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اتخذ بنك مصر من صورة امللكة كليوباترا شعارًا له منذ إنشائه يف عام 
  .1920

حيث   ، التاريخ  يف  اإلن��اث  أشهراحلكام  إح��دى  كليوباترا  ُتعتبرامللكة 
متيز حكمها باالزدهار والسالم ، وهي رمز للحضارة املصرية القدمية 

العريقة.

على مدى مئات السنني، أطلق املؤرخون على كليوباترا اسم   »فيلوباتريس«  
أي » تلك التي حتب بالدها«. 

وتولت كليوباترا حكم مصر فى عصر األسرة البطلمية وخالل الفترة 
من عام 51 حتى عام 30 قبل امليالد.  ولقد اشتهرت احلضارة املصرية 
القدمية بإجنازاتها التي فتحت آفاقاً جديدة يف مجاالت الفن، والعمارة، 
والهندسة، والطب، والسياسة ، كما تعد إحدى أقدم احلضارات التي 

أظهرت االحترام حلقوق اإلنسان.

اإلنسان يف احلياة؛  بحق  اعترف  أول من  القدماء  املصريون  كان  لقد 
حتى إنهم قاموا بتطبيق مبدأ املساواة على جميع السكان .

 وكان املصريون متساوين أمام القانون دون متييز بني األغنياء والفقراء. 
وقد أولى حكام مصر القدمية اهتماماً و قيمة كبيرة للمعرفة، حيث مت 
تشجيع الرجال والنساء على قدم املساواة على مواصلة التعليم املناسب 

لهم. 

األمم التي متلك التاريخ 
تستطيع أن تصنع حضارة
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ينبغي على املؤسسات أن 
تدعم وحتترم وحتمي 

حقوق اإلنسان املعلنة دولًيا

لقد كان املصريون القدماء رواًدا يف تطبيق أساليب إدارة املوارد البشرية 
يف احلياة. واستطاع القادة العظماء على مدى التاريخ أن يبتكروا نظاماً 
وتنظيم  غيابهم  أو  وجودهم  من  والتحقق  العمال،  مسئوليات  لقياس 

تناوبهم يف العمل بشكل فردي أو جماعي.

العمال  وجود  أساس  على  للتعويضات  نظام  ُوضع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وأدائهم، حيث مت زيادة املدفوعات للعاملني باستخدام مضاعفات األجر 
األساسي، و ذلك لضمان التوزيع العادل للرواتب بني العمال يف مختلف 

الوظائف. 
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امللك عقرب - من املتحف البريطاني
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من نحن؟املحتوى 
ُيعد بنك مصر أول بنك مملوك بالكامل للمصريني وثاني أكبر بنك يف مصر من حيث إجمالي األصول

العمالء:
أكثر من 6.8 مليون يف مصر

يخدمهم:
13,400 موظف

من خالل ستة  أقسام :
قطاع إئتمان الشركات

قطاع التجزئة املصرفية 
قطاع املشروعات الصغيرة و املتوسطة

قطاع االستثمار و أسواق املال
شبكات املراسلني وقطاع األموال

قطاع  املعامالت   املصرفية  اإلسالمية

عبر خمس دول:  
مصر                                          
اإلمارات العربية املتحدة                    
لبنان                                          

 فرنسا                                          
أملانيا               

الفروع:
منتلك أكبر شبكة مصرفية من الفروع يف مصر والشرق 

األوسط تصل ل� أكثر من 500 فرع.

ماكينات الصراف اآللي:
1400

نقاط البيع:   
                                 12150

حقوق املساهمني:
23.3 مليارجنيه مصري

الضرائب املسددة للدولة:
3.6 مليار جنيه مصري

 صايف إيرادات الفوائد:
8537 مليون جنيه مصري

إجمالي األصول:
331 مليار جنيه مصري

ودائع العمالء :
290 مليار جنيه مصري 

صايف الدخل من األتعاب  والعموالت:
1851 مليون جنيه مصري

رأس املال املدفوع:
   15 مليار جنيه مصري

امللكية:
بنك مصري مملوك للدولة

عدد بطاقات الدفع اإلليكتروني املصدرة: 
3.8 مليون

صايف الربح بعد احتساب الضريبة:
4.2 مليار جنيه مصري

 االستثمار املباشر يف رءوس األموال :
162 شركة يف قطاعات متعددة

صناديق االستثمار:
8



»على املؤسسات 
التأكد أنها ليست 

متواطئة مع انتهاكات 
حقوق اإلنسان«  

شخصية الكاتب من مسئول املجال األسرة الـ18 طيبة 1549-1292 قبل امليالد

املهرة  والعمال  الكتاب  تقتصر مهام  لم 
على االحتفاظ بالسجالت فقط بل امتدت 

مهامهم للقيام بدوٍر رقابي يف املجتمع
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نبذة عن بنك مصر

الرائد محمد طلعت  املصري  االقتصادي  بواسطة  بنك مصر يف عام 1920  أنشئ 
حرب باشا والذي كان أول من أدخل الى مصر نظام االستثمار من مدخرات الشعب، 
وذلك من خالل استخدامها يف مشروعات اقتصادية واجتماعية ، مما أسفر عن كون 

بنك مصرالبنك الوطني األول اململوك بالكامل للمصريني. 

ولقد قام  بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات يف مختلف املجاالت، مبا 
يف ذلك املنسوجات، والتأمني، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما. 

كما واصل دعمه لكافة األنشطة املصرفية واالستثمارية األخرى مبعدل ثابت. 

وميتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من األسهم يف أكثر من 162 شركة يف مجاالت : 
التمويل ، السياحة،  اإلسكان ، الزراعة والغذاء ، باإلضافة إلى شركات أخرى يف 

مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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املستمرة  مصر  بنك  جهود  كللت  ولقد 
باعتباره مؤسسة  الصناعة -  لقيادة هذه 
السوق  يف  ائتمانية  ج���دارة  ذات  مالية 
املجال.  ه��ذا  يف  مثمرة  بنتائج  املحلي- 
يف  البنك  ال��ت��زم  النجاح،  ه��ذا  ولتحقيق 
العاملي  االتفاق  مببادىء  األوق��ات  جميع 
على  البنك  تركيز  يتوافق  املتحدة.  لألمم 
املسئولية االجتماعية ومبادرات االستدامة 
االتفاق  حددها  التي  العشرة  املبادىء  مع 
العاملي لألمم املتحدة يف املجاالت التالية: 
على  واحلفاظ  والعمل،  اإلنسان،  حقوق 

البيئة، ومحاربة الفساد.

باإلضافة إلى ما تقدم، عمل البنك على 
التي  املجتمعات  دع��م  على  واس��ع  نطاق 
يعمل من أجلها من خالل تنفيذ عدد من 
لتعزيز  االجتماعية  وامل��ب��ادرات  األنشطة 
رفاهية املجتمع ، مع التركيز بشكل خاص 

على الصحة ، وحقوق اإلنسان والبيئة . 

مع  وث��ي��ق  بشكل  مصر  بنك  يتعاون  و 
مجال  يف  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
متويل املشروعات الصغيرة ودعم التنمية 
االقتصادية كونه أحد بنوك القطاع العام 
بالسياسة  النهوض  أج��ل  من  تعمل  التي 
أسس  ذلك،  على  وع��الوة  للدولة.  العامة 
ال��ب��ن��ك وح����دة م��ن��ف��ص��ل��ة ل��ل��م��ش��روع��ات 
من  املزيد  لتشجيع  واملتوسطة  الصغيرة 
األفراد والشركات للحصول على التمويل 
لتلك املشروعات التي تسهم بقوة يف الناجت 

املحلي اإلجمالي للدولة.

ولقد دأب بنك مصر على دعم االقتصاد 
الوطني منذ إنشائه من 95 عاماً، وهو يتعهد 
للمشروعات  وال��دع��م  الرعاية  مبواصلة 
لتمكني  والشركات واالستثمارات  الوطنية 

االقتصاد الوطني وفرص االستثمار.

امللكية 

 بنك مصر هو بنك مملوك للدولة، حيث 
متتلك احلكومة املصرية نسبة  100% من 

أسهمه.

تقديرا جلهوده املتواصلة لتقدمي أفضل 
الكرام،  وأحدث اخلدمات جلميع عمالئه 
حصل بنك مصر على جائزة “ أفضل بنك 
يف إدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات 
قصيرة األج��ل يف الشرق األوس��ط “ لعام 
لقد  و  التوالي.  على  السابع  للعام   ،2015
“جلوبال  مجلة  قبل  م��ن  اجل��ائ��زة  ُمنحت 

فينانس” كمستشار املالي الرائد. 

رائًدا  إقليمًيا  مصرًفا  مصر  بنك  وُيعد 
ح��ي��ث ح��ص��ل ع��ل��ى ش��ه��ادة ال��ت��واف��ق مع 
بطاقات  بيانات  لتأمني  العاملية  املعايير 
الدفع اإللكترونية »PCIDSS«، كأول بنك 
البنك  ويسعى  إفريقيا.  وشمال  مصر  يف 
باستمرار إلى توسيع نطاق وصول خدماته 
تطبيق  خالل  من  عمالئه  إلى  املصرفية 
التكنولوجيا احلديثة واالستفادة من جميع 
املوارد املتاحة.  كما يوفر بنك مصر اليوم 
الصراف  شبكات  أكبر  إح��دى  لعمالئه 
أنحاء  كافة  تغطي  والتي  مصر  يف  اآلل��ي 

اجلمهورية.

جميع  يف  جلًيا  مصر  بنك  دور  ويظهر 
ان��ت��ش��اره  نتيجة  االق��ت��ص��ادي��ة  امل��ج��االت 
البنك  موظفو  ويخدم  الواسع.  اجلغرايف 
موظف   13,400 نحو  ع��دده��م  البالغ   -
من اخلارج -  إلى 826 موظفاً  باإلضافة 
قاعدة عريضة من العمالء تصل إلى نحو 
رأس  إجمالي  ويبلغ  عميل،  مليون   6.8

املال املدفوع 15 مليار جنيه مصرى.

يقع املقر الرئيسي للبنك يف 151 شارع 
محمد فريد، وسط البلد، القاهرة، ج.م.ع. 
هذا وميتلك البنك حاليا شبكة فروع تضم 
إلكترونًيا  مرتبطة  ف��رع   500 م��ن  أك��ث��ر 
أنحاء جمهورية مصر  ومنتشرة يف جميع 
اإلقليمي  وج����وده  ج��ان��ب  إل���ى  ال��ع��رب��ي��ة، 
العربية  اإلم�����ارات  م��ن  ك��ل  وال��ع��امل��ي يف 
وفرنسا  ولبنان،  ف��روع(،  )خمسة  املتحدة 
)فرع واحد(، وأملانيا، باإلضافة إلى شبكة 

من املراسلني يف كافة أنحاء العالم.

13,400
موظف

املوضوعات

 - أعمالنا  االستدامة يف منوذج  دمج  بها  يتم  التي  الطريقة  متثل 
حيث  من  أو  جتارية  ف��رص  على  للحصول  السعي  حيث  من  س��واء 
تقييم املخاطر- جزًءا ال يتجزأ من عملياتنا. وُيعتبرالتقرير السنوي 
لالستدامة لبنك مصر 2014 /2015 األول من نوعه الذي يتم إصداره 
يف مصر بواسطة أحد البنوك اململوكة للدولة، استناًدا إلى »مبادرة 

إعداد التقارير العاملية« GRI املُعترف بها على الصعيد العاملي.

و سوف يوضح التقرير كيف تتم رؤية االستدامة يف بنك مصر.

ويعمل بنك مصر باستمرارعلى حتديد موضوعات االستدامة التي 
تشكل العائد املادي لكل من البنك وأصحاب املصلحة. ويتعامل البنك 
أصحاب  من  أنهم  على  به  باإلتصال  يقومون  الذين  االشخاص  مع 
املصلحة مبا يف ذلك املوظفون، والعمالء احلاليون، والعمالء املحتملون، 

واحلكومة، والشركاء، واملوردون، واملنظمات غير احلكومية .

لنجاح  تعتبر حيوية  التي  العمل  اإلدراك على مجاالت  ويركز هذا 
واستمرارية االستدامة يف أعمالنا، وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية: 

نهج بنك مصر :

يناقش النهج جهود البنك الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة الشمول 
مجلس  رئيس  ألقاها  التي  املقدمة  إليها يف  اإلش��ارة  كما مت  املالي، 
القطاع  وكذلك يف مقدمة   ، اإلتربي  السيد /محمد محمود  اإلدارة 
املالي للبنك. ويحدد نهج بنك مصر أيضاً املبادئ التي حتكم الثقافة 

الداخلية للبنك واملجتمع.

كيف يعمل بنك مصر:

يفسر هذا القسم املبادئ األساسية التي حتكم عملنا ككل؛ مبا يف 
وكيف  ومرافقنا،  موظفينا  سالمة  على  احلفاظ  ضمان  كيفية  ذلك 
ميكننا احلد من أي آثار ضارة محتملة على البيئة، وكيف نتعامل مع 

مجتمعنا، باإلضافة إلى أوجه التعاون والشراكات.

أنشطة بنك مصر :

يحدد هذا القسم إجنازاتنا الرئيسية ، مع التركيز على عملياتنا يف 
مصر واخلطوات التي اُتخذت لدعم االقتصاد الوطني. 

األداء املالي لبنك مصر: 

يقوم هذا القسم بصياغة البيانات السنوية لألداء بناًء على تقارير 
شفافة حول اإليرادات والبيانات البيئية واالجتماعية

6٫8
مليون عميل

1,400
ماكينة صراف آلي 



»ينبغي على املؤسسات 
التمسك بالقضاء على 

جميع أشكال العمل 
القسري «

على عكس ما يعتقد الكثيرون، يف عصر الدولة القدمية لم ُيجبر 
العبيد على بناء األهرامات ، بل مت إسناد تلك املهمة إلى عشرة آالف 
من العمال املصريني املهرة حيث مت االعتناء بهم مالياً وطبياً ، و مت 

تكرميهم بأن اُطلق عليهم لقب » أصدقاء خوفو.«

ماكيت بناء األهرامات العظيمة متحف  الدكتور  رجب
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نهج بنك مصر

لقد حرص بنك مصر منذ إنشائه على االلتزام بهدفه األساسي املتمثل يف خدمة 

الشعب املصري وضمان رفاهيته. ونحن نواصل التمسك بهذا الدافع النبيل من 

خالل التأكيد على مطالب ومصالح عامة الشعب، الذين كانوا و سيظلوا دائًما 

ميثلون ُلب عملياتنا وقراراتنا. إن دورنا ال ينطوي فقط على حتقيق الربح بل 

يتضمن أيًضا بصفة أساسية العمل كأداة مالية وطنية، يتم االعتماد عليها يف 

االجتماعية  املجاالت  مختلف  يف  واالستراتيجية  الوطنية  التنمية  ودعم  تنفيذ 

واالقتصادية.

ولتحقيق هذا الهدف السامي، بذل بنك مصر قصاري جهده لتلبية االحتياجات 

املالية للمجتمع املصري. وفى سعية الدءوب للحصول على أكبر شبكة فروع يف 

البنك يف إمتالك وتشغيل أكثر من  500  فرع  مصر والشرق األوس��ط، جنح 

الشعب  خدمة  بهدف  وذلك  اجلمهورية،  أنحاء  جميع  يف  املحافظات  مبختلف 

املصري، الذي يتعدى 90 مليون نسمة أينما وجد. 

ويوضح هذا القسم قصة جناحنا، التى استمرت لسنوات طويلة، والتي حتققت 

نتيجة احلرص على االلتزام مببادىء االستدامة واحلوكمة واملعايير العالية التي 

ترتكز عليها جميع عملياتنا .  

ويستعرض هذا القسم أيًضا دورنا احلالي واألهداف املستقبلية ملواكبة التغيرات 

السياسية، واالقتصادية، والبيئية التي جتتاح العالم  بصورة سريعة ومتواصلة.
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 ،2015/2014 لعام  االستدامة  تقرير  نقدم  أن  مصر  بنك  يف  يسرنا 

والذي يتضمن تقييمنا للتقدم الذي حققناه والتحديات التي واجهناها 

بالتزاماتنا جتاه  التمسك  إذ نحرص على  ونحن،  املاضي.  العام  خالل 

وطننا ومجتمعنا وعمالئنا، قد راعينا دائًما احلفاظ على جوانب نظام 

احلوكمة كاملة غير منقوصة.

وُيعتبرالتقرير السنوي لالستدامة لبنك مصر 2014 /2015 األول من 

نوعه الذي يتم إصداره يف مصر بواسطة أحد البنوك اململوكة للدولة، 

على  بها  املُعترف   »GRI العاملية  التقارير  إعداد  »مبادرة  إلى  استناًدا 

الصعيد العاملي. ويبرز التقرير أيًضا استراتيجية البنك التي تولي أهمية 

كبيرة خللق قيمة للمجتمع. ونحن يف بنك مصر، نؤمن بأنه حتى تستطيع 

أي مؤسسة مالية احلفاظ على االزدهار على املدى الطويل وخلق قيمة 

ملساهميها، فإنه يتحتم عليها أوالً خلق قيمة للمجتمع.

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة
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مليارجنيه مصرى، وهو ما شكل زيادة قدرها 
إلى استحواذ  أدى  و  57 مليار جنيه مصرى، 
األصول  إجمالي  % من  نحو  15  البنك على 

القائمة يف القطاع املصريف املصري.

من  التنمية  على  احل��ف��اظ  ه��و  هدفنا  إن 
خ���الل إق��ام��ة ع��الق��ات دائ��م��ة م��ب��اش��رة مع 
العالقة.  مجموعة متنوعة من األطراف ذات 
تلك هي االستراتيجية التي مكنت بنك مصر 
التي  املحادثات  على  مباشرة  اإلش���راف  من 
 – مسئولة  مالية  كمؤسسة   - أنشطته  تكفل 
وصلة  عالقة  ذات  تكون  و  إل��ى  ستستجيب 
ب��اح��ت��ي��اج��ات وأول���وي���ات ه���ؤالء ال��ذي��ن نقوم 
النمو طويل األجل  بخدمتهم والذين يدعمون 

ألعمالنا.

على  مركز  مستدام  اقتصاد  نحو 
الشعب

منذ تأسيسنا يف عام 1920 كأول بنك وطني 
مصري، إحتل بنك مصر مكانة مرموقة بني جميع 
البنوك املصرية، وذلك نتيجة مساهمته الواضحة 
األثر  الكبرى ذات  الدولة  يف معظم مشروعات 

االقتصادي  و االجتماعي العميق. 

يف عام 2015، قام بنك مصر بدعم و رعاية 
مشروع  قناة السويس اجلديدة؛ مشروع مصر 
القومي الكبير، باإلضافة إلى قيامه مبنح قروض 
مت   - »مشروعك«  آخريسمى  ملشروع  صغيرة 
األم��وال  يوفر  وه��و   – الدولة  بواسطة  إطالقه 
لقد  و  املبتدئة.  الصغيرة  للمشروعات  الالزمة 
املشروعات  من  ع��دد  متويل  على  أيًضا  اتفقنا 
املستقبلية التي مت اقتراحها خالل مؤمتر دعم 
وتنمية االقتصاد املصري الذي ُعقد يف مدينة 

شرم الشيخ يف مارس 2015. 

الشمول املالي

نظًرا ألن التزاماتنا تنبع من قناعاتنا ال ما 
يالئمنا، نحن يف بنك مصر نؤمن أن الشمول 

ثقة  لبناء  البنك  أدوات  أه��م  م��ن  ه��و  امل��ال��ي 
العمالء واملشاركة بنشاط يف املجتمع. و ُيعتبر 
الذين   – لعمالئنا  العميق  وتقديرنا  احترامنا 
مختلف  من  عميل  مليون   6.8 عددهم   يبلغ 
الثقافات واألوضاع االجتماعية - ، وللبيئة – 
التي يرتكز عليها مستقبل العالم الذي نعيش 

فيه- مبثابة األساس خللق قيمة مشتركة. 

أصبح  بل  اختيارًيا،  املالي  الشمول  يُعد  لم 
ضرورة أو حتى حقيقة واقعة، غيابه ال يعرقل 
النمو  معدالت  ذات  ال��دول  يف  التنمية  فقط 
املنخفض، بل يعوق أيًضا النمو العاملي، حيث 
يحرم املاليني من فرص أفضل للعمل واحلياة. 

ونحن يف بنك مصر نؤمن بأن تعزيز النظام 
خالل  م��ن   - العميل  على  ال��ق��ائ��م  امل��ص��ريف 
إشراك شرائح  جديدة من املجتمع - يوفر آلية 
دعم أقوى لسالمة النظام املالي ككل. كما أنه 
له تأثير إيجابي كبير على األداء االقتصادي 
امللحوظة  الزيادة  تفتح  حيث  للدولة،  الشامل 
أبوابًا جديدة لالستثمار،  املدخرات  يف حجم 
فضالً عن تعبئة املوارد املالية للدولة من خالل 
بشكل  يسهم  ال��ذي  األم��ر  الرسمية،  القنوات 
من  احلد  على  ويعمل  االقتصاد،  يف  إيجابي 

الفقر والبطالة.

خدمة  مصر  بنك  أطلق  السياق،  ه��ذا  فى 
التحويالت النقدية التي مُتكن كالً من العمالء 
وغير العمالء يف جميع أنحاء مصر من حتويل 
األموال عبر هواتفهم  يف أي وقت . باإلضافة 
لنحو   التمويل  بتوفير  البنك  ق��ام   ، ذل��ك  إل��ى 
الصغيرة  املشروعات  أصحاب  من   33,894
واملتوسطة ، كما يهدف إلى فتح  275 فرعاً 
جديداً خالل السنوات الثالث املقبلة خلدمة 

األعداد املتزايدة من العمالء.

يف  ق��وي  ق��دم  مبوطئ  مصر  بنك  يحتفظ 
السوق اإلقليمي والعاملي، مع منو مستمر يف 
كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولبنان، 

خالل السنة املالية 2015/2014، استطاعت 
مصر استعادة موقعها اإلقليمي القوي وإعادة 
اكتساب ثقة املؤسسات املالية الدولية. وأظهرت 
املؤشرات االقتصادية الوطنية تقدًما كبيًرا يف 
إلى  ارتفع  الذي  احلقيقي،  االقتصادي  النمو 
 ،2015/2014 املالية   السنة  خالل   %   4.2
باملقارنة بأداء اقتصادي ضعيف خالل الفترة 
معدل  خاللها  يتجاوز  لم   2014-2010 من 

النمو %2.2 . 

 لقد أدت التدابير اإلصالحية التي اُتخذت 
من قبل احلكومة اجلديدة للرئيس عبد الفتاح 
نتائج  إلى   -2014 عام  املُنتخب   – السيسي 
إيجابية ، متمثلة يف استئناف خارطة الطريق 
فضالً  واالستقرار،  األمن  لتحقيق  السياسية 
عن تبني برنامج شامل لإلصالح االقتصادي 
مزيد  وجذب  العمل  مناخ  إلى حتسني  يهدف 

من االستثمارات املحلية واألجنبية.

ملحوظ خالل  بشكل  العاملي  االقتصاد  منا 
بنسبة   زي��ادة  سجل  حيث  املاضيني،  العامني 
3.5 % يف عام  2015، مقارنة بنسبة  3.4 % 
يف عام 2014. ويعزى هذا االرتفاع إلى حتسن  
النامية  الدول  يف  االقتصاديات  منو  معدالت 
التي ارتفعت من  1.8 % يف عام 2014 إلى 

2.4 % يف عام 2015. 

عام   2015/2014 املالية  السنة  وإعُتبرت 
من  العديد  حيث شهدت  ملصر  األرب��اح  جني 
كما  واالجتماعية،  االقتصادية  اإلص��الح��ات 
كانت مبثابة ُمحفز للشعب املصري للتصميم 
على املضي ُقدًما ودعم األهداف االقتصادية 
متويل  يف  الفعالة  املشاركة  خالل  من  للدولة 
م��ش��روع ق��ن��اة ال��س��وي��س اجل��دي��دة؛ امل��ش��روع 

االستراتيجي للوطن .

ولقد أظهرت املؤشرات املالية أداًء اقتصادياً 
 ،2015/2014 املالية  السنة  خ��الل  إيجابياً 
حيث ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى  331 
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ُيدار بواسطة مجلس أمناء للتصدي للتحديات 
االجتماعية والتنموية  والصحية. و قد بادرت 
املؤسسة بتنفيذ عدد من األنشطة متاشياً مع 

هذا الهدف.

خالل  م��ن  إي��ج��اب��ي��اً  دوراً  امل��ؤس��س��ة  تلعب 
مباشرة  إم��ا  تنفيذها  مت  محددة  مشروعات 
من قبل املؤسسة أو من خالل املنظمات غير 
احلكومية التابعة لها ، باإلضافة إلى شركائها 
يولون  الذين  امل��دن��ي،  املجتمع  منظمات  من 

اهتماماً خاصاً بالتنمية.

وت���ش���رف امل��ؤس��س��ة ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
وامل��رأة  الشباب  تستهدف  التي  املشروعات 
بشكل كبير؛ مع التركيز على التنمية، والتعليم، 
خلق  و  بالعمل،  املتعلقة  التدريبية  وال��دورات 
وتعزيز  امل��رأة،  و  للشباب  فرص عمل جديدة 
البنك وخدم�����اته.   التنافسية ملنتجات  القدرة 
على  ال��ب��ن��ك  م��وظ��ف��ي  جميع  تشجيع  ي��ت��م  و 

املشاركة يف مشروعات تلك املؤسسة. 

موظفونا

على مدار ال� 95 عاماً  املاضية، عملنا مع 
موظفينا لبناء مؤسسة مالية تكافئ االبتكار، 
ونحن  اإلنتاجية.  وُتعظم  املخاطر  من  وتقلل 
املوظفني - نواصل  إذ نستعني بدعم كافة   –
اقتصادية  تغييرات  إح��داث  أج��ل  من  سعينا 

واجتماعية وبيئية أكثر عمًقا وفاعلية.

وانطالقاً من إمياننا العميق بأهمية العنصر 
البشري يف حتقيق استراتيجية البنك، ركز بنك 
مصر على  تعزيز مستويات إرضاء املوظفني 
و جذب الكوادر ذات الكفاءة ، باإلضافة إلى 
للعاملني  والقيادية  اإلداري��ة  املهارات  تطوير 

خللق قادة املستقبل.

التدريبية  ال���دورات  من  ع��دًدا  البنك  نظم 
والقيادية  واإلداري���ة  الفنية  امل��ه��ارات  لتنمية 
القيادية  املناصب  لتولي  لتأهيلهم  للموظفني 

،والتي ُتعد من صميم عمليات البنك.

إن قيمنا واستراتيجيات عملنا سوف تعكس 
املستدامة  بالتنمية  األمد  التزامنا طويل  دائما 

ملصرو العالم. 

جميع  أش��ك��ر  أن  أود  خ��ط��اب��ي،  ن��ه��اي��ة  يف 
أؤكد  أن  أود  كما  املتميزة،  املوظفني جلهودهم 
ملواصلة  اجلهد  من  املزيد  ب��ذل  ض��رورة  على 
تقدمي خدمات مصرفية متميزة للحفاظ  على 
مكانتنا املصرفية املرموقة التي حتققت نتيجة 
التعاون القوي املثمر بني جميع املوظفني داخل 

هذه املؤسسة العظيمة. 

محمد محمود اإلتربي
رئيس مجلس اإلدارة   

فروع  عشرة  البنك  وافتتح  وأملانيا.  وفرنسا، 
ما  ميتلك  أصبح  بذلك  و   ،2015/2014 يف 
يتعدى 500 فرع محلي ودولي تربطهم شبكة 

إلكترونية.

تعزيز املسئولية االجتماعية 

يلعب بنك مصر دوراً بارزاً يف تطوير وتقدمي 
املساعدة للمجتمع املصري من خالل املشاركة 
املجتمع  تنمية  لدعم  األنشطة  من  العديد  يف 
من خالل تنمية املناطق العشوائية، و القرى، 
واملستشفيات ، واملدارس و املراكز الرياضية.  

شارك بنك مصر يف مبادرة مقدمة من كل 
املصري  املركزي  والبنك  اإلسكان  وزارة  من 
لتشجيع البنوك على منح قروض طويلة األجل 
مل��ح��دودي  املخصصة  اإلس��ك��ان  مل��ش��روع��ات 
قيمة  إجمالي  بلغ  وق��د  ال��دخ��ل.  ومتوسطي 
القروض املقدمة  95 مليون جنيه مصرى يف 

30 يونيو 2015. 

إلى  مصر  بنك  انضم  ذل��ك،  إلى  باإلضافة 
حملة وطنية لتجديد سيارات األجرة القدمية 
واملواصالت  النقل  قطاع  لتحسني  مصر  يف 
األجرة  سيارات  عن  الناجم  التلوث  تقليل  و 
ت��أث��ي��ر سلبي على  ل��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
وبالتعاون   . عامة  بصورة  واملجتمع  السياحة 
مع وزارة املالية، قدم البنك 300 مليون جنيه 

لشراء 4,600 سيارة أجرة جديدة. 

ولقد وقع البنك أيًضا على بروتوكول شراكة 
يسمى »تنوير« مع كل من وزارة التربية والتعليم 
والغرفة التجارية املصرية لتمويل شراء أجهزة 
وذلك  للمدارس،  جديدة  توب  والب  كمبيوتر 

ضمن جهود البنك لتطوير نظام التعليم.

اعتبار  مصرعلى  بنك  حرص  انشائه،  منذ 
املسئولية االجتماعية أحد أهدافه الرئيسية. 
بنك  مؤسسة  إن��ش��اء  ، مت  ال��ص��دد  ه��ذا  ويف 
مستقل  ككيان  املجتمع  وخدمة  لتنمية  مصر 

ن��دوات  ع��دة  أي��ض��اً  نظم  كما  املستقبل،  يف 
اق��ت��ص��ادي��ة إلط���الع امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى أح��دث 
التغيرات االقتصادية وأثرها على البيئة املالية 
بصفة  املصريف  القطاع  وعلى  عامة  بصفة 
خاصة.و تساعد تلك الندوات موظفي خدمة 
العمالء على تقدمي أفضل مشورة لعمالئهم. 

احلفاظ على البيئة

نحن نأخذ بعني االعتبار ضرورة أال ينطوي 
أو  خدماتنا  أو  منتجاتنا  أو  عملياتنا  من  أي 
مواردنا على أى آثار ضارة محتملة على البيئة، 
حيث نقضي فوراً على أي تصرفات من شأنها 
املوارد  أو   / و  البيئة  أي خطرعلى  تشكل  أن 

الطبيعية أو القيمة للبالد .

متيز  لتعزيز  جاهدين  نسعى  إذ   ، ونحن 
املدى،  خدماتنا واحلفاظ على جناحنا طويل 
البناءة  امل��ح��ادث��ات  على  املحافظة  ن��واص��ل 
يف  بفاعلية  واملشاركة  واملوظفني  العمالء  مع 
املجتمع  احتياجات  تلبي  التي  امل��ش��روع��ات 

»نطمح إلى أعلى مستوى

من األداء ونؤكد تلك الرؤية«
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نحن نعلم يف بنك مصر أنه من أجل حتقيق النجاح يف عملنا وتعزيز الشمول املالي الفعال، يجب أن نكون مرتبطني ارتباطاً 
وثيًقا باملشهد االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي نعمل به. لقد تبنى بنك مصر على مدى 95 عاما ُنهجاً مستدامة للقيام 

باألعمال طويلة املدى عن طريق املوازنة بني االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف جميع قراراته. 

رؤيتنا:

ً أداؤنا املتميز... طريقنا نحو الريادة ... نستحقها اسماً وتراثا

مهمتنا:

التميز يف توفير كافة االحتياجات املصرفية لعمالئنا، تعظيم القيمة ألصحاب رأس املال، تنمية والء العاملني مع القيام  
بدوررائد فى  رخاء وتنمية مصر.

قيمنا:

النزاهة - خدمة العميل – االمتياز- االلتزام -  االبتكار – العمل بروح الفريق -  االنتماء – املسئولية  .

