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لمحة عامة عن نشرة بنك 
اإلسكندرية لالستدامة

القراء األعزاء،

نــود ان نعبــر عــن مــدى ســعادتنا لمشــاركة هــذه النســخة الثالثــة مــن نشــرة 
معكــم.  اإلســكندرية  لبنــك  االســتدامة 

مــن خــالل اطالعكــم علــى محتــوى هــذه النشــرة ســوف تالحظــون انــه بالرغــم 
مــن التحديــات الناجمــة عــن كوفيــد-19 فلقــد اظهرنــا التزامنــا - مثــل المجموعــة 
األم إنتيــزا ســان باولــو - بضمــان وجــود صناعــة ماليــة شــاملة الــى جانــب تعزيــز 
الخطــاب حــول المســائل البيئيــة لتأثيرهــا المباشــر علــى الصحــة العامــة باإلضافــة 
الــى تســليط الضــوء علــى الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه الســيدات المصريــات فــي 

قطــاع الحــرف اليدويــة والمجتمــع ككل.  

علــى مــدار األشــهر الســتة الماضيــة، لقــد اتخــذ بنــك اإلســكندرية عــدد مــن 
اإلجــراءات لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وقــد تجســد ذلــك فــي اطــالق مبــادرة 
غاليــة التــي تهــدف الــى تمكيــن الســيدات مــن تحقيــق النجــاح مــن خــالل الفــن، 
بنــاء القــدرات، والتعليــم.  فــي الواقــع، لقــد قــام مكتــب المســئولية االجتماعيــة 
والتنميــة المســتدامة بدعــم عــدد 10,000 ســيدة خــالل األعــوام الثــالت الماضيــة. 

ان العمــل والجهــد الــدؤوب مــن قبــل الشــركاء، العامليــن بالبنــك والمتطوعيــن 
يمكــن مالحظتــه بســهولة فــي هــذه النشــرة والتــي تبــرز مــدى التفانــي فــي 
العطــاء لضمــان اســتمرار شــبكات الدعــم. نؤكــد علــى التزامنــا بخلــق القيمــة 
بالتــوازي مــع مجموعتنــا األم انتيــزا ســان باولــو فــي مراقبــة تطــورات الفيــروس 
والتــي ســوف نقــدم معلومــات عــن اســتجابتنا لهــا فــي تقريــر االســتدامة لعــام 

.2020

مع خالص التحيات،

ليلى حسني،
رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة

بنك االسكندرية
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اطـــالق غـــاليـــة:
مبادرة نســـائيـة الى الســــيــدات

وفقــًا للبنــك الدولــي، قــدرت نســبة االســر المصريــة التــي 
بـــ 15% فــي 2018. وتقديــرًا الســهامات  تعولهــا ســيدات 
االكاديميــا،  كالفنــون،  المجــاالت  مختــاف  فــي  المــرأة 
ــة  ــب المســئولية االجتماعي ــوم واالقتصــاد، قــام مكت العل
تمكيــن  بهــدف  »غاليــة«  باطــالق  المســتدامة  والتنميــة 

المــراة الصريــة وتعزيــز إمكاناتهــا.

المــرأة  بيــوم  االحتفــال  بمناســبة  المبــادرة  اطــالق  وتــم 
مــارس  و16   8 يومــي  المصريــة  المــرأة  ويــوم  العالمــي 
ــدى االقتصــادي الـــ 35  ــى هامــش المنت ــي وعل ــى التوال عل
تحــت رعايــة الســيد/ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. وكان 
المجلــس القومــي للمــرأة وحملتــه القوميــة التــاء المربوطة 

احــد العناصــر الداعمــة للمبــادرة. 

ــدة بغــرض  ــي مخصــص لدعــم الســيدات فــي مجــاالت عدي ــدى دول ــدى االقتصــادي للمــرأة هــو منت المنت
ــدور المــرأة فــي ســوق العمــل ــز الخطــاب المتعلــق ب ــى جانــب تعزي توســيع فــرص االعمــال والتواصــل ال

قــام بنــك اإلســكندرية بتوزيــع حقائــب، هدايــا، وحامــالت الكــروت المصنوعــة يدويــًا مــن خــالل شــراكة مكتــب المســئولية 
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مــع بــدارة، احــدى شــركات االعمــال اليدويــة التــي تديرهــا ســيدات فــي نطــاق الــوادي 

الجديــد ودهشــور و شــركة الفيــروز والقائــم عليهــا ســيدات مــن ســيناء.

رئيسة مكتب المسؤولية اإلجتماعية لبنك االسكندرية تكرم إطالق »غالية«. 

صناعة بدارة.

https://www.worldbank.org/en/country/egypt
https://www.wef.org.in/
https://www.wef.org.in/
https://www.wef.org.in/
https://www.facebook.com/Baddara.abeer.gadawi/
https://www.facebook.com/elfayrouz.sinai/
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مــن خــالل غاليــة، يتعهــد بنــك اإلســكندرية بتزويد الســيدات 
لتؤهلهــم  الالزمــة  بالوســائل  الصناعــات  مختلــف  مــن 
ــادرة التطــور  ــد هــذه المب ــة. وتع ــع القيادي ــوأ المواق ــى تب ال
ينفذهــا  التــي  والحاليــة  الســابقة  للمبــادرات  الطبيعــي 
بنــك اإلســكندرية لتمكيــن المــرأة المهمشــة مــن خــالل 
المشــاريع التــي نتدخــل فيهــا. مــن بيــن هــذه المشــاريع 
بالتعــاون  شــيحة  منيــل  فــي  المبكــر«  الــزواج  »مكافحــة 
ــة،  ــة وســائل االتصــال الالزمــة مــن اجــل التنمي مــع جمعي
»تعزيــز الظــروف المعيشــية لألطفــال بــال مــأوى بالتعــاون 
مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة ومؤسســة 
بناتــي، كمــا نفخــر بشــراكاتنا مــع شــركات اجتماعيــة بقيــادة 
رواد اعمــال مــن الســيدات مثــل  ذا دودل فاكتــوري والتــي 
تعمــل علــى تنميــة مهــارات األطفــال الفنيــة واالبداعيــة 
واســتخدامها لســد احتياجــات األطفــال الطبيــة، التعليميــة 
الــى جمعيــة تواصــل ايضــًا والتــي  والســكنية باإلضافــة 
تقــوم علــى تنميــة المجتمعــات فــي منطقــة اســطبل عنتــر 
وايضــًا جمعيــة رمانــة للتنميــة والتــي توفــر ورش عمــل 
تدريبيــة الكثــر مــن 20 امــراة فــي منطقــة المقطــم والقاهــرة 

الكبــرى. 

نتطلــع الــى  المضــي قدمــا في توســيع قاعدة المشــروعات 
المندرجــة فــي اطــار غاليــة مســلطين الضــوء علــى الــدور 

الحيــوي الــذي تقدمــه المــرأة للمجتمــع. 

منــذ ســنوات، دأب البنــك علــى تكريــس المــوارد لدعــم المــرأة وتســليط الضــوء علــى دورهــا 
ــز و  ــل هــذا الحــدث الضخــم يمي ــة« فــي مث ــام داخــل المجتمــع المصــري ، أن  إطــالق »غالي اله
يجعــل لتلــك المبــادرة دورا هامــا ، يجعلهــا  عالمــة مميــزة لمســتقبل مبــادرات المــرأة فــي القطــاع 

الخــاص ». مايــا مرســي، رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة

»نحــن مــا زلنــا ممتنيــن لبنــك اإلســكندرية لشــراكته مــع منتــدي المــراة االقتصــادي العالمــي2020 
فــي مصــر،  ولدعمــه الحرفيــات فــي مصــر بمبادرتــه »غاليــة«، التــي تمكــن مــن اإلثــراء االقتصــادي 
ــم.   ــة للعال والثقافــي ليــس فقــط لمصــر، ولكــن أيضــا لجلــب أفضــل الفنــون والحــرف المصري
لقــد ألهمنــا هــذا األمــر بإطــالق  »اقتصــاد هــي »، وهــو عبــارة عــن ســوق إلكترونيــة عالميــة لــرواد 
األعمــال مــن النســاء بمختلــف أنحــاء العالــم و بالتاكيــد مصــر«. هاربيــن أرورا، مؤسســة منتــدى 

المــراة االقتصــادي العالمــي

عضو مجلس اإلدارة المنتدب ببنك االسكندرية دانتي كامبيوني يحضر 
مجمع النساء اإلقتصادي. 

»غالية« أثناء تجمع النساء اإلقتصادي.

https://www.facebook.com/actegypt1/
https://www.facebook.com/Banati.Foundation/
https://sawirisfoundation.org/
https://www.facebook.com/Banati.Foundation/
https://doodlefactory.co/
http://tawasolegypt.org/
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االحتفال باليوم العالمي للمرأة

حــدث  هــو  للمــرأة  العالمــي  اليــوم 
ســنوي يقــام فــي الثامــن مــن مــارس 
وتعزيــز  المــراة  بانجــازات  لالحتفــال 
الحــوار حــول المســاواة بيــن الجنســين. 
للســيدات  القــوى  بالــدور  وايمانــًا 
اإلســكندرية  بنــك  فــي  العامــالت 
بنــك  قــرر  غاليــة  مبــادرة  اطــار  وفــي 
اليــوم  بهــذا  باالحتفــال  اإلســكندرية 

البنــك.  فــي  الســيدات  مــع 

االجتماعيــة  الشــركة  مــع  بالتعــاون 
توزيــع   تــم  قــد  فاكتــوري،  دودل 
غاليــة  اســم  تحمــل  هدايــا  صناديــق 
العامليــن  مــن  ســيدة   2,400 علــى 
علــى  صنــدوق  احتــوى  قــد  بالبنــك. 
او  كــروت  حاملــة  مالحظــات،  دفتــر 
   coasters ،ايشــارب، طقــم اسبرســو
مــن  مســتوحاة  المحتويــات  وجميــع 
ظــروف  فــي  األطفــال  رســومات 
معيشــية غيــر مالئمــة. وقــد تــم توجيه 
عائــدات الهدايــا لدعــم اكثــر مــن 10,000 
طفــل يعانــون مــن امــراض ذات صلــة 
خــالل  مــن  وذلــك  الكبــد  بامــراض 
شــراء أجهــزة لصالــح مركــز ياســين عبــد 

الكبــد.  المــراض  الخيــري  الغفــار 

تشجيع االبتكار لدى االطفال .

هداية »غالية« في يوم النساء. 

https://www.internationalwomensday.com/
https://international.doodlefactory.co/
https://healtheg.com/en/Item/1155/Dr-Yassin-Abdel-Ghaffar-Charity-Center-For-Liver-Diseases-and-Researches
https://healtheg.com/en/Item/1155/Dr-Yassin-Abdel-Ghaffar-Charity-Center-For-Liver-Diseases-and-Researches
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يتطلع بنك اإلسكندرية من خالل غالية الى تمكين مزيد من السيدات لتحقيق نجاحات اكبر. 

»أعتقــد أن مبــادرة غاليــة أخــذت هدايــا الشــركات إلــى عالــم جديــد بالكامــل مــن العطــاء مــن قبــل 
ــا  ــا، إيمان ــرا  إبداعي ــكل مــن يرغــب فــي إحــداث تأثي ــر ل ــا  إلــي مســتوي أكب الشــركات. لقــد وصلن
بــأن الخيــارات الصغيــرة قــادرة علــي احــداث تأثيــرا كبيــرا«. ياســمين خميــس، المؤســس والرئيــس 

التنفيــذي لمصنــع دودل فاكتــوري

المؤثرات المصريات تحتفلن بإطلق »غالية«.



9 39

ÌÈeÜ√÷]<Üí⁄<ÌËÖÁ„∂

اطالق » بجاويت« للحرف اليدوية
بالبحر األحمر

يفخــر بنــك اإلســكندرية باطــالق مشــروع »بجاويــت« لدعــم الســيدات الحرفيــات فــي منطقــة البحــر األحمــر وتمكينهــن مــن 
تعظيــم دورهــن فــي الحفــاظ علــى تــراث المجتمعــات المصريــة وذلــك ألهميــة الحرفييــن واعتبارهــم مــن مؤرخــي التاريــخ 

مــن خــالل القطــع الفنيــة التــي يصنعوهــا.

دانتي كامبيوني عضو مجلس اإلدارة المنتدب ببنك االسكندرية، السيدة نيفين قباج وزيرة التضامن اإلجتماعي و اريك أشسلين مدير منظمة العمل الدولية. 

بنك االسكندرية ومنظمة العمل الدولية إحتفااًل بإطالق »بجاويت«. 
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»إن المشــروع عــزز المهــارات اإلبداعيــة للمــرأة ودعــم العالمــة التجاريــة وكذلــك تســويق المنتجــات 
ــة.  ــع للحــرف اليدوي ــر منفــذي بي ــز وتطوي ــات البحــر األحمــر« مــن خــالل تجهي تحــت اســم »يدوي
ــي   ــداع مــن مصــر«، عل ــادرة إب ــا مــع بنــك اإلســكندرية »مب ولضمــان اســتدامة المشــروع، اتفقن
تولــي زمــام المبــادرة ، بمــا فــي ذلــك المنفذيــن ، ومواصلــة دعــم النســاء الحرفيــات ، ورفــع 
مهاراتهــن التقنيــة، وإدخــال منتجــات جديــدة وتعزيــز إمكانــات التســويق«.«. أوضــح إريــك أوشــالن 

مديــر مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بالقاهــرة ومديــر فريــق العمــل الالئــق لشــمال إفريقيــا

»أشــيد المجهــودات الكبيــرة التــي قامــت بهــا منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( إلحياء الحــرف اليدوية 
بنطــاق محافظــة البحــر األحمــر، وباختيــار بنــك اإلســكندرية لإلشــراف علــى المرحلــة الجديــدة مــن 
المبــادرة، بنــاًء علــى نجــاح مبادرتــه الرائــدة »إبــداع مــن مصــر« وصــوال الــي نجاحــه بإطــالق مبــادرة 
»غاليــة« التــي تعــد مبــادرة رائــدة فــي مجــال تمكيــن المــرأة علــى كافــة األصعــدة. كمــا أضافــت 
أن مشــروع »بجاويــت« )يدويــات البحــر األحمــر ســابقًا( يعــد مــن المشــروعات المحوريــة فــي دعــم 
ــه.«. الســيدة  ــا ل ــن بدعمن ــك نحــن فخوري ــر األحمــر، ولذل ــة بمحافظــة البح قطــاع الحــرف اليدوي

نيفيــن القبــاج، وزيــرة التضامــن االجتماعــي. 

