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I 1. استراتيجية مكتب المسئولية االجتماعية
والتنمية المستدامة 2021-2018

2. جائزة اليورومني »ألفضل بنك في 
المسئولية االجتماعية للشركات« بالشرق 

األوسط 2018

فــي إطــار الــدور النشــط الــذي دائمــا مــا يضطلــع بــه 
بنك اإلســكندرية في مجال المســئولية االجتماعية، 
وافــق البنــك علــى خطــة جديــدة تقوم علــى مفاهيم 
خلق القيمة المشــتركة والشــمول المالي والتمويل 
االجتماعيــة  األنشــطة  عــن  واإلعــان  المســتدام 
بشــفافية. وســوف تعزز االســتراتيجية الجديدة التي 
ــى مــدى أربعــة أعــوام 2018-2021جهــود  تســتمر عل
ــة  ــة المتكامل ــق التنمي بنــك اإلســكندرية نحــو تحقي
والمســتدامة فــي المجــاالت التجاريــة واالجتماعيــة. 

فوانيس نحاسية، انتاج ايادي مصرية 
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المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة  المســئولية  اســتراتيجية مكتــب   .1
2021-2018

لقــد تــم اعتمــاد االســتراتيجية الجديــدة لمكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مــن قبــل 
مجلــس االدارة فــي 31 يوليــو 2018، وترســخ  االســتراتيجية مــن الــدور الريــادي لبنــك اإلســكندرية كشــريك 
ــة المجتمــع،  ــادرات مســتدامة لتنمي للمجتمــع مــن منظــور متكامــل للقيمــة المشــتركة يقــوم علــى مب
التمويــل االحتوائــي، اســتثمارات مســئولة اجتماعيــًا، برامــج توعيــة ماليــة علــى  نطــاق واســع واســتدامة 
بيئيــة. ومــع بدايــة عــام 2018، بــدأ المكتــب فــي اتخــاذ خطــوات إضافيــة نحــو تصميــم وتنفيــذ مشــاريع 
اجتماعيــة مولــدة لقيمــة اقتصاديــة للمؤسســة واجتماعيــة للمجتمــع  علــى حــد ســواء وذلــك اســتجابة 
لاحتياجــات االجتماعيــة، االقتصاديــة، والبيئيــة للدولــة. وتتمحــور االســتراتيجية حــول ثاثــة ابعــاد وهــي: 

  
1. الشمول المالي والتمويل المستدام

2. التنمية االقتصادية واالبتكار االجتماعي والتعليم.
3. االستدامة البيئية.

خــال عــام 2018 فقــط، اســتطاع مكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مــن خــال 
المبــادرات التــي يتبناهــا ان يؤثــر فــي حيــاة اكثــر مــن 30,000 مواطــن.

فنانة تعمل بورشة  مؤسسة النداء للفخار
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االجتماعيــة  المســئولية  فــي  بنــك  »ألفضــل  اليورومنــي  جائــزة   .2
2018 األوســط  بالشــرق  للشــركات« 

فــي عــام 2018 ، تتوجــت إنجــازات بنــك اإلســكندرية 
والمســؤولية  المســتدامة  التنميــة  مجــال  فــي 
االجتماعيــة بالحصــول علــى جائــزة »أفضــل بنــك 
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي 
الشــرق األوســط« مــن مؤسســة يورومنــي التــي 
تصــدر عنهــا إحــدى أبــرز المجــات الدوليــة والتــي 
لهــا دور رائــد فــي تقييــم البنــوك وأداء المؤسســات 

الســيد دانتــي  الــى   الجائــزة  تــم تقديــم  الماليــة. 
ــك اإلســكندرية،  ــذي لبن ــي، الرئيــس التنفي كامبيون
ــر مكتــب المســؤولية  والســيدة ليلــى حســني، مدي
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، فــي حفــل توزيــع 
باإلمــارات  دبــي  فــي  يورومنــي  مؤسســة  جوائــز 

العربيــة المتحــدة خــال مايــو 2018. 

دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك اإلسكندرية، و ليلى حسني، رئيس مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، في حفل 
توزيع جوائز مؤسسة يورومني  في دبي باإلمارات العربية المتحدة ، مايو2018                                                
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II اطاق منتج »تمكين« للتمويل متناهي  .1
الصغر

بنك اإلسكندرية يشارك في اليوم   .2
العالمي لادخار من خال »حادي بادي« لنشر 

الوعي المالي
»تجسير الفجوة: افضل الخبرات الدولية   .3

والوطنية« قمة مصر لريادة االعمال 2018

الشــمول المالــي والتمويــل المســتدام: مــن خــال 
تقديــم خدمــات ماليــة مبتكرة إلــى المواطنين الذين ال 
يحصلــون علــى خدمــات كافيــة، ودعم برامــج التثقيف 
الوطنيــة  الرقابيــة  الهيئــات  مــع  بالشــراكة  المالــي 
والمؤسســات النشــطة فــي مجــال الشــمول المالــي.

