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Alwan” ALEXBANK’s Annual Corporate Gift with Impact; a gift that is composed of a set of two glass-blown bowls for candles with a unique
design that reflects the art of Egyptian heritage

إخالء مسؤولية
هذه النسخة من نشرة بنك اإلسكندرية لالستدامة هي ملخص لألعمال والعمليات المستدامة لدى بنك
اإلسكندرية /مع أهمية التنويه على بذل بنك اإلسكندرية كافة الجهود للتأكد من دقة المعلومات الواردة
في هذا المنشور وموثوقيتها ،إال أن جميع المعلومات واألداء المشار إليهما في هذا المنشور هي
ً
ضمانا للنتائج المستقبلية.
معلومات عن فترة سابقة؛ ولذا فإن األداء السابق ليس
جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذا المنشور هي حقوق مسجلة الملكية.

للمزيد من المعلومات:

برجاء زيارة

الموقع اإللكتروني
لبنك اإلسكندرية

البريد اإللكتروني :

CSR@alexbank.com

اية عبدالعزيز

ليلى حسنى

موظف في وحدة تقارير األداء المجتمعي

رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة

Aya.AbdElAzizz@alexbank.com

Laila.hosny@alexbank.com
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“Carpetmaking is a traditional artform that has existed in Egyptian culture for centuries. Preserving
this craft directly contributes to the economic expansion of the artisan community and ensures
”cultural traditions remain strengthened.
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رســـالة
إلى القراء
القراء األعزاء،
يســعدنا عــرض اإلصــدار الخامــس
مــن «نشــرة بنــك اإلســكندرية
لالســـتـــدامـــــــة» الذي يــــضـــــــــــم
مجموعــة مختلفــة مــن األخبــار
والموضوعــات المتعلقــة ببنــك
اإلســكندرية خــال النصــف األول
مــن عــام  .2021ويصدر هــذا التقرير
فــي العــام الثانــي مــن الجائحــة،
ويغطــي جهــود البنــك والمبــادرات
وأوجــه التعــاون الجديــدة فــي
خضــم المعوقــات واالضطرابــات
الناجمــة عنهــا .وبالرغــم مــن هــذه
الظــروف ،أكــدت الجائحــة علــى
التزامنــا بالقيــم التــي دائمــا مــا
كنــا نعتــز بهــا ،واســتطعنا بلــوغ
أهــداف جديــدة كنــا دائمــا علــى
ثقــة فــي تحقيقهــا.
وحمــل لنــا هــذا العــام قــدرا كبيــرا
مــن التفــاؤل منــذ بدايتــه ،حيــث
تــم نشــر مجموعــة جديــدة مــن
اإلصــدارات مثــل دليــل الصناعــات
اإلبداعيــة ،وتقريــر جديــد للتقييــم

الذاتــي ،إلــى جانــب إبــرام عــدد
مــن الشــراكات الجديــدة للوصــول
إلــى عــدد أكبــر مــن المجتمعــات
المحليــة والفئــات االجتماعيــة
المعــوزة وتقديــم الدعــم لهــا ،مثــل
النســاء المهمشــات وأصحــاب
الحــرف العامليــن بالقطــاع غيــر
الرســمي.
وتماشــيا مــع رؤيــة مصــر 2030
والتزامنــا المســتمر بأهــداف
التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن
منظمــة األمــم المتحــدة ،يأمــل
بنــك اإلســكندرية فــي مواصلــة
عملــه فــي مجــال المشــروعات
اإلنمائيــة بديناميكيــة وشــغف.
وفــي ضــوء التعليمــات الصــادرة
عــن البنــك المركــزي المصــري
والتوجــه لدعــم الشــمول المالــي،
يحــرص بنــك اإلســكندرية علــى
مواصلــة الســعي لتعزيــز الشــمول
المالــي ورفــع الوعــي المالــي.

ويعكــس هــذا اإلصــدار ثمــرة
التعــاون مــع شــركائنا األعــزاء
الذيــن يشــاركون البنــك اهتمامــه
بالمجتمعــات المعــوزة وحرصــه
علــى دعمهــا وتعزيــز االقتصــاد
المحلــي بوجــه عــام .ومــن خــال
قراءتكــم للســطور القادمــة،
نأمــل أن تعيشــون معنــا
قصــص المجتمعــات المحليــة
التــي يدعمهــا البنــك مــن خــال
مبادراتــه .وتحمــل المقــاالت
التاليــة مجموعــة مــن القصــص
الفريــدة علــى لســان المســتفيدين
مــن هــذه المبــادرات فــي مختلــف
ربــوع مصــر والتــي نأمــل أن تلمس
قلوبكــم وتنــال إعجابكــم.
شكرا لكم.
بنك اإلسكندرية
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بنك اإلسكندرية ينعى اڤيلين بوريه
وجه من وجوه الفيوم
خــال شــهر يونيــو  2021ودعتنــا الفنانــة ايفيليــن بوريــه ،فمــع وفاتهــا قــد يكــون طويــت صفحــة مــن صفحــات تاريــخ
فنــون و ابــداع قريــة تونــس بالفيــوم  ،لكــن بــكل تاكيــد مــا صنعتــه مــع تالميذهــا هنــاك مــن اهــل قريــة تونــس
سيســتمر اســتكماال لمســيرة االبــداع و التنميــة التــي حلمــت بهــا و عملــت عليهــا طــوال الخمســين عامــا التــي
عاشــتهم وســط اهــل قريــة تونــس.
فنانــة سويســرية حولــت قريــة مصريــة إلــى مدينــة ابداعيــة و اسســت اول مدرســة للفخــار بقريــة تونــس ،تبــدا
قصتهــا منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان ،انتقلــت فتــاة سويســرية تُ دعــى «إيفليــن بوريــه» للعيــش مــع
والدهــا فــي مصــر ،و خــال زيــارة إلــى قريــة تونــس الواقعــة علــى ضفــاف بحيــر قــارون ،أعجبــت «ايفليــن» بهــذه
األجــواء ،فطلبــت مــن زوجهــا اإلقامــة فــي هــذه القريــة .وتحــت إصرارهــا انتقلــت «ايفليــن» وزوجهــا ،فــي منتصــف
الســتينيات ،مــن القــرن الماضــي ،إلــى قريــة تونــس ،حيــث بنــت بيتً ــا وســط النخيــل والطبيعــة بالقريــة.
عندمــا شــاهدت أطفــال القريــة يلعبــون بالطيــن ،وينحتــون منــه أشــكال حيوانــات ،قفــزت إلــى ذهــن إيفليــن فكــرة
جديــدة ،غيــرت مســار القريــة وســكانها فيمــا بعــد ،حيــث قــررت فتــح مدرســة لفنــون الفخــار لتعليــم الصغــار ،بــدأ
ـدد المقبليــن،
أطفــال القريــة يتــرددون علــي مدرســة الفخــار» ليتعلمــوا فيهــا صناعــة الفخــار،
وعامــا بعــد عــام زاد عـ ُ
ً
مــن أبنــاء وبنــات القريــة ،علــى ُ
تعلــم هــذه الصناعــة ،وبــدأ أوليــاء أمورهــم ،مــن األهالــي يقتنعــون بالفكــرة ،بعدمــا
رأوا أبناءهــم يتحولــون مــن مجــرد أطفــال يلهــون ويلعبــون بالطيــن ،إلــى مشــاريع لفنانيــن صغــار.
ً
ً
فشــيئا انشــا خريجــي مدرســة الفخــار ورشــهم الخاصــة بهــم لصناعــة وتســويق الخــزف ،وأصبحــت قريــة
شــيئا
ومعرضــا للفنــون اليدويــة وتحولــت «قريــة تونــس مــن قريــة ريفيــة
ـياحيا ترتــاده جنســيات شــتى،
ً
ـزارا سـ ً
تونــس ،مـ ً
بســيطة إلــى قبلــة للجمــال والفــن والطبيعــة الخالبــة ،يقصدهــا عشــاق الفنــون اليدويــة ،مــن جميــع أنحــاء العالــم.
اصبحــت تجربــة ايفيليــن و اهــل قريــة تونــس ملفتــة للجميــع بمصــر و القــت اهتمــام بنــك االســكندرية  ،حيــث
انــه منــذ عــام  2016ســاند و ســاهم بنــك االســكندرية مــن خــال مبادرتــه الرائــدة ابــداع مــن مصــر فــي دعــم تنظيــم
اول مهرجــان لفنــون الخــزف بقريــة تونــس تحقيقــا الحــد احــام ايفيليــن و تالمذتهــا بالقريــة  ،حيــث مثــل المهرجــان
طــوال دوراتــه المختلفــة علــي الترويــج لقريــة تونــس كقريــة ابداعيــة و ســاهم بنــك االســكندرية فــي تجميــل القريــة
و المنطقــة المحيطــة بمدرســة الفخــار برســومات تحكــي تــراث الفيــوم و الفنــون ،و ايضــا دعــم ورش الفنانيــن
بــأدوات تســاعد فــي تطويــر فنونهــم و تحــول المهرجــان الــى ملتقــى ســنوي للخزافيــن ،ولفنانــي الحــرف اليدويــة،
حيــث تحولــت القريــة إلــى منطقــة ســياحية جاذبــة ،و عاصمــة للفنــون اليدويــة ،وســط الريــف المصــري بالفيــوم.
عاشــت ايفيليــن كســاحرة لالبــداع قدمــت للفيــوم لتعلــم اجيــال قريــة تونــس ابــداع الخــزف والفنــون .قــد تكــون
غــادرت عالمنــا بوفاتهــا وأن ارتبطــت بتــراب الفيــوم فــي حياتهــا ومماتهــا لدفنهــا فــي المــكان الــذي أحبــت .غــادرت
ايفيليــن لكنهــا تســتحق أن تبقــي ذكراهــا وســط تالمذتهــا وســطنا كوجــه مــن وجــوه الفيــوم.
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 -١االقتصاد اإلبداعي في مصر
مبادرة بنك اإلسكندرية «إبداع من مصر»،
الشريك االستراتيجي لمعرض ديارنا رقم

د/نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي مع أ/دانتي كامبيوني المدير التنفيذي لبنك اإلسكندرية ،و د/عادل بكساوي مساعد
الوزير و أ /ليلى حسني ،مدير مكتب المسؤولية المجتماعية والتنمية المستدامة

يواصــل بنــك اإلســكندرية التزامــه بتمكيــن المجتمعــات المعــوزة والحفــاظ علــى الهويــة المصريــة مــن خــال إحيــاء
التــراث المصــري فــي إطــار شــراكته االســتراتيجية مــع معــرض ديارنــا للعــام الثالــث علــى التوالــي .معــرض ديارنــا هــو
مــن أكبــر المعــارض المصريــة ،وتــم تنظيمــه لهــذا العــام فــي دورتــه رقــم  61تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي،
وبالتعــاون مــع بنــك اإلســكندرية وعــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين مثــل مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة،
والشــركة المصريــة لالتصــاالت ،والهــال األحمــر المصــري ،ومــول كايــرو فيســتيفال ســيتي للمــرة األولــى.
ُ
وأقيــم معــرض ديارنــا للمــرة األولــى هــذا العــام فــي مــول كايــرو فيســتيفال ســيتي بالتجمــع الخامــس ،ممــا أتــاح
حيــزا أكبــر إلقامــة المعــرض والوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن العمــاء األثريــاء واســتهداف أســواق جديــدة.
وأطلــق المعــرض هــذا العــام شــعارا جديــدا «مصــر بتتكلــم حرفــي» ،ويهــدف إلــى ســد الفجــوة االقتصاديــة مــن
خــال ربــط العمــاء بأصحــاب مختلــف الحــرف اليدويــة الذيــن يســعون إلــى الحفــاظ علــى التــراث المصــري مــن
خــال فنونهــم ومهاراتهــم.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ:

