 
شــارك 70 موظفــًا فــي هــذه الحملــة. 

هنــاك  كان  أغســطس  شــهر  اثنــاء 
أعضــاء مــن المعهــد القومــي لــالورام 
بمبنــى قصــر النيــل والجمهوريــة مــن 
ضحايــا  لصالــح  بالــدم  التبــرع  اجــل 
الحــروق، والتــي نتــج عنهــا قيــام 38 
موظفــًا بالمشــاركة بهــا. واعتبــار لنجاح 
المرحلــة األولــى، قــام البنــك بتنظيــم 
ديســمبر،  شــهر  فــي  أخــرى  حملــة 
والتــي حظــى مــن خاللهــا الموظفــون 
فرصــة مســاعدة اطفــال مستشــفى 
57357 لعــالج ســرطان األطفــال، ممــا 
ســفر عــن مشــاركة 32 موظــف فــي 

هــذه المــرة. 

الموظفيــن  اثنــاء  علــى  منــا  وحرصــًا 
علــى حرصهــم التفاعــل مــع الحمــالت 
فقــد  بهــا،  نقــوم  التــي  المجتمعيــة 
ــا مقدمــة مــن جــذور،  ــع هداي ــم توزي ت
اخشــاب  مخلفــات  مــن  مصنوعــة 

النخيــل. 

منشوري التبرع بالدم والشكر لموظفي بنك االسكندرية.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig_879uKjnAhW9SRUIHVyHDuoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nci.cu.edu.eg%2F&usg=AOvVaw3QB7xK_u-uGkykxjp1gRTa
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االحتفاء بمتطوعينا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

يــوم التطــوع العالمــي هــو حــدث عالمــي 

ــى األدوار  ــى تســليط الضــوء عل يهــدف ال

التــي يقــوم بهــا المتطوعــون مــن مختلــف 

المجتمعــات  لمســاعدة  العالــم  انحــاء 

المحيطــة بهــم. وفــي هــذا الســياق، اظهــر 

موظفــو بنــك اإلســكندرية دعــم اســتثائي 

لألنشــطة المجتمعيــة التــي يضطلــع بهــا 

البنــك مــع الشــبكة الواســعة مــن شــراكائه 

ــة.  ــة والبيئي ــة االجتماعي للرفاهي

ــك اإلســكندرية  ــرر بن ــك، ق ــى ذل ــاءًا عل وبن

مفاجــأة متطوعيــه مــن الموظفيــن عــن 

امتنــان  عــن  تعبــر  هدايــا  توزيــع  طريــق 

العــام،  مــدار  علــى  قدمــوه  لمــا  البنــك 

فضــاًل عــن توصيــل رســالة بمــدى أهميــة 

ــا  ــث ان الهداي ــة، حي ــة المحلي دعــم الصناع

التــي تــم توزيعهــا علــى 85 موظفــًا كانــت 

شــارحة لمعنــى إعــادة تدويــر المخلفــات 

وتحويلهــا الشــياء قيمــة. وكانــت مكونــات 

مــن  كارت  مصنــوع  عــن  عبــارة  الهدايــا 

أوراق تغليــف األغذيــة ودبابيــس عليهــا 

حيوانــات بحريــة مصنوعــة مــن البالســتيك 

مــن قبــل مبــادرة كفايــة بالســتيك كمــا 

حصلــوا علــى دفتــر مالحظــات مصنــوع 

مــن االكيــاس البالســتيكية ومقدمــة مــن 

اب فيــوز، والتــي تقــوم بإعــادة اســتخدام 

قابلــة  الشــياء  وتحويلــه  البالســتيك 

لالســتخدام فــي حياتنــا اليوميــة. 

