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"صناعــة الســجاد فــن تقليــدي موجــود فــي الثقافــة المصريــة منــذ قــرون. يســاهم 
التوســع االقتصــادي لمجتمــع  الحرفــة بشــكل مباشــر فــي  الحفــاظ علــى هــذه 

الحرفييــن ويضمــن أيًضــا اســتمرار تقويــة التقاليــد الثقافيــة."
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للتقدم وللمزيد من المعلومات

تقرير االستدامة لعام 

2019
الموقع اإللكتروني لبنك قم بزيارة أقرب فرع إليكمركز االتصال: 19033

اإلسكندرية 

تبحــــث عـن ُطـــــــرق لتـمـــويـــــل عـــمــــلك؟
إذا كنت لديك حرفة فريدة، أو تساهم بمنتج مميز للسوق، وتحتاج إلى توسعه نشاطك وتحقيق زيادة في حجم االعمال، 

فإن بنك االسكندرية سوف يدعمك بالتمويل والخدمات الالزمة لرفع مستوى حرفتك مع أقل عدد من المستندات 
المطلوبة.

هذا الدليل يلخص جميع اختيارات التمويل المتاحة للعاملين في قطاع الصناعات اإلبداعية المصرية. يتضمن
الدليل معلومات عن جميع المنتجات والخدمات المتاحة المتعلقة بقطاعات التمويل متناهي الصغر باإلضافة

إلى الخدمات األخرى التي يقدمها بنك اإلسكندرية بما في ذلك ماكينات نقاط البيع ومنتجات التأمين
وبطاقات السحب اآللي والمحافظ.

الفــــهــــــرس

إطالق التمويل المتناهي الصغر األول للحرف 
اليدوية: ابداع من مصر

مبادرة "إبداع من مصر" للتمويل متناهي الصغر 

خدمات مالية أخرى

بنك االسكندرية: قصة نجاح تمويل متناهي الصغر

صـــفـــحــــــة
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https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/CSR-report/Alexbank_Sustainability-Report_Final.pdf
https://www.alexbank.com/en/retail
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إطالق التمويل المتناهي الصغر األول للحرف اليدوية: ابداع من مصر

"ابــداع مــن مصــر" هــي مبــادرة االســتدامة الرائــدة مــن بنــك اإلســكندرية للحفــاظ علــى التــراث المصــري. وتعــد ابــداع مــن مصرعبــارة 
ــة ومصممــي المنتجــات خاصــة مــن الشــباب  ــة التقليدي منصــة تهــدف إلــى خلــق قيمــة مشــتركة وتمكيــن منتجــي الحــرف اليدوي

وكذلــك الســيدات. المبــادرة تقــدم لهــم الدعــم فــي تطويــر أعمالهــم، بجانــب تقديــم الدعــم لهــم للوصــول ألفضــل األســواق.

بالتــوازي مــع تركيــز البنــك علــى الشــمول المالــي والتمويــل متناهــي الصغــر، قــام بأطــالق أول قــرض صغيــر للحــرف اليدويــة فــي 
ــز الشــمول المالــي للحرفييــن فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2019. ويحتــوي تمويــل "ابــداع مــن مصــر" المتناهــي  مصــر مــن أجــل تعزي
ــن. هــذا  ــم لهــؤالء الحرفيي ــم إطــار شــامل مــن الدع ــة لضمــان تقدي ــر مالي ــة والغي ــى حزمــة مــن الخدمــات المالي ــد عل ــر الجدي الصغ
ــك اإلســكندرية فــي ضوئهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن  ــي قــام بن ــل والت ــى الخدمــات االستشــارية المتوافــرة مــع التموي باإلضافــة ال
المنظمــات المتخصصــة فــي تقديــم الخدمــات لشــركاء مبــادرة ابــداع مــن مصــر. مــن بيــن هــذه الخدمــات الغيــر ماليــة استشــارات 

ــى إدارة االعمــال. ــب عل ــة وتدري قانوني

ــادرة "ابــداع مــن مصــر" مــع 5,000 حرفــي وحرفيــة 90% منهــم مــن الســيدات علــى مســتوى عــدد مــن  والــى اليــوم، لقــد عملــت مب
المحافظــات، ونجحــت المبــادرة فــي تحقيــق مبيعــات بقيمــة 23 مليــون جنيــه. ووفقــًا الســتراتيجية مكتــب المســئولية االجتماعيــة 
والتنميــة المســتدامة ســيظل البنــك ملتزمــًا بدعــم الحرفييــن المصرييــن مــن خــالل الوســائل المتعــددة التــي تســمح لهــم بتوســيع 

نشــاطهم.

