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رسالة الى القراء
فــي هــذا اإلصــدار الرابــع مــن أخبــار وموضوعــات االســتدامة لبنــك اإلســكندرية
وثانــي اصــدار خــال األوقــات العصيبــة لڤيـــــروس كورونــا ،نحــن نـ ّـود مشــاركتكم
فــي المشــاريع واألنشــطة والمبــادرات التــي تتبعهــا جميــع الهيئــات فــي
 ALEXBANKلتمكيــن التزامنــا بإنشــاء قيــم مشــتركة ألصحــاب المصلحــة
لدينــا .تمكنــا كبنــك مــن متابعــة واجبنــا بتفــوق فــي خدمــة مجتمعنــا فــي
مكافحــة األضــرار البيئيــة واالجتماعيــة مــن خــال أعمالنــا الداخليــة المختلفــة
فــي البنــك .علــى الرغــم مــن التحديــات المســتمرة فــي عــام  ، 2020كنــا نأمــل
فــي اغتنــام الفــرص لخلــق تأثيــرات دائمــة ،و هــذا أدى إلــى عــام حافــل بالعديــد
مــن المشــاريع المؤثــرة.
مسترشــدة باســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة لبنــك
اإلســكندرية  2021-2018ومــن خــال الدعــم المســتمر مــن شــركتنا األم Intesa
 Sanpaolo Groupنحــن نــدرك عمــق العالقــة وقربهــا بيــن عملياتنــا الداخليــة
والمجتمعــات الخارجيــة المتأثــرة .نحــن نؤمــن بــأن هــذه العالقــة هــي حلقــة
مترابطــة مــن منطلــق أن كل تأثيــر يصــب علــى خيــر أعظــم وبالتالــي يؤثــر علينــا
بشــكل مباشــر كمجتمــع بأكملــه.
فــي هــذا االصــدار ،ســيتم إطــاع القــراء علــى مشــاريعنا فــي شــكل يعكــس
مفهــوم القيمــة المشــتركة بطريقــة عرض مشــاريعنا التي تؤثــر على المجتمعات
الخارجيــة والتــي فــي إطــار الشــمول المالــي و الوعــي للمجتمعــات المهمشــة
والشــباب الذيــن يمثلــون فرصــة للتأثيــر فــي المســتقبل ،و جمــع هــذه المشــاريع
الخارجيــة بجهودنــا الداخليــة للتخفيــف من المخاطــر البيئية واالجتماعيــة وتقاريرنا
لالســتدامة .وبالتالــي نجمــع مجهوداتنــا الداخليــة والخارجيــة لخلــق دائــرة كاملــة
مــن التنميــة المســتدامة
لــم تكــن كل هــذه المبــادرات لتتحقــق لــوال شــركائنا ،الذيــن تعاونــوا معنــا حتــى
نتمكــن مــن التأثيــر علــى حيــاة اآلالف مــن النــاس وخلــق مســتقبل أفضــل
للعديــد مــن المجتمعــات .لقــد ســاعدنا شــركاؤنا فــي االلتــزام بوعودنــا بالرفاهيــة
االجتماعيــة والبيئيــة ،ولهــذا نحــن ممتنــون لهــم للغايــة.
نأمــل أن أثنــاء قراءتــك لمســاعينا أن تــرى الشــغف الــذي نمتلكــه فــي توســيع
نطــاق تأثيرنــا وأن تــرى خطــوة وسلســلة القيمــة لــكل مشــروع حتــى النهايــة،
ممــا يــؤدي إلــى الحفــاظ علــى التأثيــر مــن خــال توســيع نطــاق آثــاره إلــى أبعــد
مــن ذلــك بقــدر اإلمــكان.
ليلى حسني،
رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة
بنك االسكندرية

غالية
منصة تمكين المرأة من قبل بنك اإلسكندرية

إحدى الحرفيات الموهوبات ضمن مبادرة إبداع من مصر

اظــهـــار قدرة الحرف اليدوية على تمكين المرأة مع مؤسسة بشاير حلوان في
مشروع «حرفتي فرصتي».
فــي إطــار مبــادرة «غاليــة» اطلــق بنــك اإلســكندرية شــراكة
مــع « «بشــاير حلــوان» مؤسســة حلــوان لتنميــة المجتمــع،
حــول مشــروع تمكيــن كامــل يســمى «حرفتــي ،فرصتــي»،
توســيعا لســعينا النشــط لتعزيــز الشــمول المالــي
ً
للمجتمعــات المهمشــة ،وتمكيــن المــرأة ،والتنميــة
االقتصاديــة مــن خــال اإلنتــاج اإلبداعــي المحلــي.
ً
ايمانــا باالســتراتيجية القوميــة لتمكيــن المــرأة المصريــة
ولغــرض مكافحــة العنــف األســري ضــد المــرأة ،يهــدف
هــذا المشــروع إلــى دمــج المــرأة فــي االقتصــاد مــن خــال
ً
ً
ً
واجتماعيــا مــن خــال تعلــم فــن
ونفســيا
مهنيــا
تأهيلهــا
الحــرف اليدويــة الفريــد .المبــادرة تســعى لتســليحهم
بهــذه المهــارات اإلبداعيــة وبالتالــي توفيــر الدعــم النفســي
ليتمكنــوا مــن إدارة أعمالهــم الخاصــة بشــكل مســتقل.
يهــدف بنــك اإلســكندرية إلــى جانــب بشــاير حلــوان إلــى
فــردا مــن أفــراد المجتمــع فــي حلــوان بشــكل
دعــم 450
ً
مباشــر ،منهــم  ٪83.3مــن النســاء ،علــى أمــل توســيع األثــر
لتحســين أوضــاع المســتفيدين غيــر المباشــرين مثــل أفــراد
األســرة.

الســيدات المســتفيدات مــن برنامــج «فرصتــي ،حرفتــي» يطبقــوا تعليمهــم فــي الحــرف اليدويــة
وإنشــاء منتجــات جميلــة

المنتجــات التــي يتــم إنشــاؤها بعــد تعلــم الصناعــة اليدويــة مــن التدريبــات تحــت برنامــج «حرفتــي،
فرصتــي» جاهــزة للبيع.

أهــداف مشــروع «حرفتــي ،فرصتــي» الرئيســية تتمركــز فــي تدريــب النســاء علــى األعمــال اليدويــة وخلــق المهــن مــن
المنــزل ،وتدريــب الشــباب علــى األعمــال الحرفيــة الصغيــرة ،وتدريــب النســاء والشــباب مهنيـ ًـا علــى إدارة األعمــال الصغيرة،
وتزويــد النســاء بمهــارات القــراءة والكتابــة والكمبيوتــر .باإلضافــة إلــى هــذه الــدورات التعليميــة ،يهــدف المشــروع إلــى
رفــع مســتوى الوعــي حــول الحقــوق القانونيــة للمــرأة ،باإلضافــة إلــى تقديــم التوجيــه والدعــم المعنــوي للنســاء المعتــدى
ـردا مــن مجتمــع حلــوان حــول وجــود العنــف ضــد المــرأة وأضــراره.
عليهــن ،وتثقيــف  450فـ ً

المؤسســة اختــارت التوجــه لبنــك االســكندرية للمشــاركة فــى المشــروع لكونــه يتبنــى رؤيــة للتنميــة المســتدامة تتفــق
مــع توجهــات المؤسســة وشــارك البنــك برأيــه واقتراحاتــه بدايــة مــن الحــوار حــول احتياجــات المناطــق المســتهدفة
واحتياجــات المؤسســة لضمــان اســتمراريتها ورفــع قدرتهــا علــى دمــج أعــداد أكبــر مــن النســاء فــى برامــج التنميــة،

وامتــد التعــاون خــال مراحــل رســم المشــروع ومــازال التشــارك فــى متابعــة التنفيــذ وتيســير العقبــات اللوجســتية
ليتمكــن المشــروع مــن المســاهمة الفعالــة فــى مبــادرة “غاليــه “التــى أطلقهــا البنــك لتمكيــن بنــت مصــر مــن حقهــا أن

تكــون قويــة ومبدعــة وحالمــة وحــرة .يتضمــن المشــروع فعاليــات توعيــة جماهيريــة بغــرض تحســين توجهــات النــاس بالمجتمعــات الســكانية
المســتهدفة بشــأن حقــوق المــرأة ومكافحــة العنــف األســرى باعتبــار ذلــك قيــم انســانية واســتحقاق للنســاء ولكونــه ضــرورة لتنميــة المجتمــع
وترشــيد مــوارده.

أحــد المحــاور بالمشــروع هــو اســتمرارية وتطويــر مشــغل بشــاير التابــع للمؤسســة بتطويــر القــدرة التنافســية فــى ابــداع التصميمــات وتســويق

المنتجــات ليســتمر المشــغل فــي توفيــر مســاحة امنــة ودائمــة لتدريــب وتشــغيل النســاء ومنصــة للدعايــة واحيــاء المشــغوالت اليدويــة

التراثيــة وفــى القلــب منهــا مشــغوالت الكروشــيه التــى تميــز بهــا منتــج بشــاير .أ .زينــب عبــد اللطيــف ،مديــرة تنفيذيــة لمؤسســة بشــاير
حلــوان لتنميــة المجتمــع
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« »Yes Yoga Dayلبنك اإلسكندرية و  ACTو من تنظيم  TriFactoryفي
أهرامات الجيزة لمكافحة العنف ضد المرأة.
فــي يــوم  7نوفمبــر ،2020نظــم بنــك االســكندرية حدثـ ًـا فريــد
مــن نوعــه بعنــوان « »Yes Yoga Dayتحــت شــعار «قــل
نعــم لعــدم العنــف» لالحتفــال باليــوم الدولــي للقضــاء علــى
العنــف ضــد المــرأة ،وإحيــاء ذكــرى المــرأة وزيــادة الوعــي
بالقضايــا التــي تركــز علــى المــرأة فــي مصــر .تــم تنظيــم هــذا
الحــدث مــن قبــل  The Trifactoryوهــي وكالــة تنظيميــة
رائــدة تركــز علــى الرياضــة وتحــرص علــى تســليط الضــوء
علــى القضايــا االجتماعيــة مــن خــال أحداثهــا الرياضيــة .تــم
« »Yes Yoga Dayفــي  Nine Pyramids Loungeأمــام
األهرامــات وتألــف مــن يــوم كامــل مــن جلســات اليوغــا
وجلســة نقــاش مــن قــادة المجتمــع الذيــن انعكســوا علــى
القضيــة وألقــوا الضــوء علــى النضــاالت التــي يمكــن أن
تواجههــا المــرأة المصريــة.

جلسة يوجا أمام أهرامات الجيزة مع مدربة اليوجا دياال
احسان

وقــد قدمــت جلســات اليوغــا مدربــي اليوغــا فــرح إحســان
وديــاال جمــال الديــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تألفــت
اللجنــة التــي ســلطت الضــوء علــى القضيــة مــن العديــد
مــن القيــادات النســائية مثــل رئيــس فريــق المســؤولية
االجتماعيــة لبنــك اإلســكندرية والتنميــة المســتدامة ليلــى
حســني؛ عــزة كامــل ،رئيــس مجلــس أمنــاء تقنيــات االتصــال
المالئمــة لمركــز التنميــة ()ACT؛ وفايــزة عبــد الواحــد ،احدى
المســتفيدات مــن المشــروع .لتأكيــد فكرة أن كال الجنســين
يجــب أن يجتمعــوا ويدافعــوا عــن قضيــة المــرأة ،تمــت دعوة
عصــام العــدوي للتحــدث عــن القضيــة ،خبيــر فــي مجــال
التنميــة؛ وأحمــد محمــود ،مستشــار رئيــس مجلــس إدارة
مؤسســة األهــرام الصحفيــة للتطويــر اإللكترونــي وصحفــي
بمجلــة األهــرام االقتصاديــة.

جلسة يوجا في ناين بـيـــراميــدز الونج ل «»Yes Yoga Day

ســيتم توجيــه جميــع عائــدات « »Yes Yoga Dayالتــي
نتجــت مــا يقــارب مــن  70,000جنيــه مصــري إلــى مؤسســة
التنميــة “ ”ACTالــذي يشــاركنا فــي المشــروع الجــاري
«محاربــة الــزواج المبكــر فــي منيــل شــيحة» ،الــذي يهــدف
لالرتقــاء بالمكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للفتيــات
والشــابات فــي منيــل شــيحة مــن خــال تثقيفهــن وتزويدهن
بالدعــم النفســي وتمكينهــن اقتصاديـ ًـا مــن خــال المشــاريع
الصغيــرة فــي مجــال الحــرف اليدويــة .يؤثــر المشــروع علــى
 300مــن النســاء والفتيــات وبالتالــي عائالتهــم التــي ســتتأثر
بتحســين ظروفهــم المعيشــية و 600مــن النســاء والفتيــات
ســتتأثرن مــن خــال تحســين حاالتهــن الطبيــة و التعليميــة
والنفســية واالجتماعيــة.