 ٢٧ – ١٥ﻓﺒﺮاﻳﺮ

 ١٠ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  ١٠ﻣﺴﺎء

اﻟﺰوار:

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت:

 ٩آﻻف زاﺋﺮ
اﻟﻌﺎرﺿﻮن:
 ٣٧٠ﻋﺎرض

اﻷﺛﺮ:

 ١٠آﻻف أﺳﺮة
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ١٢ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ

 ٢٧ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ  +ﻻﺟﺆون ﻣﺴﺠﻠﻮن ﻟﺪى ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
 ٪٧٠ﻧﺴﺎء

 ٢٥ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻹﻋﺎﻗﺎت

 ١٥٠ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٢٠٠

ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﻴﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ
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افتتاح المعرض

حضــر افتتــاح المعــرض كل مــن الدكتــورة نيفيــن
القبــاج وزيــرة التضامــن االجتماعــي حيــث رحبــت
شــخصيا بجميــع العارضيــن وزارت مختلــف أجنحــة
المعــرض .وتضمــن االفتتــاح عــددا مــن العــروض
الترفيهيــة ،بمــا فــي ذلــك عــرض راقــص علــى الطبــول
قدمتــه مؤسســة أوالدنــا باالشــتراك مــع الفنانــة ســارة
البطاطــي وعــرض للرقــص النوبــي قدمتــه فرقــة
النوبــة نوتــو.
فريق الرقص النوبي في يوم افتتاح معرض ديارنا

ضيوف الشرف

اســتضاف المعــرض مجموعــة مــن ضيــوف الشــرف،
بمــا فــي ذلــك عــدد مــن الالجئيــن المســجلين
لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
ومجموعــة مــن الفنانيــن ذوي اإلعاقــات ،حيــث تــم
تخصيــص  10أجنحــة للفنانيــن ذوي اإلعاقــات و 4أجنحة
لالجئيــن المســجلين لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن لعــرض منتجاتهــم بالقــرب مــن
المدخــل الرئيســي للمعــرض حتــى يتســنى للــزوار زيــارة
أجنحتهــم فــي البدايــة .وشــاركت المفوضيــة أيضــا فــي
األجنحــة المخصصــة لتنشــيط حركــة البيــع بالقــرب مــن
الج َبنــة
مدخــل المعــرض ،حيــث قــدم الالجــؤون قهــوة َ
للترحيــب بالــزوار ،كمــا قــدم الفنــان أنمــار مــن ســوريا
وأحــد الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة مجموعــة
مــن أنشــطة األوريجامــي لألطفــال.

صورة أطفال موهوبين ذو اإلعاقة مع د .سهير عبد القادر
مؤسس مــؤسســـة اوالدنا بقــسـم من  10أقسام تعرض
فنهم الجميل.

األنشطة الترفيهية بالمعرض

تــم تخصيــص أحــد أجنحــة األنشــطة لمؤسســة
القلــم للخــط العربــي ،وهــي شــريك اســتراتيجي لبنــك
اإلســكندرية فــي عــدد مــن المشــروعات ،حيــث حصــل
الــزوار علــى بطاقــات مجانيــة مزينــة برســائل مكتوبــة
بخــط عربــي أنيــق .كذلــك ُأقيــم جنــاح لمؤسســة حــرف
أهــل مصــر للمــرة األولــى فــي المعــرض تضمــن عقــد
ورش لتعريــف الــزوار مــن جميــع األعمــار بالحــرف
المصريــة األصيلــة.
قسم مؤسسة القلم يعرض صياغة فن الخط العربي الجميل
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الدكتور عادل بكساوي،
مستشار وزيرة
التضامن االجتماعي

بنــك اإلســكندرية مــن أهــم البنــوك المتعاونــة مــع وزارة التضامــن
االجتماعــي .وقــد تعاملــت مــع البنــك بصفــة شــخصية منــذ بدايــة تعاونــه
مــع الــوزارة علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضية .ويعد بنك اإلســكندرية
الشــريك األول لــوزارة التضامــن االجتماعــي فــي معــرض ديارنــا ومبــادرة
إبــداع مــن مصــر والصناعــات اليدويــة بوجــه عــام ،حيــث قــدم مجموعــة من
أفضــل المبــادرات والمشــروعات .وبنــك اإلســكندرية ليــس شــريكا فــي
التمويــل فحســب ،بــل شــريك فــي الرؤيــة أيضا .وبالنســبة لمعــرض ديارنا،
قــدم بنــك اإلســكندرية مجموعــة مــن الخدمــات التــي لمســت أهميتهــا
عــن قــرب ،ففريــق البنــك علــى عالقــة شــخصية وثيقــة بجميــع العارضيــن
الذيــن يعرفهــم باالســم ويعــرف تحديــدا جــودة منتجاتهــم ومعــدل إنتاجهم.
وهــو مــن أهــم المؤسســات التــي تشــارك معــرض ديارنــا رؤيتــه ورســالته
بجديــة واحتــرام .وبالنظــر إلــى جهــود البنــك ،ســيتضح أن األمــر ال يقتصــر
علــى التمويــل ،ولكنــه «يعيــش» جميــع الخطــوات مــع العارضيــن طــوال
فتــرة المعــرض.
وبنــك اإلســكندرية يعمــل خــارج الصنــدوق .فقــد ســاهم فــي إقامــة
المعــرض بمــول كايــرو فيســتيفال ســيتي ،ممــا جعــل دورة عــام 2020
األنجــح علــى اإلطــاق فــي تاريــخ المعــرض ،حيث شــهد المعــرض نجاحات
غيــر مســبوقة وأصبحــت لــه مكانــة كبيــرة لــدى العارضيــن الذيــن أصبحــوا
دائمــا فــي انتظــار الــدورة التاليــة الســتكمال هــذه النجاحــات .وحقــق
المعــرض ســمعة جيــدة للغايــة وأصبــح معروفــا للجميــع فــي مصــر .ونحــن
نقــدر للغايــة جهــود بنــك اإلســكندرية فــي هــذا الصــدد ونشــكره علــى هــذه
النتائــج العظيمــة.

الشريك االستراتيجي للمعرض في مجال الصحة والسالمة
تــم وضــع الفتــات كبيــرة كل عــدة أمتــار بدايــة مــن
مدخــل المعــرض مبيــن عليهــا إرشــادات الســامة التــي
يتعيــن علــى الــزوار االلتــزام بهــا .وإلــى جانــب حــرص
الهــال األحمــر المصــري علــى االلتــزام باإلجــراءات
الوقائيــة كالتباعــد االجتماعــي وتطبيــق قواعــد
الســامة مــن جانــب الــزوار والمنظميــن ،قــام فريــق
الهــال األحمــر بتعقيــم أرض المعــرض بالكامــل كل
ســاعة وتوزيــع كمامــات وكحــول مجانــا فــي ممــرات
الدخــول والخــروج وقيــاس الحــرارة وتوفيــر ممــرات
للخــروج فــي حالــة الطــوارئُ .
وأقيمــت خيمــة فــي نهايــة
المعــرض الســتقبال أي حــاالت طارئــة وتقديــم الرعايــة
الطبيــة لهــا.

فريق األمن التابع لبنك اإلسكندرية ووزارة التضامن
االجتماعي يقف عند المدخل مع طاولة تحتوي على أقنعة
مجانية ومعقمات اليد
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مهندسة /نورا سليم
 المدير التنفيذيبمؤسسة «ساويرس
للتنمية االجتماعية»

نحــن فخــورون للغايــة بتســليط الضــوء علــى شــراكتنا اإلســتراتيجية طويلــة األمــد
مــع بنــك االســكندرية ،والتــي بــدأت فــي عــام  2016ومنــذ ذلــك الحيــن تنوعــت فــي
ـروعا  -وهــذا
معــا فــي أكثــر مــن  15مشـ ً
العديــد مــن المشــاريع والبرامــج .لقــد شــرعنا ً
العــام ال يختلــف.
أول شــراكة تعاوننــا عليهــا فــي عــام  2021كانــت ديارنــا ،وهــو أحــد أكبــر معــارض الحــرف
اليدويــة فــي مصــر ،وقــد أقيــم فــي كايــرو فســتيفال ســيتي فــي القاهــرة الجديــدة.
يدويــا
يســعدنا أن نشــارك أن أكثــر مــن  300عــارض باعــوا منتجــات مصريــة مصنوعــة
ً
حقــا أن أكــون
بإجمالــي إيــرادات تجــاوزت  11مليــون جنيــه مصــري .إنــه لشــرف كبيــر ً
اقتصاديــا الذيــن
ـزءا مــن مبــادرة قدمــت مثــل هــذه القنــاة الرائعــة لتمكيــن الحرفييــن
ً
جـ ً
صعبــا فــي عــام  2020بســبب جائحــة الكورونــا.
عامــا
ً
نحــن متأكــدون مــن أنهــم واجهــوا ً
باإلضافــة الــى ذلــك ،وبشــراكة مــع  ،ZEDلقــد نظمنــا بــازار عيــد األم فــي حديقــة زيــد
بــارك فــي الشــيخ زايــد ،حيــث عرضنــا منتجــات رائعــة مــن  19منظمــة غيــر حكوميــة،
ممــا وفــر لهــم مصــدر دخــل إضافــي .عــاوة علــى ذلــك ،يســعدنا إطــاق تعاوننــا مــع
ـتفيدا مــن خــال تزويدهــم
مؤسســة عــزة فهمــي ،الــذي يهــدف إلــى خدمــة  185مسـ
ً
بالمعرفــة الفنيــة مــن أجــل تصميــم وصياغــة المجوهــرات والخــرز مــن خــال اســتخدام
ـروعا
جــودة عاليــة مقدمــة مــن مؤسســة عــزة فهمــي .عــاوة علــى ذلــك ،وقعنــا مشـ ً
بعنــوان «مجتمعــات شــاملة» ،والــذي ســيخدم  500طفــل مــن ذوي اإلعاقــة ،تحــت
مظلــة مذكــرة التفاهــم الخاصــة بأطفالنــا المهمشــين والتــي وقعنــا عليهــا فــي عــام
ً
نظــرا لرؤيتنــا المشــتركة ،فإننــا ال نــزال علــى البحــث عــن شــراكة مــع بنــك
.2018
االســكندرية فــي المزيــد مــن المشــاريع والبرامــج التــي نحــن علــى يقيــن مــن أنهــا
ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى األفــراد المحروميــن.

التغطية اإلعالمية للمعرض

حظــي معــرض ديارنــا بتغطيــة إعالميــة كبيــرة ،وبلــغ
عــدد المشــاهدات حوالــي  50مليــون مشــاهدة عبــر
مختلــف قنــوات التواصــل االجتماعــي .وتــم إرســال
هدايــا للشــخصيات المؤثــرة علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي والمشــاهير والشــخصيات العامــة والكتاب
والمحرريــنُ ،
واســتخدمت صناديــق الهدايــا لعــرض
صــور عــن مختلــف المنتجــات التــي يقدمهــا المعــرض.
وتــم تقديــم هدايــا أيضــا للــزوار الذيــن تجــاوزت قيمــة
مشــترياتهم  200جنيــه والمراســلين اإلعالمييــن ،إلــى
جانــب الهدايــا المقدمــة مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن إلــى كبــار الــزوار.