حادي بادي، لعبة بنك االسكندربة للتوعية 
المالية
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1.طاق منتج »تمكين« للتمويل متناهي الصغر

االســكندرية، ومؤسســة  بنــك  بيــن  التعــاون  بــدأ 
ــة، و منظمــة العمــل  ــة االجتماعي ســاويرس للتنمي
الدوليــة ومؤسســة التطويــر والتنميــة علــى مشــروع 
»تمكيــن«، الــذي يهــدف الــى تعزيــز فــرص تشــغيل 
فــي  االســتثمار  خــال  مــن  والســيدات  الشــباب 
اجــل ضمــان  ومــن  ومهارتهــم.  تعليمهــم  تنميــة 
لخلــق  فــرص  واعطــاء  التدريبــات  هــذه  اســتدامة 

مصــدر للدخــل، قــام أيضــا بنــك االســكندرية بتطوير 
برنامــج تمويــل متناهــي الصغــر ليناســب خصيصــا 
لتمكيــن  التدريبــي   البرنامــج  مــن  المســتفيدين 
والجديــر بالذكــر أن مــن يتجــاوز هــذا البرنامــج بنجــاح 
لــه الحــق فــي التقديــم علــى تمويــل » تمكيــن »  
مــن بنــك االســكندرية بشــروط ميســرة )ســعر فائــدة 

ــى(. ــرة الســماح وحــد ائتمــان اعل اقــل، فت

تمكين 
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2.بنــك اإلســكندرية يشــارك فــي اليــوم العالمــي لادخــار مــن خــال 
»حــادي بــادي« لنشــر الوعــي المالــي

للعام الثاني على التوالي، يشارك بنك اإلسكندرية 
فــي احيــاء مبــادرة اليــوم العالمــي لادخــار تماشــيا 
ســان  انتيــزا  لمجموعــة  العالميــة  المبــادرة  مــع 
المجتمعــات  تجــاه  التزامــه  باولــو  مؤكــدا علــى  
التــي يعمــل بهــا وفقــًا الســتراتيجية البنــك ذات 
الصلــة  بتحقيــق الشــمول المالــي ونشــر المعرفــة 
الماليــة. فــي هــذا االطــار، تــم تنظيــم ورشــة عمــل 
بالتعــاون مــع “ مؤسســة علمنــي »  بهــدف التوعية 

بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  لألطفــال  الماليــة 
ــة  8-10 ســنوات. ولهــذا الغــرض، تــم تصميــم لعب
خصيصــا مــن قبــل مكتــب المســئولية االجتماعيــة 
والتنميــة المســتدامة ببنــك االســكندرية »حــادي 
مهــارات  المصرييــن  األطفــال  لتعليــم  بــادي« 
متعلقــة بكيفيــة االنفــاق واالدخــار للحصــول علــى 

ــرع.  ــى التب ــة ال ــا باإلضاف ــي يحتاجونه األشــياء الت

 أطفال المدرسة  وهم يلعبون بحادي بادي اثناء ورشة العمل

جانب من التفاعل الحي مع حادي بادي

8 24

https://www.alexbank.com/En/News/NewsDetails/World-Savings-Day
http://educateme-egypt.org/


3.“تجســير الفجــوة: افضــل الخبــرات الدوليــة والوطنيــة« قمــة مصــر 
لريــادة االعمــال 2018

فــي إطــار احتفــاالت مصــر باألســبوع العالمــي لريــادة 
لريــادة  مصــر  قمــة  انعقــاد  تــم   ،2018 فــي  االعمــال 
االعمــال فــي نوفمبــر 2018 بمحافظــة األقصــر، والتــي 
ســاعدت علــى تســليط الضــوء علــى اإلمكانيــات الكامنــة 
لريــادة االعمــال فــي مصــر وذلــك مــن خال المناقشــات 
وصنــاع  الممارســين  المفكريــن،  بيــن  جمعــت  التــي 
القــرار علــى مــدار يوميــن. ولقــد دارت المناقشــات حــول 
العوائــق وقصــص النجــاح وذلــك بحضــور خبــراء مــن 
أكاديمييــن،  خلفيــات متنوعــة: مســئولين حكومييــن، 
رواد اعمــال، شــباب، الــى جانــب المنظمــات الداعمــة 
لريــادة االعمــال كالحاضنــات، والمؤسســات التعليميــة 
والتدريبيــة.  وفــي  هــذا الســياق، شــاركت ليلــى حســني، 
والتنميــة  االجتماعيــة  المســئولية  مكتــب  رئيــس 
المســتدامة فــي القمــة مــن خــال القــاء كلمــة حــول 
مبــادرة ابــداع مــن مصــر وكيفيــة مســاعدتها للفنانيــن 
الحرفييــن لكــي يصبحــوا رواد اعمــال ناجحيــن مــع الحفاظ 
علــى هويــة المنتجــات الحرفيــة المصريــة منــذ 2016. 

ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة مع ليلة محمود ومي على من مكتب المسئولية االجتماعية الى جانب فتاتين من 
ورشة االرابيسك لمؤسسة النداء بعد االنتهاء من الحديث على االثر االيجابي للمشروع على حياتهن

حافظة  الالبتوب المصنوعة بواسطة جمعية تواصل
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III عدد 12 شريك لمبادرة ابداع من مصر  .1
يحصلون على العضوية المؤقتة لمنظمة 

التجارة العادلة العالمية
مهرجان قرية تونس الثامن للفخار والحرف   .2

اليدوية: مزيج من الطبيعة والثقافة
تعاون بين بنك اإلسكندرية ووزارة التضامن   .3

االجتماعي إلحضار الحرفيين المصريين الى« 
الرتيجيانو ان فييرا«  بميان

كرافيتي ايجيبت يعرض اجود المنتجات   .4
اليدوية المصرية

»حلمنا واحد« تحسين الظروف المعيشية   .5
ل35,000 فرد 

بنك اإلسكندرية ومؤسسة ساويرس   .6
للتنمية االجتماعية  يغيرون الحياة

محمد الصغير وبنك اإلسكندرية يرسمون   .7
البسمة على 120 وجه

»قصتنا في حرفتنا«  .8

التنميــة االقتصاديــة واالبتــكار االجتماعــي 
والتعليــم مــن خــال االســتثمار فــي المشــروعات 
المولــدة للدخــل التي تؤدي إلــى اإلبداع واإلنتاجية في 
ــادة  ــة وري ــل الحــرف اليدوي ــة مث المجــاالت االقتصادي
األعمــال االجتماعيــة والزراعــة واألنشــطة الريفية. كما 
ــة  ــر الفــرص التعليمي ــك اإلســكندرية بتطوي يؤمــن بن
لتعزيــز المهــارات المهنيــة وإمكانيــة التوظيــف بيــن 
ذوي  واالشــخاص  الســن  وكبــار  والنســاء  األطفــال 

االحتياجــات الخاصــة.
قطعة فخار بايدي احد فناني ابداع من مصر
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ــة  ــى العضوي ــون عل ــداع مــن مصــر يحصل ــادرة اب ــدد 12 شــريك لمب 1.ع
المؤقتــة لمنظمــة التجــارة العادلــة العالميــة

عقــد  تــم  المصريــة  الصناعــات  اتحــاد  رعايــة  تحــت 
العالميــة  العادلــة  التجــارة  لمنظمــة  االولــي  الفعاليــة 
ــة  فــي مصــر بتنظيــم مــن غرفــة صناعــة الحــرف اليدوي
ــة وبدعــم مــن  ــري للصناعــات اليدوي والمجلــس التصدي
يــوم  مصــر«  مــن  ابــداع  »مبــادرة  اإلســكندرية،  بنــك 
ــع  ــواء م ــى اله ــر عل ــام 2018 .  فــي مؤتم 25 ســبتمبر ع
ممثلــي »منظمــة التجــارة العالميــة العادلــة وبحضــور 
الســيد »دانتــي كامبيونــي«، العضــو المنتــدب والرئيــس 
ــزار«،  ــك اإلســكندرية والســيد »هشــام الج ــذي بن التنفي
للصناعــات  التصديــري  »المجلــس  رئيــس  نائــب 
عــدد 12  شــريك مــن مبــادرة  تكريــم   تــم  اليدويــة«، 
علــى عضويــة مؤقتــة  مــن مصــر« لحصولهــم  إبــداع 
فــي » منظمــة التجــارة العالميــة العادلــة«، وذلــك جــزء 
مــن الجهــود المشــتركة لبنــك اإلســكندرية والمجلــس 
المصريــة  الشــركات  نفــاذ  وتيــرة  لتســريع  التصديــري 
الــى الســوق العالمــي. الجديــر بالذكــر إن ثــاث شــركات  
مصريــة فقــط  حتــى يــوم التكريــم كانــت معتمــدة مــن 
قبــل منظمــة التجــارة العالميــة العادلــة ممــا يســمح 
لعــدد اكبــر مــن رواد االعمــال المصرييــن ان يتوســعوا 
فــي أعمالهــم ويصلــوا الــى األســواق العالميــة مــن دون 
التخلــي عــن الطبيعــة األخاقيــة لعملياتهــم. وفــي 2018 
فقــط، حصلــت 25 شــركة إبداعيــة علــى شــهادة منظمــة 

التجــارة العادلــة. 

دانتي كامبيوني،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك االسكندرية وليلى حسني رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة بجانب ممثلي 
كل من: اتحاد الصناعات المصرية،المجلس التصديري للصناعات اليدوية و غرفة  الحرف اليدويةا ثناء فعالية االطالق
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2.مهرجــان قريــة تونــس الثامــن للفخــار والحــرف اليدويــة: مزيــج مــن 
والثقافــة الطبيعــة 