إستراتيجيتنا 

املساءلة 
للجودة الطويل ونسعي  للمدى  نفكر  نحن 

نحن:
العمل واملجتمع - نتحمل املسئولية أمام املساهمني والعمالء وزمالء 

والبيئية ملصر االقتصادية واالجتماعية  التنمية  - نساهم يف 

الشعور باالنتماء
والعمالء املجتمع  تطلعات  نحن حريصون على 

نحن: 
والتعلم من اإلخفاقات. النجاح  لتحقيق  بفاعلية  البنك حيث نشارك  - نشعر مبلكيتنا ألنشطة 

- لدينا إحساس قوي باملسئولية من حيث األداء واملخاطر بالنسبة لكل من البنك وعمالئه 
واملجتمع االقتصاد  نتحمل مسئوليتنا جتاه   -

العمل بروح الفريق

نحن نحترم ونقدر أعضاء فريقنا
نحن:

- نؤمن أن أفضل النتائج تتحقق عندما يعمل اجلميع مًعا
- نؤمن أن فرق العمل القوية  ُتبنى على الثقة املتبادلة، وامللكية املشتركة واملساءلة

- نضع جناح الفريق قبل جناح الفرد
- نبني فرق عمل متنوعة قادرة على توليد األفكار املبتكرة واتخاذ قرارات متوازنة

- ُنقدر كل شخص ونحترم الفروق الفردية يف العقلية، واإلسلوب، والثقافة، والعرق والتجارب

االمتياز

هدفنا هو األداء املستدام والنتائج 
نحن:

- نضيف قيمة للمساهمني عن طريق تفضيل النجاح طويل املدى على املكاسب قصيرة األجل 
املتميزة لعمالئنا النتائج  نتأكد أن االنضباط واملثابرة حتكم كل أعمالنا لتحقيق   -

املستقبلية والتخطيط ألهدافهم  توقع  لتحقيق أهدافهم احلالية، فضالً عن  - نعمل مع عمالئنا 

االبتكار

للتحقيق وقابلة  عملية  ُتعتبرأيضا  مبتكرة  أفكاراً  نقدم  نحن 
نحن:

- نقدم أفكاراً جديدة ونحسن عملياتنا وبرامجنا من خالل تبني أفضل و أحدث الطرق 
التكنولوجي  االبتكار  نستفيد من   -

املناسبة ملشاكلهم لعمالئنا احللول  نوفر   -
- نؤمن أن تطبيق الذكاء واملنطق والعلم له تأثير إيجابي على الناس وأعمالهم

خدمة العمالء
ُيعتبرعمالؤنا  على رأس أولوياتنا فى العمل

نحن:
- نسعى دائًما لكسب رضاء وثقة العمالء باعتبار ذلك هدفنا الرئيسي

- نساعد عمالءنا من أجل حتقيق أهدافهم املالية
- نسعي إلى جتاوز توقعات عمالئنا

قيمنا

النزاهة
نحن عادلون و صادقون و نلتزم بالسلوك األخالقي يف كل ما نقول ونفعل 

نحن:
- نتواصل بوضوح

ونتعلم ونقبل  نعترف   -
- نخاطر بجدية ونتعامل مع املخاطر بحكمة

- نتمسك مبا نراه على حق وأخالقياً
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لتسهيل  يتبنى مجلس إدارة البنك استراتيجية توسعية يحركها السوق، حيث يتم ربط جميع فروعنا الكترونياً 
تعامالت عمالئنا يف أي فرع يف مصر أو من خالل ماكينات الصراف اآللى املنتشرة يف جميع أنحاء اجلمهورية. 
وقد قام البنك أيضاً برفع مستوى اإلجراءات التشغيلية والتصاميم الداخلية و ماكينات الصراف اآللي. كما مت 
تزويد جميع الفروع بالتقنيات واملعدات احلديثة، لكي نقدم لعمالئنا أفضل اخلدمات و أكثرها كفاءة يف أقصر 

وقت ممكن. ويوفر البنك أيضاً سهولة الوصول إلى جميع منتجاته وخدماته.

ومن اجلدير بالذكر أن  بنك مصر ُيعتبر من أكثر البنوك انتشاراً يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

ونتيجة المتالك بنك مصر أكبر شبكة مصرفية فى مصر تصل إلى ما يزيد عن 500 فرعاً بخالف ماكينات 
الصراف اآللى التى تغطى بشكل كبير جميع املحافظات املصرية – حفز هذا التميز اجلغرافى البنك على إختراق 
األسواق الدولية وإطالق 25 فرعاً فى أربع دول موزعة بواقع خمسة فروع فى دولة األمارات العربية املتحدة ، 

باإلضافة إلى فروعاً أخرى فى لبنان وأملانيا وفرنسا.

وكجزء من استراتيجية البنك للتنمية التي حترص على مواصلة  تقدمي أحدث اخلدمات املالية لقاعدة عمالئه 
املتنوعة، بذل فريق اإلدارة العليا لبنك مصر كل اجلهود املمكنة لتطوير وتعزيز أداء الفروع الدولية للبنك .

وجود بنك مصر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  الوجود اإلقليمي والدولي

ودبي،  أبوظبي،  إمارة  : يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بنك مصر شبكة تضم  خمسة  فروع يف  ميتلك 
والشارقة، ورأس اخليمة. ولقد صمم البنك عدًدا من اخلدمات املصرفية خصيًصا للوفاء مبتطلبات اجلالية 
والصناديق مثل: صندوق  الشهادات  العديد من  ، حيث مت طرح  املتحدة  العربية  اإلمارات  املصرية يف دولة 
بيت الوطن، وصندوق حتيا مصر، فضالً عن السماح لهم بشراء شهادات قناة السويس ذات العائد املرتفع. 
تلبية احتياجات  أبو ظبي، من أجل  الواقعة يف  »العني«  يف عام 2015، مت جتديد فرع بنك مصر يف مدينة 
األعداد املتزايدة  للعمالء هناك. ولقد مت تزويد الفرع باملعدات الالزمة واملوظفني املهرة لضمان انسيابية 

العمل.

كما ضاعف البنك رأس ماله املدفوع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقدم قرضاً لدعم قاعدته الرأسمالية،  
العمل،   ، وحتسني شبكات  اخلارجية  للفروع  اإلداري  القطاع  بإعادة هيكلة  البنك  قام  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
ماكينة   26 بتركيب  البنك  قام  قد  و  . هذا  االتصاالت  وُنظم  املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنية  وتطوير 
صراف آلي - بعضها جديدة واألخرى مت جتديدها-  يف مواقع مختلفة من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أهله ليصبح  املنتجات واخلدمات، مما  البنك من تقدمي حزم شاملة ملختلف  الهيكلة مكنت  إعادة  إن عملية 
مركزاً إقليمياً لألنشطة يف دول مجلس التعاون اخلليجي . وكذلك تعمل فروع بنك مصر يف دولة اإلمارات 

الدولة. املتنامية يف  السوق  لتلبية متطلبات  توفيرمنتجات جديدة  املتحدة على  العربية 

وجود بنك مصر يف لبنان

تأسس بنك مصرلبنان يف لبنان عام 1929، لدعم سياسة البنك التوسعية إقليمياً وعاملياً، ويقع يف قلب مركز 
التجاري حيث يقدم مجموعة متنوعة من اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد. بيروت 

ولقد منت شبكة بنك مصرلبنان بشكل سريع بسبب موقعه االستراتيجي يف مختلف املدن اللبنانية ، وتضم 
البنك يف ممارسة  النطاق واخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت. و قد استمر  ماكينات الصراف اآللي واسعة 
جميع أعماله على الرغم من االضطراب السياسي واالقتصادي للدولة.وال تزال قاعدة عمالئه تتوسع وتتنوع 
 . واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات  الرائدة  واملؤسسات  املصرفية،  التجزئة  واسعة من سوق  لتشمل شريحة 
، كما زادت   %65 والودائع بنسبة  ارتفع إجمالي األصول بنسبة%55،  املاضية،  السنوات اخلمس  وعلى مدى 

. بنسبة%163  للعمالء بشكل ملحوظ  املمنوحة  والتسهيالت  القروض 

العليا  وجاء هذا النجاح نتيجة العديد من اإلجراءات اإلصالحية الداخلية التي شملت إعادة هيكلة اإلدارة 
لتتناسب  وعملياته  البنك  خدمات  وتطوير  لتوسيع  ومتكاملة  شاملة  وتنفيذ خطة   ،  2007 عام  التنفيذية يف 
مع أحدث ما ُيعرض على الصعيد  املصريف العاملي.  وأدى ذلك إلى زيادة رأس املال املدفوع من 30 مليار 

لبنانية. ليرة  لبنانية الى 120 مليار  ليرة 
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لقد كان بنك مصر لبنان أيًضا حريصاً على تعزيز محفظة القروض ودعم املخصصات و االحتياطيات. وقد 
مت زيادة  فروعه من فرع واحد يف عام 2002 إلى 18 فرعاً يف عام 2015. وباإلضافة إلى ذلك ، ظل البنك 

لزيادة اإلنتاجية وحتسني جودة وسرعة خدماته.  التقنيات  بتطبيق أحدث  ملتزماً 

أهداف  لتحقيق  املصرفية  واخلدمات  املنتجات  من  مجموعة  توفير  على  البنك  حرص  ذلك،  على  وعالوة 
السوق املصرفية يف قطاعات : التجزئة، الشركات، املؤسسات والقطاع اخلاص. ويف هذا الصدد، أنشأ بنك 

مصر لبنان شركة مصر لبنان للتأمني يف ديسمبر 2010 .

من مجموعة جاما  االنتقال  من  البنك  مكنت  كبير حيث  أثر   2013 عام  الودائع  الهائلة يف  للزيادة  كان  لقد 
بنك مصر  البريطانية   “World Finance“ منظمة  منحت  كما   .“Beta“ بيتا  الي مجموعة   “Gamma“
لبنان جائزة أفضل بنك جتاري يف عام 2012 ، تقديرا ألدائة املتميز. و حصل البنك أيضاً يف العام نفسه 

  .“ The Best Visual Award “  على جائزة ملوقعه اإللكتروني الفريد و املتميز

بجميع  الدقيق  وااللتزام   ، احلوكمة  معايير  أعلى  بتطبيق  لقيامه  نتيجة  لبنان  مصر  بنك  أعمال  منو  ويأتي 
القوية. امليزانية  املخاطر، فضالً عن  الصارمة إلدارة  التوجيهية  واملبادئ   ، التنظيمية  واملعايير  املتطلبات 

ويتطلع بنك مصر لبنان إلي فترة واعدة من النمو املطرد والتنمية املستمرة لكافة األنشطة واخلدمات التي 
يقدمها، ملواصلة التفاني يف خدمة عمالئه بأفضل الطرق املمكنة، وذلك حتت قيادة مجلس إدارته و بدعم 
مصر،  بنك  األم-  املؤسسة  من  القوي  الدعم  عن  فضالَ   ، العاملني  كافة  و  املؤهل،  العليا  اإلدارة  فريق  من 

العربية. املالية  املؤسسات  أكبر  إحدى 

لقد حقق البنك أيضاً تقدماً ملحوظاً منذ عام 2007 حيث مت إجراء إعادة هيكلة إدارية وحتديث يف أنظمة 
الكمبيوتر وإدارة املخاطر يف البنك. و يطبق بنك مصر- أوروبا مفهوم القدرة على حتمل املخاطر واإلدارة 
لبنك  الضرورية  األدوات  من  للمخاطر،  النهجي  والتحويل   ، ووعي  بنشاط  وُتعتبراإلدارة   . للربح  الهادفة 

التنافسية. القدرة  وتعزيز  الربح  لتحقيق  أوروبا  مصر- 

وُتعتبر أيضا اإلدارة الشاملة والتطلعية للمخاطر عامالً مهماً  لتحقيق النجاح للبنك. وأدت املراجعة املستمرة 
املال - يف  إلى زيادة يف املقتضيات املفروضة. ولعب التخصيص املحدود ملخاطر رأس  إدارة املخاطر  لنظم 
إطارالتحديث السنوي الستراتيجية املخاطر- دوراً مهماً يف ضمان وجود نظام قوي إلدارة املخاطر بالبنك.

يعمل بنك مصر- أوروبا  أيضاً على متويل عوائد التصدير للمصدرين املصريني – املغطاة بواسطة التأمني- 
من  مجموعة  متويل  إلي  باإلضافة   ، األوسط  والشرق  مصر  للبنوك يف  املراسلة”   البنوك  “خدمات  ويقدم 

املصرية.  الصادرات 

ساهمت األنشطة التسويقية املستمرة للبنك بشكل إيجابي يف زيادة االعتمادات املستندية بني مصر وأملانيا، 
تعمل  والتي  أملانيا  املقيمة يف  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تستهدف  مبادرات  عدة  اعتماد  إلى  باإلضافة 

العاملة يف مصر.  الشركات  بالتنسيق مع 

األصول  محفظة  إنشاء  ويف  الثانوية  السوق  يف  عالية  منو  معدالت  حتقيق  يف  بقوة  البنك  جهود  ساهمت   
مما  العمل،  حجم  وزي��ادة  للدخل  ثابت  تدفق  استمرار  تضمن  التي  اإلي��رادات  بدورها  تولد  والتي  املالية، 

للبنك.  العام  املالي  على األداء  ينعكس إيجابياً 

وجود بنك مصر يف أملانيا
وجود بنك مصر يف فرنسا

قررت اإلدارة العليا يف بنك مصر تكرار التجربة يف أملانيا، حيث مت إنشاء أول فرع يف البالد يف عام 1992 
وميتلك بنك مصر- املؤسسة األم – حالياً   69.75%  من أسهم الفرع يف فرانكفورت حتت اسم بنك مصر 

. GmbH أوروبا

و ُيعتبر بنك مصر – أوروبا  أول بنك مصري يف أملانيا يبلغ رأس ماله املدفوع 30 مليون يورو، كما أنه ميتلك 
رخصة مصرفية كاملة، وهو عضو يف رابطة املصارف األملانية. ويتم تغطية جميع ودائع العمالء من خالل 

بالرابطة. الودائع اخلاص  تأمني 

وحصل فرع البنك – والذي يعمل به 25 موظفاً فقط - على عضوية بارزة يف عدد من املؤسسات املصرفية 
والصناعة  التجارة  غرفة   ، أملانيا  ومقره  اخلارجية  البنوك  احتاد  ذلك:  يف  مبا  والدولية  والعربية  املحلية 
العربية األملانية، جمعية الشرق األدني واألوسط بأملانياNUMOV، احتاد املصارف العربية بيروت وغرفة 

القاهرة.  األملانية يف  العربية  والصناعة  التجارة 

بشارع احلقول  املعروف سابقاً  كازانوفا،  دانييل  1922 يف شارع  باريس يف عام  بنك مصر- فرع  افتتاح  مت 
الصغيرة. 

مصر  بنك  لتمثيل  املعايير  ألعلى  وفقاً  اختيارهم  مت  وفرنسيون،  مصريون  ماليون  خبراء  بالفرع  ويعمل 
الدولية واالستثمارات بني مصر وفرنسا.  التجارة  لتنمية  وحتقيق هدفه 

يقدم البنك لعمالئه من املستوردين واملصدرين خدمات وحلوالً على أعلى مستويات اجلودة ، اعتماداً على 
من  الفترة  يف   %6 بلغ  صافياً  ربحا  باريس  فرع  وسجل  الشخصية.  واخلدمات  والتفاعل  الطويلة،  خبرته 

2014/07/01  إلى 2015/06/30 باملقارنة بالفترة املنتهية يف 2014/06/30 . 



متثال يصور رجلني وطفل من عصر الدولة احلديثة، حقبة العمارنة األسرة الثامنة عشر 1353-1336 قبل امليالد

" يجب على املؤسسات 
التمسك بالقضاء على 

عمالة  األطفال"

على الرغم من أن األطفال، يف احلضارة املصرية القدمية، 
لم ُيسمح لهم بالذهاب إلى املدارس حتى سن السادسة إال أنه 
قد مت تشجيعهم على الذهاب للمدارس العامة أو اخلاصة التي 

تعلمهم لكي يصبحوا كهنة أو كتبة
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أعضاء مجلس االدارة

محمد محمود اإلتربي

أحمد محيى الدين 
أبو العز

السيد االستاذ/ محمد محمود اإلتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
ع������ام������اً.  30 م�������ن  ألك������ث������ر  ت�����ص�����ل  امل�������ص�������ريف  ال�����ع�����م�����ل  م������ج������ال  ف�������ى  ع�����ري�����ق�����ة  خ������ب������رة  ذات  ب������������ارزة  م����ص����رف����ي����ة  ش����خ����ص����ي����ة   ه�������و 
يناير 2013 حتي ديسمبر  بالبنك املصري اخلليجي منذ  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  السيد / محمد يشغل منصب  إلي بنك مصر كان  انضمامه  قبل 

.2014

بدأ السيد / محمد اإلتربي عمله املصريف عام 1977 مع البنك العربى اإلفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك االئتمان الدولى عام 1983، ثم انضم إلي بنك مصر 
الدولي »بنك قطر الوطني حالياً« حيث قضي أكثر من 22 عاماً، والتي شغل خاللها العديد من املناصب املصرفية العليا واكتسب العديد من اخلبرات املتنوعة 

يف مجاالت رئيسية مختلفة للعمل املصريف.

فى سبتمبر 2005، انضم اإلتربى إلي البنك العقاري املصري العربي كعضو و نائب رئيس مجلس اإلدارة، وفى عام 2009 شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك 
االستثمار العربي، وفى عام 2011 عاد اإلتربى إلي البنك العقاري املصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، وتقديراً إلجنازاته العظيمة، تولى السيد 
محمد اإلتربي رئيساً ملجلس إدارة بنك مصر لبنان، وعضواً مبجلس إدارة بنك القاهرة عمان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع.

تكليفات أخرى حالية:-

 - عضو مجلس إدارة احتاد بنوك مصر.
 - عضو مجلس إدارة الشركة املصرية إلعادة التمويل العقاري.

 - عضو مجلس إدارة الشركة املصرية العامة للسياحة و الفنادق.
 - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار.
 - عضو مجلس إدارة املعهد املصريف املصري.

 - عضو مجلس إدارة كلية التجارة جامعة عني شمس.
- عضو مجلس إدارة كلية االقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة.

 يتمتع أبو العز بخبرة مصرفية كبيرة متتد ألكثر من 30 عاما، شغل خاللها عددا من املناصب القيادية يف البنك، فهو حاليا يترأس قطاع العمليات املركزية، 
وقبل ذلك شغل منصب مدير عام الفرع الرئيسى وغيرها من املناصب القيادية األخرى.      

               
مثل أبو العز بنك مصر يف مجالس إدارات 4 شركات هي بنك مصر إكستريور، الشركة الدولية لالستثمارات، شركة مصر اإلسكندرية لالستثمارات املالية 

وشركة مصر بلتون إلدارة صناديق االستثمار. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان، مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع. 

شارك أحمد محيي الدين أبو العز يف مؤمترات ومعارض دولية يف املجال املصريف كان من أهمها املعارض الدولية التي أقيمت بكل من الكويت والبحرين، 
كما شارك فى العديد من البرامج املصرفية مثل برنامج متويل التجارة اخلارجية بأبي ظبي. 

البنوك  مؤمتر  بالقاهرة،  يورومني  مؤمتر  دبي،  بازل2 يف  مقررات  عن  مؤمتر  أهمها  من  دولى  مؤمتر  من  اكثر  فى  بنك مصر  العز  ابو  احمد  السيد/  مثل 
الدولية يف شرم الشيخ. 

كما شارك أيضا يف العديد من الدورات التدريبية التي كان لها دور كبير يف صقل موهبته املصرفية وحصل فيها على عدد من الشهادات منها على سبيل 
من  معتمد  إدارة  مجلس  عضو  شهادة  األعمال،  إلدارة  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  هارفارد  كلية  يف  التنفيذيني  كبار  برنامج  شهادة  احلصر  وليس  املثال 
الهيئة العامة للرقابة املالية مبصر واجلمعية الوطنية ألعضاء مجالس اإلدارة بالواليات املتحدة األمريكية، شهادة إعداد القادة )Future Leaders( من 

التدريبية املؤهلة.  الدورات  املعهد املصرفى املصرى وغيرها من 

حالية:- أخرى  تكليفات 

- رئيس مجلس إدارة صندوق مصر اإلسكندرية لالستثمارات املالية.
- عضو مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

محمد شريف شرف

يتمتع شرف بخبرة متتد ألكثر من 40 عاماً يف العمل املصريف، التى شغل خاللها عدداً من املناصب الرفيعة، منها الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لبنك 
املؤسسة العربية املصرفية مصر من 2008 إلى 2010، عضو مجلس إدارة ورئيس جلنة املراجعة ببنك قناة السويس من 2006 إلى 2008، كبير املستشارين 

املاليني مبجموعة الشركة القابضة املصرية الكويتية من 2006 إلى 2008، ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي للبنك املصري لتنمية الصادرات من 2003 إلى 2006 
.

تخرج السيد شرف حامالً درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1968، وتقلد العديد من الدراسات العليا يف االقتصاد واحلاسب اآللي من جامعه 
ستوكهولم عام 1971، ودراسات عليا يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية بالقاهرة عام 1979.

حالية: أخرى  تكليفات 

كابيتال لالستثمارات. التنفيذى، مصر  املدير   -

درس السيد/ أحمد النحاس بكلية فيكتوريا وأمت دراسته فى جامعة لوزان بسويسرا عام 1961، وقبل عودته إلي مصر تدرب فى عدة فنادق سويسرية، مستفيداً 
مما تعلمه فى املدرسة حتى 1963، بعدما عاد إلي القاهرة انضم إلي فندق النيل هيلتون شاغالً وظيفة كابنت وترقي إلي عدة مناصب ذات مسئوليات أكبر فى 
قسم األغذية واملشروبات حتى عام 1966، وبعد عام واحد مت إرساله إلي فندق كافاليري هيلتون فى روما حلضور برنامج تدريبي، والذي أعده ملنصبه التالي 

“مدير املأكوالت و املشروبات بفندق هيلتون الكويت اجلديد”.

فى عام 1969 مكنته خبرته الطويلة و معرفته بأساليب هيلتون الدولية و طالقته فى اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية واإليطالية ليصبح أول مدير للفرع 
اجلديد “هيلتون العني” فى إمارة أبو ظبي. حيث نتج عن النجاح الكبير للفندق إنشاء هيلتون أبو ظبي، ويف يونيو 1972 تولى النحاس إدارة كليهما.

تولي السيد/ النحاس مسئوليات إضافية باعتباره املدير فى اإلمارات، وأثناء توليه للمنصب قام باإلشراف علي هيلتون الفجيرة، هيلتون دبي، هيلتون أبو ظبي، 
هيلتون العني، هيلتون الكويت، هيلتون البحرين. فى يوليو عام 1979 عاد إلي مصر مرة أخرى حيث شغل منصب مدير عام فندق النيل هيلتون. حينها استعد 
الفتتاح فندق رمسيس هيلتون الذى رأسه كمدير عام. وفى يوليو عام 1980، مت إيكاله مسئوليات إضافية والتى مبوجبها أصبح مديراً لكل فنادق هيلتون فى 

مصر، فنادق هيلتوت إيزيس وأوزوريس العائمة، منتجع هيلتون شرم فيروز، فندق هيلتون األقصر، وفندق هيلتون رمسيس.

فى مارس عام 1990 ترقي إلي نائب مدير هيلتون مصر واخلليج والسودان، وفى عام 1994 ترقى إلى منصب النائب األول ملدير منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
يف أكتوبر من عام 1997 أصبح مدير املنطقة مشرفاً علي 32 فندقاً لهيلتون، منها21 قد وقع بنفسه على اتفاقية إدارتها. و ترقي مجدداً عام 1998 ليصبح 

مديراً ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وعضواً مبجلس إدارة هيلتون العاملية.

بعد 36 عاماً من العمل مع هيلتون، قرر النحاس التقاعد، وحتي اليقطع ارتباطه مع هيلتون، وافق أن يصبح مستشاراً خمس سنوات ملختلف نواحي املجال 
وخاصة فرص التطور فى الشرق األوسط وإفريقيا. وفى عام 1999 مت منحه لقب رئيس غرفة الفنادق املصرية , وفى عام 2002 مت انتخابه كنائب رئيس 

لالحتاد املصري للغرف السياحية. ثم فى عام 2005 مت انتخابه رئيساً ملجلس إدارة االحتاد املصري للغرف السياحية. كما مت انتخابه رئيساً ملجلس إدارة االحتاد 
املصري للغرف السياحية مجدداً للفترة 2008 – 2011.

حالية: أخرى  تكليفات 

للفنادق والسياحة. - عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية 

أحمد حسن النحاس
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 أشرف الشرقاوى

على مدار أكثر من 30 عاماً، اكتسب الدكتور الشرقاوى الكثير من اخلبرة األكادميية واملهنية فى مجاالت االستثمار، املحاسبة، التمويل باإلضافة إلى املعرفة 
العميقة باألدوات املالية البنكية وغير البنكية، اللوائح املتعلقة بأسواق املال، التمويل العقاري، التأمني، التأجبر التمويلي، التسنيد، التوريق.

شغل الدكتور الشرقاوي منصب رئيس الهيئة املصرية العامة للرقابة املالية، فضالً عن توليه منصب النائب األول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق املال 
ملدة ست سنوات، وساهم فى إعداد الكثير من التشريعات واللوائح املالية.

ثم شغل بعد ذلك، منصب عضو مجلس إدارة ومستشاراً مالياً لعدد من الشركات الصناعية واالستثمارية. الدكتور الشرقاوى أيضاً هو عضو مجلس إدارة 
سابق بالبنك املركزى املصري، باإلضافة إلى رئاسة جلنة املراجعة بالبنك املركزى املصري. وكان شريكاً فى جرانت ثورنتون مصر. فضالً عن أنه عضو جلنة 

السياسات النقدية، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال، مجلس إدارة صندوق حماية املستثمر، صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. 

رأس أيضاً مجلس إدارة معهد اخلدمات املالية املصري، ورئيس مجلس أمناء مركز املديرين املصرى، ومركز املسئولية املجتمعية للشركات املصرية.

 الدكتور الشرقاوى هو أيضاً مؤسس وأول رئيس ملجلس التدقيق واملراقبة املصري، حيث شارك فى إعداد لوائح املجلس.

تكليفات أخرى حالية:-

 - أستاذ و رئيس قسم املحاسبة، كلية التجارة -  جامعة القاهرة.
 - عضو مجلس إدارة انكوليس.

 - عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمني.
.AMP ،ASPEC  عضو مجلس إدارة -

املوارد  التمويل،  التسويق،  االستراتيجي،  التخطيط  واملشروعات،  الشركات  إدارة  يف  عاماً   35 تتجاوز  كبيرة  خبرة  احلمامصى  محمد  األستاذ/  ميتلك 
واملعلومات. التدريب  وأنظمة  البشرية 

لتنمية وخدمة املجتمع ومصر كابيتال لالستثمارات. شغل أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر 

خالل مسيرته املهنية املشرفة ،شغل السيد/ احلمامصي العديد من املناصب القيادية يف IBM مصر من 1977 إلي 1997، عندما أصبح املدير التنفيذي 
إلي ميجا كوم، وشغل منصب شريك استشارات أول ملدة عامني قبل أن ينتقل ليصبح املدير التنفيذي لفودافون مصر. للشركة، ثم انتقل الحقاً 

العربية وكالهما  الدراسات  القاهرة ثم ماجستير اإلدارة، وكذلك ماجستير يف  حصل السيد/ احلمامصى على بكالوريوس هندسة االتصاالت من جامعة 
بالقاهرة. األمريكية  اجلامعة  من 

حالية:- أخرى  تكليفات 

العمرانية. للتنمية  املستقبل  إدارة  - عضو مجلس 
- نائب رئيس مجلس األمناء، مؤسسة فودافون مصر.

- عضو مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

محمد علي احلمامصى

على فهمى الصعيدى

يتمتع د .الصعيدي بخبرة تفوق 50 عاماً يف مجال الكهرباء والطاقة والصناعة، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة  بنك مصر لتنمية 
وخدمة املجتمع.

شغل د.  الصعيدي منصب وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية من 2001 حتى 2004، ووزيراً للكهرباء والطاقة من 1999 حتى 2001. ثم بعد ذلك عمل عضواً 
باللجنة اإلستشارية الدولية للطاقة النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2005-2012( وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة )2005-2008(، إضافة إلى عضويته 
يف مجلس إدارة بنك مصر منذ 2005، وكذلك عضو املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضو جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي )2011-2008(.

شغل الدكتور الصعيدي العديد من املناصب البارزه قبل مسيرته الوزارية ، منصب مدير التعاون الفني يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا )1999-1993(، 
وأثناء توليه للمنصب عني رئيس مجلس إدارة الشركة االستشارية لهندسة وخدمات محطات توليد الكهرباء مبصر)بيجسكو(.

بدأت مسيرة د .الصعيدي الوظيفية يف مجال الطاقة محلياً ودولياً منذ عام 1957 حيث عمل يف هيئة الطاقة الذرية املصرية ثم عمل كأستاذ مساعد يف الهندسة 
النووية – جامعة والية كانساس بالواليات املتحدة ) 1968- 1970 (، هذا باإلضافة للعديد من املناصب الرفيعة يف مجال الطاقة يف الفترة من 1982 حتى 1993 
منها، سكرتير املجلس األعلى لإلستخدامات السلمية للطاقة النووية، عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، عضو مجلس إدارة هيئة املواد النووية، عضو مجلس 
إدارة شركة هندسة النظم الكهربية ، رئيس شعبة الطاقة النووية مبجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا املصرية، إضافة إلى شغله 

منصب الرئيس التنفيذي لهيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء يف مصر )1985-1993(.

فى إطار سجله احلافل باملناصب القيادية على مدار السنني، تولى الصعيدي رئاسة اللجنة القومية للتصنيع املحلي ملكونات محطات توليد الكهرباء ومعدات نقل 
وتوزيع الكهرباء )1993-1988( والذي شمل تأسيس شركة بيجسكو وهي الشركة األولى من نوعها يف مصر والشرق األوسط التي تتخصص يف تصميم وتنفيذ 

املشروعات الكهربية العمالقة.

شارك الصعيدي أيضاً كعضو يف الفريق املصري جلعل منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية، فضالً عن أنه عضو يف عدد من مجموعات خبراء 
دوليني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع دالئل للدول النامية يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية ومتويل مشروعاتها و توليد الطاقة الكهربائية والنقل 

عبر البحار للنفايات النووية.

حصل د. على الصعيدي على بكالوريوس الهندسة امليكانيكية – كلية الهندسة-جامعة القاهرة عام 1957، ماجستير يف فيزياء وتكنولوجيا املفاعالت –  جامعة 
برمنجهام - اململكة املتحدة عام 1961 – دكتوراه الفلسفة يف الهندسة النووية –جامعة إلينوى بالواليات املتحدة األمريكية عام 1968، باإلضافة لزمالة كلية الدفاع 

الوطني بأكادميية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة عام 1979.

تكليفات أخرى حالية:-

 - عضو مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
 - عضو مجلس إدارة شركة كابيتال لالستثمار

 -املستشار التنفيذي للشركة االستشارية لهندسة محطات القوي الكهربائية ) بجسكو (
 - رئيس مجلس إدارة املؤسسة االسالمية اخليرية

- عضو مجلس إدارة باملجلس املصري للشئون اخلارجية

تتمتع األستاذة / مها عنايت اهلل بخبرة متنوعة تصل إلى 30 عاماً يف القطاع املصريف، فبعد تخرجها فى اجلامعة األمريكية بالقاهرة عام 1982 ، بدأت 
الفروع،  إدارة  منها،  مناصب  عدة  فيه  تقلدت  تقريباً،  عاماً   26 ملدة  به  حالياً( حيث عملت  الدولي  التجاري  )البنك  األهلي  تشيس  بنك  املهنية يف  حياتها 
اخلدمات املصرفية للشركات واملشروعات الصغيرة واملتوسطة. فهى عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان، مصر كابيتال لالستثمارات ومؤسسة بنك مصر 

املجتمع. وخدمة  لتنمية 

 التحقت األستاذة / مها عنايت اهلل ببنك مصر منذ سبتمبر 2010.

حالية: أخرى  تكليفات 

رئيس قطاع األعمال ببنك مصر.

مها هبة عنايت اهلل
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مجلس اإلدارة و اللجان التنفيذية

 
مجلس إدارة بنك مصر

مجلس اإلدارة هو سلطة صنع القرار
التوجه  يحدد  الذي  للبنك،  الرئيسي  
أن  ع��ل��ى  ي���ح���رص  و  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
يخضع  و  ف��ع��ال،  بشكل  ُت��دارامل��خ��اط��ر 
بشأن  املصلحة  أصحاب  من  للمسائلة 
األداء املالي و األداء اخلاص بالعمليات

املراجعة  جلنة 
لهذه  املخاطر املصاحبة   املالية، مبا يف ذلك  التقارير  إعداد  املسئولة عن اإلشراف على عملية 
كل  مع   مراجعتها  بعد  التنفيذية  لإلدارة  الواردة   للتقارير  مكملة   معلومات  تقدم  كما  العملية، 

الداخليني واخلارجيني. املراجعني  من 

التنفيذية اللجنة 
دراسة واتخاذ القرارات بشأن عمليات التمويل، واملساهمات يف رأس مال الشركات والتسهيالت 

للبنك. االئتمانية 

احلوكمة جلنة 
ضمان االلتزام الصارم مببادئ حوكمة الشركات، وتشرف على االمتثال الكامل  بكافة القوانني 
التنظيمية  الهيئات  وجميع  املصري  املركزي  البنك  قبل  من  واملفروضة   ، الصلة  ذات  واللوائح 

األخرى.

املعلوماتية اجلنة 
املستويات،  أعلى  إلى  وص��والً   ، االحتياجات  كافة  تلبية  ضمان  مع  املقدمة  اخلدمات  تراقب 

املعلوماتية. البنك يف مجال  استثمارات  العائد على  لتعظيم 

لالستثمار العليا  اللجنة 
الكلي. البنك على املستوى  تقييم وتخصيص ميزانية االستثمارات يف  تعمل على 

لالئتمان العليا  اللجنة 
بالبنك. إقراراالئتمان  لسياسة  تقوم بدراسة حاالت االئتمان احلالية، وفقاً 

جلنة األجور واملزايا
التدريب،  فرص  إلى  باإلضافة   ، املعنيني  املوظفني  واملزايا جلميع  األجور  على سياسات  تشرف 
من  عليهم  واإلبقاء  العمل  لتعيني طاقم  فعالة  توافر خطط  لضمان  الوظيفي  التطوير  ومتطلبات 

خالل موازنات مصدق عليها.

للمخاطر العليا  اللجنة 
املخاطرة هي جزء ال يتجزأ من العمل املصريف ،و تعتمد استراتيجية  البنك  على دمج السياسات 
واإلجراءات بشأن احلد من  املخاطر املصاحبة  ، والوسائل التي ستدير وتخفف تلك املخاطر. 
تعمل اللجنة على حتديد و تقييم  جميع املخاطر التجارية ذات الصلة و احلد من  آثارها ، كما 

تتأكد من  وجود سياسات وأنظمة كافية  إلدارة جميع املخاطر بشكل فعال.

1 - جلنة املراجعة :

•   تتولى اللجنة عدداً من املسئوليات متضمنة:
أ - القوائم املالية 

  دراسة القوائم املالية السنوية قبل عرضها على مجلس 
اإلدارة إلعتمادها.