ان مشــروع »بجاويــت« هــو أول مشــروع ينــدرج تحــت مبــادرة »غاليــة« التــي اطلقهــا بنــك اإلســكندرية دعمــًا لســيدات مصــر 
بغــرض تمكينهــم فــي كافــة المجــاالت واألصعــدة كمــا يتماشــى المشــروع مــع مبــادرة ابــداع مــن مصــر حيــث يســتهدف 
المشــروع دعــم الحرفيــات فــي عــدد مــن مــدن محافظــة البحــر األحمــر: الغردقــة، القصيــر، ســفاجا وشــالتين. االهــم مــن 
ذلــك، ان مؤسســة ذات هــي التــي تشــرف علــى تنفيــذ المشــروع حيــث تعتيــر احــدى النمــاذج النســوية لمشــاريع الريــادة 

االجتماعيــة بقيــادة بيــري أبــو زيــد الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة. 
وجديــر بالذكــر ان بجاويــت هــو امتــداد لمشــروع يدويــات البحــر األحمــر تحــت رعايــة منظمــة العمــل الدوليــة والتــي قــام بنــك 
ــاج،  ــن القب ــرة التضامــن االجتماعــي الســيدة نيفي ــوم 17 مــارس بحضــور وزي ــع مذكــرة تفاهــم معهــا ي اإلســكندرية بتوقي
الرئــس التنفيــذي لبنــك اإلســكندرية الســيد دانتــي كامبيونــي والســيد أريــك اوشــلين مديــر الفريــق الفنــي للعمــل الالئــق 

لــدول شــمال افريقيــا بمكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بالقاهــرة. 

تمكين الشابات والنساء من كافة االعمار المشاركات في الفنون. 

https://www.facebook.com/That.institution/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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“إبداع من مصر” تتجه الى الرقمنة
استجابة لكوفيد-19

ــرة مــع هبــوط فــي المبيعــات بنســبة 70 % كنتيجــة مباشــرة لتصاعــد  ــة كبي ــون خســائر اقتصادي ــون المصري ــد الحرفي تكب
تدابيــر الســالمة  امــام كوفيــد-19. ومــع إغــالق البــازارات واألســواق بشــكل متصاعــد، مــن المتوقــع أن يواجــه الحرفيــون 
مزيــًدا مــن االنخفــاض فــي دخلهــم األساســي. وفــي محاولــة لتوفيــر إطــار شــامل لدعــم للحرفييــن المصرييــن ومواءمــة 
لجهــود بنــك اإلســكندرية للترويــج للرقمنــة ، طــور مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة برنامــج المســاعدة 
وبنــاء القــدرات فــي إطــار مبادرتــه الرائــدة “إبــداع مــن مصــر”، بعنــوان “إبــداع مــن  مصــر تتجــه الــى الرقمنــة ”، والتــي تهــدف 

إلــى تزويــد شــبكة الحرفييــن  بفــرص مبيعــات مباشــرة الكترونيــًا .

ــا مصــر  ــى جومي ــداع مــن مصــر” عل ــي حصــري لـــ “إب ــر إلكترون إطــالق أول متج
بالتعــاون مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة

ــة المصــري  ــه فــي دعمــه لمجتمــع الحــرف اليدوي ــى ثبات “يواصــل بنــك اإلســكندرية الحفــاظ عل
الهــام تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ، واالســتجابة الســريعة للتحديــات التــي تحدث بمــرور الوقت. 
يتيــح هــذا التعــاون الرائــد ، مــع شــركاء مؤهليــن ، الترويــج للمنتجــات المصنوعــة يدوًيــا فــي متجــر 
مخصــص حصــري عبــر اإلنترنــت ، يعــرض اإلبــداع المعتــرف بــه للفنانيــن المصرييــن. فــي جوميــا، 
ــا بــأن القيمــة الحقيقيــة تأتــي مــن خــالل مبــادرات  ــا وإيمانن ــا يشــاركنا أفكارن ــا شــريًكا مثالًي وجدن
التســويق والمبيعــات الملموســة. نحــن نؤمــن بشــدة أنــه مــن خــالل هــذه المبــادرة يمكننــا تســريع 
عمليــة اســتعادة إنتــاج الحــرف اليدويــة وإعطــاء الفرصــة لكثيــر مــن المشــترين لتقديــر وشــراء 
ــي  ــة الت ــد المحلي ــن التقالي ــر ع ــن ، والتعبي ــوا فخوري ــان ليكون ــة بأم ــة الحقيقي ــات المصري المنتج

تعــود إلــى قــرن مــن الزمــان”. دانتــي كامبيونــي، الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب

مع اســتمرار انخفاض فرص البيع المباشــر على الصعيد الوطني ، أبرم بنك اإلســكندرية شــراكة مع شــريكه االســتراتيجي 
طويــل األجــل، مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة ومنصــة التجــارة اإللكترونيــة الرائــدة جوميــا مصــر لتقديــم تجربــة 
تســوق حصريــة عبــر اإلنترنــت “إبــداع مــن  مصــر”. وســيخدم المتجــر أكثــر مــن 4000 شــريك وحرفــي مــن “إبــداع  مــن مصــر” 
و80% مــن النســاء مــن خــالل عــرض منتجاتهــن علــى منصــة أوســع مــن أجــل تحفيــز االقتصــاد اإلبداعــي فــي مصــر. عــالوة 
علــى ذلــك ، وبالتوافــق مــع جهــود بنــك اإلســكندرية لتعزيــز الشــمولية عبــر مبادراتهــا، ســيعرض المتجــر أعمــال الحرفييــن 
مــن ذوي االعاقــة وإنشــاء منصــة لتكافــؤ الفــرص فــي صناعــة الحــرف اليدويــة فــي مصــر. اللتقــاط جوهــر الحــرف اليدويــة 
فــي مصــر ، تــم تصميــم جميــع عبــوات المنتجــات مــن قبــل فنانــة محليــة هــي وفــاء ســعيد لتزويــد أكبــر عــدد مــن الفنانيــن 
ــا للتمكــن مــن  الحصــول  بالدعــم. قــدم بنــك اإلســكندرية للشــركاء المنفذيــن فيــر تريــد مصــر و يدويــة اســتثماًرا  مبدئًي
علــى منتجــات مــن أكثــر مــن 3681 حرفًيــا، ممــا مّكــن مــن بــدء دورة اإلنتــاج. ســيتم اســتخدام اإليــرادات مــن المبيعــات عبــر 
اإلنترنــت مــن قبــل شــركائنا المنفذيــن لشــراء المزيــد مــن المنتجــات، بهــدف التبــرع باإليــرادات المتبقيــة مــن أجــل تقديــم 

تدريــب علــى متطلبــات التجــارة الرقميــة للحرفييــن.

“إنهــا أصعــب األوقــات للحرفييــن المصرييــن وخاصــة المهمشــين. ومــع ذلــك ، فهــذه هــي 
األوقــات التــي يمكــن للمســتهلكين فيهــا إحــداث فــرق كبيــر مــع الشــراء المســؤول الواعــي. 
مــن خــالل هــذه المبــادرة وإتاحــة الحــرف اليدويــة فــي جوميــا ، تتوفــر للجميــع فرصــة مســاعدة 
الحرفييــن بشــكل مســتدام مــن خــالل مشــترياتهم أثنــاء شــراء منتــج فريــد”. منى الســيد، الشــريك 

المنفــذ، فيــر تريــد ايجيبــت

https://www.jumia.com.eg/
https://sawirisfoundation.org/
https://www.behance.net/waffa_?fbclid=IwAR25w6VfCnpcnHnt-s842j_x7l0qTeCdQGIV3kBZ8EiPBvpRY_9bWMQ3sUo
https://www.facebook.com/yadaweya/
https://www.facebook.com/fairtradeegypt/
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مؤسســة  تلتــزم  هــذه،  األزمــات  أوقــات  خــالل 
علــى  الوبــاء  آثــار  بتخفيــف  بقــوة  ســاويرس 
نحــن  مصــر.  فــي  تهميًشــا  األكثــر  المجتمعــات 
لدعــم  أخــرى  خطــوة  باتخــاذ  للغايــة  فخــورون 
ســيما  وال  للخطــر،  عرضــة  األكثــر  األشــخاص 

يأتــي دعــم جوميــا لمبــادرة “ابــداع مــن مصــر” يتماشــى مــع اعتقــاد جوميــا بــأن محــركات النمــو 
الحقيقيــة لالقتصاديــات هــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. لذلــك، 
تعمــل جوميــا علــى تشــجيع الحــرف اليدويــة والمنتجــات المحليــة لمحاولــة الترويــج لهــذه 
المنتجــات عبــر منصتنــا، حيــث نعمــل علــى توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن هــذه المنتجــات 
ــا الفريــدة علــى توصيــل  وفتــح أســواق جديــدة مــن خــالل منصــات التجــارة اإللكترونيــة. قدرتن
المنتجــات إلــى العميــل فــي أي وقــت وفــي أي مــكان، مــع تقديــم المنــح والفوائــد لتشــجيع 

تسوق كنوز مصرية من قسم
“إبداع من مصر” في جوميا

ندعمــه  كنــا  والــذي  المصرييــن،  الحرفييــن  مــن  الموهــوب  المجتمــع 
بالفعــل مــن خــالل برامجنــا وشــراكاتنا قبــل األزمة بوقت طويــل. بالتعاون 
ــد فــي قطــاع الحــرف  مــع شــريكنا االســتراتيجي بنــك االســكندرية، الرائ
ــى عــرض  ــة، نهــدف إل ــا الجماعي ــا، التــي تشــاركنا رؤيتن ــة، و جومي اليدوي
مهــارات الحرفييــن مــن 22 محافظــة مصريــة مــن خــالل نهــج مبتكــر. 
اعتمــاًدا علــى منصــة جوميــا الراســخة عبــر اإلنترنــت، ســنطلق قســًما 
ــؤدي  ــدة، ممــا ي ــن والعــروض الفري ــا لمنتجــات الحرفيي مخصًصــا حصرًي
إلــى تمكينهــم االقتصــادي. نــورا ســليم، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة 

ســاويرس

عمليــات الشــراء اإللكترونيــة للعمــالء. هــذا التعــاون مــع بنــك اإلســكندرية ومؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة 
)SFSD( هــو األول مــن بيــن العديــد مــن المنصــات المحوريــة التــي نهــدف إلــى الشــراكة معهــا فــي األشــهر القادمــة”. 

هشــام صفــوت، الرئيــس التنفيــذي لشــركة جوميــا مصــر

القسم الخاص بابداع من مصر على موقع جوميا.
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خريطة تأثير “ابداع من مصر”.

 عددالمحـــــافظة
 عددالمحـــــافظةالمستفيدين

المستفيدين

25المنيـــــــــــا1013اإلسـكندريـة1
42المنوفــــية26514أســــــــــــوان2
120الوادي الجديد6115أســــــــــيوط3
555شمــــــــال ســـــــيناء7516البحيــــــرة4
37القليــــوبية517بني ســــــــويف5
165قـــــــــنا86018القــــــاهرة6
250البحـــــــر األحمـــــــر1019دمــــــــــــياط7
5الشرقـــــــية18520الفيـــــــــــــوم8
338ســــــــوهاج33021الجـــــــــــــيــزة9
77جنــــــوب ســـــــيناء9322كفــــــــــر الشيـــــخ10
3700إجمــــــــــالي عدد المستفيدين120األقـــــــــــــصر11 72مــــــــــــــطروح12
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عدســـة : أحمد هايمان

“إبــداع مــن مصــر” تســتفيد مــن صفحتهــا علــى الفيســبوك 
كمنصــة لدعــم االقتصــاد اإلبداعــي

تضــم صفحــة بنــك اإلســكندرية علــى الفيــس بــوك حوالــى 3.6  مليــون متابــع وتبقــى واحــدة مــن أقــوى أدوات التواصــل 
للبنــك .و لتزويــد الحرفييــن المحلييــن بمنصــة أوســع نطاقــًا، أطلــق بنــك اإلســكندرية حملــة أســبوعية علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي “ إبــداع مــن مصــر “ علــى صفحــة الفيســبوك الرســمية للبنــك فــي أبريــل. تســلط الحملــة األســبوعية 
الضــوء علــى مختلــف الفنــون والحرفييــن ، وتوفــر روابــط مباشــرة لصفحاتهــم مــن أجــل فــرص المبيعــات المباشــرة عبــر 
اإلنترنــت ولتعزيــز التــراث الثقافــي المتنــوع فــي مصــر. حتــى اآلن، اســتضافت صفحــة بنــك اإلســكندرية علــى الفيســبوك 

12 فناًنــا وستســتمر فــي اســتخدام منصتهــا لدعــم المزيــد مــن الشــركات المحليــة خــالل هــذا الوقــت.

ــة  ــادرة مثمــرة تجلــب األمــل والدعــم للمواهــب الــمحليــــ ــتى اآلن مبـــــ ــذه حــــ ــانت هــــ “لقــد كــ
ــى الفيســبوك  ــا عل ــى صفحتن ــا. وعــرض عملهــم عل ــي نمــر به ــة الت ــات العصيب ــط األوق وســــ
يوضــح كيفيــة دمــج االســتدامة فــي قيــم أعمالنــا وليــس فقــط مــن خــالل مبــادرات المســؤولية 

ــاء البشــري ، مســؤولة تســويق أول ــا”. علي ــة لدين االجتماعي

“إن مــا يقدمــه بنــك اإلســكندرية مــن خــالل مبادرتــه الرائــدة، إبــداع مــن مصــر، ســواء مــن خــالل 
المعــارض والدعــم وبنــاء القــدرات وفــرص التســويق، ليــس مجــرد تســويق أو دعــم، بــل هــو 
تمكيــن حقيقــي للحرفييــن والمصنوعــات المصريــة الســتمرار عملهــم، مثــل مفتــاح القتصادنــا 

اإلبداعــي فــي مصــر”. أســامة غزالــي، صاحــب شــركة يدويــة

فنان مصري اثناء العمل.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCwtfn7trpAhUTShUIHeonB-AQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FALEXBANKOFFICIAL%2F&usg=AOvVaw05CbZF3EOzUghVqnzfnJIT
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 FORSA BAZAAR 
GOES DIGITAL!