37

جلسة يوجا في ناين بـيـــراميــدز الونج ل «»Yes Yoga Day

ـاال ب» »Yes Yoga Day؛ حقيبــة يــد بهــا عــدة غاليــة ،كمامــة مطــرزة  ،قــارورة مــاء
هدايــا احتفـ ً
 ،و ســجادة يوجــا
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جلسة يوجا في ناين بـيـــراميــدز الونج ل «»Yes Yoga Day

أحــد أهــداف مؤسســة « »ACTهــي تغييــر
كيفيــة تنــاول القضايــا المجتمعيــة ذات
الصلــة بالمــرأة فــي وســائل االعــام وخلــق
مجتمــع حيــث وســائل اإلعــام تقــدر العدالة
والمســاواة وحقــوق اإلنســان ،وتمثــل
المــرأة كجــزء مهــم فــي المجتمــع.
كبيــرا
إعالميــا
اهتمامــا
هــذا الحــدث جــذب
ً
ً
ً
وتــم عــرض صــورة فوتوغرافيــة لجلســات
اليوغــا المطلــة علــى أهرامــات الجيــزة فــي
صحيفــة  ،Guardianوهــي شــركة تابعــة
لمجموعــة األخبــار واإلعــام البريطانيــة.
نحــن ســعداء الســتضافة هــذا الحــدث
الناجــح والمؤثــر .لالســتفادة بشــكل أكبــر
مــن مــوارد وســائل التواصــل االجتماعــي
الخاصــة بنــا لصالــح مبادرتنــا «غاليــة»
منشــورا علــى LinkedIn
الثمينــة ،أنشــأنا
ً
لالحتفــال باليــوم العالمــي لألمــم المتحــدة
للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ،وقدمنــا
«.»Yes Yoga Day

احتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء  ،ويضم يوم «»Yes Yoga Day
LinkedIn Post
ً

جلسة يوجا في ناين بـيـــراميــدز الونج ل «»Yes Yoga Day

تـأمــــل اليـــوجـــا أمـــام أهـــرامــــات الجــيــــزة العظيـمـــة
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إبداع من مصر،
منصة تطوير الحرفيين المدعومة من بنك االسكندرية

شريكة إبداع من مصر «بدارة» التي تقع في دهشور ،هنا نرى الحرفيات الالتي من بدارة

يحترفون في التطريز وإجازة ورق النخيل.

37

9

قرض ابداع من مصر متناهي الصغر بشراكة مع المعهد المصرفي المصري
 و �Edex Business Solutions, The Legal Clinic, Business Boom
.ers

إحدى النساء العديدات اللواتي يعملن مع أم جنة ،يعملن بأوراق النخيل الجافة في واحة الداخلة .لقراءة قصة أم جنة يرجى الرجوع إلى
تقرير االستدامة  .2018عدسة أيمن هايمان

يعطــي بنــك االســكندرية اولويــة لتمكيــن المــرأة وخاصــة
فــي قطــاع الحــرف اليدويــة حيــث ال تُ قــدر اســهاماتها فــي
هــذا القطــاع ،مــن خــال مبــادرة «إبــداع مــن مصــر» الــذي
الــى اليــوم تمكننــا مــن مســاعدة  5000حرفــي فــي جميــع
محافظــات مصــر ٪90 ،منهــم مــن النســاء ،ممــا أدى إلــى
تحقيــق مبيعــات مباشــرة لهــم بأكثــر مــن  23مليــون جنيــه.
مبــادرة ابــداع مــن مصــر تتفــق مــع اهــداف األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة  2030ورؤيــة مصــر  2030مــن منطلــق
القضــاء علــى الفقــر ،وتوفيــر التعليــم الجيــد والعمــل
الالئــق ،وتقليــل عــدم المســاواة ،والشــراكة مــع الكيانــات
لتحقيــق الســام والعدالــة والمؤسســات القويــة.
تعتبــر المشــروعات متناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة
( )MSMEsالــى حــد كبير العامــل المحفز للنمو االقتصادي.
جنبــا إلــى جنــب مــع الركائــز األساســية لرؤيــة مصــر ، 2030
ً
فإنهــم يشــكلون أكثــر مــن  ٪95مــن الشــركات الخاصــة فــي
مصــر وهــم مســؤولون عــن أكثــر مــن  ٪80مــن التوظيــف
الخــاص فــي البــاد.
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وفــي هــذا الصــدد ،مشــروع «إبــداع مــن مصــر» نضجــت
مــن مجــرد الترويــج للحــرف اليدويــة وإنتــاج األعمــال
الفنيــة لتقديــم المزيــد مــن أنشــطة الشــمول المالــي،
مــن خــال تصميــم مشــروع شــامل للحرفييــن مــن أجــل
وخصيصــا لتلبيــة
زيــادة تمكينهــم مــرة أخــرى فــي عــام 2019
ً
احتياجــات أعمالهــم وتعزيــز اندماجهــم فــي االقتصــاد
الرســمي؛ بأشــكال مختلفــة مــن أســعار الفائــدة التنافســية
والمدفوعــات المبســطة باإلضافــة إلــى حســاب التوفيــر
الصغيــر وبطاقــة الخصــم ومحفظــة الهاتــف المحمــول.
و يضيــف اليــه مكــون غيــر مالــي لتمكيــن إدارة مســتدامة
وناجحــة لألعمــال مــن قبــل المســتفيدين.
وفقــا
هــذا يأتــي لترســيخ التــزام بنــك اإلســكندرية
ً
الســتراتيجية أعمالــه بالتوســع فــي اإلقــراض المتناهــي
الصغــر ،وإنشــاء مكانــة للبنــك فــي مجــال القــروض
الصغيــرة فيمــا يتعلــق بحقيقــة أن المشــروعات متناهيــة
الصغــر تشــكل مــا يقــرب مــن  ٪91مــن جميــع الشــركات
فــي مصــر مــع نســبة كبيــرة منهــا تنتمــي للقطــاع الغيــر
رســمي.
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أحمد وهبة فنان الرسم بالرمل  ،أحد فناني إبداع من مصر في واحة الخارجة .عدسة أحمد هايمان.

خــال فتــرة المشــروع فــي  2019و  ،2020تــم دعــم  39حرفــي مــن خــال
قروضنــا متناهيــة الصغــر.
باإلضافة الى ذلك و في شراكة مع )Egyptian Banking Institute) EBI
و  The Legal Clinicو  Edex Solutionsو  Business Boomersنسق
البنــك دورات تدريبيــة موجهــة إلــى المســتفيدين مــن مشــروع ابــداع مــن
مصرمــن أجــل تســليحهم بــاألدوات المناســبة ،وتنفيــذ مكــون الخدمــات
غيــر الماليــة لدينــا .نظــم بنــك اإلســكندرية جلســة تدريبيــة واحــدة فــي
مجــال التســويق والخدمــات الرقميــة أجرتهــا Edex Business Solutions
ً
مشــاركا ،وجلســة تدريبيــة حــول الخدمــات االستشــارية القانونيــة
لـــ 12
أجرتهــا العيــادة القانونيــة لـــ  7مشــاركين .عــاوة علــى ذلــك ،يجــري العمــل
حاليــا علــى أهــداف تنفيــذ فــرص المبيعــات المباشــرة وجلســات التدريــب
ً
علــى مهــارات العمــل لعمــاء القــروض الصغيــرة الخاصــة بالمشــروع.
للمزيــد حــول مبادرتنــا ومشــاريعنا فــي مجــال التمويــل متناهــي الصغــر،
يرجــى االطــاع علــى تقريــر االســتدامة لعــام .2019
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ماليــة
الغيــر
“الخدمــات
ســاعدتني كتيــر و خاصــة تدريــب
التســويق الرقمــي مــن .Edex
انــا قــدرت علــى تجديــد صفحتــي
علــى فيســبوك .ســاعدوني
فعــا انــي أتعلــم و أالحــظ
التفاصيــل الصغيــرة جــدا اللــي
كنــت مــش هانتبــه ليهــا .أحــب
انــي آخــذ التدريــب تانــي!”

توسيع نطاق التأثير وتقديم شركاء جدد لمتجر إبداع من مصر اإللكتروني مع
مؤسسة دروســـوس ،بالــشــراكة مع مؤسســة ساويرس للتنمية االجتماعيـــة
و Jumiaمصر
مــع الظهــور الغيــر المتوقــع لفيــروس كورونــا الــذي أدى إلــى تدهــور الوضــع االقتصــادي للحرفييــن ،أصبــح أولويــة لــدى
البنــك مســاعدة الحرفييــن مــن ابــداع مــن مصــر فــي ســد الفجــوة بينهــم وبيــن المشــترين .تحــت رعايــة وزارة التضامــن
االجتماعــي أبــرم بنــك اســكندرية ،فــي اســتجابة ســريعة لـــ  ، COVID-19شــراكة مــع شــريكه اإلســتراتيجي مؤسســة
ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة والمنصــة االلكترونيــة لتجــارة المنتجــات  Jumiaإلتاحــة منصــة تجاريــة إلكترونيــة فــي أبريــل
 2020لتقديــم منتجــات حرفييــن ابــداع مــن مصــر .تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تزويــد الحرفييــن بفــرص المبيعــات الرقميــة
بمــا يتماشــى مــع االزدهــار المتســارع للتجــارة اإللكترونيــة فــي مصــر
منــذ إطــاق المبــادرة علــى  ،Jumiaتجــاوزت المبيعــات ألكثــر مــن  2000منتــج بإجمالــي إيــرادات مبيعــات تجــاوزت 306
ألــف جنيــه مصــري .حاليــا يوجــد اكثــر مــن  2200منتــج متــاح للبيــع فــي صفحــة ابــداع مــن مصــر علــى منصــة  Jumiaويتــم
مبيعــا وهــي الديكــور المنزلــي واألزيــاء النســائية
إضافــة المزيــد مــن المنتجــات علــى أســاس شــهري  ،مــع المنتجــات األكثــر
ً
والمطبــخ و أدوات تنــاول الطعــام.
تمتلــك مصــر العديــد مــن الحــرف اليدويــة التقليديــة المتشــابكة مــع تاريخهــا وتراثهــا الثقافــي .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن هــذه

الحــرف المبهجــة معرضــة لخطــر االندثــار ألنهــا تفتقــر االبتــكار لمطابقــة احتياجــات األســواق الناشــئة فــي مصــر والعالــم .وفــي
الوقــت نفســه ،يظــل الحرفيــون مقيــدون إلــى حــد كبيــر باســتخدام التقنيــات واألدوات القديمــة مــن أســافهم.

انطالقــا مــن اقتناعهــا بــأن اإلبــداع هــو ركيــزة أساســية للتمكيــن االقتصــادي ،تدعــم مؤسســة دروســوس المشــاريع التــي تتنــاول

مجموعــة واســعة مــن الصناعــات اإلبداعيــة بمــا فــي ذلــك الحــرف اليدويــة .نعتقــد أن تعزيــز المهــارات وبيئــة العمــل للحرفييــن

أثنــاء التدخــل علــى طــول سلســلة القيمــة لتحســين جــودة المنتــج والوصــول إلــى األســواق أمــر بالــغ األهميــة لتحســين الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة

لتلــك المجتمعــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن قطــاع الحــرف اليدويــة لديــه القــدرة علــى خلــق وظائــف مســتدامة للشــباب والمســاهمة بشــكل فعــال فــي
االقتصــاد الوطنــي.

قبــل بضــع ســنوات نجــح البنــك فــي إنشــاء عالمــة تجاريــة تعكــس إبــداع وابتــكار الحــرف اليدويــة المصريــة وهــي إبــداع مــن مصــر .مــن خــال التعــاون األخيــر
بابــا جديـ ًـدا للحرفييــن لعــرض أعمالهــم فــي الســوق الرقميــة .وأصبــح هــذا النــوع مــن الدعــم والتواجــد فــي األســواق
مــع جوميــا ،تفتــح إبــداع مــن مصــر ً

الرقمبــة أمــر فــي غايــة األهميــة لتعويــض الحرفييــن عــن عــدم تمكنهــم مــن التواجد/البقــاء فــي األســواق التقليديــة وذلــك بســبب جائحــة فيــروس كورونــا

التــي فرضــت التواجــد الرقمــي عــاوة علــى ذلــك  ،فــإن نهــج الســوق المفتــوح يحفــز اســتمرار جــودة المنتــج وتطويــره.

يســر مؤسســة دروســوس إقامــة شــراكة مــع بنــك اإلســكندرية فــي العديــد مــن المبــادرات ،بمــا فــي ذلــك الترويــج لمنصــة إبــداع مــن مصــر علــى جوميــا.
فــإن المشــاريع المدعومــة مــن قبــل  DROSOSوهــي” كنداكــة” و”أثــار لينــا” و”النــداء” يتــم تضمينهــم اآلن علــى المنصــة .عــاوة علــى ذلــك ،نحتفــل بإطــاق

تعــاون مشــترك مــع  THAT Social enterpriseلتعزيــز الحــرف اليدويــة فــي البحــر األحمــر حيــث نهــدف إلــى إنشــاء مركــز تصميــم فــي صعيــد مصــر.

