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نــــــشـــــــرة بــنـــــــــك 
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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.
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المقدمة

توعية بيئية
ــي  ــوم األرض ف ــط البالســتيكي” بمناســبة ي ــم وثائقــي “المحي 1. عــرض فيل

!Startup Haus
2. مكافحة تلوث الهواء في يوم البيئة العالمي

الشمول المالي والتمويل المستدام
1. النهوض بالشمول المالي في مصر
2. لعبة “حادي بادي” للتثقيف المالي

3. تمكين نساء منيل شيحة خالل أسبوع الشمول المالي العربي

الشراكات والفعاليات اإلقليمية
1. “التكتالت والتنمية االقتصادية في الجنوب” - تأمين مستقبل مصر

2. ديارنا: النهوض بالحرفيين المصريين
3. مساهمتنا في مركز مجدي يعقوب الجديد للقلب في اسوان  

4. بنك اإلســكندرية يعقد المؤتمر اإلقليمي األول للمســؤولية االجتماعية 
للشركات

فرصة بازار: الفرصة التي يستحقها الجميع

رمضان 2019
1. بنك اإلسكندرية وبناء ارض االحالم: إفطار االبطال الثالث

2.أضواء رمضان: إشراك الموظفين وتعزيز الرعاية االجتماعية

الممارسة المستدامة واألخالقية
تأييــد برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة – المبــادرة المالية للمبــادئ المصرفية 

المسئولة

شفافية اعداد التقارير
ــن  ــدة م ــة جدي ــكار: مرحل ــالل االبت ــن خ ــر م ــي - “التأثي ــتدامة الثان ــر االس تقري

النمــو المســتدام”

كلمات متقاطعة

جدول المحتويات
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القراء األعزاء،

يســرنا أن نقــدم لكــم العــدد األول مــن نشــرة بنــك اإلســكندرية لالســتدامة. يعــد هــذا 
المنشــور نصــف الســنوي احــد االدوات العديــدة الموضوعــة لتحقيــق الشــفافية 

ــا.   ــح لدين ــاب المصال ــع اصح ــكندرية لجمي ــك االس ــي بن ــاءلة ف والمس

تظــل نشــرة بنــك اإلســكندرية لالســتدامة إحــدى أدوات االتصــال الرئيســية لدينــا، وهي 
ضروريــة لضمــان إطــالع شــركائنا علــى المبــادرات واإلنجــازات التــي يحفزهــا البنــك 

ــرر بشــكل متك

ــى  ــك اإلســكندرية عل ــك حــرص بن ــرات المتســارعة، لذل ــام التغيي ــه ع ــام 2019 أن ــت ع أثب
تحقيــق مجموعــة كبيــرة مــن الغايــات الهادفــة الــى ضمــان اســتدامة العمليــات 
ــق  ــة واالســتمرار فــي خل ــى مســتوى الجمهوري ــي عل ــة، تشــجيع الشــمول المال التجاري

ــن.   ــن المصريي ــر م ــدد كبي ــح ع ــة لصال قيم

نــود أن نشــكر موظفينــا وشــركائنا وأصحــاب المصلحــة والمجتمــع ليــس فقط لوضع 
ثقتهــم بنــا خدمــة للمجتمــع المصــري، ولكــن لكونهــم عنصــر هــام في هــذا النجاح.  

مع خالص التحيات، 

فريق عمل مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة

لمحة عامة عن نشرة بنك 
اإلسكندرية لالستدامة
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.StartupHaus استعداد الموظفين لبداية عرض الفيلم الوثائقي محيط بالستيكي بمقر

ا في 22 أبريل لالحتفال بالبيئة وزيادة الوعي حول المواضيع المتعلقة بها.  يوم األرض هو حدث عالمي يحدث سنوًي
ــة  ــا توعوي ــتدامة هداي ــة المس ــة والتنمي ــؤولية االجتماعي ــب المس ــد مكت ــة )A.P.E.(، أع ــة البيئ ــة حماي ــع جمعي ــاون م بالتع
ــاه إلعــادة االســتخدام ومنشــور توجيهــي  تتكــون مــن العناصــر التاليــة: حقيبــة مصنوعــة مــن مــواد معــاد تدويرهــا وزجاجــة مي
ــر إدارة  ــبة 100 ٪. تعتب ــره بنس ــاد تدوي ــى ورق مع ــوع عل ــك مطب ــة وذل ــا اليومي ــي حياتن ــتدامة ف ــات مس ــق ممارس ــو تطبي نح

ــتدامة 2021-2018.  ــة المس ــة والتنمي ــؤولية االجتماعي ــب المس ــتراتيجية مكت ــي اس ــي ف ــن اساس ــات رك النفاي

ــا.  ــة شــراء تقــوم به ــس مــن البالســتيك مــع كل عملي ــى كي "تحصــل عل
ــذي  ــد.. ولكــن ذلــك ال يضاهــي الثمــن ال ي ــاول ال الن. ســعره فــي متن

ــي." ــور البيئ ــة التده ــة لمعالج ــال المقبل ــتدفعه األجي س
محمد عبود، أحد الحاضرين

ــر عــن المحيــط وكيــف أن البالســتيك مســؤول  "لقــد تعلمــت الكثي
ــل  ــتيكية وتقلي ــات البالس ــن النفاي ــد م ــابدأ الح ــا. س ــر كوكبن ــن تدمي ع

البالســتيكية." والزجاجــات  ــاس  لألكي اســتخدامي 
سلمى عكاشة، مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة

عرض الفيلم الوثائقي “المحيط البالستيكي” 
!Startup Haus بمناسبة يوم األرض في

ـــادة الوعـــي بدور  ـــوم األرض زي يهـــدف ي
ـــذي يســـاهم في  الســـلوك البشـــري ال
ـــب  ـــك نظـــم مكت ـــة، لذل تدهـــور البيئ
المســـؤولية االجتماعية. عرض الفيلم 
الوثائقي “المحيط البالســـتيكي«  في   
Startup Haus.   لتســـليط الضوء على 
تأثير اســـتخدام البالســـتيك مرة واحدة 
ـــر النظـــم البيئية والتســـبب  فـــي تدمي
فـــي عدد من قضايا الصحـــة العالمية. 
ـــم  الفيل هـــدف  ـــك،  ذل ـــى  عل عـــالوة 
تشجيع اســـتخدام البدائل البالستيكية 
ـــة وهـــي  ـــات الفعال ونظـــم إدارة النفاي

خطـــوات يمكن تنفيذها بســـهولة من 
ـــل األفراد ســـواء فـــي مـــكان العمل  قب
ـــزل. وقـــد حضـــر 20 الفيلم  أو فـــي المن
ـــك وقـــد احضرت  20 موظـــًف مـــن البن
ذات  ابنتهـــا  الموظفـــات  مـــن  واحـــدة 

الخمـــس ســـنوات معها. .

ــة فــي نشــرة أقــرب  كمــا ُنشــرت مقال
المناخــي  ــر  التغي ــر  تأثي ــراز  إلب اليكــم، 
ــة  ــال المقال ــم إرس ــن. وت ــى المصريي عل
إلــى 2000 موظــف. عــالوة علــى ذلــك، تم 
ــة  ــا باللغتيــن العربي طباعــة 60 ملصًق

ــة وتــم تعليقهــا فــي أربعــة  واإلنجليزي
ــي الرئيســية للبنــك: - قصــر  مــن المبان
النيــل، الجمهوريــة، عبــد الخالــق ثــروت، 

ــة.  ــة الذكي القري

ــا  لجهودن ــة  بداي يمثــل  األرض  يــوم 
الســلوك  تشــجيع  نحــو  المتســارعة 
بنــك  ــة.  البيئي ــة  والرفاهي المســتدام 
اإلســكندرية يتطلــع لمســتقبل لصالــح 

قادمــة.   ــدة  عدي ــال  أجي

http://www.ape-egypt.com/
http://www.ape-egypt.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
http://startuphaus.org/
http://startuphaus.org/
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يحــدث  ســنوي  بيئــي  حــدث  هــو  العالمــي  ــة  البيئ ــوم  ي
هــو  العــام  هــذا  موضــوع  كان  يونيــو.  مــن  الخامــس  فــي 
ــوث  ــى اضــرار تل ــوث   الهــواء لتســليط الضــوء عل مكافحــة تل
ــب  ــق مكت ــار، اطل ــذا اإلط ــي ه ــة. ف ــور البيئ ــى تده ــواء عل اله
واألنشــطة  ــادرات  المب مــن  عــدد  االجتماعيــة  المســئولية 
االفــراد.  علــى مســتوى  المســتدامة  الممارســات  لترســيخ 

 
وتــم نشــر مقــال عــن يــوم البيئــة العالمــي وتأثيره علــى تلوث 
الهــواء فــي نشــرة أقــرب اليكــم النصــف أســبوعية والموجهــة 
للموظفيــن فــي يــوم الثانــي مــن يونيــو. وتــم ارســال المقــال 

الــى نحــو 2000 موظــف مــن البنــك. 