•  التأكد من أن اللجنة التنفيذية للبنك بشكل دوري 
تستعرض قيمة الضمانات املصاحبة للقروض وبرامج 

االئتمان .
امل��رك��زي املصري على  البنك  ت��درس مالحظات     •
القوائم املالية بعد عمليات التفتيش وإبالغ التوصيات  

إلى مجلس اإلدارة .

ب - نظام  املراجعة  الداخلي
•  مراجعة التقارير التي جمعتها إدارة التفتيش، مبا يف 

ذلك تقارير نظام الرقابة الداخلية يف البنك.
اخلاصة  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  امل��ه��ام  ب��ني  التنسيق    •
باملراجعة والتأكد من عدم وجود عقبات متنع التواصل بني 

رئيس جهاز التفتيش ومراجعي احلسابات .
•  مراجعة اإلجراءات املعتمدة من قبل إدارة البنك لضمان 
توافقها مع  معايير وأنظمة البنك املركزي املصري اخلاصة 

باملراجعة.

ج - االلتزام  وغسل األموال وإدارة املخاطر
•  مراجعة تقارير قطاع االلتزام  بالبنك.

د -  مراجعي احلسابات
•   تقدمي توصيات لتوظيف املراجعني وحتديد مستحقاتهم، 
واستعراض القضايا املتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم، وفقاً 

ألحكام هيئة الرقابة املالية.
•  تقدمي املشورة بشأن اإلذن لتعيني مراجعي احلسابات 

لتوفير خدمات للبنك، بدالً من مراجعة البيانات املالية.

ه  - جهاز التفتيش
•   مراجعة واعتماد خطة التفتيش السنوية.

2 -  اللجنة التنفيذية :

تستعرض اللجنة التنفيذية استراتيجية البنك الشاملة، 
وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة. 

تدرس اللجنة و تقيم:

أ - املنتجات اجلديدة يف مجال التجزئة واألوعية االدخارية 
أو أي خطط مالية .

ب - التسهيالت االئتمانية داخل السلطة املمنوحة للجنة 
وفقاً للسياسة االئتمانية للبنك.

للسلطات  وفقاً  االستثمار  وق��رارات  استراتيجيات   - ج 
املمنوحة للجنة .

د - تسوية أو إعادة جدولة الديون املتعثرة طبقا ملجموعة 
سياسات البنك.

ه - حتديد املخصصات واالحتياطيات وفقاً للبنك املركزي 
املصري ولوائح وسياسات البنك الداخلية.

تضمن اللجنة االلتزام وتنفيذ جميع تعليمات وتشريعات 
البنك املركزي، و تتابع النتائج املالية ومؤشرات األداء يف 
البنك على أساس شهري باالضافة إلي باقي املجاالت ذات 

الصلة .

الرأسمالية اخلاصة بشراء  النفقات   توافق اجلنة علي 
فروع جديدة، وأنظمة تكنولوجيا املعلومات واملشتريات، 
وذلك بعد دراستها واملوافقة عليها من قبل اللجان املختصة.

توافق اللجنة علي التعديالت اخلاصة بسياسات املوارد 
البشرية، ونظم احلوافز، ونظم التقيم.

العالمة  ووض��ع  والتنافسية  البنك   أداء  اللجنة  وتقيم 
التجارية بالنسبة للسوق املحلية ويف جميع البلدان التي 

لديها فروع بنك مصر أو الشركات التابعة.
جلان لها الصالحيات اإلدارية واملالية وفقاً للوائح البنك 

التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
اللجنة لديها صالحيات إدارية ومالية وفقا لقوانني البنك 
واملعتمدة من قبل مجلس اإلدارة كما أن لديها سلطات 

إقراض وفقا للسياسة اإلئتمانية املعتمدة.
ويجوز ملجلس اإلدارة أن يفوض سلطات إضافية إلى اللجنة 

التنفيذية عندما تعتبر ضرورة لتسهيل عمليات البنك.

3- جلنة احلوكمة :

تتولى اللجنه عدد من املسؤليات  والتى تشمل ما يلى:-
•   حتديد االطر العامه لتفعيل دليل احلوكمه املعمول به 

فى البنك.
على  ع��ام  كل  دوري��ا  بالبنك  احلوكمه  دليل  مراجعه    •
االقل وذلك لتحديثه وتطويرة مبا يتوافق مع املستجدات 
املصرفيه والتغيرات فى اهداف البنك والتوصيه ملجلس 

االدارة باى تغيرات مالئمه.
•  تزويد مجلس االدارة بالتقاير والتوصيات بناءا  على 

النتائج التى يتم التوصل اليها من خالل عمل اللجنه.
•  التاكد من توفر سياسات ونظم ووسائل للتطبيق حتقق 

االتى:-
-   التزام االدارة العليا ومجلس االدارة مببادى احلوكمه.
-   تطبيق املمارسات اجليدة بالبنك وفقا ملقررات بازل.

-   التزام العاملني بتنفيذ ما ورد مبيثاق اخالق وسلوكيات 
العمل املصرفى بالبنك.

-   قيام االدارة املعنيه بالبنك مبتابعه مدى تطبيق قواعد 
احلوكمه بالشركات التى اسسها او يساهم فيها البنك. 
الطارئه  املوقف  ادارة  تطبيق قواعد احلوكمه بشان    -

واالزمات.
التحقق من االتى:-

بالبنك  واملحاسبه  للمسئوليه  واضحه  خطوط  توافر   •
وضمان وضوح القواعد املتعلقه بذلك.

• وجود سياسه لكيفيه التعامل مع االطراف ذات العالقه.
املخاطر  وادراة  الداخليه  للرقابه  فعال  نظام  وج��ود   •

وااللتزام بالقوانني والتشريعات.
• وجود سياسه للتعافب او االح��الل الوظايف املختلفه 

•
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االدارة التنفيذية فى السيطرة على املخاطر وحتديد حجم 
املخاطر املقبولة لكل من املخاطر الرئيسية فى ضوء البيئة 
املحيطة و الظروف االقتصادية واملاليه احلالية واملرتقبه 
والتأكد من تطبيق واتباع املفاهيم والسياسات ذات الصلة 

مبا يتماشى مع التعليمات الرقابية ومبادى احلوكمة.

والتعديالت  والسياسات  اجلديدة  املفاهيم  مراجعه   •
اجلوهرية لقيم ومبادى املخاطر املقترحة من مدير عام 
جهاز ادارة املخاطر وابداء التوصيات بشانها للعرض على 
مجلس االدارة وفى حاله وجود ايه انتهاكات الى من تلك 
ادارة  تقرير من مدير عام جهاز  يتم عرض  السياسات 
بشانها  الالزمة  التوصيات  لوضع  اللجنة  على  املخاطر 

لعرضها على مجلس االدارة.

• التأكد من فعاليه انظمه ادارة املخاطر من خالل مراجعه 
ومناقشه مدير عام جهاز ادارة املخاطر بشان نطاق عمل 
اجلهاز واخلطط والسياسات التى يتبعها وما اسفر عنه 
التطبيق الفعلى من معوقات وكيفيه معاجله اجلهاز لتلك 

املعوقات.

 • مراجعه التقارير التى تتضمن املخاطر الرئيسية التى 
االئتمان  مخاطر  من  كل  تغطى  والتى  البنك  يواجهها 
واالستثمار والسوق والسيولة ومخاطر التشغيل واحلدود 
املستخدمة ملتابعه التوظيفات باالضافة الى وجهه نظر 
املقبولة  وامل��ع��دالت  النسب  يخص  فيما  املخاطر  جهاز 
ادارة  تقييم  التقارير  تشمل  ان  ايضا  وينبغى  للمخاطر 

املخاطر لكل من احتمال حدوث تلك املخاطر املعينة.

تلك  الدارة  بالبنك  الداخلية  الرقابة  انظمه  اكتمال   •
املخاطر.

لوضع حدود  املتبعة  والسياسات  االج��راءات  مراجعه   •
قصوى لنسب املخاطر والتركزات باالضافة الى احلصول 
على تقاير توضح االجتاهات فى التوظيفات والتركزات 

مقابل احلدود املصرح بها.

• مراجعه حجم السيولة بالبنك وتقدمي التوصيات للمجلس 
بشان اإلطار الشامل ملخاطر السيولة وما يتضمنه ذلك من 

نتائج االفتراضات املختلفه الختيار الضغط.

• تقييم فاعليه دور جهاز ادارة املخاطر والتأكد من توافر 
العناصر املؤهلة من ذوى اخلبرات و املهارات الضرورية 
لشغل جميع الوظائف بالهيكل االدارى املعتمد جلهاز ادارة 

املخاطر.

• التاكد على استقالليه مدير عام جهاز ادارة املخاطر من 
خالل صالحيه لرفع التقاير دون ايه عوائق الى مجلس 
االدارة او اللجنه العليا للمخاطر مباشرة وعدم قيامه بايه 
مئسوليات ماليه وداريه قد تتعارض مع وظيفته كمدير عام 

جلهاز ادارة املخاطر.

• االطالع على التقارير واملعلومات املقدمة من رؤساء كل 
والتفتيش  و احلوكمة  وااللتزام  املخاطر  إدارة  من جهاز 

و  القانونية  والشئون  االم���وال  وادارة  املالية  والشئون 
املركزى املصرى واخلبراء  والبنك  املراجعني اخلارجيني 
فيما يخص االمور املتعلقة باإلطار العام الدارة املخاطر 

وتقييم املخاطر بالبنك.
• مراجعه كفاية ودوري��ه عرض وتقدمي تقارير املخاطر 

ملجلس االدارة.

اللجنة  ومهام  اختصاصات  لتقييم  ذاتيه  مراجعه  تتم   •
العليا للمخاطر مرة على األقل كل عامني او كلما تستدعى 
احلاجة وترفع اقتراحات تعديلها ملجلس االدارة لالعتماد.

الغرض من اللجنة :

الوفاء  اللجنة هو معاونة مجلس اإلدارة يف  الغرض من 
اإلدارة  اضطالع  من  بالتحقق  يتعلق  فيما  مبسئولياته 
التنفيذية يف تنفيذ برنامج ادارة املخاطر يتضمن حتديد 
و قياس ومراجعة و رقابة املخاطر و احلد منها، كذلك 
يف مساعدة املجلس يف وضع و تقييم اإلطار العام إلدارة 
املخاطر و ما يتعلق به من سياسات و إجراءات وحدود و 
اساليب مستخدمة . و متارس اللجنة دورها الرقابي يف 
ضوء اإلدراك  الكامل أن مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 

مسئولون بصورة تكاملية عن أدارة املخاطر بالبنك .

ببنك مصر  املخاطر  إدارة  أن مدير عام جهاز  أن   كما 
و  االئتمان  مخاطر  إدارة  عن  مباشرة  بصفة  مسئول 
االستثمار و السوق و السيولة واملخاطر التشغيلية وبالبنك 
حوكمة  إجرائات  قيادة  يتولى  كما  متكامل  أساس  على 
املخاطر  )Risk Governance  Processes( مبا يف 
ذلك قياس املخاطر و مرقبتها و التحكم بها أو التخفيف 

منها و رفع التقارير عنها.

8 - جلنة  األجور واملزايا :

تتولي اللجنة اإلشراف العام علي سياسات الدخل واملزايا 
بالبنك :-

أ - مراجعة هيكل وتنافسية برامج الدخل واملزايا 
اخلاصة بالعاملني بالبنك بغرض حتقيق ما يلي :-

• اجتذاب واحلفاظ على الكوادر املتميزة.
• حتفيز العاملني لتحقيق أهداف ومنو أعمال البنك .

ب - متابعة وتقييم الهيكل العام للدخل واملزايا بالبنك مبا 
يف ذلك :-

• دراسة واقتراح اجلوانب األساسية يف فلسفة واستراتيجية 
الدخل واملزايا بالبنك.

• التأكد من سياسات احلوافز املمنوحة للمديرين ال تؤدي 
إلي قبول مخاطر زائدة.

للدخل  العامة  والبرامج  للسياسات  الدورية  املراجعة   •
واملزايا لعرضها علي مجلس اإلدارة لإلقرار .

• املراجعة الدورية لبرامج املزايا طويلة األجل مثل مكافأة 
نهاية اخلدمة أو الرعاية الصحية بعد التقاعد لعرضها 

علي مجلس اإلدارة لإلقرار.

بالبنك يتم العمل بها.
 • اتباع البنك لسياسه واضحه للمسؤليه لسياسه واضحه 
واجت��اه  بالبنك  العاملني  اجت��اه  االجتماعيه  للمسؤليه 

املجتمع.

4 - اللجنة املعلوماتية :

مه�����ام واختصاص�����ات اللجن�����ة :-
• إقرار التوجه واخلطط والبرامج املرتبطة باملعلوماتية.

• مراجعة مشروع املوازنة السنوية لألنشطة املعلوماتية 
متهيداً للعرض على مجلس اإلدارة.

• إبداء الرأي يف التعاقدات على تقدمي خدمات أو توريد 
نظم ومعدات ترتبط باألنشطة املعلوماتية والتي تخضع 

قيمة كل منها لالختصاص املالي ملجلس اإلدارة .
• املتابعة بصفة دوري��ة ملراحل تنفيذ اخلطط والبرامج 

املعلوماتية وكذلك التطورات العاملية يف هذا الشأن .
• دراسة جدوى االستعانة بجهات استشارية لتنفيذ مهام 
محددة تستهدف حتقيق قيمة مضافة للبنية املعلوماتية 

للبنك  ومدى االستفادة منها .
• اإلحاطة بأي شكاوى متكررة من/أو مشكالت جوهرية 

تتعلق بأى من مكونات البنية املعلوماتية للبنك .
رض��اء  م��دى  ع��ن  السنوي  االس��ت��ط��الع  نتائج  متابعة   •
من  البنك  قطاعات  ومختلف  العمالء  من  كل  واستفادة 
البنية املعلوماتية واخلدمات املرتبطة بها،  ومناقشة نتائج 

االستقصاء .
باملعلوماتية ومدى  املرتبطة  • اإلحاطة مبؤشرات األداء 
، و)ب(  االستفادة منها من حيث )أ( اخلدمات املقدمة 
، و)ج( توقيتات  التشغيلية  العمليات  الكفاءة والدقة فى 
ومحتوى التقارير املستخرجة لدعم اتخاذ القرار والرقابة 
وإدارة املخاطر وتفعيل اجلهود التسويقية للعمالء وقياس 
واسترجاع  حفظ  و)د(   ، الربحية  مراكز  مختلف  أداء 

البيانات والوثائق .
• متابعة وضع اخلطط واتخاذ االجراءات الالزمة لتوقى 
املخاطر املعلوماتية وضمان استمرارية اخلدمات والتشغيل 

وحماية البيانات .
أو توصيات ملراجعي احلسابات  • رصد أي مالحظات 
ومالحظات اجلهات الرقابية وخبراء أمن املعلومات الذين 
قد يستعني بهم البنك وذلك فيما يتعلق بالبنية املعلوماتية 

للبنك . 

5 -اللجنة  العليا لالستثمار :

تقوم اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة يف اإلش��راف على 
األنشطة االستثمارية من منظور استراتيجي.

وتركز اللجنة على املحاور  التالية: -

أ - مناخ القطاع املصريف و االقتصاد الكلى و تأثيرها على 
البنك.

بعني  األخذ  مع  للبنك،  االستثمارية  االستراتيجية   - ب 
االعتبار اآلثار املترتبة على معايير املحاسبة والضرائب 

وقوانني وشروط االنتظام وسياسات البنك.

ج - تقييم املخاطر املصاحبة لالستثمار يف األصول متعددة 
.multiasset classes الفئات

د - مراجعة مستويات املخاطر االستثمارية لكل  فئات 
األصول وبشكل عام.

ه- حتديد معايير لتقارير االستثمار املنتظمة.

و- ضمان أن يتم االلتزام باملبادئ التوجيهية لالستثمار 
وفقاً  املحافظ  إدارة  لضمان  بها  املعمول  واإلج����راءات 

لسياسات االستثمار لكل فئة من فئات األصول.

ز- مراقبة األداء متاشياً مع استراتيجية وأهداف البنك.

6 -  اللجنة  العليا لالئتمان :

تقوم اللجنة باملراجعة واملوافقة على الطلبات االئتمانية 
وفقاً للسياسة االئتمانية للبنك.

توافق اللجنة على توفير تسهيالت ائتمانية جديدة متتد 
إلى الشركات املقترضة كما تشارك يف  القروض املشتركة.

وباإلضافة إلى ذلك، جتري اللجنة بصورة  دورية متابعة، 
باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتعزيز التسهيالت االئتمانية 

القائمة.

وتتخذ اللجنة القرارات فيما يتعلق برفع أو خفض مستوى 
املقترضني على أساس تصنيف املخاطر، وإرسال احلاالت 

احلرجة إلي إدارة معاجلة الديون.

تضمن اللجنة أن تكون القروض يف احلدود اآلمنة للبنك 
قانونياً،  ملزمة  الضمانات  وأن  م��ح��ددة،  املخاطر  وأن 
وصاحلة وقابلة للتنفيذ. كما تولي اللجنة اهتماماً كبيراً  

بالتسعير والرسوم لضمان العائد مقابل املخاطر.

7- اللجنة  العليا للمخاطر  :
 

املسئوليات و املهام الريئسيه للجنه:-

• تقوم اللجنه مبتابعه وظائف ادارة املخاطر بالبنك من 
املخاطر  ادارة  جهاز  من  اليها  ترفع  التى  التقاير  خالل 
اللجنه مبتابعه مدى االلتزام باالستراتيجيات  كما تقوم 
االئتمان  و مخاطر  السيوله  وادارة  املال  براس  اخلاصه 
والسوق واملخاطر التشغيليه ومخاطر االلتزام والسمعه وايه 
مخاطر اخرى قد يتعرض لها البنك وترفع اللجنه تقارير 
الى مجلس االدارة تتضمن مقتراحات بشان االستراتيجات  
والسياسات اخلاصه بادارة البنك للمخاطر للتصديق عليها 
من مجلس االدارة بعد ادخال ما يراه من تعديالت عليها.

• الرقابه واالش��راف على تطبيق وتطوير وتقييم االطار 
العام الدارة املخاطر بالبنك فيما يخص مخاطر االئتمان و 
االستثمار والسوق والسيولة ومخاطر التشغيل وما يتضمنه 
ذلك من سياسات واجراءات وانظمه وادوات تستخدمها 
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يتعني على املؤسسات

حتفيز  إنتشار و تطوير 
التكنولوجيا الصديقة 

للبيئة

مستداًما  مجتمًعا  القدمي  املصري  ال��زراع��ي  املجتمع  ك��ان  لقد 
بطبيعته. وعلى عكس املمارسات احلالية التي تقوم بتدمير الغابات 
للورق  متجدًدا  مصدراً  ُيعتبر  البردي  ورق  كان  فقد  ال��ورق،  إلنتاج 

وغيره من السلع مثل الصنادل والسالل التي ميكن تدويرها.
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  التزاماتنا

التمسك  وُيعد  ملساهمينا.  نقدمها  التي  املعلومات  وشفافية  عملياتنا  بسالمة  رائدة  مالية  كمؤسسة  نلتزم 
العناصر  من  للمخاطر،  الفعالة  واإلدارة   ، األخالقية  املعايير  بأعلى  وااللتزام  القوية،  احلوكمة  بسياسة 

بعناية. وُمدارة  مالية مسئولة وشفافة  احليوية الستمرارنا كمؤسسة 

ألسس  المتثاله  وضماناً  أهدافه  حتقيق  نحو  قوياً  التزاماً  مصر  بنك  ينتهجها  التي  السياسات  تعكس 
االستدامة. ونحن يف بنك مصر، نسعي للحفاظ على املعايير العالية للخدمة من خالل البحث عن فرص 
االجتماعية  للتنمية  للحصول على فرص  البنك سعيه  ويواصل  االجتماعية.  وبيئتنا  لتطوير عملنا  جديدة 

و املستدامة والتي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على االقتصاد واملجتمع.

رئيسية:- أبعاد  ثالثة  تتضمن  لالستدامة  رؤيتنا 

ي������ؤك������د ب������ش������دة ع�����ل�����ى ال����س����ل����وك 
األخ��������اق��������ي مل����وظ����ف����ي����ن����ا داخ�������ل 
ال����ب����ن����ك وي�����ش�����م�����ل: احل�����وك�����م�����ة ، 
ال��ف��س��اد، ح��م��اي��ة حقوق  م��ح��ارب��ة 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ن، واح����ت����رام م��ص��ال��ح 
أصحاب املصلحة. هذا باإلضافة 
يف  القانون   بسيادة  االلتزام  إلى 
أي ع��م��ل��ي��ة ص��ن��ع ق����رار  وت��ط��وي��ر 
من���������������وذج ت�����ش�����غ�����ي�����ل�����ي  ق������وي 

للحوكمة.

للمعايير  ال��ك��ام��ل  ال��ب��ن��ك  اح���ت���رام  ي��ت��ط��ل��ب 
وآراء  االج���ت���م���اع���ي���ة  وال����ق����ي����م  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
امل���وظ���ف���ن، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى االش�����ت�����راك يف 
أو   / و  االج���ت���م���اع���ي  اآلث������ر  ذات  امل����ش����اري����ع 

الكبير. التنموي 

دي
صا

قت
اال

د 
بع

ال

البعد االجتماعي

البعد البيئي ضارة  آثار  أي  باهتمام  البنك  يتابع  
م���ح���ت���م���ل���ة ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ال����ت����ي حت���دث 

م��ب��اش��رة ألي من  أو غ��ي��ر  م��ب��اش��رة  ك��ن��ت��ي��ج��ة 
امل��وارد  أو  أواخل��دم��ات  املنتجات،  أو   ، العمليات 

بالبنك. اخلاصة 

تنعكس جوانب االستدامة على جميع العمليات بالبنك 
من خال عدد من السياسات:

1- احلوكمة واملعايير
2- ميثاق أخالق وسلوكيات العمل املصريف

3- اإلبالغ عن املخالفات
4- حماية البيانات

5-غسل األموال
6- نظام التعويضات /املكافآت

7- إدارة املخاطر

إدارة احلوكمة واملعايير

يلتزم مجلس إدارة  بنك مصر بوضع واحلفاظ على أعلى 
أن  حيث  عملياته،  جميع  يف  احلوكمة  لسياسة  معايير 
احلوكمة الرشيدة أمر مهم جداً لتحقيق جناح بنك مصر 

و استدامته على املدى الطويل. 
ونحن نؤمن بأهمية وجود إطارحوكمة قوي و شفاف من 

أجل حتقيق النجاح املستدام لبنك مصر.

 ُيدار بنك مصر من قبل فريق إدارة متفاٍن يعمل يف إطار 
نظام حوكمة واضح لتعظيم القيمة ألصحاب املصلحة 
واحلفاظ على أعلى قيمة دفترية يف حال بيع األنشطة 
واألصول. ومن أجل التحسني املستمر إلجراءات االلتزام 
باعتبارها عنصراً أساسياً يف النظام الرقابي للبنك، مت 
توفير عدة قنوات لشئون املوظفني و مت إخطارهم مبيثاق 

أخالق وسلوكيات العمل املصريف.

هي  الدولية  املعايير  ألعلى  وفقا  الفعالة  احلوكمة  إن 
جوهر هويتنا وعملياتنا. ونحن نعمل على التأكيد على 
املسئولية، واإلدارة التي حتركها القيم، والرقابة اخلاصة 
ثالثة  يتضمن   ال��ذي  نظام احلوكمة  بالبنك من خالل 
عناصر أساسية: العالقات اجليدة مع أصحاب املصلحة  
باألداء، واإلبالغ  املرتبطة  املديرين واملوظفني  ومكافآت 

الشفاف عن املشاكل.
النزاهة  معايير  بأعلى  أيًضا  البنك  إدارة  يلتزم مجلس 
بالرقابة  املتعلقة  املسائل  مع  التعامل  ويتم  واألخ��الق. 
السياسات  وكذلك  املخاطر،  إدارة  وحوكمة   ، الداخلية 
القانونية  للمتطلبات  باالمتثال  املتعلقة  وامل��م��ارس��ات 
اجتماعات  داخل  قصوى  أولوية  باعتبارها  والتنظيمية 

مجلس اإلدارة.

ركائز بنك مصر اخلمس للحوكمة الرشيدة:

يعمل البنك على ضمان تنفيذ سياسات احلوكمة ذات 
الصلة من خالل:

- العماء: التأكيد على املزايا والعوائد لكل من البنك 
بسرية  وااللتزام   ، للعمالء  املتميزة  واخلدمة  وعمالئه، 

البيانات واحلسابات والشفافية

العمل  وظ��روف  العادلة،  املعاملة  ضمان  امل��وظ��ف��ون:   -
للمهنية  مستوى  بأعلى  واالل��ت��زام  واآلم��ن��ة،  املناسبة 
وأخالقيات العمل و تشجيع املوظفني على املشاركة يف 

مختلف أنشطة البنك االجتماعية واخليرية

يف  تساهم  التي  املشاريع  متويل  تشجيع  األه������داف:   -
التنمية املستدامة و / أو التي تكون صديقة للبيئة، و دعم 
املشاريع التي تخدم شريحة مجتمعية أوسع؛ مبا يف ذلك 
املشاريع الصغيرة التي تتطلب ارتفاع معدالت التوظيف، 
وتشجيع املوردين على االلتزام باألخالق ، ودعم ترشيد 
استهالك املياه ، والطاقة والورق ، باإلضافة إلى التدوير 

و حماية البيئة. 

- املجتمع: استخدام أدوات فعالة لتعزيز استدامة املجتمع 
وجتنب املمارسات االجتماعية غير املقبولة.

تقارير  بالبنك  التقارير واملتابعة: يقدم رئيس احلوكمة 
دورية كل ستة أشهر للجنة احلوكمة بالبنك للمتابعة ، 
و ذلك لضمان تنفيذ أهداف البنك وبرامج االستدامة 
مبا يتفق مع مبادىء احلوكمة الدولية. ويتم إدراج هذة 

التقارير يف البيان السنوي الصادرعن مجلس اإلدارة.

ميثاق أخاق وسلوكيات العمل ببنك مصر

أهم  من  ُتعد  التي  مبادئه،  بنزاهة  مصر  بنك  ُيعرف 
األصول التي يلتزم بها املديرون واملوظفون.  

ُتلزم قواعد سلوك بنك مصر املديرين واملوظفني على 
حد سواء بتجنب مجاالت النزاع التي تنطوي على خطر 
مادي أو ضرر قد يلحق مبصلحة العمالء احلاليني أو 
املهنية  بالسرية  واملوظفون  املديرون  ويلتزم  املحتملني. 

وُيحظر عليهم االلتحاق بأي عمل خارجي.

إذا  فقط  السرية  املعلومات  بتقاسم  للموظفني  ُيسمح 
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وُيقدربنك مصر أيًضا أهمية الشفافية والنزاهة يف جميع 
أعماله لتجنب أي عمل غير الئق أو سلوك مشكوك فيه 
سواء من موظفينا أو من أي طرف ثالث يربطنا به عمل.

 
ولقد أنهى بنك مصر جميع اإلجراءات اخلاصة بشراء 
قانون  لوائح  لتنفيذ   الالزمة  التكنولوجية  التطبيقات 
اإلمتثال الضريبي للحسابات األجنبية لكافة فروعه يف 
العملية من  تنفيذ  وقد مت  فرنسا.  و  واإلم���ارات  مصر 
ذوي  املوظفني من  خالل جهود حثيثة ومشاركة معظم 

اخلبرة وكذلك اإلدارة العليا للبنك.

نظام التعويضات/املكافآت

اخلاصة  املعلنة  اإلفصاحات  على  القسم  هذا  يحتوي 
امل��ص��ري ع��ل��ى مستويات  امل���رك���زى  ال��ب��ن��ك  مب��واف��ق��ة 
ببنك  تنفيذيني  مديرين  عشرة  بأعلى  األجوراخلاصة 
طوعية  إفصاحات  على  أيًضا  يحتوي  أن��ه  كما  مصر، 
املحلية  الفروع  العاملني يف  أجور  مستويات  عن  أخرى 

والدولية للبنك.

للموارد  كبير  اهتمام  إي��الء  يف  البنك  يستمر  وس��وف 
البشرية التي تعتبر من أهم األصول. و يف هذا السياق، 
تغييرات  أي  ملواكبة  األج��ور سنوياً   هيكل  يتم حتديث 
يتم  وقد  املحلية،  السوق  يف  أجورالعاملني  يف  محتملة 

إجراء تعديالت جلذب املصرفيني املؤهلني أو الشباب.

موظفا  عشرين  ألكبر  الشهري  الدخل  متوسط  ويبلغ 
مقارنة  يتم  و  بالبنك يف مصر 69,694 جنيه مصري، 
رواتب املديرين التنفيذيني بنظرائهم يف البنوك املنافسة 
األخ��رى. هذا ويتم حتديد كافة روات��ب املوظفني وفقاً 

خلبراتهم املهنية ومعايير السوق.

للموظف حديث  الشهري  الراتب  متوسط صايف  ويبلغ 
التخرج بالبنك  3,600 جنيه مصرى . 

حيث  من  للموظفني  السنوية  التكلفة  متوسط  إرتفع  و 
األجور واملزايا بنسبة 69 % يف عام 2015 ، لتصل إلى 
144,006 جنيه مصرى مقارنة ب 85,127 جنيه مصرى 

يف عام 2010.

يلتزم البنك بتطبيق لوائح وقوانني البنك املركزي املصري 
يتقاضى  أن  على  تنص  والتي  املرتبات  بنظام  اخلاصة 
أو  املتعاقدة األخ��رى  البنوك واألط��راف  جميع موظفي 

مقدمي اخلدمات أجورهم ويف املوعد املحدد.

ُيبلغ  ول��م  م��ا.  ب��أداء وظيفة  قيامهم  ال��ض��رورة  اقتضت 
أعضاء مجلس اإلدارة عن أي تضارب للمصالح يف عام 

.2015 /2014

اإلباغ عن املخالفات

ويعتمد البنك بصفة أساسية على موظفيه كحصن أمني 
حيث   ، الوقت  ط��وال  العمليات  ونزاهة  صدق  لضمان 
على  احلفاظ  فى  الكاملة  املسئولية  املوظفون  يتحمل 
سمعة البنك ، وفى املقابل يؤمن البنك بضرورة االستثمار 
تدريبية  دورات  تقدمي  البشرية من خالل  فى عناصره 
للموظفني بصفة دورية على األنظمة املصرفية ومزاولة 
األنشطة غير املشروعة كالرشوة ، الفساد ، غسل األموال 
، والتداول باستخدام معلومات داخلية ، فضالً عن تكافؤ 

الفرص وسرية البيانات.

يقوم بنك مصر بفتح قناة اتصال شاملة خاصة بااللتزام، 
أواملقابالت  اإللكتروني  أوالبريد  البريد،  طريق  عن 
الشخصية التي تسمح للموظفني بالقيام باإلفصاحات 
أو  الشكاوي  هذة  ملثل  الطبيعية  القنوات  تكون  عندما 
قناة  وتعتبر  مناسبة.  غير  أو  متوفرة  غير  امل��خ��اوف 
االتصال متنفسا للموظفني لإلفصاح عن مخاوفهم جتاه 
عدد من املسائل مبا يف ذلك انتهاكات القانون أو اللوائح، 
مزاعم الرشوة و/ أو الفساد ، عدم االلتزام بالسياسات، 
شبهات غسل األموال ، مخالفات الرقابة الداخلية و / أو 

االحتيال أو اخلطأ املتعمد يف السجالت املالية .

االتصال  قناة  تشغيل  عن  مسئولة  االلتزام  إدارة  ُتعتبر 
الصعيدين  على  اإلفصاح  ح��االت  جميع  مع  والتعامل 

اإلقليمي والدولي.

التحقيقات  إج��راء  ويتم  احل��االت  جميع  مراجعة  يتم 
الالزمة بصددها. وميكن أيًضا أن ُتثار قضايا املخالفات 
التي مت اإلبالغ عنها مباشرة مع كبار املديرين التنفيذيني 
البشرية  امل��وارد  إدارات  عن  فضال  اإلدارات؛  ومديري 

واألمن والتزوير.

 ال يقبل البنك أن يتحمل أي خطر قد يؤثرعلى سمعتة 
املرموقة التي اكتسبها على مدى سنوات طويلة، وهو على 
استعداد للقيام مبجموعة من اإلج��راءات وتغيير نتائج 
خطط أعماله للحفاظ على اسمه ، ومكانته ، وهويته 

ونزاهته .
حماية البيانات

نحن نطبق نظماً شاملة لضمان االستخدام اجليد جلميع 
البيانات وحمايتها ، وخاصة تلك املتعلقة بالعمالء. ونقوم 
أيًضا بتنفيذ إجراءات محددة للحد من التعرض املحتمل 
ألي فرد أو منظمة تعمل يف أنشطة غير مشروعة مثل 
البيئية غير  أوامل��م��ارس��ات  أواإلره����اب،  األم���وال  غسل 
عمل  على  تنطوي  قد  التي  العمليات  أو   / و  املسئولة 
قسري أو إلزامي لألطفال أوالتي تنتهك حقوق اإلنسان .

ونحن نحرص يف عملياتنا اليومية على تطبيق سياسات 
واملعايير  القواعد  عن  فضالً  البيانات  حلماية  شاملة 
لضمان االلتزام اليومى بكل اللوائح القانونية ذات الصلة، 

والتي قد تختلف اختالفاً كبيراً من دولة إلى أخرى.

البيانات و  الوقائية على تاليف فقدان  التدابير  تساعد 
/ أو انتهاك أنظمة حماية البيانات. ونحن نحقق دائماً 
يف الشكاوى بدقة، وننظم دورات تدريبية منتظمة لرفع 
الوعي حول حماية البيانات بني موظفينا لضمان امتثالهم 

للوائح.