ــل متناهــي  ــار التموي ــة البنــك باعتب ــا لرؤي ــي عــام 2007 وفًق ــة الصغــر تعــود ال ــل المشــروعات متناهي ــا مــع تموي "ان بدايتن
ــا )أي لديهــم  ــات والناشــطين اقتصادًي ــي كل الفئ ــي مــن خــالل الوصــول ال ــق الشــمول المال ــر أداة اساســية لتحقي الصغ
حرفــة او نشــاط يمارســوه لتحقيــق دخــل( بهــدف دعــم تلــك الفئــات ودمجهــا فــي النظــام المصرفــي لتحقيــق نمــو فــي تلــك 

األنشــطة ممــا يســاهم فــي تحقيــق قيمــة مضافــة للفــرد والمجتمــع.

فمــن خــالل برامــج تمويــل بســيطة ومرنــة يقــدم البنــك التمويــل المباشــر ألصحــاب األنشــطة الصغيــرة بخــالف كافــة 
ــذي تدعمــه كافــة  ــي ال ــل وحســابات وبطاقــات وغيرهــا ممــا يعــزز مفهــوم الشــمول المال ــة مــن تموي الخدمــات المصرفي
مؤسســات الدولــة، وأيضــا تحقــق االســتدامة مــن خــالل توجيــه التمويــل متناهــي الصغــر الــي األنشــطة والمشــروعات التــي 
تخــدم البيئــة والمجتمــع وتحقــق تنميــة حقيقيــة مثــل األنشــطة والحــرف التراثيــة ومشــروعات الطاقــة النظيفــة ومشــروعات 
التنميــة الزراعيــة بجانــب دعــم التحــول الرقمــي لتوفيــر حلــول رقميــة وبدائــل مختلفــة لتلــك الشــريحة لتســهيل التعامــالت 
المصرفيــة وايضــا توفيــر المرونــة فــي الخدمــات المقدمــة وباإلضافــة الــي االلتــزام بدورنــا الحيــوي فــي دعــم وتدريــب 

العمــالء مــن خــالل فريــق عمــل مــدرب.

ومــن هــذا المنطلــق ولضمــان الوصــول بخدماتنــا الــي كل الفئــات التــي لديهــا طلــب حقيقــي لالندمــاج فــي النظــام المالــي 
ــد المســؤولية  ــم طــالق نظــام أعمــال متكامــل يدمــج دور البنــك كرائ ــل متناهــي الصغــر ت ــة البنــك تجــاه التموي ودعــم رؤي
االجتماعيــة مــع جانــب األعمــال يضمــن تحقيــق الشــمول المالــي المســتدام واســتمرارية األعمــال. يعمــل هــذا النظــام جنًبــا 
إلــى جنــب لبنــاء شــراكة قويــة مــع منظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وكذلــك 
منظمــات التنميــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى المبــادرات االجتماعيــة القويــة التــي يقــوم بهــا البنــك والتــي تهــدف إلــى تطويــر 
قــدرات هــذه المجموعــات مــن خــالل التدريــب والتوعيــة وبنــاء القــدرات، يــؤدي كل ذلــك إلــى تحقيــق شــمول مالــي مســتدام 

مــن خــالل خلــق فــرص العمــل والقيمــة المضافــة للصناعــات التراثيــة واإلبداعيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد."

تـــــــامـــــر عبد الفتاح - رئيس إدارة التمويل متناهي الصغر
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مبادرة “إبداع من مصر” للتمويل متناهي الصغر 

كجــزء مــن مبــادرة "إبــداع مــن مصــر" وامتــدادا ألنشــطة بنــك االســكندرية للشــمول المالــي، صمــم بنــك االســكندرية منتجــًا للتمويــل 
متناهــي الصغــر للحرفييــن المصرييــن مــن أجــل تمكينهــم مــن الحفــاظ علــى مشــروعاتهم وتوســعتها، ويقــدم التمويــل بأســعار عائــد 
تنافســية ومدفوعــات مبســطة، باإلضافــة إلــى حســاب توفيــر، بطاقــة الخصــم مباشــر ومحفظــة إلكترونيــة. تتضمــن مبــادرة ابــداع 
مــن مصــر أيضــا مجموعــة مــن الخدمــات غيــر الماليــة مخصصــة بمــا فــي ذلــك ورشــة استشــارات قانونيــة، برنامــج تدريبــي عــن إدارة 

المشــاريع، استشــارات وتدريــب للتســويق االلكترونــي، فرصــة عــرض بيــع علــى موقــع إلكترونــي.