هـــاشـــم ،صانع فــخــار ومبدع ،يعرض فخاره على مسار
دخــــول ديــارنا
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بالتعاون مع وكالة  Rhythmيطلق البنك برنامج
التدريب في مجال الضيافة للعاملين في قطاع
الرعاية الصحية

تخريج الدفعة العشرين من برنامج الضيافة للعاملين في قطاع السياحة بقصر البارون

تعــاون بنــك اإلســكندرية خــال
العام الماضي مع وكالة Rhythm
للتدريــب فــي مجــال الضيافــة
تحــت رعايــة وزارة الســياحة واآلثــار
لدعــم قطــاع الســياحة المصــري
مــن خــال تحســين الخدمــات
الســياحية وتزويــد العامليــن فــي
قطــاع الســياحة بالمهــارات الالزمة
لتقديــم خدمــة متميــزة للســائحين
وإظهــار مصــر فــي أفضــل صــورة.
وقــد أبــرز د/خالــد العنانــي وزيــر
الســياحة واآلثــار المصــري أهميــة
البرنامــج التدريبــي خــال إحــدى
الجلســات التــي زارهــا.
واســتهدف البرنامــج حتــى اآلن
العامليــن بقطــاع الســياحة فــي
القاهــرة واإلســكندرية واألقصــر
فــي مــزارات ســياحية .واســتكماال
لهــذا التعــاون مــع وكالة ،Rhythm
تــم إطــاق «برنامــج التدريــب فــي
مجــال الضيافــة للعامليــن فــي

مؤسسة وكالة  Rhythmللتدريب ،كريم أديب ،يقف بجانب د/خالد العناني ،وزير
السياحة واالثار

خريجي برنامج تدريب الرعاية الصحية مع رئيس قسم أمراض النساء والتوليد
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“

كريم أديب
مؤسس وكالة
Rhythm

بينمــا يعــد عــاج المرضــى هــو الهــدف الرئيســي مــن مهنــة الطــب ،فــإن التعامــل
معهــم باحتــرام وكياســة يمثــل عنصــرا مهمــا غالبــا مــا يتــم تجاهلــه مــن جانــب
األغلبيــة .ويهــدف برنامــج التدريــب علــى فنــون الضيافــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة
إلــى تحســين مهــارات الضيافــة فــي القطــاع الطبــي واالعتنــاء بالمرضــى بالتــوازي مــع
تقديــم الرعايــة الصحيــة لهــم .ونعمــل علــى االرتقــاء بالحــس اإلنســاني لــدى العامليــن
بالقطــاع الصحــي تجــاه المرضــى ،وتزويدهــم بمهــارات التواصــل واحتــرام الخصوصيــة
ورحلــة العــاج ككل .وغالبــا مــا يتــم تجاهــل هــذه القيــم فــي المنظمــات الكبــرى التــي
تهتــم بالنتائــج الكميــة الملموســة بشــكل أكبــر .ونحــن محظوظــون بهــذه الشــراكة مــع
بنــك اإلســكندرية الــذي يحــرص علــى إحــداث تأثيــر حقيقــي فــي المجتمــع.
وتهــدف حملتنــا الجاريــة باالشــتراك مــع بنــك اإلســكندرية إلــى تدريــب األطبــاء
والممرضيــن فــي المستشــفيات العامــة علــى التعامــل مــع المرضــى بشــكل ينطــوي
علــى احتــرام وتقديــر لرحلتهــم المرضيــة ،حيــث تــم تدريــب  100طبيــب حتــى اآلن
فــي مستشــفى قصــر العينــي ،ومــن المقــرر تدريــب  400طبيــب أخريــن فــي مختلــف
المستشــفيات عبــر أنحــاء مصــر.
والعنايــة بالحالــة النفســية للمريــض قيمــة نــادرة للغايــة قلمــا نجدهــا فــي المنظمــات
الكبــرى ،لذلــك فنحــن محظوظــون للغايــة بالعمــل مــع بنــك اإلســكندرية.

“

قطــاع الرعايــة الصحيــة» .ويهــدف هــذا البرنامــج الجديد
إلــى تزويــد العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة
بمهــارات التواصــل إلــى جانــب خبرتهــم العمليــة
والطبيــة لتعريفهــم بكيفيــة التعامــل مــع المرضــى.
ويســتهدف البرنامــج ممارســين فــي قصــر العينــي
بجامعــة القاهــرة (كليــة الطــب) ومستشــفيات أبــو
الريــش لألطفــال بالمنيــرة ومستشــفى الدمــرداش
ومؤسســة مجــدي يعقــوب ألمــراض القلــب.
وفــي نهايــة البرنامــج ،حصــل المتدربــون علــى شــهادة
موقعــة مــن بنــك اإلســكندرية ووكالــة Rhythm
ومعتــرف بهــا مــن معهــد الضيافــة الــذي يعــد بمثابــة
رابطــة عالميــة للعامليــن فــي مجــال الضيافــة.

تدريب االستضافة في مسجد المعز
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نقوش :شنطة رمضان مليئة بالياميش

هدية “نقوش” مع ياميش رمضان

موظفو البنك يستلمون حقائب رمضان “نقوش”

كعــادة بنــك اإلســكندرية كل
عــام فــي تقديــم شــنطة رمضــان
لموظفيــه فــي حقيبــة فريــدة
مصنوعــة علــى يــد فنانيــن
مصرييــن ماهريــن ،قــدم البنــك
هــذا العــام حقيبــة «نقــوش»
المصنوعــة مــن القطــن المصــري
التــي يعكــس تصميمهــا روعــة
التــراث المصــري.
وقــد قــاد الحرفيــون والحرفيــات
مــن مؤسســة «نقــوش مصريــة»
ســليمان
«نهلــة
وشــركة
للتصميمــات» ،شــريكي بنــك
اإلســكندرية ،عمليــة تصميــم
شــنط رمضــان بأســلوب فريــد
مــن نوعــه يوضــح اإلبــداع الــذي
ألهــم هــؤالء الفنانيــن الموهوبيــن.
وقــد تأسســت مؤسســة «نقــوش
مصريــة» منــذ عشــر ســنوات علــى
يــد كريــم خلــف ،فنــان الخياميــة.
وقــد تعلــم كريــم مــن أجــداده حرفة
«الخياميــة» ،وعــرف كل شــيء عــن
هــذا الفــن واتســعت خبرتــه مــن
خــال العمــل مــع الموهوبيــن
مــن الحرفييــن .وعمــل كريــم علــى
دمــج جوهــر فــن الخياميــة مــع

موظفو البنك يستلمون حقائب رمضان “نقوش”

التصميمــات الحديثــة ،كمــا أتــاح فــرص التدريــب والتعلــم لعــدد كبيــر مــن
الحرفييــن الشــباب ،ســعيا إلــى تحويــل المؤسســة إلــى مركــز تدريــب وإحيــاء
لتــراث الخياميــة فــي القاهــرة القديمــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،بــدأت نهلــة
ســليمان رحلتهــا مــع فــن التطريــز كمتطوعــة في مؤسســات أهليــة ،بهدف
تعلــم حرفــة تطريــز «شــنيط» المصريــة ،أحــد أنــواع التطريــز التقليديــة ،إلــى
أن قامــت بتأســيس شــركتها الصغيــرة إلحيــاء فــن تطريــز «شــنيط» تحــت
اســم «نهلــة ســليمان للتصميمــات الحرفيــة والحديثــة».
وقــد تــم توزيــع شــنطة «نقــوش» علــى موظفيــن بنــك اإلســكندرية فــي
كافــة أنحــاء الجمهوريــة .وتحتــوي كل شــنطة علــى المكســرات والحلويــات
التقليديــة (الياميــش) التــي يشــتهر بهــا شــهر رمضــان .وفــي هــذا العــام،
يــروي لنــا  250حرفــي وحرفيــة حكاياتهــم مــع هــذه القطعــة الفنيــة المميــزة،
حيــث شــاركوا فــي إنتــاج «نقــوش» فــي مناطــق مختلفــة مــن أحيــاء الخليفــة
ومنشــية ناصــر وحدائــق القبــة.
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يطلق مكتب المسؤولية المجتمعية للشركات
والتنمية المستدامة لبنك اإلسكندرية أول سلسلة
من الندوات عبر اإلنترنت

بــدأ هــذا العــام بإطــاق أول نــدوة لبنــك اإلســكندرية عبــر اإلنترنــت فــي سلســلة مــن النــدوات التــي نظمهــا
واســتضافها مكتــب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة.

يطلــق بنــك اإلســكندرية «مســتقبل االقتصــاد اإلبداعــي المصــري :آفــاق جديــدة نحــو الرقمنة» ،األول في سلســلة
مــن النــدوات عبــر اإلنترنت

مستقبل الحرف اليدوية المصرية:
آفاق جديدة نحو التحول الرقمي
Future of the Egyptian Handicrafts:
New Horizons Towards Digitalization
 13يناير 2021

مدير الجلسة د  /علي عوني
مدير مركز جون جرهارت -
الجامعة األمريكية

أ  /ليلي حسني

رئيس مكتب المسؤولية االجتماعية
والتنمية المستدامة ببنك اإلسكندرية

4م

أ.د  /هبة حندوسة

المدير العام لمؤسسة النداء

أ  /تامر عبد الفتاح

رئيس إدارة التمويل متناهي الصغر
ببنك اإلسكندرية

4 PM

13th January 2021

المهندسة  /نورا سليم

المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس
للتنمية االجتماعية

أ  /أسامة الغزالي

مستشار الحرف اليدوية لبنك
اإلسكندرية

أ  /هشام صفوت

المدير التنفيذي لمنصة
Jumia

أ  /ماري سعد

مؤسسة «روح» للمكرمية

إعالن عن أول ندوة عبر اإلنترنت  Webinarلبنك اإلسكندرية

مــع التركيــز علــى أحــد القطاعــات االقتصاديــة األكثــر حيويــة فــي مصــر وبالتعــاون مــع أفضــل الشــركاء فــي مجــاالت
تخصصــه ،ناقــش النــدوة الرقمنــة ،وتقــدم قصــص النجــاح واألثــر المالــي لـــكورونا ،وكذلــك إيجــاد حلــول للحفــاظ
علــى هــذا النمــو ،وأخيـ ً
ـرا الحفــاظ علــى تنميــة االقتصــاد اإلبداعــي.
ناقشــت النــدوة الوضــع الحالــي لالقتصــاد اإلبداعــي المصــري ،وتوفيــر تحليــل متعمــق مــن المتخصصيــن فــي
القطــاع ،واســتهداف التحديــات التــي واجهتهــا مؤخـ ًـرا ،والفــرص التــي تــم إنشــاؤها واتجــاه التحــرك نحــو الرقمنــة،
التعــاون القطاعــي وقصــص النجــاح والتوصيــات ،حيــث ســلط البنــك الضــوء علــى مبادرتــه الرائــدة «إبــداع مــن
مصــر» .اشــتمل الحديــث علــى لجنــة مــن خبــراء القطــاع مثــل :د .هبــة حندوســة العضــو المنتــدب لمؤسســة النــداء،
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الســيدة ليلــى حســني رئيــس مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي البنــك ،م .نــورا ســليم
المديــر التنفيــذي لمؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة ،والســيد هشــام صفــوت الرئيــس التنفيــذي لشــركة
جوميــا ،والدكتــور علــي عونــي مديــر مركــز جــون د .جيرهــارت للعمــل الخيــري بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ،والســيد
تامــر عبــد الفتــاح رئيــس قســم التمويــل األصغــر فــي البنــك ،والســيدة مــاري ســعد مؤسســة مكرميــة روح.
مــع أكثــر مــن  180مشــاركُ ،عقــدت النــدوة عبــر اإلنترنــت فــي  13ينايــر مــن خــال منصــة  Zoomفــي محاولــة
نظــرا لظــروف الوبــاء.
لاللتــزام باحتياطــات الســامة،
ً