بمكتــب  شــخص  كل  عــن  وبالنيابــة 

والـتنمـيــــــة  االجــــــتماعية  المــســـــئولية 

مــن  لجميــع  الشــكر  نوجــه  المســتدامة، 

تطوعــوا معنــا الحــداث فرق فــي حياة غيرنا 

موظفي بنك االسكندرية يخلقون القيم المشتركة.واالســهام فــي نشــر القيمــة المشــتركة. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7bGfuajnAhUTsHEKHYLfA8wQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKefayaPlastic%2F&usg=AOvVaw2inVwbacqDvN9E9lYAjn5U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig3JGquajnAhVKRBUIHd1XC4cQFjAAegQIFBAD&url=https%3A%2F%2Fup-fuse.com%2F&usg=AOvVaw1e4w_RlvIsQRMTCEs1JaFH
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CODE OF ETHICS

Photo credit: Ahmed Hayman

يســعى بنــك اإلســكندرية باســتمرار لتعزيــز ادمــاج المعاييــر االجتماعيــة والبيئيــة 
ــة، وفــي هــذا اإلطــار يأتــي اهتمــام البنــك الخــاص بحقــوق  ــه التجاري فــي اعمال
االنســان واالثــار المباشــرة والغيــر مباشــرة ألعمالــه عليهــا. ان التزامنــا بالســلوك 
المســؤول واألخالقــي يتســق كذلــك مــع اتباعنــا ال يــزو 26000 الدليــل االرشــادي 
الدولــي للمســئولية المجتمعيــة. يتبــع بنــك اإلســكندرية هــذا الدليــل كجــزء مــن 
مجموعــة انتيــزا ســان باولــو وذلــك بهــدف فهــم وتعزيــز مبــادئ المســئولية 

المجتمعيــة فــي نطــاق اعمالنــا وعمليــة صنــع القــرار. 

وبنــاءًا علــى مــا ســبق، تــم اعتمــاد النســخة المحليــة الخاصــة ببنــك اإلســكندرية 
ــادئ  ــو 2019 . ومب ــس اإلدارة فــي يولي ــل مجل ــادئ حقــوق االنســان مــن قب لمب
ــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة فــي  حقــوق االنســان الخاصــة بالشــركة االم ت
مــارس 2018. ان تبنــي مبــادئ حقــوق االنســان هــي تأكيــد اللتزامنــا باحتــرام 
االجتماعيــة  المســئولية  مكتــب  اســتراتيجية  مــع  بالتوافــق  االنســان  حقــوق 
التخفيــف  علــى،  التعــرف  الــى  باإلضافــة   ،2021-2018 المســتدامة  والتنميــة 
وتجنــب االنتهــاكات المحتملــة لحقــوق االنســان والمرتبطــة بأنشــطة البنــك.

مبــادئ حقــوق االنســان فــي بنــك اإلســكندرية: 
التــزام بتحقيــق الرفاهيــة للــكل

وتتماشــى المبــادئ مــع المعاييــر والمبــادئ الدوليــة المتعــارف عليهــا لألمــم المتحــدة واللوائــح والقواعــد المصريــة. وتعــزز 
المبــادئ مــن تنفيــذ المبــادئ الــواردة فــي ميثــاق قيــم ومبــادئ العمــل لبنــك اإلســكندرية تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة علــى 
حــد ســواء: الموظفــون، العمــالء، المورديــن، البيئــة والمجتمــع المحيــط. يمكــن االطــالع علــى جميــع سياســاتنا علــى موقعنــا.

 CSR@alexbank.com وكإجــراء احتــرازي، يمكــن لجميــع أصحــاب المصلحــة ان يتواصلــوا معنــا علــى البريــد االلكترونــي
لإلبــالغ عــن حــاالت عــدم التــزام وذلــك مــع ضمــان الســرية وحمايتهــم مــن أي رد انتقامــي، عقابــي او تمييــزي. 

القيــم  ميثــاق  الــي  الوصــول  يمكــن 
الخــاص بنــا علــى موقعنــا االكترونــي.

األطفال في واحة الصحة واألمل.

https://www.alexbank.com/retail/about-us/corporate-governance/Principles-on-Human-Rights.html
https://www.alexbank.com/retail/about-us/corporate-governance/code-of-ethics.html
https://www.alexbank.com/en/retail
https://www.alexbank.com/en/retail
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ــد للقطــاع المصرفــي  ــة إطــار جدي ــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــادرة المالي ــة المســئولة للمب ــادئ المصرفي تحــدد المب
المســتدام. وتهــدف المبــادئ الســتة )التوافــق، التأثيــر وتحديــد األهــداف، العمــالء، أصحــاب المصلحــة، الحوكمــة والثقافة، 
الشــفافية والمســاءلة( دعــم البنــوك لتلبيــة احتياجــات العمــالء وفتــح األفــق امــام فــرص اســتثمارية جديــدة بالتماشــي مــع 

تطــور اقتصــاد التنميــة المســتدامة.