للعــام الرابــع علــى التوالــي، تقــوم مبــادرة ابــداع مــن 
تونــس  لقريــة  الســنوي  المهرجــان  بتنظيــم  مصــر 
بالتعــاون مــع جمعيــة خزافــي قريــة تونــس تحــت رعايــة 
ــاث ورش  ــة ث ــم إضاف ــام ت ــوم. هــذا الع محافظــة الفي
ورشــة   15 الــى  الــورش  اجمالــي  يصــل  بحيــث  عمــل 
ــان  ــوى المهرج ــد احت ــداع مــن مصــر. لق ــة اب تحــت مظل
علــى أنشــطة عديــدة وحيويــة مثــل: عــروض موســيقية، 
ســينماـ ورش عمــل عــاوة علــى صناعــات يدويــة مــن 
الــزوار  جــذب  فــي  ســاهم  ممــا  محافظــة  مــن  اكثــر 
األجانــب والمصرييــن، حيــث وصــل اجمالــي الــزوار الــى 
حوالــى 3000 شــخص مــن مختلــف المحافظــات هــذا 
باإلضافــة الــى اكثــر مــن 200 موظــف مــن البنــك الذيــن 
االســماعلية،  القاهــرة،  مــن  اســرهم  برفقــة  حضــروا 
ــى  ــان عل الســويس واإلســكندرية. كمــا اشــتمل المهرج
اعمــال فنيــة فريــدة  تمثــل نتــاج مجهــود عــام بأكملــه 
مــن الفخــار والعديــد مــن الصناعــات اليدويــة األخــرى بمــا 
فــي ذلــك  نحــت الخشــب والجرانيــت والســجاد اليــدوي 

المطــروق.  والنحــاس 
الشــركاء هــم: جمعيــة الــوان، تواصــل لتطويــر اســطبل 
عنتــر، فرقــة نوبــة نوتــو مــن اســوان، ســينما زاويــة، 
الشــناوي،  مــرام  ســامة،  روان  ناصــف،  ياســمين 
التــي تعــد مؤسســة اجتماعيــة تقــدم ورش  ومكــوك 
عمــل وانشــطة لألطفــال تحفــز علــى التفكيــر النقــدي 

الفنيــة.  والمهــارات 

»حاليــا، يعتبــر المهرجــان اكثــر مــن مجــرد حــدث ســنوي يقــام فــي المدينــة، 
لقــد اصبــح بمثابــة يــوم وطنــي لجميــع ســكان الفيــوم«

 محمود الشريف، رئيس جمعية خزافي قرية تونس

»نحــن مبهــورون للغايــة، لقــد ســاهم بنــك اإلســكندرية فــي تغييــر القريــة. 
لقــد اشــترينا فخــار مــن جميــع الــورش. يجــب ان يفخــر البنــك مــن مســتوى 
هــذا اإلنجــاز. الجــوالت التــي تتــم بمعاونــة طــاب الجامعــة االمريكيــة تعــد 

إضافــة رائعــة« 
جانيت هاكمان، رئيس البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية. 

Tawasol for	Developing	Istabl Antar NGO	
Registration	No.	7438

كريم، خزاف من قرية تونس اثناء االستعداد للمهرجان السنوي موظفي بنك اإلسكندرية وتجريب المنتجات الطبيعية 
المعروضة 

مشاركة االطفال باحدى ورش الرسم بمساعدة  المتطوعين
من الجامعة االمريكية بالقاهرة
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ــك اإلســكندرية ووزارة التضامــن االجتماعــي إلحضــار  ــن بن ــاون بي 3. تع
ــان ــرا«  بمي ــو ان فيي ــى« الرتيجيان ــن ال ــن المصريي الحرفيي

والغرفــة  االجتماعــي  التضامــن  وزارة  مــع  بالتعــاون 
ــداع  ــة  مبادرة«اب ــة بمصــر وتحــت رعاي ــة اإليطالي التجاري
مــن مصــر«، تــم اختيــار عــدد 24 فنــان مصــري للمشــاركة 
ــر مــن ضمــن  ــرا، والــذي يعتب ــو ان فيي بمعــرض ارتيجيان
اكبــر معــارض الحــرف اليدويــة بأوروبــا منــذ 1996. ينعقــد 
المهرجــان خــال الفتــرة  مــن 1 الــى 9 ديســمبر علــى 
فنــان    24 لعــدد  مخصصــة  مربــع  متــر   120 مســاحة 
الــذي  ابــداع مــن مصــر  لمبــادة  متضمنيــن 5 شــركاء 
ســنحت لهــم الفرصــة ان يعرضــوا منتجاتهــم لــزوار مــن 
مختلــف انحــاء العالــم. يعتبــر المعــرض فرصــة متميــزة 
ــة مــن مختلــف انحــاء  لشــراء، ومشــاهدة منتجــات يدوي

ــد.  ــة فــي مــكان واح ــم ذات جــودة عالي العال

» ســعيد لمشــاركتي فــي معــرض الرتيجيانــو ان فييــرا، أول معــرض دولــي 
تحــت رعايــة مبــادرة إبــداع مــن مصــر مــن بنــك اإلســكندرية، هــذا الحــدث 
يأخــذ جميــع شــركاء إبــداع مــن مصــر إلــى مرحلــة جديــدة مــن خــال تجربــة 

الســوق العالميــة مباشــرة«،
 إبراهيم شمس مؤسس شريك لشركة كليم. 

»تواصــل بتحضــر معــارض مــن ســنة 1999، يعنــي بقالــي 20 ســنة بحضــر 
ــدة جــدًا،  ــرا، مفي ــو ان فيي ــة معــرض الرتيجيان ــا تجرب معــارض. بالنســبة لن
وطــرق  منتجاتنــا  لــكل  فكرنــا  وغيــرت  معــرض،  نحضــر  مــرة  أول  كأننــا 
العــرض المختلفــة، خاصــة ان احنــا نكتشــف ثقافــات جديــدة. كمــا تصبــح 
األمــور افضــل مــن خــال خــوض تجــارب جديــدة وعــرض المنتجــات اليدويــة 

المصريــة ،«
 ياسمينا أبو يوسف، مؤسسة جمعية تواصل لتطوير إسطبل عنتر.