بــــــازار فـــرصـــة على 
اإلنتـرنــــــت!

Kaftan (All sizes available)

Kaftan (All sizes available)

Kaftan (All sizes available) and Clutch

Kaftan (All sizes available)

Code : A1 1200 LE 

Code : A4

Code : A2 for Kaftan
Code : A3 for clutch

Code : A5

كافتان )متاح كل المقاسات(

كافتان )متاح كل المقاسات(

كافتان )متاح كل المقاسات( و شنطة

كافتان )متاح كل المقاسات(

1800 LE 
650 LE 

1300 LE 1300 LE 

Fool Cart Katayef Cart

Nuts Bowl Décor set

Termes Cart Pillow Case

Code : B1 Code : B2 

Code : B3 Code : B4 

Code : B5 Code : B6 

عربية فول عربية قطايف

طبق مكسرات طقم زينة فيبر

عربية ترمس كيس مخدة

150 LE 150 LE

25 LE 30 LE

200 LE 25 LE

بـــازار فـــــرصة على االنـتـرنـت
فرصــة عبــارة عــن بــازار شــهري للموظفيــن يقــام فــي فــرع 
قصــر النيــل لدعــم الشــركات المحليــة وترويــج الحرفييــن 
المصرييــن بيــن الموظفيــن. ومــع ذلــك، واســتجابة لتزايــد 
انتشــار كوفيــد-19 وإجــراءات بنــك اإلســكندرية الصارمــة 

للســالمة لتســوية المنحنى، أطلق مكتب المســؤولية 
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة نســخة رقميــة 

الحــدث الشــهري فــي رمضــان.  مــن  هــذا 
وقــد اشــتملت هــذه النســخة علــى ســتة 
ونقــوش  مصــر  تواصــل  مــن  عارضيــن 
شــوقي  ونينــا  امبابــي  وكنــوز  مصريــة 
وفاطمــة العالــي ومخبــوزات بيتــي والذيــن 
تمكنــوا مــن عــرض مجموعــة متنوعــة مــن 

المنتجــات بمــا فــي ذلــك الفوانيــس واألزيــاء 
لهــذه  الترويــج  تــم  والفخــار.  والمخبــوزات 

النســخة مــن البــازار لموظفــي بنــك اإلســكندرية    
عبــر كتالــوج يحتــوي علــى جميــع المنتجــات المعروضــة 
ــع ، ممــا يوفــر للمشــترين المهتميــن فرصــة إلكمــال  للبي

احتياجاتهــم مــن التســوق فــي رمضــان بأمــان.

النسخة االلكترونية االولى من فرصة بازار.

http://www.facebook.com/Noqoushmasria/?__tn__=K-R&eid=ARBNWugMSnjI3WYAaKQOa1pTXahpQAE0CGy8Fte5HG4npF83BhiMmZMGWQpLhuKqLMLmBlzGZ_VpZ8rH&fref=mentions
http://www.facebook.com/Tawasol-Egypt-868449386597895/?ref=br_rs
http://www.facebook.com/ninashawkidesigns
http://www.facebook.com/كنوز-امبابي-101388711530557/?__tn__=K-R&eid=ARCkIPG65w4ysXmd-vGQDh03joom6XKGoSuZQIhwElKNUShb6Z3KQr_7Whi8AXXDyQTEOzVgO7IEqeQV&fref=mentions
http://www.facebook.com/Noqoushmasria/?__tn__=K-R&eid=ARBNWugMSnjI3WYAaKQOa1pTXahpQAE0CGy8Fte5HG4npF83BhiMmZMGWQpLhuKqLMLmBlzGZ_VpZ8rH&fref=mentions
http://www.facebook.com/beitybakes/posts/742745119246703/
http://www.facebook.com/Fatma-Al-Ali-565020793648343
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كتالوج “إبداع من مصر”:
متجر الشباك الواحد

ســاهمت القيــود المفروضــة علــى الحركــة خــالل نتيجــة كوفيــد-19 فــي زيــادة التســوق عبــر اإلنترنــت فــي مصــر. مــن أجــل 
كســب الزخــم، يعمــل بنــك اإلســكندرية  علــى انشــاء كتالــوج إلكترونــي لفنانــي “إبــداع مــن مصــر” وقصصهــم. يهــدف 

الكتالــوج إلــى ربــط الحرفييــن بالفــن الخــاص بهــم، وإقامــة صلــة بيــن منتجاتهــم وماضيهــم.

ســيكون كتالــوج إبــداع مــن مصــر علــى اإلنترنــت بمثابــة محطــة واحــدة الستكشــاف أعمــال 100 حرفــي، مــع خطــط للنمــو 
الظهــار تنــوع االقتصــاد اإلبداعــي فــي مصــر بشــكل أفضــل. يوفــر هــذا الكتالــوج االلكترونــي مجموعــة متنوعــة مــن 

ــاء. ــة واألزي ــا الشــركات، األدوات المكتبي ــة، هداي المنتجــات التــي تشــمل االساســيات المنزلي

سيكون الكتالوج متاًحا على منصاتنا اإللكترونية خالل األشهر القادمة.

ولضمــان تمتــع المشــاهد بتجربــة تســوق فريــدة، يتــم توفيــر جميــع معلومــات التواصــل الخاصــة بالعارضيــن. يلتــزم 
بنــك اإلســكندرية بدعــم أصحــاب المصلحــة المعنييــن خــالل فتــرة كوفيــد-19، وضمــان اتخــاذ تدابيــر جديــدة لتعزيــز النمــو 
المســتدام فــي المجتمعــات التــي يعمــل فيهــا. وقــد خصــص مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة 
ســنوات مــن عملــه لتمكيــن شــبكة الحرفييــن فــي مصــر. خــالل هــذه األوقــات مــن عــدم اليقيــن، فــإن الســمة الوحيــدة 
التــي ال تتغيــر فــي اســتراتيجية التنميــة لـــ بنــك اإلســكندرية هــي التزامنــا بدعــم الفنــون. مــع اســتمرار البنــك فــي االتجــاه 

نحــو التحــول الرقمــي، فإننــا نعمــل أيًضــا علــى تعزيــز إطــار الدعــم الخــاص بنــا ليعكــس احتياجــات مجتمعنــا.

 ينــدرج منطــق الشــمول المالــي فــي اســتراتيجيتنا العامــة لتنميــة األعمــال، فلدينــا تصــور واضــح للفجــوة الحاليــة فــي 
مصــر مقارنــة باألســواق األخــرى األكثــر نمــوا حيــث توجــد مجموعتنــا. علــى هــذا النحــو، وســد فجــوة الشــمول المالــي ، 
ــرة والمتوســطة  ــة )المؤسســات الصغي ــر المصرفي فيعمــل بنــك اإلســكندرية علــى تقديــم خدمــة أفضــل للقطاعــات غي
والصغيــرة بشــكل خــاص( بمــا فــي ذلــك االفــراد الذيــن ال يتعاملــون مــع البنــوك. وقــد اخذنــا ذلــك فــي االعتبــار فــي خطــة 

أعمالنــا ألربــع ســنوات )2018-2021( التــي تــم إنشــاؤها وفًقــا لتوجيهــات مجموعتنــا.

تمثل النساء نسبة كبيرة من المشتغالت بقطاع الحرف اليدوية. 

عدســـة : أحمد هايمان
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تكلفة األسرة الواحدة في الشهر = ١٦٠ جنيه
One family per month = 160 EGP

إلــى  كوفيــد-19  جائحــة   ظهــور  أدى 
ــي كان  ــات الت سلســلة مــن االضطراب
لهــا عواقــب وخيمــة علــى االقتصــاد. 
إن التحــدي األكثــر إلحاًحــا الــذي يواجهــه 
الخطــر  هــو  المصرييــن  مــن  العديــد 
الوظيفــي ، والــذي ســاهم جنًبــا إلــى 
جنــب مــع االنتشــار الواســع للفيــروس 

فــي تراجــع رفاهيــة المجتمــع.

بنــك  قبــل   2020 مــارس  فــي 
نســتله  شــركة  تحــدي  االســكندرية 
مصــر للمســاهمة فــي مبــادرة بنــك 
دعــم  اجــل  مــن  المصــري،  الطعــام 
التبــرع  عــن طريــق  اليوميــة  العمالــة 
عائلــة.   10000 الــى  طعــام  بصناديــق 
بأنهــا  البنــك  مســاهمة  وقــدرت 
فــرد   40000 بدعــم  حوالــى   تكفلــت 
المقابــل،  وفــي  واحــد.  شــهر  فــى 
تحــدى بنــك اإلســكندرية   شــركة كيري 
مصــر ومؤسســة ســاويرس للتنميــة 
التحــدي  االجتماعيــة للمشــاركة فــي 
، ممــا ســاهم فــي إطعــام 1000 و 60 

التوالــي. علــى  أســرة  ألــف 

“الواقــع ان بنــك اإلســكندرية ليــس غريبــا علــى مثــل تلــك المبــادرات ، حيــث أنــه عبــر الســنين  
دعــم   باســتمرار األشــخاص األقــل حظــًا مــن خــالل مبــادرات متعــددة ، بتشــجيع مــن الرئيــس 
التنفيــذي وفريــق اإلدارة العليــا ، وانطالًقــا مــن االعتقــاد بأنــه واجــب علينــا تقديــم الدعــم آلليات 

التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي مــن أجــل تحقيــق ظــروف معيشــية أفضــل”. 
شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمؤسسات التجارية الصغيرة 

بنك اإلسكندرية ينضم إلى
“تحدي الخير”

صورة من تقرير التقدم اليومي السهامات الموظفين في تحدي الخير.

http://www.banatifoundation.org
https://www.facebook.com/KiriEgypt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWx8OPw6npAhU74eAKHZzVCPoQFjAAegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nestle.com.eg%2Fen&usg=AOvVaw3s6CVF3eRcmQa93bpWPLsB
http://sawirisfoundation.org/
https://www.facebook.com/KiriEgypt
http://sawirisfoundation.org/
https://www.facebook.com/KiriEgypt
http://sawirisfoundation.org/


17 39

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي احدثــه تحــدي الخيــر علــى مســتوى 
الشــركات، قــدم مكتــب المســؤولية االجتماعيــة  والتنميــة 
المســتدامة وإدارة المــوارد البشــرية الفرصــة للموظفيــن 
للمشــاركة فــي “تحــدي الخيــر” فــي أبريــل 2020. الحملــة، 
التــي يتــم تنفيذهــا مــن خــالل اإلعالنــات اليوميــة، تمكــن 
جميــع الموظفيــن مــن التبــرع بأمــان باســتخدام  تطبيــق 
بنــك  مــن  االلكترونيــة  البنكيــة  والخدمــات  محفظتــي 

التحــدي  بهــذا  جــًدا  فخــورة  أنــا 
)تحــدي الخيــر( ، ولــدي ثقــة فــي 
مــدى االختــالف الــذي ســيحدث 
المجتمــع.  علــى  تأثيــره  ومــدى 

نــوران طــارق فــرع شــيراتون

“حســيت بالفخــر اوي بدعــم بنــك اإلســكندرية لـــ 10االف اســرة لمــدة شــهر كامــل، وانــا متأكــدة ان 
كل واحــد فينــا قــد المســئولية انــه يدعــم 10 االف اســرة تانيــة

ــرع  ــه، اتب ــال مســتني اي ــر... يال ــل التحــدي، وقــادر يبقــى مســئول عــن دعــم أســر أكت ــن هايقب مي
وانــت فــي مكانــك عــن طريــق واحــد مــن الطــرق المذكــورة” نيفــان كمــال، مســؤول تطويــر 

األعمــال فــي بنــك اإلســكندرية

انــا فخــور جــدا انــي بنتمــي لبنــك اإلســكندرية اللــي علــي طــول بيدعــم الخيــر و فرحــت جــدا لمــا 
لقيــت البنــك بيدعــم 10000 أســرة لمــدة شــهر...

انــا قبلــت تحــدي الخيــر الخــاص بالموظفيــن وبطلــب مــن كل زمايلــي انهــم يتبرعــوا محمــد 
مصطفــى، مراجــع خدمــة عمــالء فـــــــــــرع القـــاهــــــــرة

تحدي الخير: نسخة العاملين ببنك اإلسكندرية

اإلســكندرية. وحتــى اآلن، دعمــت حملــة الموظفيــن 6364 عائلــة، مــن ضمنهــم 4000 صنــدوق طعــام تــم تخصيصهــا 
ــر الرســمية فــي مصــر. ــات غي ــي المجتمع ــات ف ــن الفتي ــي لتمكي ــم مؤسســة  بنات مباشــرة لدع

ال يــزال مجتمــع بنــك اإلســكندرية ملتزًمــا بتخفيــف التحديــات التــي نتجــت بشــكل مباشــر عــن هــذا الوبــاء العالمــي. نتطلــع 
فــي األشــهر القادمــة إلــى توســيع نطــاق دعمنــا إلــى مجتمــع أوســع وتمكيــن تقــدم المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا. إذا 
كنــت ترغــب فــي المســاهمة بنفســك، يمكنــك القيــام بذلــك بأمــان مــن مكانــك عبــر الموقــع االلكترونــي لبنــك الطعــام 

المصــري

الهدف من تحدي الخير هو القاء الضوء ودعم اسر العمالة المصرية.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBntnz6trpAhXWWhUIHcOJB2wQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.egyptianfoodbank.com%2Fen&usg=AOvVaw16xX0WyVNwe_h8uZbFy4Z9
https://www.alexbank.com/en/retail/digital-services/ma7fazty-mobile-application.html
https://www.alexbank.com/en/retail/digital-services/ma7fazty-mobile-application.html
http://www.banatifoundation.org
https://www.egyptianfoodbank.com/en
https://www.egyptianfoodbank.com/en
https://www.egyptianfoodbank.com/en
http://www.banatifoundation.org
http://sawirisfoundation.org/
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  /italianhospitalcairo : المصدر

ــاء كوفيــد-19، يعمــل بنــك  مــع تقــدم المجتمــع العالمــي فــي تحويــل جهــوده نحــو معالجــة االنعكاســات المتشــعبة لوب
اإلســكندرية بنشــاط علــى دعــم المؤسســات المقدمــة للرعايــة الصحيــة. مــع تزايــد عــدد حــاالت كوفيــد-19 بشــكل مطــرد 
فــي جميــع أنحــاء البــالد ، فــإن البنيــة التحتيــة الطبيــة فــي مصــر، مثــل بقيــة العالــم فــي حاجــة الــى دعــم فــوري تخفيفــًا 

للعــبء المتزايــد عليهــا.

