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 تقديرا لدور المرأة 

 للعامالت بالبنكأسبوعا مدفوعة األجر  16طفل الأجازه رعاية  منحي بنك كريدي أجريكول أول 

ن االقتصادي للمرأة ويرىع  مبادرات تحقق التمكي 

 

أ –  2021مارس،    24  ،القاهرة  ، ي  علن بنك كريدي أجريكول مرص منح  تزامنا مع االحتفال بشهر المرأة العالمي
العامالت ف 

لمدة   أجازه رعاية طفل  بدال من    16البنك  بالكامل  األجر  البنك لمجهودات    وذلك  أسبوعا   12أسبوعا مدفوعة  تقديرا من 

ي رعاية األطفال،  
ي البنك ودورهن ف 

ي  أول مؤسسة    بذلك   ويعد كريدي أجريكول األمهات من العاملي   ف 
ة    مرص مرصفية ف  تمد فتر

ي مرص  السفت  الفرنسي  تحت رعاية، خالل شهر مارسالبنك   احتفلكما ،  الطفلرعاية 
اكة مع الوكالة تجديد ب ،ف  الفرنسية  الشر

ي سوق العملن اقتصاديا ودمجه الشاباتلدعم ورعاية برنامج "النساء الرائدات" بهدف تمكي     للتنمية ومؤسسة ساويرس
 . ف 

ي العمل عىل نشر الشم
، أتاح كريدي أجريكول للسيدات خالل شهر  وتحقيقا لتوجيهات البنك المركزي المرصي ف  ول المالي

 . بدون مصاريف إدارية  خصمالمرأة فتح حسابات توفت  وإصدار بطاقات 

يعمل كريدي أجريكول مرص من خالل رؤية  "   :مرص أجريكول    كريديويقول السيد جون بيت  ترينيل، العضو المنتدب لبنك  

ي تهدف إل    العالمية  أجريكول  كريدي  مجموعة
ي تعمل بها التر

ي المجتمعات التر
مجموعة   ترىع؛ لذلك  تحقيق تغيت  ملموس ف 

 من المبادرات بهدف دعم التنوع والمساواة"ا كريدي أجريكول عدد

ي   جريكول مرص أكريدي    يشارك":  نيل"تري"وأضاف  
ي من شأنها تمكي   المرأة اقتصاديا    ف 

ويتم ذلك سواء  عدد من المبادرات التر

ي  أو من خالل مؤسسة البنك للتنمية من خالل البنك  
  . وزارة التضامن االجتماىعي مع    أو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدن 

لدعم ورعاية برنامج "النساء    ة ساويرسمؤسس مع الوكالة الفرنسية للتنمية و  2017منذ عام   تعاوننا من بي   تلك المبادرات، و 

ي األقسام المختلفة بالبنك بهدف الرائدات" 
ي  بتوفت  فرص التدريب لهن ف 

 ". العمل سوقإعدادهن للدخول ف 

ية    المدير التنفيذي لقطاعومن جانبه قال السيد أمت  حكيم،   : "الموارد البشر ي    تعد تنميةوالتطوير المؤسسي رأس المال البشر

ي تطور عمل البعملية أساسية  
ي عىل رأس أولويات البنك الذى  تنمية مهارات العاملي   و نك؛ لذلك  ف 

تحسي   بيئة العمل تأنر

ي البنكأو   ، يحرص عىل تحقيق التكافؤ والمساواة بي   العاملي   
ا إل أن  ن تكون المرأة لها تمثيل مؤثر ف  يمثلن   السيدات، مشت 

، كما أن منح البنك إجازة رعاية طفل للموظفات عليا  مناصب إدارية  يشغلن نمنه % 23، وأن لبنكا ق عمل% من قوة فري٣٥

ات  أهدافنا  أهم أسبوعا سينعكس عىل والءهن للبنك وهو أحد  16  ". المؤسسةنجاح ومن مؤشر

ي يعمل بها،  
ي المجتمعات التر

ي إحداث تغيت  ملموس ف 
اتيجية كريدي أجريكول ف  كريدي أجريكول  مؤسسة  كانت  وتنفيذا الستر

ي تمويل  لمدة ثالث سنوات لتقديم  بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن االجتماىعي  قد وقعت  للتنمية  مرص  
منحة للمساهمة ف 

وعات متناهية الصغر لخلق فرص عمل للس  ي مرص المشر
 ف 
ً
ي القري األكتر احتياجا

 . يدات ف 
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