مــن خــالل توقيعــه علــى المبــادئ، يلتــزم بنــك اإلســكندرية 
بالقيــام بــدور حاســم فــي المســاعدة علــى تحقيــق مســتقبل 
مســتدام فــي إطــار تحالــف يضــم 130 بنــًكا حــول العالــم 
أمريكــي.  دوالر  تريليــون   47 مــن  بأكثــر  أصــول  يمثلــون 
وتســتمر البنــوك الموقعــة بالعمــل على االحتفــاظ بمكانتها 
المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف  التنافســية فــي ظــل 

ــا المجتمــع. ــي حدده ــة الت العالمي

خطــى  فــي  قصــوى  أهميــة  ذو  التوقيــع  هــذا  يعتبــر 
االســتدامة التــي يتبعهــا بنــك اإلســكندرية، والتــي تتماشــى 
ــزا ســان  ــة مصــر 2030 وخطــة أعمــال مجموعــة انتي مــع رؤي
باولــو )2018-2021( وإســتراتيجية التنميــة المســتدامة للبنــك.

بنــك  ســينضم  المبــادئ،  علــى  التوقيــع  الــي  باإلضافــة 
األمــم  لبرنامــج  الماليــة  بالمبــادرة  كعضــو  اإلســكندرية 
المتحــدة للبيئــة. ممــا ســيتيح للبنــك ان يكــون جــزء مــن 
الجهــود التــي تقــود التمويــل المســتدام والمجتمــع العالمــي 
الســاعي نحــو تطويــر طــرق التمويــل مــن أجــل مســتقبل 

شــامل ومــرن.

المبادئ المصرفية المسئولة:
مركزية االستدامة بخطة اعمال بنك االسكندرية

المبادئ المسؤولة للخدمات المصرفية و أهداف التنمية المستدامة.

نتائج و أرقام مبادرة التمويل من برنامج األمم المتحدة للبيئة.

القيــم األساســية التــي تدفــع بنــك االســكندرية اتجــاه خلــق اثــر 
مستدام.

المبادئ الستة لتحديد اطار العمل للمؤسسات المالية.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKnOHwuajnAhUKShUIHWBNDWYQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unepfi.org%2F&usg=AOvVaw0bBZgwYdsUF0coCffm_qGW
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عقــب االســتجابة اإليجابيــة التــي تلقيناهــا علــى  LinkedIn post بمناســبة يــوم البيئــة العالمــي، قــرر بنــك اإلســكندرية مــد 
حملــة التوعيــة البيئيــة الرقميــة لتســليط الضــوء علــى الســلوكيات الضــارة التــي تؤثــر علــى كوكبنــا.

يعــد موقــع LinkedIn إن مــن أكثــر المنصــات المؤثــرة لــدى بنــك اإلســكندرية ويضــم حوالــي 200000 متابــع. ولذلــك اخترنــا 
هــذه المنصــة للتحــدث عــن القضايــا البيئيــة التــي تؤثــر علــى المصرييــن بشــكل يومــي. حتــى االن تناولنــا قضايــا تتــراوح بيــن 

النفايــات اإللكترونيــة، بدائــل لمــواد االســتخدام الفــردي واالســتخدام المشــترك للســيارات.

اســتخدمنا اعمــال فنيــة توضيحيــة إلبــراز ســهولة تبنــي العــادات المســتدامة مثــل نصائــح مختصــرة حــول إدارة النفايــات، وربــط 
ــى  ــا عل ــى الكوكــب. ونشــجع مجتمعن ــة تأثيرهــم عل ــن االفــراد إلدراك مــدى إمكاني ــة وتمكي ــة المحلي ــات البيئي ــا بالهيئ متابعين

التواصــل مــع جمعيــة حمايــة البيئــة مــن التلــوث لمعرفــة المزيــد عــن تبنــي عــادات مســتدامة.