ــان  ــد اخــر، تعــاون  بنــك اإلســكندرية مــع الفن وعلــى صعي
عمــرو مســلم النتــاج أعمــال فنيــة توضيحيــة تتناول مشــكلة  
ــه الفنية في فرع  تلــوث الهــواء الداخلــي. وابتكــر مســلم أعمال
قصــر النيــل حيــث توقــف 6 موظفيــن مهتميــن بمشــاهدته 
ــة علــى صفحــة  ــه الفني ــم إتاحــة أعمال ــاء انجــاز المهمــة. وت اثن
ــة  ــك اإلســكندرية Linkedin   وشــبكة المعلومــات الداخلي بن
ــع  ــوم التاس ــًا ي ــا داخلي ــم توزيعه ــا ت ــو كم ــوم 3 يوني ــك ي للبن

ــو.  مــن يوني

مكافحة تلوث الهواء في يوم البيئة العالمي

ــراد، كان  ــاة االف ــى حي ــا عل ــز تأثيرن ــا وتعزي ــتكمال جهودن والس
ــازار يــوم الخامــس والعشــرون من يونيو يتماشــى مع  فرصــة ب
ــة  موضــوع مكافحــة تلــوث الهــواء لعــرض المنتجــات المحلي
المرتبطــة  المنخفضــة  ــات  االنبعاث ذات  والمســتدامة 
ــات  ــن المنتج ــعة م ــة واس ــون مجموع ــدم العارض ــل. ق بالنق
المصنوعــة مــن مــواد معــاد تدويرهــا وبدائــل صديقــة للبيئــة 
ــن فــي  ــو Go Clean حاضري . واألهــم مــن ذلــك، كان ممثل
ــجيع  ــؤول وتش ــتهالك المس ــأن االس ــي بش ــع الوع ــازار لرف الب
 16,000 مــن  ــر  أكث ــزار  الب حقــق  مصــر.  فــي  ــر  التدوي إعــادة 
جنيــه مصــري مبيعــات، ممــا يؤكــد رغبــة موظفيــن بنــك 

اإلســكندرية فــي االســتثمار فــي المنتجــات المســتدامة. 

ــازار، ولتقليــل اعتمــاد النــاس علــى الســيارات، تــم  بعــد الب
الحــي  فــي  األقــدام  علــى  ــة ســيًرا  بجول ــام  للقي التخطيــط 
مــن  فريــق  الموظفــون  رافــق  ــد.  البل بوســط  المصرفــي 
ــارة  لزي ســياحي  ومرشــد  االجتماعيــة  المســؤولية  مكتــب 
االماكــن التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا إال علــى األقــدام. 

ــا نســير فــي  ن ــي أن ــوم كهــذا يعن ــم ي "فكــرة أن البنــك فكــر فــي تنظي
ــدة  ــر مــن األشــخاص الجــدد وزرت أماكــن جدي اتجــاه صحيــح. قابلــت الكثي

ــع." ــوم رائ ــة ، كان ي تاريخي
محمد حسام، مسؤول مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات

ــس  ــي تكري ــب ف ــت أرغ ــدة. كن ــتكون مفي ــة س ــد أن الجول ــن أعتق ــم أك "ل
ــكرا." ــة. ش ــذه الجول ــم ه ــك نظ ــعيدة ألن البن ــا س ــذا وأن ــل له ــوم كام ي

نورهان فيصل، الموارد البشرية

بداية جولة الموظفين بمنطقة وسط البد عند بنك مصر.

الرســـم التوضيحـــي عن تلوث الهـــواء الداخلي للفنان عمرو مســـلم والذي تم 
نشـــره على صفحة Linkedin لبنك اإلســـكندرية والشـــبكة الداخلية للبنك.

https://www.facebook.com/gocleaneg/
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مســتوى  علــى  رئيســي  تنمــوي  هــدف  المالــي  الشــمول  كــون  مــع  تماشــيًا 
مــن  ــد  عدي تنظيــم  علــى  االجتماعيــة  المســئولية  حــرص مكتــب  ــة،  الجمهوري
ــز علــى  أنشــطة التثقيــف المالــي لتمكيــن المجتمعــات المهمشــة مــع التركي

لهــم.  امــن  مالــي  لمســتقبل  ــًا  تامين المصرييــن  والشــباب  الســيدات 

لقد كان بنك اإلســكندرية رائًدا في حمالت الشــمول المالي وتصميم المنتجات 
ــزي  ــك المرك ــمل للبن ــدف األش ــع اله ــوازي م ــباب. بالت ــة للش ــة المخصص المالي
المصــري، أطلــق بنــك اإلســكندرية أول لعبــة للتثقيــف المالــي لألطفــال تســمى 
ــد  ــادئ تحدي ــم بمب ــن بهــدف تعريفه ــال المصريي ــادي«، مصممــة لألطف ــادي ب »ح

ــًا.  ــوازن مــع دعــم اآلخريــن األقــل حظــًا مالي ــة بالت ــات لالحتياجــات المالي األولوي
ــخ النقــود، مــن نظــام  ــدًا بســرد قصــة تاري اللعبــة مصممــة بطريقــة لكــي تب
المقايضــة إلــى البنــوك، ومــن خــالل اللعــب، يتعــرف األطفــال علــى مفاهيــم 
ــادي« فــي احتفــاالت الشــمول  ــرع. تــم تجريــب »حــادي ب االدخــار والصــرف والتب

المالــي بمناســبة اليــوم العالمــي لالدخــار 2018.
ــة لنشــر  ــة علــى مســتوى الجمهوري كمــا قــام بنــك اإلســكندرية بتنفيــذ حمل
ــر 7 محافظــات فــي  ــات( عب ــا )منهــم 49٪ مــن الفتي ًب ــى 7143 طال ــت إل ــة وصل اللعب

ــي. ــي العرب ــمول المال ــبوع الش ــع أس ــًا م ــة تزامن 17 مدرس
ــادي«، تــم تنظيــم ورش العمــل  ــع »هــادي ب باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق توزي
باإلضافــة الــى بأنشــطة تعليميــة ترفيهيــة فــي الهــواء الطلــق تهــدف إلــى تعريف 

ــة ــاون والمنافس ــالل التع ــن خ ــة م ــم اللعب ــال بقي األطف

ــة  ــاألدوات الالزم ــن ب ــال المصريي ــزود األطف ــن ن ــن ونح ــك الحي ــذ ذل ــارس ومن ــى 27 م ــارس إل ــن 17 م ــادي م ــادي ب ــم إطــالق ح ت
ــي ــتقبلهم المال ــن مس لتأمي

النهوض بالشمول المالي في مصر

لعبة “حادي بادي” للتثقيف المالي

"لعبت »حادي بادي« وتعلمت توفير المال والتعاون مع زمالئي." 
طالب بعد لعب حادي بادي في المدرسة

"عندما يكون لدينا أموال، يجب أن نتبرع بها."  
إحدى الفتيات الالتي لعبن حادي بادي بمناسبة اطالق اللعبة

التوعية المالية لألجيال المستقبلية.