معالي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي الى جانب ياسمينا ابويوسف، 
مؤسس جمعية تواصل، و دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك 

االسكندرية، و انطونيو انتيجليتا، رئيس شركة جسيونى فييرا، الرتيجيانو ان فييرا

معالي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي بمصاحبة 
السيد انطونيو  انتيجليتا، رئيس شركة جسيونى فييرا ، الرتيجيانو 

ان فييرا  خالل المؤمر الصحفي للمعرض
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4. كرافيتي ايجيبت يعرض اجود المنتجات اليدوية المصرية

الحرفييــن  لتمكيــن  المســتمرة  مســاعينا  اطــار  فــي 
كشــريك  اإلســكندرية  بنــك  شــارك  المصرييــن، 
فــي  اليدويــة  للحــرف  كرافيتــي  بمعــرض  اســتراتيجي 
اول عــام النطاقــه. بتنظيــم مــن المجلــس التصديــري 
للصناعــات اليدويــة وغرفــة صناعــة الحــرف اليدوية تحت 
رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي بمشــاركة عــدد  250 
عــارض محلــي مــن جميــع انحــاء مصــر متمتعيــن بفــرص 
ــاد، لقــد خصــص بنــك  ــع.  وكمــا هــو معت مباشــرة للبي
اإلســكندرية مســاحة كبيــرة لصالــح شــركائه مــن »ابــداع 
مــن مصــر« مــع اكثــر مــن 70% مخصصــة للمبيعــات 

المباشــرة. 

لقــد تــم افتتــاح المعــرض مــن قبــل الدكتــورة غــادة والــي 
وزيــرة التضامــن االجتماعــي والدكتــورة نيفيــن جامــع 
الرئيــس التنفيــذي لجهــاز تنميــة المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، الذيــن قامــوا بزيــارة الفنانيــن الذيــن قاموا 

بصناعــة المنتجــات الرائعــة المعروضــة. 

المدخل الى كرافيتي مصر عرض المنتجات لزوار كرافيتي
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5.«حلمنا واحد« تحسين الظروف المعيشية لعدد 35000 فرد

تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم   2018 عــام  كتوبــر  ا  فــي 
بيــن بنــك اإلســكندرية ومؤسســة ســاويرس للتنميــة 
االجتماعيــة، شــروق مصــرـ، ســتار كيــر ايجيبــت بالتعــاون 
ــا  ــة بخصــوص مشــروع »حلمن ــة البيئ ــة حماي مــع جمعي
واحــد. يهــدف المشــروع لتحســين الظــروف المعيشــية 
وطــرة  ناصــر  بمنشــية  القمامــة  جامعــي  لمجتمعــات 
للمســتفيدين  المتوقــع  اإلجمالــي  العــدد  العشــوائية. 
مــن المشــروع هــو  عــدد 35000  فــرد. لقــد قــدم جامعــي 
ــر  القمامــة بالقاهــرة نمــوذج ألفضــل نظــم إعــادة تدوي
المخلفــات الصديقــة للبيئــة علــى مســتوى العالــم ، 

والتــي تعتبــر قصــة نجــاح مصريــة لريــادة االعمــال. 

هادية غبور ، شروق مصر، نورا سليم ،مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية،  ليلى حسني، بنك االسكندرية،  امنية حنا ،ستار كير مصر، والدكتور صالح 
الحجار ،مؤسسة حماية البيئة خالل  اطالق مشروع »حلمنا واحد
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6.بنــك اإلســكندرية ومؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة   يغيــرون 
الحيــاة

ــة  ــك اإلســكندرية  ومؤسســة ســاويرس للتنمي عقــد بن
االجتماعيــة هــذا العــام وللمــرة الثانيــة علــى التوالــي 
مــأوى،  بــا  لألطفــال  المخصــص  الســنوي  اإلفطــار 
وذلــك بالتعــاون مــع سامو-سوســيال الدولية-مصــر. 
لقــد تمــت هــذه االحتفاليــة المليئــة بالمــرح واألنشــطة 
الترفيهيــة بحديقــة الحريــة بالزمالــك تحــت رعايــة وزارة 
التضامــن االجتماعــي. وعلــى هامــش االحتفاليــة، وقــع 
بنــك اإلســكندرية مــع مؤسســة ســاويرس بروتوكــول 
تعــاون بقيمــة 50 مليــون جنيــه مصــري، والــذي ســوف 
يدمــج عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لتشــارك 
فــي تنفيــذ األنشــطة المتفــق عليهــا مثــل: مؤسســة 
»انــا  المصريــة  المؤسســة  »بناتــي«،  الغــد:  أبنــاء 
المصــري« وساموسوســيال مصــر. الهــدف المطلــق 
لهــذه المبــادرة هــو تزويــد األطفــال  بالرعايــة الائقــة 
واالمنــة للرعايــة فــي البيــوت المقدمــة للرعايــة وذلــك 
يتضمــن: التعليــم، التغذيــة، العــاج، التعليــم  المهنــي 
لتســهيل فــرص الحصــول علــى الوظائــف المناســبة 

فــي المســتقبل. 
وعلــى صعيــد اخــر، تســعى هــذه المبــادرة لبنــاء قــدرات 
لضمــان  بالمجــال،  العاملــة  االهليــة  الجمعيــات 
االســتجابة الحتياجــات األطفــال علــى المــدى القصيــر 

والبعيــد. 