جيــدا لتعظيــم التأثيــر اإليجابــي – .د .وســام البيــه ،المديــر
مثــال
نحــن علــى يقيــن مــن أن التعــاون والتــآزر أمــران حتميــان للتنميــة المســتدامة ونضــرب
ً
ً
اإلقليمــي لمؤسســة دروســوس فــي مصــر

إحدى الحرفيات اللواتي تعرضن منتجاتها اليدوية في متجر إبداع من مصر اإللكتروني في منصة Jumia
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بســعدنا أن نعلن أن المشــروع يوســع شــراكته االســتراتيجية
حاليــا علــى ضــم المزيــد مــن الشــركاء ،منهــم النــداء
ويعمــل ً
و ذات و مؤسســة دروســوس التــي تســاهم مــن خــال
الحمــات التســويقية علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي
مثــل  Instagramو Facebookلتعزيــز مشــاهدات صفحــة
ابــداع مــن مصــر علــى منصــة  ،Jumiaوالمجلــس القومــي
للمــرأة بالتعــاون مــع منظمة العمل الدوليــة International
 Labor Organizationللمســاهمة فــي زيــادة مشــتريات
المنتجــات المبتكــرة التــي تنتجهــا  38ســيدة حرفيــة.
الصفحة الرسمية من متجر إبداع من مصر اإللكتروني في منصة Jumia

قــام مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة
بتنويــع قنواتــه الترويجيــة لتوســيع نطــاق شــعبية صفحــة ابــداع مــن مصــر علــى منصــة  .Jumiaبدايــة بصفحــات إنســتجرام
وفيســبوك الخاصــة بإبــداع مــن مصــر والتــي تركــز علــى المنتجــات المتوفــرة فــي صفحــة ابــداع مــن مصــر علــى منصــة
 ،Jumiaباإلضافــة إلــى تخصيــص العديــد مــن المنشــورات فــي صفحــة بنــك االســكندرية علــى  Facebookوأيضــا صفحــة
الـــ  Facebookالتابعــة لــوزارة التضامــن االجتماعــي وهــي واســعة النطــاق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،نقــوم بإصــدار نشــرة
إخباريــة شــهرية حــول تحديثــات المتجــر االلكترونــي .وأخيـ ًـرا ،تســاهم  Jumiaفــي الجهــود الترويجيــة مــن خــال صفحاتــه
وتطبيقــه علــى  Instagramو ،Facebookمــن خــال الرســائل واالشــعارات الــى عمالئهــا .وبفضــل جهودنــا التســويقية
الجماعيــة ،بلــغ عــدد زوار صفحــة ابــداع مــن مصــر علــى منصــة  180،000 Jumiaمشــاهدة منــذ إطالقهــا.
ندعوك لزيارة متجر  EMMفي صفحة  Jumiaومساعدة الحرفيين الموهوبين لدينا هنــا
تعــد قضيــة التمكيــن االقتصــادى للمــرأة مــن أهــم أولوليــات الدولــة المصريــة بقيــادة الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي رئيــس الجمهوريــة الــذى يؤمــن ايمانـ ًـا كبيـ ً
ـرا بأهميــة الــدور الــذى تقــوم بــه المــرأة فــى المجتمــع وأهميــة

ً
ً
كبيــرا بهــذه القضيــة ،حيــث أعــد االســتراتيجية
اهتمامــا
دعمهــا وتمكينهــا .كمــا يولــى المجلــس القومــى للمــرأة

الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة  2030وأقرهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة كوثيقــة

العمــل الحكوميــة لألعــوام القادمــة  ،والتــى تتســق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة مصــر  ، ٢٠٣٠وتتضمــن

محـ ً
ـورا خاصـ ًـا بالتمكيــن االقتصــادى للمــرأة.

وفــي ظــل انتشــار جائحــة ڤيـــــروس كورونــا المســتجد حــول العالــم ،ومــا نتــج عنهــا مــن تأثيــرات كبيــرة علــى اإلقتصــاد العالمــي كانــت لهــا آثــار

ســلبية كبيــرة ومباشــرة علــى الســيدات صاحبــات المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر  ..كان حــرص المجلــس متمثــل فــى مركــز تنميــة
المهــارات علــى تقديــم أوجــه الدعــم المختلفــة لمســاعدة هــذا القطــاع الكبيــر مــن الســيدات والفتيــات مــن خــال تقديــم العديــد مــن الخدمــات

التدريبيــة واالستشــارية عــاوة علــى ســعيه الــى فتــح قنــوات تســويقية واتفاقــات تجاريــة مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات المعنيــة مــن أجــل
مســاعدة الســيدات صاحبــات الحــرف اليدويــة علــى تســويق منتجاتهــن.

ويثمــن المجلــس الشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة التــى تســتهدف خدمــة المجتمــع وتنميتــه بشــكل عــام وتمكيــن المــرأة المصريــة
وعلــى رأســها بنــك اإلســكندرية الــذى ال يألــوا جهـ ً
ـدا فــى إطــاق المبــادرات التــى تعــزز تمكيــن المــرأة اقتصاديـ ًـا  ..ويســعدنى اإلشــارة الــى

التعــاون المثمــر مــع البنــك فــى مواجهــة تداعيــات جائحــة ڤيـــــروس كورونــا علــى الســيدات صاحبــات المشــروعات مــن خــال عــرض منتجــات

 38ســيدة مــن شــبكة رائــدات األعمــال الخاصــة بالمجلــس ضمــن مبــادرة متجــر «إبــداع مــن مصــر» التــى أطلقهــا بنــك األســكندرية بالشــراكة
مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة علــى منصــة جوميــا  ،وبتمويــل مــن منظمــة العمــل الدوليــة التــى كانــت حريصــة علــى حــل
المشــكالت التــى تعرضــت لهــا المــرأة كنتيجــة لجائحــة ڤيـــــروس كورونــا  ،والمميــز بالمتجــر أنــه يعــرض منتجــات مصريــة  ٪100مــن صنــع
مجتمعــات الحــرف اليدويــة فــي  22محافظــة ،

و يعــد هــذا التعــاون خطــوة هامــة لتشــجيع الســيدات والفتيــات علــى تنفيــذ مشــروعات خاصــة بهــن حيــث ســاهم بشــكل كبيــر فــى مواجهــة
أكبــر عقبــة تواجــه الســيدات العامــات فــى مجــال الحــرف اليدويــة وهــى مشــكلة التســويق - .كلمــة د.مايــا مرســى ،رئيســة المجلــس القومــي
المــرأة فــي مصــر للمــرأة
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توفير منصات جديدة إلفادة مستفيدي ابداع من مصر من خالل مهرجان
الجونة السينمائي كابانا ،مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ،ومؤسسة
ذات االجتماعية ،و ،UNHCRتحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي.

فريق بنك االسكندرية إلى جانب فريق مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية مع م .سميح ساويرس عند مدخل كبانا ابداع من مصر

ألننــا كبنــك نؤمــن بأهميــة الفــن لتعزيــز االقتصــاد ،لقــد
شــاركنا فــي أحــد المهرجانــات الســينمائية المتميــزة وهــو
مهرجــان الجونــة الســينمائي  2020مــن خــال تقديــم كابانــا
إبــداع مــن مصــر علــى مــدار أيــام المهرجــان الســبعة الــذي
حــدث مــن  24إلــى  30أكتوبــر.
وبينمــا احتفــل المهرجــان بســحر الســينما ،هــذه المبــادرة
كانــت تأمــل فــي تســليط الضــوء علــى فــن الحرفييــن.
فالفنانيــن ومواهبهــم هــي أســاس األفــام والفنــون
الناجحــة.
وقــد أتيحــت هــذه الفرصــة بالتعــاون مــع شــريكنا
االســتراتيجي مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة مــن
خــال مــد الحرفييــن تحــت إبــداع مــن مصــر بمتجــر علــى
منصــة  Jumiaلبيــع منتجاتهــم مــن خــال عــرض وبيــع
مجموعــة واســعة مــن منتجاتهــم فــي حقائــب صديقــة
للبيئــة ،وعــرض جميــع الوســائط المطبوعة لهــدف المبادرة
وقصصهــم وباالضافــة الــى توفيــر فــرص بيــع مباشــرة
لشــبكة الحرفييــن فــي ابــداع مــن مصــر والتــي تتكــون مــن
 10000حرفــي حتــى اآلن.

حرفي إبداع من مصر يصمم تصاميمه الفنية على الفور
أحد
ّ
للبيع في كابانا «ابداع من مصر»
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شهد الكبانا العديد من األنشطة والعديد من الزوار الذين أذهلهم القطع الفريدة للحرفيين .نرى هنا الممثلة بشرى
التباهي بالبروش الذي صنعه الالجئون بأيديهم وقلوبهم.

لقــد قدمنــا للمتســوقين مــن خــال كابانــا تجربــة التســوق االلكترونــي علــى الفــور مــن خــال اعــداد شاشــة قائمــة تعــرض
منتجــات الحرفييــن علــى المتجــر لجميــع األشــخاص المتواجديــن فــي المهرجــان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتضاف الكابانــا
العــروض الحرفيــة اليوميــة حيــث روى الحرفيــون قصــة عملهــم بأيديهــم .علــى مــدار األســبوع ،تــم بيــع منتجــات تزيــد
قيمتهــا عــن  60ألــف جنيــه مصــري لدعــم الحرفييــن ،خــال الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.
تمشــيا مــع نهجنــا تجــاه تقديــم هدايــا ذات أثــر يتوافــق مــع مبادراتنــا ،تــم نســج هدايــا الكابانــا بأيــدي  250مــن الحرفيــات
المحلييــن مــن البحــر األحمــر ليقدمــوا لجميــع زوار المهرجــان هديــة ال تنســى .مســتوحاة مــن موضــوع ثقافــة األحــام
«نجــوم فــي الســماء» ،تأتــي الهدايــا فــي شــكل دبابيــس يمكــن ارتداؤهــا إلحيــاء ذكــرى أيقونــات التلفزيــون والســينما لدينــا.
يأتــي ذلــك كجــزء مــن تعــاون فريــد بيــن البنــك  ،ومؤسســة «ذات» االجتماعيــة  ،و UNHCRلألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن لتمكيــن  58امــرأة مصريــة وســودانية وإريتريــة وســورية ويمنيــة مــن صنــع تلــك البروشــات بأيديهــن وقلوبهــن
بشــكل خــاص يهديهــن لحاضريــن المهرجــان.
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إبداع من مصر في مشروع «الخطاط» و «برنامج دعم ما بعد التخرج» ،شراكة
بنك االسكندرية مع مؤسسة القلم.

لقطة من ورش فن الخط العربي

أطلــق بنــك اإلســكندرية بالشــراكة مــع مؤسســة «القلــم»
سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة لـــ  24مشـ ً
ـاركا مــن مختلــف
المهــن  ،منهــم حرفيــون ومصممــون وفنيــون شــباب،
لتوظيــف الفــن اإلســامي وفــن الخــط العربــي ،وإعــادة
تصويــره بطريقــة مبتكــرة ومعاصــرة لالندمــاج فــي
الممارســة المهنيــة.
تتمثــل األهــداف الرئيســية للمشــروع فــي اســتعادة فــن
الخــط العربــي وتشــجيع اســتدامة الفــن .عــاوة علــى
ذلــك ،يهــدف إلــى دعــم التحــول الرقمــي لفــن الخــط
العربــي والحــرف التقليديــة ذات الصلــة ،وتوســيع دائــرة
المســتفيدين مــن الفــن ،وإطــاق منصــة إلكترونيــة شــاملة
للخطاطيــن المبدعيــن تثــري الهويــة الثقافيــة وتؤكــد علــى
دور مصــر اإلبداعــي.
تــم إطــاق البرنامــج فــي أغســطس ومــن المقــرر أن ينتهــي
بحلــول فبرايــر  2021ويتــم تنفيــذه علــى مرحلتيــن؛ برنامــج
«دعــم الخطاطيــن» و»مــا بعــد التخــرج» .كانــت المرحلــة
األولــى مــن البرنامــج بعنــوان «الخطــاط» والتــي تهــدف
إلــى إحيــاء فــن الخــط العربــي مــن خــال خلــق أجيــال جديــدة
مــن الخطاطيــن بمنــح دراســية مكثفــة للشــباب الحرفييــن
والمصمميــن لدراســة الخــط العربــي بأنواعــه الكالســيكية
مثــل النســخ والترقيــع والديوانــي فــي منهــج تعليمــي
صحيــح .كمــا قــدم تدريبـ ًـا متخصصـ ًـا فــي فــن الخــط علــى
مختلــف المــواد الخــام مثــل األخشــاب والجلــود.
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وفقــا لالحتياجــات واالتجاهــات المعاصــرة
تــم تدريــب الطــاب علــى إنتــاج أعمــال مكتوبــة وتصميمــات عمليــة ووظيفيــة
ً
للســوق .وفــي نهايــة البرنامــج أقيــم معــرض ختامــي.
لــم يوقــف انــدالع  COVID-19المرحلــة الثانيــة مــن
البرنامــج ،ومــن ثــم تــم تنفيــذه عبــر اإلنترنــت .يهــدف
«برنامــج دعــم مــا بعــد التخــرج» إلــى توفيــر فرصــة للفنانيــن
الممارســين الذيــن تخرجــوا مــن المرحلــة األولــى لمشــاركة
خبراتهــم المهنيــة والتقنيــة علــى نطــاق أوســع مــن خــال
عــدد مــن الــدورات التعليميــة لتعليــم بعــض الخطــوط
العربيــة لدعــم اســتمرارية التعلــم أثنــاء فتــرة الحظــر لبيــع
منتجاتهــم التــي تعكــس قــوة الفــن اإلســامي ،وتقديمهــم
علــى الســاحة المهنيــة وعلــى نطــاق أوســع .تــم اإلعــان
عــن البرنامــج علــى منصــة شــاملة عبــر اإلنترنــت للخطاطيــن
علــى  ،www.artsteps.comوالتــي توفــر مــوارد تعليميــة
أكبــر للمبتكريــن ،مثــل كتيبــات التدريــب  ،والمرافــق
التعليميــة  ،ومقاطــع الفيديــو خطــوة بخطــوة والمقــاالت
 ،باإلضافــة إلــى فــرص أوســع للخريجيــن لتســويق فنهــم
والترويــج لــه مــن خــال المتجــر.