ينسق مكتب حماية البيانات )مجموعة حماية البيانات ( 
، ُيقيم ويراقب املمارسات يف هذا املجال، حيث إنه يعمل 

بالتعاون مع شبكة من خبراء حماية البيانات يف البنك.

 إدارة مكافحة غسل األموال

القوي  الدعم  األم���وال  غسل  ملكافحة  برنامجنا  يوفر 
للجهود الدولية ملكافحة غسل األموال، ومتويل اإلرهاب 
وغيرها من األعمال اإلجرامية. ونحن نفحص وجنري 
حتريات بخصوص العمالء واملعامالت اجلارية باستخدام 

إجراءات دقيقة ونظام رصد آلي.
ويتم تطبيق إجراءات بنك مصر ملكافحة غسل األموال 
يف جميع وح��دات عملنا يف جميع أنحاء العالم  بغض 
النظر عن موقعها ، ويتعني على جميع املوظفني وكبار 
اسمنا  استخدام  إس��اءة  لتاليف  لها  االمتثال  املديرين 
األم��وال.  أو خدماتنا ألغ��راض غسل  و /  أو منتجاتنا 
ولضمان تطبيقنا ألفضل ممارسات االلتزام، يراجع بنك 
األموال  غسل  مكافحة  وسياسات  استراتيجيات  مصر 

بشكل روتيني .

يف نطاق برنامج االلتزام اخلاص ببنك مصر، يلتزم جميع 
موظفينا باالمتثال التام لقوانني مكافحة الفساد والرشوة 
املحلية والدولية . ومُينع كبار املديرين واملوظفني من تلقي 
أوقبول أوتقدمي أو دفع أو إجازة أي رشوة أو أي شكل من 

أشكال الفساد.

2015
2014
2013
2012
2011
2010

2015
2014
2013
2012
2011
2010

2015
2014
2013
2012
2011
2010

القيمة باجلنيه املصري 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

86,428 77,191 63,931 63,333 54,684 47,547
إجمالي الرواتب واملزايا 

يف الفروع اخلارجية

1,746,622 1,598,618 1,480,775 1,359,497 1,149,510 1,001,387
إجمالي الرواتب واملزايا 

يف الفروع املحلية 

1,833,050 1,675,809 1,544,706 1,421,829 1,204,194 1,048,934
إجمالي الرواتب واملزايا 

يف جميع الفروع 

إجمالي الرواتب واملزايا يف الفروع اخلارجية 

القيمة باجلنيه املصري 

إجمالي الرواتب واملزايا يف الفروع املحلية 

القيمة باجلنيه املصري 

إجمالي الرواتب واملزايا يف جميع الفروع 

القيمة باجلنيه املصري 



»ينبغي على املؤسسات 
مكافحة الفساد بجميع 

أشكاله، مبا يف ذلك 
االبتزاز  و الرشوة«

دفاعه  كيفية  توضح  أن��وب«  »خ��ون  قصة   – اخلالدة  القصة  هذه 
الستعادة  مدينته  عمدة  إلى  رسائل  إرساله  طريق  عن  حقوقه  عن 
الفرعون نفسه -  أمام  الرسائل  تلك  اُرسلت  املُنتزعة وكيف  حقوقه 

»نابكورخيتي«

لقنت هذه القصة درساً لطالب معبد آمون رع عن »كيفية تسليط 
الضوء على حقك « ، كما أظهرت كيف أن النظام القضائي يف مصر 

اليقبل االبتزاز و الرشوة

مقبرة املسئول السياسي املصري نيب آمون، تعود إلى عام 1350 قبل امليالد، محفوظة باملتحف البريطاني 
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املخاطر إدارة 

على  املخاطراملالية  من  املخاوف  فيه  تتزايد  مناخ  يف 
أجل  من  بنشاط  مصر  بنك  يعمل   ، العاملي  الصعيد 
موثوقية  األكثر  واملعلومات  النصائح،  أفضل  توفير 
من  وذل��ك   ، وأحجامها  أنواعها  بجميع  للمؤسسات 
أجل موافاتهم بأُطر قوية إلدارة املخاطر املالية التي 
األداء  تعزيز  يف  وتساهم  االل��ت��زام،  متطلبات  تلبي 

قرارأفضل. وصنع 

مستقالً  تقييماً  مصر  ببنك  املراجعة  جلنة  وتقدم 
حول مدى كفاية وفعالية اإلطار العام إلدارة املخاطر 
وهياكل حوكمة املخاطر داخل البنك وتقدم تقاريرها 

مباشرة إلى مجلس اإلدارة .

أساسياً  ُيعتبر  املخاطر  إلدارة  ناجح  نظام  وجود  إن 
ألصحاب  القيمة  تعظيم  و  مصر  بنك  عمليات  لنمو 
يف  املخاطر  إدارة  تقع   ، السبب  ول��ه��ذا  املصلحة. 
بانتظام  البنك  يقوم  و  أعمالنا.  استراتيجيات  صميم 
تعرضها  ع��دم  م��ن  للتأكد  أنشطته  جميع  بفحص 

كبيرة. ملخاطر 

املناسب  التوازن  حتقيق  مواصلة  إلى  البنك  ويهدف 
على  -أو  جتنب  يحاول  بينما  والعوائد  املخاطر  بني 
األقل احلد من- أي تأثير سلبي محتمل على البيئة، 

للبنك. املالي  واألداء  واملجتمع 

بتحديد  مصر  ببنك  املخاطر  إدارة  سياسات  تقوم 
وحتليل املخاطر ووضع احلدود املناسبة لها والوسائل 
االلتزام  مراقبة  يتم  كما  عليها.  للسيطرة  الفعالة 

بتلك احلدود من خالل معلومات موثوقة و حديثة.
إدارة  ونظم  لسياسات  دورية  مبراجعة  البنك  ويقوم 
املخاطر للتأكد من توافقها مع التغييرات يف األسواق 
وظهور منتجات جديدة. كما يقوم قسم إدارة املخاطر 
بتحديد، وتقييم والتحوط من املخاطر املالية بالتعاون 

مع الوحدات ذات الصلة بالبنك.

موردو ومقدمو اخلدمات ببنك مصر

أمراً  املوردين  بناء عالقات قوية مع شبكة من  ُيعتبر 
موردينا  نختار  نحن  وعملياتنا.  خلدماتنا  ضرورياً 
وفقا ألرقى املعايير، إذ إننا نسعى للعثور لديهم على 
وال��والء،  األج��ل،  طويلة  االلتزامات   : إليه  نهدف  ما 

والشفافية. واألخالق 

التحقق  يف  باحلق  مصر  بنك  يحتفظ  لذلك،  ونتيجة 
من التزام املوردين بقواعد »السلوك املهني واألخالقي 
من  واملقاولني  املوردين  على  ينبغي  كما  للموردين«. 
إلثبات  الالزمة  السجالت  بجميع  االحتفاظ  الباطن 
امتثالهم للقوانني واملبادئ املنصوص عليها يف مدونة 
قواعد السلوك. ويجب أيًضا على املوردين التأكد من 
مقاولي  وجميع  ووكالئهم  موظفيهم  والتزام  اعتراف 
الباطن الذين يتعاملون معهم )بطريق مباشر أو غير 

السلوكية. القواعد  مباشر( مببادئ 

املهني  السلوك  لقواعد  انتهاك  أي  حدوث  حالة  يف 
واألخالقي للموردين ، يحتفظ البنك باحلق يف اتخاذ 

للتعامل مع األمر. أي إجراء يراه مناسباً 

واملوظفني  مورديه  جميع  أيضا  مصر  بنك  ويطالب 
العاملني يف توريد السلع أو اخلدمات للبنك واملقاولني 

من الباطن بااللتزام بقوانني الدولة والسوق.

اخلصوصية والسرية مهمة جداً يف جميع تعامالتنا، 
فالُيسمح للموردين بالكشف عن أي معلومات خاصة 
البنك.  من  مسبق  إذن  على  احلصول  دون  سرية  أو 
مت  التي  احلاالت  عن  تقرير  تقدمي  عليهم  يجب  كما 
اكتشافها أو االشتباه فيها،  أوعن فقدان أى معلومات 
أو  أوع��م��الئ��ه  مصر،  ببنك  تتعلق  سرية  أو  خاصة 

عملياته ، أو مبوردين آخرين يتعاملون مع البنك.

جميع  أن  من  التأكد  على  أيًضا  مصر  بنك  ويعمل 
معه  يتعاملون  الذين  وامل��وردي��ن  وموظفيه  عملياته، 
باملخاطر  املتعلقة  واالتفاقيات  بالقوانني  ملتزمون 

البيئية واالجتماعية مبا يف ذلك مايلي:

• ال لعمل األطفال: ال ُيسمح إلدارة البنك أومورديه، 
حتت أي ظرف، بتوظيف األطفال

• املعاملة اإلنسانية: يجب على املوردين توفير مكان 
و/أو  للتحرش  العاملون  فيه  يتعرض  ال  للعمل  آمن 

الالإنسانية. املعاملة 

• احلد من استهالك املوارد واالنبعاثات: مت تشجيع 
املوردين على استخدام املواد اخلام واملوارد الطبيعية 
للحد  اجلهود  كافة  البنك  ويبذل  مسئولة.  بطريقة 
االنبعاثات  خلفض  وال��وق��ود  الطاقة  استهالك  م��ن 
العمليات  اخلطيرة الصادرة عنهم وتشجيع استخدام 

البيئة. صديقة 

املناولة  أهمية  على  البنك  يؤكد  اخلطرة:  امل��واد   •
اآلمنة والتخلص من أي مواد خطرة.

البنك  يفضل  أم��ان��اً:  أكثر  تكنولوجيا  استخدام   •
للبيئة متقدمة صديقة  جديدة  تكنولوجيا  استخدام 



»ينبغي على املؤسسات 
دعم النهج الوقائي 
ملواجهة التحديات 

البيئية«

مبثابة  لهم  بالنسبة  وك��ان  »حابي«.  النيل   نهر  املصريون  عبد 
احلبل الُسري. حتى اليوم، يردد املصريون مقولة 

» نتمنى أن نشرب دائماً من النيل - وتلك نعمة كبيرة يف حد 
ذاتها«. 

نسخة طبق األصل من جزء من مقبرة مينا 1924، الذي عاش يف الفترة ما بني 1400-1352 قبل امليالد تقريًبا، املعروضة مبتحف متروبوليتان. 
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استدامة البيئة

بتحقيق عائدات مالية قوية ومستدامة، مع احترام البيئة واملجتمع الذي يعمل يف ظلهما. ال يزال بنك مصر ملتزماً 
التي  املبادرات  العمل من خالل مختلف  أماكن  الكربون يف  انبعاثات  للحد من  البنك خطة  الهدف، وضع  ولتلبية هذا 

شملت ما يلي:

التدوير الطاقة استهاك  خفض 
 

   . بنسبة%75 ال��ط��اق��ة  اس��ت��ه��الك  خلفض 
فروع بنك مصر اجلديدة واملجددة مجهزة 

LED بالكامل باإلضاءة احلديثة
ويخطط البنك أيًضا الستخدام نظام آلي 
اإلشغال خلفض  استشعار  أجهزة  يتضمن 

واملياه. للطاقة  املزيد من استهالكه 

احلد من استخدام الورق

لقد اعتمد بنك مصر أيًضا خطة طويلة األجل 
للتحويل من بيئة ورقية إلى بيئة عمل ال تعتمد 
على الورق ومت تشجيع املوظفني على إجراء معظم 
العمليات املكتبية إلكترونياً . ويعمل البنك على 

تشجيع طباعة املذكرات والوثائق الداخلية 
والتقارير باستخدام اجلانبني من الورقة.

سيقوم بنك مصر بإطالق خدماته املصرفية عبر 
اإلنترنت يف عام 2016 وستحد اخلدمة اجلديدة 
من الورق املستخدم يف التعامالت،  كما ستخفض 
أي��ًض��ا ع��دد ك��ش��وف احل��س��اب��ات امل��رس��ل��ة  إلي 
حاملي البطاقات بواسطة شركات البريد السريع 
)والبالغة 60,000 شهرياً( بنحو30 % خالل الثالث 

سنوات املقبلة.

السامة إجراءات 
بنظام  بالكامل  مصر  بنك  فروع  جتهيز  مت  لقد 
من  العمال  تزويد  مت  كما  احل��رائ��ق،  استشعار 
وأقنعة  السالمة  بأحذية  الزرقاء  الياقات  ذوي 
األدوات  من  غيرها  مع  جنب  إل��ى  جنباً  واقية 
تعرضهم  نتيجة  محتمل  ضرر  أي  من  حلمايتهم 

للغبار أو أي خطر آخر.

ي���ت���ع���اون ب��ن��ك م��ص��ر م���ع م��خ��ت��ل��ف م��راف��ق 
السليم  التخلص  لتأمني  التدوير  ومؤسسات 
للبيئة، حيث مت  النفايات بطريقة صديقة  من 

تدوير نحو300 طن من الورق خالل 2015.
األث���اث  لبيع  س��ن��وي��ة  م����زادات  ال��ب��ن��ك  ينظم 
وأجهزة  واملعدات  املستخدمة،  غير  واألجهزة 
وكذلك  وال��ط��اب��ع��ات  واخل���زائ���ن،  الكمبيوتر 

القدمية. السيارات 

االنبعاثات
لقد استبدل بنك مصر 52 حافلة قدمية لتفكيكها وتدويرها بأخرى جديدة للحد من انبعاث الغازات اخلطرة 

بنسبة%80.
ومت وضع دليل عمل لتطوير فروع البنك لتوفير بيئة صحية و مكان عمل صديق للبيئة ، حيث يحظر التدخني 

املغلقة. املباني  داخل 

موظفونا

نحن ننظر إلى املوارد البشرية يف بنك مصر باعتبارها أغلى ما لدينا. يتم العمل يف البنك بقيادة األفراد حيث نعتمد 
للموظفني  الكبيرة  املشاركة  أن  نؤمن  ونحن  والنجاح.  االزدهار  لنواصل  وجهودهم  موظفينا  التزامات  كبيرعلى  بشكل 
إنه ُيحسن بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، واحلفاظ  على املواهب ،  ، إذ  تؤدي إلى نتائج جتارية إيجابية 

واحلد من التغيب، وحتسني خدماتنا بشكل عام و حتقيق رضاء أفضل للعمالء.

ُتعتبرأداة حيوية لتحقيق االستدامة من خالل ما يلي:- التي  ُيقدرالبنك موارده البشرية 

لقيم ا
االح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  تلبية  يف  للتميز  نسعى  ن��ح��ن 

احتياج  يف  نحن  السبب  ولهذا  لعمالئنا  املصرفية 

إلى مستويات عالية من السلوك من جميع موظفينا، 

واجباتهم  تنفيذ  تامة يف  بنزاهة  العمل  منهم  ونتوقع 

اليومية.

الذي  األس��اس  هي  موظفينا  وسلوكيات  قيم  ُتعتبر 

جميع  يف  تنعكس  التي  املرموقة  صورتنا  عليه  نبني 

أداء  على  صارمة  لوائح  مصر  بنك  ويطبق  أعمالنا. 

السلوك  بقواعد  الكامل  التزامهم  لضمان  املوظفني 

الداخلية. والسياسات  األخالقي 

التنوع

وآراء  قيم  مختلف  احترام  على  مصر  بنك  يحرص 

متنوع  مجتمع  بخدمة  التزامه  من  كجزء  موظفيه 

على  البنك  يف  العاملني  جميع  تشجيع  .ويتم  وشامل 

التسامح  يتم  وال  بحرية.  ومخاوفهم  آرائهم  مناقشة 

على  نوع  أي  من  متييز  أو  حتيز  بأي  اإلطالق  على 

أوالدين  أوالعرق  أوالعمر  االجتماعي  النوع  أساس 

بنك  كان  الطويلة،  السنوات  مدى  وعلى  أواإلعاقة. 

الفرص. تكافؤ  مببدأ  دائماً  يؤمن  مصر 

وقوة  استراتيجية  وميزة  أساسية،  قيمة  ُيعتبرالتنوع 

كل  أيًضا  البنك  مصر.ويحمل  بنك  لثقافة  دافعة 

تزويدهم  على  ويعمل  اخلاصة  للمواهب  التقدير 

األف���راد  ومُي��ن��ح  وااله��ت��م��ام.  ال��رع��اي��ة  سبل  بكافة 

كفاءاتهم  وزي���ادة  للتعلم  خاصة  ف��رص��اً  امل��وه��وب��ون 

يف  للبنك  الرئيسية  امل��ن��اص��ب  م��لء  م��ن  ليتمكنوا 

ملستقبل. ا

من  املزيد  تعيني  بأهمية  أيًضا  مصر  بنك  ويؤمن 

متوسط  بلغ   ،2015 ع��ام  ويف  البنك.  يف  الشباب 

44 عاماً يف عام  مقارنة ب  38 عاماً  العاملني  عمر 

.2005

البشرية مواردنا  يف  االستثمار 

البرامج  من  عدد  وتنفيذ  بتصميم  مصر  بنك  يقوم 

وم��ع��ارف  م��ه��ارات  تعزيز  نحو  امل��وج��ه��ة  التدريبية 

إيجابي  ت��أث��ي��ر  إل��ى  ي���ؤدي  ال���ذي  األم���ر  م��وظ��ف��ي��ه، 

وضع  السياق،  ه��ذا  ويف  البنك.  أداء  على  مباشر 

احلفاظ  إلى  يهدف   » معاً   « ُيسمى  برنامجاً  البنك 

فعالة  بيئةعمل  وتوفير  اإليجابية  الفريق  روح  على 

دراسية  حلقات  البرنامج  يقدم  كما   . املوظفني  بني 
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ترفيهية  برامج  ويوفر  اجلماعي  العمل  أهمية  حول 

يتفاعل فيها املوظفون من مختلف املناطق و يقضون 

بينهم. اإليجابية  الطاقة  يعزز  معا، مما  وقتا ممتعاً 

 Lobue ل��ق��د وق���ع ب��ن��ك م��ص��ر ع��ق��ًدا م��ع ش��رك��ة

من  املوظفني  من  عدد  لتدريب   Associates Inc

بيئة  وك��ذل��ك  اإلن��ت��اج  عملية  وحت��س��ني  تقييم  أج��ل 

العمل.

العمل  بيئة  لتحسني   PSI التدريبي  البرنامج  ويهدف 

من  املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  الكفاءة  معدل  ورف��ع 

العاملني لتهيئتهم على فهم وتطبيق مهارات وتقنيات 

الطاقة  وحتليل  العمليات،  تدفق  تشمل:  والتي   PSI

وال��ق��وى  اإلداري����ة،  املعلومات  ون��ظ��م  االستيعابية، 

اخلطط. وتنفيذ  العاملة، 

أي��ًض��ا زي����ادة ع���دد دورات  ب��ن��ك م��ص��ر  وي���واص���ل 

دورة   19,732 بتنظيم  ق��ام  حيث  املهني،  التدريب 

املالية2014  السنة  315,769 ساعة خالل  بإجمالي 

السنة  يف  س��اع��ة   297,532 ب���  باملقارنة   ،2015/

البنك  قدم  ذل��ك،  إلى  وباإلضافة  السابقة.  املالية 

فى  موظف   7,209 لعدد  خارجية  تدريبية  دورات 

عام 2015. 

للتدريب  فرصاً  مصر  بنك  يقدم  ذلك،  على  عالوة 

قطاع  الذاتية يف  اإلدارة  ترعى  داعمة  وبيئة  املكثف 

 ،2015 عام  ويف   . اإلسالمية  املصرفية  املعامالت 

للتطوير  تدريبياً  برنامجاً   28 موظف   800 تلقى 

تنموية  عمل  ورش  خمس  البنك  نظم  كما   ، املهني 

املصرفية  امل��ع��ام��الت  ق��ط��اع  ع��ن  م��وظ��ف��اً   150 ل��� 

ومبادئه. اإلسالمية 

املبدأ  امل��ال  رأس  أس��واق  و  االستثمار  قطاع  يتبع 

املوارد  تنمية  على  بالتركيز  اخلاص  للبنك  الرئيسي 

منتظمة  تدريبية  دورات  وتوفراملجموعة  البشرية. 

اإلداري���ة  امل��ه��ارات  أح��دث  على  للتعرف  ملوظفيها 

واإلقليمية  املحلية  امل��ال��ي��ة  األس����واق  يف  وال��ف��ن��ي��ة 

والعاملية.

ويف عام 2015، نظم قطاع االستثمار و أسواق املال 

املالية  القوائم  إع��داد  ح��ول  خاصة  تدريبية  دورة 

املركزي  البنك  وضعها  التي  للمعايير  وفقاً  للبنوك 

باملحاسبة  اخل��اص��ة  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اي��ي��ر  امل��ص��ري، 

محفظة  ح��ول  تدريبية  دورات  نظمت  كما  املالية. 

الدخل الثابت وإدارة األزمات، فضالً عن غيرها من 

والتجارة،  املال،  رأس  أسواق  مجاالت:  الدورات يف 

املجموعة  ونظمت  التقييم.  وعمليات  واالستثمار، 

أي��ًض��ا ح��ل��ق��ات دراس���ي���ة خ��اص��ة مل��وظ��ف��ني آخ��ري��ن 

وصناديق  البنك  منتجات  مختلف  ع��ن  البنك  يف 

االستثمار.

عددهم  البالغ   - مصرلبنان  بنك  موظفو  ويحصل 

مستمرة  بصفة  تدريبية  دورات  على   - موظفاً   220

فعالة. عمل  بيئة  على  احلفاظ  لضمان 

املوظفن لتعاقب  التخطيط 

املستقبل قادة 

اكتشاف  يف  استراتيجيتنا  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  لقد 

املستقبل«  »قادة  مشروع  خالل  من  الشابة  املواهب 

عالياً،  تأهيالً  مؤهلني  مرشحني  وج��ود  ضمان  هو 

قيمنا،  جتسيد  على  يعملون  و  معاييرنا  يتفهمون 

املستقبل. يف  قيادية  مناصب  شغل  من  ليتمكنوا 

املواهب برنامج 

وجود  من  التأكد  على  باستمرار  مصر  بنك  يعمل 

امل��وه��وب��ني،  ال��ش��ب��اب  املصرفيني  م��ن  ع��ادل��ة  حصة 

على  والقادرين  للبنك،  املعاييرالعالية  مع  املتوافقني 

استراتيجياته. وتنفيذ  البنك  مبطالب  الوفاء 

العمالة دوران 

للعمالة بني  يتميز بنك مصر مبعدل دوران منخفض 

يف   %  1.24 نسبة   سجل  حيث  األخ���رى،  البنوك 

السنة املالية  2015/2014 التي تشكلت أساساً من 

يعكس  ما  ،وهو  التقاعد  سن  بلغوا  الذين  املوظفني 

. املوظفني  ارتفاع معدل رضاء 

والرفاهية اإلنسان  حقوق 

جلميع  ب��االم��ت��ث��ال  وامل��وردي��ن  البنك  م��ن  ك��ل  يلتزم 

قائمة  معايير  ألى  وك��ذل��ك  ب��ه��ا،  امل��ع��م��ول  ال��ل��وائ��ح 

اإلنسان  حقوق  بشأن  توجيهية  مبادئ  أو  وإتفاقيات 

، من خالل  ، والرفاهية وسالمة املوظفني والعمالء 

التالية: باملتطلبات  االلتزام 

 • ال لعمل األطفال: ال ُيسمح إلدارة البنك أومورديه 

-  حتت أي ظرف -  بتوظيف األطفال

ال  للعمل  مكان  وجود  ضمان  اإلنسانية:  املعاملة   •
الالإنسانية للمعاملة  املوظفون  فيه  يتعرض 

االجتماعي  النوع   ، العرق  أساس  على  للتمييز  ال   •
التمييز  أو  أشكاله  بجميع  التحرش  ُيحظر  أوالدين: 

املعتقدات  أو  الدين  أو  العرق  أساس  على  املتعمد 

بقوة  ذل��ك  و  آخ��ر  أس��اس  أي  على  أو  السياسية، 

القانون.

مكفول  آمنة  عمل  بيئة  وجود  والسالمة:  الصحة   •
األوقات  يف جميع 

استحقاقات  و  الرواتب  العمالة:  ومزايا  األجور   •
لقوانني  طبقاً  لها  املحدد  الوقت  يف  ُتدفع  العمل 

لعمل ا

املرأة متكن 

من  كبير  عدد  وج��ود  أن  نرى  مصر،  بنك  يف  نحن، 

تنفيذ  يف  على جناحنا  املؤشرات  أهم  من  املوظفات 

قيمنا والتزاماتنا جتاه املجتمع . يف عام 2015 مثل 

ملوظفي  اإلجمالي  العدد  من   %  25 املوظفات  عدد 

 – النساء  عدد  زيادة  يف  أيًضا  جنحنا  ولقد  البنك. 

على مستوى املديرين- بنسبة  12 % يف عام 2015.

 

يواصل بنك مصر أيًضا العمل على استيعاب ظروف 

إجازة   منح  مت  حيث   ، احتياجاتهم  وتلبية  املوظفات 

وضع إلى 280 موظفة يف عام 2015، باإلضافة إلى 

162 آخرين.  إلى  الطفل  إجازة رعاية 

تدعم اخليارات املرنة لساعات العمل أيًضا التزامنا 

نسعى  وال���ذي   ، والعمل  األس���رة  ب��ني  ت���وازن  بخلق 

مصر بنك  يف  ملوظفينا  لتوفيره  جاهدين 

اخلاصة االحتياجات  ذوي  من  املوظفون 

على  م��ص��ر  لبنك  االس��ت��دام��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ؤك��د 

أهمية إدماج جميع أفراد املجتمع يف مصرفنا. نحن 

 ، بالتالي  و   ، الشعب  إلى  و  الشعب  من   - مؤسسة 

يف  مبا  الشعب،  فئات  جميع  لدمج  بجد  نعمل  نحن 

ذلك ذوي االحتياجات اخلاصة ، يف نظامنا. وتضع 
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التوظيف يف االعتبار نوع اإلعاقة ، ومهارات  عملية 

العمل. متطلبات  تلبية  على  القدرة  و  املرشح 

للموظفن املالية  األعباء  تخفيف 

ألن بنك مصر ُيدرك أهمية املوارد البشرية ويعتبرها 

البنك، أطلق حزمة قروض جديدة  أحد أهم أصول 

العقاري، والقروض  الرهن  للموظفني شملت قروض 

بشروط  ذلك  وكل  السيارات،  وق��روض  الشخصية 

أدائهم. لتعزيز  امتنان  كبادرة  ميسرة، 

للموظفن تنافسية  مزايا 

املوظفني   ع��ل��ى رض���اء  أج��ل ض��م��ان احل��ص��ول  م��ن 

حرص  ل��ه��م،  العميق  تقديرنا  وإلظ��ه��ار  باستمرار 

التنافسية  املزايا  أفضل  موظفيه   منح  على  البنك 

تغطي  التي  الطبية  والرعاية  والرواتب،  األجور  يف 

والسفر،  والسياحة   ، النقل  ومرافق   ، أسرهم  أيًضا 

االجتماعية  امل��زاي��ا  م��ن  آخ��ر  ع��دد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

والرياضية.

ومزايا  تنافسية،  روات��ب  نوفر  نحن  مصر،  بنك  يف 

البنك  وض��ع  ولقد  األداء.  أس��اس  على  مكافآت  و 

سنوياً  حتديثه  يتم  لألجور  ج��دي��داً  هيكالً  م��ؤخ��راً 

السوق  يف  األجور  على  تطرأ  التي  التغيرات  ملواكبة 

املصرفية. و لقد سجل عام 2015 زيادة يف متوسط 

مصري  جنيه   144,006 إلى  ليصل  املوظف  تكلفة 

 ،  2010 عام  يف  مصري  جنيه   85,127 ب   مقارنة 

.%69 بنسبة  بزيادة  أي 

املوظفن تكرمي 

التي  البشرية  للموارد  العرفان   إلظهار  محاولة  يف 

للبنك، يواصل بنك مصر  القيمة  متثل أحد األصول 

للموظفني  اجل��وائ��ز  ملنح  دوري���ة  اح��ت��ف��االت  تنظيم 

املوظفني  املاضي  العام  البنك  كرم  فقد   . املتميزين 

الذين حصلوا على املراكز األولى يف املسابقة  التي 

.2014 املصرى يف عام  املصرفى  املعهد  نظمها 

اع��ت��م��د ب��ن��ك م��ص��ر أي��ًض��ا م��ب��ادرة مل��ك��اف��أة أفضل 

لتحقيق  وج��ه��وده��م  ال��ش��اق  عملهم  على  املوظفني 

 95 مكافأة  مت   ،2015 ع��ام  ويف   . للبنك  االزده��ار 

. والزمالء  املديرين  ترشيحات  على  بناًء  موظفاً 

عائاتهم و  للعاملن  الطبية  الرعاية 

الصحية  باحلالة  كبيراً  اهتماماً  مصر  بنك  يولي 

شاملة  طبية  حزم  تقدمي  من خالل  املوظفني  جلميع 

ال��ه��دف،  ه��ذا  أج��ل حتقيق  وم��ن   . وألس��ره��م  لهم 

 ، املتخصصني  األط��ب��اء  من  ع��دد  مع  البنك  تعاقد 

لتغطية  والصيدليات  واملختبرات   ، واملستشفيات 

ومكاتب  فروع  العاملني يف مختلف  من  الكبير  العدد 

. البنك 

حتديثه  يتم  طبية  خدمة  نظام  على  البنك  ويعتمد 

وبلغت  العمليات.  وتسهيل  لتوفيرالوقت  تلقائياً 

139.9 مليون جنيه مصرى  الطبية  تكلفة اخلدمات 

لعدد  خاص  عالج  توفير  شملت  والتي   ، للموظفني 

103 مريض يعانون من إلتهاب الكبد الوبائي C عن 

العام املالي 2014/ 2015.

التقاعد بعد  ما  مزايا 

التقاعد  بعد  ما  ملزايا  اإلجمالية  التكلفة  ارتفعت 

الست  السنوات  مدى  على  ملحوظ  بشكل  للموظفني 

عام  يف  مصري  جنيه  مليون   38 إلى  لتصل  املاضية 

عام  يف  مصرى  جنيه  مليون   34 ب  مقارنة   2011

ولوائح   ، املصرية  املحاسبة  ملعايير  وطبقاً   .2010

باستخدام  أجريت  ودراسة  املصري  املركزي  البنك 

مليون   320 إلى  املزايا  ارتفعت  االكتوارية،  اخلبرة 

جنيه  م��ل��ي��ون   619  ،2012 ع��ام  يف  م��ص��رى  جنيه 

مصرى يف عام 2013، 499 مليون جنيه يف 2014 ، 

.2015 497 مليون جنيه مصرى يف  إلى  لتصل 

املواصات وسائل 

يحرص بنك مصر على توفير وسيلة مواصالت سهلة 

وتعزيزالرفاهية  اإلنتاجية  لزيادة  ملوظفيه  ومدعومة 

العامة.

الترفيهية الرحات 
                                                                                                                   

من  ع��دد  %على  ب��واق��ع70  خصماً  مصر  بنك  ق��دم 

الصيف  موسمي  خالل  ملوظفيه  الترفيهية  الرحالت 

إنتاجيتهم،  على  إيجابياً  انعكس  مم��ا  وال��ش��ت��اء،  

العام خالل  التزامهم وأدى إلى تعزيز املزاج  ومعدل 

الرحالت  تكلفة  وسجلت   . الرسمية  العمل  ساعات 

السنة  خ��الل  م��ص��رى  جنيه  م��الي��ني   9 الترفيهية 

.2015/2014 املالية 

والرياضية االجتماعية  األنشطة 

املوظفني  منح  مصرعلى  بنك  ح��رص  من  انطالقاً 

واألنشطة  الرياضة،  ملمارسة  الفرصة  وعائالتهم 

جتديد  يف  البنك  إستثمر  والترفيهية،  االجتماعية 

نادي طلعت حرب، و يعمل اآلن على إنشاء ناٍد جديد 

استثمارات  بإجمالي  اجلديدة   القاهرة  منطقة  يف 

مليون جنيه مصرى.  100 قدرها  

خالل  القدم  كرة  مباريات  من  العديد  البنك  وينظم 

وعيد  امليالد  عيد  وعطلتي  امل��ب��ارك  رمضان  شهر 

 . فيها  امل��ش��ارك��ة  على  امل��وظ��ف��ني  ويشجع  القيامة 

الطائرة،  الكرة  يف:  مماثلة  بطوالت  تنظيم  يتم  كما 

السباحة،  السلة،  ك��رة  الشطرجن،  ال��ط��اول��ة،  تنس 

التكلفة  وبلغت  الصاالت.  كرة  ألعاب  و  االسكواش، 

جنيه  مليون   2.9 الرياضية   لألنشطة  اإلجمالية  

.2015/2014 املالية  السنة  مصرى خالل 

اجلماعي والتفاوض  اجلمعيات  تكوين  حرية 

ن��ح��ن، يف ب��ن��ك م��ص��ر، ن��ح��ت��رم ح��ق م��وظ��ف��ي��ن��ا يف 

احتاد  إلى  االنضمام  عدم  أو  أوتشكيل  االنضمام، 

عمال دون خوف من االنتقام، التخويف أو املضايقة. 