اإلعــان عــن شــراكتنا الجديــدة مــع «شــركة عــزة فهمــي للمجوهــرات» مــن أجــل دعــم مشــروع الحــرف اليدويــة فــي
أســوان ،مــن خــال نــدوة  Webinarبعنــوان «الجهــود المبذولــة لتمكيــن المــرأة المصريــة»

إعالن عن ندوة عبر اإلنترنت لبنك اإلسكندرية تحت اسم “الجهود المبذولة لتمكين المرأة المصرية”

ُعقــدت ثانــي نــدوة مــن خــال تطبيــق
«زووم» فــي شــهر مــارس لتعزيــز
المــرأة تحــت مظلــة «جهــود فــي
تمكيــن المــرأة المصريــة» ،لإلعــان
عــن إطــاق مشــروع «إحيــاء الحــرف
اليدويــة فــي أســوان إلحيــاء فــن
الحــرف اليدويــة وصناعــة المجوهرات
فــي أســوان واســتعراض قــوة
الشــراكات مــع مؤسســة «ســاويرس
للتنميــة االجتماعيــة» و»شــركة عــزة
فهمــي».
أدارت حلقــة النقــاش د/نيفيــن
الطاهــري ،مؤســس ورئيــس شــركة
«دلتــا القابضــة لالســتثمار» ،وتألــف
المتحدثــون مــن مجموعــة مــن
القيــادات النســائية :مهندســة /نــورا
ســليم -المديــر التنفيــذي بمؤسســة
«ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة»،
والســيدة /ليلــى حســني -رئيــس

مكتــب المســؤولية المجتمعيــة
ببنــك
المســتدامة
والتنميــة
اإلســكندرية ،والســيدة /عــزة فهمــي-
صاحبــة سلســلة محــات عــزة فهمي
للمجوهــرات ومؤســس شــركة عــزة
فهمــي ،والســيدة/كريمة الديــب-
فنانــة تشــكيلية ومؤســس مشــروع
«كريمــة الديــب لألشــغال اليدويــة».
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ألقــى الســيد/
دانتــي كامبيونــي -الرئيــس التنفيــذي
لبنــك اإلســكندرية -كلمــة حــول
موضــوع تأثير الشــراكات على تمكين
المــرأة .كمــا ناقــش المتحدثــون
سلســلة مــن الموضوعــات الهامــة-
فــي إطار تمكين المرأة المصرية -مع
القــاء الضــوء علــى أهميــة الشــراكات
ومعــاودة التأكيــد علــى التــزام كافــة
األطــراف ســالفة الذكر بالمشــروعات
التــي تدعــم وتمكــن المــرأة المصريــة.

يركــز هــذا المشــروع علــى تدريــب
المدربيــن لعقــد ورش عمــل لـــعدد
ُ
 180شـ ًـابا وفتــاة مهمشــين مــن أجــل
تقديمهــم الــى الســوق .يتــم تنظيــم
ورشــتي عمــل؛ واحــدة لصناعــة
وتصميــم المجوهــرات ،واألخــرى
للتطريــز بالخــرز وتعليــم فــن تشــكيله.
لتيســير التجربــة التشــاركية ،يخطــط
البنــك إلضافــة العديــد مــن الميــزات
إلــى سلســلة النــدوات عبــر اإلنترنــت،
مثــل توفيــر الترجمــة الفوريــة للغــة
اإلشــارة والترجمــة الفوريــة مــن
العربيــة إلــى اإلنجليزيــة.
ترقبــوا متابعــة تحديثاتنــا حــول
المشــاركة فــي نــدوات مكتــب
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات
التابعــة للبنــك والتــي تعالــج القضايــا
المهمــة فــي المجتمــع المصــري.
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«حلم واحد» إلدارة متطورة للنفايات

أنشطة تعليمية ألطفال منشية ناصر

يبــدأ مشــروع «حلــم واحد» مرحلته الثانية ،وهو مشــروع
تنميــة مجتمعيــة يســعى علــى تحســين الظــروف
المعيشــية للمحتاجيــن فــي منشــية ناصــر وطــرة.
وبالشــراكة مع مؤسســة ســاويرس للتنمية االجتماعية
ومؤسســة شــروق مصــر وســتار كيــر مصــر ،والــذراع
المنفــذ «جمعيــة حمايــة البيئــة» ،مــن المقــرر أن تســتمر
المرحلــة الثانيــة لمــدة عــام .وتماشــيا مــع اســتراتيجية
مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة،
تركــز المرحلــة الثانيــة علــى ثــاث ركائــز أساســية ،هــي:
التعليــم والصحــة ومشــروعات بنــاء القــدرات التي تخدم
منطقتيــن ،همــا منشــية ناصــر وطــرة.

تدريب على إعادة تدوير الزجاج على صهر الزجاج وأنماط
النحت و ديكور

ففــي قطــاع التعليــم ،تعمــل المنظمــة غيــر الحكوميــة مــع األطفــال لتحســين قدراتهــم التعليميــة وضمــان التحاقهــم
بالمــدارس ونجاحهــم فيهــا .وفــي القطــاع الصحــي ،أنشــأت جمعيــة حمايــة البيئــة عيــادات لخدمــة المجتمعــات
المحيطــة بهــا ،تشــمل عيــادات الصحــة اإلنجابيــة للمــرأة ،واكتشــاف فقــر الــدم المنجلــي ونشــر الوعــي بهــذا المــرض،
وتقديــم الرعايــة العاجلــة لمرضــى كوفيــد .19-وقــد عقــدت الجمعيــة جلســات توعيــة ألفــراد المجتمــع فــي بدايــة
الجائحــة ووزعــت عليهــم عبــوات تحتــوي علــى مــواد تعقيــم وكمامــات وقفــازات وغيرهــا وســائل الحمايــة مــن اإلصابــة
بالفيــروس.
ومــن المقــرر أن يســتفيد مــن المشــروع طــوال فتــرة تنفيــذه أكثــر مــن  25000فــرد؛  695شــاب خــال فتــرة التعليــم،
و 3500فــرد فــي إطــار الخدمــات الصحيــة ،إلــى جانــب توظيــف وتدريــب  75امــرأة وفتــاة.
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تبني مبدأ الشمول من أجل زيادة
«المجتمعات الشاملة»

تعليم أطفال في مؤسسة أنا المصري

فــي مــارس  ،2021تــم توقيــع عقــد مشــروع «المجتمعــات الشــاملة» بيــن بنــك اإلســكندرية ومؤسســة ســاويرس
للتنميــة االجتماعيــة .ويأتــي المشــروع فــي إطــار مذكــرة تفاهم لتحســين الظروف المعيشــية لألطفال المهمشــين،
تــم توقيعهــا بيــن الشــريكين االســتراتيجيين فــي عــام  .2019وتقــوم مؤسســة «معــا للتنميــة» بتنفيــذ المشــروع فــي
محافظــة أســيوط علــى مــدار عاميــن.
ويتمثــل الهــدف الرئيســي لمشــروع «المجتمعــات
الشــاملة» فــي تمكيــن  500طفــل مــن ذوي اإلعاقــة
مــن عمــر ســنة إلــى  14ســنة ،ودمــج  3500طفــل فــي
األنشــطة الفنيــة والرياضيــة وغيرهــا مــن جوانــب الحياة
المختلفــة ،وأخيــرا تنميــة قدراتهــم.

تعلم كيفية الخياطة في مؤسسة أنا المصري

وقــد تأسســت مؤسســة «معــا للتنميــة» بغــرض دعــم
صعيــد مصــر ،وخاصــة القــرى .وتهــدف الجمعيــة
إلــى العمــل علــى النهــوض باإلنســان ،وتعزيــز روح
التضامــن والمســؤولية ،ومعارضــة الفرديــة ،وخلــق
الوعــي ،ونشــر الســام ،واســتثمار مبــادرات وطاقــات
المجتمــع المحلــي .وقــد اكتســب هــذا الكيــان فــي
زمــن قصيــر قــدرا كبيــرا مــن الثقــة والدعــم مــن النــاس،
وذلــك بفضــل المبــادرات اإليجابيــة التــي قدمهــا مــن
أجــل رفــع الوعــي العــام ،ودعــم الســام المجتمعــي،
وتعزيــز دور النســاء والفتيــات فــي المجتمــع.
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مشروع بنك اإلسكندرية لشهر رمضان
«اجعل أمانيهم حقيقة»

أطفال مدرسة مشروع  Educate Meمع بطاقة ُأمنياتهم مصممة خصيصا لهذه المبادرة

أطلــق البنــك خــال شــهر رمضــان اإلصــدار الثالــث مــن مبــادرة «اجعــل أمانيهــم حقيقــة خــال شــهر رمضــان».
ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية للمبــادرة فــي تعزيــز مشــاركة الموظفيــن ورد الجميــل للمجتمــع الــذي يعمــل
صممــت وحــدة «خلــق القيمــة المشــتركة» التابعــة لمكتــب المســؤولية االجتماعيــة فــي بنــك
فيــه البنــك .لذلــكَّ ،
اإلســكندرية عــددا مــن األنشــطة طــوال شــهر رمضــان تتيــح للموظفيــن المســاهمة بوقتهــم وتبرعاتهــم لصالــح
قضايــا ذات قيمــة للنهــوض بمجتمعنــا.
وفــي هــذا العــام ،تعاونــا مــع شــريكنا االســتراتيجي،
مؤسســة «علمنــي» ،وهــي مؤسســة مســجلة غيــر
هادفــة للربــح تهــدف إلــى إعــادة تعريــف التعليــم
فــي مصــر مــن خــال نمــوذج تعليمــي قائــم علــى
المهــارات ويركــز علــى المتعلــم ،مــع تشــجيع ثقافــة
تحقيــق الــذات والتعلــم مــدى الحيــاة .وتديــر مؤسســة
«علمنــي» مدرســة مجتمعيــة فــي الطالبيــة بالجيــزة،
كمــا تديــر برامــج تدريــب وتطويــر لمعلمــي وطــاب
المــدارس الحكوميــة فــي عــدد مــن المحافظــات.
وتقــدم مؤسســة «علمنــي» أيضــا خدمــات استشــارية
تعليميــة لمنظمــات مختلفــة.
ولتنفيــذ هــذه المبــادرة ،بدأنــا بزيــارة مدرســة «علمنــي»
المجتمعيــة وأتحنــا لألطفــال تدويــن رغباتهــم علــى
بطاقــة ُأمنيــات خاصــة مصممــة خصيصــا لهــذه
المبــادرة .وبنــاء علــى ذلــك ،أرســلنا األمنيــات إلــى
موظفينــا للعمــل علــى تحقيقهــا والتأكــد مــن حصــول
جميــع األطفــال علــى مــا تمنــوه ..وقــام الموظفــون
بشــراء الهدايــا بأنفســهم لتحقيــق أمنيــات األطفــال.

طفلة من مدرسة مشروع  Educate Meتكتب امنيتها على البطاقة
المصممة خصيصا لهذه المبادرة

لــم تكــن مبــادرة رمضــان هــذه ممكنــة بــدون موظفــي
البنــك الذيــن ســاعدوا فــي إحياءهــا .فمشــاهدة وجــوه
األطفــال تتحــول مــن االرتبــاك والشــك وهــم يعبــرون
عــن أمنياتهــم إلــى األمــل ثــم المفاجــأة وهم يتســلمون
الهدايــا كانــت تجربــة اســتثنائية بالنســبة لنــا واألهــم
بالنســبة لهــم.
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يحتفل بنك اإلسكندرية باليوم العالمي للبيئة،
بالتوافق مجموعة انتيزا سان باولو ،من خالل األنشطة
التربوية لألطفال على الوعي البيئي

كجــزء مــن حملــة انتيــزا ســان باولــو العالميــة لتفعيــل فيمــا يتعلــق باالحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي عبــر جميــع
الشــركات التابعــة لــه ،يقــر بنــك اإلســكندرية بالــدور المهــم الــذي يلعبــه فــي المســاعدة علــى اســتعادة النظــام
البيئــي مــن خــال حمايــة البيئــة ونشــر الوعــي .إقــرأ ادنــاه جهودنــا البيئيــة لالحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي.