فــي مــارس 2020، لتلبيــة االحتياجــات الطبيــة للمصرييــن، تعــاون مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مــع 
مستشــفى امبرتــو 1اإليطالــي لتزويدهــا بســتة أجهــزة تنفــس صناعــي لوحــدة العنايــة المركــزة. منــذ تأسيســه عــام 1903، 
يوفــر مستشــفى امبرتــو 1I اإليطالــي العــالج الطبــي علــى مســتوى عالمــي لــكل مــن المصرييــن واألجانــب المقيميــن فــي 
مصــر. عــالوة علــى ذلــك، يمثــل تاريــخ المستشــفى كمؤسســة تــم بناؤهــا مــن قبــل المهاجريــن اإليطالييــن عالقــات مصــر 

القويــة مــع إيطاليــا وجهودهــم المشــتركة لتعزيــز الوصــول الــى خدمــات الرعايــة الصحيــة االمنــة.

مــن المقــرر أن يخــدم تبــرع بنــك اإلســكندرية 200 فــرد شــهرًيا. عــالوة علــى ذلــك، يهــدف التبــرع إلــى تخفيــف الضغــط عــن 
المستشــفيات الوطنيــة مــن خــالل توفيــر اإلغاثــة للمصرييــن الذيــن يســعون للحصــول علــى الدعــم الصحــي خاصــة خــالل 
الوقــت الــذي تكــون فيــه المــوارد الطبيــة شــحيحة، بهــدف العمــل علــى احتــواء المــرض علــى المســتوى الوطنــي. مــن أجــل 
تلبيــة احتياجــات األزمــة الصحيــة الحرجــة بشــكل متزايــد، يمكــن اســتكمال المشــروع بمرحلــة إضافيــة ســيتم تصميمهــا 

لتجهيــز غــرف الطــوارئ متعــددة الوظائــف، إلــى جانــب توفيــر إدارة األزمــات والتدريــب الفنــي لجميــع الطاقــم الطبــي.

ال تــزال صحــة ورفاهيــة جميــع أفــراد مجتمعنــا أمــًرا محورًيــا الســتراتيجية مكتــب المســؤولية االجتماعيــة و التنميــة 
المســتدامة، ال ســيما خــالل هــذه األوقــات غيــر المســتقرة. يــود بنــك اإلســكندرية أن ينتهــز هــذه الفرصــة لشــكر جميــع 
االطبــاء الذيــن يدعمــون المتضرريــن مــن هــذا الوبــاء، حيــث نواصــل توســيع دعمنــا لمقدمــي الرعايــة الصحيــة خــالل 
األشــهر القادمــة. إذا كنــت ترغــب فــي دعــم المؤسســات الصحيــة واالطقــم الطبيــة، يمكنــك التبــرع لصنــدوق تحيــا مصــر 

أو بنــك الشــفاء المصــري أو مستشــفى أهــل مصــر.

تخفيف الضغط على المستشفيات الوطنية:
تجهيز وحدة العناية المركزة بالمستشفى اإليطالي “أمبرتو 1”

مدخل المستشفى االيطالي امبرتو 1.

https://www.facebook.com/italianhospitalcairo/about/
https://www.facebook.com/italianhospitalcairo/about/
https://www.facebook.com/italianhospitalcairo/about/
https://ahl-masr.ngo/en/donate/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=May20RamadanEGSEM&gclid=EAIaIQobChMI9OjexuGw6QIVFJ3VCh0t-A3aEAAYASAAEgL80fD_BwE
https://tahyamisrfund.org/participate/bankintegration/
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"ال تقترب من أي شخص 
يعطس أو يسعل. تأكد من 

وجود مسافة بينك وبين 
االخرين. تجنب لمس االخرين 

وتحيتهم باستخدام المصافحة. 
ينتقل فيروس كوفيد ١٩  من 

خالل لمس ناقالت الفيروس. 
إذا كنت تسعل أو تعطس، قم 

بتغطية وجهك باستخدام 
المرفق أو المناديل الورقية، ثم 
ارم المناديل الورقية ثم اغسل 

يديك بسرعة. احم نفسك، احم 
اآلخرين. إذا شعرت بأي أعراض، 

يرجى االتصال بوزارة الصحة 
على الخط الساخن ١٠٥ و ١٥٣٣٥"

مسؤوليتنا نحو المجتمع
رفع الوعي عن طريق التواصل

ــى المســتفيدين مــن خــالل  ــى الوصــول إل ــك اإلســكندرية مشــروًعا يهــدف إل ــدأ بن ــر مصــر وفودافــون، ب ــب كي ــى جان إل
تصعيــد اســتجابتنا بشــكل اســتباقي ودعمهــم بطريقــة عمليــة ومفيــدة. نظــًرا لمخاطــر الصحــة والرفاهيــة التــي يســببها  

ــر مصــر وفودافــون.  ــة بالشــراكة مــع كي ــة لمشــروع مجموعــات االدخــار الرقمي ــد-19، توقفــت األنشــطة الميداني كوفي

ومــع ذلــك، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، خــالل هــذه األشــهر الصعبــة ، يبقــى التواصــل مــع المســتفيدين أمــًرا بالــغ 
األهميــة. لتزويدهــم بالدعــم المناســب، أنشــأنا رســائل متنوعــة، تغطــي مواضيــع متنوعــة بمــا فــي ذلــك النظافــة، التباعــد 
االجتماعــي والنصائــح الصحيــة التــي تعــزز المناعــة. ال يتــم توجيــه الرســائل فقــط إلــى مجموعــات النســاء فــي مشــروع 
مجموعــة االدخــار الرقمــي الخــاص بنــا ، ولكنهــا تصــل أيًضــا إلــى مــا يقــرب مــن 2000 مســتفيد تابعيــن لشــركائنا مؤسســة 
بناتــي ، خيــر وبركــة ، وســائل االتصــال المناســبة للتنميــة )ACT(، كمــا رفــع الوعــي بشــكل غيــر مباشــر ل 86,000 فــرد فــي  

مختلــف المشــاريع التــي يديرهــا مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

ــه  ــى مجتمع ــة للوصــول إل ــه الرقمي ــك اإلســكندرية فــي اســتخدام منصات ــة ، سيســتمر بن ــات الصعب خــالل هــذه األوق
المتنــوع وتقديــم الدعــم لــه. مــع اســتمرار الفيــروس فــي التطــور ، ســوف يقــوم  بنــك اإلســكندرية  بتطويــر خدماتــه عبــر 

اإلنترنــت لضمــان عــدم تعــرض ســالمة أصحــاب المصلحــة للخطــر.

االدخــار  مجموعــات  مشــروع  أن 
الشــمول   مشــروع  هــو  الرقميــة 
المالــي الــذي يعتــرف بمــدى افتقــار 
الريفيــة  المجتمعــات  فــي  النســاء 
المهمشــة إلــى الوصــول إلــى مصــادر  
أو  أســرهن  لدعــم  للمــال  إضافيــة 
الصغيــرة، ممــا  لتنميــة مشــاريعهن 
ورفاهيــة  رفاهيتهــن  علــى  يؤثــر 

أســرهن.

الهــدف النهائــي لمشــروع مجموعــات 
النســاء  دمــج  هــو  الرقميــة  االدخــار 
حســابات  التملكــن  االلواتــى  
الفقيــرة  المجتمعــات  فــي  بنكيــة   
مــن  وأســيوط  ســويف  بنــي  فــي 
خــالل المنتجــات والخدمــات الماليــة 
وهــي  ؛  والمخصصــة  المصممــة 
المدخــرات  ذات  المجموعــات 
إلــى  نظيــر  مــن  اإلقــراض  وآليــات 
ــى  ــا إل ــر. ويهــدف المشــروع أيًض نظي
اإلقــراض  منصــة  مــن  االســتفادة 

منتجــات  ســتقدم  التــي  الرقمــي 
ماليــة شــاملة ويمكــن الوصــول إليهــا 
مصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات 
المــرأة ، لتعزيــز رفاههــا االقتصــادي 
واالجتماعــي. ومــن المقرر أن يســتفيد 
مــن المشــروع 10000 امــرأة مصريــة.

يعمــل مكتــب المســؤولية االجتماعية 
باســتمرار  المســتدامة  والتنميــة 
علــى تطويــر جهــوده إلنشــاء قنــوات 
للتمويــل الشــامل الــذي ســوف يحقق 
التمكيــن االقتصــادي ، باإلضافــة إلــى 
للمجتمعــات  الفــرص  تكافــؤ  تعزيــز 
ــع  المهمشــة ، وخاصــة النســاء. نتطل
مجموعــات  مشــروع  خــالل  مــن 
االدخــار الرقميــة إلــى تقديــم منتجــات 
وخدمــات ماليــة ملبيــة بصــورة اكبــر 

المصريــة. المــرأة  الحتياجــات 

صورة من الرسالة النصية لكوفيد-19.

https://web.vodafone.com.eg/en/home
https://care.org.eg/
https://www.facebook.com/actegypt1/
https://www.facebook.com/KheirWaBaraka.org/
http://www.banatifoundation.org
https://web.vodafone.com.eg/en/home
https://care.org.eg/
https://web.vodafone.com.eg/en/home
https://care.org.eg/
http://www.banatifoundation.org/
https://www.facebook.com/actegypt1/
https://www.facebook.com/actegypt1/
https://www.facebook.com/KheirWaBaraka.org/
http://www.banatifoundation.org/
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1 15 TERMS AND CONDITIONS APPLY

CREATIVE INDUSTRIES 
GUIDE TO FINANCING

الدليل االرشادي لتمويل الصناعات االبداعية:
القروض متناهية الصغر واكثر

“إبــداع مــن مصــر “ هــي مبــادرة المســؤولية االجتماعيــة 
الرائــدة لبنــك اإلســكندرية، وقــد تطــورت لتصبــح إحــدى 
ــى مســتوى  ــة عل ــارزة للمســئولية االجتماعي المنصــات الب
أوائــل  المصــري منــذ إطالقهــا فــي  المصرفــي  القطــاع 
عــام 2016. ويتحقــق تأثيــر “إبــداع مــن مصــر” علــى الصناعــة 
ــة مــن خــالل الشــراكات التــي تهــدف إلــى تمكيــن  اإلبداعي
المجتمعــات التقليديــة ، وكذلــك زيادة فرص ريادة األعمال 
ــة  ــراث الحــرف المصري ــى ت ــز الحفــاظ عل ــادة تعزي بهــدف زي
إلــى مفهــوم خلــق  واألعمــال الفنيــة األصليــة. اســتناًدا 
القيمــة المشــتركة ، يعتبــر بنــك اإلســكندرية شــريًكا كامــاًل 
للمواطنيــن والمجتمــع يمــزج خلــق القيمــة االجتماعيــة مــع 

نمــو االقتصــاد.

ــع اســتمرار اإلغــالق  ــة ، وتوق ــى الظــروف الحالي بالنظــر إل
أن  المتوقــع  مــن   ، المقبلــة  األشــهر   / األســابيع  خــالل 
يتحمــل الحرفيــون وأعضــاء شــبكة “إبــداع مــن مصــر” المزيد 
مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية الكبيــرة. حيــث تزامنــت 
ذروة كوفيــد-19  واإلغــالق المرتبــط بــه مــع شــهر رمضــان 
ــن  ــاد لمبيعــات معظــم الحرفيي ــى موســم معت ، وهــو أعل
البــازارات  الغــاء  الــى  باإلضافــة  المصرييــن.  والنســاء 
ــا بأجــواء الشــهر الكريــم، ممــا  واألســواق المرتبطــة تقليدًي
اثــر علــى تراجــع المبيعــات بشــكل كبيــر ، والتســبب فــي 

خســائر فادحــة.

لدعــم قطــاع الحــرف اليدويــة الــذي يعانــي بشــكل غيــر متناســب بســبب كوفيــد-19 وأزمــة الســيولة المرتبطــة بــه ، قررنــا 
القيــام بالتعريــف بجميــع خيــارات التمويــل المتاحــة امــام العامليــن  فــي قطــاع الصناعــات اإلبداعيــة المصريــة .فــي هــذا 
الصــدد،  لقــد قمنــا بتصميــم الدليــل اإلرشــادي لتمويــل الصناعــات االبداعيــة، ووضــع خيــارات التمويــل المصممــة 

ــا الســتمرارية أعمالهــم. خصيًصــا ألعمــال الحــرف اليدويــة ضمان

تــم تصميــم الدليــل االرشــادي بحيــث يشــتمل علــى جميــع برامــج التمويــل المناســبة ومنتجــات القــروض المتاحــة التــي 
يمكــن أن يقدمهــا بنــك اإلســكندرية للحرفييــن والنســاء العامــالت فــي قطــاع الصناعــات اإلبداعيــة. يعــرض الدليــل جميــع 
المنتجــات ووالخدمــات التــي تنــدرج تحــت التمويــل الصغيــر ومتناهــي الصغــر ذات الصلــة وخطــط التمويــل التــي تنطبــق 

علــى أعمــال الحــرف اليدويــة مــن هــذه األحجــام.

علــى أمــل تقديــم خطــط التمويــل ذات الصلــة ، يتبــع الدليــل ســرًدا بســيًطا يهــدف إلــى دعــم وطمأنــة الحرفييــن والنســاء 
مباشــرة بــأن منتجــات القــروض المقدمــة يمكــن أن تلبــي احتياجــات أعمالهــم خــالل هــذه األوقــات العصيبــة. وهــي 
مصممــة علــى هــذا النحــو للمســاهمة فــي دعــم قطــاع الحــرف اليدويــة ماليــًا ، مــع الحفــاظ علــى التــراث المصــري وتحقيق 
هــدف القيمــة المشــتركة. ال يــزال مكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة ملتــزم بتزويــد الحرفييــن فــي مصــر 
بــاألدوات الالزمــة لالزدهــار ونتطلــع إلــى تقديــم خدمــات جديــدة تلبــي الحفــاظ علــى التــراث الغنــي لمصــر لســنوات قادمــة.