معظــم متابعينــا علــى موقــع LinkedIn مــن الشــباب الذيــن يتوقــون الــى التعلــم ومســتعدون لتحــدي المفاهيــم التقليديــة 
حــول المصلحــة البيئيــة فــي مصــر. إلــى جانــب التأكــد مــن جعــل منشــوراتنا البيئيــة قابلــة للوصــول إليهــا قــدر اإلمــكان، فــإن 
LinkedIn منصــة للباحثيــن عــن عمــل. يؤمــن بنــك اإلســكندرية بتوظيــف األفــراد الذيــن يحملــون نفــس القيــم المســتدامة 

التــي نطبقهــا فــي عملياتنــا التجاريــة اليوميــة.

وبينمــا نســير الــى األمــام فــي حملــة التوعيــة الرقميــة هــذه، نتطلــع الــى تنميــة اعمالنــا فــي اتجــاه مســتدام ونرحــب باألفــراد 
الذيــن ســيزيدون مــن جهودنــا لتعزيــز المصلحــة البيئيــة والرعايــة االجتماعيــة.

تركــز اســتراتيجية المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة لدينــا  بنفــس القــدر من األهميــة لتمكين الحرفييــن المحليين. 
وعلــى هــذا النحــو، تعاوننــا مــع فنانيــن مصرييــن يســعون للترويــج لمهاراتهــم إلحيــاء هــذه الحملــة البيئيــة. ونرحــب بجميــع 

أعضــاء مجتمعنــا لزيــارة صفحتنــا علــى LinkedIn ومشــاركة أي أفــكار يــودون ان يستكشــفها البنــك بشــكل أكبــر.

رفع الوعي البيئي:
ربط العادات بالتأثير المستدام

منشور على LinkedIn احتفاال بيوم النظافة العالمي يوم 4 سبتمبر.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV9K78uajnAhXKThUIHYOEBRIQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbank-of-alexandria&usg=AOvVaw3ZKUTyMAgXdhpnLwdtOW7l
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يســعدنا ان نعلــن بــدأ االعــداد لتقريــر االســتدامة الثالــث 

لبنــك اإلســكندرية الخــاص باعمــال عــام 2019 » حلــق روابــط 

جهودنــا  علــى  الضــوء  يســلط  والــذي  للشــباب«  داعمــة 

الحثيثــة للتقــدم باوضــاع الشــباب المصــري علــى الصعيــد 

ــور  ــى الن ــر ال ــي. ويقــف وراء ظهــور التقري االجتماعــي والبيئ

ســاعات ممتــدة مــن العمــل مــن قبــل عــدد كبيــر مــن االفــراد 

ــات مختلفــة.  مــن خلفي

ســيكون  التقريــر  مــن  النســخة  هــذه  اهتمــام  ومحــور 

المتطوعــون ودورهــم اإليجابــي نحــو مشــاريعنا المجتمعيــة 

تعبيــرًا عــن تقديرنــا لمــا يقومــون بــه. وعلــى مــدار الشــهور 

ملهمــة  قصــص  تجميــع  علــى  العمــل  ســيتم  المقبلــة، 

مــن شــركائنا والحلــول التــي يبنوهــا لمواجهــة التحديــات 

االجتماعيــة والبيئيــة فــي مصــر وخططهــم للمســتقبل. 

جميــع  مــع  والتواصــل  بالشــفافية  التزامنــا  علــى  نؤكــد 

أصحــاب المصلحــة ولهــذا الســبب ســيتم نشــر التقريــر علــى 

جميــع  القنــوات االلكترونيــة لدينــا. يمكنكــم قــراءة التقريــر 

الخــاص بعــام 2017 و2018 علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك. 

تقرير االستدامة الثالث لبنك اإلسكندرية:
خلق روابط داعمة للشباب

غالف تقرير االستدامة لبنك االسكندرية لعام 2018.

غالف تقرير االستدامة لبنك االسكندرية لعام 2017. نبذة عن تقرير االستدامة لبنك االسكندرية لعام 2018.

https://www.alexbank.com/
https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/2018/2018_report_AR.pdf
https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/SusRep2017_Ar.pdf


33 33