يطلق بنك اإلسكندرية «خطوة خضراء» :أول لعبة بيئية لألطفال
بنــك اإلســكندرية هــو أول بنــك فــي مصــر يطلــق أول
لعبــة بيئيــة لألطفــال «خطــوة خضــراء» لالحتفــال بيــوم
البيئــة العالمــي ،ترســيخ جهودنــا لزيــادة وعــي األجيــال
القادمــة فــي مصــر مــن خــال تعريــف األطفــال
بمفاهيــم االســتدامة البيئيــة .اللعبــة هــي لعبــة ممتعة
تعليميــة تتكلــم حــول العــادات اليوميــة وكيــف يمكــن
تغييرهــا لتقليــل اآلثــار الســلبية علــى البيئــة .تهــدف
خطــوة خضــراء إلــى تثقيــف األطفــال الذيــن تزيــد
أعمارهــم عــن  10ســنوات.
وفقــا لموضــوع اليــوم العالمــي للبيئــة المتمثــل
ً
فــي «اســتعادة األجيــال» ،دخــل البنــك فــي شــراكة
مــع شــريكه االســتراتيجي ،جمعيــة حمايــة البيئــة
( ،)APEإلطــاق لعبــة «خطــوة خضــراء» .تكــرس
 APEعملياتهــا لتعزيــز ســبل عيــش جامعــي القمامــة
المصرييــن ،مجتمــع مهمــش غيــر رســمي فــي مصــر،
وتطويــر أنظمــة وتقنيــات مبتكــرة إلدارة النفايــات.
خــال شــهر يونيــو وبمناســبة يــوم البيئــة العالمــي ،تــم
إطــاق التطبيــق علــى نطــاق صغيــر وســيتبعه خطــة
تنفيــذ علــى مســتوى الدولــة .في مراحــل الحقة ،هناك
خطــط لتوســيع اللعبــة ودمــج احتياجــات األطفــال
بصريــا مــن خــال تضميــن الطباعــة بطريقــة
المعاقيــن
ً
برايــل.

صورة جماعية لألطفال بعد لعبة “خطوة خضراء”

األطفال يتعلمون كيفية لعب خطوة خضراء ويحاولون الفوز
ً
وفقا لشروط اللعبة
من خالل تقليل بصمتهم الكربونية،

صندوق لعبة خطوة خضراء
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تنظيم ورشة عمل تعليمية وترفيهية لألطفال من خالل زيارة مصنع إعادة التدوير في كنداكا
موضــوع اليــوم العالمــي للبيئــة لهــذا العــام هــو ترميــم
األجيــال ولذلــك يقــوم البنــك بتنســيق زيــارات ميدانيــة
لألطفــال المهمشــين مــن شــركائنا «مدرســة تواصــل
المجتمعيــة» و»مؤسســة بناتــي لألطفــال الذيــن
يعانــون مــن أوضــاع فــي الشــوارع» إلــى مصنــع إلعــادة
التدويــر يســمى «كنــداكا» فــي مدينــة بــدر .تهــدف
ورشــة العمــل إلــى تثقيــف األطفــال حــول اإلنتــاج
المســؤول والوعــي البيئــي لتزويدهــم بالمعلومــات
وفقــا ألهــداف
لقيــادة المســتقبل بمســؤولية،
ً
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.
تماشـ ًـيا مــع موضــوع اليــوم ،ســاعدت زيــارات المصنــع
األطفــال علــى إعــادة تخيــل وإعــادة إنشــاء واســتعادة
أغــراض جديــدة وغيــر تقليديــة للمــواد المســتخدمة
إلعــادة بنــاء المنتجــات فــي محاولــة لغــرس قيــم إعــادة
التدويــر والقيــم البيئــة فــي الشــباب .وفــرت ورش
ممتعــا
تعليميــا
جــوا
ً
ً
العمــل التعليميــة فــي كنداكــة ً
حيــث تــم التعلــم مــن خــال جلســات تعليميــة قصيــرة
حــول إعــادة التدويــر والتــي اختتمــت بإنتــاج األطفــال
هدايــا صغيــرة ألخذهــم إلــى المنــزل .ركــزت الجلســات

أطفال مدرسة تواصل المجتمعية يتعلمون فكرة إعادة
التدوير في مصنع كينداكا

أطفال مدرسة تواصل المجتمعية يتعلمون عن إعادة تدوير
الزجاج

علــى تعليــم أساســيات إعــادة تدويــر الزجــاج والمنســوجات والبالســتيك .ومواكبــة لتدابيــر االحترازيــة ،تــم تنفيــذ
ـاال بشــهر يــوم
الزيــارات الميدانيــة بأعــداد صغيــرة مــن األطفــال فــي كل زيــارة ،موزعــة علــى مــدار شــهر يونيــو  -احتفـ ً
البيئــة العالمــي.
تاريخيــا علــى الملــكات النوبيــات القويــات والشــجاعات علــى غــرار الحرفيــات
قصــة كنداكــة :االســم الــذي أطلــق
ً
اللواتــي يعملــن داخــل المصنــع وهــو مشــروع رائــد لمؤسســة تكاتــف ،بدعــم مــن مؤسســة دروســوس .مشــروع
كنداكــة يــؤوي الحــرف اليدويــة المعــاد تدويرهــا التــي صنعتهــا حرفيــات فــي المناطــق المهمشــة مــن مصــر.

هــل تعلــم؟ تتمثــل أول خطــوة إلســتعادة نظامنــا البيئــي

تبــدأ بالتعــرف علــى محــل

ضعفنــا ،لهــا الســبب قامــت بنــك اإلســكندرية ببــدء فــي قيــاس انبعاثــات الكربــون
الخاصــة بــه فــي عــام  2019كســنة أساســية لقيــاس جميــع انبعاثاتنا المســتقبلية

نقــوم بعمليــة تقليــل اســتهالك الميــاه

التدفــق فــي فروعنــا.

وحاليا
،
ً

مــن خــال تركيــب صنابيــر الميــاه منخفضــة

20

هدية ألوان من أجل إحداث األثر :بث األمل لدى صناع
الزجاج المنفوخ في مصر

هدية “ألوان” ذات األثر المقدمة خالل العام تدل على جمال فن نفخ الزجاج وتذكر الناس بأهمية هذا الفن للثقافة المصرية

تقــدم مبــادرة إبــداع مــن مصــر التــي أطلقهــا بنــك

اإلســكندرية هــذا العــام تحــت الهدايــا ذات األثــر هديــة
«ألــوان» .تتكــون هديــة «ألــوان» مــن وعاءين من الزجاج
المنفــوخ لحمــل الشــموع بتصميــم فريــد يعكــس هــذا
الفــن الــذي ينتمــي إلــى التــراث المصــري .وقــد تــم

اختيــار هــذا االســم إلبــراز جمــال انعــكاس األلــوان الــذي
يظهــر عنــد إضــاءة الشــموع فــي األوعيــة الزجاجيــة .تــم
توزيــع الهدايــا علــى شــركاء بنــك اإلســكندرية واألطراف

المعنيــة ،إلــى جانــب كبــار المشــاهير والشــخصيات

المؤثــرة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي مصــر.

هديــة ألــوان ذات األثــر المقدمــة خــال العــام تــدل علــى
جمــال فــن نفــخ الزجــاج وتذكــر النــاس بأهميــة هــذا الفــن
للثقافــة المصريــة

21

“

قصتنــا مــع ابــداع مــن مصــر بنــك اإلســكندرية بــدأت مــن  2016فــي دعمهــم لنــا
كحرفيــن الزجــاج للمشــاركة فــي أول معــرض دولــي للحــرف اليدويــة بالقاهــرة؛ و الســنة
دي ســعداء جــدا بأنــه يســتمر دعــم المبــادرة لنــا للحفــاظ علــي حرفــة الزجــاج اليــدوي و
فتــح فــرص تشــغيل للفنانيــن و الحفــاظ علــي مصــدر دخلهــم و فنهــم.

“

كمال هدهد
قــام كمــال هدهــد ،الــذي ينتســب إلــى واحــدة مــن آخــر
العائــات التــي ال تــزال تمــارس هــذه الحرفــة ،بصنــع
هــذه األوعيــة يدويــا .ومــن المعــروف أن كمــال هدهــد،
وهــو فنــان نفــخ الزجــاج فــي منطقــة المماليــك
بالقاهــرة ،قــد ورث تلــك المهــارة عــن عائلتــه ونقلهــا
إلــى األجيــال التاليــة فــي العائلــة ..فخــال الســنوات
الماضيــة ،اختفــى مــن مصــر معظــم المهتميــن
والعامليــن بهــذه الحرفــة وبقــي عــدد قليــل جــدا منهــم.
ومــن ناحيــة أخــرى ،كانــت الشــموع هــي رمــز األمــل
الــذي تحملــه الهدايــا ،حيــث تُ صنــع بأيــادي وقلــوب
الحرفييــن ذوي اإلعاقــة فــي مكتــب «دياكونيــا» بــدار
الســام .فقــد أسســت إيبارشــية البطريركيــة لألقبــاط
الكاثوليــك مكتــب «دياكونيــا» للتنميــة فــي عــام .2010
ويهــدف مكتــب «دياكونيــا» إلــى دعــم المســتخدمين،
وخاصة الســكان المهمشــين وذوي اإلعاقة لتمكينهم
مــن التمتــع بحيــاة كريمــة مــن خــال تحســين أحوالهــم
االقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة عــن طريــق رفــع
مســتوى التعليــم والوعــي.
هديــة «ألــوان» ســتلعب دورا فــي إطــاق مشــروع
تجريبــي بالتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر إلنشــاء
أول مدرســة لتنميــة حرفــة نفــخ الزجــاج فــي مصــر.

عملية صنع الشمع الذي يكمل هدية ألوان

فنانة موهوبة تقوم بتلوين وتزيين الوعاء الزجاجي لهدية
ألوان

“

كأول فرصــة حقيقيــة كبيــرة الختبــار قــدرة شــباب دار ســيدة الســام مــن ذوي االعاقــة علــي اإلنتــاج
بشــكل أكبــر للشــموع اليدويــة مــع مبــادرة ابــداع مــن مصــر؛ ســعداء ليــس فقــط للفرصــة المميــزة و لكــن
أيضــا لتعريــف جمهــور كبيــر مــن خــال البنــك عــن حرفتهــم و إبداعهــم و أنهــم قــادرون للتعبيــر عــن فنهــم.