غالف الدليل االرشادي للتمويل.
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الخـــط الفـــاصــل بين الــشــركة
والتــأثيــر مع »خطــوط« 

 فــي الخمــس ســنوات الماضيــة، حافــظ بنــك اإلســكندرية 
علــى تقاليــد يفتخــر بها وهى تقديم هدايا لشــركائه ترمز إلى 
الطبيعــة المتعــددة األوجــه وفقــا لمبادرتنــا »هدايــا مؤثــرة«. 
وتهــدف مبــادرة »هدايــا مؤثــرة« إلــى تعزيــز وتســهيل عمليــة 
ــة ورجــال  الشــراء المســتدام التــي تمكــن الشــركات المحلي
األعمــال المصرييــن مــن التعــرف علــى أعمالهــم الفريــدة. 
فــي هــذا العــام ، أســتقبلت 285 مــن المؤسســات والعمالء 
الشــريكة لبنــك اإلســكندرية قطعــة مــن فــن الخــط العربــي 
أســمها »خطــوط«، وهــى تدعــو للتفــاؤل مــن خــالل كلمــات 

)» تفاءلــوا بالخيــر تجــدوه »(. كل قطعــة كتبهــا بعنايــة الخطــاط المصــري خالــد مجاهــد ، ووضعــت داخــل ُأطــر خشــبية مــن 
مكتبــة ركــن القــارئ وملونــة بــأوراق مــن الذهــب. وقــد تــم تصميــم القطعــة يدوًيــا لتجمــع بيــن جمــال تقاليــد الخــط العربــي 
القديــم ونضــارة تصميــم اأُلطــر الحديــث ، وتعكــس هــذه القطعــة عمــق التاريــخ الــذي يمكــن رؤيتــه والشــعور بــه يوميــا 
فــي مصــر . وقــد مكنــت المبــادرة الرائــدة لمكتــب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وهــى » ابــداع مــن مصــر« البنــك مــن 
تقديــم دعمــه للحرفييــن المصرييــن امــام المشــهد التاريخــي المصــري الغنــي. وكمــا هــو الحــال مــع كل مــا نقــوم بــه ، فإننــا 
نهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى التنــوع الــذي يعــزز صناعــة الحرفييــن الحالييــن فــي مصــر وسنســتمر فــي ســعينا نحــو 
القيمــة التــي يمكــن لنــا مشــاركتها. يعتبــر مشــروع »خطــوط« أحــد أفضــل مشــاريع بنــك اإلســكندرية ومبادرتــه »إبــداع رجــال 
مصــر« ألنــه يعــرض جمــال وإتقــان الخــط العربــي بمظهــر جديــد وحديــث. ويضيــف مشــروع »خطــوط« إحساًســا بالفهــم 

الــذي يتحــدث بوضــوح عــن رؤيــة وجمــال العبــارة )تفاءلــوا بالخيــر تجــدوه(. د. خالــد مجاهــد ، خطــاط المشــروع

كان مــن دواعــي ســروري العمــل مــع بنــك اإلســكندرية. نتطلــع إلــى العمــل علــى المزيــد مــن 
المشــاريع التــي تحتضــن الفــن والحــرف المحليــة. شــعارنا - الــذوق والثقــة«. كريــس ميكاليــان، 

ــارئ ــة الق ــك المشــارك لزاوي المال

»يعــّد مشــروع خطــوط مــن القيــم األصيلــة التــي أنتجهــا بنــك االســكندريه )إبــداع مــن مصــر( ذلــك 
ــدَرك  ــدة وإحســاس ُم ــة جدي ــي ُحّل ــرت ف ــد ظه ــة بالجمــال ق ــة المترع ــع الخطــوط العربي ألن روائ
وهــي تنطــق بوضــوح الرؤيــة وجمــال العبــارة )تفاءلــوا بالخيــر تجدوه(«.دكتــور خالــد مجاهــد، خطــاط 

المشــروع

»شــكرا علــى لوحــة الخــط العربــي الجميلــة . إنهــا هديــة مدروســة للغايــة فــي هــذه األوقــات الصعبــة و الغيــر معروفــة 
التــي نمــر بهــا جميًعــا »تفاءلــوا بالخيــر تجــدوه«، رســــالة األمــل هــذه نحتــاج جميعــا إلــى تذكرهــا. لقــد احببتهــا جــدا !«. 

روزا عبــد الملــك، مديــرة الشــراكات فــي مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة.

كلمات األمل والتفاؤل. 

https://www.facebook.com/khaledmoujahed?eid=ARBgcSGp4_X7bDNJXsG4_hH8_UxYTgP7UueelTgHVXcW7q7m1R8Wn_8sIg6W4aPPJlICPWrHkh3jLuZZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDyZimSvf2oYkc9D-nJ41mvspkerHchCFsbZC9hVerbblcUEVDq4ZwwKnGEVIfgJicCaD5do1mp9lkwE0uf_EnWVXx4WULi7RJQMfzNNEPMXE9fBKxDMXSSb9qEpH61zUY-CB9FEpUeGfsq2EVHEfL2DjF4bDc0uHs9SiP54KzJNGnH_Wdips_AhWP4R8ULQcUuda4crrZCp7Ar
https://www.facebook.com/thereaderscornerbookshop/?eid=ARAAIuAaa23vQIRjgiLAtKFi9aYBIFLnT86k2_3tCIAtvpSsAgNuap_wncPahGPjv7aNqIHUfWFngTU-&fref=mentions
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 كعكة واحدة في المرة
في عيد الحب لعالج القلوب المكسورة

يتجمــع النــاس حــول العالــم لالحتفــال بعيــد الحــب وكل األشــياء التــي تضاعــف مــن حجــم القلــوب .وفــي هــذا اليــوم فــي 
بنــك اإلســكندرية يحظــى عيــد الحــب بمكانــة متســاوية فــي مؤسســتنا ويتيــح فرصــة فريــدة للزمــالء للتفاعــل مــع بعضهــم 

البعــض وخلــق قيــم مشــتركة للجميــع. 

ــر  ــة المســتدامة وإدارة المــوارد البشــرية، تمكــن الموظفــون عب ــة والتنمي ــب المســؤولية االجتماعي ــن مكت ــاون بي وبالتع
شــبكة بنــك اإلســكندرية مــن خــالل 175 فرعــًا مــن االســتمتاع بكعــكات لذيــذة مــن المخبــز المصــري Weirdough والهدايــا 

اليدويــة المصنوعــة مــن خشــب شــجرة الليمــون.

ولنشــر روح عيــد الحــب ، وباســم موظفــي بنــك اإلســكندرية، تــم التبــرع بجــزء مــن تكلفــة كل هديــة لشــريك بنــك 
ــم خدمــات  ــة وهــو مؤسســة مجــدي يعقــوب للقلــب، لدعــم جهودهــا فــي تقدي ــة الصحي اإلســكندرية فــي قطــاع الرعاي

طبيــة آمنــة وســهل الوصــول اليهــا للمصرييــن المحتاجيــن.

إنــه ألمــر مدهــش للغايــة بالنســبة لنــا كيــف كان بنــك اإلســكندرية يفكــر دومــا فينــا ويدمــج 
ــا فــي أنشــطته الداخليــة التطوعيــة مــع الموظفيــن. كانــت مســاهمة عيــد الحــب خطــوة  قضيتن
أخــرى فــي تحالفنــا الــذي نقــدره بعمــق. ونحــن ممتنــون لدعمهــم لمهمتنــا فــي إنقــاذ األرواح.« 

مؤسســة مجــدى يعقــوب للقلــب

»تذكرنــا اللفتــات الطيبــة غيــر المتوقعــة التــي يقدمهــا بنــك اإلســكندرية لنــا دائًمــا بأهميتنــا فــي 
البنــك؛ وهــذه الكعكــة الصغيــرة أرســلت لنــا أشــعة مــن الحــب فــي عيد الحــب،  ثمرة الكــرز  باالعلي 
ــات قدمــت لمؤسســة  ــع التبرع ــأن جمي ــا ب ــة مــع علمن ــد مــن الروع ــت اضافــت مزي ــو كان ــا ل كم
مجــدي يعقــوب، ذلــك مــا يجعــل الشــعور بتواصــل القلــوب بــكل الطــرق الممكنــة هــو مــا يصنــع 
األبتســامة علــى وجوهنــا«. هيــا شــعلة، مســاعدة مديــر منتــج االلتزامــات فــي بنــك اإلســكندرية

موظفات بنك االسكندرية يستمتعن بكعك من »ويردو« في يوم عيد الحب.

https://itsweirdough.com/
https://myglobalheart.org/
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احدى السيدات الالتي شاركن في صنع شنطة رمضان.

“آشــري” عادتنــا المضانيــة الســنوية 
مــن بنــك اإلســكندرية

ــة مخصصــة  ــع حقيب ــه مــن خــالل توزي ــن موظفي ــدة بي ــة فري ــد رمضاني ــى مــر الســنين، ابتكــر بنــك اإلســكندرية  تقالي عل
تحتــوي علــى مجموعــة مختــارة مــن “الياميــش” )الفواكــه المجففــة والمكســرات ,والمنتجــات المخصصــة خــالل الشــهر 
الكريــم(. الحقيبــة الرمضانيــة، مــن بيــن العديــد مــن الهدايــا الســنوية ، تقــع ضمــن نطــاق ار مبــادرة “الهدايــا المؤثــرة” والتــي 
تقــوم علــى منهــج توليــد اثــر مــن وراء صنــع وتوزيــع هــذه الحقائــب، .حتــى اآلن، اســتفادت أكثــر مــن 1,950 امــرأة مــن ســيناء 

وأســوان والقاهــرة والجيــزة والفيــوم وأســيوط فــي اطــار اعــداد الشــنطة الرمضانيــة.

بالشــراكة مــع مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة وإدارة المــوارد البشــرية فــي بنــك اإلســكندرية، تظــل 
حقيبــة رمضــان واحــدة مــن أنجــح مســاعينا الســنوية وينتظرهــا الموظفــون عبــر شــبكة فروعنــا المتنوعــة. فــي عــام 2019، 
اســتمتع الموظفــون بحقيبــة رمضانيــة مخصصــة مــن الفيــروز، وهــي منظمــة نســائية تحتفــي بالثقافــة الســيناوية. هــذا 
العــام ، وتوافقــًا مــع  إطــالق مبــادرة غاليــة ، والتــي تهــدف إلــى تمكيــن المــرأة المصريــة واالحتفــال بهــا، تــم تزويــد 
الموظفيــن بحقيبــة اشــري. اشــري، التــي تترجــم إلــى “الجمــال” فــي اللغــة النوبيــة، تعكــس شــراكة وتعاونــا وثيــق  بيــن 
ــر مــن 500 امــرأة فــي االقتصــاد اإلبداعــي مــن قــرى  ــا أكث ــا، والتــي مكنــت مًع ــدارة فــي دهشــور والوانيت ــات مــن ب الفنان
أســوان ودهشــور والقاهــرة. باإلضافــة إلــى تمكيــن المــرأة المصريــة مــن استكشــاف مواهبهــا اإلبداعيــة والفنيــة ، تحتفــل 
الحقائــب بالمناظــر الطبيعيــة والثقافيــة والتاريخيــة فــي مصــر، وتحافــظ علــى تراثنــا مــن خــالل وســيلة تمــس حياتنــا 

اليوميــة. 

“إن حقائــب رمضــان هــي تقليــد ينتظــره موظفــو بنــك اإلســكندرية كل عــام ، وهــذا العــام يعنــي 
أكثــر مــن ذلــك بكثيــر الســتالم حقيبتــي  الجميلــة  مــن عشــرى مــع كل مــا يحــدث”. عمــر الخــواص، 

الشــؤون القانونيــة فــي بنــك اإلســكندرية

ــًرا. ومــع ذلــك ، كنــت فخــوًرا جــًدا بأننــي  ــا كبي “بالنســبة لــي، كان مشــروع أكيــاس رمضــان تحدًي
كنــت أعمــل مــع كيــان كبيــر مثــل بنــك اإلســكندرية. كان تركيــزي دائًمــا هــو إنتــاج األكيــاس بجــودة 
عاليــة ألن الحقيبــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى مســتوى عــاٍل مــن الحرفيــة والمهــارة ، مــع 
ــى تدريــب النســاء العامــالت فــي الحقائــب  ــة. ولهــذا حرصــت عل ــد مــن األعمــال التفصيلي العدي

ــا ــاء القاهــرة”. اســراء شــومان، مؤســس الونيت ســواء فــي القــرى النوبيــة أو فــي أحي

https://www.facebook.com/alwaneta/
https://www.facebook.com/elfayrouz.sinai/
https://www.facebook.com/Baddara.abeer.gadawi/?pageid=1885099011757088&ftentidentifier=2592868134313502&padding=0
https://www.facebook.com/elfayrouz.sinai/
https://www.facebook.com/alwaneta/
https://www.facebook.com/Baddara.abeer.gadawi/?pageid=1885099011757088&ftentidentifier=2592868134313502&padding=0
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٢٠١٧

450
سيدة

٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠١٨

650
سيدة

350
سيدة

500
سيدة

 من الجيزة والفيوم من المعتمدية
وستوديو إمبابة

 من أسيوط ودهشور والفيوم من
.مكرم روح ، فير تريد ، يدوية ، وبدارة

 من سيناء من منظمة الفيروز
األهلية

 من أسوان والقاهرة ودهشور من
.الوانيتا وبدارة

اســتفادت مــن حقيبــة رمضــان 2020 أكثــر مــن 500 امــرأة مــن دار الســالم والقاهــرة وقريــة دهشــور والجيــزة وقريــة جبــل 
شيشــة وقريــة حكــروب وكــوم أمبــو فــي أســوان.