فيديو تعريفى لحادى بادى.  ـــن فـــي عـــدد مـــن  ي ـــة للطـــالب المصري ـــادئ البنكي ـــادي والمب شـــرح حـــادي ب
محافظـــات مصـــر.

https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
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تمكين نساء منيل شيحة خالل أسبوع 
الشمول المالي العربي

ــة ترويجيــة للتمويــل المتناهــي الصغــر تــم إنجازهــا فــي 12 منطقــة نائيــة مختلفــة فــي  لذلــك، أجــرى بنــك اإلســكندرية حمل
ــي  ــكل أساس ــة بش ــة الترويجي ــزت الحمل ــوان. رك ــر وأس ــوهاج، األقص ــا، س ــويف، المني ــي س ــوم، بن ــي: الفي ــات ه 6 محافظ
ــب  ــع كتي ــم توزي ــال، ت ــرأة و800 رجــل. لألطف ــى 415 ام ــادرة إل ــت هــذه المب ــار. وصل ــة االدخ ــال والنســاء بأهمي ــف الرج ــى تعري عل

ــل 2019. ــي 22 أبري ــت ف ــل 2019 وانته ــي 16 أبري ــادرة ف ــذه المب ــدأت ه ــل. ب ــى 1200 طف ــث وصــل إل ــي«، بحي »مصروف
ـــ 46 امــرأة مهمشــة مــن منيــل شــيحة. بالتعــاون  ــرة ل علــى نفــس المنــوال، قــام بنــك اإلســكندرية بفتــح حســابات ادخــار صغي
ــون  ــة لتك ــاألدوات الالزم ــيدات ب ــد الس ــى تزوي ــادرة إل ــدف المب ــة ACT.  وته ــل التنمي ــن اج ــال م ــاائل االتص ــة وس ــع مؤسس م

ــادرة فــي 28 مــارس 2019 ــذ هــذه المب ــم تنفي ــى االدخــار واإلنفــاق بمســؤولية واســتقالل. ت قــادرة عل

ــًا  ــه أداة تنمويــة قيمــة يمكــن مــن خاللهــا تمكيــن المــرأة المصريــة وتمكينهــا مالي لقــد أثبــت الشــمول المالــي مــراًرا وتكــراًرا أن
علــى الصعيــد المالي. 

ــة  ــوك العامل ــري البن ــزي المص ــك المرك ــه البن وج
بأســبوع  واالحتفــال  للمشــاركة  مصــر  فــي 
ــادرة  الشــمول المالــي العربــي. تــم دعــم هــذه المب
ــادة الوعــي  مــن قبــل البنــك المركــزي بهــدف زي
ذات  الفئــات  بيــن  المالــي  التثقيــف  ــة  بأهمي
ــي  ــل ف ــع العم ــة، م ــل المنخفض ــتويات الدخ مس
الوقــت نفســه علــى تحســين ظــروف معيشــتهم 

وعملهــم.

يكــن  ان  ــى  عل الســيدات  مســاعدة  ــى  عل ــره  واث ــي  المال الشــمول 
ناجحــات. اعمــال  ــدات  ورائ مشــاريع  ــات  صاحب

واحدة من السيدات الالتي قدمن على االعانة المالية لتطوير مشروع األسماك الخاص بها.

فريق عمل من بنك اإلسكندرية يساعدون في فتح حسابات االدخار الصغيرة.

عدسة : أحمد هايمان

عدسة : أحمد هايمان

https://www.facebook.com/actegypt2018/
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
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التكتالت والتنمية االقتصادية في الجنوب” - 
تأمين مستقبل مصر

ــة  المصري ــادرة  المب مــع  اإلســكندرية  بنــك  تعــاون  الثالــث،  للعــام 
للتنميــة المتكاملــة )النــداء( مــن اجــل عقد مؤتمره الســنوي الســادس 
ــوم 14 و15  ــوب« ي ــي الجن ــة ف ــة االقتصادي ــالت والتنمي ــوان التكت بعن

ــر. ــي األقص ــر ف فبراي

عمــل المؤتمــر علــى الجمــع بيــن كيانــات متعــددة فــي مجــال التنميــة 
للتقــدم  والداعمــة  المختلفــة  النمــاذج  علــى  الضــوء  لتســليط 
ــول  ــاش ح ــراء النق ــى اث ــر ال ــا أدى المؤتم ــي واالقتصــادي. كم االجتماع
ــعادة  ــة س ــت رعاي ــر تح ــر. كان المؤتم ــي مص ــة ف ــتراتيجيات التنمي اس
ــر  ــوزراء المصــري وحضــره عــدد كبي د. مصطفــى مدبولــي، رئيــس ال
ــتثمار  ــرة االس ــر وزي ــحر نص ــورة س ــم الدكت ــن بينه ــئولين م ــن المس م
ــو الحســن، الممثــل المقيــم  أب ــدا  ران والتعــاون والدولــي والســيدة 

لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر. 

ــت  ــة«  قام ــرف اليدوي ــياحة والح ــوان »الس ــية بعن ــة نقاش ــي جلس وف
والتنميــة  االجتماعيــة  المســئولية  مكتــب  رئيســة  حســني  ليلــى 
ــادرة ابــداع مــن مصر  المســتدامة »ببنــك اإلســكندرية بالحديــث عــن مب
ــن  ــن المصريي ــادي للحرفيي ــن االقتص ــز التمكي ــح لتحفي ــوذج ناج كنم
ــة. فضــاًل عــن  وقابليتهــا علــى تحســين صــورة المنتجــات المصري
المســئولية  مكتــب  جعــل  فــي  ــاُل  هائ دورًا  ــادرة  المب لعــب  كيفيــة 
ــاء  ــة بالرخ ــة ذات الصل ــه التنموي ــن أهداف ــد م ــذ العدي ــة ينف االجتماعي

للمصرييــن.  االقتصــادي 

ــرز المؤتمــر قيمــة التنــوع فــي مجــال التنميــة وعــزز من اســتراتيجية  واب
بنك اإلســكندرية الداعمة لتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية 

فــي صعيــد مصــر وجميــع انحــاء الجمهوريــة علــى حد ســواء. 

تبادل الرؤى بشأن خطة شاملة لتنمية مصر.

ًا. مكون أساسي لضمان نجاح النموذج التنموي هو التأكد من تمكين السيدات اقتصادي

https://www.facebook.com/ElNidaaEgypt/
https://www.facebook.com/ElNidaaEgypt/
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ديارنا: النهوض بالمبدعين المصريين

ــام، مــن خــالل شــراكة  ــة. هــذا الع ــم اليدوي ــم ومنتجاته ــن لعــرض مواهبه ــن المحليي ــح الفرصــة للفنانيي ــا، معــرض يتي ديارن
ــر وحتــى  ــادرة ابــداع مــن مصــر مــع وزارة التضامــن االجتماعــي تــم تنظيــم المعــرض مــن 21 يناي بنــك اإلســكندرية فــي اطــار مب
ــرة التضامــن  ــي، وزي ــادة وال ــل ; كل مــن غ ــاح المعــرض مــن قب ــم افتت ــاح السيســي. ت ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــر تحــت رعاي 5 فبراي
ــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصرييــن بالخــارج، خالــد عبــد الواحــد محافــظ القاهــرة، اللــواء احمــد  االجتماعــي، نبيلــة مكــرم وزي

ــا مرســي رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة.  ــورة ماي إبراهيــم محافــظ اســوان والدكت

عارضــًا   578 علــى  المعــرض  اشــتمل 
منتجــة،  اســر  متعــددة:  خلفيــات  مــن 
ــرة ومتوســطة، جمعيــة  شــركات صغي
وكانــت  مســتقلين.  وحرفييــن  أهليــة 
شــرف  هــي ضيفــة  اســوان  محافظــة 
ــن  ــد م ــي عدي ــد حظ ــك ق ــرض، لذل المع
ــى فرصــة  المواهــب مــن المحافظــة عل
ــد  عــرض تراثهــم الغنــي مــن بيــن عدي

ــة.  مــن القطــع التراثيــة االصيل

مبيعــات  تحقيــق  فــي  ــا  ديارن نجــح 
ــرًا  زائ  17,500 وجــذب   6,000,000 بنســبة 
منتجــات  شــراء  مــن  تمكنــوا  ــن  الذي
كمــا  ــرة.  كثي محافظــات  مــن  ــة  يدوي
ــز المعــرض بوجــود عــروض فنيــة  تمي
ــر مــن محافظــة: اســوان، النوبة،  مــن اكث

وبورســعيد.  ــد  الجدي ــوادي  ال

كمــا اســتضاف المعــرض ثمــان ورش 
الفنــي  المســتوى  رفــع  بهــدف  عمــل 
التصميــم،  مجــال  فــي  للعارضيــن 
نمــو  مــن  وتمكينهــم  التمويــل 