سونيا صليب – مديرة دار سيدة السالم

“
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بنك اإلسكندرية يدير مشروع يدويات البحر األحمر،
بالشراكة مع مؤسسة «دروسوس» ومؤسسة «ذات»
االجتماعية و«بجاويت»

تدريب التطريز لمشروع بجاويت

فــي إطــار مبــادرة «غاليــة» التــي أطلقهــا بنــك اإلســكندرية مؤخــرا دعمــا للمــرأة إلــى جانــب مشــروعه الرائــد للتمكيــن
االقتصــادي «إبــداع مــن مصــر» ،يديــر البنــك مشــروع «يدويــات البحــر األحمــر» ،الــذي أطلقتــه منظمــة العمــل
الدوليــة فــي عــام  .2013ويهــدف المشــروع ،الــذي تــم إطالقــه تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي ومحافظــة
البحــر األحمــر ،إلــى إحيــاء الحــرف اليدويــة فــي البحــر األحمــر والحفــاظ عليهــا ،مــن خــال بنــاء قــدرات وتنميــة مهــارات
 200امــرأة مــن منظمتيــن غيــر حكوميتيــن فــي منطقــة البحــر األحمــر .واســتنادا إلــى النجــاح الــذي حققتــه المرحلــة
األولــى ،أصبــح بنــك اإلســكندرية فــي إطــار مبــادرة إبــداع مــن مصــر هــو المســؤول عــن المشــروع ،واختــار مؤسســة
المنفــذ الرئيســي للمرحلــة الثانيــة ،وكذلــك مؤسســة «دروســوس» فــي مصــر
«ذات» االجتماعيــة بصفتهــا الشــريك
ِّ
كمانــح ثــان وشــريك لبنــك اإلســكندرية .ومــن المقــرر أن يعمــل المشــروع تحــت االســم التجــاري «بجاويــت» ،والتــي
تعنــي «لغتنــا».
وإلــى جانــب أن «بجاويــت» تعــد أول مركــز تصميمــات فــي منطقــة البحــر األحمــر لخدمــة الحرفييــن فــي جنــوب
مصــر ،فهــي مركــز لمواصلــة البحــث والتطويــر فــي منطقــة غنيــة إلــى حــد كبيــر بالحرفييــن الموهوبيــن.
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 .2شهر مارس ،شهر المرأة ،مع مبادرة «غالية» التي
أطلقها بنك االسكندرية
دعم الالجئات والحرفيات ،بالشراكة مع «المجلس
القومي للمرأة» و»جمعية خير وبركة» والشريك المنفذ
«مركز خيوط األمل»

الجئة موهوبة للغاية تخلق تحفة فنية تعكس تصورها عن الوطن الذي يدل على “سكون” لها

اخترنــا أن نســتهل العــام الجديــد بقضيــة تحظــى باهتمــام كبيــر فــي مصــر ومــن جانــب مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو
«الشــركة األم»؛ أال وهــي قضيــة الالجئــات .بالشــراكة مــع المجلــس القومــي للمــرأة وجمعيــة خيــر وبركــة وفــي
إطــار مبــادرة «غاليــة» -وهــي مبــادرة بنــك االســكندرية التــي تركــز علــى المــرأة -وتحــت مظلــة «هدايــا ذات أثــر» ،أردنــا
تكريــم شــركائنا مــن النســاء مــن خــال منحهــن هديــة «ســكون» بمناســبة شــهر المــرأة ،حيــث يشــهد شــهر مــارس
يــوم المــرأة العالمــي ويــوم المــرأة المصريــة ويــوم عيــد األم.
هديــة «ســكون» تتكــون مــن حقيبــة وقنــاع طبــي؛ وقــد تــم إنتــاج هديــة «ســكون» مــن جانــب  50مــن الحرفيــات
المصريــات والالجئــات مــن الســودان وفلســطين والصومــال وإثيوبيــا وإريتريــا وســوريا ،حيــث اســتضافهن «مركــز
خيــوط األمــل» ،و 20مــن الحرفيــات مــن جمعيــة «خيــر وبركــة»؛ كمســاهمة مــن المجلــس القومــي للمــرأة فــي
الهديــة.
تُ منــح الهديــة إلــى شــركاء البنــك مــن النســاء خــال شــهر مــارس ،فــإن كلمــة «ســكون» مشــتقة مــن الكلمــة العربيــة
«ســكن» والتــي تترجــم إلــى «ســكن» و «مــأوى» .وهــو مــا تعبــر عنــه الرســومات علــى الحقيبــة والتــي تعكــس مشــاعر
الالجئــات تجــاه أوطانهــن؛ والتــي تكمــن فــي االســتقرار والهــدوء.
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“

د .مايا مرسى،
رئيسة المجلس
القومي للمرأة

يواصــل المجلــس القومــى للمــرأة جهــوده فــى تمكيــن المــرأة اقتصاديـ ًـا وتحقيــق
الشــمول المالــى مــن خــال العديــد مــن الشــراكات المثمــرة  ،وعبــر اطــاق العديــد مــن
المبــادرات الهامــة التــى تنعكــس بااليجــاب علــى وضــع المــرأة المصريــة  ،خاصــة فــى
ً
ايمانــا بأهميــة
ظــل االهتمــام الكبيــر الــذى توليــه القيــادة السياســية لقضايــا المــراة
الــدور الــذى تقــوم بــه فــى المجتمــع وأهميــة دعمهــا وتمكينهــا ..
ويعتــز المجلــس بشــراكته مــع بنــك اإلســكندرية كمؤسســة وطنيــة تســتهدف خدمــة
المجتمــع بشــكل عــام وتمكيــن المــرأة المصريــة  ..حيــث تتماشــي تلــك الشــراكة مــع
االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة  0202التــى أعدهــا المجلــس وأقرهــا
الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة كوثيقــة العمــل الحكوميــة
لألعــوام القادمــة ..وتعــد الشــراكة أيــض ًا تنفيـ ً
ـذا لبــروت وكــول التعــاون الموقــع بيــن
المجلــس والبنــك المركــزي حــول الشــمول المالــى ..
و فــي ظــل انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا حــول العالــم ومــا صاحبهــا مــن تداعيــات كبيــرة
علــى اإلقتصــاد العالمــي وعلــى الســيدات صاحبــات المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر بــر زت شــراكة المجلــس مــع بنــك االســكندرية مــن خــال عــرض منتجــات ٣٠
ســيدة 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  ..وكان هــذا
التعــاون خطــوة هامــة لتشــجيع الســيدات والفتيــات علــى تنفيــذ مشــروعات خاصــة بهــن
وجــاءت آخــر محطــات تلــك الشــراكة مــن خــال مبــادرة غاليــة لدعــم وتمكيــن المــرأة
والتــى أطلقــت حملــة «ســكون» بالتعــاون مــع مبــادرة خيــوط االمــل  ..حيــث احتفلــت
مبــادرة غاليــة هــذا العــام بيــوم المــرأة العالمــي بشــكل مختلــف  ،مــن خــال تقديــم
ً
يدويــا بواســطة ســيدات مصريــات ووافــدات عبــاره
البنــك هدايــا لشــركائه مصنوعــة
عــن محفظــة «ســكون»  ..وماســكات مقدمــة مــن المجلــس القومــي للمــرأة صنعتهــا
أيــادى  02فتــاه و ســيده مصريــة مــن جمعيــه خيــر و بركــه بعزبــة خيــر اللــه و ذلــك بعــد
إعــان المجلــس عــن مســابقة غيــر تقليديــة الختيــار تصميمــات تعبــر عــن تمكيــن المــرأة،
و أخــرى تحمــل الطابــع التراثــي المصــري ،وقــد تقــدم للمســابقة اكثــر مــن  ٢٠تصميــم
وتــم اختيــار افضــل  6تصميمــات منهــم  ..وجــاء هــذا النشــاط فــي إطــار المرحلــه الثالثــه
مــن مشــروع تطويــر الصناعــات الصغيــرة و متناهيــه الصغــر الممــول مــن الســفاره
الصينيــة .
وختامـ ًـا يؤكــد المجلــس القومــى للمــرأة عزمــه اســتكمال جهــوده الحثيثــة لتمكيــن المــرأة
اقتصــادي ًا بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء لمــا لــه مــن مــردود إيجابــي علــى الدولــة ،حيــث
أن ادمــاج المــرأة فــي العمليــة التنمويــة يســاهم فــى زيــادة الناتــج القومــى.

“
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المشاركة في بازار عيد األم في حديقة زيد بارك،
بالشراكة مع مؤسسة «ساويرس للتنمية االجتماعية»
و «اورا للتطوير العقاري»

أقسام بنك اإلسكندرية و مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية في  ZED Parkفي بازار عيد األم

تماشـ ً
ـيا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة
ودعــم المجتمعــات المســتدامة ،اســتضاف بنــك اإلســكندرية -فــي إطــار مبادرتيــه الرائدتيــن «إبــداع مــن مصــر»
و«غاليــة» -أركان فــي بــازار عيــد األم الــذي تــم تنظيمــه فــي حديقــة زيــد بــارك -الشــيخ زايــد .وقــد كان بازار عيــد األم ً
حدثا
رائعــا امتــد لمــدة  3أيــام وتضمــن أنشــطة مختلفــة .وشــارك فيــه أكثــر مــن  20شـ ً
ـريكا فــي مبــادرة «ابــداع مــن مصــر»
ً
باإلضافــة الــى أشــخاص موهوبيــن ذو اإلعاقــة مــن مبــادرة قصتنــا فــي حرفتنــا؛ وهــو مــا أتــاح فرصــة لألشــخاص
مــن جميــع األعمــار للتعــرف بشــكل أكبــر علــى الحــرف اليدويــة المصريــة والخــط العربــي ،باإلضافــة الــى التســوق
والمشــاركة فــي االحتفــال باألمهــات الالتــي يضطلعــن بــدور هــام فــي المجتمــع.
يدويــا مــن جانــب مندوبــي مبيعــات شــركائنا «مؤسســة النــداء» ،حيــث
تــم عــرض المنتجــات األصليــة المصنوعــة
ً
قامــوا بإجــراء عمليــات بيــع المنتجــات مــن خــال نقــاط بيــع بنــك اإلســكندرية ،وذلــك تماشـ ًـيا مــع جهــود التحــول
الرقمــي التــي يبذلهــا البنــك المركــزي المصــري .وقــد أتاحــت نقــاط البيــع الفرصــة للحرفييــن لتيســير المدفوعــات،
كمــا اصبحــت منتجاتهــم فــي متنــاول المســتهلكين الذيــن ال تتوافــر معهــم ســيولة نقديــة؛ وهــو مــا عــزز مــن فرصــة
نفاذهــم إلــى الســوق

“

روزا عبد المالك،
مدير الشراكات
في مؤسسة
«ساويرس للتنمية
االجتماعية»

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نشــارك فــي أحــد أهــم األحــداث التــي شــهدها عــام
جنبــا إلــى جنــب مــع بنــك اإلســكندرية و"زيــد" ،بإحضــار منتجــات
 ،2021حيــث قمنــا ً
يدويــة رائعــة إلــى حديقــة زيــد فــي الشــيخ زايــد خــال فتــرة تنظيــم بــازار عيــد األم الــذي
اســتمر مــن  18حتــى  20مــارس  .2021لــم يمكننــا التفكيــر فــي أي جهــة يمكــن أن تكــون
أكثــر مالءمـ ّـة مــن بنــك اإلســكندرية الطــاق هــذه المبــادرة ،وذلــك لحرصــه علــى دعــم
الحرفييــن المصرييــن والحــرف اليدويــة فــي مصــر بوجــه عــام .ويهــدف البــازار إلــى عــرض
يدويــا لــزوار حديقــة زيــد-
التــراث المصــري الرائــع باإلضافــة إلــى المنتجــات المصنوعــة
ً
الذيــن قامــوا بشــراء هــذه المنتجــات االســتثنائية -وتمكيــن الحرفييــن المصرييــن بشــكل
اقتصاديــا .وخــال بــازار عيــد األم هــذا ،تمكننــا مــن عــرض منتجات مــن  19منظمة
فعــال
ً
غيــر حكوميــة تتواجــد فــي أكثــر مــن  7محافظــات.
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انضمام شركائنا االستراتيجيين الجدد والمجلس
القومي للمرأة «حملة تاء مربوطة» -بدعم من منظمة
العمل الدولية والشريك المنفذ «مؤسسة النداء» -الى
متجر «إبداع من مصر» االلكتروني على منصة جوميا
اســتنادا الــى شــراكتنا مــع شــركائنا االســتراتيجيين؛ «مؤسســة ســاويرس للتنميــة
االجتماعيــة» و»مؤسســة دروســوس» ومنصــة التجــارة اإللكترونيــة الرائــدة فــي
مصــر «جوميــا -مصــر» تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي؛ يســر متجــر إبــداع
مــن مصــر -وهــو أكبــر متجــر الكترونــي للحرفييــن المصرييــن -اإلعالن عــن انضمام
المزيــد مــن الشــركاء الــى هــذا المشــروع.