التأثير  باألرقام: حقائب رمضان على مر السنين

“بــدأت القصــة عندمــا انضممــت إلــى مبــادرة “إبــداع مــن مصــر” وكيــف قمنــا مــن خــالل المبــادرة 
بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع. مــن خــالل العديــد مــن المشــاريع التــي عملنــا عليهــا تمكنــا مــن 
ــرات علــى مــر الســنين. كل ذلــك أدى إلــى مشــروع أكيــاس  إضافــة قيمــة لشــركائنا وتراكــم الخب
رمضــان ، وكالعــادة بذلنــا قصــارى جهدنــا إلنتــاج حقيبــة عاليــة الجــودة مناســبة لموظفــي بنــك 
اإلســكندرية وحتــى معاييــر الجــودة فــي بــدارة. مــن خــالل هــذا المشــروع تمكنــا مــن تدريــب النســاء 

فــي دهشــور”. عبيــر جــداوي ، صاحبــة بــدارة

“عندمــا يفكــر بنــك اإلســكندرية فــي إهــداء موظفيــه ، فإنــه حريــص أيًضــا علــى إتاحــة الفــرص 
إلطــالق العنــان إلبــداع وتمكيــن النســاء مــن المناطــق المهمشــة، والذيــن يقفــون وراء هــذه 

الحقيبــة الرائعــة”. نهــال اليمانــي، مســؤولة عمليــات القــروض فــي بنــك اإلســكندرية

“قبــل أربــع ســنوات، شــاركت فــي أول معــرض لــي مــع إبــداع مــن مصــر”، ويســعدني أن أشــارك فــي مشــروع أكيــاس 
ــا”. ليلــى دهــب،  رمضــان هــذا العــام كمنســقة للفنانــات اللواتــي يعــدن حقائــب الكروشــيه فــي أســوان مــع ألوانيت

منســقة الوونيتــا

https://www.facebook.com/alwaneta/
https://www.facebook.com/elfayrouz.sinai/
https://www.facebook.com/Baddara.abeer.gadawi/?pageid=1885099011757088&ftentidentifier=2592868134313502&padding=0
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٢١
يوم عمل خالل
شهر رمضان

٤٢
أمنية

٢
منظمات غير حكومية

داعمة

٣٣
موظف مشارك

تمتع موظفي بنك االسكندرية بفرصة تحقيق امنيات االطفال للعام الثاني على التوالي.

أمنية بضغطة واحدة

تظــل حملــة “بنــك االســكندرية” الســنوية “حقــق امانيهــم” واحــدة مــن أنجــح مبادراتنــا فــي إطــار حملــة أضــواء رمضــان. 
تتــم المبــادرة مــن خــالل إعالنــات عبــر البريــد اإللكترونــي اليوميــة مــع تعليمــات حــول كيفيــة تحقيــق امنيــة الطفــل، وتوفيــر 

تجربــة فريــدة للموظــف مــن نوعهــا لتعزيــز رفاهيــة األطفــال المصرييــن.

فــي عــام 2020، أبــرم مكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فــي بنــك االســكندرية شــراكة مــع مؤسســة 
مــوف لألطفــال المصابيــن بالشــلل الدماغــي وجنــة الخلــود لألطفــال المهمشــين فــي “منطقــة “ )“الزباليــن”( لتجميــع 

قائمــة برغبــات األطفــال المهمشــين وذوي االعاقــة.

لــكل يــوم عمــل، يتــم إرســال إعــالن مــع رغبتيــن مكتوبتيــن بخــط اليــد، ليصــل إلــى مــا مجموعــه 42 رغبــة خــالل 21 يــوم 
عمــل مــن شــهر رمضــان ، وهــو مــا يضاعــف تقريًبــا 23 رغبــة تــم منحهــا فــي العــام الســابق لمســاعدة الطــالب فــي جمعيــة 
تواصــل لتطويــر مجتمــع اســطبل عنتــر. عــالوة علــى ذلــك ، الســتيعاب التغييــرات الوطنيــة التــي حدثــت الحتــواء انتشــار-
كوفيــد-19، تــم مراعــاة تصميــم الحملــة لضمــان اســتمرار الموظفيــن فــي ممارســة التباعــد االجتماعــي مــع دعــم األطفــال 
ــا بشــهر  ــا ربمــا احتفلن ــى الرغــم مــن أنن ــت فقط.عل ــر اإلنترن ــات الشــراء عب مــن المجتمعــات المهمشــة مــن خــالل عملي
رمضــان بشــكل مختلــف هــذا العــام ، إال أن بنــك اإلســكندرية بــذل كل محاولــة للتأكــد مــن أنــه ال يــزال منخرطــًا ومســتثمًرا 

فــي رفاهيــة جيــل مصــر المســتقبلي.

https://www.facebook.com/MOVEFoundationEgypt/
http://www.gannatelkhulood.com/
https://www.facebook.com/MOVEFoundationEgypt/
http://www.gannatelkhulood.com/
https://www.facebook.com/MOVEFoundationEgypt/
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بنــك اإلســكندرية يحضــر حفــل العشــاء األول لمؤسســة النــداء  
دعمــًا للســيدات فــي صعيــد مصــر

ــد( القامــة حفــل  ــة )اني ــة المتكامل ــة للتنمي ــر، تعــاون بنــك اإلســكندرية مــع الشــبكة المصري ــوم الثامــن مــن فبراي فــي ي
ــوزراء دعمــًا  ــة الســيد مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس ال العشــاء األول لدعــم الســيدات فــي صعيــد مصــر تحــت رعاي
لجهــود المؤسســة فــي مشــاريع االســتدامة الهادفــة لتحقيــق الرخــاء االقتصــادي واالجتماعــي للمجتمعــات المهمشــة 

ــد مصــر. وباالخــص الســيدات والشــباب فــي صعي

وقــد حضــر الحفــل اكثــر مــن 300 نمــوذج بــارز فــي مجــال التنميــة وعلــى رأســهم الســيدة يســرية لــوزة رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة والتــي تــم تكريمهــا تقديــرًا لدورهــا الفعــال فــي مجــال التنميــة. كمــا تميــز الحفــل 

بحضــور الســيدة نيفيــن القبــاج وزيــرة التضامــن االجتماعــي، والســيدة رانيــا المشــاط وزيــرة التعــاون الدولــي. 

ــال الحــرف  ــداء وباألخــص فــي مج ــك اإلســكندرية ومؤسســة الن ــن بن ــًا بي ــًا وثيق ــة تعاون ــوام الماضي ــد شــهدت األع وق
ــالت لدعــم الحــرف  ــة فــي مشــروع » صناعــة التكت ــة فــي مصــر وقــد تجســدت هــذه الرؤي ــق التنمي ــة كاداة لتحقي اليدوي

ــة.  ــات لعــدد 1,200 ســيدة فــي مجــال الحــرف اليدوي ــذي قــدم تدريب ــد مصــر« وال ــادة االعمــال فــي صعي ــة وري اليدوي

كلمة معالي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أثناء حفل العشاء األول لدعم السيدات في صعيد مصر 

https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/projects/egypt-network-for-integrated-development--enid-.html
https://sawirisfoundation.org/
https://www.sis.gov.eg/Story/71377/Ministry-of-International-Cooperation?lang=en-us
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
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حــوار حــول الشــراكات في القطاع الخــاص: الرئيس التنفيذي 
لبنــك اإلســكندرية فــي الحفــل الختامــي لبرنامــج » وظائــف 

الئقــة للشــباب فــي مصــر«

تأكيــدًا علــى التزامــه بتوفيــر فــرص عمــل ثابتــة، شــارك بنــك 
اإلســكندرية يــوم الـــ 25 مــن فبرايــر فــي الحفــل الختامــي 
والــذي  فــي مصــر«  للشــباب  »وظائــف الئقــة  لمشــروع 
ــدا  ــل مــن حكومــة كن ــة بتموي ــاه منظمــة العمــل الدولي تتبن
منــذ 2011. وقــد شــارك الرئيــس التنفيــذي لبنك اإلســكندرية 
فــي حلقــة نقــاش بعنــوان« وظائــف الئقــة للمصرييــن ودور 
الشــراكات الناجحــة مــع القطــاع الخــاص« والتــي تناولــت دور 
القطــاع الخــاص لالســتفادة مــن صالبتــه لتحقيــق قيمــة 
ــس  ــد الشــراكات. كمــا ســلط الرئي مشــتركة مــن خــالل عق
التنفيــذي الضــوء علــى اثــر مبــادرة ابــداع مــن مصــر علــى 

ــة الثانيــة مــن مشــروع »  دعــم االقتصــاد اإلبداعــي مشــيرا الــى اتخــاذ بنــك اإلســكندرية زمــام األمــور الســتكمال المرحل
ــة تحــت اســم »بجاويــت«.  ــات البحــر األحمــر« بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي حرفي

ــة  ــة والتنمي ــب المســئولية االجتماعي ــم اســتراتيجية مكت ــق فــرص العمــل هــو مــن صمي ــم لخل ــج الداع ــد هــذا النه ويع
المســتدامة، ففــي يوليــو 2019 قــام البنــك بتنظيــم اول ملتقــى توظيفــي دامــج بعنــوان »عــزم« لتوفيــر فــرص عمــل الئقــة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

مجموعة متحدثين يعلقون على دور البرنامج في دعم الشباب المصري.

الحاضرون في الحفل النهائي الخاص بأعمال مالئمة للشعب المصري«.

https://www.canada.ca/home.html
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/3/18/1745494/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-?fbclid=IwAR2R49tpsu72Ay_Kk7xoPdb5SpL0-ZbWr8raFzdicejOv0YgpGVWkkqiMDg
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/3/18/1745494/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-?fbclid=IwAR2R49tpsu72Ay_Kk7xoPdb5SpL0-ZbWr8raFzdicejOv0YgpGVWkkqiMDg
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دعمنا صناعة نسيج سجاد أسيوط
في ختام حفلة أبو تيج

فــي 2018 أنشــأ بنــك االســكندرية مشــروع أبــو تيــج فــي أســيوط بهــدف دعــم تقــدم صناعــة الســجاد وذلــك مــع مبــادرة 
»إبــداع مــن مصــر« التابــع  لمكتــب المســؤولية االجتماعيــة والتنميةالمســتدامة.  وبعــد ســنتين ناجحتيــن فــي  ورش عمــل  

تدريــب االمكانيــات، احتفــل بنــك االســكندرية فــي 17 فبرايــر بانتهــاء المشــروع فــي محافظــة أســيوط.  

وحضــر االحتفــال ممثلــي األعضــاء المســاهمين فــي مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة، والغرفــة المصريــة 
لألشــغال اليدويــة، والمجلــس المصــري لتصديــر األشــغال اليدويــة ووزارة التجــارة والصناعــة مــن خــالل هيئــة تطويــر 
المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بهــدف إبــراز مراحــل المشــروع ودور التدريــب فــي دعــم المجتمعــات 

ــي المــدن فــي مصــر.   ــة ال وادخــال الحيوي

واحتفــل الحاضــرون فــي الحفــل بتخريــج 150 مــن النســاء العامــالت   اللواتــي شــاركن فــي تدريبــات متخصصــة فــي صناعــة 
الســجاد لمــدة ســتة  أشــهر والحاصــالت علــى المهــارات الفنيــة للمســاهمة المباشــرة فــي تحســين صناعــة الســجاد 

المحليــة مــع إمكانيــة العمــل فــي المنشــأة .

ان صناعــة األشــغال اليدويــة فــي مصــر مليئــة  باالبتــكار والمواهــب واإلبــداع. ويلتــزم بنــك االســكندرية بدعــم العديــد مــن 
الحــرف اليدويــة ولعــب دور نشــط فــي نموهــا.

عدســـة : محمد الجندي

سيدة تستلم شهادتها بمناسبة إنتهاء برنامج تدريب عمل السجاد.

https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/2019/EN/Notes-Topics-Edition02-January-2020-English-Version.pdf
https://www.facebook.com/handicrafts.chamber/
https://sawirisfoundation.org/
https://www.amcham.org.eg/membership/members-database/6595/the-micro-small-medium-enterprise-development-agency-%27msme%27
http://www.mti.gov.eg/English/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/handicrafts.chamber/
https://www.facebook.com/handicrafts.chamber/
https://www.amcham.org.eg/membership/members-database/6595/the-micro-small-medium-enterprise-development-agency-%27msme%27
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فــــــرصــــة بــــــــازار:
الفرصة التي يستحقها كل شخص

خطوات صغيرة

الحفاظ على النبض/االيقاع!

فرصــة بــازار يحــدث شــهريُا بمبنــي قصــر النيــل للبنــك بهــدف دعــم الصناعــة المحليــة والشــركات الناشــئة مــن خــالل تزويــد 
العامليــن بفرصــة لتســوق منتجــات يدويــة فريــدة  بينمــا يقــوم بدعــم قضيــة اجتماعيــة والتــي تتغيــر كل شــهر. 

فــي ينايــر كان موضــوع البــازار هــو الخطــوات الصغيــرة 
األثــر  ذات  البســيطة  الخطــوات  الــى  تشــير  والتــي 
الكبيــر، وقــد انعكــس ذلــك علــى العارضيــن الموجوديــن 
والمتميزيــن مــن الســيدات رائــدات االعمــال مثل: ســيبيا، 
المعروضــات  ســلمى شــكري وبينــك لوتــس. وكانــت 
متنوعــة بحيــث اشــتملت علــى مجوهــرات يدويــة، اداوت 
هامــش  وعلــى  تجميليــة  ومنتجــات  شــموع  مكتبيــة، 
ذلــك، فقــد تمكــن العاملــون مــن دعــم ملجــأ االمــل 

لالنقــاذ والــذي يعمــل حمايــة الحيوانــات بــال مــأوى.

تميــزت نســخة فبرايــر مــن البــازار بحضــور مؤسســة مجــدي 
يعقــوب للقلــب الشــريك االســتراتيجي للبنــك والتــي تمكنــا 
مــن دعــم جهودهــا فــي توفيــر الدعــم لألطفــال. ومــن بيــن 
العارضــات المتواجــدات كان هنــاك فنانــات مــن يدويــة، 
دريليشــيس والذيــن باعــوا مجموعــة مــن الفواكــه المجففــة 

وبــالك لوتــس للمنتجــات الطبيعيــة التجميليــة.

»بعــد أن شــهدت العمــل المدهــش الــذي  قــام بــه  بنــك االســكندرية  فــي معــرض ديارنــا، كنــت 
ســعيدة لكونــي جــزء مــن بــازار فرصــة الشــهري فــي مقــر بنــك اإلســكندرية. مبــادرة فرصــة بــازار 
عظيمةألنهــا تســمح للموظفيــن بمشــاهدة العمــل العظيــم الــذي تقــوم بــه إدارة  المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات مــع قطــاع الحــرف اليدويــة وأنــا أتطلــع إلــى فــرص المســتقبل للتعــاون«. 

نــدى طلعــت، مؤســس والرئيــس التنفيــذي لتصميمــات نــدى طلعــت.

إعالن فرصة بازار في يناير. 