مدخل االحتفالية مشاهدة االطفال الحد العروض الترفيهية

ليلى حسني ، رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة و نورا سليم الرئيس  التنفيذي لمؤسسة ساويرس 

للتنمية االجتماعية لحظة توقيع بروتوكول التعاون
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محمد الصغير وبنك اإلسكندرية يرسمون البسمة على 120 وجه  .7

بمناســبة اليــوم العالمــي للفتــاة الموافــق الحــادي عشــر 
مــن أكتوبــر والــذي يهــدف الــى الوقــوف علــى احتياجــات 
وتحديــات الفتــاة فــي عالمنــا المعاصــر، وتمكينهــن مــن 
ناحيــة أخــرى ، لقــد تعــاون بنك اإلســكندرية مع مجموعة 
محمــد الصغيــر إلعطــاء عــدد مــن الفتيــات األقــل حظــُا 
فرصــة اســتثنائية. 120 فتــاة حظيــت بفرصــة تمضيــة 
يــوم فريــد مــن نوعــه بمقــر صالون محمــد الصغير وذلك 
بفضــل التعــاون المثمــر لفريــق عمــل الصالــون. هدفنــا 
بأنفســهن وتشــجيعهن  الفتيــات  ثقــة  كان هــو تعزيــز 
علــى تخطــي الحواجــز التــي تعــوق مــن تحقيــق احامهــن 
ــة فــي نطــاق المجتمعــات  وتواجهــن بصــور شــبه يومي
التــي يعيشــون بهــا. لقــد دارت هــذه المبــادرة علــى ثــاث 
أيــام وشــهدت نجــاح هائــل بفضــل ثقــة شــركائنا بدورنــا 
وهــم: شــارك البســمة share a smile، مؤسســة اهــل 

مصــر ، وجمعيــة تواصــل لتطويــر اســطبل عنتــر. 

تحمس فتيات مؤسسة اهل مصر اللتقاط صورة بعد تصفيف شعرهن
صورة جماعية مع اطفال جمعية شارك البسمة تلتقط 

سعادتهم بعد االنتهاء من تصفيف شعرهن

صور جماعية لفتيات جمعية تواصل 

Tawasol for	Developing	Istabl Antar NGO	
Registration	No.	7438
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 8. »قصتنا في حرفتنا«

للتنميــة  ســاويرس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  ســويا 
االجتماعيــة اطلــق بنــك اإلســكندرية مشــروع » قصتنــا 
وتمكيــن  ادمــاج  الــى  يســعى  الــذي  و  حرفتنــا«  فــي 
قطــاع  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  األشــخاص 
الحــرف اليدويــة. لقــد تــم اطــاق المشــروع بديســمبر 
2018 خــال احتفاليــة ذوي اإلعاقــة تحــت رعايــة وبحضــور 
الســيد رئيــس الجمهوريــة والتــي كانــت بمناســبة ختــام 
عــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وعلى هامــش االحتفالية 
ــا والــذي احتــوى علــى  ــا فــي حرفتن ــازار قصتن تــم عقــد ب
منتجــات يدويــة مــن صنــع األشــخاص متحــدي اإلعاقــة. 
واســتكمااًل لنجــاح مبــادرة »ابــداع مــن مصــر« الفائــق 
لقــد أضحــت الشــمولية الهــدف الراهــن للمبــادرة، حيــث 
ســوف يوفــر المشــروع لهــؤالء الفنانيــن قنــوات متعددة 

ــر مــن حرفــة ومحافظــة.  ــى مســتوى أكث ــرات عل وخب

»مبــادرة ممتــازة مــن بنــك اإلســكندرية  ومؤسســة ســاويرس للتنميــة 
ــة تعــرف المجتمــع  ــة تحقــق أهــداف متعــددة : فهــي مــن ناحي االجتماعي
ثقــة  مــن  تزيــد  اخــرى  ناحيــة  ومــن  اإلعاقــة  ذوي  االشــخاص  بقــدرات 
ــرون ان منتجاتهــم محــل  األشــخاص ذوي االعاقــة فــي قدراتهــم عندمــا ي
اهتمــام المجتمــع. وقــد كانــت زيــارة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وحرصه 
لهــم   فخــر  للشــباب  مصــدر  ومناقشــته  ركــن  كل  عنــد  التوقــف  علــى 

وتدفعهــم لامــام«
 اجــال شــنودة،  المديــر التنفيــذي مركــز ســيتي كاريتــاس مصــرو عضــو 