الذين  مع ممثليهم  بناء  بإقامة حوار  ملتزمون  ونحن 

يتم  الذين  املوظفني  بشأن  أما  بحرية.  اختيارهم  مت 

متثيلهم من قبل احتاد معترف به قانوناً، يلتزم البنك 

املمثلني. هؤالء  جميع  مع  صادقة  بنية  بالتفاوض 

األطفال عمل 

للقوانني  يلتزم بنك مصر باحلد األدنى للعمر، طبقاً 

صارم  بشكل  يحظر  إنه  حيث  بها،  املعمول  واللوائح 

احلظر  ويتفق  عاماً.   18 من  األقل  األفراد  توظيف 

لوائح  م��ع  الطفل  عمل  على  البنك  يفرضه  ال��ذي 

الدولية. العمل  منظمة 



» يجب على املؤسسات 
التمسك بالقضاء على 

التمييز فيما يتعلق 
بالعمالة واملهنة«

لم يكن لدى املصريني كلمة تعني »امللكة«.

وتعني    »الفرعون«  الرجل:  لقب  نفس  األنثى  احلاكمة  لقب  وكان 
حاكم البالد
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متحف حتشبسوت الواقع بالقرب من مدينة األقصر -  1478-1458  قبل امليالد )األسرة الثامنة عشر(
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تنمية املجتمع

تكمن املسئولية االجتماعية يف صميم استراتيجية بنك مصر ويف قلوب موظفيها. وهي جزء ال يتجزأ من الطريقة التي 
نعمل بها والتي نقيس بها جناحنا يف احلفاظ على االستدامة. ومن خالل املؤسسات املسئولة، نهدف إلى خلق قيمة 
للمجتمع ونسعي إلى حتقيق إجناز اقتصادي أفضل. ونحن نساهم بشكل إيجابي وبناء من خالل مشاريع محددة تتم 
إما بشكل مباشر أو عن طريق »مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع » أو من خالل الشراكة مع املنظمات غير 

التنمية. نحو  املوجهة  املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية 

دعم املشروعات القومية

رعاية افتتاح محور قناة السويس اجلديدة:

لقد شارك بنك مصر يف رعاية إطالق مشروع محور 
قناة السويس اجلديدة يف أغسطس 2015، إمياناً منه 
بأهمية املشروع للتنمية االقتصادية للدولة على املدى 

البعيد . و لقد حظى املشروع بدعم شعبي كبير.

برنامج »مشروعك«

لتنمية  القومي  امل��ش��روع  يف  أيًضا  مصر  بنك  ش��ارك 
املجتمع الذي ُيطلق عليه » مشروعك« عن طريق منح 
من  تتراوح  التي  الصغر  متناهية  للمشروعات  قروض 
1000 إلى  50,000 جنيه مصرى و كذلك للمشروعات 
إلى  مصرى  جنيه   50,000 من  تتراوح  التي  الصغيرة 
التمويل  ذلك  استفاد من  وقد  مليون جنيه مصرى.   2
وبلغت  مصر،  مناطق  مختلف  يف  أعمال  رجل   6,700

محفظة التمويل  200 مليون جنيه مصرى.

 رعاية مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري

االقتصاد  وتنمية  دعم  مؤمتر  برعاية  مصر  بنك  قام 
دولي يف عام  اقتصادي  ُيعتبرأكبرحدث  الذي  املصري 
2015، و كان التجمع الدولي األول لالقتصاديني، ورجال 
العالم منذ اندالع ثورة عام  2011 يف  األعمال وقادة 

مصر.

استهدف املؤمتر جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى 
مصر لتحسني األوضاع االقتصادية وحتقيق املزيد من 

منتجع شرم  املؤمتر يف  واإلص��الح��ات. مت عقد  النمو 
الشيخ يف مارس 2015 ، بحضور الرئيس عبد الفتاح 
رجال  و  واألجانب  العرب  القادة  من  وع��دد  السيسي 
فارقة يف  املؤمتر مبثابة عالمة  هذا  واُعتبر  األعمال. 

خطة احلكومة لتعزيز أداء االقتصاد .

ومتوسطي  مل��ح��دودي  العقاري  للتمويل  جديدة  برامج 
الدخل

إلى  الريادي يف دفع عجلة االقتصاد  وكجزء من دوره 
األمام يف البالد، أعلن بنك مصر مشاركته يف مبادرة 
تعزيز  بهدف  العقاري  للتمويل  املصري  املركزي  البنك 
قطاعي ال��ع��ق��ارات واإلن���ش���اءات م��ن أج��ل م��ح��دودي 
ومتوسطي الدخل. ويف هذا الصدد، عرض بنك مصر 
متويالً طويل األجل للرهن العقاري بإجراءات بسيطة، 
وهي منح 1,256 قرض مبحفظة قدرها 92 مليون جنيه 

مصرى.  

دعم مشروعات املتحف املصري الكبير

خصص بنك مصر مبلغاً قدره  12 مليون جنيه مصرى 
املشروعات  أح��د  ُتعد  وال��ت��ي  خاصة  م��درس��ة  إلن��ش��اء 
املرحلة   - اجلديد  الكبير  املصري  للمتحف  الرئيسية 
سنوات  ث��الث  م��دى  على  املبلغ  دف��ع  وسيتم   . الثالثة 
وقد دفع البنك بالفعل الدفعة الثانية. وستوفراملدرسة 
اجلديدة التعليم ملليون طالب سنوياً من مختلف الفئات 
واخلياطة   ، ال��ي��دوي��ة  احل���رف  ال��ف��ن��ون،  يف:  العمرية 
وتصميم املجوهرات. وتهدف املدرسة اجلديدة، والذي 
املساعدة يف تشجيع  الى  البنك،  يتوقع أن حتمل اسم 
املزيد من الشباب على العمل يف الصناعات اإلبداعية.

تبرع بنك مصر مببلغ 12.3 مليون جنيه مصرى ملركزالقلب بأسوان، مت استخدامها يف إنشاء طابق جديد مجهز بالكامل.
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تطوير املناطق التاريخية

من  مصروعدد  بنوك  احت��اد  م��ع  مصر  بنك  ت��ع��اون 
البنك   ، املصري  األهلي  البنك  ذلك  يف  مبا  البنوك 
التجاري الدولي وبنك القاهرة - اململوك للدولة - 

وذلك لتطوير منطقة وسط البلد التاريخية بالقاهرة 
مببلغ عشرة ماليني جنيه مصرى لكل منهم.

املشاركة يف  أنشطة األسبوع املالي الدولي

نظم بنك مصر جوالت و ندوات خالل األسبوع املالي 
األطفال  بني  املالية  الثقافة  نشر  إلى  تهدف  الدولي 

والشباب.

دعم األنشطة الرياضية للشباب

واصل بنك مصر تقدمي أفضل رعاية للشباب؛ والنابعة 
بالنسبة لتطويروجناح أي  من إميانه بأهمية الشباب 
يواصل  أن  البنك  س��رور  دواع��ي  من  وك��ان  مجتمع. 
للعام  للشباب  اخلماسية  القدم  ك��رة  بطولة  رعاية 
من  فريقاً   176 تضمنت  والتي  التوالي  على  الرابع 

مصر. مناطق  مختلف 

مشاركة املوظفن

بالدم التبرع  حمات 

موظفيه  بني  بالدم  للتبرع  حمالت  مصر  بنك  أطلق 
حتت إشراف إدارة اخلدمات الطبية بالبنك بالتعاون 
مع وزارة الصحة، يف خطوة تشير إلى اهتمام البنك 
بإنقاذ األرواح التي تكون يف أشد احلاجة إلمدادات 

الدم .

دعم األيتام

مصر  بنك  »م��ؤس��س��ة  و  مصر  بنك  م��ن  ك��ل  واص���ل 
يف  كبير  بدور  القيام  أيًضا  املجتمع«  وخدمة  لتنمية 
إلى  االنضمام  مثل  االجتماعي،   التكافل  أنشطة 
أول  يقام يف  الذي  اليتيم،  بيوم  االحتفال  املجتمع يف 
احتفاالت  مصر  بنك  وينظم  إبريل.  شهر  من  جمعة 
سنوية لأليتام يف يوم عيدهم يف محافظات القاهرة، 
وقنا،  األقصر  و  سويف،  وبني  واملنيا،  واإلسكندرية، 

لالحتفاالت  االنضمام  على  املوظفني  تشجيع  ويتم 
االحتفاالت. أحداث  ودعم  لتنظيم  كمتطوعني 

تطوير  املناطق  العشوائية

إن إمي����ان ال��ق��ط��اع امل���ص���ريف ب��أه��م��ي��ة امل��س��ئ��ول��ي��ة 
بنوك  احت��اد  خ��الل  من   – لتعاونه  أدى  االجتماعية 
مصر-  وغيره من مؤسسات الدولة األخرى؛ مبا يف 
منطقة   17 تطوير  أجل  من   ، املسلحة  القوات  ذلك 
عشوائية يف القاهرة وعلى أطرافها . وقد انضم بنك 

مصر للمبادرة مببلغ 22 مليون جنيه مصرى.

متويل مركز القلب بأسوان

قدم بنك مصرالدعم املالي إلى مركز القلب بأسوان، 
اجل��راح  مؤسسة  م��ن  يتجزأ  ال  ج���زءا  ُيعتبر  ال���ذي 
وإحدى  يعقوب،  دوليا، د.مجدي  به  املعترف  املصري 
البنك  تبرع  قد  و  املصرية.  اخليرية  املنظمات  أشهر 
مببلغ 12.3 مليون جنيه مصرى ملركز القلب بأسوان، 
مت  استخدامها يف إنشاء طابق جديد مجهز بالكامل، 
وكراسي  تعويضية  أجهزة  أيًضا  البنك  اشترى  وقد 

متحركة ل 36 من ذوى االحتياجات اخلاصة.

متويل برامج محو األمية

يف  نشطاً  مؤسساً   أيًضا عضوأً  بنك مصر  كان  لقد 
مع  بالتعاون  عمل  و  األمية.  ملحو  الوطني  املشروع 
جامعة عني شمس والهيئة العامة ملحو األمية وتعليم 
الكبار لتوفير دورات محو األمية لعدد 300 سيدة يف 

الشرقية. و  محافظات سوهاج 

متويل جتديد متحف قصر املنيل التاريخي

قصر  متحف  منظمة  أصدقاء  بدعم  مصر  بنك  قام 
املنيل  قصر  متحف  ترميم  متويل  خ��الل  من  املنيل 
التاريخي. و قد قام أيًضا بتمويل شراء نوافذ عرض 
للمسئولية  العربية  املنظمة  منحت  لقد  و   . للمتحف 
وشهادة   الذهبية  التميز  بنك مصرجائزة  اإلجتماعية 
 2015 لعام  االجتماعية  املسئولية  مجال  يف  التميز 
املنيل  قصر  متحف  جت��دي��د  يف  ملساهمته  ت��ق��دي��راً 

مبصر.     التاريخي 
 

بنك مصر يدعم يوم اليتيم

»مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع «  تقدم الدعم املالي ملستشفى عن شمس 
التخصصي

أطلق بنك مصر حملة للتبرع 
بالدم بن موظفيه
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املجتمع وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة 

املسئولية  دعم  بأهمية  العميق  إميانه  من  انطالقاً 
يف  بنشاط  باملشاركة  مصر  بنك  قام   ، االجتماعية 
يف  مبا  املجتمع،  تنمية  لدعم  األنشطة  من  العديد 
للعمل   2007 عام  ربحية يف  غير  منظمة  إنشاء  ذلك 
لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  ُسميت  املجال،  هذا  يف 
وزارة  يف  رس��م��ي��اً  مسجلة  وه��ي  املجتمع«  وخ��دم��ة 

االجتماعي. التضامن 

املجتمع«  وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  تهدف 
قطاعات  ملختلف  الشاملة  التنمية  يف  املساهمة  إلى 
والعمل،  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  ذل���ك:  يف  مب��ا  املجتمع 
ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة ، ك��م��ا أنها  واالق��ت��ص��اد وال��ص��ح��ة 
من  األخ��رى  االجتماعي  التضامن  مشروعات  تدعم 
يف  املدني  املجتمع  مساهمة  تعزيز  على  العمل  خالل 

املشروعات. نطاق  لتوسيع  مشروعاتها 

املجتمع«  وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  تعمل 
البحثية  امل��راك��ز  ملختلف  ال��دع��م  تقدمي  على  أي��ًض��ا 
املستشفيات  و  واجل��ام��ع��ات   ، وامل����دارس  العلمية 
بتمويل مجموعة من  أيًضا  املؤسسة   وقامت  العامة. 
غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  االجتماعية  املشروعات 

مباشر من خالل املنظمات غير احلكومية.

مصر  وخ���ارج  داخ��ل  م��ن  التبرعات  املؤسسة  تقبل 
يف  املشاركة  يف  يرغبون  الذين  األف��راد  جميع  وم��ن 
األعمال اخليرية وفرص التنمية. ويتم دفع التبرعات 
بنك مصريف  يف حسابات خاصة مفتوحة لدى فروع 
إلى  مباشرة  إرسالها  ميكن  كما  البالد،  أنحاء  جميع 
املقر الرئيسي للبنك يف 153 شارع محمد فريد، برج 
بنك مصر ، الطابق 22، وسط البلد، القاهرة، مصر.

»ملؤسسة  احليوي  بالدور  العميق  إميانه  من  انطالقاً 

بنك  ح��دد   ، املجتمع«  وخ��دم��ة  لتنمية  مصر  بنك 
أنشطة  لتمويل  أرباحه  من صايف  سنوياً  مبلغاً  مصر 
أسرة   2000 لعدد  مالياً  دعماً  يقدم  كما  املؤسسة، 

شهرية. بصفة 

املؤسسة  شاركت   ،2015-2008 من  الفترة  خ��الل 
بنشاط يف العديد من األنشطة التنموية بالتنسيق مع 
عدد من املنظمات غير احلكومية واجلامعات لتنفيذ 
االجتماعية،  التنمية  م��ج��االت:  يف  مختلفة  ب��رام��ج 

االقتصاد. وتنمية  والتعليم  والصحة، 

املصرية القرى  تنمية 

، انضمت  الفترة من عام 2012 حتى عام 2015  يف 
إلى  املجتمع«  وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة 
واجلامعات  احلكومية  غير  املنظمات  من  مجموعة 
املصرية لتنفيذ مشروعات لتطوير 35 قرية و منطقة 
بني  من  وكان  متعددة يف مصر.  مناطق  عشوائية يف 
املحروسة  مصر  جمعية  املشروعات:  فى  الشركاء 
والتنمية،  للتربية  الصعيد  جمعية   ،  MMBA بلدى 
املرأة،   وتنمية  نهوض  جمعية  العربية،  املرأة  حتالف 
كليتي  إلى  باإلضافة  العزيز،  عبد  بن  عمر  جمعية 

البيطري يف بنها، جامعة الدلتا. الزراعة والطب 

وشملت القرى التي مت تنميتها ما يلي:-

جهينة،  م��رك��ز  الغربية،  احل��ري��زات  و  ال��ه��ام��ص   • 

الزوك، محافظة سوهاج
 • طفنيس و أصفون يف مدينة األقصرالسياحية

 • قرية بيشة عامر بالشرقية يف دلتا النيل

نامول،  مشتهر،  قرقشندا،  ت��رس��ا،  كنانة،  ميت   • 

مشارف  على  القليوبية  يف  ط��وخ  وم��رك��ز  امل��ن��زل��ة، 
القاهرة

املنوفية  محافظة  يف  منوف  مدينة  يف  قرى  أربع   • 

يف دلتا النيل
 • كوم غراب يف مصر القدمية، محافظة القاهرة

احلياة  نوعية  حتسني  على  املؤسسة  أيًضا  وعملت 
تطوير  خ��الل  ال��ذك��رم��ن  سالفة  ال��ق��رى  يف  للسكان 
توفير  إلى  باإلضافة   ، والصحية  التعليمية  اخلدمات 
التدريب وفرص العمل للشباب ، ورفع مستوى البنية 

والقدمية. املتهالكة  للبيوت  األساسية 

الطبية  ال��ق��واف��ل  رع��اي��ة  على  املؤسسة  عملت  كما 
القرى  خلدمة نحو خمسة آالف مواطن يف عدد من 
لرفع  الندوات  من  عدد  تنظيم  عن  فضالً   ، املصرية 
االجتماعية  والقضايا  الصحة  بشأن  العام  الوعي 

واالقتصادية.

لتعليم ا

جتديد املدارس

املجتمع«  لتنمية وخدمة  بنك مصر  »مؤسسة  شاركت 
الفصول  م��ن  ع��دد  وت��رم��ي��م  تنمية  يف  كبير  بشكل 
الدراسية يف املدارس و اجلامعات يف عدد من املدن 
األساسية  بالبنية  النهوض  على  كماعملت   . املصرية 

خلمس مدارس يف األقصر، سوهاج و املنوفية.

ملدرسة   الشاملة  التنمية  أيًضا يف  املؤسسة  وساهمت 
أصفون االبتدائية احلديثة يف قرية أصفون يف األقصر 
وإعدادية  إبتدائية  مدارس  ست  مع  جنب  إلى  جنبا 
أخرى يف مدينة املنشأة التي تقع يف محافظة سوهاج 
العامرة  كفر  مدرسة  أيًضا حتديث  مت  اجلنوب.و  يف 
محافظة  يف  الواقعة  م��ن��وف،  مدينة  يف  اإلع��دادي��ة 
املالي  العام  يف  افُتتحت  والتي   ، الدلتا  يف  املنوفية 

.2015/2014

إنشاء فصول دراسية جديدة

التعليم  ساهمت املؤسسة يف حتسني مستوى 
ل�2,900 طالب من خالل اإلشراف على إعادة القيد 
يد  أي��ًض��ا  وم��دت  وس��وه��اج،  األق��ص��ر  محافظتي  يف 
األطفال  لرياض  دراسياً  فصالً   46 إنشاء  يف  العون 

يف األقصر وسوهاج.

الرياضية املراكز  جتديد 

قامت املؤسسة  بتجديد وتأثيث ثالثة مراكز رياضية 
يف  وح��ري��زات   األقصر  يف  إسنا  مدينة  يف  للشباب 
سوهاج، كما مت توفيراملعدات التعليمية الالزمة لهذه 

املراكز .  

تدريب 700 شاب

وخ��دم��ة  لتنمية  م��ص��ر  ب��ن��ك  »م��ؤس��س��ة  اس��ت��ط��اع��ت 
شبرا  منطقة  يف  فتاة  و  شاب   200 تدريب  املجتمع« 
متطلبات  مواجهة  على  ملساعدتهم  بالقاهرة  اخليمة 
ندوات  العمل من خالل عدد من  املنافسة  يف سوق 

العملية. والتدريبات  التوعية 

العمل  ورش  م��ن  العديد  أي��ًض��ا  املؤسسة  نظمت  و 
املحاسبة،  املبيعات،  مجاالت:  يف  للشباب  التدريبية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ذوي االح��ت��ي��اج��ات  ال��ع��م��الء،  خ��دم��ة 
صيانة  الرسومات،  السكرتارية،  أعمال  اخل��اص��ة، 
الصغيرة،  امل��ش��روع��ات  وتشغيل  املنزلية،  األج��ه��زة 
ساعدت  وقد   . املجاالت  من  غيرها  إلى  باإلضافة 
امل��ؤس��س��ة  أي��ًض��ا ب��ع��ض امل��ت��درب��ني يف ال��ع��ث��ور على 
لنحو  فنية  تدريبية  دورات  ووفرت  مناسبة،  وظائف 

500 شاب باألقصر وسوهاج واملنوفية.
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الدراسية للمنح  توفير فرص 

انطالقاً من إميانها بأهمية العلم وضرورة دعم جيل 
جديد من العلماء، وقعت »مؤسسة بنك مصر لتنمية 
وخدمة املجتمع« اتفاق تعاون مع جامعة النيل للعلوم 
طالباً  لعشرين  دراس��ي��ة  منح  لتمويل  والتكنولوجيا 
وطالبة يف املرحلة اجلامعية يف مختلف التخصصات، 
الدراسات  لطالب  أخرى  منح   إلى خمس  باإلضافة 
جنيه  مليون   5.3 ق��دره��ا  تكلفة  بإجمالي  العليا 

مصرى.

الثقافة

الطفل للحضارة واإلبداع متويل متحف 

 وافقت »مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع« 
على التعاون مع جمعية مصر اجلديدة  )منظمة غير 
حكومية( لتمويل إنشاء مركز العلوم يف متحف الطفل 
 6 قدرها  منحة  تقدمي  خالل  من  واإلبداع  للحضارة 
إقامة  إل��ى  اإلت��ف��اق  وي��ه��دف  م��ص��ري.  جنيه  ماليني 
شرح  يف  للمساعدة  لألطفال  للعلوم  متميز  مركز 
وتطوير   ، إبداعية  بطرق  الدراسية   العلوم  مناهج 

التفاعلي. التعليم  خبرة  وتوفيرلهم  العلمية  قدراتهم 

التنموية املشاريع  دعم 

خصصت »مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع« 
املشاريع  من  عدد  لتمويل  مصرى  جنيه  مليون   1.5
والتي  بنها،  جامعة  مع  بالتعاون  والبيئية  التنموية 
تضمنت مشروعاً للحفاظ على إنتاج السمان يف قرية 
مصرية وآخر إلنتاج األرانب املعدلة وراثياً يف خمس 
الوسائل  توفير  املشروعان  استهدف  أخ��رى.  ق��رى 

القرى املصرية. املعيشية يف  الظروف  لتحسني 

الصحية الرعاية  مشاريع  دعم 

للطالب املغذي  البسكويت  تقدمي 

لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  وقعت   ،2015 ع��ام  يف 
الغذاء  برنامج  مع  شراكة  اتفاقية  املجتمع«  وخدمة 
رياض  مدارس  لتزويد  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي 
بالبسكويت  واألقصر  سيناء  جزيرة  شبه  األطفال يف 
البسكويت  ويتميز  ط��ف��ل.   11,000 ل��ع��دد  امل��غ��ذي 
الفيتامينات  على  ويحتوي  بالتمر  محشو  أنه  املقدم 
من   %  25 من   يقرب  ما  لتغطية  الالزمة  األساسية 

لألطفال. اليومية  الغذائية  االحتياجات 

مدرسياً يف  غذائياً  برنامجاً  أيًضا  املؤسسة  و قدمت 
مدينة سوهاج خدم نحو500 طالب وطالبة يف الصف 

اخلامس االبتدائي و املدارس اإلعدادية.

الصحية والوحدات  تطويراملستشفيات 

املجتمع«  وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  قدمت 
الدعم املالي لعدد من املستشفيات واملراكز الطبية مبا 
ومركز  التخصصي،   مستشفى عني شمس  ذلك:  يف 
ومؤسسة  باملنصورة  البولية  واملسالك  الكلى  أمراض 
مجدي يعقوب ألمراض القلب. ومت استخدام  التمويل 
يف شراء معدات جديدة ، و حتسني اخلدمات الطبية 
لألطباء  امل��س��ت��وى  رفيعة  تدريبية  ب��رام��ج  وتنظيم 

العلمية. أبحاثهم  يف  ملساعدتهم 
 

 ساهمت »مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع«
 يف تطوير 33 وحدة طبية من خالل توفير األجهزة 
واالحتياجات الطبية للجامعات واملستشفيات العامة. 

التعليم،  ذل��ك:  املجتمع مبا يف  الشاملة ملختلف قطاعات  التنمية  املساهمة يف  إلى   » املجتمع  لتنمية وخدمة  بنك مصر  »مؤسسة  تهدف 
الثقافة ،العمل، تنافسية املنتجات واخلدمات ، االقتصاد ، الصحة العامة والبيئة .
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كما شاركت يف تطوير وحتديث مركز جامعة القاهرة 
البدنية  اللياقة  وحدة  و  واجلراحات،  الكلوي  للفشل 
التخصصي  الريش  أب��و  ملستشفى  التأهيل  وإع��ادة 
مستشفى  بعمل مماثل يف  القيام  مت  وقد  لألطفال.  
أمراض النساء و الوالدة  بجامعة عني شمس، ومعهد 
الكبد  ومستشفى  باملنصورة  الكبد  بحوث  ومستشفى 

باملنوفية.

مستشفيات  ت��ط��وي��ر  يف  أي��ًض��ا  امل��ؤس��س��ة  س��اه��م��ت 
للمستشفيات  أكبرشبكة  تعتبر  التي  الزقازيق،  جامعة 
اجلامعية يف الدلتا والقناة، من خالل تقدمي تبرعات 
إلى وحدة الغدد الصماء، و وحدة األمراض الصدرية 

املركزة. والعناية 

باإلضافة إلى ما تقدم، افتتحت املؤسسة  مركزاً طبياً 
يف قرية ميت أبوعلي  مبدينة منيا القمح  مبحافظة 
الشرقية ، حيث مت تزويده باملعدات الطبية الالزمة. 
ويحتوي املركز على عيادات لكل من: األسنان، أمراض 
طب  القلب،   و  الباطنية  األمراض  والتوليد،  النساء 
األطفال، أمراض األنف واألذن واحلنجرة، اجلراحة، 
اإلجناب  اجللدية، وطب  األمراض   ، البولية  املسالك 

الطبية. املختبرات  إلى  باإلضافة 

الكلوي  الغسيل  بأجهزة  أي��ًض��ا  املؤسسة  وتبرعت 
ملستشفى حميات قنا ، ملساعدته على مواصلة توفير 

للمرضى. املجاني  العالج 

العناية  وح��دة  جتهيز  يف  أي��ًض��ا  املؤسسة  ساهمت 
الطوارئ  قسم  وتطوير  شمس  عني  بجامعة  املركزة 

لألطفال. التخصصي  الريش  أبو  مبستشفى 

وحدة  يف  الالزمة  املرافق  جتهيز  يف   ساعدت  كما 
اللياقة وإعادة التأهيل يف مستشفى جامعة القاهرة ، 
ويف وحدة اإلصابات واستقبال الطوارئ يف مستشفى 

تابع جلامعة الزقازيق يف دلتا النيل . هذا باإلضافة 
الكلى  زرع  لوحدة  جديدة  طبية  معدات  ش��راء  إل��ى 
البولية  املسالك  وجراحة  الكلى  أمراض  ملستشفيات 

التابعة جلامعة أسيوط .

حرب  طلعت  مركز  بتجهيز  أيًضا  املؤسسة  وقامت 
الطبي بقرية طفنيس باألقصر بعيادات جديدة لطب 
العظام،  وج��راح��ة  الباطنية،  واألم���راض  األط��ف��ال، 

فضالً عن وحدة األشعة السينية واملختبر الطبي.

األيتام دعم 

ساهمت »مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع« 
األيتام  رعاية  إلى  يهدف  ال��ذي  املنارات  مشروع  يف 
القاهرة:  من  التالية  املناطق  يف  العازبات  واألمهات 
يتم خدمة  و  املعادي،  وعرب  السالم   دار  البساتني، 

650 طفال وأسرهم شهرياً.

املدرسية  اللوازم  توفير  على  أيًضا  املؤسسة  عملت 
واملالبس اجلديدة ل� 1000 طفل سنوياً ، كما واصلت 
 2000 من  أكثر  تضم  ملجموعة   ، املباشرة  رعايتها 
األسرالتي  عن  فضالً  املعوزة.  والعائالت  دارلأليتام، 

النساء تعولها 
 

والبيئية التنموية  املشروعات  متويل 

مشروع   900 امل��ؤس��س��ة  ن��ف��ذت  ذل���ك،  على  وع���الوة 
النساء  تعولها  التي  للشباب ولألسر  اقتصادي جديد 
قطاعات  امل��ش��روع��ات  وشملت  ال��ق��رى.  مختلف  يف 
مختلفة مثل : تربية املاشية واألغنام، تربية األرانب، 

اخلياطة، ودورات تدريبية فنية وحرفية فيما يلي:
 ، املحمول  الهاتف  السباكة،  التجصيص،  النجارة، 
تعزيز  هو  ذلك  من  الهدف  و  والكهرباء.  والصيانة 

للعديد من األسر. املعيشة  مستوى 

التكنولوجيا

باعتبارها  بالتكنولوجيا  كبيراً  اهتماماً  مصر  بنك  يولي  توقعاتهم،  مستوى  ورفع  عمالئنا  تطلعات  لتلبية  محاولة  يف 
عنصراً حاسماً يف جناح عمليات البنك. على مر السنني، جدد البنك البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واخلدمات 
لتقدمي  التقنية  للبيئة  األخيرة  اللمسات  وضع  على  حاليا  ويعمل  إضافية،  وقدرات  جديدة  وظائف  مضيفاً  التقنية، 
أجل ضمان  من  و  التكنولوجيا،  مستوى  رفع  يف  التي حتققت  الكبيرة  اخلطوات  ومع  عمالئنا.  أفضل جلميع  جتارب 
املشروعات  من  مجموعة  خالل  من  التكنولوجيا  يف  االستثمار  مصر  بنك  يواصل  أنظمتنا،  جميع  واستدامة  استقرار 

اجلديدة مبا يف ذلك ما يلي:-

املعلومات و  واالتصاالت  األساسية  البنية  مشروعات 

لقد وقع بنك مصر مؤخرا اتفاقية مع »مايكروسوفت« 
وميكنة  خ��ارج��ي  تفاعلي  إلكتروني  موقع  لتصميم 
وث��ائ��ق م��ن��ح االئ��ت��م��ان وامل��واف��ق��ات ب��ص��دده��ا. وق��د 
)الشبكة  داخليا  إلكترونيا  موقعا  أيًضا  البنك  صمم 
والتحديثات                 باملعلومات  املوظفني  لتزويد   ) الداخلية 
تلقي  وك��ذل��ك  للبنك  املختلفة   Swift Alliance
الشكاوى واالقتراحات اخلاصة بهم. عالوة على ذلك، 
 )IP Telephony(. نظام  بتطبيق  مصر  بنك  قام 

التليفونية الرقمية  الصوتية  اخلدمة  نظام  ومشروع 

ج��دي��داً  إلكترونياً  م��وق��ع��اً  أي��ًض��ا  البنك  أن��ش��أ  لقد 
البنك  بني  بالتحويالت  سمح  والذي  األموال  لتحويل 
يف  نوعية  قفزة  إلى  أدى  مما  األجانب،  واملراسلني 
متوسط   تسجيل  مت  حيث  اليومية،  التحويالت  عدد 
16,000 حتويل بإجمالي مبلغ 42 ملياردوالر. وعالوة 
ل11,000  تدريبية  دورات  البنك  نظم  ذل��ك،  على 
م��وظ��ف ح��ول االس��ت��خ��دام األف��ض��ل ألح��دث أنظمة 

التشغيل.

و حرصاً منا على تقدمي أفضل خدمة لعمالئنا وجعل 
وحتسني  بتطوير  قمنا   ، ممتعة  البنك  إل��ى  رحلتهم 
املرحلة  البنك  أنهى  ق��د  و  ال��ع��م��الء،  إنتظار  نظام 
 150 لعدد  للشبكة  األساسية  تطويرالبنية  األولى من 

WAN Optimization �فرع تستخدم تقنية ال

املعلومات أمن 

حيث  رائ��داً  إقليمياً  مصرفاً  مصر  بنك  أصبح  لقد 

حصل على شهادة التوافق مع املعايير العاملية لتأمني 
 Access Right Matrix, الدفع  بطاقات  بيانات 
Risk Log اإللكترونية، كأول بنك يف مصر وشمال 

البنك بتطبيق إفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، قام 
 Control Compliance Suit, Pen Test     
Centralize Log Management System                 

واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا  مشروعات  تطبيق 

يظل  م��س��ت��دام،  جن��اح  بتحقيق  التزامنا  م��ع  متشياً 
مبادئنا  و  أه��داف��ن��ا  و  أول��وي��ات��ن��ا  رأس  على  دائ��م��ا 
ضرورة مواصلة خطط التنمية وإعادة هيكلة مختلف 
البنك  وي��واص��ل  كاملة.  ب��ص��ورة  وال��ف��روع  األنشطة 
خدمة عمالئه والوصول إليهم يف أي مكان و أي وقت 
طريق  عن  املختلفة  اإللكترونية  القنوات  خالل  من 
كيوب  »فليكس  املحاسبية  املنظومة  وترقية  تطبيق 
خالل  من  ال��ف��روع  جميع  تربط  التي   »Flexcube

موحد. إلكتروني  نظام 

شاملة  مصرفية  منظومة  ك��ي��وب«  »فليكس  ُتعتبر 
اجل��ودة  فائقة  مصرفية  خ��دم��ات  لتوفير  مصممة 
املصرفية  بعملياتهم  القيام  من  ميكنهم  مما  للعمالء، 
معايير  ألع��ل��ى  ووف��ق��ا  وق��ت  أق��ص��ر  ويف   ، بسهولة 
اجلودة واملرونة. ونحن نقوم بتطبيق خدمة اإلنترنت 
جديدة  شريحة  وج��ذب  العمالء  خلدمة  املصرفية  
ماكينات  شبكة  نطاق  بتوسيع  قمنا  وق��د   ، منهم  
املؤسسات  وجميع  عمالئنا  خلدمة  اآلل��ي  الصراف 

املالية األخرى من خالل 1,400 ماكينة.
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قطاع ائتمان الشركات والقروض املشتركة

 - االستدامة  لتحقيق  العاملة  القوى  دعم  ينطوي على  الذي   - االجتماعية  املسئولية  العميق مبفهوم  إمياننا  لقد حثنا 
اإلقراض  وبشأن  التقييم.  أثناء مراحل  التمويل  والبيئية يف خطط  االجتماعية  املعايير  إدماج  حثنا على احلرص على 
الكبير  االجتماعي  أو   / و  االقتصادي  األثر  ذات  باملشروعات  كبيراً  اهتماماً  مصر  بنك  أولى  الضخمة،  للمشروعات 

البيئة. واملشروعات صديقة 

القومية املشروعات  متويل 

املشروعات  متويل  يف  رائ��داً  دوراً  مصر  بنك  يلعب 
التنمية  التي تساهم بشكل كبيريف  العمالقة  القومية 
النفط،  قطاعات:  يف  خاصة  و  للدولة  االقتصادية 
والطيران  واالتصاالت،  والغاز،  والكهرباء،  الطاقة 
ال��ق��روض  زادت  ول��ق��د  واإلن����ش����اءات.  وال��س��ي��اح��ة 
 56 املمنوحة لشركات القطاعني العام واخلاص إلى 
محفظة  إجمالي  ارتفع  حني  يف  مصرى  جنيه  مليار 
خالل  ومن  مصرى.  جنيه  مليار   67 إلى  القروض 
فريق من ذوي املهارات الفائقة، تفانى قطاع ائتمان 
تقدمي  يف  مصر  ببنك  املشتركة  والقروض  الشركات 
حزم مالية مبتكرة، والتي تهدف إلى جتاوز توقعات 

عمالئنا.