بالنظــر إلــى النجــاح غيــر المســبوق فــي المبيعــات الــذي حققــه الحرفيــون -ضمــن
مبــادرة «ابــداع مــن مصــر» -فــي العــام الماضــي ،وذلــك فــي محاولــة لســد الفجــوة
التــي أصبحــت كبيــرة بيــن الحرفييــن والمســتهلكين بســبب الوبــاء ،يشــرفنا أن
نرحــب بشــركائنا االســتراتيجيين الذيــن انضمــوا الــى متجــر «ابــداع مــن مصــر»؛
والمتمثليــن فــي مشــروع المجلــس القومــي للمــرأة «تــاء مربوطــة» بدعــم مــن
منظمــة العمــل الدوليــة .ويســاعد انضمــام «تــاء مربوطــة» فــي تمكيــن المــرأة
فــي مجــال الحــرف اليدويــة كمــا يدعــم متجــر «إبــداع مــن مصــر» االلكترونــي علــى
منصــة «جوميــا» مــن أجــل الوصــول إلــى المزيــد مــن المســتفيدات واحتضــان
أيضــا
أعمالهــن والتأثيــر بشــكل إيجابــي علــى حياتهــن .عــاوة علــى ذلــك ،نرحــب ً
جنبــا إلــى جنــب
بمؤسســة «النــداء» كــذراع تنفيــذي موقــر لمتجــر ابــداع مــن مصــر ً
مــع شــركائنا التنفيذييــن الحالييــن »:منظمــة التجــارة العادلــة -مصــر» و»»Salik؛
األمــر الــذي مــن شــأنه دعــم مجتمــع الحــرف اليدويــة مــن خــال توفيــر ســوق
جديــدة وفــرص مبيعــات مباشــرة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى تطويــر ودعــم األنشــطة

VOLUME 11

غالية
حالمة

•

MARCH 2021

مارس

قــويـ ــة

مب ــدع ــة
Featuring our new partners

Under the Auspices of

Powered by

Arab Republic of Egypt
Ministry of Social Solidarity

Implementing Partners

Strategic Partners

متجر إبداع من مصر اإللكتروني
يطلق مجموعة شهر مارس للمرأة
في مجلته

المحليــة وتحســين مســتويات معيشــة أصحابهــا وتوســيع مصــادر دخلهــم.

ـال بشــهر المــرأة ،وذلــك مــن خــال طــرح مجموعــة جديــدة مــن
تــم اإلعــان عــن هــذه الشــراكة المتكافئــة خــال شــهر مــارس احتفـ ً
المنتجــات اليدويــة األصليــة للشــركاء الجــدد والتــي تــم عرضهــا علــى متجــر «إبــداع مــن مصــر» االلكترونــي علــى منصــة «جوميا».

فعليــا مــن متجــر «إبــداع مــن مصــر» االلكترونــي علــى منصــة «جوميــا -والــذي يعــد بالفعــل أكبــر منصــة
يمكنــك التســوق
ً
لمنتجــات الحــرف اليدويــة فــي مصروذلــك مــن خــال الرابــط

“

د .هبة حندوسة،
نائب رئيس مجلس
األمناء بمؤسسة
«النداء»

تمــارس مؤسســة «النــداء» نشــاطها علــى مــدى تســع ســنوات ،وتعتبــر هــذه الفتــرة
بمثابــة رحلــة تحــول؛ فمــا نشــهده هــو تغييــر كلــي فــي الســلوك والفــرص والتوقعــات
الخاصــة بالمجتمعــات المحليــة فــي قنــا .ومــن خــال الشــراكة القويــة لمؤسســة
«النــداء» مــع بنــك اإلســكندرية علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ،تمكننــا مــن
إحيــاء الحــرف اليدويــة التقليديــة والحفــاظ علــى التــراث المصــري مــع تحســين الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء المهمشــات والشــباب المهمشــين فــي جنــوب مصــر.
وقــد تــم تحقيــق ذلــك مــن خــال أفضــل الممارســات المبتكــرة والمســتدامة والتــي مــن
ـزءا مــن متجــر «إبــداع مــن
بينهــا التحــول الرقمــي .يســر مؤسســة «النــداء» أن تكــون جـ ً
مصــر اإللكترونــي» مــن علــى منصــة جوميــا ،ونتطلــع إلــى إفــادة المزيــد مــن الحرفييــن
جنبــا إلــى جنــب مــع بنــك اإلســكندرية.
ً

“
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مشروع « حرفتي ،فرصتي» المخصص للمرأة ،بالشراكة
مع مؤسسة حلوان غير الحكومية لتنمية المجتمع

المستفيدات من مشروع فرصتي ،حرفتي خالل التدريبات المهنية لهذا العام

تماشـ ً
ـيا مــع توجهــات بنــك اإلســكندرية نحــو المســاواة
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ،وفــي إطــار مبــادرة
البنــك الرائــدة لتمكيــن المــرأة «غاليــة» ،يدخــل مكتــب
المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي
شــراكة (تمتــد مــن عــام  2020حتــى عــام  )2023مــع
مؤسســة حلــوان غيــر الحكوميــة لتنميــة المجتمــع.
والمشــروع عبــارة عــن التمكيــن الكامــل لـــعدد 450
مباشــرا مــن أفــراد المجتمــع المحلــي فــي
مســتفيدا
ً
ً
حلــوان ،مــع كــون غالبيــة المســتهدفين مــن النســاء.
ويتفــق المشــروع مــع هــدف «مبــادرة غاليــة» المتمثــل
فــي تســليط الضــوء علــى النســاء ،بهــدف توفيــر
التدريــب الــازم لهــن باإلضافــة الــى خدمــات تنظيــم
األســرة .كمــا يســاهم المشــروع فــي تحســين مســتوى
األســر والمســتفيدين غيــر المباشــرين مــن خــال دعــم
المعيليــن ،فضــا عــن نشــر الوعي بحقوقهــم القانونية
ُ
واالجتماعيــة فيمــا بينهــم وبيــن أفــراد مجتمعهــم.
منــذ بدايــة عــام  ،2021اضطلعــت المؤسســة بالعديــد
مــن األنشــطة فــي محاولــة لتنفيــذ أهــداف المشــروع.
فقــد اســتهلت العــام بإجــراء الــدورات الثالثــة والرابعــة
والخامســة مــن التدريــب المهنــي .وبعــد ذلــك ،ومــع
حلــول شــهر مــارس وهــو «شــهر المــرأة» ،أقامــت
المؤسســة فعاليــات نســائية لالحتفــال بالمســتفيدين
مــن المشــروع.

أحد المستفيدات من مشروع فرصتي ،حرفتي خالل
التدريبات المهنية لهذا العام

أحد المستفيدات من مشروع فرصتي ،حرفتي خالل
التدريبات المهنية لهذا العام
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 .3تنويه الشمول المالي والوعي المالي
نشــر لعبــة «حــادي بــادي» عبــر االنترنــت بالتعــاون مــع
مبــادرة طيــارة ورق ،وجمعيــة وطنيــة ،ومركــز ســيتي
للتدريــب والدراســات فــي االعاقــة التابــع لجمعيــة
«كاريتــاس مصــر»

أطفال يدرسون محتويات لعبة حادي بادي

«حــادي بــادي» هــي لعبــة أطلقهــا بنــك اإلســكندرية لمحــو األميــة الماليــة
مصممــة خصيصـ ًـا لألطفــال المصرييــن بهــدف تعزيــز الوعــي المالــي منــذ
الصغــر .وتقــوم هــذه اللعبــة علــى تعليــم األطفــال المبــادئ الماليــة مثــل
اإلنفــاق الواعــي واالدخــار الذكــي والتبــرع – ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى
إحــداث أثــر ملمــوس بشــكل مســتدام مــن خــال التعليم .ويمكــن لألطفال
مــن عمــر  8إلــى  12عامـ ًـا المشــاركة فــي هــذه اللعبــة .ومــن خــال اســمها
الفريــد غيــر التقليــدي ،الــذي يرمــز إلــى اللعــب بالكلمــات حــول مفهــوم
العــد ،تــم إطــاق لعبــة «حــادي بــادي» مــن خــال قصــة تحكــي تاريــخ المــال
بدايــة مــن نظــام المقايضــة وحتــى إنشــاء البنــوك.

لعبة حادي بادي تطلق عبر االنترنت من خالل
منصة Zoom

وعلــى نحــو يتماشــى مــع جهــود البنــك المركــزي واحتفالــه بالشــمول المالــي خــال شــهر أبريــل ،وخاصــة اليــوم
واألســبوع العربــي للشــمول المالــي وكذلــك يــوم اليتيــم المصــري ،أعلنــا عــن تعاوننــا مــع مبــادرة طيــارة ورق،
وجمعيــة وطنيــة ،ومركــز ســيتي للتدريــب والدراســات فــي االعاقــة التابــع لجمعيــة “كاريتــاس مصــر” لنشــر لعبــة
«حــادي بــادي» التــي أطلقهــا بنــك اإلســكندرية عبــر االنترنــت.
وقــد انضمــت إلينــا مارينــا نعمــان ،المبتكــر األصلــي للعبــة «حــادي بــادي» ،لتعليــم األطفــال قواعــد ومبــادئ اللعبــة
مــن خــال قــراءة قصــة «حــادي بــادي» علــى األطفــال وتســهيل اللعــب لــكل مــن األطفــال والمنســقين .وقــد
شــاركت مارينــا فــي جهــود نشــر لعبــة «حــادي بــادي» التــي ســبق القيــام بهــا فــي جميــع أنحــاء البــاد.
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الشراكة بين بنك اإلسكندرية وبرنامج الغذاء العالمي
تحت مظلة برنامج دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في
صعيد مصر
تهــدف مبــادرة أصحــاب الحيــازات الصغيــرة التابعــة لبرنامــج الغــذاء العالمــي إلــى زيــادة قــدرة المزارعيــن مــن أصحــاب
الحيــازات الصغيــرة فــي صعيــد علــى الصمــود مــن خــال زيــادة قدرتهــم اإلنتاجيــة وضمــان حصولهــم علــى المــوارد
بشــكل عــادل .وقــد تــم تنفيــذ المشــروع بنجــاح منــذ عــام  2013فــي  60قريــة فــي صعيــد مصــر فــي خمــس
ٍ
محافظــات ،هــي :أســوان واألقصــر وقنــا وســوهاج وأســيوط .وتتمثــل أهــداف هــذا المشــروع فــي زيــادة قــدرة
ـكل مســتدام علــى زيــادة إنتــاج أراضيهــم
المزارعيــن مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة علــى الصمــود مــع العمــل بشـ ٍ
ومواردهــم المائيــة ويســتهدف المشــروع الوصــول إلــى مليــون مــزارع مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي 500
قريــة فــي صعيــد مصــر خــال الســنوات الخمــس المقبلــة.
وفــي  20ديســمبر  ،2020وقــع بنــك اإلســكندرية مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج الغــذاء العالمــي بشــأن شــراكتنا فــي
برنامــج دعــم أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي صعيــد مصــر .ومــن خــال توقيــع مذكــرة التفاهــم ،أكــد كل مــن بنــك
اإلســكندرية وبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي مصــر اســتعدادهما لتقديــم الدعــم الــازم فــي هــذا الشــأن .وفــي إطــار
هــذه الشــراكة ،يســعى بنــك اإلســكندرية جاهـ ًـدا الســتكمال أهــداف برنامــج الغــذاء العالمــي وجهــوده المبذولــة فــي
صعيــد مصــر مــن خــال وســيلة إقــراض هادفــة فــي شــكل منتــج مالــي ُمخصــص للمزارعيــن مــن أصحــاب الحيازات
الصغيــرة .والهــدف العــام مــن ذلــك هــو تحقيــق الدمــج المالــي للمزارعيــن مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وتعزيــز
قدراتهــم علــى توليــد الدخــل وربطهــم بالمؤسســات الماليــة الرســمية .ونواصــل الســعي لتحقيــق أهــداف برنامــج
الغــذاء العالمــي فــي صعيــد مصــر مــن خــال مجموعــة مــن أدوات اإلقــراض الموجهــة فــي صــورة منتجــات ماليــة
خصيصــا لدعــم المزارعيــن مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة والفئــات المهمشــة المرتبطــة بهــم.
مصممــة
ً
تعتبــر الشــراكة القائمــة بيــن برنامــج الغــذاء العالمــي وبنــك اإلســكندرية بمثابــة