إعالن فرصة بازار في فبراير .

https://www.facebook.com/SepiaDesigns/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/PinklotusHandmade/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/SalmaShokryDesigns/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/hope4egyptianbaladi/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/hope4egyptianbaladi/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/hope4egyptianbaladi/?ref=br_rs
http://www.yadaweya.com/
https://www.instagram.com/drylicious.eg/
https://www.facebook.com/blacklotusegypt/?ref=br_rs
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بـــازار فرصة ألول مرة في البنك المركزي المصري
ــح احــدى الســمات  ــى اصب ــه حت ــا قدم ــه وم ــذي حقق ــل ال ــاح الهائ ــازار فرصــة« والنج ــى اطــالق »ب ــرور ســنتين عل ــد م بع

الرئيســية لمبنــي قصــر النيــل، فلقــد قدمنــا نســخة خاصــة مــن البــازار فــي البنــك المركــزي المصــري. 

بالتــوازي مــع جهــود الحكومــة المصريــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وبمناســبة اطــالق مبــادرة غاليــة، تــم تنظيــم البــازار 
متضمنــًا عارضــات مــن النســاء فقــط فــي البنــك المركــزي المصــري، ألول خــارج نطــاق بنــك اإلســكندرية وتــم ذلــك علــى 

يومــّي 2 مــارس و11 مــارس فــي مقــر الجمهوريــة والمطبعــة للبنــك المركــزي المصــري.

وكان مجمــوع العارضيــن وصــل الــى 20 مــن شــركات بــادارات نســائية مثــل: النافــذة، ايلــي للديكــور المنزلــي، وتصميمــات 
رانيــا هــالل. وقــدد حقــق البــازار ارقــام مبيعــات قياســية محققــُا الهــدف مــن وراء تنظيمــه وهــو دعــم الفنانــات المصريــات 
الناشــئات مــن أصحــاب االعمــال. ومــن خــالل غاليــة، ســيتمكن بنــك اإلســكندرية مــن توســيع مظلــة الدعــم للســيدات 

اقتصاديــُا لخلــق قيمــة مشــتركة. 

»إشــراك الموظفيــن مهــم فــي ترســيخ ثقافــة مــكان العمــل، و اســتضافة أول فرصــة بــازار ،خــارج بنــك االســكندرية 
ــازة لدعــم الحرفيــات المحليــات ومســاعدتهن علــى االحتفــال بشــهر  وفــي مقــر البنــك المركــزي  ،كانــت فرصــة ممت
المــرأة. لقــد كان البــازار ناجحــًا جــدًا ونتطلــع إلــى المزيــد مــن فرصــة بــازار«. الســيدة/ هبــة اللــه أبــو رابيــة وكيــل محافــظ 

- قطــاع المــوارد البشــرية

»بنــك اإلســكندرية هــو شــريك طويــل االجــل للبنــك المركــزي المصــري ولقــد عاصرنــا الجهــود 
التــي يقــوم بهــا لدعــم المهمشــين. واحتفــااًل باليــوم العالمــي للمــرأة كان مــن الطبيعــي التعــاون 
مــع بنــك اإلســكندرية لعقــد فرصــة بــازار فــي مقــر البنــك المركــزي. ونظــرًا للنجــاح المحقــق، لقــد 
ــة  ــر فرصــة تســوق منتجــات يدوي ــن بالمق ــا عقــد نســخة أخــرى بالمطبعــة العطــاء العاملي قررن
ــة للشــركات، البنــك  ــة« . لميــس نجــم، مستشــار البنــك المركــزي للمســئولية االجتماعي محلي

المركــزي المصــري

منتجات مصرية معروضة.

ألوان في كل أركان فرصة.

https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/RaniaHilalDesigns/
https://www.facebook.com/el.nafeza.2005/
https://www.facebook.com/el.nafeza.2005/
https://www.facebook.com/RaniaHilalDesigns/
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تمويــل »ابــداع مــن مصــر« المتناهــي الصغــر: 
اول تمويــل للحــرف اليدويــة فــي طــور االنتــاج 

»ابــداع مــن مصــر« هــي المبــادرة الرائدة لمكتب المســئولية 
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة الداعمــة لدعــم الحرفييــن 
علــى  المبــادرة  وتركــز  علــى مســتوى مصــر.  المصرييــن 
النســاء والشــباب بشــكل خــاص حيــث توفــر لهــم ســبل 
النجــاح الســتمرارية مشــاريعهم الوليــدة مــن خــالل بنــاء 
ــة، وشــهادات  ــةـ مهــارات توظيفي ــات مهني القــدرات، تدريب
للتجــارة العادلــة. حتــى االن، لقــد تعاونــت المبــادرة مــع 
5,000 حرفــي وحرفيــة مــن مختلــف المحافظــات وتمثــل 
ــى 23  ــي مبيعــات وصــل ال النســاء 90% مــن بينهــم باجمال

ــًا. ــًا مصري ــون جنيه ملي

عدســـة : أحمد هايمان

عدســـة : أحمد هايمان

حرفية مصرية تستعمل سعف النخيل لعمل منتجات مستدامة.

فخار في واحات مصر. 

https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/2019/EN/Notes-Topics-Edition02-January-2020-English-Version.pdf
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تــم مــد اقتــراح »ابــداع مــن مصــر« ليكــون  وفــي 2019، 
ــًا يســتهدف الشــمول  ــًا شــقًا مالي اكثــر شــمولية ومتضمن
الــى الخدمــات  المالــي للحرفييــن المصرييــن. باإلضافــة 
الماليــة، يتــم تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات الغيــر ماليــة 
المصممــة لتحســين إمكانيــات الحرفييــن التــي تؤهلهــم 
لنجــاح أعمالهــم التجاريــة. يعمــل ذلــك علــى تحقيــق القيمــة 
واالجتماعيــة  اإلســكندرية  لبنــك  التجاريــة  المشــتركة، 

للحرفييــن فــي ظــل الحفــاظ علــى التــراث المصــري. 

تــم اطــالق 15 قرضــًا فــي 2019 وفــي 2020 خمســة قــروض 
القــروض  اجمالــي  تــم اصدارهــا وبذلــك يصــل  إضافيــة 
ــي،  ــر مال ــى 20 حتــى االن. امــا فيمــا يتعلــق بالشــق الغي ال
فقــد تــم تنظيــم جلســة تدريبيــة عــن التســويق االلكترونــي 
وجلســة استشــارات قانونيــة ونتطلــع الــى تنظيــم مزيــد 
ــداع مــن مصــر فــي  ــات لمســتفيدي قــرض اب مــن التدريب

المســتقبل. 

لمعرفــة المزيــد عــن خصائــص قــرض إبــداع مــن مصــر، 
بنــك  نشــرة  مــن  الســابق  العــدد  الــى  الرجــوع  يرجــى 

لالســتدامة. اإلســكندرية 

ينــدرج منطــق الشــمول المالــي فــي اســتراتيجيتنا العامــة لنمــو األعمــال، حيــث لدينــا تصــور واضــح للفجــوة الحاليــة فــي 
مصــر مقابــل األســواق األخــرى األكثــر نضًجــا حيــث توجــد مجموعتنــا. علــى هــذا النحــو، ولســد فجــوة الشــمول المالــي ، 
يعمــل بنــك اإلســكندرية علــى تقديــم أفضــل خدمــات للقطاعــات غيــر المصرفيــة )المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

والصغيــرة بشــكل خــاص( بمــا فــي ذلــك الســكان الذيــن ال يتعاملــون مــع البنــوك.

ــر  ــة المــدى القصي ــا فــي هــذه القطاعــات، بحيــث ال تتجــاوز الربحي ــر عملياتن ــة تطوي ــى دفــع عجل وتهــدف اســتراتيجيتنا إل
والمتوســط أيًضــا. وكجــزء مــن مبــادئ االســتدامة والمســؤوليات التجاريــة المســؤولة ، فإننــا نراقــب بدقــة التكاليــف 
مقابــل الفوائــد المتوقعــة لجميــع أصحــاب المصلحــة. وستســتمر كيفيــة تنفيــذ اســتراتيجيتنا فــي االعتمــاد أيًضــا علــى 
تطــور اإلطــار التنظيمــي، وخاصــة مــا يتعلــق بالتنفيــذ المحتمــل لـــخطة عمــل »أعــرف عمالئــك عبــر اإلنترنــت«، وقواعــد 
المشــاركة المحتملــة للوكيــل. وقــد تــم أخــذ ذلــك فــي االعتبــار فــي خطــة أعمالنــا  خــالل أربــع ســنوات )2018-2021( التــي 

ــا. ــا لتوجيهــات مجموعتن أنشــأناها وفًق

قــصــة نــجـــاح من ابــــداع من مـــصــر

ــس، وتقــول »لقــد ســاعدني  ــم المالب ــاج وتصمي ــة شــركة متخصصــة فــي انت ــم هــي صاحب ري
القــرض علــى شــراء الخامــات فــي الموســم وبكميــات وبالتالــي بســعر مخفــض ممــا مكنــي مــن 
التوســع فــي االســتثمار وتنميــة عملــي. الفائــض النقــدي ســاعدني علــى ترســيخ تواجــدي فــي 
الســوق حيــث قمــت بإنتــاج منتجــات جديــدة ممــا ســاهم فــي نشــر اســمي والعالمــة التجاريــة 

الخاصــة بــي« . 

عدســـة : أحمد هايمان

تمثل النساء نسبة هامة في صناعة المشغوالت المصرية

https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/2019/EN/Notes-Topics-Edition02-January-2020-English-Version.pdf
https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Sustinability/2019/EN/Notes-Topics-Edition02-January-2020-English-Version.pdf
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تعــــزيــــــز االدماج المالي
في بنوك مصــــــر

المركــزي  البنــك  رؤيــة  مــع  تماشــًيا 
المســؤولية  ومكتــب  المصــري 
المســتدامة  والتنميــة  االجتماعيــة 
)2018-2021( ، يعــد الشــمول المالــي 
اإلســكندرية.  لبنــك  رئيســية  أولويــة 
مشــروع  يهــدف   ، النحــو  هــذا  علــى 
الوصــول لدينــا بالشــراكة مــع شــركة 
تســهيل  إلــى  لالستشــارات  حلــم 
ذوي  األشــخاص  إلــى  الوصــول 
اإلعاقــة الــي  فــروع بنــك اإلســكندرية 

بنــك  ســهل    ،2018 عــام  ففــي 
خمســة   إلــى  الوصــول  اإلســكندرية 
مــن فروعــه، وفــي عــام 2019 الــي  15 
ــة  ــي  ثالث ــا آخــر وفــي عــام 2020 ال فرًع
فــروع. وهكــذا تمكــن بنك اإلســكندرية 
 23 إلــى  الوصــول  مــن  اآلن  حتــى 
لزيــادة  الــى خطــط  باإلضافــة  فرًعــا  
وتوســيع شــبكة الفــروع التــي يمكــن 
الوصــول إليهــا طــوال عــام 2020 وفــي 

لمســتقبل. ا

األشــخاص  تمكيــن  هــو  نهجنــا  ان 
مــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
الوصــول إلــى فروعنــا مثلمــا يفعــل 
البنــك  اآلخــرون و موظفــو  العمــالء 
وتزويــد األشــخاص ذوي االحتياجــات 
الخاصــة بفــرص متســاوية للمشــاركة 
بنشــاط واالســتفادة مــن المنتجــات 

المصرفيــة. والخدمــات 

وفــي هــذا العــام، عقــدت شــركة حلــم 
لالستشــارات جلســتين للتدريــب علــى 
ذوي  األشــخاص  تجــاه  المســاواة 
االحتياجــات الخاصــة لثالثيــن موظفــًا  

يعملــون فــي الصفــوف األماميــة لبنــك اإلســكندرية. وهــذا التدريــب يعــد نهــج عمــل جماعــي ديناميكــي ومرّكــز وتفاعلــي 
مصمــم مــن أجــل تغييــر االتجاهــات الفكريــة مــن أجــل إدمــاج أكبــر لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي جميــع 
الوظائــف والخدمــات الرئيســية.  كمــا أنهــا مصممــة لتعريــف المشــاركين بالقضايــا الحقيقيــة والتمييــز الــذي يواجــه جميــع 

األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، بهــدف تغييــر ســلوكياتهم وسياســاتهم وممارســاتهم بشــكل عــام.

تدريب التعامل مع ذوي اإلعاقة في مكان العمل القائم به بنك االسكندرية واستشارات حلم. 

https://www.helmegypt.org/
https://www.helmegypt.org/
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شــراكة  مصــر:  وايناكتــس  اإلســكندرية  بنــك 
المالــي للشــمول  المبتكــرة  للحلــول 

الشــمول المالــي مــن اهــم األعمــال التنمويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي مصــر، يتــم وضــع الوصــل بيــن المجتمعــات 
ــزي المصــري، يعمــل  ــك المرك ــة. بالتوافــق مــع البن ــة فــي صــدارة المناقشــات الوطني المهمشــة والمؤسســات المالي
ــز الشــمول المالــي فــي مصــر وبيــن الشــباب علــى  ــة المســتدامة مــن أجــل تعزي مكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنمي

األخــص مــن خــالل وســائل مختلفــة.

ــى  ــح تعمــل عل ــة للرب ــر هادف ــة غي ــس وهــي منظمــة عالمي ــك اإلســكندرية شــراكة مــع منظمــة ايناكت ــدأ بن فــي 2020، ب
ــر التزامــه  تمكيــن طــالب الجامعــات مــن تحقيــق قدراتهــم. مــن خــالل هــذه الشــراكة، يســتطيع بنــك اإلســكندرية تطوي
بالشــمول المالــي بتوفيــر دعــم لشــبكة مــن 5000-7000 شــاب مصــري فــي 58 جامعــة فــي مصــر. عــالوة علــى ذلــك، 
ســتمكن الشــراكة طــالب الجامعــات مــن تطويــر حلــول مبتكــرة لتشــمل المجتمعــات المهمشــة مالًيــا. وستســاهم هــذه 
ــر 100000 - 130000 مــن  ــدد كبي ــر مباشــر لع ــر غي ــات تأثي ــر مــن خــالل توقع ــر بكثي ــى نطــاق أكب ــول فــي المجتمــع عل الحل

المصرييــن المهمشــين.