مجموعة من الخط الفني لطلبة برنامج «الخطاط»

يتماشــى هــذا المشــروع مــع تفانينــا فــي تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ( )SDGsعلــى وجــه
الخصــوص لزيــادة العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي
ً
أيضــا مــع اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة
ويتماشــى
والتنميــة المســتدامة ( )2021-2018للبنــك مــن خــال
التنميــة االقتصاديــة واالبتــكار االجتماعــي والتعليــم مــن
خــال الحفــاظ علــى تراثنــا المصــري والتعليــم المســتدام.
لقطة من ورش فن الخط العربي
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افتتاح مدرسة تواصل الجديدة في حي اسطبل عنتر  -عالمة فارقة أخرى في
توسيع نطاق تأثيرات ابداع من مصر مع  Star Careومنظمة تواصل.

مجموعة من صور افتتاح مدرسة تواصل

لتوســيع نطــاق ّاثــار مبــادرة إبــداع مــن مصــر ،فــي إطــار التعليــم مــن اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة
المســتدامة ،دخــل البنــك فــي شــراكة فــي عــام  2019مــع مؤسســة ســتار كيــر لدعــم منظمــة «تواصــل لتطويــر اســطبل
عامــا
عنتــر» إلنشــاء مدرســة مجتمعيــة جديــدة .الهــدف هــو توفيــر مــكان آمــن لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  8وً 16
فــي المناطــق العشــوائية بالقاهــرة ،وخاصــة عزبــة خيــر اللــه فــي اســطبل عنتــر ،فــي محاولــة للحــد مــن عمالــة األطفــال.
ـا مــن الفنــون والعلــوم المختلفــة ،فــإن مســاهمة البنــك تركــز بشــكل أساســي علــى
بمــا أن المدرســة ســتضم  12فصـ ً
فصــول الفنــون والحــرف اليدويــة للمســاعدة فــي تســهيل الــدورات التدريبيــة وورش العمــل .تتكــون المدرســة الجديــدة
فــي تواصــل مــن مرافــق تعليميــة غنيــة مثــل الملعــب والكافتيريــا والمطبــخ وورش العمــل الحرفيــة والصفــوف .تضــم
أيضــا مرافــق صديقــة للبيئــة مثــل الســطح الــذي يتــم زراعتــه ومحطــة للطاقــة الشمســية.
المدرســة ً
احتفاليــة افتتــاح مدرســة «تواصــل» تمــت فــي المدرســة الجديــدة فــي األول مــن ديســمبر بحضــور حوالــي  300طالــب وعــدد
مــن المســئولين الحكومييــن وعلــى رأســهم الدكتــورة هالــة ســعيد وزيــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة وخالــد عبــد العــال
محافــظ القاهــرة .تألــف االفتتــاح مــن جولــة عبــر جميــع المرافــق التــي توفرهــا المدرســة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــدم  60مــن
ـيقيا بعنــوان «حتحــور فــي الدباخانــة» ،والــذي يعــرض مهاراتهــم البهلوانيــة الخاصــة،
طــاب مدرســة تواصــل ً
عرضــا موسـ ً
والغنــاء الحــي والرقــص الشــعبي ،باإلضافــة إلــى الموســيقى المصريــة واألزيــاء التقليديــة .ويســلط العــرض الضــوء علــى
تاريــخ مصــر كمهــد للحضــارة ومنبــع األديــان ويظهــر التســامح والقبــول لــدى الشــعب المصــري .يتحــدث العــرض عــن
األمــل والنضــال فــي عصــور مختلفــة ،بدايــة مــن العصــر الفرعونــي ،مـ ً
ـرورا بالعصــر القبطــي واإلســامي ،وحتــى يومنــا
هــذا.
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تحديث إنجازات الشمول المالي لدى البنك

أمل محفوظ  ،احدى المستفيدات من قرض تمكين متناهي الصغر

لمعرفة المزيد عن قصة نجاحها  ،يرجى الرجوع إلى تقرير االستدامة .2018
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ادماج المرأة الريفية في االقتصاد الرقمي من خالل مشروع مجموعات
االدخار الرقمية التابع تحت توجيه وقيادة البنك المركزي المصري والمجلس
القومي للمرأة  ،بالشراكة مع شركة فودافون مصر و .CARE Egypt

لحظة فرح تتقاسمها النساء بعد رقمنة برنامج االدخار الخاص بهن (تم ضمهم في االقتصاد االلكتروني)

ســهولة الوصــول للتمويــل هــو المفتــاح لتحقيــق نمــو
شــامل ومنصــف ،ومــع كــون الشــمول المالــي فــي
صميــم اســتراتيجية التنميــة المســتدامة فــي البــاد،
يقــوم البنــك المركــزي المصــري بتنســيق الجهــود الوطنيــة
لتحقيــق أهــداف مصــر فــي هــذا المجــال مــن خــال تعزيــز
نظــام مالــي شــامل للنــوع االجتماعــي فــي صميــم جــدول
أعمالهــا.
تشــكل المــرأة المصريــة  ٪48.4مــن ســكان مصــر ،بينمــا
تســاهم بنســبة  ٪22.5فقــط مــن إجمالــي القــوى العاملــة.

جلسة توعية لعضوات برنامج «مجموعات االدخار الرقمية»

ووفقـ ًـا إلــى صنــدوق النقــد الدولــي ( )IMFفــإن رفــع مشــاركة القــوى العاملــة لإلنــاث ســتؤدي إلــى زيــادة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الخــاص بالدولــة بحوالــي  .%34اعتبـ ً
ـارا مــن عــام  ٪29 ،2018مــن األســر التــي تعمــل فــي تربيــة المواشــي تديرها نســاء
جنبــا
ريفيــات ،يتعرضــن لحرمــان اجتماعــي بأشــكال مختلفــة ،أحدهــا هــو عــدم الوصــول إلــى ســوق العمــل الرســمي .هــذاً ،
إلــى جنــب مــع طبيعــة عملهــم غيــر الرســمي فــي تربيــة الماشــية ضمــن األعمــال التــي يهيمــن عليهــا الذكــور فــي األســرة،
والعمــل المنزلــي ،والحــرف اليدويــة ،يــؤدي إلــى التقليــل إلــى حــد كبيــر مــن إنتاجهــم االقتصــادي.
لتمكيــن المــرأة فــي المجتمعــات المهمشــة وتمكينهــا مــن المســاهمة فــي االقتصــاد مــن خــال الوصــول إلــى أدوات االدخــار
اآلمنــة التــي تلبــي احتياجاتهــاُ ،يســر بنــك اإلســكندرية اإلعــان عــن إطــاق مشــروع مجموعات االدخـــار الرقمية في يوليــو .2019
تحــت قيــادة البنــك المركــزي المصــري وبالشــراكة مــع المجلــس القومــي للمــرأة « »NCWوفودافــون مصر وشــريكنا المنفذ
 ،CARE Egyptفــإن هــدف المشــروع هــو النهــوض بالمــرأة فــي نهايــة المطــاف فــي المناطــق المهمشــة مــن خــال الدمج
خصيصــا  ،عبــر منصــات آمنــة مثــل محفظــة فودافــون اإللكترونيــة
المالــي عبــر المنتجــات والخدمــات الماليــة المصممــة
ً
وخدمــات فودافــون كاش ،مواكبــة لتركيــز الدولــة علــى االنتقــال إلــى مجتمــع غيــر نقــدي والتحــول التكنولوجــي الســريع الناتج
عــن  COVID-19الــذي أدى إلــى تحــول رقمــي جــذري فــي البنــك.
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باإلضافــة إلــى الخدمــات الماليــة ،يقــدم المشــروع
بنــاء
أيضــا للمســتفيدين خدمــات غيــر ماليــة مختــارة
ً
ً
علــى احتياجاتهــم .وهــي تحتــوي علــى حزمــة مــن الحوافــز
االجتماعيــة ،بمــا فــي ذلــك تغطيــة تأمينيــة شــاملة للنســاء.
االن ،قــام بنــك اإلســكندرية بتضميــن  200فــي 10
الــى ّ
مجموعــات ادخــار عبــر أســيوط وبنــي ســويف .كجــزء مــن
الخدمــات غيــر الماليــة التــي يتــم تقديمهــا للمســتفيدين،
فضــا عــن
تــم تقديــم جلســات محــو األميــة الماليــة،
ً
نقــل األصــول وفــرص التمكيــن االقتصــادي للنســاء
المســتهدفات ،ممــا أدى إلــى تعظيــم األثــر مــن خــال
جلسة توعية لعضوات برنامج “مجموعات االدخار الرقمية”
المســاعدة فــي جهــود ريــادة األعمــال النســائية .تــم تزويــد
ً
مجانــا ،وتــم إنشــاء محافــظ جماعيــة
جميــع النســاء فــي المرحلــة التجريبيــة ببطاقــات  SIMوبــدالت للهاتــف المحمــول
لجميــع المســتفيدين .كمــا تــم إصــدار بطاقــات الهويــة الوطنيــة لـــ  100امــرأة وتــم منــح قــروض لـــ  37امــرأة 13 ،منهــن
اســتخدمت مــن قبــل النســاء فــي أنشــطة مــدرة للدخــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،حصلــت  78امــرأة مــن  5مجموعــات
قويــا مــن خــال اجتماعــات التوفيــر
ادخــار علــى جلســات محــو األميــة الماليــة .كمــا أنشــأ المســتفيدون ً
أيضــا رأس مــال ً
األســبوعية  ،والتــي كانــت بمثابــة منصــة لنشــر المعلومــات وزيــادة فــرص إدرار الدخــل بيــن المشــاركين فــي المشــروع.
بالنســبة لمرحلــة مــا بعــد المرحلــة التجريبيــة لمشــروع مجموعــات االدخــار الرقميــة ،تهــدف الخطــة إلــى تمكيــن 3100
مســتفيد مــن الوصــول إلــى منصــة االدخــار الرقميــة التــي ســتمكنهم علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي .عــاوة
علــى ذلــك ،يقــدم بنــك اإلســكندرية مســاهمة إضافيــة فــي شــكل خدمــة اجتماعيــة غيــر ماليــة  -حزمــة تأميــن صغيــر
للنســاء فــي مجموعــات االدخــار الرقميــة ،والتــي تغطــي التكاليــف الطبيــة للوفــاة الناتجــة عــن حــادث والعجــز الدائــم بســبب
حــادث  ،ونفقــات الجنــازة فــي حالــة الوفــاة العرضيــة ،التعويــض الطبــي العرضــي  ،األمــراض الخطيــرة (بمــا فــي ذلــك
ســرطان اإلنــاث) عــاج ســرطان اإلنــاث واإلقامــة فــي المستشــفى.
«مكنــت مجموعــات االدخــار مئــات النســاء ،بمــا فــي ذلــك اللواتــي كــن فــي البدايــة أميــات فــي األرقــام و العــد ،مــن أن يصبحــن أكثــر
ماليــا مــن خــال اســتخدام المحفظــة اإللكترونيــة ،ممــا ســاعدهن علــى إنشــاء مجتمــع مالــي مترابــط .ســمحت لنــا ســامة
اســتقاللية
ً

هــذا النظــام بإنشــاء مشــاريعنا الصغيــرة المــدرة للدخــل وتحســين مســتوى معيشــتنا ،حيــث تمكــن الكثيــر منــا مــن ســداد القــروض التــي
حصلنــا عليهــا ،واالســتفادة منهــا فــي زيــادة الدخــل الشــهري ألســرنا ،تشــجيعنا علــى مواصلــة دورة المدخــرات بشــكل مســتقل بعــد المرحلــة

التجريبيــة» -علقــت لميــاء البكــري ،قائــدة مجموعــة بنــي ســويف.