 . يعهم ر مشــا

ــي تتطــور وتتنامــى  ــك الشــراكة الت ــا المثمــر مــع وزارة التضامــن االجتماعــي، تل ن ــر بتعاون "نشــعر بالفخ
ــي  ــن االجتماع ــوزارة التضام ــون الشــريك االســتراتيجي ل ــي ســرورنا أن نك ــن دواع ــام. وهــو م ــد ع ــًا بع عام
ــن  ــداع م ــة »إب ــئولية المجتمعي ــدة للمس ــك الرائ ــادرة البن ــالل مب ــن خ ــا م ارن ــرض دي ــي مع ــام ف ــذا الع ه
ــرف  ــم الح ــي دع ــا ف ــتكماال لدورن ــري واس ــع المص ــاه المجتم ــل تج ــا الكام ــى التزامن ــدا عل ــر«، تأكي مص
ــة. ن إتاحــة الفــرص ألصحــاب الحــرف المهمشــين -الذيــن يتســمون بالمهارات  ــة االصيل ــة المصري اليدوي
ــو  ــد ه ع ــوع ُي ــوي ومتن ــاد ق ــاء اقتص ن ــي ب ــاهمة ف ــم والمس ــويق أعماله ــرض وتس ــداع- لع ــة واإلب العالي

ــي.« ــن االجتماع ــع وزارة التضام ــراكتنا م ــد لش ــط الوطي الراب
دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي لبنك االسكندرية

ــر مــن 100 ســيدة اغلبهــم مطلقــات وارامــل. هدفــي هــو الســماح لهــؤالء الســيدات  "اعمــل مــع اكث
ــي." ــراث النوب ت ــم قيمــة ال ــرى العال ــى ي ــر منتجاتهــم حت تصدي

نجاة سيد على، عضوة بلجنة الثراث النوبي بجمعية االسر المنتجة باسوان

ا. ارن المدخل الى معرض دي

ا. ارن عرض تقليدي يمزج بين الفن والموسيقي.واحدة من السيدات العارضات العمالها الفنية في دي

https://www.facebook.com/Diarna59/
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بنك اإلسكندرية ومركز مجدي يعقوب الجديد 
للقلب بأسوان

ــزة  ركي يشــكل  الصحــي  القطــاع  ــان  ب ــا  ايمانن مــع  اتســاقا 
بنــك  قــام  المســتدامة،  ــة  االجتماعي للتنميــة  أساســية 
مــع  ســنوات  لثــالث  ــد  تمت شــراكة  بتوقيــع  اإلســكندرية 
ــدي  ــة مج ــر مؤسس ــب. تعتب ــوب للقل ــدي يعق ــة مج مؤسس
فــي  ــة  الفعال المؤسســات  ــر  أكث مــن  للقلــب  يعقــوب 
ــد العــون ألالف  ــث قدمــت ي ــة، حي تخصــص االمــراض القلبي
ــر قادريــن علــى مــدار 10 ســنوات مــن دون  مــن المصرييــن الغي
ــدًا فــي مدينــة اســوان التــي تشــهد تركــز  مقابــل مــادي، وتحدي

انشــطتهم خدمــة لجميــع أهالــي الصعيــد.

دعــم  علــى  اإلســكندرية  بنــك  حــرص  النحــو،  هــذا  علــى 
ــزًا لتشــارك القيمــة مــع  ــد للقلــب تعزي مركــز اســوان الجدي

ــد ان  ــا. ومــن المخطــط للمركــز الجدي المجتمــع المحيــط بن
ــن  ــر قادري ــى الغي ــن المرض ــن 80,000 م ــرب م ــا يق ــتقبل م يس
ــازة.  وتســع الغرفــة التــي يدعــم  مــع تقديــم خدمــة طبيــة ممت

بنــك اإلســكندرية انشــائها الســتقبال 12 الــف مريضــًا. 

دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكندرية اثناء التوقيع على اتفاق الشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

https://www.facebook.com/Myfegypt/
https://www.facebook.com/Myfegypt/
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بنك اإلسكندرية يعقد المؤتمر اإلقليمي 
األول للمسؤولية االجتماعية للشركات

ــر والتنميــة، مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة والمجلــس  بالتعــاون مــع اتحــاد الصناعــات المصريــة، مؤسســة التطوي
ــة  الثقافــي البريطانــي عقــد بنــك اإلســكندرية المؤتمــر اإلقليمــي األول للمســئولية االجتماعيــة للشــركات والــذي كان بمثاب
ــا فــي مجــال التنميــة. وهــذه هــي الســنة  ــراء علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وافريقي منصــة تجمــع بيــن افضــل الخب
ــة المؤتمــر الســنوي الخامــس للمســئولية االجتماعيــة للشــركات والملتقــى الثالــث  الثالثــة لمشــاركة البنــك فــي رعاي

للشــراكات فــي مصــر. 

»النهــوض  عنــوان  تحــت  العــام  هــذا  المؤتمــر  عقــد  وتــم 
بالشــراكات اإلقليميــة مــن خــالل المســئولية االجتماعيــة 
ــق  ــة تحقي ــان كيفي ــا لبي ــى افريقي ــز عل ــع التركي للشــركات« م
منظــور  مــن  األوســط  والشــرق  ــا  افريقي فــي  التنميــة 
ــة  برعاي المؤتمــر  كان  للشــركات.  االجتماعيــة  المســئولية 
التخطيــط،  الدولــي،  والتعــاون  االســتثمار  وهــم:  وزارات   5
والمتابعــة واإلصــالح اإلداري، التعليــم، التضامن االجتماعي 

والصناعــة.  والتجــارة 

مجــال  فــي  منظمــة   70 الشــراكات  ملتقــى  حضــر  وقــد 
ــة  رعاي تحــت  ــة  تجاري االجتماعيــة و30 منظمــة  المســئولية 
اتحــاد الصناعــات المصريــة وذلــك بتواجد 400 مشــاركًا.  وعلى 
ــداع مــن مصــر وقــد  ــازار ألب هامــش المؤتمــر، تــم تنظيــم ب
ــد  ــة. وق ــات الفني ــن المنتج ــد م ــًا لعدي ــًا محلي ــم 18 عارض ض
ــازار فــي تحقيــق اجمالــي مبيعــات بقيمــة 60,000.  نجــح الب

ــودة  ــا بج ــن اعجابه ــي ع ــن االجتماع ــرة التضام ــي وزي ــادة وال ــرت غ ــد عب وق
ــرف  ــم الح ــوزارة لدع ــتراتيجية ال ــى اس ــدة عل ــة، مؤك ــات المعروض المنتج
ــوزارة  ال ــى حــرص  ــن . كمــا اكــدت عل ي ــر مهــارات الفنان ــة وتطوي اليدوي
ــم المعــارض لدعــم خطــط  ــى التعــاون مــع بنــك اإلســكندرية لتنظي عل

ــن.  التســويق والنمــو لهــؤالء الفناني

ــع  ــرًا بالتواصــل م ي ــد اســتفدنا كث ــة!  لق ــى هــذه الفرصــة الرائع "شــكرًا عل
ــراكات   ــد ش ــة عق ــا إمكاني ن ــت ل ــا فتح ــال كم ــن بالمج ــن العاملي ــا م غيرن
ــع  ــر بمواق ــن مص ــداع م ــا اب ــتقبلية. تمدن ــاريع مس ــول مش ــات ح واتفاق

ــًا. " ي ــُا ودول ي ــرض محل ــة للع مختلف
يوسف عصام، مؤسس ريفي وشريك ابداع من مصر

جلسة نقاشية حول دور المسئولية االجتماعية للشركات في تنمية الشرق االوسط

ـــة المســـتدامة فـــي  ـــة والتنمي ـــب المســـئولية االجتماعي ـــق عمـــل مكت فري
ـــن فـــي المؤتمـــر. ي ـــرز المتحدث اســـتقبال اب

https://www.facebook.com/EgyptCSRAnnualConference/
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فرصة بازا: الفرصة التي يستحقها الجميع

بنــك  فــي  النيــل  فــرع قصــر  فــي  يقــام  حــدث شــهري  هــو  ــازار  ب فرصــة 
اإلســكندرية. الهــدف مــن هــذا الحــدث هو عــرض أعمال الحرفييــن المحليين 
ــى  ــازار عل ــة. ال يقتصــر الهــدف مــن الب ــر منصــة للمنظمــات المصري وتوفي
ــه أداة  ــل أثبــت أيًضــا أن ــدة فحســب، ب تعريــف المصرييــن بمنتجــات فري
ــة  ــا المجتمعي قيمــة مــن خاللهــا يمكــن رفــع مســتوى الوعــي حــول القضاي