بــدأت الشــراكة بــدورة توجيهيــة للطلبــة، باإلضافــة إلــى جلســة توعيــة حــول الشــمول المالي التــي نظمها بنك اإلســكندرية. 
تمــت إدارة الــدورة بواســطة ايناكتــس وبنــى أسًســا قويــة بيــن الطــالب لهدفهــم المشــترك المتمثــل فــي إيجــاد حلــول 
مبتكــرة للشــمول المالــي. فــي يوليــو 2020، ســيتم اختيــار 35 جامعــة مــن بيــن 58 جامعــة لعــرض حلولهــا مــن خــالل منصــة 
علــى اإلنترنــت )بســبب كوفيــد-19( يقــدم مــن خاللهــا أفضــل مشــاريع االبتــكار التــي صممهــا طــالب الجامعــات مــن 35 
جامعــة فــي جميــع أنحــاء مصــر. الــى جانــب التقديــر العــام، ســوف يقــدم بنــك اإلســكندرية تبرعــات مــن أجــل تحقيــق هــذه 

الحلــول المعتــرف بهــا.

تعــد شــراكة بنــك اإلســكندرية مــع منظمــة ايناكتــس إحــدى الخطــوات العديــدة التــي يتــم اتخاذهــا لتعزيــز الشــمول المالــي 
فــي مصــر. نحــن فخــورون بمشــاركة منصــة مــع رواد األعمــال الصاعديــن فــي مصــر، والمحســنين والعقــول اإلبداعيــة 

ونحــن نعمــل مــن أجــل هــدف جماعــي لخلــق القيمــة المشــتركة.

طلبة يظهرون قدرتهم عل إبتكار لدعم الشمول المالي. 

http://www.enactusegypt.org/
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علــى  المحافظــة  العالمــي:  المــاء  يــوم 
المائــي األمــان  لتحقيــق  الميــاه 

يــوم المــاء العالمــي مناســبة بيئيــة عالميــة تقــام ســنويًا يــوم 22 مــارس. هــذه المناســبة التــي تقودهــا األمــم المتحــدة 
تهــدف إلــى تركيــز الضــوء علــى دور العوامــل الجويــة المتغيــرة فــي إبــراز عــدم األمــان المائــي. وهــو عمــل ســيكون لــه آثــار 

وخيمــة لشــعوب الشــرق األوســط وعلــى األخــص مصــر. 

وبمــوازاة مجهوداتنــا لدعــم المحافظــة علــى المــوارد المائيــة فــي أجنــدة يــوم المــاء العالمــي لدعــم األمــن المائــي، إتخــذ 
ــة  ــر عملياتهــا الحالي ــادة تطوي ــة مــن خــالل فــروع البنــك وذلــك بزي ــة المائي بنــك اســكندرية وســائل مباشــرة لدعــم الكفاي

ــاه.  وخفــض المبالغــة فــي إســتهالك المي

ــى  ــة المســتدامة بالمشــاركة مــع إدارةالعقــارات فــي بنــك األســكندرية عل ــة والتنمي عمــل مكتــب المســؤولية اإلجتماعي
إدخــال حنفيــات ذات كفايــة بهــدف خفــض فقــد الميــاه المرتبــط باإلســتعمال اليومــي وهــذا المشــروع يتــم تجربتــه فــي 
فروعنــا فــي الماظــة وبنهــا باالضافــة الــى مشــاريعنا فــي تعميــم الصنابيــر مــن خــالل جميــع فروعنــا خــالل العــام. وهــذه 
الصنابيــر مــن المتوقــع أن تزيــد الكفايــة المائيــة بنســبة 20%. ومــع إدخــال المرحلــة األولــى مــن مشــروع الكفايــة المائيــة مــع 

الصنابيــر الجديــدة، ســنقوم بستكشــاف وإدخــال وســائل جديــدة لتحقيــق إســتهالك مائــي مســؤول.   

فــي يــوم المــاء العالمــي قــام بنــك األســكندرية بإعــادة توجيــه اعضــاء مجتمعــه إلــى مشــروع الكفايــة المائيــة لمؤسســة 
مصــر الخيــر علــى  linkedin. وتعمــل مصــر الخيــر علــى تحقيــق وصــول المــاء لجميــع المصرييــن، وإبــراز دورهــا فــي منــع 

األمــراض المتعلقــة بالنظافــة مــع دعــم عــادات تنقــذ الحيــاة خــالل مرحلــة كوفــد-19.

والمــاء مــورد حيــوي يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا مــع تطــور المجتمــع. ونحــن فــي بنــك االســكندرية الزلنــا نعمــل لدعــم عالميتنــا 
بإبــراز االحتيجــات المتزايــدة فــي المجتمــات التــي نعمــل فيهــا مــع زيــادة اســتخدام لنمــوذج عمــل مســتدام.

كفاية المياه أساسية لضمان قدرة المصريين على منع كوفيد-19 واألمراض المرتبطة بالصحة.

https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
https://www.worldwaterday.org/
https://misrelkheir.org/
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وعادت الطيور المهاجرة النادرة إلى محافظة البحر األحمر مع تراجع 
االختالالت البشرية التي كانت تحدثًا بسبب ازدحام الشواطئ. (وزارة 

البيئة ٢٠٢٠).

تراجع عالمي في  الصناعية في  انخفاض األنشطة  فقد ساهم 
انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين. (جامعة ستانفورد ، ٢٠٢٠)

بنفسه  نفسه  ُيصلح  فأنه  األوزون  طبقة  في  للثقب  بالنسبة  اما 
بمعدل سريع سيقوده الى التعافي واإللتئام التام بحلول عام ٢٠٣٠   

وهو المسؤول عن حمايتنا من أضرار اآلشعة فوق البنفسجية.
(وكالة ناسا، ٢٠٢٠)

وتشير  ظاهرة "شذوذ الجليد البحري" إلى أنه للمرة األولى منذ عام 
١٩٨١، ارتفع تركيز مستويات الجليد البحري الى أكثر من المتوسط 
خالل فصل الربيع مما يساعد على اعتدال المناخ العالمي. (المركز 

األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، ٢٠٢٠ )

اإلحتفال بالسنة الـخمسين
من يوم األرض 

ــوان »العمــل ألجــل الجــو«، شــبكية  ــة تحــت العن ــر حركــة بيئي ــوم األرض بالســنة الخمســين كأكب ــل، إحتفــل ي فــي 22 ابري
يــوم األرض دعــت المجتمعــات العالميــة بالبقــاء فــي أماكنهــم وإســتعمال أصواتهــم علــى انترنــت إلحيــاء الحديــث بشــأن 

النشــاط البيئــي.

 linkedin وعلــي التــوازي قامــت شــركة  انتيســا ســاو باولــو جــروب وشــركة رؤيــة مصــر 2030 مــع بنــك االســكندرية بإســتخدم
للتركيــز علــى الهبــوط التاريخــي فــي انبعثــت الكربــون العالميــة كنتيجــة تقليــل األفــراد النشــاط الضــار خــالل شــهر العــزل 
االحتــرازي. بينمــا كان الغــرض الرئيســي مــن ذلــك هــو إبــراز دور التحســن البيئــي فــي تخفيــض إرتفــاع وإنتشــار األمــراض 

القاتلــة،  وتهــدف أيضــًا لتمكيــن وإبــراز دور األفــراد فــي التعــارف والتآلفوذلــك كجــزء مــن حــراك عالمــي أكبــر. 

وبينمــا احتفلنــا بيــوم األرض بشــكل مختلــف هــذا العــام، نشــجع كافــة أفــراد مجتمعنــا فــي إبــراز قوتهــم فــي خلــق بيئــة 
صحيــة، وبالتالــي، عالــم أكثــر صحــة.  وسيســعى بنــك االســكندرية لدعــم سياســته البيئيــة لتقليــل التأثيــر الســلبي علــى 

الكوكــب وبالتالــي، الحــد مــن تأثيــره علــى المخاطــر الصحيــة البيئيــة مثــل كوفــد-19.

في خالل شهرين، ترتب على وسائل التباعد اإلجتماعي تعديالت إيجابية في البيئية. 

https://www.earthday.org/
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التدريب على المخاطر البيئية 
واالجتماعية داخل بنك اإلسكندرية

تمــت الموافقــة علــى المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ مبــادئ خــط االســتواء فــي إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة و/أو اآلثــار 
ــار البيئيــة واالجتماعيــة فيمــا يتعلــق  عنــد منــح القــروض لــدى بنــك اإلســكندرية فــي 2019 لتقييــم وإدارة المخاطــر واآلث

بعمليــات التمويــل ذات الصلــة.

عــن  بالموافقــة واإلبــالغ  بنــك اإلســكندرية قواعــد وعمليــات خاصــة  تبنــي  التوجيهيــة«  »المبــادئ  أهــداف  تتضمــن 
عمليــات االئتمــان التــي تقــع تحــت ظــل اتفاقيــة المبــادئ االســتوائية )The Equator Principles( والتــي تقــوم بمســاعدة 
ــة  ــل المشــاريع الصناعي ــة المرتبطــة بتموي ــة واالجتماعي ــر وإدارة المخاطــر البيئي ــد وتقدي ــى تحدي ــة عل المؤسســات المالي

ــة. ــة المطلوب ــة الواجب ــى للعناي ــى وضــع الحــد األدن ــرة ومشــاريع البنــى األساســية. ويهــدف هــذا اإلطــار ال الكبي

بحلــول نهايــة 2019، كانــت وحــدة تقاريــر األداء المجتمعــي التابعــة لمكتــب المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة 
قــد عقــدت دورتيــن تدريبيتيــن لتقديــم »المبــادئ التوجيهيــة« لمحللــي مخاطــر االئتمــان ومديــري العالقــات. كمــا تناولــت 
الجلســات المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة الخاصــة بقطاعــات محــددة. تألــف الحضــور مــن أربعــة محللــي مخاطــر ائتمــان؛ 
ســبعة مديــري عالقــات؛ ورئيــس مكتــب اســتعالمات القــروض ورئيــس وحــدة مراجعة مســتندات الشــركات والمشــروعات 

المتوســطة، وبدورهــم ســيقومون بمشــاركة محتــوى التدريــب إلــى زمالئهــم.

خــالل النصــف األول مــن عــام 2020، تــم إجــراء المزيــد مــن الــدورات التدريبيــة لســتة وعشــرين محلــل مخاطــر ائتمــان؛ ثالثــة 
ــر اإلنترنــت بســبب مــرض  ــا عب ــر عالقــات واحــد. ُتجــرى هــذه الجلســات حالًي موظفــي مــن اســتعالمات القــروض؛ ومدي
ــن مخاطــر االئتمــان  ــع محللي ــى ذلــك، مــن المتوقــع أن يحضــر جمي ــة العــام. عــالوة عل ــى نهاي ــد-19 وستســتمر حت كوفي

ومديــري العالقــات ضمــن االدارات المعنيــة اجتماعــات فصليــة للمتابعــة بعــد التدريــب.

توفــر المــواد التدريبيــة وصفــا مفصــال »للمبــادئ التوجيهيــة«، ومبــادئ خــط االســتواء، باإلضافــة الــي المخاطــر البيئيــة 
واالجتماعيــة الخاصــة بقطاعــات محــددة وذات اهميــة فــي محفظــة بنــك اإلســكندرية.

https://equator-principles.com/ لمعرفة المزيد عن مبادئ خط االستواء، يرجى زيارة

عدســـة : أحمد هايمان

تفادي المخاطر البيئية واإلجتماعية المرتبطة بنشاط التمويل. 
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المبادئ الحاكمة للتبرعات في بنك اإلسكندرية: 
منهج راسخ تجاه التنمية المجتمعية

التنميــة المجتمعيــة تعتبــر ذات أهميــة قصــوى لبنــك اإلســكندرية مــن حيــث اســتراتيجية االعمــال الخاصــة بنــا وكذلــك 
للمجتمعــات التــي نعمــل بهــا. وتمثــل التبرعــات ركــن أساســي فــي اســتراتيجية البنــك للمســئولية االجتماعيــة والتنميــة 

المســتدامة اتســاقًا مــع دوره المجتمعــي الريــادي. 

ــادئ الخاصــة بالتبرعــات فــي شــبكة الفــروع  ــراف بالمب ــو تــم االعت ــزا ســان باول بالتوافــق مــع خطــى المجموعــة االم انتي
الدوليــة التابعــة فــي ديســمبر 2019. ولضمــان تحقيــق اقصــى منفعــة مــن هــذه المبــادئ اخــذًا فــي االعتبــار الســياق 
ــادئ فــي  ــن األهــداف المرجــوة مــن هــذه المب ــي ع ــن مــن دون التخل ــة توطي ــادئ لعملي ــم اخضــاع هــذه المب ــي ت المحل
النســخة االصليــة. فضــاًل عــن ذلــك، فــان النســخة المحليــة مــن هــذه المبــادئ تضمــن االلتــزام األمثــل مــع االطــار الرقابــي 
المحلــي فــي ظــل اتبــاع القواعــد الدوليــة الحاكمــة. هــذه المبــادئ هــي تاكيــدًا علــى ايماننــا بمبــادئ المحاســبة، الشــفافية، 

االنصــاف والعطــاء. تــم اعتمــاد النســخة المحليــة مــن هــذه المبــادئ مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي فبرايــر 2020. 

تتيــح هــذه المبــادئ اســتجابة اكثــر فعاليــة لالحتياجــات المجتمعيــة االنيــة وطويلــة االجــل مــن خــالل الشــركاء المنفذيــن 
مــن منظمــات العمــل األهلــي، مــن خــالل وضــع معاييــر واضحــة للجهــات المؤهلــة لتلقــي التبرعــات وكذلــك المشــروعات 
ــادئ مــن  ــل هــذه المب ــة. كمــا ســوف تقل ــات ذات الصل ــر عــن التبرع ــداد التقاري ــات الع ــى متطلب المقترحــة باإلضافــة ال

المخاطــر المرتبطــة بالفســاد ذي الصلــة بالتبرعــات.

ولضمــان نجــاح تطبيــق هــذه المبــادئ تــم االنتهــاء مــن وضــع عمليــة بســير العمــل المتعلــق بالتبرعــات وبالتوافــق مــع 
جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن. بينمــا يســتمر العمــل لالنتهــاء مــن إجــراءات محــددة بــإدارة التبرعــات ســوف يســتمر 

بنــك اإلســكندرية فــي دعــم المجتمعــات المحيطــة مــن خــالل شــبكة متنوعــة وقويــة مــن الشــركاء. 

عدســـة : أحمد هايمان

بنك االسكندرية يمدد مساعدات للمجتمعات التي يعمل فيها. 
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