«أدت المجموعــات إلــى تغييــر إيجابــي كبيــر فــي مجتمعاتنــا ،حيــث أصبحــت المحافــظ اإللكترونيــة وفيــرة وتعتمــد النســاء عليهــا اآلن فــي
اهتمامــا كبيـ ًـرا بمجموعــات االدخــار وطلبــوا مجموعــات خاصــة بهــم»  -قالــت
أيضــا
التحويــات النقديــة مــن أزواجهــن ،والذيــن أبــدوا بدورهــم ً
ً

عزيــزة حســن ،ميســرة المجموعــات فــي بنــي ســويف« .عــاوة علــى ذلــك ،منحتنــا المجموعــات الفرصــة لالســتثمار فــي عائالتنــا حيــث
اســتفادت  21امــرأة مــن أصــل  100فــي بنــي ســويف ممــن حصلــن علــى قــروض لشــراء مســتلزمات المنــزل والمدرســة ،والتحضيــر لحفــات

ـا عــن تمويــل ورش المالبــس و المشــاريع الزراعيــة».
الزفــاف  ،فضـ ً
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احتضان صغار المزارعين ضمن برنامج دعم البنك في صعيد مصر؛ توقيع
اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي.

في الصورة هنا فريق البنك و World Food Programmeيوقعان مذكرة التفاهم

يســعد بنــك االســكندرية أن يعلــن عــن توقيــع مذكــرة اتفــاق مــع  WFPبشــأن شــراكتنا فــي برنامــج «دعــم أصحــاب الحيــازات
الصغيــرة فــي صعيــد مصــر» ،فــي العاشــر مــن ديســمبر بيــن الرئيــس التنفيــذي للبنــك ،دانتــي كامبيونــي والمديــر الدولــي
ل WFPمانغســتاب هايلــي .مــن خــال التوقيــع ،أكــد البنــك و WFP Egyptبشــكل مشــترك علــى اســتعدادهما لدعــم
المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة والنســاء والشــباب والمســاهمة فــي مســتقبل األمــن الغذائــي للمصرييــن .كان
هــذا بمثابــة خطــوة أولــى نحــو التزامــات هــذه الشــراكة إلحــداث تأثيرملمــوس فــي قطــاع الزراعــة المصــري .ولتحقيــق
التباعــد االجتماعــي فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا ،تــم توقيــع مذكــرة االتفــاق عبــر اإلنترنــت خــال منصــة .Zoom
وبمــا ان القطــاع الزراعــي يعتبــر مــن ركائــز االقتصــاد المصــري ،تعتبــر األعمــال التجاريــة الزراعيــة جوهريــة لبنــك اإلســكندرية،
وكان إنشــاء منصــب قيــادي فــي تمويــل األعمــال الزراعيــة أحــد أهدافنــا االســتراتيجية (كمــا هــو موضــح فــي تقريــر
االســتدامة لعــام  .)2019فــي هــذا الصــدد ،يعمــل البنــك بشــكل وثيــق مــع وظائــف األعمــال األساســية لدينــا لدعــم
تحــت مظلــة هــذه الشــراكة ،سيســعى كل مــن أصحــاب المصلحــة إلــى إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى نوعيــة حيــاة صغــار
المزارعيــن ومجتمعاتهــم .حيــث أن جهــود برنامــج األغذيــة العالمــي منــذ بــدء برنامــج دعــم أصحــاب الحيــازات الصغيــرة

فــي صعيــد مصــر فــي  ،2013ســتكون مــزودة بالخدمــات الماليــة مــن بنــك اإلســكندرية كوســيلة لســد الفجــوات الماليــة
حاليــا ،وتعزيــز الشــمول المالــي الكامــل لصغــار المزارعيــن.
فــي المجتمعــات المختلفــة التــي يعمــل فيهــا البرنامــج ً

فــي تلــك المجتمعــات ،ومنحهــم الوصــول إلــى الحلــول الماليــة التــي مــن شــأنها تســهيل اندماجهــم فــي األســواق
أيضــا إلــى االســتمرار فــي تأكيــد التزامــه بدعــم قطاعــي الزراعــة واألعمــال الزراعيــة
األوســع .يهــدف بنــك اإلســكندرية ً

فــي المناطــق النائيــة ،كوســيلة للحفــاظ علــى تنميــة حميــدة لالقتصــاد المصــري علــى أســاس مبــادئ االســتدامة والتوزيــع المتــوازن للثــروة.
 -دانتــي كامبيونــي ،العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية.
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منشور على  LinkedInيميز توقيع مذكرة االتفاق

المشــاريع بشــكل اســتراتيجي لنســاهم فــي التمكيــن االقتصــادي المســتدام والتنميــة فــي القطــاع الزراعــي .فــي ضــوء
هــذا االلتــزام ،ســينضم البنــك إلــى مشــروع «برنامــج دعــم أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي صعيــد مصــر» التابــع لWorld
 )Food Programme (WFPلالســتفادة مــن فــرص التمويــل للمزارعيــن الريفييــن وأســرهم ووكاالت تنميــة المجتمــع
فــي المجتمعــات المهمشــة.
وتتمثــل األهــداف الرئيســية فــي زيــادة إنتــاج أصحــاب الحيــازات الصغيــرة؛ تنويــع وزيــادة مصــادر دخــل المزارعيــن؛ بنــاء
الملكيــة والقــدرة المؤسســية ألصحــاب المصلحــة المعنييــن ولضمــان اســتمرارية األثــر ،مــن خــال تدريــب أصحــاب
الحيــازات الصغيــرة علــى تقنيــات تربيــة البــط وخاليــا النحــل والماعــز واألنشــطة الريفيــة األخــرى؛ وإيجــاد حلــول ماليــة
وفقــا للدســتور المصــري لعــام  ،2014تعتبــر التنميــة
للمزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة لبــدء أنشــطتهم الريفيــة.
ً
ً
واجبــا ذو أولويــة للدولــة.
الزراعيــة
يهــدف المشــروع إلــى بنــاء قــدرة صغــار المزارعيــن فــي صعيــد مصــر علــى الصمــود مــن خــال زيــادة قدرتهــم اإلنتاجيــة
وضمــان وصولهــم العــادل إلــى المــوارد ،مــع تعظيــم النواتــج بشــكل مســتدام مــن أراضيهــم ومواردهــم المائيــة .تــم
تنفيــذ المشــروع بنجــاح منــذ عــام  2013فــي  60قريــة فــي صعيــد مصــر فــي محافظــات أســوان واألقصــر وقنــا وســوهاج
وأســيوط .ويخطــط برنامــج األغذيــة العالمــي لتوســيع نطــاق المشــروع ليصــل إلــى مليون مــن أصحاب الحيــازات الصغيرة.
ســيتخذ البنــك خطــوات نشــطة نحــو توســيع نطــاق أنشــطة المشــروع مــن خــال تقديــم قــروض صغيــرة للمزارعيــن
أيضــا بزيــادة تمويلنــا لألعمــال التجاريــة الزراعيــة؛ توفيــر
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وعائالتهــم .وبشــكل تدريجــي ،قمنــا ً
حلــول تنافســية لتمهيــد الطريــق لدمجهــم الســلس فــي االقتصــاد الرســمي ،ممــا يــؤدي إلــى جعــل األعمــال التجاريــة
ً
رئيســيا لتوســعنا الشــامل فــي إقــراض المؤسســات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة.
محــركا
الزراعيــة
ً
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خطوات البنك النشطة نحو تسهيل الوصول لشبكة فروع البنك من قبل
االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

جلسة من قبل «حلم» للتدريب على المساواة لذوي اإلعاقة تستهدف موظفي البنك.

ً
مواكبــة اللتزامنــا بالحــد مــن عــدم المســاواة  ،وتعزيــز رفاهيــة
األفــراد المهمشــين ،وتعزيــز الوصــول المســؤول إلــى التمويــل
 ،نواصــل ترســيخ نتائــج مشــروع الوصــول المــادي الــذي بــدأ
فــي عــام  .2018وبهــدف جعــل فــروع بنــك األســكندرية مجهــزة
لدخــول واســتقبال ذوي االحتياجــات الخاصــة نكــرر جهــود
الدولــة نحــو إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل
وتمكينهــم ليصبحــوا مســاهمين نشــطين فــي المجتمــع والحيــاة
االقتصاديــة.
بــدءا مــن عــام  2018وبحلــول نهايــة عــام  ،2020يحــرص بنــك
ً
اإلســكندرية علــى زيــادة الفــروع المجهــزة لدخــول واســتقال ذوي
االحتياجــات الخاصــة خــال عــام  2021ومــا بعــد ذلــك تماشـ ً
ـيا مــع
اســتراتيجية مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنمية المســتدامة
( ،)2021-2018يعــد الشــمول المالــي وتعزيــز الشــمولية أولويــة
رئيســية لبنــك اإلســكندرية .نهجنــا هــو الســماح بالوصــول
إلــى منتجاتنــا وخدماتنــا الماليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
ســياقين :أحدهمــا كعميــل يمكنــه الوصــول إلــى جميــع الخدمــات
المقدمــة فــي فروعنــا واآلخــر كموظــف يوفــر ألصحــاب الهمــم
ـزءا مــن القطــاع المصرفــي المصــري
فرصــة متســاوية ليكونــوا جـ ً
اســتمرارا للدورتيــن المقدمتيــن مــن تدريــب مســاواة اإلعاقــة
ً
( )DETخــال النصــف األول مــن عــام  ،2020نخطــط لبــدء 8
جــوالت إضافيــة مــن تدريــب مســاواة اإلعاقــة لـــ  92شــخص مــن
ممثلــي الفــروع .إن تدريــب مســاواة اإلعاقــة هــو نهــج عمــل
ّ
ومركــز وتفاعلــي مصمــم لتغييــر الســلوكيات
جماعــي ديناميكــي
والتصــورات نحــو الغايــة األكبــر المتمثلة في تضمين األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بشــكل ســلس فــي النظــام المصرفــي.
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مصر تفوز بلقب أبطال كأس العالم في مسابقة  Enactus 2020للشباب
للشمول المالي والتنمية االقتصادية و بنك االسكندرية أحد حكام المسابقة

أبطال مسابقة  Enactusيحتفلون بفوزهم بالمركز األول  ،مع أ .فاطمة سري الرئيسة والمديرة التنفيذية ل Enactus Egypt

وفقــا لموضــوع تقريــر االســتدامة لعــام  2019الخــاص بنــا
ً
«نترابــط مــن اجــل تمكيــن الشــباب المصــري» وتفانينــا
المســتمر لدعــم مشــاريع ريــادة األعمــال المتناميــة التــي
عميقــا
اهتمامــا
يقودهــا الشــباب فــي مصــر ،يعيــر البنــك
ً
ً
بمتابعــة حركــة الشــباب الصاعــدة فــي االقتصــاد المصــري.
يتــم تنفيــذ مبــادرات حــول الشــمول المالــي والتثقيــف
المالــي علــى جهــات متعــددة فــي وقــت واحــد ،بهــدف
إطــاق إمكانــات الشــباب المصــري والشــرائح الضعيفــة
فــي المجتمــع والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مســتقبل
منصــف وعــادل للجميــع .لهــذا الســبب فــإن شــراكة البنــك
مــع  ،ENACTUS Egyptوهــي منظمــة غيــر ربحيــة عزيــزة
علــى قلوبنــا؛ برعايــة ومســاعدة وتوجيــه طــاب الجامعــات
لتطويــر حلــول ومشــاريع مبتكــرة لتشــمل المجتمعــات
ً
ماليــا.
المهمشــة

أبطال مسابقة  Enactusيحتفلون بفوزهم بالمركز األول

قامــت  ENACTUS Egyptبمراقبــة واختيــار  35جامعــة لعــرض حلــول األعمــال المبتكــرة الخاصــة بهــم .تــم تقديــم الحلــول
فــي يوليــو  2020مــن خــال منصــة عبــر اإلنترنــت (للحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي خــال جائحــة فيــروس كورونــا) لعــرض
أفضــل مشــاريع االبتــكار التــي صممهــا طــاب مــن  35جامعــة تابعــة لـــ  16محافظــة مختلفــة.
مــع مســاهمة البنــك للعــام الثانــي فــي هــذه المســابقة ،كانــت المســابقة الوطنيــة لهــذا العــام بمثابــة فرصــة لطــاب
الجامعــات لعــرض مشــاريع التوعيــة المجتمعيــة والمشــاريع التجاريــة ،والتــي تــم إجراؤهــا مــن خــال جــوالت مــن العــروض
التقديميــة االفتراضيــة وتقاريــر المشــاريع الســنوية .علــى حســاب المشــاريع المقترحــة مــن طالب الجامعات ،مــن المتوقع
أن تؤثــر النتيجــة علــى  130،000 - 100،000شــخص فــي المجتمعــات المحليــة المهمشــة بطريقــة غيــر مباشــرة .احتفــل هــذا
الحــدث ،الــذي تديــره  ،ENACTUSبالتأثيــر الجماعــي الــذي أحدثتــه هــذه الشــبكة الوطنيــة مــن الطــاب ،كمــا تــم تكريــم
أفضــل  10جامعــات بأفضــل الحلــول المبتكــرة.
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شــارك رؤســاء أقســام ومكاتــب
البنــك ،باإلضافــة إلــى شــركاء البنــك
مثــل روزا عبــد الملك ،مدير الشــراكات
فــي مؤسســة ســاويرس للتنميــة
االجتماعيــة ( )SFSDوســاندرا عزمــي،
مديــرة برنامــج حقــوق المــرأة فــي
هيئــة كيــر مصــر ،كمحكميــن وقــادة
أعمــال لتحديــد فريــق .ENACTUS
وطــاب رواد األعمــال الذيــن تــم
اختيارهــم كأبطــال قومييــن ومــن ثــم
تــم منحهــم الفرصــة لتمثيــل مصــر
علــى منصــة عالميــة فــي كأس العالــم
 ENACTUSفــي ســبتمبر .2020
وكان المرشــحان األوالن للمســابقة
همــا جامعــة القاهــرة التــي جــاء
مشــروع النفايــات اإللكترونيــة بهــا
بعنــوان «تكلفــة التطــور» فــي المركــز
الثانــي ،وحلــت مبــادرة جامعــة األزهــر
لمخلفــات الجمبــري فــي بحيــرة القرون
بالفيــوم «شيتوشــريمب» فــي المركــز
األول .شــرع فريــق ENACTUS
بجامعــة األزهــر فــي تمثيــل مصــر فــي كأس العالــم  ENACTUSالــذي جمــع المتنافســين مــن الواليــات المتحــدة والهنــد
وكنــدا والبرازيــل ،وحصلــت جامعــة األزهــر علــى لقــب أبطــال كأس العالــم  ،ENACTUS 2020وبالتالــي الحفــاظ علــى لقــب
مصــر بالمركــز األول لمــدة عاميــن علــى التوالــي.

