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 16: بنك بي ان بي باریبا الجزائر یتبرع بأكثر من 19كوفید 
 ملیون دینار من المعدات والمواد الطبیة للمستشفیات الجزائریة
 

یتبرع بنك بي إن بي باریبا الجزائر، أحد أبرز الفاعلین الرئیسیین في المشھد المصرفي  ) ،19-في إطار مكافحة وباء فیروس كورونا (كوفید
 ملیون دینار من المعدات والمواد الطبیة للمستشفیات الجزائریة. 16الجزائري، بأكثر من 

 
من المستشفیات بالتجھیزات والمواد الالزمة للسلك كبیر د عدد ھذه المبادرة المخصصة للھالل األحمر الجزائري، شریك ھذه العملیة، ستزوِ 

 في سیاق مكافحة جائحة كورونا.الطبي والمرضى 
 

، السیدة ية الھالل االحمر الجزائرھذا التبرع من طرف السید یوسف غولة، نائب المدیر العام لبنك بي إن بي باریبا الجزائر، لرئیس تقدیمتم 
 سؤولةمالسیدة حبیبة كسلي، كل من الجزائر العاصمة)، بحضور بظم في مقر المنظمة اإلنسانیة (، خالل احتفال رسمي نُ بن حبیلسسعیدة 

باریبا  بنك بي إن بي لدى، والسیدة لمیاء مخیزومي مدیرة الموارد البشریة بنك بي إن بي باریبا الجزائر لدىاالقلیمي العالمة واالتصال 
 .الھالل األحمر الجزائريوموظفي  الجزائر

 
ل ھذه . من خالھذا الوباء جھود السلطات الصحیة لوقف انتشارمساعداتنا لحن فخورون بدعم نالسید یوسف غولة: " صرحوبھذه المناسبة، 

بادرة، یأمل بنك بي إن بي باریبا الجزائر المساھمة في تعزیز القدرة على رعایة المرضى في المستشفیات الجزائریة. ھذه العملیة ھي مال
منذ بدایة األزمة  اتخاذھاالتي تم و، التي یقوم بھا مجمع بي إن بي باریبا عبر العالم  BNPPAidPlan#الدولیةجزء من خطة الطوارئ 

من مجمعا  دولة. لقد قام 30في ما ال یقل عن  الفئات المحرومةو  والفقراءمساعدة المستشفیات تمثلت في ،  19-كوفیدسببھا الصحیة التي ت
 ".عدیدة  أخرىملیون یورو تضاف إلیھ مساھمات  50بمبلغ یزید عن  بالتبرع ، BNPPAidPlan#خطة خالل

 
-كوفید مكافحة انتشار على التضامن الحافزمن خالل ھذا العمل اإلنساني الذي یعد جزًءا من : "قائلة  ، شددت السیدة حبیبة كسليجھتھامن 
دة المساعِ  المنظماتجانب ب بالوقوف لجزائریین ویكرر التزامھلعن دعمھ  بنك بي إن بي باریبا الجزائر ، یعبرالعمومیةودعم الصحة  19

یة، وخاصة المصابین بالفیروس في المستشفیات. تحقیقا لھذه الغایة، أود أن أشكر لألشخاص الذین یعانون في ھذه الفترة من األزمة الصح
الذي یمثل روح التضامن والكرم في الجزائر، على ھذه الجھود المبذولة ضد انتشار ھذا الوباء، وال سیما  الجزائري،شریكنا، الھالل األحمر 
صوصا خجھون الفیروس االجیش االبیض اللذین یو، بالسلك الطبيلعاملین لادقة كما أود أن أشید إشادة صفي البالد،  في المناطق النائیة

 " .على السیطرة على ھذا الفیروس في بلدنا صرامتھمأضافة إلى غیر محدود، ال والتزامھم من خالل تفانیھم، العاملین في الخطوط األمامیة
 

 تدابیر اتخاذبي إن بي باریبا الجزائر زمام األمور في بدایة ظھور األزمة الصحیة، من خالل تولت  وذّكرت السیدة لمیاء مخزومي أن "
اإلجباري لألقنعة، التطھیر الدائم لمباني الوكاالت البنكیة، احترام  االرتداءاستثنائیة لحمایة صحة موظفیھا وصحة زبائنھا؛ تجسد ذلك في 

جراءات بدقة التعلیمات الصحیة وإ احترمواا النظام استحسانا كبیرا من قبل زبائن البنك، الذین التباعد االجتماعي، وأمور أخرى. وقد لقي ھذ
 ".الحواجز

 
المصرفیة  خدماتھعلى استمراریة  دائمكفل بشكل تقد  بي إن بي باریبا الجزائر بنك في الجزائر، فإنرائدا مصرفیًا فاعال وھكذا، وباعتبارھا 