ــر. ــي مص ــة ف ــات المهمش ــاعدة المجتمع ــات لمس ــع التبرع وجم

فــي نســخته األولــى لهــذا العــام » مرحبُا 
فصــل الشــتاء«، اســتمتع الموظفــون 
نوعهــا  مــن  ــدة  فري شــراء  ــة  بتجرب
ــي  ــة أقصــى فصــول الشــتاء الت لمواجه
شــهدتها مصــر منــذ ســنوات حيــث قــام 
منتجاتهــم  بعــرض  عارضيــن  تســعة 
الشــتوية المصنوعــة مــن المنســوجات 
ــراث  الت مــن  المســتوحاة  ــة  المحلي

الغنــي. المصــري 

ولضمــان تمتــع الموظفــون بالدفــيء 
الشــتاء،  أشــهر  مــدار  علــى  الــالزم 
مــن  جــزًءا   L'Antique شــركة   قامــت 

ــر  االســر المنتجــة فــي القاهــرة والكوث
أفضــل  بعــرض  أخميــم  لمنســوجات 
الشــتوية.  والشــاالت  الســرير  ــة  أغطي
ــان مــن  باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام اثن
مصــر«  مــن  ــداع  »اب فــي  شــركائنا 
ــة(، ببيــع أحــدث  )كليــم- نقــوش مصري
يقتصــر  ولــم  ــة.   اليدوي المنتجــات 
جلــب  تــم  حيــث  ذلــك،  علــى  االمــر 
ــن  ــة م ــة بلمس ــات الموض ــدث صيح أح
ــرح  ــت »م ــث باع ــة، حي ــة المصري األصال
ــة  ــود للتنمي ــة خل ــد« و »جمعي ــد مي هان
مــن ســيناء« مالبــس شــتوية. وحقــق 
ــازار مبيعــات اجماليــة بقيمــة 13,775.  الب

مــن  نســخة  كل  مــع  ــاد  كالمعت
مــن  بنســبة  ــرع  التب ــم  ت ــازار،  ب فرصــة 
اجتماعيــة  قضيــة  لصالــح  المبيعــات 
ــة  ــز الرعاي ــر تعزي يدعمهــا البنــك. يعتب
ــا  االجتماعيــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن قيمن
هــذا  علــى  اإلســكندرية.  بنــك  فــي 
ــركائنا  ــدات لش ــرع بالعائ ــم التب ــو، ت النح
ــر وبركــة المــداد افــراد  فــي جمعيــة خي
مصــر  فــي  المهمشــة  المجتمعــات 

الالزمــة.  الشــتوية  بالمنتجــات 

ــة المســتدامة  ــة والتنمي ــب المســؤولية االجتماعي ــزم مكت يلت
أرقــى  قــدرات  ــز  وتعزي مصــر  فــي  ــة  اليدوي الحــرف  بتمكيــن 
ــا بشــكل خــاص فــي اول فرصــة  الحرفييــن. كان هــذا واضًح
ــى  ــاء عل ــكندرية بالبن ــك االس ــر بن ــث يفتخ ــام 2019، حي ــازار لع ب
ــة  ــات المصري ــد المنتج ــق تزوي ــن طري ــابق ع ــام الس ــاح الع نج

ــة.  ــراق االســواق التقليدي ــة الخت بالفرصــة الضروري

مرحبا بفصل الشتاء من فرصة بازار

ًا تبين ابداع الفنانين المصريين . منتجات مطرزة يدوي

استمتاع موظفي بنك اإلسكندرية بمجموعة واسعة من المنتجات المصرية.
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ــر مــن هــذا العــام، تمكــن بنــك اإلســكندرية مــن  فــي فبراي
ــازار. نظــًرا ألن شــهر الحــب  ــد الحــب فــي فرصــة ب االحتفــال بعي
مكتــب  ــار  اخت فقــد  ــاء،  لألحب ــا  الهداي شــراء  ــا  ًب غال يســتلزم 
المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة تقديــم أعمــال 
ــر أعمالهــم  الحرفييــن المحلييــن الصاعديــن الذيــن ســيتم تقدي
ــل  ــد الحــب يمث ــك ، أن عي ــن. واألهــم مــن ذل ــل الكثيري مــن قب
ــي ســيقوم بهــا البنــك مــع  ــد مــن الفــرص الت واحــدة مــن العدي

ــوب. ــاذ القل ــب النق ــوب للقل ــدي يعق ــة مج مؤسس

شارك الحب

ــع مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات التــي تراوحــت  حضــرت مؤسســة مجــدي يعقــوب للقلــب لجمــع التبرعــات مــن خــالل بي
بيــن المالبــس واالكسســوار. ذهبــت جميــع عائــدات المــواد المباعــة نحــو المــوارد الطبيــة، ممــا يضمــن حصــول المصرييــن 
ــا مــن التبــرع بمبلــغ 3،600 جنيــه مصــري لمؤسســة  ــا، تمكن ــا. بفضــل موظفين المحتاجيــن علــى خدمــات أمــراض القلــب مجاًن

ــة االجتماعيــة فــي مصــر. ــز الرعاي ــا المتمثــل فــي تعزي مجــدي يعقــوب للقلــب والعمــل علــى تحقيــق هدفن

ــا  ــي 1،250 موظًف ــى حوال ــة عل ــات مجاني ــع منتج ــات، بتوزي ــة للمعجن ــة التجاري ــش«، العالم ــك، قامــت »برن ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــواء  ــى أج ــكندرية عل ــك اإلس ــع بن ــول مجتم ــن حص ــا يضم ــرة، مم ــة القاه ــط مدين ــي وس ــة ف ــروع مختلف ــي ف ــازار وف ــي الب ف

ــة. ــة هام ــل قضي ــن أج ــة م احتفالي

ــر مســبوقة  ــن بفرصــة غي ــح العارضي ــر هــذه المــرة، فهــو يمن ــوع كبي "التن
ــع  ــبة. وم ــعار مناس ــة وبأس ــات رائع ــودة المنتج ــك. ج ــل البن ــور داخ للظه
ــع  ــاط البي ــات نق ــالك ماكين ــى امت ــن عل ــجع العارضي ــب أن نش ــك، يج ذل

ــراء." ــات الش ــهيل عملي لتس
محمد رائف، المدير المالي

ــازار، هــذه  ــا لنكــون جــزًءا مــن فرصــة ب ن "هــذه هــي المــرة األولــى بالنســبة ل
ــون  ــا متعاون ــاس هن ــًدا. الن ــة ج ــة عصري ــات اليدوي ــة والمنتج ــادرة رائع مب

ــا. " ــة بقضيتن ومهتمــون للغاي
مريم، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

ازار مع مؤسســـة  ضامـــن موظفي بنك اإلســـكندرية خالل فرصة ب
للقلب. يعقوب  مجدي 

ًا.ثياب تقليدي مستوحى من التراث المصري.  اصيص نبات مرسوم يدوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW-oKtlarjAhUMyxoKHSE2Bx0QtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMyfegypt%2F&usg=AOvVaw27H1CCy2hy_qJNpZPW4Lrv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW-oKtlarjAhUMyxoKHSE2Bx0QtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMyfegypt%2F&usg=AOvVaw27H1CCy2hy_qJNpZPW4Lrv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW-oKtlarjAhUMyxoKHSE2Bx0QtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMyfegypt%2F&usg=AOvVaw27H1CCy2hy_qJNpZPW4Lrv
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واالزدهــار  التنميــة  فــي  ــة  الزاوي حجــر  هــو  المــرأة  تمكيــن 
ــؤولية  ــب المس ــار مكت ــاس، اخت ــذا االس ــى ه ــي. عل االجتماع
ــة المســتدامة تكريــس نســخة مــارس  االجتماعيــة والتنمي
واالحتفــال  ــة  المصري المــرأة  لتمكيــن  ــازار  ب فرصــة  مــن 

بنجاحاتهــا.
ــر منهــم  ــن تمكــن الكثي ــازار 15 عارضــًا، الذي يضــم فرصــة ب
مــن تحقيــق مشــاريعهم الرياديــة فــي بدعــم مــن برامــج محــو 
ــازار الــذي  ــر هــذا الب األميــة الماليــة لبنــك اإلســكندرية، ويعتب
ــا حتــى اآلن. وكانــت مــن اهم  ــر نجاحاتن تقــوده النســاء أحــد أكث
ــارزات الســيدة عبلــة الحــوت، المتخصصــة فــي  العارضــات الب
ــذه  ــج له ــن التروي ــر والمســؤولة ع ــى شــاالت الحري الرســم عل
الفخــار  ورشــة صناعــة  وكانــت صاحبــة  ــة.  األصيل الحرفــة 
المســتقلة الســيدتان فاطمــة ونيفيــن رشــدي حاضرتيــن 