خصائص تمويل "إبداع من مصر": 

لو إنت فرد محتاج تمويل متناهي الصغر للمساعدة في تنمية مشروعك وتوسيعه، سوف تحتاج إلى المستندات التالية:

إذا كان لديــك نشــاط تجــاري قائــم فــي مجــال الحــرف اليدويــة لمــدة عــام أو أكثــر، يتــراوح عمــرك بيــن 21 و65 عاًمــا وترغــب أن تكــون 
ــة بنــك  ــة تلبي ــد حــول كيفي ــا علــى 19033 لمعرفــة المزي ــداع مــن مصــر"، ســواء كنــت شــركة أو فــرد، فاتصــل بن ــادرة "إب جــزء مــن مب

اإلســكندرية الحتياجــات عملــك.

لو إنت شركة، سوف تحتاج الى المستندات المذكورة عالية باإلضافة إلى المستندات التالية: 

مدة التمويل تصل إلى 36 شهر 
لألشخاص وتصل إلى 48 شهر للشركات

بطاقة الرقم القومي للعميل
وبطاقة الرقم القومي للضامن

السجل التجاري
)لم يمر على تاريخه 3 أشهر(

البطاقة الضريبية سارية

قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه 
لألشخاص وتصل إلى 100 ألف جنيه للشركات

إيصال مرافق )مياه/ كهرباء(
)لم يمر على تاريخه 3 أشهر(

مطلوب ضامن 

عقد ملكية أو إيجار مقر النشاط
)يجب ان تكون صالحية العقد ممتدة طول فترة التمويل(

الموســم  فــي  خاصــة  مــواد  اشــتري  ســاعدني  مصــر  مــن  إبــداع  قــرض 
ــي  ــل أيضــًا اعطان ــت أرخــص. التموي ــي البضاعــة كان ــرة، وبالتال ــات كبي وبكمي
منصــة لمزيــد مــن االســتثمار فــي عملــي وتنميتــه. الفائــض أيضــًا ســاعد فــي 
ــدة وأيضــًا ســمح  ــاج منتجــات جدي ــي الفرصــة إلنت ــاح ل تواجــدي فــي الســوق وأت

بوجــود اســمي وعالمتــي التجاريــة فــي الســوق
 ريم، صاحبة شركة تصميم ومالبس نسائية.
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متنساش تسأل على خدمات أخرى عند التقديم على تمويل متناهي الصغر من بنك اإلسكندرية.

ماكينــة نقــاط البيــع : إذا كنــت ترغــب فــي طلــب الحصــول علــى ماكينــة نقــاط البيــع، يرجــى قــراءة مــا يلــي لفهــم الميــزات 
والمســتندات المطلوبــة.

سوف يزودك بنك اإلسكندرية 
بماكينة نقاط البيع محمولة 

لمساعدتك في قبول 
البطاقات 

وإيداع األموال في حساب 
بنك اإلسكندرية الخاص بك 

في غضون 24 ساعة

الخصائص:

خدمات مالية أخرى:

يجب أن يكون لديك حساب تجاري مع بنك اإلسكندريةالخصائص:

حساب توفير المايكرو

"حســاب توفيــر المايكــرو" يوفــر خطــة ادخــار مرنــة للعمــالء حيــث يتيــح للعمــالء االدخــار باإلضافــة الــي التعامــل علــي الحســاب 
فــي أي وقــت لتنفيــذ المعامــالت اليوميــة.

خصائص حساب 
توفير المايكرو 

حساب توفير ذو شرائح بعائد )بالجنية المصري(:
تنافسي يصرف نصف سنويا

يتم احتساب العائد علي أقل 
رصيد متوافر خالل الشهر

يمكن للعمالء الحصول على بطاقة 
الخصم المباشر، خدمة اإلنترنت البنكي، 

وخدمة محفظتي لتيسير أعمالهم 
ومتابعة معامالتهم اليومية.

خدمة محفظتي

"محفظتــي" هــي محفظــة إلكترونيــة مــن بنــك االســكندرية تجمــع بيــن جميــع معامالتــك الماليــة 
اليوميــة األساســية فــي تطبيــق هاتفــي واحــد. هــي طريقــة فعالــة للغايــة لتســهيل وتبســيط 
المعامــالت الماليــة اآلمنــة، وكل ذلــك بخطــوات مبســطة. يمكنــك ربــط كارتــك البنكــي، تحويــل 
النقــود، ايــداع وســحب النقــود، دفــع الفواتيــر شــحن خــط الهاتــف المحمــول وايضــا القيــام 

ــات الشــراء بطريقــة ســهلة وبســيطة. بعملي

المستندات المطلوبة:

رقم هاتف محمول مسجل باسمك في 
مشغل الهاتف المحمول

بطاقة الرقم القومي سارية

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emeint.android.mwallet.alexbank&hl=ar
https://itunes.apple.com/eg/app/ma7fazty/id1093100187?mt=8
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بطاقة فيزا “Inspire” للخصم المباشر

بطاقــة الخصــم المباشــر هــي بطاقــة تتيــح لــك إيــداع نقــودك فــي حســابك الشــخصي والســحب مــن أي ماكينــة 
صــراف آلــي أو دفــع قيمــة مشــترياتك باســتخدام البطاقــة بــداًل مــن الدفــع النقــدي.