مبكانة  باستمرار  باالحتفاظ  مصر  بنك  يتشرف 
وتلك  األوسط،  والشرق  البنوك يف مصر  بني  رفيعة 
صفقات  ق��ي��ادة  يف  طويلة  خ��ب��رة  ن��ت��اج  ه��ي  املكانة 
خ��الل  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  امل��ه��م��ة  ال��ت��م��وي��ل 
على  قدرته  البنك  أثبت  وقد  قصيرة.  زمنية  فترات 
أيًضا  وق��ام  العمليات،  ه��ذه  مثل  وتغطية  ض��م��ان 
من  األك��ب��ر  اجل��زء  يف  واالك��ت��ت��اب  وترتيب،  بقيادة، 
املصري خالل  السوق  يف  التي متت  الصفقات  أكبر 

املاضية. العشر  السنوات 

الشركات  ائتمان  إدارة  بلغ صايف منو محفظة 

 12  ) املباشرة  وغير  )املباشرة  املشتركة  والقروض 
مما   2015/2014 عام   خالل  مصرى  جنيه  مليار 
مليار   55.9 إل��ي  املحفظة  حجم  زي���ادة  إل��ى  أدى 
باملقارنة  جنيه مصرى ، و هو ما ميثل منواً ملحوظاً 
كذلك  وزاد  ال��س��وق.   يف  السائدة  النمو  مبعدالت 
العام  خالل  اإلدارة  حققتها  التي  العموالت  إجمالي 
جنيه  مليون   897.4 إل��ى   ،  2015/2014 امل��ال��ى 

مصرى، وهو ما ميثل معدل منو  %74.

الشركات  ائتمان  إدارة  ذلك، جنحت  إلى  باإلضافة 
وال���ق���روض امل��ش��ت��رك��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى م��ع��دالت 
متميزة للتصنيف االئتماني على الرغم من الظروف 
السياسية واالقتصادية التي متر بها املنطقة . و يف 
اخلاصة  التركز  مستويات  توافقت  يونيو2015،   30
مع  ال��ق��ط��اع  محفظة  يف  االئ��ت��م��ان��ي��ة  بالتسهيالت 
االئتمانية  للسياسات  طبقاً  للتركز  املئوية  النسب 
باإلضافة  البنك،  إدارة  مجلس  عليها  ص��ادق  التي 
التسهيالت  منح  يف  للتوسع  للقطاع  احلثيثة  للجهود 
تقليل نسب  بهدف  الواعدة  القطاعات  االئتمانية يف 
القطاع.  االئتمانية داخل محفظة  للتسهيالت  التركز 

ال��ذي  املتميز  واألداء  ال��واس��ع��ة  اخل��ب��رة  ض��وء  ويف 
يف  املهمة  الصفقات  قيادة  يف  مصر  بنك  به  يتمتع 
زمنية  فترات  وخالل  كبير  بنجاح  متنوعة  قطاعات 
قصيرة جداً، قام القطاع بتوقيع عقود خاصة ب� 14 
بإجمالي   2015 عام  خالل  جديداً  مشتركاً  قرضاً 

ألكبر  مصرى  جنيه  مليار   41.3 بلغ  متويل  حجم 
الصفقات التي متت يف السوق يف الفترة من 1 يوليو 
مليار جنيه   9.5 منها   ،2015 يونيو   30 2014 حتى 
باالكتتاب  مصر  بنك  قام  التي  املبالغ  مُتثل  مصرى 
 8.7 لالكتتاب  النهائية  القيمة  وصلت  بينما  فيها، 

مصرى. جنيه  مليار 
 

البيئة صديقة  املشروعات  متويل 

ي��ؤم��ن ب��ن��ك م��ص��ر ب���أن دع���م م��ش��روع��ات ال��ب��ن��ي��ة 
للحفاظ  أساسي  أمر  هو  البيئة  صديقة  األساسية 
للتنمية  الرئيسية  االستراتيجية  األه���داف  على 
قدم   ،  2014/2013 املالي  العام  خالل  املستدامة 
مصرى  جنيه  مليون   319 مببلغ  قرضاً  مصر  بنك 
ال��س��ك��ك  ل��ه��ي��ئ��ة  212 ع��رب��ة س��ك��ة ح��دي��د  ل���ش���راء 
املمرات  وتطويرأحد  املصرية  الوطنية  احلديدية 

الدولي. القاهرة  مبطار 

و خالل العام املالي 2015/2014، قدم البنك قرضاً 
محطة  لتمويل  مصرى  جنيه  مليار   3,227 مببلغ 
ملحطة  اجل��دي��دة  وال��وح��دة  ح��ل��وان،  ج��ن��وب  كهرباء 
إلى غيرها من  باإلضافة   ، للطاقة احلرارية  وليدية 
من  كجزء  ذلك  و  بالطاقة  الصلة  ذات  املشروعات 

. الكهرباء  إنتاج  لزيادة  الوطنية  الطوارئ  خطة 

متويل  على  جداً  حريصاً  أيًضا  مصر  بنك  كان  وقد 
حتقيق  إلى  تهدف  التي  البيئة  صديقة  املشروعات 
  ، 2014/  2013 املالي  العام  . يف  املستدامة  التنمية 
مصرى  جنيه  مليون   450 مببلغ  قرضاً  البنك  قدم 
للشركة  التابع  التلوث  م��ن  احل��د  م��ش��روع  لتمويل 
الوطنية لألسمنت والذي مكن الشركة من استخدام 

عملياتها. يف  الفحم 

و خالل العام املالي 2015/2014 قدم البنك قرضاً 
مشروع  لتمويل  م��ص��رى  جنيه  مليون   460 مببلغ 
ج��دي��د ل��ت��ح��دي��ث خ��ط��وط اإلن���ت���اج وت��ث��ب��ي��ت وح��دة 

ساعد  كما  الوادي.  جنوب  أسمنت  لشركة  إضافية 
على توريد وتركيب وحدة وقود بديل لشركة أسمنت 
العامرية وشركة وادى النيل . كما يقوم البنك بتفقد 
لوائح  مع  تتوافق  أنها  من  للتأكد  املشروعات  جميع 

البيئة. وزارة 

الشركات قطاع  فى  التميز 

بجوائز  ال��ف��وز  م��ن  املتميزة  خدماتنا  مكنتنا  لقد 
يف  الكبرى  العاملية  املالية  املؤسسات  من  متعددة 
بلومبرج  مؤسسة  لتصنيف  فوفقاً  األخيرة.  اآلون��ة 
العاملية خالل النصف األول من عام 2015 ، حصل 

: بنك مصر على 

1- حافظ البنك على ترتيبه كأفضل بنك يف إدارة 
املشروعات يف  املشتركة ومتويل  القروض  وترتيب 

.2015 والثاني من  الربع األول  أفريقيا خالل 

للقروض يف  ثاني أفضل مرتب رئيسي  2- جائزة 
فريقيا إ

القروض  إدارة  يف  بنك  أفضل  ثالث  جائزة   -3
الشرق  منطقة  يف  املشروعات  ومتويل  املشتركة 
لتقريرالتصنيف  ووفقا  إفريقيا  وشمال  األوسط 
مصر  بنك  كان   ،2013 ديسمبر  لشهر  لبلومبرج 
ضمن  ترتيبه  جاء  ال��ذي  الوحيد  املصري  البنك 
»ملديري  بالنسبة  مالية   مؤسسة  عشرين  أفضل 
وشمال  األوس��ط  الشرق  يف  املشتركة«  القروض 

إفريقيا.

مصر  بنك  بلومبرج  لتصنيف  آخر  بيان  وصف  كما 
بأنه أفضل بنك يف مستوى األداء وتسويق القروض 
إفريقيا  يف  البنوك  أفضل  قائمة  ضمن  املشتركة 
بفارق كبيرعن املرتبة الثانية - بنك الصني . وجدير 
يحصل  مصري  بنك  أول  ُيعد  مصر  بنك  أن  بالذكر 
على هذا املركز، فعلى مدارالسنوات الثالث املاضية 

املتقدمة. املرتبة  هذه  األوروبية  البنوك  شغلت 
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 قطاع التجزئة املصرفية

يف جهوده املتواصلة لتلبية وجتاوز توقعات العمالء، يواصل بنك مصر توفير أعلى معايير السالمة واجلودة من خالل 
املبتكرة. املنتجات واخلدمات  تقدمي مجموعة واسعة من 

املتواصل اجلغرايف  التوسع 

ال��وص��ول  يف  عمالئنا  م��س��اع��دة  إل��ى  ن��ه��دف  ن��ح��ن 
يخطط  ل��ذل��ك،  م��الءم��ة،  بأكثرالطرق  حلساباتهم 
الثالث  خ��الل  ج��دي��داً  ف��رع��اً   275 الف��ت��ت��اح  البنك 
صغيراً.  ف��رع��اً   255 ذل��ك  يف  مب��ا  املقبله،  س��ن��وات 
وتأتي خطة التوسع متشياً مع مبادرة البنك املركزي 
لزيادة  املالي  الشمول  من  املزيد  لتشجيع  املصري 
االنتشار  النهائي هو  إن هدفنا  البنوك.  عدد عمالء 
الشرائح  جميع  إلى  للوصول  البالد  يف  مكان  كل  يف 

املختلفة. االجتماعية 

اخلدمات  من  العديد  بإضافة  أيًضا  مصر  بنك  قام 
خدمات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  اآلل��ي  ال��ص��راف  ملاكينات 
اخلدمات  تلك  وتشمل  األساسية.  واإليداع  السحب 
التحويالت النقدية بني األفراد دون بطاقات الدفع، 
االشتراكات  ورس��وم  والتبرعات،  الفواتير،  ودف��ع 
بالتعاون  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  واُط��ل��ق��ت  املختلفة. 
الدفع  ح��ل��ول  يف  املتخصصة  ف���وري«   « ش��رك��ة  م��ع 
خالل  الفواتيرمن  مدفوعات  وبلغت  اإللكتروني، 

جنيه مصرى. مليون   85 اجلديدة  اخلدمات 

اخلدمة مبستوى  النهوض 

القروض  من  جديداً  نوعاً  مؤخراً  مصر  بنك  أطلق 

مينح  ال��ذي  السريع«،  »ال��ق��رض  ُيسمى  الشخصية 
الذين  واألج��ان��ب  املصريني  العمالء  إل��ى  ال��ق��روض 
يحتفظون مبدخرات يف البنوك على شكل شهادات أو 
ودائع أو حسابات توفير . من خالل خدمة »القرض 
السريع«،  تقدم القروض بضمان مدخرات العمالء. 
وتقدر قيمة القرض ب� 5 ماليني جنيه مصرى فضالً 
أسهل  املتمثلة يف احلصول على  املضافة  القيمة  عن 
تلك  وتسمح  املصاريف.  بأقل  إداري  عمل  وأس��رع 
 %  90 حتى  مبلغ  ب��أي  باالقتراض  للعميل  اخلدمة 
مجموعة  بنك مصر  يقدم  كما   . مدخراته  قيمة  من 
االحتياجات  لتلبية  املخصصة  القروض  من  متنوعة 
من  العديد  متنح  التي  و   ، عمالئنا  جلميع  املختلفة 
القروض   : القروض  تلك  وتشمل  التنافسية.  املزايا 
العقاري،  والتمويل  السيارات،  قروض  الشخصية، 
النوادي  وعضوية  املعمرة  للسلع  بالنسبة  والقروض 

الرياضية.

ق����ام ب��ن��ك م��ص��رأي��ًض��ا ب��ت��ح��س��ني خ���دم���ة ال��دف��ع 
اإللكتروني للضرائب واجلمارك من خالل 296 فرع 
 5 جمع  استطاع  وق��د  اجلمهورية،  بأنحاء  منتشر 
مليارات جنيه مصرى من خالل هذه اخلدمة. هذا 
مما  للشركات،   CPS خدمة   تطبيق  إلى  باإلضافة 
اجلمركية  والرسوم  الضرائب،  بدفع  للعمالء  يسمح 
دون  مكاتبهم  من  احلكومية  الرسوم  من  غيرها  أو 

البنك. الى  الذهاب 

وقد حصل بنك مصرعلى املرتبة األولى يف خدمات 
 .CSI اجلمركية  والرسوم  احلكومي،  الدفع 

املركزاألول  مصر  بنك  إحتل  ذلك،  إلى  باإلضافة   
آالت  خالل  من  التجار  عمليات  حتصيل  نشاط  يف 
أنحاء  جميع  يف  املنتشرة  آل��ة«   12,150«  POS ال� 
مليارجنيه   5.4 املعامالت   حجم  بلغ  و  اجلمهورية 
م��ص��رى. ش��غ��ل ال��ب��ن��ك أي��ًض��ا امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ح��ي��ث إج��م��ال��ي ع��دد ب��ط��اق��ات ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
وكجزء  مليون.   3.8 إل��ى  وصلت  وال��ت��ي  ال��ص��ادرة 
اإللكترونية  التجارة  تعزيز  يف  استراتيجيتنا  م��ن 
 DCC االئتمان  بطاقات  نظام   أطلقنا  والسياحة، 
بنك مصر.  مع  املتعاملني  من  بالشراء  يسمح  والذي 
بطاقات  حلاملي  تتيح  مالية  خدمة  النظام  ويعتبر 
أجنبية،  دولة  مبلغ يف  بسداد  قيامهم  عند  االئتمان، 
إلى  املبلغ  حتويل  يتم  حيث  الوطنية  بعملتهم  الدفع 

البيع. نقطة  يف  الوطنية  بالعملة  له  املعادل 
  

املالي الشمول 

 %  45 على   احلصول  يف  ال��ري��ادة  مصر  لبنك  ك��ان 
رواتب  ميكنة  مجال  يف  السوق  حصة  إجمالي  من 
الصراف  ماكينات  خالل  من  احلكومة  يف  العاملني 
مجتمع  إلى  مصر  حتويل  بهدف  به  اخلاصة  اآللي 
للعام  األولى  باملرتبة  البنك  احتفظ  نقدي، وقد  غير 
وبلغت  املجال.  هذا  يف  التوالي  على  عشر  احلادي 
الصراف  ماكينات  عبر  ُتصرف  التي  الرواتب  قيمة 
ب��ل��غ ع��دد  20 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه م��ص��رى ، ك��م��ا  اآلل���ي 
القطاعني  من  مليون   1.15 املستخدمة   البطاقات 

45,000 حساب. إلى  العام واخلاص، باإلضافة 

بأهمية  ال��ع��م��ي��ق  م��ص��ر  ب��ن��ك  إمي���ان  م��ن  ان��ط��الق��ا 
االقتصاد،  وتنمية  الزدهارالشعب  املالي  التخطيط 
التوفير و االستثمار.  البنك على غرس مفهوم  يعمل 
البنك  مبادرة  يف  البنك  ش��ارك   ، السياق  هذا  ويف 

إلى  تهدف  التي  بكره«  »علشان  املصري  امل��رك��زي 
النشرات  خالل  من  الشباب  بني  املالي  الوعي  نشر 
عدة  البنك  عقد  كما   . البنك  وج��والت  التعليمية 
إلى  مدرسية  رحالت  بتنظيم  وقام  للشباب  ندوات 
طلعت  محمد  ومتحف  املختلفة  مصر  بنك  ف��روع 
قدم  اجلوالت،  تلك  خالل  و  البنك.  مؤسس  حرب، 
وطالبة  طالب  مليون   1.3 إلى  دراسية  منحاً  البنك 
واملعهد  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

املصري.  املصريف 

العقاري التمويل  دعم 

من  ج��دي��دة  ش��رائ��ح  إدراج  أن  م��ص��ر  ب��ن��ك  ي��ؤم��ن 
املالي  النظام  لسالمة  دع��م  أفضل  يشكل  املجتمع 
كما  والتوقعات.  اخل��دم��ات  وي��ع��زز  وي��وس��ع  للبنك، 
يف  العام  االقتصادي  النشاط  على  إيجابياً  يؤثر  أنه 
املدخرات   حجم  زي��ادة  إلى  يؤدي  إنه  حيث  البالد، 
املالية  امل���وارد  تعبئة  يضمن  مم��ا  واالس��ت��ث��م��ارات، 
ينعكس  بدوره  وهذا   . الرسمية  القنوات  خالل  من 
زي��ادة  إل��ى  ي��ؤدي  إن��ه  إذ  االق��ت��ص��اد،  على  إيجابياً 
البطالة. ومعدالت  الفقر  من  واحلد  النمو  معدالت 

انضم بنك مصر إلى مبادرة البنك املركزي املصري 
اخل��اص��ة مب��ن��ح ق���روض ط��وي��ل��ة األج���ل مل��ش��روع��ات 
الدخل.  ومتوسطي  محدودي  إلى  املوجهة  اإلسكان 
للقطاع  ج��داً  واع��دة  تعتبر  املشروعات  ه��ذه  ومثل 
كبير  وتشجيع  دعم  على  حتوز  إنها  حيث  املصريف 
جلذب  فعالة  وسيلة  أنها  ت��رى  التي  احلكومة  من 
خالل  من  اجلديدة  واألجنبية  املحلية  االستثمارات 
بني  الشراكة  طريق  عن  املنفذة  اإلسكان  مشروعات 

واخلاص. العام  القطاعني 

 2014 فبراير  يف  امل��ص��ري  امل��رك��زي  البنك  أع��ل��ن   
ملنح  م��ص��رى  جنيه  م��ل��ي��ارات   10 خ��ص��ص  ق��د  أن��ه 
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منازل  لشراء  الدخل  ومتوسطي  ملحدودي  التمويل 
بفائدة محدودة تتراوح بني 7% و 8 % . وساهم بنك 
يف  مصرى  جنيه  مليارات   3 مببلغ  اآلن  مصرحتى 

املبادرة. تلك 

املحلي املجتمع  مشروعات  دعم 

لتجديد  ال��وط��ن��ي��ة  إل��ى احل��م��ل��ة  م��ص��ر  ب��ن��ك  ان��ض��م 
قطاع  لتحسني  مصر  يف  القدمية  األج��رة  سيارات 
عن  الناجم  التلوث  من  واحل��د  وامل��واص��الت  النقل 
سلبي  تأثير  لها  كان  التي  القدمية  األجرة  سيارات 
على السياحة و املجتمع بشكل عام. ولقد قدم البنك 
300 مليون جنيه مصرى لشراء 4,600 سيارة أجرة 

املالية. وزارة  مع  بالتعاون  جديدة 

البيانات وحماية  العماء  دعم 

من  واسعة  مجموعة  تقدمي  على  البنك  ح��رص  إن 
على  واحلفاظ  خلق  من  مُيكنه  واخلدمات  املنتجات 
على  احلفاظ  وهو  األساسي  هدفه  وحتقيق  الربح 
أح��دث  مصر  بنك  ويطبق  عمالئه.  رض��اء  و  أم��ن 
القرصنة  مخاطر  م��ن  عمالئه  حلماية  التقنيات 
باستيفاء  يقوم  مصر  يف  بنك  ك��أول  اإللكترونية، 
 PCI DSS Compliant النظام.   هذا  متطلبات 
احل��ادي  للعام  األول  ب��امل��رك��ز  البنك  احتفظ  كما 
عشرعلى التوالي يف مجال ميكنة رواتب العاملني يف 
احلكومة ، وباملركز األول أيًضا فيما يتعلق بإجمالي 
عدد العمليات التي أجريت من خالل نظام بطاقات 

.  )123( املشتركة  النقدية  و شبكة  اخلصم 

مجال  يف  التقنيات  أح��دث  م��ع  التكيف  أج��ل  وم��ن 
اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت، سيقوم بنك مصر 
ُتعتبرآمنة  التي   – البنكية  اإلنترنت  خدمة  بإطالق 
اخل��دم��ة  وس��ت��ح��د   .2016 ع���ام  خ���الل  وم��ري��ح��ة- 

كما  التعامالت،   يف  املستخدم  ال��ورق  من  اجلديدة 
ستخفض أيًضا عدد كشوف احلسابات املرسلة  إلي 
البريد  شركات  بواسطة  االئتمان  بطاقات  حاملي 
30% خالل  60,000 شهرياً( بنحو  السريع )والبالغة 

املقبلة. سنوات  الثالث 

الريادة على  احلفاظ 

لقد اتخذ بنك مصر زمام املبادرة فيما يتعلق بقنوات 
شبكة  أكبر  تشغيل  خ��الل  من  اإللكتروني  التوزيع 
يف  البيع  ونقاط  اآللي  الصراف  وماكينات   ، للفروع 
الستراتيجية  واستمراراً  اجلمهورية.  أنحاء  جميع 
افتتاح  مت  التنمية،  حتقيق  إلى  تهدف  التى  البنك 
شبكة  وزي��ادة  البالد  أنحاء  جميع  يف  جديدة  فروع 
الفروع إلى أكثر من 500 فرع . باإلضافة إلى ذلك، 
الصراف  ملاكينات  املتطورة  الشبكة  يف  التوسع   مت 

1,400 ماكينة .  إلى  اآللي لتصل 

بنك  يف  املصرفية  التجزئة  محفظة  قيمة  سجلت 
مصرى،  جنيه  مليارات   8  ،2015 يونيو  يف  مصر 
نفسه من  الشهر  مليار جنيه مصرى يف   5.8 مقابل 
وبنسبة  مصرى  جنيه  مليار   2 بزيادة   ،  2014 عام 

منو%36.

السوق  حصيلة  من   %  45 مصرعلى   بنك  يستحوذ 
من حتويالت رواتب موظفي احلكومة، كما أنه يقدم 

489 شركة .  ل�  للموظفني   الرواتب  خدمة حتويل 
 20 سنويا  املحولة  ال��روات��ب  قيمة  إجمالي  ويبلغ 

مصرى. جنيه  مليار 

)SMEs(   قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة

نواصل  نحن  لذلك،  و  االقتصادي،  االزدهار  لتحقيق  البوابة  واملتوسطة هي  الصغيرة  املشروعات  أن  بنك مصر  يؤمن 
دعمنا املستمر لهم يف شكل فرص متميزة لنمو أعمالهم . و نظراً المتالكه ألكبر عدد من الفروع ، يتميز بنك مصرعن 
البنوك األخرى يف كونه مُيكن الوصول إليه من قبل مختلف العمالء ذوي املشروعات املتوسطة، والصغيرة و متناهية 

الصغر.

التنمية  عجلة  دفع  يف  الريادي  دوره  البنك  يواصل 
بنشاط  العمل  يواصل  كما  واالجتماعية  االقتصادية 
للمشروعات  مناسبة  مالية  خدمات  توفير  أجل  من 

واملتوسطة. الصغيرة 

االستثمار فرص  وتعزيز  التمويل  توفير 

املشروعات  قطاع  تنمية  يف  املشاركة  أن  نرى  ونحن 
أكثر  اجتماعية  مسئولية  ُيعتبر  واملتوسطة  الصغيرة 
ضرورياً  ن��راه  ما  كل  نفعل  و  عمل،  فرصة  كونه  من 
حتقيق  يف  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ملساعدة 
 )SMEs( �ال النجاح.  ولقد مت زيادة محفظة متويل 

إلى 5.3 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2015 .

وامل��وارد  الوقت  من  كبيراً  ج��زءاً  مصر  بنك  إستثمر 
الصغيرة  املشروعات  تخدم  التي  الفروع  عدد  لزيادة 
من  محافظة  تغطي25   فرعاً   188 إلى  واملتوسطة 
إج��م��ال��ى م��ح��اف��ظ��ات م��ص��ر. وم��ن خ��الل »خ��دم��ات 
بزيادة  مصر  بنك  ق��ام   ، الصغر«  متناهي  التمويل 
واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املخصص  التمويل 
لعدد  منحهم  مت  م��ص��رى  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   387 إل���ى 
32,664عميل مبعدل منو 150% .  وخالل عام 2015، 
مليون جنيه مصرى    180 توفير  بنك مصرعلى  وافق 
يف   ، الصغيرة  امل��ش��روع��ات  عمالء  م��ن  لتمويل551 
اخلاص،  القطاع  يف  التوظيف  لتشجيع  منه  محاولة 
واحلد من الفقر ، وحتقيق تنمية اجتماعية مستدامة 

اقتصادي. ومنو 

ال��ش��رك��ات  أن  للتأكد  احل��ك��وم��ة  م��ع  ال��ب��ن��ك  وي��ع��م��ل 
الصغيرة واملتوسطة ذات اجلدارة االئتمانية تستطيع 

املال  رأس  و  االستثمار  متويل  خطط  إلى  الوصول 
 44 مببلغ  ج��دي��دة  ق��روض��اً  منحنا  لقد  و   . العامل 
مليون جنيه مصرى إلى 1816 من عمالء املشروعات 
مشروعك«،   « مبادرة  من خالل  واملتوسطة  الصغيرة 
 ، املحلية  التنمية  وزارة  بني  مشترك  مشروع  وه��و 
للتنمية  الرئيسي  والبنك  امل��ص��ري  األه��ل��ي  والبنك 
التعمير  وبنك  القاهرة  وبنك  ال��زراع��ي  االئتمان  و 
 ،2015 ع��ام  إبريل  يف  امل��ب��ادرة  واُطلقت  واإلس��ك��ان. 

واملتوسطة. الصغيرة  املشروعات  لتمويل 

للعماء والتنمية  التدريب  فرص 

على  وامل��ت��وس��ط��ة  الصغيرة  ال��ش��رك��ات  نشجع  نحن 
اعتماد ممارسات مستدامة الكتساب الثقة . و كثيراً 
ما نزود عمالءنا من تلك الشركات بالدعم والنصائح 
تدريبية  عمل  ورش  عقد  خالل  من  بالعمل  املتعلقة 
و  والتنمية  للتعمير  األوروب��ي  البنك  مع  بالتعاون   ،
للتمويل واإلدارة. ونحن نعتبر ورش  كلية فرانكفورت 
إنها  إذ  الفعال  املالي  للشمول  أساسياً  شرطاً  العمل 
والتعامل  واعية،  قرارات  اتخاذ  من  الشركات  مُتكن 
واتخاذ   ، يومي  أس��اس  على  املالية  التعقيدات  مع 
ورفاهيتها  املالية  أوضاعها  لتحسني  فعالة  إجراءات 

وجتنب الشدة يف املسائل املالية.

يستمر البنك يف التواصل مع فئات األعمال املختلفة 
من خالل إجراء بحوث ودراسات سوق واسعة النطاق 
أو  األدوات  ملعرفة   ، املتخصصني  املهنيني  مبساعدة 
التي حتتاجها مجتمعات األعمال  اخلدمات اجلديدة 

لتزدهر.



مبقتضي نظام العمل يف مصر القدمية، التزمت الضرائب بدعم 
أجور العمال املهرة، والكتبة، واحلرفيني، وعسكريني، وكذلك متويل 

املشروعات الكبيرة التي يقوم بها الفالحني يف أوقات الفيضان.

»ينبغي علي املؤسسات 
دعم حرية تكوين 

اجلمعيات واالعتراف 
باحلق يف  املفاوضة 

اجلماعية«

نسخة طبق األصل من رسوم جدارية قدمية تعود إلى عصر الدولة املصرية احلديثة. 
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قطاع االستثمار و أسواق املال

يهدف قطاع االستثمار وأسواق املال ببنك مصر إلى احلفاظ على املكانة الرائدة للبنك يف مصر، ليكون دائماً اخليار 
بينما تسعى  املتخصصة،  املالية واخلدمات االستثمارية  اإلدارة  الشركات يف مجال  املصرفية وقطاع  للتجزئة  األفضل 

. بالبنك  املصلحة  لتحقيق قيمة أفضل ملختلف أصحاب 

زيادة  ميثل  2014-2015، مما  املالي  العام  خالل  مصرى   جنيه   مليار   2.4 املجموعة  أنشطة  إيرادات  إجمالي  بلغ 
سنوية قدرها 650 مليون جنيه مصرى  بنسبة  37 % . و بالتالي، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للدخول اخلاصة 
تديرها  التي  العادلة الحتياطي األصول  القيمة  وبلغت   .  % 22.5 املاضية  السنوات اخلمس  املجموعة خالل  بأنشطة 
العام السابق، مبعدل  30 يونيو 2015، مقارنة ب 2.9 مليار جنيه مصرى يف  املجموعة 3.1 مليار جنيه مصرى  يف 

منو %8.6 .

مجموعة اخلبراء

مجموعة  على  امل��ال  أس��واق  و  االستثمار  قطاع  يعتمد 
متنوعة من اخلبراء داخل البنك تستطيع قيادة وتقدمي 
مجموعة واسعة من اخلدمات املالية املتكاملة التي تشمل 
إدارة امللكية ، واألسهم املدرجة ومحفظة السندات. كما 
أنها تقدم االستشارات اخلاصة بالشركات واملعامالت 
املالية(،املبيعات  األوراق  وخدمات  )األمناء  املصرفية 
االستثمار  صناديق  وت��وزي��ع  املالية  األوراق  وت���داول 

املتنوعة.

خدمات أسواق رأس املال

صناديق االستثمار

وأقدم   أكبر  من  مصر  ببنك  االستثمار  صناديق  ُتعتبر 
حيث  األوس��ط  الشرق  منطقة  املصرفية يف  اخلدمات 
ثمانية  حالياً  مصر  ويديربنك   .1994 ع��ام  تأسست 
صناديق استثمارمتنوعة تشمل: صناديق أسواق النقد، 
الصناديق املتوازنة ، صناديق األسهم ،  صناديق رأس 
املال املضمون والصناديق اإلسالمية. ويهدف البنك إلى 
تلبية احتياجات العمالء املختلفة، على مستوى األفراد 

والشركات.

وتقديراً جلهوده املتواصلة لتقدمي ما هو أفضل وأحدث 
جلميع عمالئه الكرام، حاز البنك على جائزة من مجلة 

صناديق  إلدارة  بنك  أفضل   « لكونه  فينانس  جلوبال 
أسواق النقد« يف إفريقيا والشرق األوسط لعامي 2009 
2010« و »أفضل بنك إلدارة صناديق أسواق النقد« فى 
الشرق األوسط ألعوام 2012،2008 ،2013 و2014 ، 
النقد  إدارة صناديق أسواق  » أفضل بنك يف  وبجائزة 
واالستثمارات قصيرة األجل« يف الشرق األوسط لعام 

. 2015

إدارة املحافظ

بفاعلية  وتراقب  املال  وأس��واق  االستثمار  قطاع  يدير 
املحافظ  و  الثابت  والدخل   ، املتداولة  امللكية  أسهم 
املحلية والدولية، فضالً عن إدارة استثمارات البنك يف 

صناديق االستثمار اخلاصة بالبنوك األخرى.
لقد شجع ارتفاع أسعار األسهم يف بداية السنة املالية 
البيع  انتهاج استراتيجية  اإلدارة على مواصلة  احلالية 
جلني األرباح والتي أدت إلى حتقيق أرباح بواقع 450 
مليون جنيه مصرى من بيع األسهم املدرجة يف السنة 
املالية 2014/ 2015، مقارنة مببلغ  419 مليون جنيه 

يف العام السابق.
 

املشاركة يف رأس املال واالستثمارات املباشرة

يدعم بنك مصر جميع اجلهود املبذولة لتنمية االقتصاد 
املصري، و قد أصبح واحداً من أكبر وأنشط مستثمري 
األسهم اخلاصة يف مصر من خالل املساهمة املباشرة يف 

الشركات عبر عدد من القطاعات االقتصادية احليوية. 
ويحتفظ قطاع االستثمار و أسواق املال مبحفظة أسهم 
ذلك  يف  مبا  القطاعات  مختلف  يف  متنوعة  مباشرة 
السياحة،واخلدمات، واالنشاءات، واإلسكان، والزراعة 

والغذاء، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مبلغ  بإجمالي  شركة   162 يف  حصصاً  البنك  ميتلك 
108 مليارات جنيه مصرى  وذلك اعتبارا من 30 يونيو 

.2016
ولقد سعى البنك إلى تعزيز هيكل رأس املال لعدد 13 
اخلاصة  املباشرة  األسهم  محفظة  نطاق  شركة ضمن 
به عن طريق ضخ 900 مليون جنيه مصرى يف رءوس 
املال من  رأس  أرباح  بلغت  نفسه،  الوقت  .ويف  أموالها 
جنيه  مليون   225 الشركات  بعض  يف  احلصص  تنويع 

مصرى يف السنة املالية  2014.

اخلدمات املصرفية االستثمارية

للشركات  أيًضا  امل��ال  وأس��واق  االستثمار  قطاع  يقدم 
من  وشاملة  واسعة  مجموعة  واحلكومة  واملؤسسات 
اخلدمات املالية املبتكرة لُتمكنهم من حتقيق أهدافهم 

املالية وتنفيذ خططهم القصيرة والطويلة األجل.
وانطالقاً من دوره الريادي يف دعم االقتصاد املصري، 
الدين يف  أدوات  حيوياً يف دعم  دوراً  بنك مصر  يلعب 
لتمويل  األساسية  الركيزة  مبثابة  أيًضا  وُيعتبر  السوق 
خدمة  لتوفير  جهودها  وتنشيط  ال��دول��ة  استثمارات 

الشباك الواحد للمستثمرين.