ــًا. ــة يدوي ــة الملون ــات الفخاري ــرض المنتج لع

ــة فــي  ــز الحــرف اليدوي ــا لتعزي تماشــيا تمامــا مــع مهمتن
ــراز دور المــرأة المصريــة فــي النهــوض  ــا إب مصــر، كان مهــم لن
إلــى  باإلضافــة  نمــوه.  فــي  والمســاهمة  المجــال  بهــذا 
فــي ســعيها ألن تصبــح  ــًا  مالي ــة  المصري المــرأة  تمكيــن 
ــازار، كان مــن المهــم  الب صاحبــة مشــروع مــن خــالل هــذا 
ــي  ــدة ف ــوة رائ ــة كق ــرأة المصري ــق للم ــكاس دقي ــم انع تقدي

هــذا المجــال.
المســاواة  عــدم  بأوجــه  نعتــرف  اإلســكندرية،  بنــك  فــي 
القائمــة ونعمــل بنشــاط علــى معالجتهــا. فــي هــذا الضــوء، 
ــازار  ب فرصــة  مبيعــات  ــة   حصيل مــن   ٪5 تخصيــص  تــم 
لشــهر مــارس والتــي بلغــت 24,715 لإلفــراج عــن المدينــات 
ــن  ــر م ــة الفق ــون نتيج ــدم ســداد الدي المســجونات بســبب ع

ــر. خــالل مصــر الخي

“فرصة” يمكن النساء المصريات

ــت  ــة وكان ــائعة للغاي ــي ش ــة ب ــة الخاص ــحة الحريري ــت األوش ــد أصبح "لق
ــي هــذه  ــز ف ــدي الممي ــًدا لتواج ــا ســعيدة ج ــداؤه. أن ــن ارت ــن يمك ــة ف بمثاب

ــرأة "   ــل بالم ــي تحتف ــة الت ــخة الخاص النس
عبلة الحوت، فنانة يدوية للرسم على األوشحة الحريرية 

ازار. دانتى كامبيوني، الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكندرية يزور فرصة ب

ـــم الجمـــال، رئيس مكتب عالقـــات وتطوير االفراد واالســـتعداد لدعم  مري
العارضات. السيدات 

ـــة االســـتعانة بالثقافة سيدات بنك اإلسكندرية واالستمتاع بالغذاء من مطبخ دوار. ـــن كيفي ـــازار يظهـــرن للموظفي عارضـــات مـــن فرصـــة ب
ـــة. ـــة فـــي المنتجـــات اليومي المصري
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موظفــي  واســتعدادات  رمضــان  شــهر  ــراب  باقت احتفــااًل 
ــؤولية  ــب المس ــرر مكت ــه، ق ــرة ل ــه المبك ــكندرية ل ــك اإلس بن
ــازار  ب فرصــة  بتنظيــم  المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة 
ــازار بالكامــل  ــة. تــم تزييــن الب فــي شــهر أبريــل باجــواء رمضاني
ــدي  ــن التقلي ــكال الف ــن أش ــكل م ــو ش ــة، وه ــزف الخيامي بخ
ــة علــى  ــة وأنمــاط ملون الــذي يشــتمل علــى خياطــة يدوي
ــداع مــن  ــة ، شــريك »إب النســيج، مقدمــة مــن نقــوش مصري

مصــر«.

رمضان كريم من فرصة بازار!

ــازار 16 عارضــَا، عرضــوا مجموعــة كبيرة مــن المنتجات  ضــم الب
جمعيــة  مــن  المصنوعــة  ــات  العباي مثــل  منهــا  للتســوق 
ــل  ــر والتمــر العضــوي والتواب ــر اســطبل عنت تواصــل لتطوي
مــن الــوادي الجديــد وأســوان وســيناء. كمــا كان هنــاك اطبــاق 
ــؤ مــن  ولوحــات الفخــار والخشــب والنحــاس األصفــر واللؤل

 )ENID( ــة ــة المتكامل ــة للتنمي ــادرة المصري المب
ــارات  ــن بخي ــد الموظفي ــام لتزوي ــم للطع ــص قس ــم تخصي ت
ــة الطازجــة  ــى المنتجــات المحلي ــم الطعــام والوصــول إل تقدي
ــي«  ــة« و »بلدين ــار« و »زاد« و »زيتون ــودز« و«ثم ــلو ف ــن »س م
باإلضافــة إلــى »الســيناوي« مــن ســيناء. باإلضافــة إلــى ذلك، 
ــاس  ــن النح ــا م ــة يدوًي ــرة، مصنوع ــس صغي ــع فواني ــم توزي ت

األصفــر والزجــاج فــي  منطقــة القاهــرة القديمــة، كتــذكار 
ــر. صغي

بينمــا نواصــل العمــل مــن أجــل تمكيــن المــرأة، نحــن فخورون 
ــي« و  ــوزات بيت ــة النســائية  مــن »مخب ــإدراج األعمــال التجاري ب
»مطبــخ دوار«  فــي قائمــة العارضيــن ونتطلــع إلــى وجودهــم 

ــا المســتقبلية.  فــي معارضن

ــة رائعــة  ي ــة أجــواء رمضان ن ــة، حيــث خلقــت الزي ــازار »! أجــواء هــذا الشــهر مبهجــة وممتعــة للغاي ــى« فرصــة ب ــا أن أعــود إل ًم "مــن دواعــي ســروري دائ
ــات رائعــة للعمــالء مــن بنــك اإلســكندرية." ــا اآلن قاعــدة بيان ن ــة رائعــة. لدي ــا نســاهم فــي قضي ن ا أن ويســعدن

لينا صالح، ثمار، سلو فودز/ابداع من مصر

"هذه أول مرة أزور فيها البازار وهو رائع" 
إدواردو بومبيري ، رئيس قطاع المخاطر

ازار في ثوب زينة رمضان من الخيامية. فرصة ب

توزيع فوانيس رمضان على الموظفين احتفااًل بشهر رمضان.
ازار. استكشاف الموظفين للمنتجات المتنوعة في الب
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فــي شــهر مايــو مــن هــذا العــام، قــدم مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة النســخة الصيفيــة مــن فرصــة 
ــام، أتيحــت لموظفــي بنــك اإلســكندرية الفرصــة لالســتعداد لفصــل الصيــف والعيــد  ــازار. بعــد شــهر طويــل مــن الصي ب

ــئة. ــركات الناش ــم للش ــم الدع ــع تقدي ــوازي م بالت
ــى  ــك عل ــل البن ــي يعم ــا الت ــن القضاي ــد م ــم العدي ــي دع ــازار ف ــذا الب ــح ه ــن، ونج ــازار 10 عارضي ــن الب ــخة م ــذه النس ــت ه ضم
ــن  ــن الموجودي ــن العارضي ــة المســتدامة، فــي هــذا االطــار، مــن بي ــا النهــوض بالمشــاريع المصري ــي مــن بينه ــا والت تحقيقه
ــاء النســائية والتــي تســعى للحفــاظ علــى الثقافــة والتقاليــد المصريــة فــي فــن  كان هنــاك: فوفــا وهــى شــركة رائــدة فــي األزي

ــة.  ــة المختلف ــى عناصــر الطبيع ــاظ عل ــى الحف ــة مجوهــرات تهــدف إل ــك »زد ام كوليكشــن«، وهــي مارك ــز وكذل التطري
ــزام مجتمــع بنــك اإلســكندرية  ــرز الت ــازار مــن االنجــح علــى االطــالق، حيــث حقــق مبيعــات بقيمــة 33.670 ، ممــا يب كان هــذا الب

ــادة االعمــال.  باالســتثمار فــي الحــرف اليدويــة فــي مصــر وتمكيــن المــرأة المصريــة فــي مجــال ري

مهرجان الصيف

زينة مدوار، مؤسسة ZM Collections تقدم منتجات المجوهرات المستوحاة من الطبيعة الخاصة بها .