أود أن أهنــئ طــاب فريــق  Enactusبجامعــة األزهــر الــذي يمثــل مصــر علــى فوزهــم بــكأس العالــم  .2020 Enactusلدهشــتي ،فــاز فريــق
جديــد انضــم للتــو إلــى البرنامــج هــذا العــام ،بالمســابقة الوطنيــة للتنافــس مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة والهنــد وكنــدا والبرازيــل فــي

كأس العالــم للدفــاع عــن لقبنــا كبطــل كأس العالــم  2019وحافــظ علــى الــكأس فــي مصــر .ســيعطي هــذا اإلنجــاز األمــل لجميــع فــرق Enactus
 Egyptويثبــت للعالــم أجمــع أن الشــباب المصــري يمكنــه تحقيــق المعجــزات والتألــق إذا تــم وضعــه علــى المســار
الصحيــح.

أيضــا أن أهنــئ وأشــكر جميــع شــركائنا فــي عــام  2020بمــا فــي ذلــك  ALEXBANKألنــه لــوال مســاهمتهم
أود ً

الســخية لــم يكــن هــذا اإلنجــاز ليحــدث.
فاطمة سري

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Enactus Egypt
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جهود البنك نحو تعزيز التوظيف ورعاية المواهب الكامنة

يقوم حرفي بصنع قطعة فنية من صناعة الفخار بشغف في قرية تونس
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دعم تدريب أوالدنا والمنتدى الفني الدولي للموهوبين بالتعاون مع
مؤسسة أوالدنا برعاية الرئاسة المصرية.

أطفال موهوبون أثناء أدائهم الحي المليء بالشغف ،إلى جانب فنانين مصريين مشهورين مثل أنوشكا

ً
وفقــا لتقريــر
التزامــا بتمكيــن الشــباب وتوســيع موضوعنــا المتمثــل فــي «خلــق روابــط لتمكيــن الشــباب المصــري»
ً
االســتدامة لعــام  ،2019يعــد بنــك اإلســكندرية أول بنــك يتعــاون بشــكل اســتباقي مــع مؤسســة أوالدنــا فــي عــام 2020
كشــريك اســتراتيجي لرعايــة مبــادرة « دعــم تدريــب أوالدنــا والمنتــدى الفنــي الدولــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة» .بهــدف
المســاعدة فــي إثــراء وتحــدي مواهــب األطفــال ذوي اإلعاقــات العقليــة فــي القلــب والعقــل ،نأمــل أن يســتخدم هــذا
المشــروع إلهــام الفنــون والحــرف اليدويــة إليقــاظ اكتشــاف مواهــب األطفــال المخفيــة ،وفــي النهايــة تمكيــن اندماجهــم
فــي المجتمــع.
كنــت أخطــو نحــو مســرح دار االوبــرا المصريــة وانــا أشــعر بالحــب والمــودة والدفــئ فــي عيونهــم .كانــت ابتســاماتهم

المالئكيــة بمثابــة يــد فوالذيــة تقودنــي نحــو هالــة كبيــرة مــن الطاقــة اإليجابيــة .لفتــرة قصيــرة اندمجــت معهــم حاولــت
ان اصبــح مثلهــم ولــم اســتطع ولــم أملــك القــدرة الكافيــة ان ارى الدنيــا كمــا يرونهــا .أثقلنــي مــا أحملــة مــن أمــور
دنيويــة افقدتنــي الكثيــر مــن البــراءة المتوافــرة بكثــرة  -بــدون اي مجهــود -لديهــم .قــررت ان اخــرج مــن كونــي شــاعر

فــي مهمــة علــى المســرح فــي احتفاليــة اوالدنــا .حاولــت ان اكــون مجــردا تمامــا مــن اي القــاب قــررت اننــي اليــوم

فقــط بإســمي ،االنســان الــذي وجــد ضالتــه بينهــم ،كانــت االمــور تســير برؤيــة وبهــدف ،الجميــع فــي الكواليــس ،الحضــور الممتلــئ ،الســتارة
الحمــراء الشــاهقة التــي تخفــي خلفهــا مالئكــة اللــه فــي األرض .جلســت اراقــب عــن كثــب مــا يحــدث فــي نفــوس هــؤالء المالئكــة مــن فرحــة

و اســتعداد لمواجهــة جمهــور لطالمــا اخافنــي ولطالمــا رهبــت لحظــة رفــع الســتار إال فــي هــذه المــرة كانــت االمــور طبيعيــة وجميلــة الــى

الحــد الــذي جعلنــي اشــعر بــأن اللــه معنــا وبأنــه  -تبــارك و تعالــى – قــد ســخرنا لهــم او باألحــرى قادهــم الينــا ليخبرونــا ان الدنيــا « فيهــا الخيــر»
المظلــم
ومــا ان توالــت الفقــرات الواحــدة تلــو األخــرى وانــا ُأشــاهد «أوالدنــا» يفعلــون مــا هــو مســتحيل ومــا هــو يثبــت اننــا فــي النصــف ُ
مــن االرض وهــم وحدهــم مــن يمتلكــون مفاتيــح النــور و صرفــت نظــري الــى الصالــة متأمــا هــذه اللوحــة العبقريــة اإلنســانية مــن تكاتــف
المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي فــي حــب « أوالدنــا « ويأتــي علــى رأســهم « بنــك األســكندرية « الــذي « فتــح حســابا جاريــا « فــي
فكنــا
قلوبنــا .كانــت « فوائــده « ال تُ حصــى واظهــر لنــا مــا « إدخــره « هــذا الصــرح العريــق مــن « شــهادات « حــب ووفــاء للمصريــن وألوالدنــاّ ..
« مدينيــن « لــه باالحتــرام والتقديــر – كلمــة الشــاعر عبداللــه حســن
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تعزيــزً ا اللتزامنــا بتكاثــر الشــمولية ورفاهيــة األفــراد االقــل حظـ ًـا وخاصــة األطفــال ذوي القــدرات المختلفــة ،تحــت رعايــة
الرئاســة المصريــة ،يتكــون هــذا البرنامــج مــن مكونيــن .يتكــون المكــون األول مــن التدريــب للفنــون الجميلــة ،والتصويــر
الفوتوغرافــي بالهاتــف ،والتدريــب علــى الحيــاة ،والتوجيــه األســري ،وورش عمــل التغذيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــات العقليــة
وأوليــاء أمورهــم .تــم تقديــم ورش العمــل عبــر اجتماعــات فــي منصــة  ،Zoomلمراقبــة إجــراءات الســامة فــي ضــوء جائحــة
ـال بالتجديــد األخيــر واالفتتــاح العــام
 .COVID-19كجــزء مــن ورش العمــل ،تــم تنظيــم أربــع زيــارات إلــى قصــر البــارون احتفـ ً
وتــم تنفيذهــا بعنايــة مــع اإلجــراءات االحترازيــة.
والمكــون الثانــي هــو «منتــدى أوالدنــا الفنــي الدولــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة « الــذي عقــد فــي أكتوبــر تحــت شــعار
«وحشــتونا» .ووفــر الملتقــى لألطفــال مــن مختلــف الــدول العربيــة واألجنبيــة منصــة لعــرض مواهبهــم الفنيــة واإلبداعيــة
واالحتفــاء بهــا .تــم افتتــاح المنتــدى فــي القاعــة الرئيســية بــدار األوبــرا المصريــة وحضره مجلــس جماعي مــن وزراء الحكومة
المصريــة ،مــن بينهــم الســياحة واآلثــار والشــباب والرياضــة وتكافــل اجتماعــي والحضــاره والقــوى العاملــة والهجــرة.
يستعد البنك لتقديم دعمنا لمنظمة أوالدنا إلى ما بعد ديسمبر  2020في مجموعة واسعة من المشاريع.
علــى مــدار  5ســنوات  ،اســتطاع الملتقــي الدولــي لفنــون ذوي القــدرات الخاصــة أوالدنــا ان يحقــق هدفــة بنجــاح؛
أيضــا لتطويرهــا علــى أســاس
ليــس فقــط لتوفيــر فــرص لعــرض مواهــب اوالدنــا ذوي القــدرات الخاصــة  ،ولكــن ً

مســتدام  ،ممــا يضمــن وصولهــم لمســتوى منافــس مــع أقرانهــم مــن مخلــف الــدول المشــاركة فــي مجــاالت

الفنــون االســتعراضيه ،الموســيقي والغنائيــة ،الحــرف اليدويــة ،الفنــون التشــكيلية وغيرهــا

يأتــي ذلــك فــي ضــوء سياســة االســتدامة لمؤسســة أوالدنــا لفنــون ذوي القــدرات الخاصــة والتي يتــم تطبيقها على

جميــع أنشــطتها الشــهرية علــى مــدار العــام  ،حتــى مــن خــال األنشــطة التــي تمــت عبــر االنترنــت وقــت جائحــة فيــروس كورونــا COVID-19

 ،حيــث تحافــظ المؤسســة علــي التطويــر المســتمر لمواهــب اوالدنــا ،إلثــراء تفاعلهــم و العمــل علــي دمجهــم الفنــي والمجتمعــي بشــكل
قــوي وفعــال ،بعــد دمجهــم عالميــا ومحليــا واقامــه ســوق شــهري العمالهــم اليدويــه وذلك.لحثهــم واهاليهــم ان يكــون لهــم مــورد رزق
وكذلــك اشــراكهم بــكل المعــارض التــي تقيمهــا الدولــه وكان لبنــك االســكندرية الفضــل فــي ذلــك باشــراكهم فــي معــارض وفعاليــات ديارنــا

وتراثنا
ً
ـاال حيــا علــى ان النجــاح هــو نتيجــة الجهــود المخلصــة المشــتركة لجميــع
وأتــت الــدورة الرابعــه مــن الملتقــي التــي عقــدت فــي اكتوبــر  2020كمثـ ً

شــركاء النجــاح مــن العالقــات التــي حبانــي اللــه بهــا ،واللذيــن امنــوا برســالة أوالدنــا ودعموهــم منــذ الــدورة االولــي للملتقــي؛ فــكان تكاتــف
حقيقيــا
دعمــا
جهــود الــوزارات واليونيســف وكيانــات المجتمــع المدنــي داعــم قــوي للنجــاح ،وجــاءت الشــراكة المتميــزة مــع بنــك اإلســكندرية
ً
ً

وقــوة دفــع فــي طريقنــا لتنفيــذ انشــطة المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا بشــكل يليــق بمــا يســتحقه ذوي القــدرات الخاصــة .وبالرغــم مــن جائحــة
الكورونــا التــي كان مــن الممكــن للشــركاء وبالــذات الداعميــن منهــم ماليــا ان يتخلــوا عــن الملتقــي وانشــطه المؤسســة ولكــن اســتمروا فــي
الدعــم وعلــي رأســهم بنــك اإلســكندرية العريــق ،مضــرب المثــل فــي التكافــل اإلجتماعــي.

أيضــا علــى الحفــاظ علــى عالقاتنــا مــع الــدول المشــاركة التــي وقفــت ظــروف  COVID-19حائــا دون حضورهــم ،حيــث قــام
لقــد حرصنــا ً
الملتقــي باإلشــادة بمشــاركاتهم والمســتوي الفنــي الرائــع لممثليهــم ،تقديــرا مــن الملتقــي لضــرورة دعــم العالقــات مــع هــذه الــدول حرصــاً

علــي اســتمرار مشــاركتهم مســتقبليا.