قام البنك أيًضا بتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر من 
خالل شراء أذون خزانة وأوراق مالية حكومية مبتوسط 
مليار جنيه   بلغ 173  والسندات  رصيد ألذون اخلزانة 
بنسبة %36  زي��ادة  يونيو 2015، مما شكل  مصرى يف 
إلى  وأدى   ،2014 ليونيو  اخلتامية  باألرقام  باملقارنة 

حتقيق أرباح بواقع 18.1 مليارجنيه مصرى .

شملت خدمات قطاع االستثمار و أسواق املال يف هذا 
املجال أيًضا عمليات الدمج واالستحواذ، انتقال حقوق 
امللكية، وسندات الشركات، وسندات التوريق، وصفقات 
اخلصخصة، والطرح العام األول، والتخارج. كما يقوم 

البنك بدور مستشار مالي إلعادة هيكلة الشركات.

املال  أس��واق  و  االستثمار  قطاع  العمل يف  فريق  يعمل 
يف  للمساعدة  املختلفة  القطاعات  مع  جنب  إلى  جنباً 
تطوير وتقدمي حلول مالية استراتيجية ومتكاملة متاماً 

ألكثر املوضوعات حتدياً لعمالئنا.

رأس  أس��واق  مجال  يف  بنشاط  أيًضا  القطاع  يعمل  و 
املال وأدوات الدين اخلاصة باألسهم والسندات، منفذة 
هيكلة،  إص���دار،  على  التركيز  م��ع  دورال��ب��ن��ك،  بذلك 
تسعير، واالكتتاب يف األوراق املالية ذات العائد الثابت. 
من  لعمالئنا  توريق  منتجات  طرح  إلى  باإلضافة  هذا 
الشركات واملؤسسات من خالل االعتماد بشكل أساسي 
واسعة  شبكتنا  و  االكتتاب  على  الكبيرة  قدراتنا  على 

االنتشار.

لسندات  إص��دارات  أربعة   وضّمن  البنك  س��ّوق  ولقد 
مليار   2.1 مجموعها   بلغ  حيث  العام،  التوريق خالل 
 0.6 االكتتاب  يف  البنك  حصة  وكانت  مصرى،  جنيه 

مليار جنيه مصرى.

اخلدمات العقارية

يتحمل فريق قطاع االستثمار و رأس املال أيًضا مسئولية  
تنطوي  والتي  للبنك  العقارية  األص��ول  محفظة  إدارة 
نيابة عن  العقارات  من  أنواع مختلفة  وبيع  على شراء 
عمالئنا. كما يعمل الفريق على تنظيم مزادات تسويقية 

عقارية والنهوض باملشروعات الصناعية والسياحية.
التي ال تدر  البنك بتصفية عدد من أصوله   لقد قام 
أرباحاً خالل السنة املالية 2015/2014 مما أسفر عن 
أرباح رأسمالية بواقع 396 مليون جنيه مصرى من بيع 
مليون جنيه مصرى يف  مقارنة ب 111  األص��ول  هذه 

العام السابق.
  

خدمات  أمناء  االستثمار

من  مجموعة  م��ص��ر  ببنك  االس��ت��ث��م��ار  أم��ن��اء  ي��ق��دم 
العمالء.  وأه��داف  احتياجات  جميع  لتلبية  اخلدمات 
وهذا يتضمن شراء وبيع األوراق املالية، االشتراك يف 
وكذلك  العمالء،  عن  نيابة  العامة  والسندات  األسهم 
األوراق  كوبونات  وجمع  احلسابات،  كشوف  إص��دار 
املالية، وإطالع األفراد واملؤسسات على أخبار السوق، 

باإلضافة إلى خدمات أمني احلفظ من الباطن.
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 قطاع األموال و املراسلني

املراسلن شبكات 

تبلغ  املراسلني  من  ضخمة  شبكة  مصر  بنك  ميتلك 

لضمان  وذل��ك   ، دول��ة   59 تغطي  بنكاً   280 نحو 

ونظرائهم  العمالء  بني  لألعمال  السلس  التدفق 

العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  وج��ودن��ا  إن  العالم.  ح��ول 

التابعة،  وال��ش��رك��ات  األجنبية،  ال��ف��روع  خ��الل  م��ن 

وال��ب��ن��وك امل��راس��ل��ة ق��د م��ك��ن��ن��ا م��ن ت��وف��ي��ر أس��رع 

عمالئنا  احتياجات  لتلبية  كفاءة  وأكثرها  اخلدمات 

واملستقبلية. احلالية 

بتوفير  ق��م��ن��ا   ، امل��راس��ل��ة  ال��ب��ن��وك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

قروض  خالل  من  األجنبية  بالعملة  متويل  مصادر 

العمليات  متويل  آليات  بلغت  ،وقد  األجل  قصيرة 

مليون   130  ،  2015/2014 املالية  للسنة  التجارية 

يف  حيوياً  دوراً  أيًضا  لعبنا  ولقد   . أمريكي  دوالر 

استيراد  يف  اخل��اص��ة  وامل��ؤس��س��ات  احلكومة  دع��م 

الغذائية  والسلع  البترول  مثل  االستراتيجية  السلع 

على  للحصول  مصر  بنك  يخطط  كما  األخ���رى. 

ق��رض ع��امل��ي م��ش��ت��رك ط��وي��ل األج���ل )3 س��ن��وات( 

أمريكي. دوالر  مليون   250 مببلغ  لصاحله 

األموال قطاع 

البنك  داخل  جداً  مهماً  دوراً  األم��وال  إدارة  تلعب 

وهو   ، الالزمة  توفيرالسيولة  بها  املنوط  إنها  حيث 

مالية.  مؤسسة  أو  بنك  أي  ألداء  األهمية  بالغ  أمر 

االحتياجات  بتلبية  للبنك  النقد  ت��واف��ر  ويسمح 

ب��ص��ورة  وال��ش��رك��ات  األف���راد  م��ن  لعمالئه  امل��ال��ي��ة 

فورية.

استثمار  على  ف��ع��ال  بشكل  األم���وال  إدارة  تعمل 

وأكثرها  املتاحة  الطرق  بأفضل  سيولة  فائض  أي 

لتحقيق أعلى عائد بأقل مخاطر. ، كما توفر  أماناً 

املالية،  األدوات  مختلف  خ��الل  من  عملية  حلوالً 

القيام  طريق  عن  العام  الدين  متويل  على  وتساعد 

والثانوي. الرئيسي  السوقني  يف  نشط  بدور 

االقتصاد  مساعدة  يف  حيوياً  دوراً  مصر  بنك  لعب 

يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن األزم�����ات امل��ال��ي��ة 

يف  العاملية  املالية  األزمة  ذلك  يف  مبا  والسياسية،. 

أطاحت  التي   ،2011 يناير   25 وث��ورة   2008 عام 

أعقبها  وال��ت��ي  م��ب��ارك،  حسني  األس��ب��ق  بالرئيس 

واالنخفاض   ، االقتصادي  الركود  من  طويلة  فترة 

االستراتيجية  األجنبية  االحتياطيات  يف  احل��اد 

واح��داً  مصرفنا  ك��ان  ولقد  العملة.  وقيمة  للبالد 

مما  الكافية،  السيولة  توفير  يف  البنوك  أفضل  من 

حيث  الوطني؛  االقتصاد  على  إيجابي  أثر  له  كان 

الصعبة. األوقات  خالل  أدائه  تعزيز  مت 

األساسية  اخلدمات  تسهيل  على  حرصه  إطار  يف 

ب��ن��ك م��ص��ر  وم���ع���ام���الت االس���ت���ي���راد ، خ��ص��ص 

ومستندات  األجنبية  بالعملة  مستندية  اعتمادات 

م��ل��ي��ارات   9 مببلغ  س��ل��ع  الس��ت��ي��راد  ال��دف��ع  م��ق��اب��ل 

 ،2015/2014 امل��ال��ي  ال��ع��ام  خ��الل  دوالرأم��ري��ك��ي 

وصلت  التي  العمالت  صرف  خدمة  إلى  باإلضافة 

أمريكي. دوالر  مليار   3.8 إلى 

مبتكرة حلول  تقدمي 

على  األم��وال  إدارة  يف  املهنيني  من  فريق  يحرص 

مبتكرة  وتطبيقات  قيمة،  بأفكار  العمالء  تزويد 

يف  املتعمقة  واخلبرة  احلديثة  املتطورة  للتكنولوجيا 

الصدارة. يف  البقاء  على  ملساعدتهم  العمل  مجال 

استثمرت يف  التي  البنوك  أوائل  من  ُيعتبر مصرفنا 

أنواع  من  نوعاً  ُتعد  التي  املبتكرة  الهيكلية  املنتجات 

املعامالت  غرفة  طريق  عن  االئتمانية،  املشتقات 

الدوليةو credit linked note - CLN و 

مصرفنا  حقق  وقد   first to default - FTD

ذلك.  نتيجة  أرباحاً 

إلى   انضمت  التى  البنوك  أول  أح��د  البنك  ويعد 

اآللية  هذه  نشأة  منذ  الدوالري«  اإلنتربنك  »سوق 

يف  البنوك  بني  الدوالر  وُتعتبرقروض   .2004 عام 

نظام  أي  جن��اح  يف  مهماً  عنصراً  املحلية  ال��س��وق 

ال���دوالري  اإلنتربنك  يضمن  و  ح��ر.  ص��رف  سعر 

حتسني أداء سوق الصرف األجنبي يف مصر، الذي 

الصعبة. والسياسية  االقتصادية  الظروف  يواجه 

 Banque Misr Money Market ق��ام  وق��د 

Desk مؤخًرا باالستثمار يف اآللية اجلديدة ألذون 

آلية  هي  و  وال��ي��ورو،  األمريكي  ب��ال��دوالر  اخل��زان��ة 

مرتفع.  وعائد  عالية  بسيولة  وتتمتع  مستحدثة 

اخل��زان��ة  أذون  محفظة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 

 175 و   دوالر  مليون   1.170 بلغت  مصر  لبنك 

.2015 يونيو  نهاية  يف  التوالي  على  يورو  مليون 
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قطاع الصيرفة  و املعامالت اإلسالمية

األساسية  اإلسالمية  املبادىء  بني  ما  يجمع  مستداماً  إطاراً  مصر  لبنك  اإلسالمية  واملعامالت  الصيرفة  قطاع  يضع 
-  املساءلة ، األخالق ، املعامالت املصرفية اإلسالمية، القدرات-  وأيًضا النهج القائم على النتائج لتالشي األخطار 

املستقبلية.

العماء جتربة  على  التركيز 

ينشىء  ع��ام  ق��ط��اع  بنك  أول  مصر  بنك  ك��ان  لقد 

أنشطة  تقدم  و  باملعامالت اإلسالمية  خاصة  فروعاً 

م��ص��رف��ي��ة وم��ال��ي��ة و جت��اري��ة ت��ت��م��ش��ى م��ع أح��ك��ام 

املتنوعة  االحتياجات  لتلبية  اإلسالمية  الشريعة 

عن  ال��ف��روع  ه��ذه  أم���وال  فصل  مت  وق��د  لعمالئنا. 

من  عليها  اإلشراف  ويتم  البنك،  األخرى يف  الفروع 

من  مؤهلني  أس��ات��ذة  من  تتكون  شرعية  هيئة  قبل 

الشريف و دار اإلفتاء املصرية. األزهر 

والتقاليد،  الفريد  ال��ت��راث  بني  اجلمع  خ��الل  وم��ن 

واع���ت���م���اد ت��ق��ن��ي��ات م��ص��رف��ي��ة ح��دي��ث��ة م��دع��وم��ة 

على  مصر  بنك  ح��اف��ظ  واالب��ت��ك��ار،  بالتكنولوجيا 

مع  امل��ت��واف��ق��ة  للمصارف  رائ���داً  ب��اع��ت��ب��اره  مكانته 

النشاط  حيث  من  و  مصر.  يف  اإلسالمية  الشريعة 

وح��دة  ُت��ق��دم  التجزئة،  لقطاع  اإلس��الم��ي  امل��ص��ريف 

من  متنوعة  مجموعة  »كنانة«  اإلسالمية  املعامالت 

اإلسالمية،  االئتمان  بطاقات  ذلك  املنتجات، مبا يف 

والتي  املعمرة  السلع  وم��راب��ح��ة  ال��س��ي��ارة  مرابحة 

للمرابحة. اإلسالمي  املفهوم  بأنها  ُتعرف 

املالية  امل��ن��ظ��وم��ة  ك��رائ��د وض��ع  م��ص��ر-  ب��ن��ك  وق���ام 

املصرفية  بتوفيراخلدمات  مصر-   يف  اإلسالمية 

فرعاً   35 م��ن  تتكون  شبكة  خ��الل  م��ن  اإلس��الم��ي��ة 

جميع  وتستخدم  م��ص��ر.  أن��ح��اء  جميع  يف  ومكتباً 

أنظمة  اإلسالمي  التمويل  يف  املتخصصة  فروعنا 

مصرفية  خ��دم��ات  ل��ت��وف��ي��ر  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 

واخلارج.  مصر  يف  األخرى  البنوك  ملواكبة  مبتكرة 

بالقطاع  اخل��اص��ة  االئ��ت��م��ان  محفظة  ب��ش��أن  أم���ا 

مليار   3.1 إل��ى  ارتفعت  فقد  اإلس��الم��ي،  املصريف 

 1.9 ب�  باملقارنة   ،2015 يونيو عام  جنيه مصرى يف 

.2014 يونيو  مليار جنيه مصرى يف 

العماء توقعات  مستوى  إلى  االرتقاء 

ألن ب��ن��ك م��ص��ر ي��وف��ر أع��ل��ى م��س��ت��وي��ات اخل��دم��ة 

املعامالت  محفظة  بتوسيع  قمنا  قطاعاته،  لكافة 

وخ��دم��ات  منتجات  لتشمل  اإلس��الم��ي��ة  املصرفية 

مت  وقد  البنكي.  التأمني  مجال  يف  منافسة  جديدة 

اختيار شركة »تكافل« ، التي ُتعتبر واحدة من كبرى 

التأمني  خدمات  لتوفير  املصرية،  التأمني  شركات 

البنك  و  مصر،  لبنك  اإلسالمية  الفروع  جميع  يف 

العقد  على  األخيرة  اللمسات  وض��ع  بصدد  حالياً 

معها. سُيبرم  الذي 

للتجزئة  جديدة  حزمة  البنك  أطلق   ،2015 عام  يف 

املرابحة  مفهوم  تستخدم  التي  اإلسالمية  املصرفية 

اإلس���الم���ي���ة ل��ت��م��وي��ل رح����الت احل����ج وال���رح���الت 

املنتجات  العمالء، فضالً عن بعض  السياحية لبعض 

التعليم(. )مرابحة  البديلة 

القائمة  »كنانة«  ائتمان  بطاقة  أيًضا  البنك  أصدر 

الشريعة  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  و  امل��راب��ح��ة،  من��وذج  على 

اإلسالمية و هي مقبولة داخل وخارج مصر.

قمنا  ال��ع��م��الء،  مختلف  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف 

»منتجات  يسمى:  االستثمار  من  جديد  نوع  بتطوير 

ق��ط��اع األم����وال اإلس��الم��ي��ة« و ذل��ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

الشريعة  ألحكام  ووفقاً  اإلسالمي  املصريف  القطاع 

مصرفية  محفظة  إن��ش��اء  يف  وجنحنا  اإلس��الم��ي��ة. 

لتوفيرأذون خزانة احلكومة والسلع التموينية  مببلغ 

مليار جنيه مصرى   2.7 و  مليار جنيه مصرى   1.6

يونيو2015.  نهاية  يف  التوالي  على 

ب����أول مت��وي��ل إس���الم���ي م��وج��ه  و س��ن��ق��وم ق��ري��ب��اً 

ال��ت��ي- طبقاً  وامل��ت��وس��ط��ة  ال��ص��غ��ي��رة  ل��ل��م��ش��روع��ات 

ال  التي  تلك  هي   – املصري  املركزي  البنك  لتعريف 

مصرى  جنيه  مليون   100 مبيعاتها  إيرادات  يتعدى 

)13.5مليون دوالر أمريكي( فى العام  ، إلى جانب 

متناهية  ملشروعات  موجهة  أخرى  متويلية  منتجات 

الصغر.

مرابحة  منتجات:  خمسة  إلط��الق  نخطط  ون��ح��ن 

مت��وي��ل امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ، م��راب��ح��ة مت��وي��ل 

الطبية  امل��ع��دات  متويل  مرابحة  املصانع-  معدات 

املواصالت  وسائل  متويل  مرابحة   ، واملستشفيات 

اخل��اص��ة ، م��راب��ح��ة مت��وي��ل امل�����دارس، وامل��ع��اه��د 

واجلامعات اخلاصة ، باإلضافة إلى منتجات متويل 

الصغر. متناهية  األخرى  املشروعات 

الوطني االقتصاد  دعم 

انطالًقا من رغبته و تفانيه لدعم االقتصاد الوطني 

بشكل  تؤثر  التي  االستراتيجية  املشروعات  ومتويل 

قطاع  قام  للبالد،  االقتصادية  التنمية  على  إيجابي 

الصيرفة واملعامالت اإلسالمية  يف عام 2015 بقيادة 

مجموعة من البنوك املصرية لتمويل شركة الكهرباء 

ط���وارئ  خ��ط��ة  لتنفيذ  ج��زئ��ي��اً  ال��ق��اب��ض��ة  امل��ص��ري��ة 

ذروة  مبتطلبات  للوفاء   ،  2015 عام  الصيف  لفصل 

الصناعة  واستهالك  املنازل  يف  املتوقعة  الكهرباء 

إجمالي  دف��ع  مت  وق��د   .2015 ع��ام   الصيف  خ��الل 

مساهمة  وكانت  مصرى،  جنيه  مليار   1.62 مبلغ 

جنيه مصرى. مليون   500 بنك مصر 

امل��ع��ام��الت  ق��ط��اع  ك���ان   ،2015 ع���ام  أي��ًض��ا خ���الل 

الرئيسيني  ال��ش��رك��اء  أح��د  اإلس��الم��ي��ة  امل��ص��رف��ي��ة 

مليار جنيه   1.84 ترتيب قرض مببلغ  املفوضني فى 

لتمويل  للصلب  الوطنية  بورسعيد  لشركة  مصرى 

العني  يف  األخ��ض��ر«  »احل��ق��ل  للصلب  مصنع  ب��ن��اء 

مليون   300 مصر  بنك  مساهمة  وكانت   ، السخنة 

. جنيه مصرى 

اجلوائز  من  العديد  اإلسالمي  القطاع  منح  مت  لقد 

يلي: املاضية مبا يف ذلك ما  القليلة  السنوات  خالل 

 

مت��وي��ل  ل��ص��ف��ق��ة    ”IFN Dubai Awards“  •

لعام  سكرالشرقية  لتصنيع  التحتية  والبنية  املشروع 

. 2014

التعدين  و  ل��ل��م��ع��ادن   ”IJ Global Award“  •

السخنة  العني  مصنع  لصفقة  األوس��ط  الشرق  يف 

.2015 لعام  للصلب 

 



تنص أحدى التوصيات ال42  لكتاب املوتى أنه  لن يفوز باجلنة 
أى متويف، سواء ملك أو فالح، إذا أضر بنهر النيل املقدس

»من أمر ديني إلى ضرورة، كنا وما زلنا نحاول حماية النيل«

»ينبغي على املؤسسات 
القيام مببادرات لتعزيز 

املسئولية البيئية «

جزء من كتاب املوتي أثناء عملية وزن قلب امليت
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

 .2015-2014 املالية  للسنة  املتميز  أداءنا  لكم  نقدم  أن  لنا  عظيم  لشرف  أنه 

املوظفني،  وجميع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بشكر  أبدأ  أن  أود  الصدد،  هذا  ويف 

الذين بذلوا جهوداً حثيثة لتمكني البنك من حتقيق هذه النتائج املتميزة والتغلب 

التغييرات  من  بعدد   2015-2014 املالية  السنة  متيزت  وقد  الصعوبات.  على 

ودولياً. محلياً  واملالية؛  واالقتصادية  السياسية  املستويات  على  اإليجابية 

جنيه  مليار   290 لتتجاوز  مصري  جنيه  مليار   50 بواقع  العمالء  ودائع  ارتفعت 

17 % من إجمالي ودائع  مصرى. وبالتالي ، يستحوذ بنك مصر حالياً على نحو 

املصري. املصريف  القطاع  عمالء 

زيادة  ميثل  ما  وهو  مصرى  جنيه  مليار   64 مصر  بنك  ائتمان  محفظة  جتاوزت 

سنوية بواقع 10.2 مليار جنيه مصرى. وطبقاً لتعليمات البنك املركزي املصري، 

 %105.5 املال   رأس  كفاية  ونسبة  املتعثرة  القروض  تغطية  نسبة  سجلت 

التوالي. 12.59% على  و 

قفزة  مصر جنح يف حتقيق  بنك  أن  املالية  النتائج  أظهرت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

مليارجنيه   8.5 من  مايقرب  نحو  العائد  من  الدخل  ص��ايف  بلغ  حيث  هائلة، 

صايف  وتضاعف  مصرى.  جنيه  مليار   2 بواقع  سنوية  زيادة  عكس  مما  مصرى 

ضرائب  بسداد  البنك  قام  أن  بعد  جنيه،  مليار   4.2 إلى  ليصل  تقريباً  الربح 

املساهمني  حقوق  وسجلت  مصرى.  جنيه  مليار   3.6 قيمتها  تبلغ  التي  الدخل 

جنيه مصرى. مليون   23.3 بنحو 

املرتبة  مصرعلى  بنك  حصل   ، بانكر«  »ذا  مجلة   من   2015 يوليو  لعدد  ووفقاً 

بناء على إجمالي قيمة األصول، واحتل أيًضا  1000 بنك  446 من إجمالي  رقم 

أساس  على  العربية  البنوك  بني   38 وال�   ، املصرية  البنوك  بني  الثاني  املركز 

أصوله. قيمة  إجمالي 

االقتصادية.  االحتياجات  مختلف  تغطي  مختلفة  متويل  أنظمة  أيًضا  البنك  قدم 

جنيه  مليون   10.4 إلى  لتصل  للبنك  املصرفية  التجزئة  محفظة  قيمة  وارتفعت 

.%37.8 قدره   ارتفاعاً  2015، محققة  مصري يف يونيو 

بزيادة   دوالر،  مليار   1.2 إل��ى  ب��ال��دوالر  للبنك  اخلزانة  أذون  محفظة  وزادت 

بنسبة   باليورو  اخلزانة  أذون  زادت  وباملثل،  املاضي.  بالعام  مقارنة   %  43.2

35.7 % لتصل إلى 175 مليون يورو.

لتتفق  اإلسالمية  واملعامالت  الصيرفة  قطاع  وحدة  بتحديث  مصر  بنك  قام  كما 

االستثمارية  األنشطة  زي��ادة  أج��ل  من  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  مع  متاماً 

جنيه  مليار   2.6 إل��ى  تعامالتها  حجم  وص��ل  والتي  للبنك  اإلسالمية  للفروع 

مصرى يف 2015

سوق  أداء  وتنشيط  جديدة  استثمارات  جذب  يف  مهماً  دوراً  البنك  لعب  وقد 

الوطنية  الصناعة  مؤسس  ق��ي��ادة  حت��ت   1920 ع��ام  يف  تأسيسه  منذ  األس��ه��م 

نحرص  نزال  ال  ونحن  باشا.  حرب  طلعت  محمد  الرائد،  واالقتصادي  املصرية 

الوطني.  االقتصاد  قطاعات  جميع  يف  التنمية  لتحقيق  البناءة  املشاركة  على 

وتبلغ استثمارات البنك املباشرة 11.5 مليار جنيه مصرى ، تغطي 162 شركة.

االقتصادي  النمو  لتعزيز  الوطنية  املشروعات  من  العديد  بتمويل  قمنا  ولقد 

السياحة  الطيران،  االتصاالت،  الكهرباء،  الطاقة،  الهيدروكربون،  مجاالت  يف 

الشركات  احتياجات  تلبية  إلي  املتنوعة  البنك  صناديق  تهدف  و  اإلنشاءات.  و 

الشركات  ائتمان  محفظة  بلغت  لقد  و  اخلاصة.  أو  العامة  سواء  املختلفة 

إجمالي  مليار جنيه مصرى مما عكس منواً ملحوظاً يف   56 املشتركة  والقروض 

 2015 يونيو   30 67 مليار جنيه  مصرى يف  بلغت  التي  القروض  محفظة 

وباإلضافة إلى ذلك، قدمنا أيًضا خدمات االستثمار من خالل التوسع يف خدمات 

وتشمل  االستثمار.  أمناء  خدمات  مع  جنب  إلى  جنباً  املركزية  والتداول  اإليداع 

أيًضا عمليات االندماج واالستحواذ،  املال  استثمارات قطاع االستثمار و أسواق 

اخلصخصة،  وصفقات   ، التوريق  أوسندات  الشركات  سندات  سواء  السندات، 

املالي  بدوراملستشار  البنك  قيام  عن  فضال  التصفيات،  األول،  العام  الطرح 

الشركات. هيكلة  إلعادة 

مليارجنيه   2.4 بلغ  امل��ال  وأس��واق  االستثمار  قطاع  قطاع  أن  بالذكر  اجلدير 

العام  يف  مصرى  مليارجنيه   1.7 ب  مقارنة   2015/2014 عام  خالل  مصرى 

السابق، مبعدل منو  41 % .
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ملخص القوائم املالية املستقلة
للسنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

الفهرس 

1- تقرير مراقبي احلسابات

2- امليزانية

3- قائم�����ة الدخ���������ل

4- قائمة التغير فى حقوق امللكية

5- ملخص قائمة التدفقات النقدية

6- قائمة التوزيعات املعتمدة لألرباح

7- ملخص اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

احلسابات مراقبي  تقرير 
امللخصة املالية  القوائم  عن 
لبنك مصر يف 2015/6/30

الي السادة /      مساهمي بنك مصر
                            )شركة مساهمة مصرية(

والتي   2015 يونيو   30 يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  مصرية(  مساهمة  )شركة  مصر  لبنك  املالية  القوائم  راجعنا 
واللوائح  القوانني  ضوء  ويف  املصرية  املراجعة  ملعايير  طبقاً  وذلك  املرفقة،  امللخصة  املالية  القوائم  منها  استخرجت 
املصرية السارية وحسبما هو  وارد بتقريرنا املؤرخ يف 4 فبراير 2016 فقد أبدينا رأياً غير متحفظ علي القوائم املالية 

للبنك عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015 والتي استخرجت منها القوائم املالية امللخصة املرفقة.

ومن رأينا أن القوائم املالية امللخصة املرفقة تتفق - يف كل جوانبها الهامة - مع القوائم املالية الكاملة للبنك عن السنة 
املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015 .

املنتهية  املالية  السنة  أعماله عن  ونتائج   2015 يونيو   30 للبنك يف  املالي  للمركز  تفهم أشمل  ومن أجل احلصول علي 
يف ذلك التاريخ، وكذلك عن نطاق أعمال مراجعتنا، يقتضي األمر الرجوع إلى القوائم املالية الكاملة للبنك عن السنة 

املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015 وتقريرنا عليها.

القاهرة يف 17 مارس 2016

احلسابات مراقبا 

الغفار عبد  وحيد 

BT وحيد عبد الغفار وشركاه 

املنعم سليمان محاسب / حسني محمد عبد 

للمحاسبات املركزي  اجلهاز 
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  بنـــك مصـــر - ش.م.م.  بنـــك مصـــر - ش.م.م.
 امليزانية  املستقلة
يف 30 يونيو 2015

»يتم التعبير عن القيمة باأللف جنيه«

 قائمة الدخل املستقلة
عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

»يتم التعبير عن القيمة باأللف جنيه«

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015إيضاح رقم

   األص�����������������ول
 17,713,747        21,554,367        نقدية وأرصدة لدى البنوك املركزية 

 25,555,614        25,827,274        أرصدة لدى البنوك
 74,345,636        89,813,835        أذون خزانة 

 4,787,209          315,709            )5(أصول مالية بغرض املتاجرة
 986,064             236,809            )6(قروض وتسهيالت للبنوك ) بالصايف (
 53,602,675        63,807,209       )7(قروض وتسهيالت للعمالء ) بالصايف (

 79,537,575        109,334,663     )8(استثمارات مالية متاحة للبيع
 503,902             363,914            )8(استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 3,278,963          3,881,528          استثمارات فى شركات تابعة و شقيقة
 13,480,392        15,334,195        أصول أخرى

 572,088             702,048             أصول ثابتة ) بالصايف (
 274,363,865      331,171,551      إجمالي األصول

   االلتزامات وحقوق امللكية
   االلتزامات

 3,460,577          4,109,626          أرصدة مستحقة للبنوك
 240,203,665      290,146,318     )9(ودائع العمالء
 2,295,943          3,321,867         )10(ق�روض أخرى

 5,184,771          6,987,650          التزامات أخرى
 1,608,307          1,384,470         )11(مخصصات أخرى

 230,524             249,114             التزامات ضريبية مؤجلة
 1,301,758          1,706,439         )12(التزامات مزايا التقاعد

 254,285,545      307,905,484      إجمالي االلتزامات
   حق����وق امللكي�����ة

 11,400,000        15,000,000       )13(رأس املال املدفوع
 6,163,305          4,084,150         )14(احتياطيات

 2,515,015          4,181,917          أرب�اح محتج��زة
 20,078,320        23,266,067        إجمالى حقوق امللكية

 274,363,865      331,171,551      إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية 
   التزامات عرضية وارتباطات

 17,178,802        22,910,555        التزامات مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وارتباطات أخرى

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015إيضاح رقم

24,777,41819,531,704 عائد القروض واإليرادات املشابهة
)12,865,072()16,240,405( تكلفة الودائ���ع والتكاليف املشابهة

8,537,0136,666,632 صافى الدخ�ل من العائ�������د
1,866,1541,307,767 إي���رادات األتعاب والعموالت

)15,564()15,185( مصروفات األتعاب والعموالت
1,850,9691,292,203 صايف الدخ�ل من األتع�اب والعم�والت

398,680414,140 توزيع���ات أرب�������������اح
367,944415,350 صاف���ي دخ����ل املتاج�رة

357,857124,860 أرباح االستثمارات املالية
)78,528()131,057( عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان

)3,192,438()3,623,101( مصروف��ات إداري����������ة
)366,738(39,389 إيرادات ) مصروفات ( تشغي�ل أخرى

7,797,6945,275,481 الربح  قبل ضرائب الدخل
)2,760,466()3,615,777( مصروفات ضرائب الدخل

 2,515,015 4,181,917 صاف���ي أرب����اح السن����ة
    

 1.03               1.60               )15(ربحية السهم ) جنيه / سهم (
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بنـــك مصـــر - ش.م.م.

 احتياطى رأسمالي  احتياطى عام  احتياطى قانوني  رأس المال المدفوع  إيضاح رقم  
 احتياطى القيمة 

العادلة 
 احتياطى خاص 

 احتياطى مخاطر 
بنكية 

 احتياطى تدعيمى 
 احتياطى ارتفاع 

أسعار أصول ثابتة 
 احتياطى فروق 

ترجمة قوائم مالية 
 اإلجمالي  أرباح محتجزة 

14,474,978    1,160,632    134,865 40,796          301,113       582,615       6,927            )88,156(243,064       342,538       350,584       11,400,000      األرصدة في 2013/07/01

)492,500(       )492,500(           توزيعات أرباح

-                       )668,132(  473,685       )37,016(  8,940            107,354       115,169          المحول الى االحتياطيات

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع  
3,536,099            3,536,099      - بعد الضرائب

44,728             44,728           فروق ترجمة عمالت أجنبية

2,515,015      2,515,015               صافي أرباح العام

20,078,320    2,515,015    179,593       40,796          774,798       545,599       6,927            3,447,943 252,004       449,892       465,753       11,400,000     14,13األرصدة في 2014/06/30

20,078,320    2,515,015    179,593 40,796          774,798       545,599       6,927            3,447,943 252,004       449,892       465,753       11,400,000      األرصدة في 2014/07/01

)767,500()767,500(           توزيعات أرباح

-                       )1,747,515(  1,206,285   44,803   28,462          219,310       248,655         المحول الى االحتياطيات

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع  
)169,900(      )169,900(     - بعد الضرائب

)56,770( )56,770(          فروق ترجمة عمالت أجنبية

-                         )40,796()1,938,205(   )280,466()669,202()671,331(3,600,000        زيادة رأس المال

4,181,917      4,181,917               صافي أرباح العام

23,266,067    4,181,917    122,823       -                     42,878         590,402       6,927            3,278,043-                     -                     43,077          15,000,000     14,13األرصدة في 2015/06/30

  قائمة التغير فى حقوق امللكية املستقلة 
عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

»يتم التعبير عن القيمة باأللف جنيه«
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30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 

26,343,13332,195,859ص���افى التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل  

)25,888,904()29,398,233(ص���افى التدفقات النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمار  

)246,599(8,731ص���افى التدفقات النقدية  الناجتة من )املستخدمة فى( أنشطة التمويل  

6,060,356)3,046,369( ص���افى ) النقص ( الزيادة فى النقدية و ما فى حكمها خالل السنة 

32,781,57726,721,221 رصيد النقدية و ما فى حكمها فى أول السنة 

29,735,20832,781,577 رصيد النقدية و ما فى حكمها فى أخرالسنة 

  وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى  :- 

21,554,36717,713,747نقدية وأرصدة لدى البنوك املركزية  

25,827,27425,555,614أرصدة لدى البنوك 

89,813,83574,345,636أذون خزانة 

)13,263,530()16,590,338(أرصدة لدى البنوك املركزية فى إطار نسبة االحتياطى اإللزامى  

)71,401()1,075,301(أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر    

)71,498,489()89,794,629(أذون خزانة  ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر    

29,735,20832,781,577النقدية وما فى حكمها 

بنـــك مصـــر - ش.م.م.
ملخص قائمة التدفقات النقدية املستقلة
عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

»يتم التعبير عن القيمة باأللف جنيه«

30 يونيو 302014 يونيو 2015 

صايف أرباح العام

يخصم
أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي

إجمالي أرباح العام القابلة للتوزيع

يخصم
احتياطي قانوني

احتياطي املخاطر البنكية العام
صايف أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كاآلتي :
احتياطي عام

احتياطي تدعيمي

حصة العاملني
حصة الدولة من األرباح

4.181.917

237.397

2.515.015

28.463

3.944.5202.846.552

394.452
277.448

248.655
44.803

3.272.6202.193.094

327.262
1.870.358

225.000
850.000

219.310
1.206.284

167.500
600.000

3.272.6202.193.094

قائمة التوزيعات املستقلة املعتمدة لألرباح 
عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

 القيمة باأللف جنيه

  بنـــك مصـــر - ش.م.م.
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بنـــك مصـــر - ش.م.م.
ملخص اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املستقلة

عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2015

)1( معلومـــات عامـــة

تأسس بنك مصر ) شركة مساهمة مصرية ( كبنك جتارى بتاريخ 3 إبريل 1920 يف جمهورية مصر العربية ويقع املركز 
الرئيسي للبنك يف 151 شارع محمد فريد بالقاهرة.