 ".في الشبابیكوالعاملین في الداخل على الرغم من األزمة الصحیة، وذلك بفضل روح التزام موظفیھا 
 
 

 
 

  يفـــــــــــــــــــــحص ناــــــــیب



	

 بي إن بي باریبا الجزائر :حول بنك 
. وتتمثل مھمتھا في أن تكون بنًكا عالمیًا 2002سنة ، تم إنشاؤھا بنكیة عالمیة بي إن بي باریبا فرنسا لمجموعة %100ھي شركة فرعیة بي إن بي باریبا الجزائر 

الجزائري. وبناًء على ھذه النجاحات، طّور بنك بي إن بي باریبا الجزائر التراب . أصبح البنك من أوائل البنوك الخاصة في زبائنھاقدم خدمات عالیة الجودة لجمیع ت
ً تقریبًا تغطي  70من  تتكون شبكة خدمة ذاتیة  2.0 للوكالةوھران وبجایة. یوفر ھذا الشكل الجدید ، ثالث وكاالت رقمیة في الجزائر بأكملھ، بما في ذلك الوطنفرعا

حسابھ عن بُعد وإجراء عملیات  تسمح بفتحبما في ذلك إیداع الشیكات، ومحطة رقمیة  ة الخدماتأجھزة صراف آلي متعدد الزبونلألعمال المصرفیة الیومیة. لدى 
مع مستشار  آلنيالتواصل اولكن أیًضا  ،عبر اإلنترنتفي الوكالة  بإنشاء تجربة الخدمات المصرفیة للزبونسمح ی إلى االتصال المرئي الذيإضافة مصرفیة متنوعة، 
 االتصال المباشر.

. كما 2014صرفیة اإللكترونیة منذ ماي والخدمات الم 2011ألنشطتھ المتعلقة بالتجارة الدولیة منذ عام  9001حصل بنك بي إن بي باریبا الجزائر على شھادة األیزو 
 ،2016في الجزائر. منذ عام ألول مرة  على ھذه الشھادة ،2007حصل نشاط التأجیر التمویلي، الذي انضم إلى مختلف الوظائف الموجودة في البنك في الجزائر سنة 

مما  لمطار؛اویقع في منطقة األعمال في الجزائر العاصمة بالقرب من  إفریقیا،في  دةالوحیمكتب رئیسي یلبي معاییر الجودة البیئیة  بي إن بي باریبا الجزائركان لدى 
 ممیز للشركات.استقبال یسمح لھا ب

 
 حول بي إن بي باریبا :

في أوروبا. یحتل المجمع  151000موظف، بما في ذلك أكثر من  199000دولة، مع ما یقارب  71بي إن بي باریبا ھو بنك رائد في أوروبا لھ تأثیر دولي. یتواجد في 
 الُمجمعة الیةوالخدمات الم، لتجزئةبافي مجاالت نشاطھ الرئیسیة الثالثة: األسواق المحلیة والخدمات المالیة الدولیة، التي یتم تجمیع شبكاتھا المصرفیة  مھمةمناصب 

غیرة الص ، المؤسساترجال األعمال، الجمعیات، (األفراد زبائنھجمیع ع المجم یرافق والخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات، بالتجزئةفي الخدمات المصرفیة 
 عالمجم ملكی. في أوروبا، والتأمین االدخار ،االستثمار، ) لمساعدتھم على تنفیذ مشاریعھم من خالل تقدیم خدمات التمویلات الكبرى والمنظماتالشرك، والمتوسطة

المتخصص في التمویل الشخصي في الرئیسي  الفاعلھو  BNP Paribas Personal Financeوكسمبورغ) و إیطالیا ول، فرنسا، أربعة أسواق محلیة (بلجیكا
بكة كبیرة ، تركیا، أوروبا الشرقیة ولدیھا شأیًضا على تطویر نموذجھ المصرفي المتكامل لألفراد في دول حوض البحر األبیض المتوسط بي إن بي باریبا مل یعأوروبا. 

حضور قوي في و الدولیة،أنشطتھا المصرفیة للشركات والمؤسسات والخدمات المالیة مجال في بالقیادة في أوروبا تتمتع بي إن بي باریبا المتحدة. في غرب الوالیات 
 .قوي وسریع النمو في آسیا والمحیط الھادئ برنامجاألمریكتین، باإلضافة إلى 

 
 لالتصال الصحفي :

 حبیبة كسیلي
 بي إن بي باریبا الجزائرلدى االقلیمي مسؤولة العالمة واالتصال 

 211 954 770(0)213+  النقال:  118 مكتب:  53 53 98 21(0)213+ / الھاتف :
 Habiba.ksili@bnpparibas.com  البرید  االلكتروني 