علــي مــدار ســنوات العمــل مــع أوالدنــا ســواء مــن خــال المنتــدى أو المؤسســة  ،كان تعــاون المشــرف الــذي حظينــا بــه مــن الداعميــن

حيويــا للوصــول إلــى نتائجنــا والحفــاظ عليهــا علــى المــدى الطويــل  ،والتــي نأمــل أن تمتــد للســنوات القادمــة فــي
والشــركاء المتميزيــن أمـ ًـرا
ً

نجــاح وتميــز.
وأخيـ ً
ـرا فــإن االســتمرارية لخدمــه اوالدنــا يجــب ان تكــون بدافــع الحــب وااليمــان بهــم وليــس بدافــع الشــفقة النهــم جــزء مــن المجتمــع كان
مهمــل لوقــت ليــس ببعيــد وتواجــد ملتقــي اوالدنــا لفنــون ذً وي القــدرات الخاصــه منــذ عــام  ٢٠١٧كان مــن اهــم الدوافــع لكــي تعلــن الدولــة
 ٢٠١٨عــام ذوي القــدرات الخاصــه ،والتوجيــه المجتمعــي لرعايتهــم مــن كافــة أجهــزة الدولــة.

أ .سهير عبدالقادر ،رئيسة مؤسسة أوالدنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
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برنامج اعداد السفراء :الحفاظ على أصالة الضيافة في مصر.

إحدى الدورات التدريبية التي أقيمت في إطار “برنامج تكوين سفراء” بحضور وزير السياحة واآلثار الدكتور خالد العناني

لطالمــا كانــت الضيافــة متأصلــة فــي الثقافــة المصريــة الثريــة
لمئــات الســنين ،ممــا يجعــل قطــاع الســياحة فــي مصــر أحــد أهــم
القطاعــات التــي تســاهم فــي االقتصــاد المصــري .لســوء الحــظ،
تضــرر االقتصــاد المصــري بشــدة مــن جائحــة فيــروس كورونــا،
ً
ملحوظــا فــي عــام  2019حيــث بلــغ معــدل
بعــد أن ســجل نمـ ًـوا
البطالــة فــي البــاد  ٪9.2بحلــول أبريــل  .2020مــع اعتمــاد العديــد
مــن القطاعــات األخــرى بشــكل مباشــر علــى الســياحة ،كان
ً
ملحوظــا فــي قطاعــات مثــل الســياحة واألغذيــة
تأثيــر الدومينــو
والمشــروبات والصناعــات الثقافيــة .فــي محاولــة للتخفيــف مــن
الخســائر االقتصاديــة التــي ّ
خلفهــا فيــروس كورونــا علــى القــوى
العاملــة فــي مصر ،وكجزء من اســتراتيجية االســتجابة المســؤولة
لبنــك اإلســكندرية مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،أطلــق
البنــك تحــت رعايــة وزارة الســياحة واآلثــار مبــادرة برنامــج «انشــاء
الســفراء».
شــارك البنــك فــي تطويــر برامــج تدريبيــة مصممــة بالشــراكة مــع
« - Rhythmوكالــة تدريــب الضيافــة» لتزويد العاملين في صناعة
الســياحة بالمهــارات الالزمــة التــي ســتعكس الضيافــة المصريــة
الحقيقيــة عنــد التعامــل مــع الزائريــن .يشــمل الموظفــون
المســتهدفون فــي هــذا البرنامــج بشــكل أساســي المرشــدين
الســياحيين والعامليــن فــي مكاتــب المعلومــات أو مكاتــب
التذاكــر فــي المواقــع األثريــة الرئيســية فــي مصــر والمتاحــف
والمرافــق الســياحية الشــهيرة .فــي انعــكاس لظــروف فيــروس
كورونــا ،يــزود البرنامــج أولئــك الذيــن يخاطــرون بصحتهــم علــى
الخطــوط األماميــة فــي قطــاع الســياحة بالمهــارات اللينــة الالزمة
للتعامــل مــع الســياح بطريقــة واعيــة بالصحــة وذكيــة اجتماعيـ ًـا.
دوليــا مــن معهــد الضيافــة فــي المملكــة
تــم اعتمــاد البرنامــج
ً
المتحــدة.
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يغطــي البرنامــج التدريبــي عــدة موضوعــات تنــدرج تحــت مظلــة
تقديــم الخدمــات الســياحية مثــل خلــق انطبــاع أول إيجابــي؛ تعزيــز
مهــارات التواصــل؛ التعــرف علــى الــذكاء العاطفــي؛ ومعالجــة
الشــكاوى .يســبق عمليــة التدريــب تقييــم مــا قبــل التدريــب
لتقييــم معرفــة ومعلومــات المتدربيــن قبــل بــدئ التدريــب،
وتقييــم مــا بعــد التدريــب يوضــح مــدى اكتســابهم للمعلومــات
خــال برنامــج التدريــب .ثــم يتــم تســجيلهم فــي تقريــر التقييــم
الــذي يقــارن أداء المتدربيــن خــال التقييمــات .حتــى اآلن ،تخــرج
موظفــا مــن «برنامــج إنشــاء الســفراء».
315
ً
وفــي ظــل مهمتنــا فــي بناء القــدرات والحد من الفقــر ،والعمالة،
والتنميــة االقتصاديــة ،يعــد هــذا المشــروع هــو األول مــن نوعــه
ولــم يســبق لــه مثيــل .يأمــل البنــك فــي توســيع شــراكته مــع
أيضــا .هنــاك خطــط لبدايــة عــام 2021
 Rhythmلتعزيــز مهــارات الموظفيــن وزيــادة الوعــي بيــن الموظفيــن فــي القطــاع الصحــي ً
إلنشــاء برنامــج تدريبــي يســتهدف  5-4مستشــفيات ،ويهــدف بشــكل مباشــر إلــى تثقيــف  500مــن الخريجيــن والموظفيــن مــن
المجــال الطبــي والرعايــة الصحيــة تحــت اســم المشــروع «حملــة الضيافــة الصحية/الطبيــة».
في الصورة األعضاء يستلمون شهاداتهم بعد
جلسات عقدت في إطار “برنامج خلق السفراء”

فــي ينايــر  ، 2020دخــل  ALEXBANKو  Rhythmفــي شــراكة مــع وزارة الســياحة واآلثــار إلطــاق حملــة «إنشــاء
متحفــا ومعبـ ًـدا فــي جميــع أنحــاء مصــر.
ســفراء» ،بهــدف تدريــب  500موظــف فــي قطــاع الســياحة فــي أكثــر مــن 15
ً

دائمــا عــن شــركاء
بصفتنــا شــركة تهتــم بقيمــة خدمــة التدريــب التــي نقدمهــا وتأثيرهــا علــى المجتمــع ،فإننــا نبحــث
ً
يشــاركوننا رؤيتنــا ،لتجنــب الســيناريوهات المأســاوية الشــائعة حيــث تســتهدف الكيانــات الممولــة ببســاطة المعالم

الكميــة علــى حســاب جــودة التدريــب المقــدم.

تمامــا فــي دوره
لحســن الحــظ ،أحــب أن أقــول أن شــغف  ALEXBANKالواضــح وعزمــه علــى إحــداث تأثيــر حقيقــي فــي المجتمــع تجلــى
ً
النشــط واإليجابــي فــي هــذه الحملــة .تــم اســتثمار كامــل طاقــات فريــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي  ALEXBANKطــوال الحملــة

التــي اســتمرت لمــدة عــام واحــد فــي ضمــان حصــول المتدربيــن فــي هــذا البرنامــج علــى أفضــل تدريــب يمكننــا توفيــره لهــم ،مــع إظهــار ال
شــيء ســوى المرونــة وخفــة الحركــة فــي هــذه الحملــة الثالثيــة.

نيابــة عــن الفريــق بأكملــه فــي  ،Rhythmأود أن أشــكر  ALEXBANKعلــى لعــب هــذا الــدور الحيــوي فــي ضمــان أن تجلــب هــذه الحملــة

حقيقيــا فــي حيــاة المســتفيدين منهــا .لــم نتمكــن مــن اختيــار شــريك أفضــل مــن  ALEXBANKلهــذه الحملــة ،ونتطلــع إلــى اســتمرار
تغييـ ًـرا
ً
الشــراكة فــي المســتقبل.

كريم أديب،

المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة Rhythm Hospitality Training Agency

37

31

اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة في بنك اإلسكندرية

سلسبيل  ،ابنة أم جنة البالغة من العمر خمس سنوات ،تقف في مزرعة عائلتها في

واحة الداخلة.
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تعميــــق فهمنــــا للمخــــاطـــر البيـئـيـــة واالجتــمـــاعيـــة  -شــراكتنـا مع صندوق
Green for Growth
علمـ ًـا بــأن دفــع النمــو المســتدام واإلدارة المســؤولة للمدخــرات
ـبقا مــن قبــل مؤسســة لديهــا إطــار عمــل قــوي
يتــم تحديدهــا مسـ ً
للسياســة ،ال ســيما تلــك األمــور التــي تنــدرج تحــت المجــال
البيئــي واالجتماعــي ( ،)E&Sلذلــك يســعى البنــك باســتمرار
لتلبيــة معاييــر األداء العالــي والمتطلبــات التــي تتبعها المنظمات
الرائــدة والنظــراء تماشــيا مــع خطــى شــركتنا األم انتيزا ســان باولو

فــي هــذا الصــدد ،يســتمر البنــك فــي شــراكته طويلــة األمــد
مــع ( )Green for Growth GGFوالــذي يعــود تاريخهــا إلــى
عــام  2016مــن خــال بــدء تفعيــل برنامــج المســاعدة الفنيــة
المرتبــط باتفاقيــة القــرض األصليــة.
كان البنك شــريك لـ  GGFمن خالل التركيز على االســتثمار
فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة GGF .هــو
صنــدوق اســتثمار مؤثــر يخفــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ ويعــزز
النمــو االقتصــادي المســتدام ،بشــكل أساســي مــن خــال

مزرعة «توازن» بسيوة حيث تتم زراعتها باستخدام األساليب الزراعية المستدامة.
عدسة محمد الجندي

االســتثمار فــي التدابيــر التــي تقلــل مــن اســتهالك الطاقــة واســتخدام المــوارد وانبعاثــات.
ـوقا عبــر جنــوب شــرق أوروبــا  ،بمــا فــي ذلــك تركيــا ومنطقــة الجــوار األوروبيــة الشــرقية والشــرق
تعمــل  GGFفــي  19سـ ً
األوســط وشــمال إفريقيــا.
ان المســاعدة الفنيــة هــي جــزء اصيــل مــن اتفاقيــة القــرض االصليــة لتزويــد البنــك بالخبــرة الفنيــة والمعرفــة الالزمــة مــن
أجــل تحســين إطــار إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة لضمــان التنفيــذ الفعــال الســتثماراتنا ،والتــي ســوف تتحقــق مــن
ـاء علــى مراجعــة شــاملة لــأدوات واإلجــراءات
خــال تدريــب عالــي الجــودة ســيتم تصميمــه
ً
خصيصــا لموظفــي البنــك بنـ ً
الحاليــة.
جنبــا إلــى جنــب مــع مكتــب المســؤولية
تحقــق هــذا اإلنجــاز بفضــل التعــاون المســتمر بيــن قطــاع ائتمــان الشــركات ً
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي جهودهــم لتعزيــز أداء أنشــطة أعمالنــا دون المســاس بالعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة.
ومن المقرر أن يتم استمرار البرنامج لمدة عام واحد.

37

33

ّ
معلم جديد في رحلتنا لتطبيق المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في
ادارتنا.