ازار. مجوهرات ذات طابع عربي من ضمن المعروضات بنسخة الصيف لفرصة ب
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بنك اإلسكندرية وبناء ارض 
االحالم: إفطار االبطال الثالث

ــال  ــار االبط ــم إفط ــى تنظي ــكندرية عل ــك اإلس ــاد بن ــد اعت لق
ــاركة  ــاة ومش ــف المعان ــل تخفي ــن اج ــان م ــهر رمض ــالل ش خ
الفرحــة مــع األطفــال بــال مــأوى. وقــد نجح اإلفطار هــذا العام 
فــي اســتضافة 550 طفــاًل بالتعــاون مــع مؤسســة ســاويرس 

ــر. ــيال مص ــة ساموس ــة، ومؤسس ــة االجتماعي للتنمي

العــام  هــذا  إفطــار  موضــوع  وكان 
األطفــال  ــد  لتزوي االحــالم«  »ارض  هــو 
بفرصــة تحقيــق وتخيــل الوظيفــة التــي 
ــروض  ــوم بع ــدأ الي ــد ب ــا. وق ــون به يحلم
ــى التمســك  ــة لتشــجيع األطفــال عل حي
ــدد  ــاًل بع ــكان حاف ــا كان الم ــوة، كم بالق
فــي  المطاطيــة  األلعــاب  مــن  ــر  كبي
حديقــة الحريــة والتــي ســعت الســتقبال 
مختلفــة.  جمعيــات   9 مــن  األطفــال 
كمــا قامــت شــركة نســتله بالمســاهمة 

ــم بالمجــان علــى  ــع ايــس كري فــي توزي
ــاء  بغن االســتمتاع  ــاء  اثن األطفــال 

عبــاس.  المطــرب هشــام 
ــازار  ــد ب ــم عق ــار، ت ــش اإلفط ــى هام وعل
يضــم فنانــي مبادرة ابــداع من مصر من 
ــن بفرصــة تســوق  ــد الحاضري اجــل تزوي
والمســاهمة  ــدة  فري ــة  يدوي منتجــات 

ــري.  ــراث المص ــو الت ــي نم ف

الدافــع الرئيســي وراء تنظيــم اإلفطــار 
ــر  ــر مســاحة لألطفــال للتعبي هــو توفي
لمســتقبل  ــًا  تأمين أنفســهم  عــن 
ــاة  ــى مراع ــا عل ــًا من ــم. وحرص ــل له افض
االســتدامة فــي جميــع انشــطتنا، تــم 
التعــاون مــع شــركة Go Clean وهــى 
ــج  التروي اجــل  مــن  ــة  مصري شــركة 
ولضمــان  ــر  التدوي إعــادة  لمفهــوم 
ــة  ــات الناتج ــن النفاي ــن م ــص االم التخل

ــة.  الفعالي هــذه  عــن 

ابطالنا

جزء من األنشطة الترفيهية بحديقة الحرية.

ــة  ا فــي مجــال عمــل المســئولية االجتماعي ــا رئيســًي " لقــد أصبــح هــذا حدًث
ــر  ــتمتعون ونفخ ــاًل يس ــة 750. طف ــعداء برؤي ــن س ــكندرية ونح ــك اإلس ببن

ــا" ــم  قيمــة لمجتمعن بتقدي
دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكندرية

ــة  ــي حفل ــكندرية ف ــك اإلس ــع بن ــودي م ــوط بوج ــدا ومبس ــعيد ج ــا س "ان
ــن فــي  ــى نكــون متجمعي ــن وأتمن ــوا طيبي دعــم األطفــال وكل ســنة و انت

ــر " الخي
هىشام عباس المغني وكاتب األغاني

https://sawirisfoundation.org/
http://www.samu-social-international.com/site/samusocial-international-egypte/?lang=en
https://sawirisfoundation.org/
https://www.facebook.com/gocleaneg/
https://www.facebook.com/gocleaneg/
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انوار رمضان : تحفيز الموظفين 
لتعزيز الرفاهية االجتماعية

ــت  ــي تم ــادرات الت ــن المب ــة م ــي مجموع ــان«  ه ــوار رمض »ان
ــئولية  ــب المس ــن مكت ــم م ــان بتنظي ــهر رمض ــدار ش ــى م عل
ــة المســتدامة بهــدف اشــراك موظفــي  ــة والتنمي االجتماعي
ــع  ــع المجتم ــتركة م ــة مش ــق قيم ــي خل ــكندرية ف ــك اإلس بن

ــري المص

ــر واحــدة مــن أكثر المبادرات التــي تمت نجاحًا. وتتلخص  تعتب
فكرتها في قيام فريق عمل مكتب المســئولية االجتماعية 
ــارة دار ايتــام وقيامــه بطــرح ســؤااًل علــى األطفــال إذا لديك  بزي
ــت  ــد تباين ــيكون؟ وق ــاذا س ــد، م ــيء واح ــب ش ــة لطل الفرص
اإلجابــات مــن بيــن المالبــس واأللعــاب. وقــد شــهدت الرغبــة 
مــن الموظفيــن فــي تلبيــة هــذه االمنيــات منافســة شــديدة 
للحصــول علــى فرصــة تحقيــق األمنيــة، وذلــك الــى الحــد 
ــث يكــون  ــد مــن األطفــال بحي ــى ســؤال مزي ــذي شــجعنا عل ال
ــا عــدد كافــي مــن االمنيــات يتناســب مــع االســتجابة  لدين
ــادرة بمســاعدة  ــن. وتمــت هــذه المب الواســعة مــن الموظفي
ــل  ــال األق ــن األطف ــى تمكي ــل عل ــي تعم ــل الت ــة تواص جمعي
ــة 17  ــق امني ــا مــن تحقي ــة شــهر رمضــان، تمكن حظــًا. وبنهاي
طفــل وطفلــة، وذلــك بفضــل اإلعــالن اليومــي الــذي كان 
ــة مــع صــورة واســم  ــًا األمني ــن متضمن ــى الموظفي يرســل ال

ــة الســابقة. ــذي حقــق األمني الشــخص ال

حقق حلمهم

بهجة األطفال بعد تحقيق موظفي بنك اإلسكندرية ألمنياتهم خالل شهر رمضان.

http://www.tawasolegypt.org/
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ــارة هــي عــادة ســنوية  ــو. وتعــد هــذه الزي ــارة مستشــفى 57357 لألطفــال يــوم 18 ماي قــام موظفــو بنــك اإلســكندرية بزي
ــًا ممتعــًا مــع األطفــال بالمستشــفى ملــئ بااللعــاب وانشــطة تنوعــت بيــن  احتفــااًل بشــهر رمضــان. ومضــى الموظفــون وقت

ــات ــا والمكعب ــع الهداي ــن، توزي التلوي

مستشفى سرطان األطفال 57357

ــدار شــهر  ــى م ــب. وعل ــدي يعقــوب للقل ــح مؤسســة مج ــاذه« لصال ــًا نســتطيع إنق ــم قلب ــة »ك ــك اإلســكندرية حمل ــق بن اطل
ــة  ــات المقدم ــن المؤسس ــدة م ــات لواح ــع التبرع ــالل جم ــن خ ــة م ــم القضي ــة لدع ــن الفرص ــك الموظفي ــح البن ــان، من رمض

ــادي.  ــل م ــن دون مقاب ــة م ــودة عالي ــب ذات ج ــة القل ــة لرعاي ــة الصحي للخدم

مبادرة “كم قلب نستطيع إنقاذه”

متطوعين من البنك اثناء زيارة مستشفى 57357.

https://www.facebook.com/Myfegypt/
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تأييد برنامج األمم المتحدة للبيئة – المبادرة المالية 
للمبادئ المصرفية المسئولة

ــر 2019، قــرر بنــك اإلســكندرية أن يكــون البنــك األول  فــي فبراي
فــي الشــرق األوســط الــذي يلتــزم بتأييــد المبــادئ المصرفية 
ــة اتباعــا  ــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــادرة المالي للمب
إلــى  انضمــت  التــي  ــو  باول ــزا ســان  إنتي لخطــى مجموعــة 
ــادرة منــذ عــام 2006. وســوف تتيــح هــذه المبــادئ للبنــك  المب
ــة  البيئي ــا  القضاي معالجــة  نحــو  ســعيه  فــي  االســتمرار 
ــزا  ــا جــزء مــن مجموعــة إنتي ــة الملحــة. وباعتبارن واالجتماعي
ــز  ــن بتعزي ــزال ملتزمي ــا ال ن ــام 2007، فإنن ــذ ع ــو من ــان باول س
بالقيــم  ــزام  االلت مــع  واالجتماعيــة،  البيئيــة  ــة  الرفاهي

المســتدامة التــي تســير وفقــًا لهــا الشــركة االم. 