الصيرفة اإلسالمية من خالل  إلى خدمات  باإلضافة  واالستثمار  املصرفية  والتجزئة  املؤسسات  البنك خدمات  يقدم 
500 فرع ووحدة مصرفية يف جمهورية مصر العربية و5 فروع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة و فرع مبدينة باريس 

باجلمهورية الفرنسية ويوظف البنك  12689 موظفاً يف تاريخ امليزانية.

مت اعتماد هذه القوائم املالية من قبل اجلمعية العامة يف 16 مارس 2016.

 )2( ملخـص السياسـات املحاسبيـة

فيما يلي أهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية وقد مت اتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات 
املعروضة إال إذا مت اإلفصاح عن غير ذلك . 

أ. أسس إعداد القوائم املالية  :
ووفقاً  وتعديالتها   2006 عام  خالل  الصادرة  املصرية  املحاسبة  ملعايير  وفقاً  املستقلة  املالية  القوائم  هذه  إعداد  يتم 
لتعليمات البنك املركزي املصري املعتمدة من مجلس إدارته يف 16 ديسمبر 2008 املتفقة واملعايير املشار إليها، وعلى 

أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول املالية بغرض املتاجرة، واالستثمارات املالية املتاحة للبيع.

ووفقاً للنظام األساسي للبنك تبدأ السنة املالية يف أول يوليو وتنتهي يف 30 يونيو وتعرض القوائم املالية مقربة ألقرب 
ألف جنيه مصري. 

ب. ترجمة العمات األجنبية :

ب/1 عملة التعامل والعرض
يتم قياس البنود التي تشتمل عليها القوائم املالية لكل فرع من فروع البنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية 

التي ميارس فيها الفرع نشاطه )عملة التعامل (.

ويتم عرض القوائم املالية املستقلة باجلنيه املصري وهو عملة التعامل للفروع داخل جمهورية مصر العربية.

ب/2 املعامات واألرصدة  بالعمات األجنبية
متسك حسابات كل فرع بعملة التعامل اخلاصة به وتثبت املعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة املالية على أساس 
أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية 
بالعمالت األخرى يف نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التاريخ، ويتم االعتراف يف قائمة 

الدخل باألرباح واخلسائر الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وبالفروق الناجتة عن إعادة التقييم ضمن البنود التالية:
- صايف دخل املتاجرة لألصول املالية بغرض املتاجرة.

- إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود. 

 يتم حتليل التغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية املصنفة ضمن االستثمارات 
املالية املتاحة للبيع ) أدوات الدين ( ما بني فروق تقييم نتجت عن التغيرات يف التكلفة املستهلكة لألداة وفروق نتجت عن 
تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة, ويتم االعتراف يف قائمة الدخل بفروق التقييم 
املتعلقة بالتغيرات يف التكلفة املستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات املشابهة وبالفروق املتعلقة بتغير أسعار الصرف 

يف بند إيرادات )مصروفات ( تشغيل أخرى, بينما يتم االعتراف ضمن حقوق امللكية بفروق التغير يف القيمة العادلة
) احتياطي القيمة العادلة / استثمارات مالية متاحة للبيع (. 

تتضمن فروق التقييم الناجتة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح واخلسائر الناجتة عن تغير القيمة العادلة مثل 
أدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر، ويتم االعتراف بفروق التقييم الناجتة عن 

أدوات حقوق امللكية املصنفة استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية.

ب/3 الفروع األجنبية

يتم ترجمة بنود قائمة الدخل واملركز املالي للفروع األجنبية التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم املالية 
املستقلة إلى اجلنيه املصري كما يلي:-

- يتم ترجمة األصول وااللتزامات يف كل ميزانية معروضة للفرع األجنبي باستخدام سعر اإلقفال يف تاريخ هذه 
امليزانية.

كان  إذا  إال  التحويل  أسعار  متوسط  باستخدام  قائمة دخل معروضة  كل  واملصروفات يف  اإليرادات  ترجمة  يتم   -
املتوسط ال ميثل تقريباً مقبوالً لألثر املتراكم لألسعار السارية يف تواريخ املعامالت، عندها يتم ترجمة اإليرادات 

واملصروفات باستخدام أسعار الصرف يف تواريخ املعامالت.

ويتم االعتراف بفروق العملة الناجتة يف بند مستقل ) فروق ترجمة عمالت أجنبية ( ضمن حقوق امللكية.

ج. االعتراف باإلي��������راد

 ج/1  إيرادات ومصروفات العائد

يتم االعتراف يف قائمة الدخل ضمن بند » عائد القروض واإليرادات املشابهة« أو »تكلفة الودائع والتكاليف املشابهة« 
بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي جلميع األدوات املالية التي يحتسب عنها عائد فيما عدا 
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تلك املبوبة بغرض املتاجرة، أو التي مت تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

وتتضمن طريقة احلساب كافة األتعاب املدفوعة أو املقبوضة بني أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي 
كما تتضمن تكلفة املعاملة أية عالوات أو خصومات. 

ج/2  إيرادات األتعاب والعموالت 

يتم االعتراف باألتعاب املستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية اخلدمة ويتم إيقاف االعتراف 
بإيرادات األتعاب والعموالت املتعلقة بالقروض أو املديونيات غير املنتظمة أو املضمحلة، حيث يتم قيدها يف سجالت 
هامشية خارج القوائم املالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات 
العائد. أما بالنسبة لألتعاب التي متثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل املالي بصفة عامة، يتم معاجلتها باعتبارها تعديالً 

ملعدل العائد الفعلي. 
ويتم االعتراف باألتعاب املتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم 
االعتراف بأتعاب ترويج القروض املشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأي جزء من 

القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي املتاح للمشاركني اآلخرين. 

ويتم االعتراف يف قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناجتة عن التفاوض أو املشاركة يف التفاوض على معاملة لصالح 
طرف آخر – مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع املنشآت -وذلك عند استكمال املعاملة املعنية، 
ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية واخلدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء 
اخلدمة، ويتم االعتراف بأتعاب خدمات احلفظ التي يتم تقدميها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي 

يتم أداء اخلدمة فيها.

ج/3   إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف يف قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور احلق يف حتصيلها.

د. أذون اخل������زان���ة
أذون  وتظهر  األخرى  وااللتزامات  الدائنة  باألرصدة  اإلصدار  ويثبت خصم  االسمية  بالقيمة  أذون اخلزانة  إثبات  يتم 

اخلزانة بامليزانية مستبعداً منها خصم اإلصدار.

ه�. اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء 
يتم عرض األدوات املالية املباعة مبوجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مخصومة من أرصدة أذون اخلزانة 
إلى أرصدة أذون اخلزانة وأوراق  البيع مضافة  اتفاقيات الشراء وإعادة  بامليزانية ويتم عرض  وأوراق حكومية أخرى 
حكومية أخرى بامليزانية. ويتم االعتراف بالفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع على أنه عائد يستحق على مدار مدة 

االتفاقيات باستخدام طريقة العائد الفعلي.

و. القروض والتسهيات للعماء والبنوك:
متثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وغير متداولة يف سوق نشطة.

ز . اضمحال األصول املالية:

ز/1 األصول املالية املثبتة بالتكلفة املستهلكة  

املالية  إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول  البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما  - يقوم 
املالية مضمحلة ويتم حتمل خسائر  أو املجموعة من األصول  املالي  املالية، ويعد األصل  أو مجموعة من األصول 
االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة حلدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد 
االعتراف األولى لألصل ) حدث اخلسارة ( وكان حدث اخلسارة يؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية لألصل املالي 

أو ملجموعة األصول املالية التي ميكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

-  إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي مت دراسته منفرداً، سواء كان هاماً بذاته 
أو ال، عندها يتم اضافة هذا األصل مع األصول املالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها معاً 

لتقدير االضمحالل وفقا ملعدالت اإلخفاق التاريخية. 

- إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير االضمحالل، 
وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل، ال يتم ضم األصل إلى املجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل 

لها على أساس مجمع.

- إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى املجموعة.

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بني القيمة الدفترية لألصل وبني القيمة احلالية للتدفقات 
النقدية املستقبلية املتوقعة، وال يدخل يف ذلك خسائر االئتمان املستقبلية التي لم يتم حتملها بعد، مخصومة باستخدام 
معدل العائد الفعلي األصلي لألصل املالي، ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر 

االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان يف قائمة الدخل.

ز/2 االستثمارات املالية املتاحة للبيع

يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول 
املالية املبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع، ويف حالة االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية املبوبة متاحة للبيع، 
يؤخذ يف االعتبار االنخفاض الكبير أو املمتد يف القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية، وذلك عند تقدير ما 
إذا كان هناك اضمحالل يف األصل، ويعد االنخفاض كبيراً إذا بلغ 10% من القيمة الدفترية، ويعد االنخفاض ممتداً 
إذا استمر لفترة تزيد علي تسعة أشهر، وإذا توافرت األدلة املشار إليها يتم ترحيل اخلسارة املتراكمة من حقوق امللكية 
ويعترف بها يف قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق 
امللكية إذا حدث ارتفاع يف القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين املبوبة متاحة للبيع، وكان 
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من املمكن ربط ذلك االرتفاع مبوضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل يف قائمة الدخل، يتم رد االضمحالل 
من خالل قائمة الدخل .

ح. االستثمارات املالية بغرض املتاجرة
يتم تقييم االستثمارات املالية بغرض املتاجرة مبا يف ذلك محافظ االستثمارات املالية التي تدار مبعرفة الغير ووثائق 
صناديق االستثمار التي ال تصدرها البنوك وش�ركات التأمني املقتناة بغرض املتاجرة يف نهاية كل فترة مالية بالقيمة 

العادلة التي متثل سعر السوق وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل.

يتم تقييم وثائق صناديق االستثمار التي تصدرها البنوك وشركات التأمني بالقيمة العادل�ة والتي متثل القيمة االستردادية 
لهذه الوثائق يف تاريخ التقييم وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل.

 ط. االستثمارات املالية املتاحة للبيع
متثل االستثمارات املالية املتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة ولدى البنك النية لالحتفاظ بها ملدة غير محددة وقد يتم 

بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو للتغيرات يف أسعار الصرف أو األسهم.
يتم االعتراف مباشرة يف حقوق امللكية باألرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
باألرباح  الدخل  قائمة  يف  االعتراف  يتم  عندها  قيمته،  تضمحل  أو  األصل  استبعاد  يتم  أن  إلى  وذلك  للبيع،  املتاحة 

واخلسائر املتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق امللكية. 

ى . االستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتضمن هذا البند استثمارات مالية - بخالف املشتقات - يكون لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق 

محدد ولدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. 

يتم تقييم االستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة املستهلكة التي متثل القيمة االسمية للسند 
مضافاً إليها عالوة اإلصدار أو مستبعداً منها خصم اإلصدار، على أن يتم استهالك عالوة اإلصدار باخلصم على قائمة 
الدخل/ أو استهالك خصم اإلصدار باإلضافة إلى قائمة الدخل ببند )عائد أذون وسندات اخلزانة( وباستخدام طريقة 
العائد الفعلي وبذلك تصبح القيمة الدفترية لهذه السندات يف تاريخ االستحقاق مساوية للقيمة االسمية املستردة.         

 
 يتم تقييم وثائق صناديق االستثمار التي يتعني على البنك االحتفاظ بها حتى تاريخ نهاية الصندوق باعتباره البنك املنشئ 
للصندوق بالتكلفة وفى حالة هبوط القيمة االستردادية لهذه الوثائق عن التكلفة يتم حتميل الفرق على قائمة الدخل ببند 
فروق تقييم استثمارات مالية أخرى وفى حالة حدوث ارتفاع يتم إضافته إلى ذات البند وذلك يف حدود ما سبق حتميله 

على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة.

 ك. الشركات التابعة والشقيقة 
تتم املحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة يف هذه القوائم املالية املستقلة للبنك طبقاً لطريقة التكلفة، ووفقاً لهذه 
الطريقة تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء، وتثبت توزيعات األرباح يف قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت 
حق البنك يف حتصيلها، ويف حالة حدوث تدهور يف قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية 
به وذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة، وحتميله على قائمة الدخل ببند خسائر اضمحالل استثمارات مالية أخرى، 

وفى حالة حدوث ارتفاع الحق يف القيمة العادلة يتم إضافته إلى ذات البند وذلك يف حدود ما سبق حتميله على قوائم 
الدخل عن فترات مالية سابقة.

ل. األصول الثابتة واإلهاك
تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل. ويتم إهالك األصول الثابتة 
بطريقة القسط الثابت باستخدام معدالت إهالك مناسبة يتم حتديدها على أساس العمر اإلنتاجي املقدر لكل أصل: -

من 20 % إلى 25 %وسائل نقل وانتقال5%مباني وإنشاءات

من 25 % إلى 100 %نظــم آليــة متكاملة12.5%أجهـزة ومعـدات

من 12.5 % إلى 33.5%جتهيزات وتركيبات100 %أثــــــــاث

م. النقدية وما يف حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما يف حكمها ) أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنك 
املركزي خارج إطار نسبة االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأرصدة أذون اخلزانة ( التي ال تتجاوز استحقاقاتها 

ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء. 

ن. التزامات مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة
مينح بنك مصر العاملني به بعض املزايا بعد انتهاء فترة خدمتهم وتعتبر هذه املزايا من املزايا املحددة التي يجب حتميلها 
على املصروفات على مدار سنوات خدمة العامل واالعتراف بها ضمن االلتزامات وفقاً ملعايير املحاسبة املصرية الصادرة 
خالل عام 2006 وقواعد البنك املركزي الصادرة يف ديسمبر 2008. وحتسب االلتزامات الناشئة عن نظم املزايا املحددة 
التي اكتسبها العاملون يف نهاية السنة املالية على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبعرفة 
خبير اكتواري باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية املقدرة والتي تنطوي على افتراضات تتعلق بعلوم السكان ومعدالت 
دوران العاملني وأسعار الفائدة ومستوى التضخم، كما مينح بنك مصر العاملني به بفروع اخلارج ) فروع اخلليج بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة – فرع باريس بفرنسا ( مكافأة نهاية اخلدمة وفقاً لقانون العمل بتلك الدول.

س. املخصصات األخرى
يتم االعتراف باملخصصات األخرى عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من 
املرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة 
هذا االلتزام. وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم حتديد التدفق اخلارجي اخلارج الذي ميكن استخدامه 

للتسوية باألخذ يف االعتبار هذه املجموعة من االلتزامات.

ويتم رد املخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى.
ويتم قياس القيمة احلالية للمدفوعات املقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات املحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ 
امليزانية باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام – دون تأثره مبعدل الضرائب الساري – الذي يعكس 

القيمة الزمنية للنقود، وإذا كان األجل أقل من سنة حتسب القيمة املقدرة لاللتزام.

ع. ضرائب الدخل 
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة املؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة 
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الدخل باستثناء ضريبة الدخل املتعلقة ببنود حقوق امللكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق امللكية.
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صايف الربح اخلاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية يف تاريخ 

إعداد امليزانية باإلضافة إلى التسويات الضريبية اخلاصة بالسنوات السابقة.

ويتم االعتراف بالضرائب املؤجلة الناشئة عن الفروق املؤقتة بني القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس 
املحاسبية وقيمتها طبقا لألسس الضريبية، هذا ويتم حتديد قيمة الضريبة املؤجلة بناء على الطريقة املتوقعة لتحقق أو 

تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية يف تاريخ إعداد امليزانية. 

ويتم االعتراف باألصول الضريبية املؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية حتقيق أرباح تخضع للضريبة 
يف املستقبل ميكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية املؤجلة بقيمة اجلزء الذي لن 
يتحقق منه املنفعة الضريبية املتوقعة خالل السنوات التالية، على أنه يف حالة ارتفاع املنفعة الضريبية املتوقعة يتم زيادة 

األصول الضريبية املؤجلة وذلك يف حدود ما سبق تخفيضه.

)3( إدارة املخاطـــــر املاليــــــة  

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة وقبول املخاطر هو أساس النشاط املالي ويهدف 
البنك إلى حتقيق التوازن املالئم بني اخلطر والعائد وإلى تقليل اآلثار السلبية املحتملة على األداء املالي للبنك ويعد أهم 
أنواع املخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى ويتضمن خطر السوق خطر 

أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.

وقد مت وضع سياسات إدارة املخاطر لتحديد املخاطر وحتليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه وملراقبة املخاطر 
وااللتزام باحلدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ويقوم البنك مبراجعة دورية لسياسات 

ونظم إدارة املخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل التطبيقات احلديثة.

وتتم إدارة املخاطر يف ضوء السياسات املعتمدة بتحديد وتقييم وتغطية املخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات 
التشغيلية املختلفة بالبنك باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة املخاطر يعد مسئوالً عن املراجعة الدورية إلدارة املخاطر 

وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

إدارة رأس امل��������ال
يتم مراجعة كفاية رأس املال واستخدامات رأس املال وفقاً ملتطلبات اجلهة الرقابية ) البنك املركزي املصري يف جمهورية 
مصر العربية ( دورياً بواسطة إدارة البنك، من خالل مناذج تعتمد على إرشادات جلنة بازل للرقابة املصرفية ويتم تقدمي 

البيانات املطلوبة وإيداعها لدى البنك املركزي على أساس ربع سنوي .
ويطلب البنك املركزي املصري أن يقوم البنك مبا يلي:-

- االحتفاظ مببلغ 500 مليون جنيه حدا ادني لرأس املال املصدر واملدفوع.
- االحتفاظ بنسبة بني عناصر رأس املال وبني عناصر األصول وااللتزامات العرضية املرجحة بأوزان املخاطر تعادل 

أو تزيد على %10.

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف املنظمة لألعمال املصرفية يف البلدان 
التي تعمل بها.

قد التزم البنك بكافة متطلبات رأس املال املحلية ويف الدول التي تعمل بها فروعه اخلارجية خالل السنتني املاليتني.

هذا وقد قرر مجلس إدارة البنك املركزي املصري بجلسته املنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 املوافقة على التعليمات 
 II اخلاصة باحلد األدنى ملعيار كفاية رأس املال يف إطار تطبيق مقررات بازل

ويعرض اجلدول التالي رأس املال األساسي واملساند ونسب معيار كفاية رأس املال يف نهاية السنة احلالية املنتهية يف 30 
:II يوني�و 2015 وسنة املقارنة وفقاً لقواعد البنك املركزي الصادرة يف ضوء مقررات بازل

2015/6/302014/6/30
رأس امل����ال

16,039,23314,454,040الشريحة األولى )رأس املال األساسي املستمر(

3,616,9013,878,957الشريحة الثانية )رأس املال املساند(

19,656,13418,332,997إجمالي رأس املال

156,072,840139,489,016إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

13.14%12.59%معيار كفاية رأس املال

)4( التقديــرات واالفتراضــات املحاسبيــة الهامــة

يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات 
باستمرار على أساس اخلبرة التاريخية وغيرها من العوامل، مبا يف ذلك التوقعات لألحداث املستقبلية التي يعتقد أنها 

معقولة يف ظل الظروف واملعلومات املتاحة.

أ - خسائر االضمحال يف القروض والسلفيات:
باستخدام  ويقوم  األقل  على  ربع سنوي  أساس  على  االضمحالل  لتقييم  والتسهيالت  القروض  البنك محفظة  يراجع 
احلكم الشخصي عند حتديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل يف قائمة الدخل وذلك ملعرفة ما إذا كان هناك 
أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد انخفاض ميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من محفظة 
القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد يف تلك املحفظة وقد تشمل هذه األدلة وجود 
بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي يف قدرة محفظة املقترضني على السداد للبنك أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط 

بالتعثر يف أصول البنك.

عند جدولة التدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناًء على اخلبرة السابقة بخسائر أصول ذات 
خصائص مخاطر ائتمانية يف وجود أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة يف املحفظة ويتم مراجعة 
الطريقة واالفتراضات املستخدمة يف تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة للحد من 

أية اختالفات بني اخلسارة املقدرة واخلسارة الفعلية بناًء على اخلبرة.

ب – اضمحال االستثمارات يف أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد يف 
قيمتها العادلة عن التكلفة، ويحتاج حتديد ما إذا كان االنخفاض هاماً أو ممتداً إلي حكم شخصي. والتخاذ هذا احلكم، 
يقوم البنك بتقييم – ضمن عوامل أخرى – التذبذبات )volatility( املعتادة لسعر السهم باإلضافة إلي ذلك، قد يكون 
هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور يف احلالة املالية للشركة املستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية 

التشغيلية والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع، أو التغيرات يف التكنولوجيا.
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)5( أصــول ماليــة بغــرض املتاجــرة
 القيمة باأللف جنيه   

30 يونيو 302014 يونيو 2015 

  أدوات دي������ن
 419,352               220,704              أدوات دين أخرى 

 4,201,623               -                       محافظ تدار مبعرفة الغير 
 4,620,975 220,704اجمالى أدوات الدين 
  أدوات حقوق امللكية 

 158,812               88,451                أسهم محلية
 7,422                   6,554                  وثائق صناديق االستثمار

 166,234 95,005اجمالى أدوات حقوق امللكية 
 4,787,209 315,709إجمالى أصول مالية بغرض املتاجرة

)6( قــروض وتسهيــالت للبنــوك
 القيمة باأللف جنيه 

30 يونيو 302014 يونيو 2015 

247,873999,978قروض آلج�����ال 
)13,914()11,064(يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

 236,809986,064

)7( قــروض وتسهيــالت للعمـــالء
 القيمة باأللف جنيه 

30 يونيو 302014 يونيو 2015 

  أف�������راد
1,589,7641,308,416حسابات جارية مدينة

180,883164,939بطاقات ائتمان
8,390,0535,895,586قروض شخصية
226,885169,564قروض عقاري��ة

10,387,5857,538,505إجمالي )1(
  مؤسسات شامال القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

20,021,74229,534,142حسابات جارية مدينة
20,620,88714,332,393قروض مباشرة
17,620,29411,166,585قروض مشتركة

308,2380قروض أخرى
58,571,16155,033,120إجمالي)2(

68,958,74662,571,625إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(
)8,591,831()5,009,130(يخصم : مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء

)377,119()142,407(يخصم : اخلصم غير املكتسب والعوائد املجنبة
63,807,20953,602,675صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية املخصومة

  اإلجمالى يوزع إلى:
28,931,75326,896,075أرصدة متداولة

40,026,99335,675,550أرصدة غير متداولة 
 68,958,74662,571,625

مخصص اضمحال قروض وتسهيات للعماء

حتليل حركة مخصص اضمحال قروض وتسهيات للعماء
 القيمة باأللف جنيه      

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015

البي�������ان
القروض غير 

املنتظمة
القروض 
اإلجمالىاملنتظمة

القروض غير 
املنتظمة

القروض 
اإلجمالىاملنتظمة

7,765,340826,4918,591,8317,554,891580,5098,135,400رصيد املخصص فى أول العام

156)750(3,8468,42812,274906حتويالت

230,09879,215)150,883(53,734167,573221,307عبء ) رد ( االضمحالل خالل العام  

260,1150260,115338,4430338,443متحصالت من قروض سبق إعدامها

110,04040,89616,63457,530)26,175(136,215فروق إعادة تقييم أرصدة املخصصات بالعمالت األجنبية

)18,913(0)18,913()4,186,437(0)4,186,437(املستخدم من املخصص خالل العام

4,032,813976,3175,009,1307,765,340826,4918,591,831رصيد املخصص فى آخر العام

حتليل مخصص خسائر اضمحال قروض وتسهيات لألفراد

أفــــــــــراد

اجمالى أفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينةالبيان

30152,3482,666256,8268,340420,180 يونيو 2015

30115,6812,270249,6589,398377,007 يونيو 2014

حتليل مخصص خسائر اضمحال قروض وتسهيات  للمؤسسات

مؤسســـــات

اجمالى مؤسساتقروض اخرىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينةالبيان

302,851,609718,6171,002,84615,8784,588,950 يونيو 2015

307,770,558229,280214,98608,214,824 يونيو 2014
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)8( استثمارات ماليــــة
 القيمة باأللف جنيه   

30 يونيو 302014 يونيو 2015 

  استثمارات مالية متاحة للبيع

 58,450,638 88,635,968أدوات دين مدرجة فى السوق 
 8,867,223 9,027,177أدوات حقوق ملكية مدرجة فى السوق 

 9,065,420 8,234,014أدوات دين  غير مدرجة فى السوق 
 3,154,294 3,437,504أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق 

 79,537,575 109,334,663إجمالى استثمارات مالية متاحة للبيع )أ(
  استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 27,846 29,250أدوات دين مدرجة فى السوق 
 142,785 71,384أدوات دين  غير مدرجة فى السوق 

 333,271 263,280أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق 
 503,902 363,914إجمالى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )ب(

 80,041,477 109,698,577اإلجمالى )أ+ب(
 11,360,518 17,053,689أرصدة متداولة

 68,680,959 92,644,888أرصدة غير متداولة
 109,698,577 80,041,477 

وتتمثل حركة االستثمارات املالية فيما يلي:-

    استثمارات م�����الي��ة  
مت���اح�ة للبي�ع

استثمارات
 م�الي��ة محتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق

 503,902 79,537,575الرصيد يف أول السنة املالية 2014/07/1

 29,250 46,725,905إضافات

)166,691()16,836,945(استبعادات

 348 414,804فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

0)151,310(خسائر التغير يف القيمة العادلة

)2,895()355,366(عبء خسائر االضمحالل 

 363,914 109,334,663الرصيد يف آخر السنة املالية 2015/06/30

 695,675 49,807,691الرصيد يف أول السنة املالية 2013/07/1

 0 42,424,236إضافات

)211,525()16,467,780(استبعادات

 1,713 278,016فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

0 3,503,846أرباح التغير يف القيمة العادلة

 18,039)8,434()عبء( رد خسائر االضمحالل 

 503,902 79,537,575الرصيد يف آخر السنة املالية 2014/06/30

 ) 9 ( ودائــــع العمــــالء
 القيمة باأللف جنيه

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 

19,748,36414,664,843ودائ�ع حتت الطلب

79,829,74858,080,096ودائع ألجل وبإخطار

85,698,15175,447,493ش��هادات ادخ�ار

98,736,03888,756,720ودائ��ع التوفي���ر

6,134,0173,254,513ودائ��ع أخ���رى

290,146,318240,203,665اإلجمالي

90,020,83363,647,204ودائع مؤسسات 

200,125,485176,556,461ودائع أفراد

290,146,318240,203,665اإلجمالي

18,304,80116,079,426أرصدة بدون عائد

128,865,414106,367,610 أرصدة ذات عائد متغير

142,976,103117,756,629 أرصدة ذات عائد ثابت

290,146,318240,203,665اإلجمالي

217,759,369183,672,585أرصدة متداولة

72,386,94956,531,080أرصدة غير متداولة

290,146,318240,203,665اإلجمالي
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) 10 ( قــــروض أخـــــرى

 القيمة باأللف جنيه

س��عر العائدالبي���������ان
املستحق 

خال العام 
احلالى

الرص�يد يفالرص�يد يف

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015

هيئة مساعدات التنمية الدولية الدمناركية “ دانيدا “ للهيئة العامة للسلع 
التموينية من خالل دانسك بنك للشركة املصرية القابضة للصوامع و 

التخزين الفيوم 
3,5608,90014,515بدون عائد

هيئة مساعدات التنمية الدولية الدمناركية “ دانيدا “ للهيئة العامة للسلع 
التموينية من خالل دانسك بنك  النشاء مجمع صوامع بنى سويف / املنيا 

/ قنا 
10,78932,04549,900بدون عائد

71,1991,1992,804%عقد تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

4431539971%عقد تنمية الثروة الداجنة

01,397,9841,245,255بدون عائدالبنك املركزى القرض املساند ) قيمة اسمية 1،6 مليار( - عملة محلية

البنك املركزى القرض املساند ) قيمة اسمية 1 مليار ( ملدة خمس سنوات - 
0785,382688,418بدون عائدعملة محلية

734,00051,00085,000%قروض طويلة األجل  لتمويل مشروعات متناهية الصغر - خطوة مستقبلية

8.5016,87559,06337,500%قروض صندوق اجتماعى - مستقبل مشرق

10.253,08817,44418,778%قروض طويلة األجل الشركة املصرية إلعادة التمويل

8.5010,00040,00010,000%قروض صندوق اجتماعى - مشروع تنمية املشروعات 

8.508,75070,0000%قروض صندوق اجتماعى - دعم مشروعات زراعية

8.503,75030,0000%قروض صندوق اجتماعى - بداية

828,311828,311142,802 قروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

3,321,8672,295,943  إجمالي قروض أخرى

920,7531,038,500  أرصدة متداولة 

2,401,1141,257,443  أرصدة غير متداولة 

3,321,8672,295,943  إجمالي قروض أخرى

) 11 ( مخصصـــات أخـــرى

 القيمة باأللف جنيه

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 

971,3211,158,750مخصص ضرائب ومطالبات قضائية 

408,487427,281مخصص االلتزامات العرضية

4,66222,276 أخ�����رى         

1,384,4701,608,307إجمالى مخصصات أخرى

) 12 ( التزامات مزايا التقاعد

التزامات مدرجة بامليزانية عن:

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 

1,560,3361,172,956املزايا العالجية بعد التقاعد

146,103128,802مكافأة نهاية اخلدمة

1,706,4391,301,758اإلجمالى

املبالغ املعترف بها فى قائمة الدخل :

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 

483,133470,587التزامات املزايا العالجية بعد التقاعد

24,28422,361التزامات مكافأة نهاية اخلدمة

507,417492,948اإلجمالى

و تتمثل الفروض االكتوارية الرئيسية املستخدمة فيما يلى :

11%11%معدل اخلصم

8%8%معدل التضخم طويل األجل

) 13 ( رأس املــــــال

أ - رأس املال املرخص به
بناء على اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة يف 22 مارس 2015 مت زيادة رأس املال املرخص به ليصبح 

30 مليار  جنيه مصري بدالً من 15 مليار جنيه مصري.

 ب – رأس املال املصدر و املدفوع 

بناء على قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة يف  22 مارس2015  مت زيادة رأس املال املدفوع مببلغ 3,6 مليار جنيه 
مصري متويالً من االحتياطيات ليبلغ رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل 15 مليار جنيه مصري موزعاً على3 مليارات 
سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية، هذا وقد مت التأشيرفى سجل البنوك بالبنك 
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املركزى املصري و النشر بجريدة الوقائع املصرية فى 12 إبريل 2015 و مت التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 15 إبريل 
.2015

) 14 ( االحتياطيات
- وفقا للنظام األس�اس�ى للبن�ك يتم إحتجاز  10 %  من ص�افى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانون�ى ويتم إيق�اف تغذية 

االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده   ما يعادل 100% من رأس املال املدفوع.
- وفقا لتعليمات البنك املركزى املصرى ال يجوز التصرف فى رصيد االحتياطى اخلاص إال بعد الرجوع اليه.

 القيمة باأللف جنيه

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015 االحتياطيات

43,077465,753احتياطي قانون���ي  
0449,892احتياطي ع�������ام  
0252,004احتياطي رأسمالي 
040,796احتياطى ارتفاع أسعار أصول ثابتة   
42,878774,798احتياطى تدعيمي 
3,278,0433,447,943احتياطى القيمة العادلة  
6,9276,927احتياطي خ����������اص 
590,402545,599احتياطي مخاطر بنكية عام 
122,823179,593احتياطي فروق ترجمة قوائم مالية 
4,084,1506,163,305إجمالي االحتياطيات 

) 15 ( نصيــب السهــم يف الربـــح
- يحسب نصيب السهم يف الربح بقسمة صايف األرباح اخلاصة مبساهمى البنك على املتوسط املرجح لألسهم العادية 

خالل السنة .

30 يونيو, 302014 يونيو, 2015

3,956,9172,347,515صايف الربح ملساهمى البنك )1(

2,469,3702,280,000املتوسط املرجح لألسهم العادية املصدره        )2(

1.601,03نصيب السهم يف الربح ) 1 : 2 (

) 16 ( أرقام املقارنة
- مت إعادة تبويب بعض بنود القوائم املالية للسنة املنتهية يف 30 يونيو 2014 لتتسق مع تبويب العام احلالي.
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