صورة مجموعة انتيزا سان باولو

شــهد عــام  2020أهميــة متزايــدة لــإدارة الســليمة للمخاطــر واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة ( )E&Sالناتجــة عــن التزامنــا
العميــق باالســتدامة والخدمــات المصرفيــة المســؤولة .علــى هــذا النحــو ،اصــدرت انتيــزا ســان باولــو «المبــادئ التوجيهيــة
لمجموعــة انتيــزا ســان باولــو إلدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة المتعلقــة بعمليــات اإلقــراض» و «قواعــد
عمليــات اإلقــراض فــي قطــاع الفحــم» فــي شــهر أكتوبــر.
ـرارا ،مــن أجــل المســاهمة فــي الحــد
الغــرض مــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة هــو دعــم االنتقــال إلــى اقتصــاد أكثــر اخضـ ً
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة العالميــة ،ومكافحــة تغيــر المنــاخ وحمايــة حقــوق اإلنســان .تعــزز هــذه اإلرشــادات التــزام
المجموعــة بمراعــاة المخاطــر البيئيــة عنــد تقييــم الجــدارة االئتمانيــة وتنفيــذ مبــادئ التعــادل.
تكملــة لـــ «المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ مبــادئ خــط االســتواء فــي إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة و/أو اآلثــار عنــد منــح
القــروض» بهــدف ضمــان أننــا نعتمــد  -حيثمــا ينطبــق  -علــى مجموعــة مــن المبــادئ والعمليــات فيمــا يتعلــق بالموافقــة
علــى واإلبــاغ عــن المعامــات االئتمانيــة التــي تنــدرج فــي إطــار مبــادئ خــط االســتواء ( ،)EPsحــددت المبــادئ التوجيهيــة
القيــود ومعاييــر االســتبعاد لعمليــات االئتمــان فــي عشــرة قطاعــات حساســة تــم تحديدهــا بســبب المخاطــر العاليــة لهــا
مــن حيــث االثــار االجتماعيــة والبيئيــة .فــي هــذه المرحلــة ،وبالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة
المســتدامة ،يعمــل قطــاع المخاطــر فــي البنــك علــى تطويــر خطــة عمــل لعمليــة تنفيــذ محليــة تأخــذ فــي االعتبــار الســياق
االجتماعــي والتنظيمــي الوطنــي دون المســاس بالهــدف األصلــي للمجموعــة.
ستخضع عملية التنفيذ النهائي وإجراءات المبادئ التوجيهية لموافقة الهيئات المختصة.
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خريطة استجابة  COVID-19من البنك :مزيد من التواصل الشفاف
أدت التحديــات المزعجــة التــي فرضهــا
تفشــي ڤيـــــروس كورونــا والطبيعــة
المتعــددة لتداعياتــه إلــى تضخيــم
إيمــان بنــك اإلســكندرية بأهميــة تبنــي
نهــج تواصــل اســتباقي وفــي الوقــت
المناســب .يعتبــر إعــداد التقاريــر
أداة اتصــال مهمــة للشــركات لنقــل
واقــع أداء أعمالهــا اليومــي ألصحــاب
المصلحــة ،فقــد أصبــح مــن األهميــة
أكثــر مــن أي وقــت مضــى تســليط
الضــوء علــى مــدى الســرعة التــي
يمكننــا بهــا احتــواء تأثيــر أزمــة صحيــة
عالميــة علــى عملياتنــا ممــا يعــزز
رأســمالية أصحــاب المصلحــة النهــج
وخلــق القيمــة المشــتركة.

أصحــاب المصلحــة لدينــا ومجــال
اهتمامهــم المتزايــد بمؤسســتنا،
ُيعلــن مكتــب المســؤولية االجتماعيــة
والتنميــة المســتدامة إصــدار منشــور
مخصــص يشــمل جميــع إجــراءات
البنــك والجهــود المبذولــة لتعزيــز
مصالــح وحمايــة أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين بمــا يتماشــى مــع الجهــود
الوطنيــةُ .يعــد هــذا المنشــور بمثابــة
وثيقــة ذات مغــزى تحــدد ســياق
ـدءا مــن الحفــاظ
الجهــود التــي نبذلهــا بـ ً
علــى الصحــة واألمــن االقتصــادي
والمشــاريع الموجهــة نحــو اإلغاثــة
االجتماعيــة تجــاه موظفينــا وعمالئنــا
وأفــراد المجتمــع المصــري األوســع.

خلقــت جائحــة فيــروس كورونــا
تحديــات فريــدة مــن نوعهــا فيمــا
الشــفافية
بمتطلبــات
يتعلــق
والمشــاركة .نظـ ًـرا ألن العالــم يســتعد
قريبــا وفــي
لمرحلــة مــا بعــد الوبــاء
ً
ضــوء حرصنــا علــى مواكبــة توقعــات

ال نــزال ملتزميــن بتســهيل التعافــي
الصديــق للبيئــة ألصحــاب المصلحــة
لدينــا والــذي يعتمــد علــى اســتراتيجية
والــدروس
لدينــا
االســتجابة
المســتفادة مــن هــذه التجربــة غيــر
المســبوقة ،بهــدف أن تحافــظ

مـــتـــحـــــــــــــــــــــــدون
في وقــــت األزمــــة
تدابـيـــــر مـــواجـهــــة جـــائحـــــــة كـوڤــيــــــــــــد19-
في بنـــك اإلســـكندريــة
ديــســمبـــــــر 2020

غالف خريطة االستجابة لـ COVID-19

ممارســات نمــوذج العمــل المســؤول
علــى زخمهــا وأن يكــون الالعبــون
الرئيســيون قادريــن علــى االســتفادة
مــن الفــرص المتنوعــة التــي
قدمتهــا األزمــة للتعامــل مــع زيــادة
التعــرض للمخاطــر للعوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة والحوكمــة (.)ESG

أدى الظهــور المفاجــئ لوبــاء  COVID-19إلــى حالــة مــن عــدم اليقيــن العالميــة التــي وضعــت الشــركات والحيــاة

فــي أوقــات عصيبــة .جــاء ذلــك كتحــدي أمــام  ALEXBANKالختبــار إدارة أزماتنــا وبالتالــي ســاعدنا علــى النمــو فــي
جوانــب لــم نعــرف بوجودهــا مــن قبــل.

بصفتنــا ً
أوال وقبــل كل شــيء نحــو المســاهمين لدينــا؛ حيــث أن ضمــان
بنــكا
مســؤوال ،فــإن أهدافنــا موجهــة ً
ً

ســامتهم ورفاهيتهــم يتصــدر عملياتنــا التجاريــة .فــي ضــوء ذلــك ،أرشــدتنا طريقــة اســتجابتنا للوبــاء إلــى طريقــة

جديــدة لرصــد وتقييــم أدائنــا فــي مجــال ســامة الموظفيــن وضمــان العميــل .مــن خــال خريطــة اســتجابة

 COVID-19مــن  ،ALEXBANKفإننــا ننقــل بشــفافية اإلجــراءات التــي اتخذناهــا للمســاعدة فــي الحــد مــن انتشــار

المــرض وكذلــك تقليــل التعــرض المحتمــل.

وبدعــم مــن شــركتنا األم  ،Intesa Sanpaoloتــم تصميــم جهــود خريطــة اســتجابة  COVID-19مــن  ALEXBANKلــكل نــوع مــن أصحــاب
المصلحــة؛ ضمــان سياســات الســامة والنظافــة لموظفــي البنــك وكذلــك الحــد مــن التعــرض لإلصابــة مــن خــال تنفيــذ عمليــات عمــل
مرنــة؛ توســيع نطــاق مبادراتنــا والتواصــل مــع العديــد مــن المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا مــن خــال ســد الفجــوة االقتصاديــة وتعزيــز
وفقــا للبنــك
المســاهمات الماليــة وغيــر الماليــة للمســتفيدين لدينــا ؛ تصميــم المنتجــات والخدمــات الماليــة وضمــان تأجيــل القــرض
ً

المركــزي المصــري لمســاعدة عمالئنــا األفــراد وكذلــك عمــاء الخدمــات المصرفيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات.

بصفتنــا موقعيــن علــى مبــادئ الخدمــات المصرفيــة المســؤولة ،ســنواصل تكريــس أنفســنا للشــفافية وإعــداد التقاريــر المســؤولة ،ونأمــل
مــن خــال تدابيرنــا للحــد مــن انتشــار الوبــاء علــى نطــاق واســع وأن يظــل أصحــاب المصلحــة المحبوبــون لدينــا آمنيــن وبصحــة جيــدة.

ليلى حسني ،رئيس مكتب المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة
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تقرير االستدامة الثالث لبنك اإلسكندرية :مسيرة حافلة من تقارير االستدامة.
للعــام الثالــث علــى التوالــي ،نشــر البنــك
فــي ســبتمبر  2020تقريــر االســتدامة
الســنوي بعنــوان «نترابــط لتمكيــن
الشــباب المصــري».

عنــد التعمــق أكثــر فــي أقســام التقريــر
العديــدة ،نحتفل هذا العام بمتطوعينا
مــن الموظفيــن الذيــن يمثلــون
القــوة الدافعــة وراء نجــاح مشــاريعنا
للتنميــة المجتمعيــة مــن خــال
تفانيهــم فــي المســاهمة بوقتهــم
ومواردهــم لتمكيــن المســتضعفين
مــن المجتمعــات خاصــة فــي أوقــات
قصصــا مخصصــة
األزمــات .ســتجد
ً
جنبــا إلــى جنــب مــع
لمتطوعينــا
ً
الصــور المأخــوذة مــن أحــداث التطــوع
الرئيســية التــي جــرت خــال عــام 2019
مــع مقاطــع الفيديــو المصاحبــة التــي
تعــرض وتصــور شــغفهم برفاهيــة
المجتمعــات فــي قســم «األشــخاص

يمثــل تقريــر االســتدامة ركيــزة
أساســية فــي جــدول أعمالنــا
المصرفــي المســؤول بهــدف الحفــاظ
علــى التزامنــا بالشــفافية تجــاه
جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا،
مــع توضيــح مســاهماتنا فــي رؤيــة
مصــر  2030وأهــداف األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة ( .)SDGsوفــي
هــذا الصــدد ،يظــل التقريــر أداة
أساســية للحوكمــة والتواصــل إلدارة
أصحــاب المصلحــة لدينــا حيــث يقــوم
بفحــص الموضوعــات الجوهريــة
ألصحــاب المصلحــة لدينــا ومراعاتهــا
فــي اســتراتيجيتنا.
تماشــيا مــع معتقداتنــا ،تــم نشــر
التقريــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
وتــم تقديمــه فــي حقيبــة كمبيوتــر
محمــول مخصــص مصنــوع مــن أكثــر
مــن عشــرة أكيــاس بالســتيكية  ،مــن
قبــل شــركة «بــاك دك» أو «البطــة
الســوداء» المصريــة الناشــئة بقيــادة

تصوير  :نور الدين شريف

يغطــي التقريــر الســنة الماليــة 2019
( 1ينايــر إلــى  31ديســمبر) وتــم إعــداده
ً
تماشــيا مــع
وفقــا لمعاييــر .GRI
ً
الســياق الوطنــي وخطــة عمــل أنتيــزا
ســان باولــو  ،2021-2018ويحتــوي
التقريــر علــى االهــداف االســتراتيجية
لنــا والتــي تمثــل أهــداف البنــك
اإلســتراتيجية لعــام  2019بشــفافية
فــي التقريــر

الذيــن يشــكلون اتصاالتنــا» .كمــا
يســعدنا بشــكل خــاص أن نعــرض
رؤيــة ثالثــة مــن المصوريــن الشــباب
المصرييــن ،الذيــن ســافروا عبــر البــاد
مــن واحــة ســيوة ،صعيــد مصــر
(إدفــو  ،قنــا  ،ســوهاج) إلــى الجواهــر
التاريخيــة المخفيــة فــي القاهــرة.

نترابط من أجل
تمكين الشباب
المصري

تقرير االستدامة 2019

صفحــة الغــاف لتقريــر االســتدامة لعــام  2019مــن بنــك
اإلســكندرية

هيكليــا نحــو
امــرأة شــابة تقــود تغييـ ًـرا
ً
المشــكلة الســائدة للبالســتيك أحــادي
االســتخدام فــي مصــر.
نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنشــكر
جميع الشــركاء والزمالء لمســاهمتهم
بوقتهــم ومعرفتهــم وبصيرتهــم فــي
إنشــاء هــذا المنشــور بشــكل جماعــي.
لقــراءة تقريــر االســتدامة للبنــك لعــام
 ،2019يرجــى الضغــط هنــا.

عامــا بعــد عــام ،تســتمر قدرتنــا علــى خلــق قيمــة مشــتركة فــي اإلثــراء بالمبــادرات المبتكــرة وممارســات األعمــال.
ً

جنبــا إلــى جنــب مــع إســتراتيجية المجموعــة وإرشــاداتها بشــأن أهــداف
نلتــزم بإجــراء أنشــطتنا بطريقــة مســتدامة ً
األعمــال واالســتدامة ،مــع ضمــان التوافــق الكامــل مــع أهــداف االســتدامة لدولتنــا .نحافــظ علــى النمــو المســتمر

لمحفظــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر لدينــا لدعــم االقتصــاد المصــري المتصاعــد

أيضــا بنــاء القــدرات .نحــن نعمــل مــن أجــل زيــادة الشــمول
والمشــاريع الرياديــة التــي يقودهــا الشــباب والتــي تدعــم ً
المالــي ومحــو األميــة ،ورفــع الوعــي البيئــي مــع التركيــز علــى اإلدارة الفعالــة للمــوارد ،وتمكيــن المــرأة ،وتعزيــز

أيضــا إلــى الدافــع والدعــم المســتمر
منصاتنــا الرقميــة للتواصــل بلغــة جيــل علــى أعتــاب تغييــر تكنولوجــي ثــوري .يمكــن أن ُينســب نجاحنــا ً
لشــركتنا األم  ، Intesa Sanpaolo Groupوالتــي  -وهــي بطــل معتــرف بــه  -تظــل ملتزمــة وفاعلــة فــي تعزيــز الحوكمــة التــي تســعى إلــى
خلــق قيمــة مســتدامة .دانتــي كامبيونــي  -العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية
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نتمنى لك بداية رائعة
للعام الجديد
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