“

نقطــة انطــاق نحــو الشــمول المالــي والتمكيــن فــي إطــار برنامــج التنميــة الريفيــة
ـويا مــن أجــل تمكيــن مجتمعــات صغــار المزارعيــن
فــي صعيــد مصــر .ونحــن نعمــل سـ ً

مــن خــال رفــع الوعــي والتعليــم ودعــم رواد األعمــال مــن النســاء والشــباب والوصــول

منجستاب هايلي،
ممثل برنامج الغذاء
العالمي والمدير
الق ْ
طري في مصر
ُ

إلــى أســواق جديــدة وإتاحــة فــرص جديــدة للدخــل .وتتســق هــذه الشــراكة مــع أولويــات

التنميــة الوطنيــة ورؤيــة مصــر لعــام  ،2030حيــث تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى تنميــة
القــدرات المحليــة بمــا يحقــق االســتفادة لعــدد أكبــر مــن األشــخاص والمجتمعــات
حتــى بعــد انتهــاء المشــروع .وتســعدني للغايــة النتائــج التــي حققتهــا شــراكتنا حتــى اآلن

ـكل أكبــر
وأتطلــع إلــى توســيع نطــاق تعاوننــا بشـ ٍ

“
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مزرعة إبراهيم الحراس لتربية النحل

اسمي ابراهيم الهراس
من قرية المدامود  ،محافظة األقصر
ســمعت بمشــروع التغيــرات المناخيــة مــن ســنتين تقريبــا مــن خــال الجمعيــة األهليــة  ،لمــا حضــرت نــدوة
 ،وكان موضوعهــا كيفيــة إيجــاد مصــادر بديلــة للدخــل  ،موضــوع النــدوة كان قــرض خاليــا النحــل  ،أنــا مــش
نحــال  ،لكــن عجبتنــي فكــرة قــرض خاليــا النحــل ،قدمــت علــي قــرض ب  ١٠خاليــا  ،وأخــذت تدريــب عملــي
ونظــري مــن خــال استشــاريين متخصصيــن فــي تربيــة ورعايــة النحــل  ،دفعــت  ٪٥مــن قيمــة القــرض ،
والباقــي دفعتــة علــي قســطين  ،قســط كل  ٦أشــهر  ،االستشــاري اختــار معايــا المرعــي ، ،اســتلمت الخاليــا
 ،وكان فــي متابعــة مــن المشــروع فــي كل المراحــل ،فــرزت العســل  ٣مــرات فــي الســنة  ،وســددت قيمــة
القــرض الجمعيــة  ،بعــد بيــع كل العســل ومشــتمالته  ،وبعديــن عملــت تطريــد الخاليــا ووصلــوا  ٢٠خليــة
والحمــد للــه  ،دلوقتــي أنــا اخــذت تمويــل متناهــي الصغــر مــن بنــك اإلســكندرية تحــت مبــادرة برنامــج األغذيــة
العالمــي للتغيــرات المناخيــة ،واشــتريت خاليــا جديــدة وأصبــح عنــدي مشــروع بدخــل كويــس  ،والحمــد للــه
بــدأت اســد القــرض ال اخذتــه مــن البنــك.
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بنك اإلسكندرية يصدر تقرير التقييم الذاتي لاللتزام
بمبادئ الصيرفة المسؤولة
فــي إطــار عضويــة بنــك اإلســكندرية فــي اتفاقيــة
مبــادئ الصيرفــة المســؤولة منــذ عــام 2019
والتزاماتــه بموجــب مبــادرة التمويــل الصــادرة
عــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،أصــدر تقريــر
التقييــم الذاتــي لقيــاس مــدى التزامــه بمبــادئ
الصيرفــة المســؤولة وفــق النمــوذج الــذي أعدتــه
مبــادرة التمويــل ببرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة.
وتــم إصــدار التقريــر فــي إبريــل  2021لعــرض
األنشــطة المســتدامة لبنــك اإلســكندرية
باألرقــام خــال الفتــرة الماضيــة ،وهــو اإلصــدار
األول مــن نوعــه فــي هــذا المجــال.
وتقــدم مبــادئ الصيرفــة المســؤولة الصــادرة
عــن مبــادرة التمويــل ببرنامــج األمــم المتحــدة
إطــارا وتوجيهــات لضمــان اســتدامة
للبيئــة
ً
الصناعــة المصرفيــة .والغــرض مــن ذلــك هــو
التأكــد مــن أن اســتراتيجية البنــوك الموقعــة
وعملياتهــا اليوميــة تتماشــى مــع مبــادئ الرخــاء
المجتمــع والبيئــي وأهــداف التنميــة المســتدامة
واتفاقيــة باريــس للمنــاخ واألطــر الوطنيــة ،مثــل
رؤيــة .2030
وتركــز المبــادئ الســتة للصيرفــة المســؤولة
علــى المواءمــة ،والتأثيــر والهــدف ،والعمــاء،
واألطــراف المعنيــة ،والحوكمــة والثقافــة
والمســاءلة .وتماشــيا مــع المبــدأ
والشــفافية
ُ
والمســاءلة» ،يلقــي هــذا
الســادس «الشــفافية
ُ
التقريــر الضــوء علــى مجموعــة مــن العناصــر مثل
التنفيــذ واألهــداف والتأثيــر والتقــدم المحــرز بعــد
شــهرا مــن توقيــع بنــك اإلســكندرية
مــرور 18
ً
علــى مبــادرة مبــادئ الصيرفــة المســؤولة.
والتزامــا منــا بمبــدأ المســاءلة والشــفافية،
مــن المقــرر أن يتــم نشــر تقريــر التقييــم الذاتــي
بصــورة ســنوية.

PRINCIPLES FOR
RESPONSIBLE BANKING
“SELF-REPORTING” 2020

A WORLD OF REAL POSSIBILITIES.

صفحة غالف تقرير البنك لللتقييم الذاتي لاللتزام بمبادئ
الصيرفة المسؤولة
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بنك اإلسكندرية يصدر دليل الصناعات اإلبداعية
فــي إطــار تركيزنــا المتزايــد علــى التمويــل المتناهــي
الصغــر وامتــدادا لمبادرتنــا الرائــدة فــي مجــال
التنميــة المســتدامة «إبــداع مــن مصــر» ،أطلــق بنــك
اإلســكندرية قرضــا متناهــي الصغــر عــام  .2019ويعــد
هــذا القــرض المتناهــي الصغــر الــذي يســتهدف دعــم
مبــادرة إبــداع مــن مصــر قيمــة تجاريــة مضافــة لبنــك
اإلســكندرية ،حيــث يتيــح إقــراض أصحــاب الحــرف
اليدويــة مــن الرجــال والنســاء المشــاركين فــي المبــادرة
الذيــن ال يتعاملــون مــع الجهــاز المصرفــي .وباإلضافــة
إلــى حزمــة المنتجــات الماليــة ،تــم تصميــم باقــة مــن
الخدمــات غيــر الماليــة .ويســاهم دمــج أصحــاب الحرف
اليدويــة تحــت مظلــة النظــام المصرفــي فــي تمكينهــم
إيجابيــا علــى
اقتصاديــا ممــا يعــزز االقتصــاد ككل ويؤثــر
ً
المجتمعــات ويســاعد فــي إحيــاء التــراث المصــري.
وفــي مــارس عــام  ،2021قمنــا بعقــد دورات تدريبيــة
داخليــة عبــر االنترنــت لمديــري عالقــات عمــاء التمويــل
المتناهــي لتعريفهــم بالقــرض المتناهــي الصغــر الــذي
يســتهدف فنانــي مبــادرة «إبــداع مــن مصــر».

CREATIVE INDUSTRIES
GUIDE TO FINANCING

“Carpetmaking is a traditional artform that has existed in Egyptian culture for centuries. Preserving
this craft directly contributes to the economic expansion of the artisan community and ensures
”cultural traditions remain strengthened.
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Terms and conditions apply

صفحة غالف دليل البنك للصناعات اإلبداعية

وفــي إطــار الجهــود التــي يقــوم بهــا بنــك اإلســكندرية للتكيــف مــع األوضــاع الجديــدة التــي تفرضهــا الجائحــة
ـول ماليــة مبتكــرة
وتوســيع نطــاق تأثيــره ،نشــر بنــك اإلســكندرية دليــل تمويــل الصناعــات اإلبداعيــة الــذي يقــدم حلـ ً
ومســؤولة ألصحــاب الحــرف اليدويــة المصرييــن .ويصــدر هــذا الدليــل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة علــى الموقــع
اإللكترونــي لبنــك اإلســكندرية ،ويغطــي عــروض وخدمــات بنــك اإلســكندرية الماليــة وغيــر الماليــة المتاحــة للعمــاء
المســتوفين للشــروط لخدمتهــم بأمــان فــي منازلهــم.

“

انطون عادل،
مؤسسة عشاق
الجلد للمشغوالت
اليدوية

اوال احب اشكر فريق عمل مبادرة ابداع من مصر على كل التقديمات الى بيقدمها.

انــا عرفــت المبــادرة مــن بــدا انتلقهــا منــذ عــام  2016وكانــت هــى البدايــه كمــا ذكــرت هــى بيــت
كبيــر لــكل حــرف مصــر مــن اســوان الــى اإلســكندرية وهــى ايضــا تحــرص علــى اضهــار العــارض
بشــكل جميــل وحبــى واحترامــى لــكل شــخص فــى هــذا الكيــان العريــض ال يقدروايضــا احــب
ان اوضــح انــى قــد اشــتركت فــى اغلــب معــارض المبــادرة مثــل ( -ihsكراڤيتى_بــازار البنــك)
وخالفــة مــن تعــاون بينــة وبيــن وزارة التضامــن االجتماعــي.
ولكــن فــى اخــر الحــوار احــب ان اوضــح شــى مهــم للغايــة انــا احــب ان اشــترك فــى تدريــب تابــع
للمبــادرة احــب ان تحرصــو علــى فريــق تقيــم للعارضيــن بشــكل كبيــر لعــدم وجــود تجــار بيننــا احــب
ان يكــون فــى تكافــأ للــكل بشــكل كبير.اخيــرا وليــس اخــر عشــقى للبنــك وللمبــادرة ليــس لــه اى
معنــة ســوا احتــرام كل شــخص منــك

“
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