مجلــس إدارة المجلــس القومــي لشــؤون اإلعاقــة

الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار مع الحرفيين الذين قاموا باعداد المنتجات المعروضة في قصتنا في حرفتنا
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IV!من هم بحاجة الينا”- كن جزء من التغيير“  .1
احتفال بنك اإلسكندرية باليوم العالمي   .2

للبيئة 
اطاق النسخة األولى من الدورة التدريبية   .3

حول الشكاوي المتعلقة بالمبادئ والقيم
»فرصة« البازار الشهري لبنك اإلسكندرية   .4

: كل ما تحتاجه واكثر

الحــس المجتمعــي واشــراك العامليــن: -قــوة 
الوعــي الجماعــي المتحــد- فــي بنــك اإلســكندرية، 
التمكيــن  يأتــي  االتحــاد، حيــث  ثقافــة  بقــوة  نؤمــن 
واالحتــرام والتعــاون مصــدًرا لتحقيق وعًيــا جماعًيا نحو 
خلــق القيــم يوًمــا بعــد يــوم. ويعــد رأســمالنا البشــري 
فــي هــذ الســياق أكثــر أصولنــا اعتراًفــا وتقديــًرا، وهــو 
مــا يتيــح لنــا تقديــم خدمــات وقيــم علــى مســتوى 
رفيــع مــن الجــودة لعمائنــا، والمجتمعــات المحيطــة، 

واالقتصــاد المصــري ككل .صورة لمنزل مهجور مأخوذة بواسطة احد 
موظفي فرع اسوان اثناء الزيارة التطوعية 

للجزيرة
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1. “من هم بحاجة الينا”- كن جزء من التغيير!

علــى مــدار األشــهر الماضيــة شــارك العامليــن ببنك 
اإلســكندرية فــي عــدد مــن الحمــات الهادفــة لجمــع 
مثــل: مســتعمرة  الجمعيــات  مــن  لكثيــر  تبرعــات 
الجــذام أبــو زعبــل ومؤسســة بهيــة. فــي الحــادي 
دعــم  عــام 2018، وبفضــل  أغســطس  مــن  عشــر 

بزيــارة  قامــوا  الذيــن  بالبنــك  العامليــن  وتبرعــات 
مســتعمرة الجــذام، لقــد تمكنــا مــن المســاهمة في 
ــة لمرضــى مســتعمرة الجــذام  ــاة اليومي ــر الحي تغيي
عــن طريــق توفيــر عــدد مــن اإلعانــات مثــل: عــدد 5 
كراســي متحركــة، و عــدد 56 عــكازًا وعــدد 38  مرتبــة. 

اكثــر مــن 35% مــن العامليــن بالبنــك يشــاركون فــي مبــادرة »مــن هــم بحاجــة الينــا« والتــي مــن خالهــا 
يتطــوع العامليــن لخدمــة قضايــا مجتمعيــة علــى مــدار شــهري. 

فريق عمل بنك االسكندرية اثناء زيارة مستشفى بهية مع اعضاء مجلس ادارة مؤسسة بهية

مستعمرة الجذام، أبو زعبل 
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2. احتفال بنك اإلسكندرية باليوم العالمي للبيئة

تعتبــر االســتدامة البيئيــة احــد دعائــم اســتراتيجية 
والتنميــة  االجتماعيــة  المســئولية  مكتــب 
الوعــي  زيــادة  خــال  مــن  وذلــك  المســتدامة 
فــي  العامليــن  وحــث مشــاركة  البيئيــة  بالقضايــا 
قــدرات  وبنــاء  واالجتماعيــة،  البيئيــة  المبــادرات 
العامليــن وتوفيــر المــوارد االزمــة لضمــان تحقيــق 
والبيئيــة.   االجتماعيــة  وااللتزامــات  األهــداف 
وبخــاف التوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، ســيعمل 
البنــك علــى دمــج القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة في 
عملياتــه التجاريــة األساســية باإلضافــة الــى مراقبــة 

البنــك.  لشــركاء  واالجتماعــي  البيئــي  األداء 
وعــي  لزيــادة  المســتمرة  الجهــود  مــن  وكجــزء 

بعالمنــا  الملحــة  البيئيــة  بالقضايــا  الموظفيــن 
االجتماعيــة   المســئولية  قــام مكتــب  المعاصــر،  
والتنميــة المســتدامة باالحتفــال باليــوم العالمــي 
للبيئــة يــوم الســادس مــن يونيــو عــام 2018 بتنظيــم 
بــازار بمقــره الرئيســي مخصصــا فقــط للمنتجــات 
المعــاد تدويرهــا. لقــد ســمح هــذا اليــوم للموظفين 
التعــرف علــى أهميــة إعــادة تدوير المخلفــات حفاظا 
علــى البيئــة والمجتمــع ككل. باإلضافــة الــى ذلــك، 
فقــد تــم اتاحــة الفرصــة للموظفيــن للتعــرف علــى 
اهميــة تقليــل االعتمــاد علــى منتجــات الباســتيك 
ذات االســتخدام الفــردي. وكان موضــوع هــذا اليوم 

ــوث الباســتيك«.  ــة  تل هــو »محارب

المدخل الى المقر الرئيسي للبنك، 49 شارع قصر النيل موظفي بنك االسكندرية يتعرفون على المنتجات 
من خالل العارضين
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3. اطــاق النســخة األولــى مــن الــدورة التدريبية حول الشــكاوي المتعلقة 
بالمبادئ والقيم

بالمبــادئ  المتعلقــة  الشــكاوى  حــول  التدريــب 
والقيــم يعتبــر أحــد المشــاريع االســتراتيجية لبنــك 
اإلســكندرية بالتعــاون مــع مجموعــة انتيــزا ســان 
باولــو. لقــد ركــز التدريــب علــى كيفيــة التعامــل مــع 
شــكاوى العمــاء ذات الصلــة بميثــاق القيــم لبنــك 

اإلســكندرية.