خدمة الرسائل القصيرة من بنك اإلسكندرية على هاتفك 
المحمول مع كل عملية شراء

استمتع بخدمات "فوري" على جميع ماكينات الصراف االلي 
الخاصة ببنك اإلسكندرية

جمع 1.5 نقطة  ALEXPOINTSعلى كل 1 جنية تصرفه في 
كل مرة تشتري مع بطاقة “Inspire” للخصم المباشر وتقدر 
تستبدلها بكل سهولة من خالل المتاجر المشاركة في هذا 

البرنامج.

مع خدمة ال 3D Secure، استمتع بمعامالت شرائية أكثر امانًا 
عبر اإلنترنت عند استخدام بطاقة “Inspire” من خالل ارسال رقم 

سري متغير على رقم المحمول المسجل لدي البنك

 الخصائص الرئيسية:
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بنك االسكندرية: قصة نجاح تمويل متناهي الصغر

انطالقــًا مــن إيماننــا بتحســين الشــمول المالــي فــي مصــر، 
قدمنــا عــروض تمويــل متناهــي الصغــر إلــى محفظتنــا فــي عــام 
2007، ومنــذ ذلــك الوقــت، قمنــا بتمويــل أكثــر مــن 300.000 
عميــل بهــدف إضافــة قيمــة حقيقيــة لعمالئنــا مــن المؤسســات 
المتناهيــة الصغــر، كمــا نقــدم لهــم أيًضــا المســاعدات التقنيــة 

ــر أعمالهــم. لتطوي
لبنــك اإلســكندرية  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  ذراع  يركــز 
بشــكل أساســي علــى أصحــاب المشــروعات متناهيــة الصغــر 
اســتبعادهم  يتــم  الذيــن  الفئــات  أو  الريفيــة،  المناطــق  فــي 
مــن الخدمــات الماليــة الرســمية، مــن خــالل تقديــم األدوات 
ليصبحــوا  المشــاريع  تلــك  ألصحــاب  الماليــة  والخدمــات 
مســاهمين نشــطين فــي نمــو االقتصــاد المصــري الرســمي و 

أيضــا خلــق  فــرص العمــل بشــكل عــام.
ــل المتناهــي الصغــر  ــر برامــج تموي ــا بتطوي فــي عــام 2017، قمن
ــة،  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــا فــي اطــار دعــم التنمي الخــاص بن
ممــا يمكننــا مــن إضافــة المزيــد مــن القيمــة لعمالئنــا وتوســيع 

قاعــدة عمالئنــا بشــكل اكبــر.
حاليــًا تعتبــر حصــة بنــك االســكندرية فــي اإلقــراض المباشــر 
للتمويــل متناهــي الصغــر مــن أكبــر الحصــص الســوقية علــى 

مســتوى الســوق المصرفــي فــي مصــر.

تمتلــك عائلــة أمــل محفــوظ مزرعــة للمواشــي حيــث اعتــادت 
يومــي.  بشــكل  والجامــوس  األبقــار  رعايــة  فــي  المســاعدة 
تقــول: "لــم أكــن أملــك أي رؤوس ماشــية خاصــة بــي". تتحــدث 
عــن التدريــب الــذي تلقتــه مــن بنــك اإلســكندرية مــع جيرانهــا 
وكذلــك  مشــروعها،  إدارة  كيفيــة  تعلمــت  وكيــف  ومعارفهــا 
كيفيــة االســتفادة منــه. تديــر أمــل أعمالهــا منــذ 6 أشــهر ولديهــا 

حالًيــا جامــوس واحــد وأربعــة أبقــار وأربعــة أغنــام.
بالتمويــل الممنــوح لهــا وبمســاعدة زوجهــا واألشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي مزرعتهــا، تقــوم أمــل بتربيــة المواشــي وإطعامهــا 
وبعــد  والســمن.  والحليــب  الجبــن  إلنتــاج  بحلبهــا  تقــوم  ثــم 
ــن يعيشــون فــي  ــع المنتجــات لألشــخاص الذي ذلــك يمكنهــا بي
منطقتهــا. تســاعد المزرعــة أمــل فــي مســاعدة نفســها وعائلتهــا.

للتقدم وللمزيد من المعلومات

تقرير االستدامة لعام 
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