ــادئ العمــل  ــم ومب ــاق ســلوك قي ــادئ مــع ميث وتتوافــق المب
ــوك  ــر للبن ــا توف ــك، فإنه ــب ذل ــى جان ــك اإلســكندرية. وإل ببن
القيمــة  بخلــق  المعنيــة  واإلرشــادات  االجتماعــي  اإلطــار 
لعمالئهــم ومســاهميهم ممــا يســاعد علــى نمــو النظــام 
تلــك  وتتوافــق  المســتقبل.  فــي  المســتدام  المصرفــي 
ــدة  ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــادئ م المب

ــاخ. ــة باريــس بالمن واتفاقي

ــدة فــي  الرائ البنــوك  ــه مــع  يفخــر بنــك اإلســكندرية بعمل
ــي  ــك العرب ــي والبن ــاري الدول ــك التج ــل البن ــال مث ــذا المج ه

مــع  ــادئ  المب تأســيس  فــي  شــاركوا  واللــذان  اإلفريقــي 
ــادئ  ــق المب ــم. تطاب ــول العال ــك ح ــن 28 بن ــة تتضم مجموع
والتنميــة  االجتماعيــة  المســؤولية  مكتــب  اســتراتيجية 
تعظيــم  مــن  وســتمكننا  اإلســكندرية  ببنــك  المســتدامة 
ــى نطــاق واســع،  ــة فــي المجتمــع عل ــر مســاهمتنا اإليجابي أث
ــن مــن  ــة ومســتدامة نتمك ــق اســتراتيجية آمن وضمــان تطبي
ــا والمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات  خاللهــا مــن بلــوغ أهدافن
ــق النفــع لكافــة أصحــاب  المجتمــع مــع االســتمرار فــي تحقي

ــح. المصال

المبادئ الستة للصيرفة المسئولة.

المبادء الستة للخدمات المصرفىة المسؤولة.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/


22 23

Photo by: Ahmed Hayman

تقرير االستدامة الثاني - “التأثير من خالل االبتكار: 
مرحلة جديدة من النمو المستدام”

ــا نحــو االســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة، والشــمول المالــي  ــادة جهودن ــا خطــط لزي علــى مــدى الســنوات الثــالث المقبلــة، لدين
ــز الجهــات الفاعلــة المحليــة النشــطة فــي مجــال الفنون  ــر اســتثماراتنا المســؤولة، وتعزي علــى نطــاق أوســع، ومواصلــة تطوي

والثقافــة والحفــاظ علــى التــراث.

عدسة : أحمد هايمان

ــتدامة  ــي لالس ــر الثان ــرًا التقري ــكندرية مؤخ ــك اإلس ــر بن ــي 2017، نش ــكندرية ف ــك اإلس ــتدامة لبن ــر االس ــاح تقري ــى نج ــاء عل بن
ــتدام. ــو المس ــن النم ــدة م ــة جدي ــكار: مرحل ــالل االبت ــن خ ــر م ــوان التأثي بعن

ــع  ــع جمي ــفافية م ــز الش ــى تعزي ــتدامة ال ــر االس ــدف تقري يه
ــتدامة  ــات المس ــاج الممارس ــز ادم ــة وتعزي ــاب المصلح أصح
علــى  الضــوء  يســلط  كمــا  البنــك،  عمليــات  جميــع  فــي 
اســتراتيجية بنــك اإلســكندرية للنمــو مــن دون اغفــال رفاهية 
المســتقبلية.  ــال  األجي لحــق  ــارًا  اعتب والبيئــة،  المجتمــع 
ــو، يوضــح أداء بنــك  ــزا ســان باول وتماشــيًا، مــع مجموعــة انتي
ــه بالمبــادئ االجتماعيــة والبيئيــة.    اإلســكندرية فــي 2018 ايمان
المســاهمة  نتيجــة  بنجــاح  المهمــة  هــذه  انجــاز  ــم  ت وقــد 
والمســاعدة الثمينــة المقدمــة مــن شــركاؤنا مــن داخل البنك 
وخارجــه. هــذا العــام نفخــر بعــرض مجموعــة مــن الصــور التــي 

ــاريعنا  ــر لمش ــول مص ــة ح ــع مختلف ــن مواق ــا م ــم التقاطه ت
والتــي يظــل  ــة  المصري الثقافــة  ــة  ــراء واصال ث ــرز  تب والتــي 
الســكان فــي المناطــق النائيــة يتمســكون بهــا، لذلك نحرص 
ــن  ــت م ــي صم ــه ف ــون ب ــذي يقوم ــع ال ــل الرائ ــر العم ان نظه
ــنوات  ــدار الس ــى م ــري. وعل ــراث المص ــى الت ــاظ عل ــل الحف اج
نحــو  ــا  جهودن مــن  ــد  نزي ان  نســتهدف  المقبلــة،  الثــالث 
االســتدامة البيئيــة والمجتمعيــة، التوســع فــي االســتثمار 
ــن  ــن المحليي ــم الفاعليي ــي، ودع ــمول المال ــؤول والش المس
والناشــطين فــي مجــاالت الفــن، الثقافــة والحفــاظ علــى 

ــراث. الت

قرية القصر المهجورة بالواحات الداخلة.

مجموعة من السيدات العامالت مع ام جنة يصنعون منتجات من ارواق النخيل 
الجافة.

غالف تقرير االستدامة لعام 2018 وعليه رجل من الواحات الخارجة معلقًا بشجرة 
نخيل لحظة الغروب.

عدسة : أحمد هايمان

عدسة : أحمد هايمان

https://drive.google.com/open?id=1UCuCvCtgXd1IRKgfMzgCVADOn7zvsaRN
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كلمات متقاطعة

عزيزي القارئ،
ــار  ــي انتظ ــة ف ــات متقاطع ــاه كلم ــدون ادن ــتدامة.  تج ــكندرية لالس ــك اإلس ــرة بن ــراءة نش ــتمتعتم بق ــوا اس ــى ان تكون نتمن
ــة يقومــون بارســال الحــل كامــاًل خــالل شــهر  ــول فــي كل صفحــة مــن النشــرة. اول ثالث ــات الخاصــة بهــا. ســتجدون الحل اإلجاب

ــن ــن مبدعي ــن مصريي ــع فناني ــن صن ــات م ــة بمفاجئ ــزة مليئ ــة ممي ــى حقيب ــون عل ــخ اصــدار النشــرة ســوف يحصل ــن تاري م

.CSR@alexbank.com بعد االنتهاء، الرجاء تصويرها وإرسالها إلى

افقي
1- البنك يخصص إفطاره السنوي ل

4- فورصة… شهري
6- شخص يعرض أعماله بأشكال متعددة

8- "أقرب اليكم”
9- اجتماع لألشخاص ذوي االهتمام المشترك

13- المواد الضارة في كثير من األحيان استخدام واحد
14- بنــك اإلســكندرية أول بنــك فــي الشــرق األوســط ايــد هــذا 

البرنامج
16- مجموعات من أشياء مماثلة أو أشخاص

17- العالم الطبيعي
18- في رمضان ، تمكنا من تحقيق 17 ...

19- بنــك اإلســكندرية يعلــن عــن كافــة عمليــات البنكيــة 
ــز لتعزي

راسي
تحت

2- الحرفية التي تستخدم الطين بشكل كبير
ــق هدفــه  ــذي ســاعد بنــك اإلســكندرية بتحقي 3- المعــرض ال

ــن ــن المصريي لتشــجيع الحرفيي
4- بنك اإلسكندرية يعمل من أجل ... المستدامة

5- هدف يسعى مكتب المسؤولية
االجتماعية والتنمية المستدامة لتحقيقه

7- الحفاظ على األجيال المقبلة
10- اجــري بنــك االســكندرية…للتمويل المتناهــي فــي منيــل 

شيحة
11- شــراكتنا مــع مجــدي يعقــوب ســتفيد مركــز فــي هــذه 

المحافظــة
في مصر

12- بنك اإلسكندرية يدعم هذه الحرفة المصنوعة يدويًا
15- شبه جزيرة في مصر
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