وتركزت اهداف التدريب حول: 
1. زيــادة التوعيــة بخصــوص المســائل األخاقيــة 

عنــد التعامــل مــع العمــاء
2. تحســين جــودة خدمــة العمــاء عنــد التعامــل مــع 

المســائل االخاقيــة 
بالتعامــل  المعنييــن  األطــراف  جميــع  اشــراك   .3
والقيــم  بالمبــادئ  العاقــة  ذات  المســائل  مــع 

اآلراء.  تبــادل  مــن  لاســتفادة 

وسوف تعقد النسخة الثانية من التدريب خال الربع األول لعام 2019. 

المتدربين اثناء تدريب جماعي على شكوي أخالقية

المدربين مع المدربين القادمين بعد االنتهاء من الجلسة   
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»فرصة« البازار الشهري لبنك اإلسكندرية: كل ما تحتاجه واكثر  .4

ــازار الشــهري »فرصــة« بهــدف  ــم إطــاق الب لقــد ت
اعطــاء العامليــن بالبنــك فرصــة لشــراء منتجــات 
يدويــة، محليــة ومميــزة باإلضافة الــى تقديم الدعم 
للمنتجــات  والترويــج  اليدويــة  الحــرف  ألصحــاب 
المصريــة اليدويــة. بالنســبة للنســخة األولــى بشــهر 
يوليــو وعــام 2018 وتماشــيا مــع فصــل الصيــف تــم 
الحــرص علــى عــرض منتجــات ذات صبغــة صيفيــة.  
ــن  ــازار والعاملي ــن الب ــاط بي ــد مــن االرتب ــق مزي ولخل
بالبنــك، فقــد شــملت النســخة الثانيــة عارضيــن من 
مجموعــة محافظــات ومناطــق جغرافيــة  مختلفــة: 
النوبــة ، القاهــرة، الفيــوم، ســيوة، الواحــات وذلــك 
إلفســاح المجــال للتبــادل الثقافــي بيــن العارضيــن 
والعامليــن بالبنــك. امــا بخصــوص نســخة ســبتمبر 
الــى  العــودة  موســم  احيــاء  تــم  فقــد   2018 عــام 
مرتبطــة  منتجــات  توفيــر  خــال  مــن  المــدارس 

بذلــك مثــل: أدوات مكتبيــة وتعليميــة، مســتلزمات 
مكتبيــة. وفيمــا يتعلــق بنســخة أكتوبــر عــام 2018 
مــن البــازار فكانــت مخصصــة لتعكــس التضامــن 
مــع مكافحــة ســرطان الثــدي والتوعيــة بالمــرض. 
ــن  ــع العارضي ــرع جمي ــك، لقــد تب ــى ذل باإلضافــة ال
بنســبة 5% مــن اجمالــي مبيعاتهــم لمؤسســة بهيــة 
لاكتشــاف المبكــر وعــاج ســرطان الثــدي. وفــي 
نوفمبــر عــام 2018 واتســاقا مــع األســبوع العالمــي 
لريــادة االعمــال، فقــد حرصنــا علــى ابــراز رواد اعمــال 
»ابــداع مــن مصــر« الذيــن يســاهمون فــي تعزيــز 
االقتصــاد اإلبداعــي فــي مصــر. واالســبوع العالمــي 
الذيــن  بالمبدعيــن  احتفــاء  هــو  االعمــال  لريــادة 
األفــكار  علــى  قائمــة  ناشــئة  يؤسســون شــركات 
المبتكــرة. امــا نســخة ديســمبر عــام 2018 فكانــت 

مخصصــة للكريســماس. 

لقــد شــارك مــا يقــرب مــن 40 عارضــًا فــي النســخ الســت لفرصــة بــازار باإلضافــة الــى اكثــر مــن 1,500 
فــرد اســتفادوا إيجابيــا بصــورة غيــر مباشــرة مــن عائــدات المبيعــات. 

موظفي بنك اإلسكندرية وتجريب المنتجات الطبيعية المعروضة

بعض من منتجات »فرصة

أعضاء فور بسكت خالل فرصة بازار 

اسراء من الوانيتا تبيع منتجات الكروشيه المميزة اثناء فرصة بازار
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خلق قيمة مشتركة
إدارة الشمول المالي في ربوع مصر

لمعرفة المزيد عن التزامنا تجاه األعمال المسؤولة والواضحة 
واألخاقية والمتوافقة، ندعوك الستكشاف تقرير االستدامة 
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